
לפרטים והרשמה:
מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900   

Email: dahan.center@biu.ac.il   03-5317959 :טל

חידושים בחקר 
יהודי תימן

כנס חמישי

יתקיים אי"ה ביום שלישי, ט"ז באדר תשע"ז, 14 במרץ 2017
מרכז הקונגרסים הבינלאומי, המכללה האקדמית אשקלון

15:30–16:00   התכנסות וכיבוד קל

16:00–18:00   מושב פתיחה: במאבק העלייה והביטחון

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת 
בר-אילן 

דברי ברכה: 
פרופ' שלמה גרוסמן, נשיא המכללה האקדמית אשקלון

ד"ר יגאל בן שלום, האגודה לטיפוח חברה ותרבות – מורשת 
יהודי תימן 

פרופ' רחל שרעבי, חברה בוועדה המארגנת, המכללה 
האקדמית אשקלון 

הרצאות:
ד"ר דני בר-מעוז, סופר והיסטוריון

שארית הפליטה: קהילה על סף כליה

ד"ר משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לחקר 
חכמי תימן

העלייה הגדולה מתימן בשנים תש"ט-תש"י – ניתוח 
ומסקנות

  

ד"ר אמנון מעבי, היסטוריון וסופר
בנות תימן פורצות דרך במאבק הביטחוני בתקופת המנדט

18:00–18:30  הפסקה

18:30–20:00  מושב שני: עלייה והדרה בחברה היישובית

יו"ר: פרופ' שמעון שרביט, רקטור המכללה האקדמית אשקלון 

פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, מכון בן צבי והאוניברסיטה 
הפתוחה 

מגמות של חילון ומודרניות בקרב יהודי תימן בישראל ותגובת 
הרבנים

ד"ר דב לויטן, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית אשקלון
בצל השואה- העלייה מתימן לארץ ישראל בתקופת מלחמת 

העולם השנייה

גב' יונה קאפח, אוניברסיטת בר-אילן
ילדות נגזלת: ילדות תימניות עובדות בתקופת היישוב

   
20:00–20:30   הפסקה וכיבוד קל

    
22:00-20:30  תכנית אמנותית והענקת תעודות הוקרה 

יו"ר: ד"ר דב לויטן, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית 
אשקלון 

תעודות הוקרה על מפעל חיים יינתנו ע"י חברי הוועדה המארגנת

לאמנית אהובה עוזרי ז"ל  - 
על מפעל חיים ביצירת האמנות השירה והלחנה

לתת אלוף במיל' אביגדור קהלני - 
על תרומתו להצלת עם ישראל ופעילותו הציבורית 

הופעה של "מקהלת מזמורי תימן" 
ראש העין

הכינוס נערך בשיתוף הארגונים הבאים:

משרד החינוך
   המכון לחקר חכמי תימן      אגף מורשת ישראל

אוטובוסים ייצאו:
1( מאוניברסיטת בר-אילן, שער הרכב בשעה 14:15

2( מאלקנה תחנת דלק בשעה 14:00, דרך ראש העין 

הוועדה האקדמית של הכנס: 
יו״ר: ד"ר משה גברא, פרופ' רחל שרעבי, 

פרופ' שמעון שרביט, ד"ר שמעון אוחיון, ד"ר דב לויטן.

המכללה האקדמית אשקלון
Ashkelon Academic College

מינהל המכללות והמכינות
האגודה לטיפוח, חברה ותרבות - מורשת יהדות תימן 

מיסודו של עובדיה בן שלום ז”ל 


