משרד החינוך

המשרד
לשוויון
חברתי

המזכירות הפדגוגית
אגף מורשת

מכון בן-צבי
לחקר קהילות
ישראל במזרח

כנס

		
					

לציון יום היציאה והגירוש
של היהודים מארצות ערב
 70שנה להכרזה בכ"ט בנובמבר
יום ראשון ,ח' בכסלו תשע"ח 26 ,בנובמבר 2017
אולם וואהל סנטר ,אוניברסיטת בר-אילן

		
				
11:30-12:00

התכנסות וכיבוד קל

		
				
14:30-16:00

 12:00-14:00מושב פתיחה וברכות

			
		

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

			

פתיחה אמנותית

			
			
			

ההרכב המוסיקלי של ביה״ס לאומנויות -
תיכון ״ריגלר״ נתניה

		
			
			

שירי ארץ ישראל

ברכות:
ח"כ גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
פרופ' אייל ג’יניאו ,ראש מכון בן-צבי

			
			
			

מושב שני
יו"ר :ד"ר אמנון אלדר ,מנכ"ל רשת אמי"ת
ברכות:
ח"כ יעקב מרגי ,יו"ר ועדת החינוך של הכנסת

קטעים מתוך ההצגה:

			

"הבנות של אבא"  -תיאטרון ״השחר״

			

גירוש היהודים מארצות ערב

			
			
			

ד"ר אורנה כץ-אתר ,מפמ"ר היסטוריה ,משרד החינוך
גב' בלהה גליקסברג ,מפמ"ר היסטוריה ואזרחות 		
בחמ"ד ,משרד החינוך

			
			
			

שעורים לדוגמא:

הרצאה:

המשורר ארז ביטון ,דברים וקריאת שיר

			
			

			

הרצאות פתיחה:

 16:00-16:30הפסקה

			
			
			
			

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
ראשיתה של היציאה הגדולה של יהודי
ארצות ערב

			
			
			
			

פרופ' חיים סעדון ,האוניברסיטה הפתוחה ומכון
			
בן-צבי
		
יהודי ארצות האסלאם מהכרזת האו״ם ועד 			
הקמת המדינה ומלחמת העצמאות
			

הפדרציה העולמית של
הקהילות הספרדיות

			
			
		

 14:00-14:30הפסקה

בשיתוף:

16:30-18:00

לפרטים והרשמה:
טל' 03-5317959 :מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן
E-mail: dahan.center@biu.ac.il

ד"ר אבי פיקאר ,אוניברסיטת בר-אילן
עצמאות מדינות המגרב ועליית היהודים משם

מספרי סיפורים  -עדויות
מנחה :המשוררת אסתר שקלים ,אוניברסיטת תל-אביב
ברכות :חיים כהן ,יו"ר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמית

פתיחה:

"חלום ציוני"

המשוררת ומספרת הסיפורים אסתר דגן
קניאל והזמרת רוחמה רז
בקטע משותף של סיפור ושיר מתוך המופע
		
המשותף "געגועים"

		

מספרים :מר אברהם בר-אב ,מצרים
			
מר אלברט בן-חיים ,מרוקו
					
מר שלמה צופן ,לוב				
					
מר אליהו חסון ,סוריה
					
מר מרדכי יצהרי ,תימן
					
מר דניאל קדם ,אלג'יריה
					
גב׳ פרי לויאן ,איראן
					
רישום להסעות ומקום יציאתן לכנס:

פ״ת ,עיריית פ״ת ,שעה  - 10:45מאיר בר-אל 052-6680505
חולון ,עיריית חולון ,שעה  – 13:00משה פרוסתמיאן 052-6561014
אשדוד ,מועצת הפועלים ,שעה  – 10:00יעקב מלכה 050-2308051 -
באר שבע ,הקונסרבטוריון ,שעה  – 09:00ניסים נעים 050-2700717
נתניה ,רח’ פינסקר  ,18שעה  – 10:30רחל עזרא 050-7231193

בת-ים ,ליד הקניון ,רח’ יוספטל שעה  – 10:00לאה לגזיאל 050-7377151
אור יהודה ,רח’ משה הדדי  ,4שעה  – 11:00ליליאנה סרור 054-7524006
ראשל”צ ,תחנה המרכזית הישנה ,שעה  – 10:30זהר לנדר 050-5782963
ירושלים ,בנייני האומה ,שעה  - 09:30אריאל קרסיינטי 050-5624110
חיפה ,תחנת בת גלים ,שעה  - 09:30רות כהן 054-4571921

