
לפרטים והרשמה:

מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

טל': 03-5317959
E-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il

יום עיון

לציון חוק "יום לציון 
הפליטות היהודית ממדינות ערב, 

התשע"ד–2014" 

יום חמישי, ה' בכסלו תשע”ה, 27 בנובמבר 2014
אולם מינץ )404(, אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

יציאה, הגירה, 
גירוש ועקירה 

מכון בן צבי
לחקר קהילות 
ישראל במזרח בשיתוף 

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף מורשת



  

התכנסות וכיבוד קל  09:30-10:00

מושב פתיחה  10:00-12:00

יו”ר: ח”כ ד”ר שמעון אוחיון, יו”ר ועדת     
ההיגוי של מרכז דהאן   

                       ברכות:
פרופ’ דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת     

בר-אילן   

גב’ מיכל כהן, מנכ”לית משרד החינוך    

מר מאיר כחלון, יו”ר הארגונים של מדינות     
יוצאי ארצות ערב    

מר יעקב יניב, מנכ”ל יד בן-צבי   
  

הרצאות:   
פרופ’ שמואל טריגנו, אוניברסיטת סורבון,     

צרפת     
מה אנחנו מנציחים ביום הזיכרון הזה?   

ד”ר סטנלי אורמן, מנכ”ל JJAC, ניו-יורק    
האו”ם ביחסו לפליטים יהודים לעומת      

פליטים פלסטינים   

ד”ר חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה     
ומכון בן-צבי    

‘על אנשים ומספרים’ - תהליך סיום      
הנוכחות היהודית בארצות האסלאם בראי     

הנתונים   
  

12:00-12:30    הפסקה

מושב שני  12:30-14:00

יו”ר: פרופ’ מאיר מ’ בר-אשר, ראש מכון בן-צבי   

דברי ברכה: גב' לבנה זמיר, יו"ר התאחדות     
יוצאי מצרים בישראל ובעולם   

פרופ’ ירון צור, אוניברסיטת תל-אביב      
עליות ה’חיסול’ בתקופת העלייה הגדולה     

(1951-1948) - מה הן יכולות ללמדנו?   

פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין,      
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

מדינת ישראל והעקירה הגדולה של יהודי     
ערב (1951-1949) - פרספקטיבות חדשות   

פרופ’ ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן    
מה ביסוד יציאת יהודי ערב: כמיהה      
משיחית, ציונות או נסיבות פוליטיות?   

14:00-15:00      הפסקת צהריים

מושב שלישי  15:00-16:30
  

יו”ר: ד”ר חיים סעדון, האוניברסיטה      
הפתוחה ומכון בן-צבי    

  
פרופ’ בת-ציון עראקי קלורמן,       

האוניברסיטה הפתוחה   
יציאתם של היהודים מתימן: שיאו של     

תהליך מתמשך   

פרופ’ מוריס רומני, אוניברסיטת בן-גוריון     
בנגב   

הזרז לחיסול הקהילה בלוב: בעיית      
המיעוטים, האו”ם והארגונים היהודיים   

ד”ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר-אילן   
בחינה מחודשת של ‘המשפט הציבורי’ של      

יהודי אלג’יריה בירושלים (1963)    
על רקע הגירתם המאסיבית לצרפת      

ועלייתם המצומצמת ארצה (1962)   

הפסקה  16:30-17:00

רב שיח בנושא: יציאת יהודי ארצות ערב   17:00-18:00

יו”ר: ח”כ ד”ר שמעון אוחיון, יו”ר ועדת     
ההיגוי של מרכז דהאן    

בהשתתפות:    

ד”ר יגאל בן-שלום, יו”ר האגודה לטיפוח     
חברה ותרבות     

מר אליהו חסון, יו”ר ועדת מורשת של      
ארגון עולי דמשק     

   , JIMENA גב’ שרה לוין, מנכ”לית ארגון   
ארה”ב   

הקרנת סרט והרצאה  18:00-18:30

פרופ’ הנרי גרין, אוניברסיטת מיאמי,      
פלורידה   

‘הדברים שהשארנו מאחורינו’, הארכיון     
של יהודי עיראק   


