 120שנות ציונות

“הציונות היא אידיאל אינסופי”

ההסתדרות הציונית העולמית

כינוס

 120שנה לקונגרס הציוני

120 YEARS OF ZIONISM

הפעילות הציונית
בארצות ערב
והמזרח

““Zionism is an Ideal Infinite

יום שלישי ,כ"ג באדר תשע"ז 21 ,במרץ 2017
אולם מינץ ( ,)404אוניברסיטת בר-אילן

באדיבות ארכיון יהושע כהן-אלורו ,מרכז התיעוד ,מכון בן-צבי

במהלך הכינוס תוצג התערוכה ״עלייה והעפלה מארצות המזרח״
 10:30-10:00התכנסות וכיבוד קל

9/15/16 10:43 AM

 12:00-10:30מושב פתיחה
יו"ר :ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן
ברכות:
פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא אוניברסיטת בר-אילן
מר אברהם דובדבני ,יו"ר הסתדרות הציונית העולמית
מר אבי כהן ,מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
עו"ד רמי בובליל ,חבר הוועדה הציבורית של מרכז דהאן
		
הרצאת פתיחה:
פרופ' נעם סטילמן ,אוניברסיטת אוקלהומה

הפעילות הציונית בארצות צפון אפריקה והמזרח

"שירת ציון"  -שירה ופיוט בתרבות
העולים ממזרח  -יונית שקד גולן

 15:00-14:30הפסקת צהריים
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 17:00-15:00מושב שלישי :עלייה והעפלה
יו"ר :פרופ' רמי גינת ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' בת-ציון עראקי-קלורמן ,מכון בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה

מקום הציונות ושליחיה בתהליך העלייה מתימן
פרופ' ירון הראל ,אוניברסיטת בר-אילן

מערכת החינוך הציונית בסוריה ולבנון
פרופ' נחם אילן ,הקריה האקדמית אונו

מרכיב ה״ציונות״ בזהות של יהודי מצרים
ד"ר אורלי רחמיאן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מהשאה עד ח'ומיני :עליות יהודי איראן
 17:30-17:00הפסקה

 19:00–17:30מושב רביעי :עלייה והתיישבות

				
 12:30-12:00הפסקה

יו"ר :פרופ' ירון הראל ,אוניברסיטת בר-אילן

 14:30-12:30מושב שני :חינוך ותנועות הנוער הציוניות

ד"ר אבי פיקאר ,אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר :ד"ר יואל מרציאנו ,סגן ראש מכון בן צבי
דברי ברכה :גב׳ דינה דרורי ,מרכזת תחום מורשת קהילות
ישראל באגף מורשת

יישובו של הנגב הצפוני על ידי עולים מצפון אפריקה

פרופ' מוריס רומני ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הציונות בלוב כנדבך נוסף נגד ההתבוללות
פרופ' חיים סעדון ,האוניברסיטה הפתוחה

צעירי אוהבי ציון ,ספקץ ,תוניסיה
ד"ר אריה אזולאי ,האוניברסיטה העברית בירושלים

תנועות הנוער הציוניות במרוקו
ד"ר יוסף שרביט ,אוניברסיטת בר-אילן

תנועות הנוער הקהילתיות והחלוציות באלג'יריה
בשיתוף:

		
פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יוצאי עיראק – מן המעברה אל העיר הגדולה
גב' רחל סילקו ,אוניברסיטת בר-אילן

"קחו אותנו...נלך לארץ-ישראל"  -עלייה והתיישבות של
יהודי כורדיסתאן העיראקית
 20:00–19:00תכנית אמנותית

שלמה בר

והברירה הטבעית
לפרטים והרשמה:
מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן טל03-5317959 :
E-mail: dahan.center@biu.ac.il

