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מערבה מכאן – מסע אל הקהילות היהודיות של המגרב
עם בעקבות גורלו , ימי רביעי, תשפ"ב   

10:45-12:15שם המרצה9:00-10:30שם המרצהתאריך

מסע בעקבות התבלין היהודינפתלי הילגריהדות צפון אפריקה: קהילה, יצירה ורצף.ד"ר דוד ביטון27.10.21

היסטוריה אינטלקטואלית של צפון אפריקה בימי הבינייםד"ר מיכל אוחנההתפתחות קהילות יהודיות בצ"א - מהכיבוש הערבי ועד המאה ה13פרופ' מנחם בן ששון 3.11.21

ברברים ויהודים בצפון אפריקה: העת העתיקה ומשמעותה היום.פרופ' הרווי גולדברגמדוד המלך ועד דוד בוזגלו: פיוטים במסורת היהודיתנריה רפאל כנפו10.11.21

היצירות החשובות שנכתבו בצפון אפריקה אחרי הגירושפרופ' משה בר אשרלשונות יהודי צפון אפריקהפרופ' משה בר אשר17.11.21

ספרות התקנות של מגורשי ספרד במרוקוהרב פרופ' משה עמארהגות יהודית במגרב בדורות שלאחר גירוש ספרדד"ר מיכל אוחנה24.11.21

חופשת חנוכה

מעמדם המשפטי של היהודים בצפון אפריקה: תיאוריה ומציאותפרופ' מאיר בר אשרייחודיותו של האסלאם המגרביפרופ' מאיר בר אשר8.12.21

היהודים במציאות הקולוניאליתפרופ' חיים סעדוןקולוניאליזם ומודרניזציה בצפון אפריקהפרופ' חיים סעדון12.12.21

חידוש פולחני הצדיקים בארץ ישראלפרופ' יורם בילופולחני הצדיקים בצפון אפריקהפרופ' יורם בילו22.12.21

מסע אל עולם הפיוט של יהדות לוביצחק בן דודיהדות לוב: נעים להכירהרב ד"ר יצחק בן דוד29.12.21

מבני בתי הכנסת בצפון אפריקה אריאלה אמרהגות יהודית במאה 18-20ד"ר מיכל אוחנה5.1.22

קהילות ישראל בהנהגת חכמי אבוחצירא במאות 19-20ד"ר מאיר נזרירבי יעקב אבוחצרא - מחצלת עשויה תורההרב ש"י ויצמן12.1.22

הרבנות והמנהיגות הרוחנית בלוב- מהרב שמעון לביא לח"כ פריג'א זוארץהרב ד"ר יצחק בן דודתורה אחת ומשפט אחד- מוסד הרבנות במרוקו המודרניתד"ר דוד ביטון19.1.22

 בין תוניס לג'רבה- המרכזים התורניים בתוניסיהד"ר יובל חרובי26.1.22
רבנות באלג'יריה - בין הפזורה הספרדית לסוציולוגיה הצרפתית.ד"ר יוסף שרביטמהמאה ה- 18 ועד למאה ה-20.

חיי הנשים בדרום תוניסיהד"ר ציביה טובינשים מובילות טכסים סביב מעגל השנה ומעגל החיים חגית סבאג ישראל2.2.22
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10:45-12:15שם המרצה9:00-10:30שם המרצהתאריך

החינוך המודרני והשפעותיו על החברה היהודית ומעמד האישה במרוקו.ד"ר אלישבע שטרית הסיפור של ללה סוליקההרבנית לאה שקדיאל9.2.22

החינוך היהודי באלג'יריה – בין הקונסיסטוריה ל"כל ישראל חברים".ד"ר יוסף שרביטעין למגרב צופיה: יומן מסע, מבנימין מטודלה לזיידע שולמןאריאלה אמר16.2.22

לימוד העברית בתוניסיה במחצית הראשונה של המאה העשריםפרופ' יוסף טובי"יהודי נמל": תמורות בחינוך יהודי מרוקו- מקרה בוחן קהילת תיטואןד"ר מורדי אסייג23.2.22

כוכב שביט בשמי ארץ ישראל היהודית של המאה ה19 - אברהם מויאלרותי מרשנסקיאינטלקטואליים בצפון אפריקה במאות 19-20ד"ר דוד גדג' 2.3.22

ר' שלום פלאח: משכיל עברי, מורה ושואף להתחדשות דתית בתוניס במפנה ד"ר יובל חרובי9.3.22
ההשכלה העברית באלג'יריה - בין מסורת למודרנהד"ר יוסף שרביטהמאה ה-19 וה-20.

יהדות לוב בשואהאורי אהלי "הבגידה הכאובה" – וישי ויהודי צפון אפריקהפרופ' חיים סעדון16.3.22

משפט יהודי אלג'יריה )1963( – כשל ממסדי, היסטוריוגרפי ומתודולוגי.ד"ר יוסף שרביטהלן קזס בן עטר והצלת פליטים יהודים בזמן השואהד"ר אלישבע שטרית23.3.22
בין שואה לתקומה.

הציונות המגשימה 1949-1943פרופ' חיים סעדוןהציונות בצפון אפריקה – קווי יסודפרופ' חיים סעדון30.3.22

חופשת פסח

ציונות מסורתית ספרדיתאופיר טובולהציונות בלוב והיחס להקמת המדינההרב ד"ר יצחק בן דוד27.4.22

יום הזכרון

מצוות פיזור האוכלוסייה – קליטת יהודי צפון אפריקה ותרומתם ד"ר אבי פיקארלרוקן את האוקינוס בכוסיות, ישראל והעלייה של יהדות צפון אפריקה.ד"ר אבי פיקאר11.5.22
להתיישבות בארץ

הרב אשכנזי )מניטו(: תולדות ישראל בין אדם הראשון למשיחד"ר רוני קליין הכינור ואני - סיפור עלייה אישיאשר כנפו18.5.22

פרופ' סמי שלום 25.5.22
שטרית

המרוקאים בחזית המאבק המזרחי בישראל: ממרד וואדי סאליב דרך 
שירה מזרחית – גנאלוגיה, היסטוריה, תמטיקהד"ר קציעה עלוןהפנתרים השחורים ועד הקשת הדמוקרטית המזרחית

"הברכה של יאמנה"אילנית סויסהספרות מזרחית – גנאולוגיה, הסטוריה, תמטיקהד"ר קציעה עלון1.6.22

יהדות  צפון אפריקה: זיכרון ועיצוב זיכרוןד"ר דוד ביטוןארץ מבוא השמשקובי יפרח8.6.22


