
יום שני, 28 באפריל
11:3010:00  •  מושב ראשון 

יושבת ראש: אניטה שפירא, ראש המכון לחקר הציונות וישראל

ברכות: ירון צור, ראש בית הספר למדעי היהדות
ששון סומך, אוניברסיטת תלאביב
יהודים ערבים (בלי מקף): אז ועתה

Editor, Middle Eastern Studies ,סילביה כדורי
�e Savage Separation: �e Jews of Iraq

14:0012:00  •  מושב שני
יושב ראש: שמעון בלס, אוניברסיטת חיפה

אסתר מאיר–גליצנשטיין, אוניברסיטת בןגוריון בנגב
העלייה העיראקית וראשיתו של המעמד הבינוני המזרחי בישראל

שלמה דשן, אוניברסיטת תלאביב
זהותו היהודית של נער קומוניסטי בבגדאד

צבי זוהר, אוניברסיטת בראילן
יחסו של הרב יוסף חיים למחללי שבת

17:0015:00  •  מושב שלישי
יושב ראש: אורי כהן, אוניברסיטת תלאביב

שאול רגב, אוניברסיטת בראילן
טיפולוגיה של הספרות הרבנית של יהודי בבל

ירון הראל, אוניברסיטת בראילן
זאכו 1910: בין שמרנים לחופשיים במאבק על משרת החכם באשי

יאיר דלאל, מוזיקאי
צאלח ודאוד אלכוויתי

יום שלישי, 29 באפריל
11:009:30  •  מושב רביעי

יושבת ראש: איריס מילנר, אוניברסיטת תלאביב

ניצה בן–דב, אוניברסיטת חיפה 
מה עיראקי בספרות של סמי מיכאל?

בתיה שמעוני, אוניברסיטת בןגוריון בנגב
ייצוגי בגדד ביצירתם של סופרים עיראקים 

ראובן שניר, אוניברסיטת חיפה
בין "האביב" של בגדאד (1924) ל"בגדאד, אתמול" (2004): חזון הזהות 

התרבותית הערביתיהודית במאה העשרים ושברו 

13:0011:15  •  מושב חמישי
יושבת ראש: יונית עפרון, האוניברסיטה הפתוחה

עידית שרוני, מרכז מורשת יהדות בבל
רקמת חיים: רקמת נשים בעיראק כביטוי לתמורות תרבותיות ומגדריות

עזיזה כזום, האוניברסיטה העברית בירושלים
עולי עיראק של שנות החמישים ומה שהם מגלים לנו על המוטיבציות של הפליה 

אתנית בישראל
נסים ליאון, אוניברסיטת בראילן והמרכז האוניברסיטאי אריאל מיוסף עד יוסף: 

מורשת ”הבן איש חי” במשנת הרב עובדיה

15:4514:00  •  מושב שישי
יושב ראש: משה שוקד, אוניברסיטת תלאביב

אמנון שילוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
ישן וחדש באמנותם של יהודי עיראק 

רוני סומק, משורר
שירה בהשראת בגדאד 

אלמוג בהר, האוניברסיטה העברית בירושלים
מוזיקה עיראקיתישראלית בשנת 2008 

17:3016:00  •  סימפוזיון: היש זהות ישראליתעיראקית?
מנחה: אניטה שפירא

משתתפים: סמי מיכאל, סמי סמוחה, חביבה פדיה, אסתר מאיר–
גליצנשטיין 

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה

המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן
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הכנס יתקיים בימים שנישלישי 
כ"גכ"ד בניסן תשס"ח, 2928 באפריל 2008 

במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה,
אוניברסיטת תל–אביב
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