
מכון בן-צבי
לחקר קהילות 
ישראל במזרח כינוס

לציון יום היציאה 
והגירוש של היהודים 

מארצות ערב

  
    

 

לפרטים והרשמה:
 מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן 

E-mail: dahan.center@biu.ac.il 03-5317959 :'טל
דמי הרשמה: 20 ₪

התכנסות וכיבוד קל   11:30-11:00

מושב פתיחה וברכות    13:30-11:30
יו"ר:  ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן    

ברכות:             
ח"כ גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי    

ח״כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך בכנסת                          

מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן    

פרופ' אייל ג'יניאו, ראש מכון בן-צבי     

מר חיים כהן, יו"ר הפדרציה הספרדית בישראל                          
                         

תאטרון "השחר" – תאטרון רב תרבותי     קטע אומנותי: 
קטעים מתוך ההצגה "רוחות מן המזרח"      

הרצאות פתיחה:       

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב    
מדינת ישראל ועקירת הקהילות היהודיות בארצות ערב    

פרופ' שמואל טריגנו, אוניברסיטת סורבון ומכון הרצל    
הרקע ההיסטורי לסוף הקהילות היהודיות בארצות       

ערב והאסלאם    
    

הפסקת צהריים     14:00-13:30

מושב שני: מה קורה במערכת החינוך   15:15-14:00
יו"ר: ד"ר יואל מרציאנו, סגן ראש מכון בן-צבי    

דברי ברכה: ד״ר אברהם ליפשיץ, מנהל חמ"ד, משרד החינוך    

דברי מבוא לתערוכה: מר מאיר קנפו,  יו"ר ארגון פעילי     
המחתרות ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה    

קטע אמנותי:       המשורר טוביה סולמי:
העלייה מתימן בשירה והומור      

                        

יום שני, כ"ז בחשוון תשע"ז, 28 בנובמבר 2016
אולם וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר בלהה גליקסברג, מפמ"ר ממ"ד היסטוריה ואזרחות,      
משרד החינוך    

יהדות ארצות האסלאם בלימודי היסטוריה בחמ"ד    

ד"ר אורנה כץ-אתר, מפמ"ר היסטוריה, משרד החינוך     
סיפור היציאה והגירוש מארצות ערב בתכניות הלימודים    

גב' דינה דרורי, מרכזת תחום מורשת קהילות ישראל                            
באגף מורשת     

מורשת יהדות המזרח בפעילות הבית-ספרית    

האמנית רות צרפתי:  קטע אמנותי:  

מתוניס לבאר שבע    

הפסקה      15:30-15:15

מושב שלישי      16:30-15:30

האמנית יהודית אנושי:  קטע אמנותי:  

העלייה מלוב בסיפור הומוריסטי    

ד"ר אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן                           
ההתיישבות של יהודי ארצות ערב והתרומה למדינת                              

ישראל     
  

רב שיח: כיצד בא לידי ביטוי סיפור היציאה    17:30-16:30
והגירוש בפעילות של הארגונים    

בהשתתפות: ראשי הארגוניים של יהודים מארצות ערב:     
ד"ר יגאל בן-שלום, עו"ד שארל בנישו, ד"ר מרים גז     

אביגל,הגב' לבנה זמיר, מר מאיר כחלון,    
הגב' דינה לוין, הגב' רונית עזורי, מר יהושע קאלש     

ומר יעקב קמחין.     

תערוכת תמונות:   מ"יהודה הלוי" ועד "יכין"
סיפור מאבקם של יהודי מרוקו לעלייה ארצה    

מוצגת על ידי ארגון פעילי המחתרות ההעפלה ואסירי ציון בצפון     
אפריקה     

בשיתוף:
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מורשת

המשרד 
לשיוויון חברתי


