
הפקולטה למדעי היהדות

מכון בן-צבי
לחקר קהילות 
ישראל במזרח

             
יום שני, י"ח בכסלו תשע”ו, 30 בנובמבר 2015

אולם וואהל סנטר, אוניברסיטת בר-אילן

יום עיון

לציון היציאה והגירוש של 
היהודים מארצות ערב

יציאה, הגירה, 
גירוש ועקירה 

בשיתוף 

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף מורשת

  
    

 
10:00-09:30     התכנסות וכיבוד קל

11:30-10:00     מושב פתיחה

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

         ברכות:   מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל האוניברסיטה                      

      חה"כ נפתלי בנט, שר החינוך

      מר שי חרמש, יו"ר הקונגרס היהודי העולמי, ישראל

      מר חיים כהן, יו"ר הפדרציה הספרדית בישראל 

      הגב’ לבנה זמיר, יו”ר הארגונים של יוצאי ארצות ערב
     

      קטעים מתוך ההצגה "הבנות של אבא" 
       )מסיפורי הפרעות בעיראק 1941( 

הרצאת פתיחה:  פרופ’ שמואל טריגנו, אוניברסיטת סורבון, צרפת  
       כיצד יש לבנות את הנרטיב ההיסטורי של עם   

       ישראל במאה ה-20?
  

 12:00-11:30    הפסקה
 

13:45-12:00    מושב שני

      יו”ר: פרופ’ אייל ג’יניאו, ראש מכון בן-צבי                          

       דברי ברכה: חכ"ל ניסים זאב

      פרופ’ משה גת, אוניברסיטת בר-אילן
       יחסי יהודים-ערבים בעירק מהכיבוש הבריטי ועד

       ליציאה ההמונית 1950-1917

      פרופ’ חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה    
          ומכון בן-צבי

       יהודי תוניסיה בזמן מלחמת ששת הימים 

      ד”ר אדי כהן, אוניברסיטת בר-אילן
      צמיחתה ושקיעתה של הקהילה היהודית בלבנון

      ד”ר נחום מנחם, הטכניון ומכללת וינגייט
      מחיר הדמים של קהילות יהודי סוריה בין פטיש    
      הלאומנות הסורית לסדן הציוני - מתפארת העבר 

      לפליטי ההווה

 14:15-13:45   הפסקת צהריים
 

16:00-14:15   מושב שלישי

    יו”ר: ד”ר יגאל בן-שלום, יו"ר האגודה לטיפוח חברה 
    ותרבות, תיעוד ומחקר 

  
הקרנת הסרט:  והגדת לבניך - יציאת מצרים השנייה

     מר מאיר כנפו, יו”ר ארגון פעילי המחתרות    
     וההעפלה בצפון אפריקה

     ימים של סער - העלייה החשאית של יהודי מרוקו
1961-1956     

    פרופ’ מוריס רומני, אוניברסיטת בן-גוריון
     רדיפת היהודים תחת השלטון הלובי העצמאי והגלייתם  

     הסופית ב-1967

    פרופ’ אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן
    יציאתם של היהודים מתימן: המניעים, הקשיים

    והתוצאות

    ד”ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר-אילן
    תעלומת היעלמותם ורציחתם של שני שליחי עלייה   

    באלג’יריה, 1958  
16:15-16:00   הפסקה    

17:15-16:15   מושב רביעי 

    יו”ר: מר משה זעפרני, מנהל אגף שפות, משרד החינוך
    ד”ר בלהה גליקסברג, מפמ”ר היסטוריה ואזרחות,     

    משרד החינוך
    ציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב   

    בלימודי היסטוריה בחמ”ד

    ד”ר אורנה כץ, מפמ”ר היסטוריה, משרד החינוך 
    חורבן קהילות יהודי האסלאם וביטויו בתכניות הלימודים 

    גב’ צילה מרון, מנהלת אגף מורשת 
    תכניות הלימודים ומורשת ישראל 

18:15-17:15      רב שיח: כיצד צריך להנציח בפועל את יום היציאה  
     והגירוש של היהודים מארצות ערב?

             בהשתתפות ראשי ארגונים של יהודים מארצות ערב: 
     ד”ר מרים גז אביגל, 

     מר שמעון דורון, 
     מר יהושע קלש, 

     עו”ד שארל בנישו, 
     מר צבי גבאי

לפרטים והרשמה:
 מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן טל': 03-5317959

E-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il
דמי הרשמה: 25 ₪


