
יום שני, כט’ אדר ב’ תשע”א, 4 באפריל 2011
אולם פלדמן 301  אוניברסיטת בר-אילן 

יום עיון:

הזיכרון 
הקולקטיבי והנרטיב 

של יהודי מצרים

הכנס נערך בשיתוף 
הארגונים הבאים:

משרד החינוך 
המזכירות הפדגוגית

המרכז למורשת ישראל

המשרד לאזרחים ותיקים 
מכון בן צבי

   

הפקה: 
גב’ אורה קובלקובסקי, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים והרשמה:
מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

טלפון: 03-5317959  פקס: 03-5342621

d a h a n . c e n t e r @ m a i l . b i u . a c . i l

דמי השתתפות ע”ס 60 ₪ ניתן לשלם בכרטיסי אשראי



יהודית רביץ 
בהופעה ייחודית 

עם אחיה יעקב רביץ

ד”ר רחל נוי, אוניברסיטת בר-אילן   

עמדות באינטליגנציה המצרית כלפי העבר היהודי    
במצרים והשתקפותן ביחס לנירמול היחסים עם    

ישראל   
  

מר עובדיה ירושלמי, ירושלים    

יהודי מצרים במלחמת ששת הימים   

מר עזי נגר, יוצאי מצרים   

התרומה של יהודי מצרים לתנועה הקיבוצית   

 
מושב ד': פאנל נרטיב העקירה של יהודי   16:30 - 15:00

מצרים - לקראת ספר הזהב   

יו”ר : ד”ר עדה אהרוני, אוניברסיטת חיפה    
    

גב’ לאה לגזיאל - מנכ”לית פרויקט “ספר הזהב”:   

חשיבות הנצחת הנרטיב וההיסטוריה שבעל פה   
של יהודי ספר הזהב מצרים   

  
גב’ דליה רהב, בובה שבורה ואמירות של יהודי   

מצרים   

גב’ ליליאן עבאדה, קופסת הדייג של אבי   

גב’ עתליה רוזנברג, יולנד מלכת המולוכיה   

* שאלות ותגובות מהקהל     
  

הפסקה  17:00 - 16:30

תוכנית אומנותית    17:00

התכנסות וכיבוד קל  10:00 - 09:30

מושב פתיחה  11:00 - 10:00

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

דברי ברכה:    

מר אהרן אזולאי, מנכ”ל המשרד לאזרחים ותיקים   

ד”ר עדה אהרוני, לשעבר יו”ר הקונגרס העולמי    
של יהודים יוצאי מצרים   

הרצאת פתיחה:   

ד”ר מוטי קידר, אוניברסיטת בר-אילן   

הרקע הפוליטי והחברתי במצרים החל מהמאה ה-19   
                 

                   
מושב ב': תרבות, חברה וקהילה  13:00 - 11:00

יו”ר: פרופ’ ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן   

ד”ר עדה אהרוני, אוניברסיטת חיפה   

“הזיכרון הקולקטיבי והנרטיב של יהודי מצרים"    
 

פרופ’ לאה בורנשטיין-מקובצקי, המרכז      
האוניברסיטאי יהודה ושומרון   

ארגון הקהילות היהודיות במצרים במאות ה-19 וה-20   
   

פרופ’ צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן   

רבני מצרים במפגש עם המודרנה   

ד”ר אריאלה אמר, האוניברסיטה העברית   

“הדקל” - הזהות העצמית של יהודי מצרים   

   
הפסקת צהריים  13:30 - 13:00

מושב ג': יהודי מצרים וישראל  15:00 - 13:30

יו”ר: מר משה זעפרני, משרד החינוך    

פרופ’ מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן   

“האם הגירת יהודי מצרים היא תולדה של הסכסוך    
הערבי-ישראלי?   


