
חידושים בחקר יהודי תימן
כינוס שני

יום שני, כ”ב באדר ב’ תשע”א, 28 במרץ 2011
מרכז הקונגרסים, המכללה האקדמית אשקלון

מינהל המכללות

הכינוס נערך בשיתוף 
הארגונים הבאים:

המשרד לאזרחים ותיקים       המכון לחקר חכמי תימן         מכון בן צבי               עמותת “אעלה בתמר"      עירית אשקלון

תכנית הכינוס:

: ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ ל
מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

dahan.center@mail.biu.ac.il :טל: 03-5317959  פקס: 03-5342621  מייל
אוטובוסים ייצאו:

1( מאוניברסיטת בר-אילן, שער הרכב בשעה 14:30
2( מאלקנה תחנת דלק בשעה 14:00, דרך ראש העין בנק הפועלים ברח’ החשמונאים בשעה 14:15

הועדה האקדמית: 
ד”ר משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לחקר חכמי תימן, יו”ר הכנס

ד”ר רחל שרעבי, המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן
ד”ר דב לויטן, מנהל מינהל המכללות באוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון   

ד”ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון
ד”ר רחל ידיד, עמותת “אעלה בתמר” 

 
16:00    התכנסות וכיבוד קל 

16:30    מושב פתיחה - מנהג והלכה
 

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

     דברי פתיחה וברכות:  
      פרופ’ שמעון שרביט, סגן נשיא המכללה האקדמית אשקלון

           ד"ר משה גברא, יו"ר הכנס, המכללה האקדמית אשקלון

           מר ישראל קיסר, מזכ”ל ההסתדרות והשר לשעבר, 
                עמותת “אעלה בתמר” 

                מר אהרון אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים
            

             הרצאות:                 
          ד”ר משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לחקר 

                חכמי תימן
             פרויקט “מחקרים בסידורי תימן” - ניתוח ומסקנות

                פרופ’ אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן
           תקנות קהל בקהילות תימן

                ד”ר יצחק מועלם, המכללה האקדמית אשקלון
           הפעילות האנטי ציונית של חסידי סאטמר בתימן

                ד”ר טובה גמליאל, אוניברסיטת בר-אילן
           למה נעלמה קינת נשות תימן מהעולם?

                הרב שמואל גברא: בשירה מן הדיוואן 

18:50    מושב ב’ - התיישבות וחברה

          יו”ר: פרופ’ שמעון שרביט, סגן נשיא המכללה האקדמית אשקלון
  

              פרופ’ בת ציון עראקי-קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה
                 היצוג הפוליטי והאזרחי של יוצאי תימן בתקופת המנדט          

                 וקבלתו במושבות

ד”ר רחל שרעבי, המכללה האקדמית אשקלון          
ואוניברסיטת בר-אילן     

משני צידי המתרס - עולי תימן במושבי העולים ומדריכי                    
תנועת המושבים                   

ד”ר דב לויטן, המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן       
מאבק העלייה מתימן בשנות ה-90 כהמשך למאבק פתיחת         

שערי העלייה מברה”מ                   

ד”ר קרן אבהר, המכללה האקדמית אשקלון       
מפגשי משפחות תימניות - הבניית זהות מסורתית בחברה        

פוסט מודרנית                     

        20:30     הפסקה וכיבוד קל 

                  תוכנית אומנותית           
וחלוקת אותות הוקרה          

מנחה: ד"ר דב לויטן, מנהל מינהל המכללות,        
אונ' בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון       

ברכות:    21:00   

עו”ד פנחס חליוה, מנכ”ל המכללה האקדמית אשקלון       
מר בני וקנין, ראש עירית אשקלון        

מר אורן שני, הממונה על אגף תרבות ואירועים בעירית אשקלון       
גב' ברכה )בקי( טל, יו"ר סניף “אעלה בתמר” אשקלון       

 
חלוקת אות הוקרה:        

למר אביהו מדינה, יוצר ואומן, על תרומתו הגדולה למוסיקה                  
ולתרבות הישראלית                 

למר שלום סרי, מנהל לשעבר של הוצאת משרד הביטחון,                  
על תרומתו להפצת השכלה ותרבות                 

   

האומן אביהו מדינה                     


