פרופ' אהרן גימאני -קורות חיים
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נתונים אישיים:
השם :אהרן גימאני

Aharon Gaimani

כתובת :רח' עמנואל לוינס  10פתח תקווה 4971043
טלפון ,03-5743858 :פלאפון050-4743858 :
מס' ת.ז05227629-2 :.
כתובת אלקטרוניתaharon.gaimani@biu.ac.il :
מקום לידה :ישראל תאריך לידה :ל' בסיוון תשי"ד 1 ,ביולי 1954
מצב משפחתי :נשוי לברוריה ,אב לארבעה ,וסב לחמישה
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מקום עבודה נוכחי :אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
היקף משרה נוכחי :מלאה
הדרגה הנוכחית :פרופסור מן המניין
קביעות :יש
תאריך תחילת דרגה נוכחית1.10.2014 :
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השכלה
תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי
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נושא עבודת מ.א :.חדירת השולחן ערוך לתימן
שם המנחה :פרופ' שמעון שוורצפוקס
נושא עבודת הדוקטורט :יהדות תימן והמרכז הארץ-ישראלי (מאות ט"ז-י"ח)
שם המנחה :פרופ' שמעון שוורצפוקס
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דרגות קודמות באוניברסיטה בר אילן
דרגה

שם האוניברסיטה
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת בר-אילן

אחוז משרה

מדריך

שנת קבלת התואר
תשמ"ב ()1982
תשמ"ו ()1986
תשנ"ג ()1993

תאריך קבלת הדרגה
תשנ"ב ()1992

מדריך ד"ר

100%

תשנ"ג ()1993

מרצה

100%

תשנ"ט ( 1אוקטובר )1998

מרצה בכיר  +קביעות

100%

תשס"ב ( 1אוקטובר )2001

פרופסור חבר

100%

תשס"ט ( 1אפריל )2009

פרופ' מן המניין

100%

תשע"ה )(2014.10.1
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הדרכת סטודנטים לתארים גבוהים:
תואר שני
חובארה דרור.
בשנת  ,2007מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
הנושא" :מעורבות שד"רים ומבקרים בעניינים פְּ נים יהודיים בתימן".
תאריך אישור העבודה :אוקטובר .2007
תורגמן לילך.
בשנת  ,2011מילאה את חובת ההשלמות והגישה עבודה שוות ערך למ.א.
הנושא" :הרב נתן עמרם – שד"ר קהילת חברון".
תאריך אישור העבודה :ספטמבר .2011
אושרי יואל.
בשנת  ,2012מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
הנושא" :תולדות הספר בתימן :בראי היסטורי וחברתי".
תאריך אישור העבודה :אוקטובר .2012
יהב שמעון [בשיתוף עם פרופ' רחל שרעבי].
בשנת  ,2011מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
הנושא" :מפגש ילדי תימן עם רוח ההשכלה ( )1948-1909ושילובם במסגרת 'עליית הנוער'
( )1955-1943היבטים היסטוריים ותרבותיים".
תאריך אישור העבודה :יוני .2011
אלון מזרחי.
אוניברסיטת אריאל.
הנושא" :מנהיגותו של הרב יחיא יצחק הלוי בתימן".
תאריך אישור העבודה :אוקטובר .2016
ספיר עומר אוסיאס.
הנושא" :עברות השמות ביישוב היהודי בארץ ישראל :תפיסה ,תהליך והשפעות .כיצד
התעצבה והתפתחה תופעת 'עברות השמות' ביישוב העברי החל ממחצית המאה ה."19-
תאריך אישור הצעת המחקר :נובמבר .2015
תואר שלישי
מעבי אמנון.
הנושא" :קליטת יהודי תימן במושבות ארץ ישראל מתום מלחמת העולם הראשונה
(אוקטובר  )1918ועד לתוכנית החלוקה (נובמבר .")1947
תאריך אישור עבודת הד"ר :ספטמבר .2008
חובארה דרור.
הנושא" :עולי תימן בירושלים בשנים תרמ"ב-תש"ח ( :)1948-1882חזון ,מציאות ואכזבה".
תאריך אישור עבודת הד"ר :כ"ב באייר תשע"ג (.)2.5.2013
עבודת הד"ר זכתה בפרס על שם פרופ' פנחס חורגין ,מייסד אוניברסיטת בר אילן והנשיא
הראשון ,לשנת  ,2014מטעם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן.
דורי זכריה.
הנושא" :התאחדות התימנים בישראל :ארגון סקטוריאלי במדינה שבדרך ולאחר הקמתה,
תרפ"ב -תש"ן".
תאריך אישור עבודת הד"ר :כ"ו באייר תשע"ג (.)6.5.2013
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תורגמן לילך ,מלגאית נשיא.
הנושא" :הרב נתן עמרם אב"ד במצרים – פועלו לאור תקופתו".
תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי :אוקטובר .2012
זכתה בפרס אקדמי יוקרתי ,על שם סטלה טולידאנו לסרי ,לשנת תשע"ד ,מטעם מכון בן צבי.
זכתה בפרס אקדמי יוקרתי ,פרס גאון ,לשנת תשע"ה ,מטעם מרכז משה גאון ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב.
אושרי יואל ,מלגאי נשיא.
הנושא" :תרבות הספר העברי בתימן – בין שמרנות למהפכת הדפוס בראי היסטורי וחברתי".
תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי :יוני .2013
סטריק רינה [בשיתוף עם פרופ' רחל שרעבי].
הנושא" :מעמדה של האישה היהודייה בתימן בדורות האחרונים".
תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי :פברואר .2017
צברי שרון.
הנושא" :מנהיגותו הפוליטית והדתית של הרב יחיא יצחק הלוי".
כותב את הצעת המחקר.
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פרסים:
פרס המועצה הדתית תל אביב – תשע"ב.
פרס המורשת הרוחנית ,המועצה הדתית רחובות – תשע"א.
פרס שבזי למחקר ולחכמת ישראל ,פתח תקווה – תשע"א.
פרס הפדרציה של יהדות תימן באמריקה ,ניו יורק – תשע"א.
פרס הרב שלום יצחק הלוי ,תל אביב – תש"ע.
פרס עמינח ,תל אביב – תש"ע.
פרס בימת קדם ,על"ה [עמותה לקידום האומנות] ,ראש העין – תשס"ח.
פרס מכון המש"י [הנחלת מורשת שבטי ישראל] ,נתניה – תשס"ח.
פרס המכון לחקר מנהגי העדות בישראל ,קריית אונו – תשמ"ט.
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מענקי מחקר:
תשע"ה – זכייה במענק מחקר מטעם קרן המלגות של המרכז לחקר האישה ע"ש פניה
גוטספלד-הלר ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשע"ב – זכייה במענק לביצוע מחקר על קהילת צעדה ,מטעם מכון בן צבי לחקר קהילות
ישראל במזרח (יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים).
המרכז לזהות יהודית ע"ש דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן ,שלושה מענקי מחקר בשנים:
תשס"א ,תשס"ג ,תשס"ח.
קרן איהל ,אוניברסיטת בר-אילן ,זכייה בשני מענקי מחקר בשנים :תשס"ו ,תשע"ג.
קרן "יהושע וברכה ברזילי ז"ל" ,אוניברסיטת בר-אילן ,זכייה בשני מענקי מחקר בשנים:
תשס"ז ,תשע"א.
משרד החינוך ,תחום מורשת יהדות המזרח וספרד ,תשס"ב.
הועדה לקידום המחקר ,אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ס.
קרן הזיכרון לתרבות יהודית ,ארה"ב ,תשנ"ו.
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ארגון כנסים מדעיים:
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כנס בינלאומי בנושא" :יהודי תימן – זהות ומורשת ,לציון  60שנה לעליית על כנפי נשרים",
יו"ר הכנס .מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :י'-י"א במרחשוון תשע"א (19-18
באוקטובר .)2010
כנס חוקרים בנושא" :היסטוריה ,משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל" בשיתוף עם
פרופ' בן ציון רוזנפלד ,ראש המחלקה לתולדות ישראל והחוג הרב תחומי במדעי היהדות
שבראשו עמדתי .מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :א' באייר תש"ע ( 15באפריל
.)2010
כנס חוקרים בנושא" :מאה שנה להתיישבות יהודי תימן במושבות" בשיתוף עם פרופ' בן ציון
רוזנפלד ,ראש המחלקה לתולדות ישראל והחוג הרב תחומי במדעי היהדות שבראשו עמדתי.
מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :כ"ח באדר תשס"ט ( 24במרץ .)2009
כנס חוקרים בנושא" :בשנת השישים לעליית 'על כנפי נשרים' – העלייה הגדולה מתימן עם
קום המדינה" בשיתוף עם פרופ' בן ציון רוזנפלד ,ראש המחלקה לתולדות ישראל והחוג הרב
תחומי במדעי היהדות שבראשו עמדתי .מקום הכנס  -אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :י"ז
באדר ב' תשס"ח ( 24במרץ .)2008
כנס חוקרים בנושא" :ביוגראפיה ,אוטוביוגראפיה והגיוגראפיה בתרבות היהודית" בשיתוף
עם פרופ' גרשון בקון ,בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ,ע"ש
יקותיאל וחנה קליין ,ועם האיגוד העולמי למדעי היהדות .מקום הכנס  -אוניברסיטת בר-
אילן ,תאריך :ט"ז באדר תשס"ז ( 6במרץ .)2007
כנס בנושא" :יוזמות חינוכיות של רבני אירופה בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון,
בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ,ע"ש יקותיאל וחנה קליין ,ועם
פרופ' שלמה שפיצר ,בעל הקתדרה לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ ,ע"ש רש"ר הירש .מקום
הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :י"ג באייר תשס"ג ( 15במאי .)2003
כנס אקדמי ארצי בנושא" :יהודי תימן – יצירה ,מורשת ותרבות" ,מרכז הכנס וחבר הוועדה
האקדמית .מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :ט"ז-י"ז בסיוון תשס"ב (28-27
במאי .)2002
כנס בינלאומי בנושא" :המנהיג והמנהג באשכנז" בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון ,בעל הקתדרה
לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ,ע"ש יקותיאל וחנה קליין .מקום הכנס -
אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :ה'-ו' בטבת תשס"א ( 31בדצמבר  1 – 2000בינואר .)2001
כנס חוקרים בנושא" :הירושה ברבנות בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' אריק זימר ,בעל
הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ,ע"ש יקותיאל וחנה קליין .מקום
הכנס – אוניברסיטת בר-אילן ,תאריך :ה' בכסלו תשנ"ו ( 28בנובמבר .)1995
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ארגון סדנאות מחקר :סדנת ההיסטוריון מטעם מרכז זלמן שז"ר – החברה ההיסטורית
הישראלית והמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן ( 7סדנאות בנות  7-8מפגשים
בערים רמת-גן ופתח תקווה בשנים תשמ"ז-תש"ן .)1987-1990 /
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מקומות עבודה קודמים:
יעוץ פדגוגי והוראה בתיכון; הרצאות באוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע (תשנ"ד); הרצאות
במכללת אשקלון (תשנ"ד-תש"ס).
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נסיון מקצועי אחר (מנהל אקדמי ותפקידים ציבוריים):
תשס"ז-תש"ע :ראש החוג הרב תחומי במדעי היהדות ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשס"ה-תש"ע :מרכז הסמינר המחלקתי במחלקה לתולדות ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.
נושא הסמינר בשנת תשס"ה" :דימויים ודמויות מנהיגות בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
היהודית" .נושא הסמינר בשנת תשס"ו" :מנהיגים ומנהיגות במרוצת הדורות" .נושא הסמינר
בשנת תשס"ז" :אנשים ותהליכים בהיסטוריה היהודית" .נושא הסמינר בשנת תשס"ח:
"הספרות היהודית לדורותיה" .נושא הסמינר בשנת תשס"ט" :אישים ודורם – חותמם של
מנהיגים על החברה היהודית" .נושא הסמינר בשנת תש"ע" :מנהיגים ופרנסים במרוצת
הדורות".
תשנ"ה-תשע"ג :מרכז "הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים" בראשותו
של פרופ' גרשון בקון ,המחלקה לתולדות ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשס"ט-תשע"ה :חבר הוועדה האקדמית של מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשס"ז-תשס"ט :חבר הנהלת "הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו"
בראשותו של פרופ' משה אורפלי ,המחלקה לתולדות ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשס"ו – מרכז מטלת הערכת איכות עצמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה ,במחלקה
לתולדות ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשס"ה-תשע"ה – חבר ועד מנהל בישיבה התיכונית "קול מבשר בהרי ירושלים" ,מבשרת
ציון.
חבר מערכת בכתבי העת "תימא" ו"תהודה".
חבר מערכת באנציקלופדיה לתרבות יהודי תימן.
חבר במועצה המדעית של האגודה לטיפוח חברה ותרבות ,נתניה.
חבר הנהלה בעמותת אהבת תימן ,קריית עקרון.
חבר באגודה למשפט עברי בראשות פרופ' נחום רקובר ,ירושלים.
חבר בחברה ההיסטורית הישראלית ,מרכז זלמן שז"ר ,ירושלים.
תש"ס-תשס"א :ראש המסלול של המגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח בחוג המשולב למדעי
היהדות ,אוניברסיטת בר-אילן.
תשנ"ג-תשנ"ה :שידורים בקול ישראל לשארית הפליטה בגולת תימן.
תשנ"ה-תשנ"ו :חבר נשיאות ועידת המפד"ל.
תשנ"ז :חבר במועצה הציבורית לחגיגות שנת היובל במשרד ראש הממשלה.
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 .12הרצאות בכנסים מדעיים
.1

כנס חוקרים שנתי בנושא 500 :שנה להולדת ר"י קארו ,מכון בן צבי ,ירושלים ,תשמ"ח.
נושא ההרצאה :חדירת מפעלו הספרותי – הלכתי של ר"י קארו בתימן.
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הקונגרס הבינלאומי השלישי לקהילות ספרד והמזרח ,ירושלים ,תשמ"ח.
נושא ההרצאה :ויכוח חכמי תימן במאה הי"ח בעד ונגד קבלת השולחן ערוך לר"י קארו.
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הקונגרס הבינלאומי הראשון לחקר יהדות תימן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ן.
נושא ההרצאה :עיונים בשטר הכתובה התימני – היבט היסטורי.

.4

כנס חוקרים שנתי בנושא :חכמים צדיקים ופרנסים במזרח ,מכון בן צבי ,ירושלים ,תשנ"ב.
נושא ההרצאה :מנהיגותו של ר' שלום אלעראקי (אלאוסטא) בתימן.

.5

הקונגרס הבינלאומי הרביעי לקהילות ספרד והמזרח ,ירושלים ,תשנ"ב.
נושא ההרצאה :הנוסע התימני ר' זכריה אלצ'אהרי ומגורשי ספרד.

.6

Second International Congress on Yemenite Jewish Studies, Princeton
University, 1992.
Subject: Havaselet Hasharon by R. Yihye Bashiri: Its Content, Sources, and
Date.
הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות ,ירושלים ,תשנ"ג.
נושא ההרצאה :מקומו של רב סעדיה גאון במורשתם של יהודי תימן.

.8

הכנס הבינלאומי הראשון לאונומסטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ג.
נושא ההרצאה :שמות בכתובות ובגיטין תימניים.

.9

הכנס הבינלאומי בנושא :חברה ,תרבות וכלכלה בקהילות ישראל בים התיכון (,)1550-1850
אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ד.
נושא ההרצאה :שד"רים במגעם עם בני תימן.

.10

הקונגרס הבינלאומי בנושא :תרומת יהדות תימן לתרבות ישראל ,מכון לשבטי ישורון,
ירושלים ,תשנ"ה.
נושא ההרצאה :שופר ותקיעות כמנהג בני תימן.

.11

הכנס הבינלאומי השני לאונומסטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ה.

.7

נושא ההרצאה :הייחוד בשמות נשים יהודיות בתימן.
.12

הכנס השני לחקר הפיוט בנושא :הפיוט ועולם בית הכנסת ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ה.
נושא ההרצאה :הפיוט בבית הכנסת התימני.

.13

הכינוס הבינלאומי הרביעי לחקר יהדות תימן ,ירושלים ,תשנ"ו.
נושא ההרצאה :קולופונים בכתבי יד תימניים כמקור לתולדות יהודי תימן.
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.14

הכנס הבינלאומי השלישי לחקר אוצר השמות היהודיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ז.
נושא ההרצאה :שמות-משפחה וכינויים ביהדות תימן.

.15

הקונגרס הבינלאומי החמישי לקהילות ספרד והמזרח ,ירושלים ,תשנ"ז.
נושא ההרצאה :כיסופי גאולה וייסורי עלייה במכתבים תימניים.

.16

הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשנ"ז.
נושא ההרצאה :הייבום בתימן להלכה ולמעשה.

.17

כנס חוקרים בנושא :קהילות מתפזרות – זהויות מתחדשות ,אוניברסיטת חיפה ,תשנ"ח.
נושא ההרצאה :ההנהגה היהודית בצנעא עם חיסול גולת תימן.

.18

הכנס הבינלאומי העשירי של האגודה למשפט עברי ,ירושלים ,תשנ"ח.
נושא ההרצאה :בית דין צעדה שבצפון תימן.

.19

כנס חוקרים בנושא :הארבה ואכילתו במסורת ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ"ט.
נושא ההרצאה :אכילת הארבה במסורת יהודי תימן.

.20

כנס בינלאומי בנושא :יצירה והנהגה ביהדות צפון אפריקה וספרד – סובלנות ,פתיחות
וסגירות ,אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ס.
נושא ההרצאה :ר' יוסף אלמאליח לאור תשובותיו.

.21

International Conference – On Eagles’ Wings: The Dynamic Culture of
Yemenite Jews, Queens College, City University of New York, 2000.
Subject: Spiritual and Social Activity of Yemenite Rabbis.

.22

כנס בינלאומי בנושא :המנהיג והמנהג באשכנז ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"א.
נושא ההרצאה :מנהגי אשכנז במשכנות תימן.

.23

המרתון החמישי ללאדינו של אוניברסיטת בר-אילן ,בנושא :יהודים ספרדים בצפת ,החאן
האדום – צפת ,תשס"א.
נושא ההרצאה :מגורשי ספרד – בין צפת לירושלים.

.24

כנס בינלאומי בנושא :היהודים באימפריה העות'מאנית – חברה ותרבות ,אוניברסיטת בר-
אילן ,תשס"א.
נושא ההרצאה :יהודי תימן והאימפריה העות'מאנית.

.25

כנס בנושא :יצירה ,הגות והנהגה – חכמי הספרדים ועדות המזרח במדינת ישראל
 ,1967-1948אוניברסיטת תל אביב ,תשס"ב.
נושא ההרצאה :הרב שלום יצחק הלוי ויחסו למנהגי תימן ולתנועה הציונית.

.26

כנס בנושא :יהודי תימן – יצירה ,מורשת ותרבות ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ב.
נושא ההרצאה :בתי כנסת בצנעא לאור חומר חדש.

.27

הכנס הבינלאומי השנים עשר של האגודה למשפט עברי ,ירושלים ,תשס"ב.
נושא ההרצאה :בין בית דין עדן ובית דין צנעא.
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.28

הכנס הבינלאומי השישי לחקר אוצר השמות היהודיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ג.
נושא ההרצאה :משפחות כוהנים וייחוסיהם.

.29

כנס בינלאומי בנושא פאס אלף שנות יצירה :פאס וערים אחרות במרוקו כמרכזי תורה
ותרבות ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ד.
נושא ההרצאה :ייבום וחליצה בקהילות מרוקו לאור ספרות השו"ת.

.30

הכנס הבינלאומי ה 24-לגנאולוגיה יהודית ,ירושלים תשס"ד.
נושא ההרצאה :מאפיינים עיקריים בשמותיהם של יהודי תימן.

.31

הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשס"ה.
נושא ההרצאה :עלייתו של הרב דוד צדוק הלוי לארץ ישראל.

.32

NAPH Conference on Hebrew Language and Literature, University of
Minnesota, 2006.
Subject: Poetical Introductions in Yemenite Epistles.

.33

ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Twenty Second International
Conference: Iconography and Mythology of Prophet Elijah, St. George and alKhodor in the Syrian Orient. Oxford University, 2006.
Subject: The Chair of Eliyahu and the Jewish Circumcision Ceremony.

.34

Navarre and the Golden Age in Spain. Public University of Navarre, Spain,
2006.
Subject: Travels of Rabbi Binyamin of Tudela and Manuscripts of Yemenite
Jews.
הכנס הבינלאומי השמיני לחקר השם היהודי ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ז.
נושא ההרצאה :שמות של יהודי תימן מפנקסו של השד"ר ר' שלמה נדאף.

.36

NAPH Conference on Hebrew Language and Literature, University of Sydney,
2007.
Subject: Poetical Introductions in Yemenite Ketubot and Comparison with
Ketubot From the Cairo Geniza

.37

International Conference on Jews and Muslims in the World of Islam,
University of Maryland, 2007.
Subject: Chief Rabbi Yihye Yishaq Halewi and His Ties With Imam Yahya.

.38

כנס בנושא :בשנת השישים לעליית "על כנפי נשרים" – העלייה הגדולה מתימן עם קום
המדינה ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ח.
נושא ההרצאה :עדויות עולים על לבטי ההגירה והקליטה בארץ ישראל.

.39

כנס בנושא :חידושים בחקר יהדות תימן ,המכללה האקדמית אשקלון ,תשס"ח.
נושא ההרצאה :היבטים חברתיים ומשפטיים בשטרי כתובות מתימן.

.35
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.40

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
McGill University, Montreal, 2008.
Subject: Sabbateanism and its Traces in the Song of Yemenite Poets

.41

כנס בנושא :מאה שנה להתיישבות יהודי תימן במושבות ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ט.
נושא ההרצאה :קשרים מיוחדים בין חכמי צנעא לעולי תימן במושבות.

.42

כנס בנושא :נופים וכיסופים :ארץ ישראל בשירה ובפיוט ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ט.
נושא ההרצאה :ארץ ישראל ביצירותיו הספרותיות של ר' זכריה אלצ'אהרי.

.43

Association for Israel Studies 25th Annual Conference: "Israel in 2009: Center
and Periphery", Sapir College, Be'er Sheva, 2009.
Subject: Between City and Village: On Mutual Aid in Yemenite Communities.

.44

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
University College London, London, 2009.
Subject: Yemenite Poetry in the 16th and 17th Centuries – Between Philosophy
and Kabbalah.

.45

ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Twenty Sixth International
Conference: Neo-Aramaic Dialects. Oxford University, 2009.
Subject: The Aramaic Translation of the Bible in the Synagogue in Oriental
Jewish Communities.

.46

כנס בנושא :היסטוריה ,משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל ,אוניברסיטת בר-
אילן ,תש"ע.
נושא ההרצאה :שינויי שמות במשכנות בני תימן.

.47

הכנס הבינלאומי הששה עשר של האגודה למשפט עברי ,נתניה ,תש"ע.
נושא ההרצאה :הנדוניה ופירעונה על פי כתובות תימן.

.48

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
Stern College for Women, Yeshiva University, New York, 2010.
Subject: New Poems by Rabbi Shalom Shabazi.

.49

כנס בנושא 75 :שנים לפטירת הרב קוק – מבט לאחור ,אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע.
נושא ההרצאה :יחסו של הרב קוק לרבני תימן ולמורשתם הרוחנית.

.50

כנס בינלאומי בנושא :יהודי תימן – זהות ומורשת ,לציון  60שנה לעליית על כנפי נשרים,
אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"א.
נושא ההרצאה :רבי שלום שבזי – העלייה לקברו וקובץ חדש בכתב ידו.

.51

הכנס הבינלאומי העשירי לחקר אוצר השמות היהודיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"א.
נושא ההרצאה :מאפיינים עיקריים בשמות של יהודי תימן בדור האחרון.

.52

כנס בנושא :חידושים בחקר יהדות תימן ,המכללה האקדמית אשקלון ,תשע"א.
נושא ההרצאה :תקנות קהל בקהילות תימן.
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.53

כנס בנושא :העוני והיחס לעניים בחברה היהודית באגן הים התיכון בימי הביניים
ובראשית העת החדשה ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"א.
נושא ההרצאה :העוני בתימן בשלהי ימי הביניים ביצירתם של חכמיה.

.54

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
University of Maryland College Park, 2011.
Subject: Riddle Poems of Yemenite Poets.

.55

International Conference for Judaic Studies: Israel and the Nations – Vision
and Reality, Yeshiva University, New York, 2011.
Subject: Litigation in Non-Jewish Courts in Yemen.

.56

כנס שנתי בינלאומי בנושא :סכסוכים ומחלוקות בקהילות ישראל לדורותיהן,
אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ב.
נושא ההרצאה :חילוקי דעות בין בית הדין והישיבה בצנעא במאה ה.19-

.57

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
University of California, 2012.
Subject: Love as a spiritual symbol in the songs of Rabbi Shalom Shavazi.

.58

The Jewish Law Association 17th International Conference, Yale University,
2012.
Subject: Levirate Marriage among Yemenite Jewry: New Documents.

.59

כנס שנתי בינלאומי בנושא :היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות :מקורות,
מתודולוגיות ,נרטיבים ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ג.
נושא ההרצאה :בין העיר לכפר :מקצועות היהודים בתימן.

.60

כנס שנתי ה 36-של החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף בית הספר להיסטוריה
באוניברסיטת חיפה בנושא :הגירה ,פליטות ,נוודות ,אוניברסיטת חיפה ,תשע"ג.
נושא ההרצאה :גירוש יהודי תימן למוזע :עדויות חדשות.

.61

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
Jewish Theological Seminary in New York, 2013.
Subject: Literature and Linguistic Aspects in the Letters of Charity from Yemen.

.62

כנס שנתי בינלאומי בנושא :רבנים ראשיים :בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית,
אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ד.
נושא ההרצאה :מנהיגותו הדתית והפוליטית של הרב הראשי יחיא יצחק הלוי.

.63

כנס חוקרים בנושא :הרב זכריה (יחיא) אלצ'אהרי ,מכון בן צבי ,ירושלים ,תשע"ד.
נושא ההרצאה :מנהגים עתיקים ומנהגים חדשים בתורתו של ר' זכריה אלצ'אהרי.

.64

הכנס הבינלאומי השנים-עשר לחקר השמות היהודיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ה.
נושא ההרצאה :השפעת צוואת רבי יהודה החסיד בענייני השמות בקהילות ישראל.
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.65

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
Memphis University, 2015.

Subject: Literature and Linguistic Aspects in the Letters of the Deceased from Yemen.
.66

כנס בנושא :יציאה ,הגירה ,גירוש ועקירה ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ו.
נושא ההרצאה :יציאתם של היהודים מתימן :המניעים ,הקשיים והתוצאות.

.67

כנס בנושא :רבי שלום שבזי ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ו.
נושא ההרצאה :לדמותו המיוחדת של רבי שלום שבזי בכתבי חכמי הדורות שאחריו.

.68

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture,
Brown University, 2016.
Subject: Poems depicting Rabbi Shalom Shabazi.

.69

הכנס הבינלאומי הראשון – יהודי תימן :תהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים ,מכון בן צבי,
ירושלים ,תשע"ו.
נושא ההרצאה :כְּ תּוּבוֹת מתימן :תמורות במרוצת הדורות.

