הכנס נערך בשיתוף:
משרד החינוך ,המזכירות הפדגוגית,
המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח
המשרד לענייני גמלאים
משרד המשפטים
המחלקה לרישום ותיעוד זכויות היהודים
יוצאי ערב
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
המכון ללימודים ולמחקר יהדות לוב

חיי היהודים בארצות ערב:
פעילות ציונית
בצל דיכוי ופרעות

מרכז מורשת יהדות בבל
ארגון פעילי המחתרות בצפון אפריקה
הארגון הבינלאומי של יהודי מצרים

דמי השתתפות₪ 30 :

לפרטים ולהרשמה:
מרכז דהאן ,אונ' בר אילן ,רמת גן 52900
טל' 03-5317959 :פקס ,03-5342621
e-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il
מרכז מורשת יהודי לוב :טל' 03-5336268

יום שני ,כ"ו בחשון תשס"ט 24 ,בנובמבר 2008
המרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש פלדמן ,בניין מס' 301

בתוכנית:
 10:00-9:30רישום וכיבוד קל
 11:00-10:00מושב פתיחה
יו"ר :ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן,
אונ' בר-אילן
			
דברי ברכה:
ד"ר יהודית רונן (יו"ר הכנס) ,אונ' בר אילן
ד"ר אבי ביצור ,מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים
מר משה זעפרני ,מפקח ארצי			,
המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
הרצאת פתיחה
ד"ר חיים סעדון ,האונ' הפתוחה ומכון בן-צבי
התפרצויות אלימות נגד יהודי ארצות
האסלאם בעת החדשה :המשכיות ,ייחודיות,
חריגות?
			
 12:30-11:00מושב שני :הפרעות בלוב
יו"ר :פרופ' אפרים חזן ,אונ' בר אילן

 13:00-12:30הפסקת צהריים
 14:30-13:00מושב שלישי :פגיעות ופוגרומים ביהודים
בארצות האסלאם
יו"ר :פרופ' משה חלמיש ,אונ' בר אילן
		
ד"ר נסים קזז ,אונ' בן-גוריון
"הפרהוד" גורמים ותוצאות
מר מאיר כנפו ,יו"ר ארגון פעילי המחתרות
בצפון אפריקה
הפעילות המחתרתית ומאבקם של יהודי
מרוקו לעלייה חופשית
גב' אורלי רחמיאן ,אונ' בן גוריון ומשרד 		
המשפטים
רדיפות אנטי יהודיות באיראן השיעית
 14:45-14:30הפסקת קפה
 17:00-14:45מושב רביעי :רב שיח
רכוש היהודים בארצות ערב :המאבק
לזכויות ולהכרה
מנחה :מר חיים זיסוביץ' ,אונ' בר אילן
משתתפים:

דברי פתיחה:
מר יצחק כהן ,השר לשירותי דת
מר מאיר כחלון ,יו"ר הארגון העולמי של יהודים
יוצאי לוב
מר יעקב חג'ג'-לילוף ,מנהל המכון ללימודים
ולמחקר יהדות לוב
פרעות נוב'  :1945רקע ,מהלך ,תוצאות ותגובות
ד"ר זבולון בוארון 				
פרעות יוני  :1948רקע ,מהלך ,תוצאות ותגובות
ד"ר אברהם ארביב
פרעות יוני  :1967רקע ,מהלך ,תוצאות ותגובות

עו"ד ז'אן קלוד נידם ,משרד המשפטים
ד"ר יוסי בן אהרן ,לשעבר מנכ"ל משרד רה"מ
פרופ' עוזי ארד ,המכון למדיניות ואסטרטגיה,
המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' ג'רלד שטיינברג ,אונ' בר אילן
מר סטנלי אורמן ,ראש הJ.J.A.C -

מר מרדכי בן פורת ,יו"ר המרכז למורשת		
יהדות בבל
גב' לבנה זמיר ,נשיאת הארגון הבינלאומי
של יהודי מצרים
מר בן דרור ימיני ,עיתונאי

