
התכנסות וכיבוד קל    14:00 - 13:30

מושב פתיחה:     15:30 – 14:00

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

ברכות:    
פרופ’ חיים טייטלבאום, רקטור אוניברסיטת     

בר-אילן    
עו”ד אהרן אזולאי, מנכ”ל המשרד לאזרחים      

ותיקים    
עו"ד רמי בובליל, הוועדה הציבורית של מרכז      

דהאן    
פרופ’ אפרים תבורי, ראש המחלקה לסוציולוגיה     

ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן     

דברי פתיחה לכנס:     
ד"ר טובה גמליאל, המחלקה לסוציולוגיה       

ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן    
"יום הסליחה": בהשראת הסופרת גייל ג'ונס    

ד”ר רפי שובלי, עמותת "אפיקים" ופעיל חברתי     
    רקע לסרט “בדרך חד סיטרית” / )ישראל 1996(  

מפיקה ובמאית ציפי טלמור     

          

הקרנת הסרט    

דיון בהנחייתו של ד”ר יגאל בן שלום,    
יו”ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות    

הפסקה    16:00 - 15:30

מושב ראשון:     17:30 – 16:00
הקשר היסטורי וההיסטוריה של המחאה    

יו”ר: פרופ’ אהרן גימאני, הוועדה האקדמית,     
מרכז דהאן    

המשורר טוביה סולמי, קריאת שירים    
ד”ר אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת      

בן-גוריון בנגב    
מ"מרבד הקסמים" למחנות עולים: הרקע ההיסטורי      

לפרשת ילדי תימן    

ד”ר רות אמיר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    
“הורגים אותם ברכות" – ג’נוסייד פוליטי-תרבותי       

של ילדים במאה ה-20    

ד”ר נתן שיפריס, המכללה האקדמית אחווה    
בעקבות ילדי תימן הנעדרים בנתיב היעלמותם    

הפסקה      17:45–17:30

מושב שני:       20:00–17:45
וועדות החקירה וחקר הוועדות    

יו”ר: ד”ר ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה       
ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן    

ד”ר דב לויטן, אוניברסיטת בר-אילן      
“מוועדת בהלול-מינקובסקי ועד וועדת כהן-קדמי:    
למה נחקרה פרשת ילדי תימן הנעדרים רק בסוף       

שנות ה-60 ואילך ולא בסמוך להיעלמותם?"    

ד”ר רפי שובלי, עמותת "אפיקים" ופעיל חברתי     
המפגש בין התימנים לציונות: הרקע ההיסטורי       

לפרשת ילדי תימן      
פרופ’ בועז סנג’רו, ראש החטיבה למשפט פלילי       
ולקרימינולוגיה,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים     

“באין חשד אין חקירה אמיתית" – ניתוח דו”ח       
וועדת החקירה לעניין היעלמותם של ילדי תימן    

גב’ שושי זייד, מחברת הספר: "הילד איננו”      
אסטרטגיית העלמת המידע בפרשת ילדי תימן    

דברי סיכום:      

גב’ גלית ברקת דניאלי, אוניברסיטת בר אילן       
והמכללה האקדמית אשקלון    

בדרך  ויזואלי  מסע  דוקומנטארי שהוא  “סרט 
שנעלמו  האבודים  התימנים  הילדים  הובלו  בה 
בשנות ה-50. הדרך החד סטרית שעשו הילדים 
והתינוקות מובאת בסרט באמצעות עדויות: הורים, 
מאומצים,  ילדים  סוכנות,  אחיות, עובדי  רופאים, 
ראיונות עם חוקרים שונים, עורכי דין, חברי כנסת, 
עיתונאים ועוד”. הסרט מסתיים בגעגועים עצומים 

של ההורים לילדיהם האבודים ובתחינה לקשר.

הפקולטה למדעי החברה

המחלקה לסוציולוגיה 
ולאנתרופולוגיה

מכון בן צבי

יום העיון נערך בשיתוף:

משרד 
החינוך

המשרד 
לאזרחים 

ותיקים

פרשת ילדי תימן:
היבטים משפטיים ותרבותיים

יום שלישי, כ”ו בטבת תשע”ג, 8 בינואר 2013, אולם מינץ )404(, אוניברסיטת בר-אילן

יום עיון

לפרטים והרשמה:  מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן  טל': 03-5317959
E-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il


