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אוניברסיטת בר-אילן

הוועדה האקדמית של הכנס:
פרופ' הרב משה עמאר ,המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן
פרופ' פריד אל באשה ,יו"ר המרכז ללימודים ומחקר למשפט עברי במרוקו
פרופ' שמעון שרביט ,רקטור המכללה האקדמית אשקלון
ד"ר עבדלה אוזיטן ,נשיא ומייסד המרכז ללימודים ומחקר משפט עברי במרוקו,
אוניברסיטת בורדו
ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן

הוועדה המארגנת של הכנס:

ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עבדלה אוזיטן ,נשיא ומייסד המרכז ללימודים ומחקר משפט עברי במרוקו,
אוניברסיטת בורדו
מר אברהם אלחרר ,נשיא הפדרציה הספרדית בקנדה

ניהול הכנס:

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

ארגון והפקה:
גב’ אורה קובלקובסקי ,מרכזת מרכז דהאן,
אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים והרשמה:

מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר -אילן ,רמת-גן
טל 03-5317959 :פקס03-5342621 :
E-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il
www.dahancenter.co.il
Dahan Center Bar-Ilan University
הישיבה באולם לפי שעת ההגעה ,במידה ואין מקומות באולם
הישיבה בחדר סמוך באמצעות טלוויזיה במעגל סגור
ההשתתפות בכנס מותרת לבעלי תו ירוק בלבד
וחובה לעטות מסיכה במשך כל האירוע

תכנית הכנס הבינלאומי

תרבות ומשפט עברי במרוקו

יום ראשון ,ג׳ בכסלו תשפ״ב 7 ,בנובמבר 2021
אולם ריימן מערב ,כפר המכבייה ,רמת-גן
		
18:00-17:30
21:00-18:00

		
התכנסות
מושב חגיגי וקבלת פנים למוזמנים בלבד
יו״ר :ד״ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה:

ח״כ חמד עמאר ,שר במשרד האוצר
פרופ׳ אמנון אלבק ,רקטור אוניברסיטת בר-אילן
מר יעקב חגואל ,יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית
מר אברהם אלחרר ,נשיא הפדרציה הספרדית בקנדה

תכנית אמנותית

אנסמבל קהילות שרות _ פיוט וניגון

דברי פתיחה והרצאה:
ד״ר עבדלה אוזיטן ,נשיא ומייסד המרכז ללימודים ומחקר משפט
עברי במרוקו ,אוניברסיטת בורדו

ייחודיותה וחוסנה לדורות של התרבות היהודית _

מרוקנית :זיכרון ,היסטוריה ומשפט
מושב ראשון

יו״ר :פרופ׳ שמעון שרביט ,רקטור המכללה האקדמית אשקלון
פרופ׳ אהרן ממן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

השתקפות המפגש היהודי ערבי במגרב בלשון

פרופ׳ לחסן אולחג׳ ,אוניברסיטת רבאט

יחסי גומלין עשירים :היסוד העברי של מרוקו

פרופ' נורדין אולבאס ,אוניברסיטת פאס

המסורת בעל פה של היהדות הדוברת תאמאזיגת
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יום שני ,ד׳ בכסלו תשפ”ב 8 ,בנובמבר 2021
אולם מינץ  ,404אוניברסיטת בר-אילן

10:00-09:30

התכנסות

12:00-10:00

מושב פתיחה
יו״ר :ד״ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה:

פרופ׳ אריה צבן ,נשיא אוניברסיטת בר-אילן
מר יצחק הרצוג ,נשיא מדינת ישראל (ברכה מצולמת)
ד״ר נחמן שי ,שר התפוצות
מר עבדרחים ביוד ,ראש משרד הקישור של ממלכת מרוקו ,תל-אביב
פרופ׳ עפרה תירוש-בקר ,האוניברסיטה העברית ,ראשת מכון בן-צבי
היוצאת
מר חיים כהן ,יו"ר הנהלת הפדרציה העולמית של הקהילות
הספרדיות

פתיחה מוסיקלית

נעימות אנדלוסיות

הרצאות פתיחה:
פרופ׳ משה עמאר ,אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון

חידושים ותעוזה בתקנות מועצת הרבנים במרוקו בשנים
 1947 _ 1956בדיני ירושה

פרופ׳ אביעד הכהן ,נשיא המרכז האקדמי ״שערי מדע ומשפט״

תרומת המשפט העברי במרוקו למשפט הישראלי בן ימינו

פרופ׳ פריד אל באשה ,יו"ר המרכז ללימודים ומחקר למשפט עברי
במרוקו

היבטים משפטיים של המורשת היהודית במרוקו

12:30-12:00
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הפסקה

		
14:00-12:30

מושב שני :משפט עברי א
יו"ר :פרופ׳ חיים סעדון ,האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי
השופט פרופ׳ אליקים רובינשטין ,משנה לנשיא בית המשפט העליון
לשעבר ,האוניברסיטה העברית בירושלים

על מידת האנושיות ועל תיקי ממזרות

ד"ר עו"ד חסן רחמון ,אוניברסיטת רבאט

המשפט הנוטריוני ושימור המורשת היהודית-מרוקנית
פרופ׳ אלימלך וסטרייך ,אוניברסיטת תל-אביב

מעמדה המשפטי של האישה במשפט העברי :בין מרוקו
לתוניסיה
ד"ר סוקאינא טאופיק ,חוקרת מדעי המדינה ,אוניברסיטאות גרנובל
ורבאט

המשפט העברי במערכת המשפט הלאומית במרוקו

14:45-14:00
		
17:00-14:45

הפסקת צהריים
מושב שלישי :משפט עברי ב
יו״ר :פרופ׳ שמעון שטרית ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד״ר עו״ד נורדין אל-מגורי ,המרכז לחקר המשפט העברי במרוקו

המורשת היהודית-מרוקנית :זהות ייחודית

ד״ר פנחס חליוה ,מנכ”ל המכללה האקדמית אשקלון

הערך המשפטי של השלום במשפט העברי ובפסיקותיהם
של חכמי ספרד והשפעתו על חוקי המדינה
פרופ׳ מילוד לוקילי ,אוניברסיטת רבאט

דוקטרינת השלום המרוקנית

פרופ׳ צבי זוהר ,אוניברסיטת בר-אילן

נישואי תערובת וגיור  -עיון בתשובות ראש רבני מרוקו
הרב רפאל אנקאווא ()1935 _ 1847
פרופ׳ יחיאווי טאופיק ,אוניברסיטת רבאט

דו קיום יהודים ומוסלמים ,בחזונו של המלך מוחמד השישי
		 17:15-17:00

הפסקה
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18:30-17:15

מושב רביעי :מוסיקה
יו״ר :פרופ׳ ירון הראל ,אוניברסיטת בר-אילן
ד״ר דינר חיכם ,חוקר בזאויה קדיריה _ אסאוירה

מוסיקה אנדלוסית סמאע של “קדאם ג׳דיד״ בערבית
ובעברית  /חג׳ורי ומטרוז
פרופ׳ אדוין סרוסי ,האוניברסיטה העברית בירושלים

התפילה היהודית במרוקו:
היבטים מוזיקליים ואסתטיים

ד״ר אבי עילם אמזלג ,אוניברסיטת חיפה

חלקן של נשים בחיבור טקסטים ערביים לנובה
האנדלוסית והצגת מקבילות בעברית
19:15-18:30

מושב חמישי :תרבות וחינוך
יו״ר :פרופ׳ זהבית גרוס ,אוניברסיטת בר-אילן
ד״ר לחסן אותריט ,חוקר ,אסאוירה

התרבות היהודית של מרוקו בתוכניות הלימודים בבתי
הספר :מחויבות והמשכיות
עו״ד מוחמד אל אבסי ,מומחה בינלאומי ,קזבלנקה

שיתוף הפעולה הכלכלי כקשר לחיזוק התרבות
היהודית-מרוקנית

דברי תודה וסיכום
פרופ' יהושע אלקולומברה ,יו"ר הוועדה האקדמית של מרכז דהאן
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