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מוסדות אריאל
מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל

כנס לציוןכנס לציון

שנות עלייה
מצרפת

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי החברה
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הכנס נערך בחסות ובשיתוף
המוסדות והארגונים הבאים:

עמי ישראל
לעידוד העליה והצלחת הקליטה

.C.N.E.F ארגון
סטודנטים דוברי צרפתית בישראל

.F.S.J.U ארגון
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כנס לציון
40 שנות עלייה מצרפת

ביום שני, י”א בטבת תש”ע, 28 בדצמבר  2009
אולם מינץ )403(,  אוניברסיטת בר-אילן

כיבוד קל
מושב א’ – פתיחה

יו”ר: ד”ר שמעון אוחיון,  מנהל מרכז דהאן
 

דברים: 
פרופ’ שמואל סנדלר, דיקן הפקולטה למדעי החברה
וההסתדרות היהודית  הסוכנות  גזבר  מירום,  חגי  מר 

הציונית העולמית
הכנסת של  החינוך  ועדת  ,יו”ר  אורלב  זבולון  ח”כ 

מר דמיטרי אפרצב, מנכ”ל משרד הקליטה
מר אלי כהן , מנהל מחלקת העלייה בסוכנות היהודית

ד”ר יואל מרגי , נשיא הקונסיסטואר בצרפת
הצרפתית המחלקה  מנהל   , שושן  בן  מרדכי  הרב 

במוסדות אריאל

הרצאת פתיחה:
ד”ר אריק כהן,  אוניברסיטת בר אילן

שורשים ומקורות לעלייתם של יהודי צרפת לישראל  
 

מושב ב’: עולי צרפת ותרומתם לעולם התורת 
 יו”ר: הרב ד”ר יצחק דיין, הרב הראשי של ג’נבה, שוויץ  

הרב ד”ר אליהו זיני, הטכניון 
התרומה הייחודית  של יהודי צרפת ללכידותה של 

החברה הישראלית   

הרב אליקים שמשוביץ, מרכז יאיר – מניטו
אורות הרב קוק במשנתו של הרב ליאון אשכנזי )מניטו(

 
הרב ד”ר יהודה ביטי, מכללת ליפשיץ 

פראג בפאריס – הגות המהר”ל והמחשבה היהודית 
הצרפתית

09:30
09:45

11:00
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מושב ג’: עולם המשפט והמדינה בישראל
יו”ר: מר אדוארד קוקיארמן, יו”ר בית השקעות – ת”א

פרופ’ אילן גרילסהיימר,  אוניברסיטת בר-אילן 
מדיניותה של צרפת כלפי ישראל 

ד”ר מיכאל ויגודה, משרד המשפטים 
מקומו של המשפט העברי במשפט המדינה

עו”ד ז’אן קלוד נידם, משרד המשפטים 
משפט ומוסר ביחסים הבינלאומיים –

הסכמי אוסלו כמשל

הפסקת צהרים

מושב ד’: עולי צרפת בעולם הרפואה
יו”ר: פרופ’ ז’אן ז’אק ריין, ביה”ח הדסה

 
פרופ’ מיכאל סודרי, בית חולים רמב”ם חיפה 

חידושים והתפתחויות בטראומה האורטופדית 
   

פרופ’ יעקב גוזל, ביה”ח שערי צדק ירושלים 
רגע קביעת המוות ע”פ ההלכה והרפואה 

פרופ’ ברנרד בלחסן, ביה”ח איכילוב תל אביב 
מוות פתאומי במקורות ישראל  

מושב ה’: עולם הספרות והרוח 
יו”ר: ד”ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ פרנסין קאופמן, אוניברסיטת בר-אילן 
תרגום העבריות לצרפתית במשנתו של

הרב ליאון אשכנזי )מניטו(

פרופ’ ז’ולייט חסין, אוניברסיטת בר-אילן 
אוריינטליזם, יהדות ומודרניות בכתיבתו של

מרסל פרוסט 

פרופ’ בנימין גרוס, אוניברסיטת בר-אילן 
הערגה לירושלים בתנ”ך בהגותו של פרופ’ אנדרי נהר

הפסקת קפה

12:00

13:30

14:30

15:30

16:30
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מושב נעילה חגיגי
בחסות עמ”י – עמי ישראל,

  לעידוד העלייה והצלחת הקליטה
יו”ר: הרב דוד טבצ’ניק, מנכ”ל מוסדות אריאל

 
אורח כבוד: מר פייר בסנינו,

        יו”ר FSJU  ומייסד ארגון  עמ”י

דברים:
הרב יונה מצגר, הרב הראשי לישראל

הרב שאר ישוב כהן, ראש מוסדות אריאל

ורבה הראשי של חיפה

הרב מרדכי בן שושן, מוסדות אריאל

טקס חלוקת תעודות הוקרה
בליווי הרכב מוסיקלי קונסרבטוריון שוהם

מר יצחק דהן, מנחה: 
מנהל המרכז לקידום החינוך היהודי בתפוצות  

סיום

17:00

19:00

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

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


