
13:45-15:15      אתנחתא מוזיקלית:

משירי ארץ ישראל, בזמר ובפיוט.   

הקרנת הסרט מבצע 'מוראל' קיץ 1961    
עם דברי פתיחה של אריאן ליטמן בשם    

אביה דויד ליטמן   

מושב שלישי - עדויות של המעורבים בענייני   15:15-17:00
העלייה לפני ובמהלך מבצע "יכין"    

יו"ר: פרופ' מיכאל מ' לסקר, אוניברסיטת בר-אילן   

מר מאיר כנפו, יו"ר ארגון פעילי המחתרות,    
ההעפלה, ואסירי ציון בצפון אפריקה   

המו"מ החשאי בין בית המלוכה במרוקו לבין    
המוסד   

ד"ר פנחס קציר, ראש שלוחת המודיעין של      
"המסגרת" במרוקו    

פעולותיי במרוקו בין השנים 1958 ל-1962    

מר גד שחר, מפקד שלוחת "המקהלה" במרוקו   
פעולות העלייה במרוקו בשנים 1963-1960   

מר שמואל טולידאנו, מפקד מבצע "יכין"      
בישראל ויועץ לענייני ראשי ממשלה בעבר    

לענייני ערבים     
ישראל ומדיניותה בנושא העלייה לקראת    

"יכין" ובמהלכו   

מר ראוף אופקיר, סופר, צרפת    
מעורבותו של אביו הגנרל מוחמד אופקיר    

במהלכים במבצע "יכין"     

דברי סיכום:    
ד"ר שמעון אוחיון ופרופ' מיכאל לסקר    

התכנסות   09:30-10:00

מושב ראשון - מושב פתיחה:   10:00-11:30
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן,      

אוניברסיטת בר-אילן   

דברי ברכה:   
פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור האוניברסיטה   

מר אהרן אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים    
מר רפא בן שושן, יו"ר בפועל, ועדת התיאום     

של הארגונים ליהודי מרוקו וצפון אפריקה   

הרצאת פתיחה:    
פרופ' מיכאל מ' לסקר, ראש המכון לחקר    

המחתרות ע"ש מנחם בגין; המחלקה ללימודי    
המזרח התיכון, אוניברסיטת בר-אילן   

מבצע "יכין" וסלילת הדרך ליחסים המיוחדים    
בין מרוקו לישראל, 1961 - 1963   

הפסקת קפה   11:30-11:45

מושב שני - הצגת מחקרים    12:00-13:30
יו"ר: פרופ' יהודית רונן, אוניברסיטת בר-אילן   

גב' דלית אטרקצ'י, המחלקה ללימודי המזרח    
התיכון, אוניברסיטת בר-אילן:    

יהודי מרוקו בקלחת הפוליטית והחברתית    
בעידן הדה-קולוניזציה, 1956 - 1961    

ד"ר יוסי בן-טולילה, חבר קבוצת "יבנה"   
קהילת תיטואן וההגירה ממנה בעקבות    

עצמאות מרוקו   

ד"ר אלית שמלה, האוניברסיטה הפתוחה    
מדיניות ספרד, בריטניה וצרפת בנוגע לעלייה    

החשאית ממרוקו לפני מבצע "יכין"   

ד"ר חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה   
הפעילות החשאית במרוקו - נקודת ראות של    

"המוסד"      

13:15-13:45       ארוחה קלה

משרד החינוך והתרבות               המשרד לאזרחים ותיקים

מכון בן צבי
ועדת התיאום של הארגונים ליהודי מרוקו וצפון אפריקה

50 שנה ל"יכין" 
מבצע העלייה 

הגדולה ממרוקו 
סלילת הדרך ליחסים המיוחדים 

בין ישראל למרוקו

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

טלפון: 03-5317959  פקס: 03-5342621
d a h a n . c e n t e r @ma i l . b i u . a c . i l

דמי השתתפות ע”ס 20 ₪
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי

יום שני, ב' בכסלו תשע"ב, 28/11/11 
אולם פלדמן )301(

המכון לחקר המחתרות 
ע"ש מנחם בגין

הפקולטה למדעי היהדות

בשיתוף:


