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באולם הכניסה תתקיים תערוכה מצילומיו של   שלמה יפת  ז"ל צילומים ממחנות עולי תימן: פיוש ומצעבין )1944( וחאשד-גאולה )1950(

"בת נדיבים"
חדש וישן בשיר ובפיוט של מסורת יהודי תימן

יום שלישי, י"א בחשון תשע"א, 19 באוקטובר 2010
התכנסות וכיבוד קל  10:00-9:15

מושב ז: פוליטיקה וזהות  11:45-10:00
יו"ר: פרופ' יוסף טובי, אוניברסיטת	חיפה;	המרכז	לחקר		    

יהדות	תימן,	מכון	בן-צבי 	

מושבים מקבילים  13:30-11:45

מושב ח: בין יהודים למוסלמים  
המושב יתקיים באולם בק. יו"ר: מר משה זעפרני, משרד	החינוך  

מושב ט: מיהו יהודי תימני?  
דימוי והיסטוגרפיה  

המושב יתקיים באולם מינץ  
יו"ר: עו"ד רמי בובליל, מרכז	דהאן,	אוניברסיטת	בר-אילן  

מושב י: ספרות, מדרש       
וליטורגיה: בין התאג' לתכלאל   

יו"ר: ד"ר יאיר ברקאי,	ראש	מכללת	ליפשיץ  

13:30:-14:15 הפסקת צהריים וארוחה קלה

מושב י"א: קבלה והגות  16:00-14:15
יו"ר: ד"ר אבי אלקיים, יו"ר	מרכז	מוסיוף	לחקר	הקבלה,	אונ'	בר-אילן  

 

מושב י"ב: הלכה וספרות תורנית  17:45-16:00
יו"ר: ד"ר יוסי צדוק, משרד	החינוך      

הפסקה וכיבוד חגיגי  18:45-17:45

 18:45

המשרד	לחברה	
ומורשת	ישראל

משרד	
החינוך

מכללת	
ליפשיץ

עמותת	אעלה	
בתמר

עמותת	הליכות
עם	ישראל

הפדרציה	הספרדית,	
וועד	העדה	הספרדית	

בת"א

עמותת	
אפיקים

עמותת	שרשרת	הדורות,	
דור	לדור	יביע	אומר

עיריית	
רמת	גן

הסתדרות	המורים	
בישראל

הכינוס מתקיים בשיתוף ובסיוע:

יהודי תימן:
זהות ומורשת

לציון 60 שנה לעליית "על כנפי נשרים"

הכינוס הבינלאומי

מכון	בן-צבי
המרכז	לחקר	יהדות	תימן

ע"ש	עובדיה	בן-שלום

הוועד	הכללי	לקהילת	
התימנים	בירושלים אוניברסיטת	בר-אילן

האגודה	לטיפוח	חברה	ותרבות

תוכנית הכינוס:
י'-י"א בחשון תשע"א,  19-18 באוקטובר 2010,  אולם מינץ, אוניברסיטת בר-אילן

תוכנית אמנותיתתוכנית אמנותית

חיים ישראל          אהרן עמרם
אורי שבח  ואור שבח

חיים ישראל          אהרן עמרם
אורי שבח  ואור שבח

פקס: 03-5342621 לפרטים והרשמה: מרכז דהאן  טל: 03-5317959  

dahan.center@mail.biu.ac.il אלקטרוני:  דואר 

יום שני, י' בחשון תשע"א, 18 באוקטובר 2010
התכנסות ורישום  9:45-9:00

מושב א: מושב פתיחה   12:00-9:45
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון,	מנהל	מרכז	דהאן,	אוניברסיטת	בר-אילן  

מושבים מקבילים  13:45-12:00

מושב ב: כסות ועיטור  
המושב יתקיים באולם "בק"  

יו"ר: ד"ר שלומי ענתבי, מרכז	דהאן,	אוניברסיטת	בר-אילן   

מושב ג: יהודי עדן,  

בין תימן לים הגדול  
המושב יתקיים באולם מינץ  

		 	 יו"ר: פרופ' ירון הראל, יו"ר	הוועדה	האקדמית,	מרכז	דהאן,	  
אוניברסיטת	בר-אילן 	

הפסקת צהריים   14:30-13:45

מושב ד: נשים במעגל החיים  16:15-14:30
יו"ר: ד"ר רחל ידיד, עמותת	"אעלה	בתמר"  

מושב ה: המפגש בארץ ישראל  17:45 -16:15

יו"ר: פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, האוניברסיטה	הפתוחה   

הפסקה וכיבוד קל  18:00-17:45

מושב ו: רב שיח: עליית תימן  19:00-18:00

ומורשת יהודית - חוויות מן      
העבר וציפייה אל העתיד  

 

פותח: הרב ד"ר רצון ערוסי, רב	העיר	קרית	אונו,  
חבר	מועצת	הרה"ר	לישראל	ויו"ר	הליכות	עם	ישראל 	

 

מתדיינים: פרופ' יהודה ניני, מר דן בניה סרי,  
ד"ר נעמה בן עמי, מר יצחק קעטבי, מר טוביה סולמי,  

הרב ד"ר אליהו אביעד  

בהשתתפות:


