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משרד החינוךבשיתוף:
המזכירות הפדגוגית

אגף מורשת

המשרד 
לשוויון חברתי

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה   המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה                              
 

'המזרוחניקים' 
והמזרחים:

16:45-15:30   מושב שלישי: פוליטיקה ורבנות – מבט היסטורי

יו"ר: פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן

חוויות	רב	מהפריפריה	כתועמלן	בחירות	בשנות	החמישים	
ד"ר שרה צור, אוניברסיטת בר-אילן                      

"מזרחי"	בסלוניקי	בתקופה	שבין	שתי	מלחמות	העולם,	והשנתון	
הספרותי-הציוני	"איל	ג'ידייו"	)היהודי(	כמבטא	האידיאולוגיה	של	

התנועה

ד"ר משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון

מינוי	רבנים	תימניים	בארץ	בסיוע	תנועת	"הפועל	המזרחי"
        

17:00-16:45   הפסקה  

18:15-17:00   מושב רביעי: פוליטיקה עכשוויות

יו"ר: פרופ' אליעזר דון-יחיא, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן 

מהדתילוני	לשסדל:	חרדיות	מזרחית	וציונות	דתית

גב׳ ריבי גיליס, אוניברסיטת תל-אביב

״עכשיו	גם	הם	מתנחלים״:	לשאלת	הזהות	האתנית	בהתנחלויות

ד"ר ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת

"האם	זקוקים	אנו	לאחרים	שיערכו	את	הסדור	שלנו?"	סיפורו	של	
"רינת	ישראל	לספרדים	ועדות	המזרח"

20:30-18:30    רב שיח – הציונות הדתית והמזרחים  
מנחה: העיתונאי אלישיב רייכנר, מקור ראשון

משתתפים: 
פרופ' אשר כהן, אוניברסיטת בר-אילן

מר אהרן אבוחצירא, שר הדתות לשעבר ומייסד מפלגת תמ"י
גב' מירי שלם, מנכ"לית המכון לאסטרטגיה ציונית 

ד"ר יהודה מימרן, מנכ"ל כל ישראל חברים   
מר ישראל הראל, פובליציסט ומייסד מועצת יש"ע 

גב׳ חן ארצי סרור, עיתונאית, 'ידיעות אחרונות'

חברי ועדת ההיגוי של הכינוס:
פרופ' זהבית גרוס, פרופ' צבי זוהר, ד"ר נסים ליאון, ד"ר אבי פיקאר,

פרופ' דוד פסיג וד"ר שמעון אוחיון

יום שני, ז' בטבת תשע"ח, 25 בדצמבר 2017 
אולם פלדמן )301(, אוניברסיטת בר-אילן

הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם - 
חינוך, זהות ופוליטיקה 

התכנסות וכיבוד קל    10:00–09:30

מושב פתיחה    12:00-10:00

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן אוניברסיטת בר-אילן  

ברכות: 
מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן

הרצאת פתיחה:  
ד"ר אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן

הציונות	הדתית	והמזרחים	–	מאז	ועד	היום

הרצאות:
ד"ר מלכה כ"ץ, המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין

המזרחיים,	ה'מזרחי'	ו'הפועל	המזרחי'	בימי	טרום	מדינה	בין	
שילוב	לבידול

ד"ר ישי ספיבק, אוניברסיטת בר-אילן 

יחסו	של	הרב	אברהם	יצחק	הכהן	קוק	לשאלה	העדתית				

הפסקת קפה   12:30–12:00

12:30 -14:30    מושב שני: חינוך והגות 

יו"ר: פרופ' טובה כהן, אוניברסיטת בר-אילן  

מר ארז טרבלסי, מכללת חמדת הדרום ומכללת הרצוג

"תימנים	זה	הארלם-טלית	בערב	שבת!?"	בולטות	אתנית	של	
תלמידים	ממוצא	תימני	בישיבות	תיכוניות	בשנות	השמונים

מר שמואל שטח, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה 

תלמידים	מזרחים	בחינוך	הדתי	–	תמונת	מצב	עכשווית

 מר דוד בורבק , אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יחסה	של	תנועת	'בני	עקיבא'	למזרחים	ולמסורת	המזרחית	
)1967-1948(

ד"ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר-אילן

"הרב	י.ל.	אשכנזי	)מניטו(	–	מרכז	הרב	והמפד"ל:	בין	'הלכות	
מדינה'	לבין	'ספרדיות	אוטנטית'"

        
15:30-14:30   ארוחת צהרים


