
12:00 הפסקה 

12:15 מושב שביעי / יוצאי תימן בחברה 
היישובית ובישראל - בין הדרה לקבלה

יו”ר: אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון 

 נח גרבר, אוניברסיטת תל אביב 
עדה, כור היתוך ורדיקליזם דתי: יוסף אלנדב והנצחתו בזיכרון ההיסטורי

 דני בר-מעוז, חוקר עצמאי
בנות תימן באצ”ל: 'קפיצת דרך' בכור ההיתוך

 רחל שרעבי, המכללה האקדמית אשקלון
אחרּות מרּובת פנים: מרים בת-אברהם בקיבוץ כפר גלעדי

13:45 הפסקת צהרים 

15:00 מושב שמיני / אל מול ההגמוניה הציונית 
והמדינה

יו”ר: אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן 

 אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון
מחנה חאשד בעדן כאתר של הנחלת מודרניזציה ולאומיות )1948-1946(

 תום פוגל, האוניברסיטה העברית, מכון בן-צבי
בין שינוי לשימור - תיעוד בשדה דינמי, מפגש בין מסורת תימן למציאות 

הישראלית בארכיון גויטיין

 טל שמור, אוניברסיטת חיפה
מלנכוליה אתנית ומגדרית בפרשת 'חטופי תימן'

16:30 הפסקה 

16:45 מושב תשיעי / תרבות חומרית: שינוי ושימור
יו”ר: טובה גמליאל, אוניברסיטת בר-אילן 

 אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן 
ְכתּוּבֹות מתימן: תמורות במרוצת הדורות

 יעל גילעת, מכללת אורנים
דוד דור וצורפיו )וצורפת גם(: תהליכי הישנות ושינוי בצורפות יוצאי ביחאן 

בישראל.

 אסתר מוצ'בסקי-שנפר, מוזיאון ישראל
בתי כנסת בתימן ובתי כנסת תימניים בישראל: תמורות בתכנון הפנימי, 

בריהוט ובתשמישי קדושה

דברי סיכום   18:15
בת-ציון עראקי קלורמן, ראשת המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה, 

האוניברסיטה הפתוחה

 ועדת הכנס:  פרופ’ בת-ציון עראקי קלורמן )יו”ר(, פרופ’ אייל ג’יניאו, 
 ד”ר טובה גמליאל, ד”ר יואל מרציאנו, ד”ר יגאל בן-שלום 

רכז הכנס: עדיאל בן-שלום

יום ראשון / א’ באלול תשע”ו, 4.9.2016 
9:30 התכנסות 

10:00 מושב פתיחה )מושב ראשון(
יו”ר: בת-ציון עראקי קלורמן, ראשת המרכז לחקר יהדות תימן 

ותרבותה, האוניברסיטה הפתוחה 
ברכות:  אייל ג’יניאו, ראש  מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית 

יגאל בן-שלום, יו”ר הוועד המנהל של המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה 
 יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה ומכללת אלקאסמי 

מוסדות קהילתיים יהודיים בתימן הקדומה: בתי כנסת, בתי קברות ומקוואות

10:45 מושב שני / שבילי עלייה והסתגלות: 
שאלות והקבלות 

יו”ר: ניצה דרויאן, אוניברסיטת הופסטרה, ניו יורק
 פלטיאל גיאת, מכללת אלקאסמי לחינוך

גאולה ומשיח ביצירתם הספרותית של עולי תימן בארץ ישראל לפני קום 
המדינה ומשמעותם 

 מנשה ענזי, אוניברסיטת בן-גוריון
שליחים ערביים לעזרת יהודי תימן, 1962-1951

 דרור חוברה, מכללת אורות ישראל
 היפרדות קהילות המערבים והתימנים מ’וועד הספרדים’ בירושלים: 

קווי דמיון ושוני

12:15 הפסקה 

 Jews and Muslims in Yemen: The / 12:30 מושב שלישי
 Authorities’ Attitude and Interpersonal Relationships

)יהודים ומוסלמים בתימן: עמדת השלטונות  ויחסים בין-אישיים( – 
ההרצאה הראשונה באנגלית 

יו”ר:  אייל ג’יניאו, ראש  מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים

Mark S. Wagner, Louisiana State University 
Muslim Jewish intimacy remembered and imagined in 20th 
Century Yemen 

Kerstin Hünefeld, Berlin Graduate School Muslim Cultures and 
Societies, Freie Universität Berlin

היבטים אמביוולנטיים ביחס הִאמאם יחיא חמיד אל-דין לנתיניו היהודים: 
אסלום בכוח של יתומים - רקע משפטי אסלאמי ופוליטיקה פנימית

13:30 הפסקת צהריים 

15:00 מושב רביעי / תפיסות של זיכרון וזהות
יו”ר: נחם אילן, הקריה האקדמית אונו 

 אדם בן-נון, אוניברסיטת בר-אילן
זיקתם של התיג’אן לכתר בן-אשר: אידאל ומציאות

 משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון ויו”ר המכון לחקר חכמי תימן
 מגמות ושינויים בבחירת שמות פרטיים ושמות משפחה בקרב 

היהודים בתימן

 דני גולדשמיד, בית מורשת יהודי עדן
 קהילת יהודי עדן: הזהות הייחודית והנבדלת של קהילה ספרדית

ממוצא תימני

16:30 הפסקה 

 17:00 מושב חמישי / הפטריארכיה בחיי 
האישה בתימן 

הקרנת הסרט:  I am Nojoom, Age 10 and Divorced – שמי נוג’ום, 
אני בת 10 וגרושה. 

במאית: ח’דיג’ה אל-סלאמי, הסרט דובר ערבית-תימנית ומתורגם לאנגלית. 

18:30 רב שיח / האישה המוסלמית והאישה 
היהודייה - דמיון ושוני  

יו”ר )ומתדיינת(: בת-ציון עראקי קלורמן, ראשת המרכז לחקר יהדות 
תימן ותרבותה, האוניברסיטה הפתוחה

 מתדיינות: ניצה דרויאן, אוניברסיטת הופסטרה, ניו יורק 
 ורד מדר, מרכז 'דעת המקום' האוניברסיטה העברית

יערה עוזרי, אוניברסיטת תל אביב.

יום שני / ב’ באלול תשע”ו, 5.9.2016 
10:00 מושב שישי / הדיואן ושירת הגברים: 

שימור, שילוב והתפתחות  
יו”ר: יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה ומכללת אלקאסמי

 אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית
שירי ‘ַזאֵמל’ בקרב יהודי ַחַּבאן

 דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית, האוניברסיטה העברית 
 ומכללת הרצוג

שירת הגברים במסורת יהודי עדן – ייחוד, שימור וחידוש

 נעמה בן-עמי, אוניברסיטת בר-אילן
האישה – תפקידה ותפקודה בשירת הדיואן

 עדיאל בן-שלום, האוניברסיטה העברית
שימור מול שינוי בשירת הדיואן בארץ ישראל 

 ראשון-שני, א'-ב' באלול תשע”ו | 4-5.9.2016
יד יצחק  בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

 המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה 
ע"ש עובדיה בן-שלום

 יהודי תימן: 
תהליכי שינוי 

חברתיים ותרבותיים

 הכניסה חופשית
 mbz@ybz.org.il  |  02-5398844 :לפרטים

 הכנס 

 הבין-לאומי 

הראשון 

 משגב 
ירושלים

האגודה לטיפוח חברה 
ותרבות, תיעוד ומחקר


