
בשיתוף:

משרד 
החינוך

המשרד 
לשוויון חברתי

עלות כניסה לכנס: 30 ₪  ניתן לשלם בכרטיס אשראי
להרשמה: מרכז דהאן,  03-5317959 אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 

dahan.center@biu.ac.il :דוא"ל 

09:30–10:00   התכנסות וכיבוד קל 

10:00–11:30    מושב פתיחה 

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

ברכות: 
פרופ' אמנון אלבק, סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן

מר דימיטאר מיכאיילוב, שגריר בולגריה בישראל

אדר' יצחק ליפובצקי, יו"ר אגודת הידידות ישראל בולגריה

הרצאות:  
פרופ' רינה לפידוס, יו"ר הכנס, אוניברסיטת בר-אילן

היהודי בבולגריה עד התקופה הקומוניסטית

פרופ' רומיאנה מרינובה-קריסטידי, אוניברסיטת סופיה

היהודים בבולגריה הקומוניסטית

11:30–12:00    הפסקת קפה

13:30-12:00   מושב שני: בולגריה במאה ה-20

יו"ר: פרופ' יהושע אלקולומברה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אורלי מירון, אוניברסיטת בר-אילן 

קווים לכלכלה בבעלות יהודית בבולגריה בין שתי מלחמות עולם

ד"ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, גבעת חביבה 

יהודי בולגריה: בין איום להשמדה ובין התחדשות לאומית 1939 - 1949

עו"ד אהרן פאפו, חוקר עצמאי ופובליציסט

יהדות בולגריה בתקופת השואה

ד"ר יוסף קונפורטי, אוניברסיטת חיפה

ראשיתה של התנועה הציונית בבולגריה )1918-1896(

14:30-13:30      ארוחת צהריים

16:00-14:30   מושב שלישי: לאדינו

יו"ר: ד"ר סוזי גרוס, אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' אורה שורצולד, אוניברסיטת בר-אילן

הגדת סופיה 1935 בלאדינו

ד"ר מירה כהן שטרקמן, אוניברסיטת בר-אילן

ספרות לאדינו ברפואת ילדים כבבואה לקונפליקטים חברתיים אצל 
היהודים בבולגריה בתחילת המאה העשרים  

	המחלקה	לספרות	משווה																																																	

יהודים בבולגריה - 
בולגרים בישראל

יום שני, ט"ו באייר תשע"ח, 
30 באפריל 2018

אולם מינץ )404(, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר משה עובדיה, מכללה אקדמית עמק יזרעאל ומכללת וינגייט ישראל

מסלוניקי לסופיה: מנהיגות רבנית ספרדית בבולגריה, ר' דוד בן אברהם 
פיפאנו ודרכי הנהגתו המסורתית את קהילת יהודי סופיה 

16:30-16:00      הפסקה  

18:00-16:30   מושב רביעי: ארכיאולוגיה ואמנות 

יו"ר: ד"ר מיכל בן חורין, אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' עמנואל מוטאפוב, האקדמיה למדעים בולגריה וגב' בת ציון זיו, 
אוניברסיטת חיפה  

צליינים בולגרים בארץ הקודש ותרומתם לאמנות הנוצרית המקומית בזיקה 
לתרבות הבולגרית-אורתודוכסית

גב' פאני גארגובה, אוניברסיטת וינה

בית הכנסת המרכזי בסופיה והמודרניזציה של יהודי סופיה

פרופ' וסלקה טונצ'בה, האקדמיה למדעים בבולגריה

היהודים בבולגריה במחקריו של חוקר המוסיקה האתנית הבולגרית פרופ׳ 
ניקולאי קאופמן

ד"ר מיכאל שטודמונד הלוי, המכון להיסטוריה של יהודי גרמניה 

הספרות הבולגרית-יהודית שפורסמה בכתבי יד של ג'וזמו 

19:30-18:00   מושב חמישי: הסיפור הבולגרי שלי  

יו"ר: פרופ' שמואל רפאל, אוניברסיטת בר-אילן

גב' מלכה אדלר, אוניברסיטת בר-אילן

המסע הבולגרי שלי

מר יעקב אלעד, מכון סלטי לחקר הלאדינו 

הבולגרים של יפו – קהילה שבנתה את עצמה במו ידיה

עו"ד ריבה סלומון, חוקרת עצמאית

"החרפה של המאה ה-20": מחאתו של ז'ק לוי באמצעות תחפושתה של בתו, 
במסיבת פורים  של נשות ויצ"ו בפלובדיב

ד"ר משה מוסק, "סלבדור" העמותה למורשת יהודי בולגריה

העלייה הגדולה מבולגריה - סיפור של הצלחה

20:30-19:30  תכנית אמנותית

התאחדות לשיתוף ואחווה
ישראל-בולגריה

Quartet Ermena
רביעיית הזמרות ונגן הגאידה

Kustsdin Atanasov
מהאנסמבל הייצוגי של

 philip kutev, בולגריה


