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 Aharon Gaimani שם: אהרן גימאני ה 

  4971043ה פתח תקוו 10עמנואל לוינס כתובת: רח'  

 050-4743858, פלאפון: 03-5743858טלפון:  

 aharon.gaimani@biu.ac.ilכתובת אלקטרונית:  

                       מקום לידה: ישראל 

 החמישסב לו ,ארבעהאב ל לברוריה,נשוי מצב משפחתי:  

  

 אילן -נוכחי: אוניברסיטת ברמקום עבודה  .2

  מחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו  ה,  הפקולטה למדעי היהדות 

 היקף משרה נוכחי: מלאה  מן המנייןדרגה הנוכחית: פרופסור ה 

 קביעות: יש 1.10.2014ילת דרגה נוכחית: תאריך תח 

 

 שנת קבלת התואר  שם האוניברסיטה  השכלה .3

 (1982תשמ"ב ) אילן -אוניברסיטת בר תואר ראשון 
 (1986תשמ"ו ) אילן -אוניברסיטת בר תואר שני 
 (1993תשנ"ג ) אילן -אוניברסיטת בר תואר שלישי 

 
 חדירת השולחן ערוך לתימן  מ.א.:נושא עבודת  .4

 המנחה: פרופ' שמעון שוורצפוקס שם 

 י"ח( -ישראלי )מאות ט"ז-נושא עבודת הדוקטורט: יהדות תימן והמרכז הארץ  
 שם המנחה: פרופ' שמעון שוורצפוקס 

 

 בר אילן באוניברסיטהדרגות קודמות  .5

  תאריך קבלת הדרגה  אחוז משרה דרגה 

 (1992תשנ"ב )  מדריך 
 (1993תשנ"ג ) 100      מדריך ד"ר 
 ( 1998אוקטובר  1תשנ"ט )  100      מרצה 
 ( 2001אוקטובר  1) ב"סתש  100      מרצה בכיר + קביעות  
 ( 2009אפריל  1) טתשס"  100      פרופסור חבר 
 ( 2014אוקטובר  1) ע"התש  100      מן המניין פרופסור  
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 :הדרכת סטודנטים לתארים גבוהים .6

 תואר שני

   .חובארה דרור
 מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.   ,2007בשנת 

נים יהודיים בתימןנושא: "ה    ".מעורבות שד"רים ומבקרים בעניינים פְּ
 .2007אוקטובר תאריך אישור העבודה: 

 תורגמן לילך. 
 , מילאה את חובת ההשלמות והגישה עבודה שוות ערך למ.א.  2011בשנת 

 ".  חברוןת קהילשד"ר  – הרב נתן עמרם נושא: "ה
 .2011ספטמבר תאריך אישור העבודה: 

 אושרי יואל. 
 , מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.  2012בשנת 

  ".וחברתי היסטורי בראי: בתימן הספר תולדותנושא: "ה
 .2012אוקטובר תאריך אישור העבודה: 

 רחל שרעבי[.   פרופ']בשיתוף עם  יהב שמעון
   את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א. , מילא2011בשנת 

עליית '( ושילובם במסגרת 1948-1909מפגש ילדי תימן עם רוח ההשכלה )נושא: "ה
  ".היבטים היסטוריים ותרבותיים (1955-1943) 'הנוער

 .2011יוני תאריך אישור העבודה: 

 .אלון מזרחי
 אוניברסיטת אריאל.  

 יצחק הלוי בתימן".הנושא: "מנהיגותו של הרב יחיא 
 .2016 קטוברהעבודה: או תאריך אישור 

 

 אר שלישיתו

  .מעבי אמנון
מתום מלחמת העולם הראשונה  ארץ ישראלמושבות יהודי תימן בהנושא: "קליטת 

  ."(1947 נובמבר( ועד לתוכנית החלוקה )1918)אוקטובר 
    .2008 ספטמבר עבודת הד"ר:תאריך אישור 

   חובארה דרור.
מציאות  (: חזון, 1948-1882תש"ח )-"עולי תימן בירושלים בשנים תרמ"ב הנושא: 
  .ואכזבה"

 .(2.5.2013כ"ב באייר תשע"ג )תאריך אישור עבודת הד"ר: 
עבודת הד"ר זכתה בפרס על שם פרופ' פנחס חורגין, מייסד אוניברסיטת בר אילן  

 מננוויהדות ז, מטעם המחלקה לתולדות ישראל 2014והנשיא הראשון, לשנת 
 באוניברסיטת בר אילן. 

   .דורי זכריה
: ארגון סקטוריאלי במדינה שבדרך ולאחר בישראלהתימנים התאחדות הנושא: "

   .תש"ן" -הקמתה, תרפ"ב
  . (6.5.2013כ"ו באייר תשע"ג )תאריך אישור עבודת הד"ר: 
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 נשיא.  תמלגאי, תורגמן לילך
  ".תקופתופועלו לאור  –"הרב נתן עמרם אב"ד במצרים הנושא: 
 .2012ר אוקטוב: הצעת המחקר לתואר שלישיאישור תאריך 

מטעם מכון לשנת תשע"ד,    ,לסריטולידאנו  על שם סטלה    ,זכתה בפרס אקדמי יוקרתי
  .בן צבי

זכתה בפרס אקדמי יוקרתי, פרס גאון, לשנת תשע"ה, מטעם מרכז משה גאון, 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
  . (20.2.2020) "ףתש שבטב כ"ה: תאריך אישור עבודת הד"ר

 מלגאי נשיא.  , ושרי יואלא
 היסטורי בראי  דפוסה למהפכת שמרנות בין –  בתימן העברי הספר תרבות "הנושא: 
  ".וחברתי

 . 2013תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי: יוני 

   .רחל שרעבי[ פרופ']בשיתוף עם   סטריק רינה
 .  בתימן בדורות האחרונים" מעמדה של האישה היהודייההנושא: "

 . 2017שלישי: פברואר תאריך אישור הצעת המחקר לתואר 

 .צברי שרון
   יטית והדתית של הרב יחיא יצחק הלוי".הנושא: "מנהיגותו הפול
 כותב את הצעת המחקר. 

 

 :פרסים . 7

 תשע"ב. –פרס המועצה הדתית תל אביב  

 "א.שעת  –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   

 תש"ע. –פרס הרב שלום יצחק הלוי, תל אביב  

 תש"ע. –פרס עמינח, תל אביב  

 תשס"ח. –עמותה לקידום האומנות[, ראש העין פרס בימת קדם, על"ה ] 

 תשס"ח. –הנחלת מורשת שבטי ישראל[, נתניה ]מש"י פרס מכון ה 

 תשמ"ט. –ית אונו יקרנהגי העדות בישראל, ר מלחקמכון הפרס  
 

 :חקרענקי ממ .8

המלגות של המרכז לחקר האישה ע"ש פניה   רן  זכייה במענק מחקר מטעם ק  –  התשע" 
 .אילן-, אוניברסיטת ברהלר-גוטספלד

קר ילת צעדה, מטעם מכון בן צבי לחזכייה במענק לביצוע מחקר על קה – תשע"ב 
 . וניברסיטה העברית בירושלים(יצחק בן צבי והאשראל במזרח )יד יקהילות 

שלושה מענקי מחקר בשנים: אילן,  -ות יהודית ע"ש דהאן, אוניברסיטת ברהמרכז לזה 
 . , תשס"חתשס"א, תשס"ג

 ., תשע"גס"ותש ים:שנבמחקר  י מענקשני זכייה באילן, -, אוניברסיטת ברקרן איהל  

שני מענקי מחקר זכייה באילן, -אוניברסיטת בר קרן "יהושע וברכה ברזילי ז"ל",
 ס"ז, תשע"א. תשבשנים: 

 שרד החינוך, תחום מורשת יהדות המזרח וספרד, תשס"ב.מ  
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 אילן, תש"ס.-הועדה לקידום המחקר, אוניברסיטת בר  

 כרון לתרבות יהודית, ארה"ב, תשנ"ו. יקרן הז 

 

 : כנסים מדעיים ארגון .9

 אשכנז ליהדות ספרד  יהדות בין הקשרים בנושא "ליבי במזרח:  בינלאומי מדעי כנס 

ית לחינוך אורות מדהאיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האק, "החדשה בעת
, קמפוס מכללת אורות ישראל  –ות. חבר הוועדה האקדמית. מקום הכנס  ישראל, רחוב

 . (2017 במאי 29)ט תשע"כ"ד באייר אלקנה, תאריך: 

השיבה למדינת  – יהדות ארצות האסלם בנושא "ליבי במזרח:  בינלאומימדעי כנס 
לחינוך אורות ישראל,   תהאיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמי,  "ישראל

אורות ישראל, ת מכללקמפוס  –חבר הוועדה האקדמית. מקום הכנס  רחובות.
 . (2018במאי  9) חע"תשכ"ח באייר רחובות, תאריך: 

האיגוד , בנושא "ליבי במזרח: חכמי המזרח בדורות האחרונים" בינלאומי מדעי כנס 
ראל, רחובות. חבר שיהבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות 

י"ד , רחובות, תאריך:  קמפוס מכללת אורות ישראל  –דמית. מקום הכנס  הוועדה האק
 .(2017 במאי 10ע"ז )תשבאייר 

שנה לעליית על כנפי  60לציון  מורשת,זהות ו –כנס בינלאומי בנושא: "יהודי תימן 
מרחשוון ב י"א-י'אילן, תאריך: -אוניברסיטת בר –מקום הכנס  .יו"ר הכנס", נשרים

 (.2010באוקטובר   19-18) ע"אתש

 משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל"היסטוריה, " :כנס חוקרים בנושא
ת ישראל והחוג הרב תחומי בן ציון רוזנפלד, ראש המחלקה לתולדופרופ'  בשיתוף עם

א'  אילן, תאריך: -אוניברסיטת בר –ום הכנס . מקעמדתיות שבראשו במדעי היהד
 (.2010 אפרילב 15) באייר תש"ע

בשיתוף עם פרופ'   מאה שנה להתיישבות יהודי תימן במושבות""  :כנס חוקרים בנושא
עי היהדות ל והחוג הרב תחומי במדהמחלקה לתולדות ישרא בן ציון רוזנפלד, ראש

 24)  ט" סתש  אדר ב  כ"חן, תאריך:  איל-אוניברסיטת בר  –. מקום הכנס  עמדתישבראשו  
 (.2009 מרץב

העלייה הגדולה  – בשנת השישים לעליית 'על כנפי נשרים' " : כנס חוקרים בנושא
לתולדות ד, ראש המחלקה בן ציון רוזנפלבשיתוף עם פרופ'  מתימן עם קום המדינה"

אוניברסיטת   - . מקום הכנס  עמדתימי במדעי היהדות שבראשו  ישראל והחוג הרב תחו
 (.2008 מרץב 24) ח"סתשב'  אדרב י"זאילן, תאריך: -בר

 ביוגראפיה, אוטוביוגראפיה והגיוגראפיה בתרבות היהודית"" :כנס חוקרים בנושא
תולדות הרבנות באירופה בדורות בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון, בעל הקתדרה ל

מקום  .האיגוד העולמי למדעי היהדות ש יקותיאל וחנה קליין, ועםהאחרונים, ע"
 (. 2007 מרץב 6) ז"סתש אדרב ט"זאילן, תאריך: -אוניברסיטת בר -הכנס 

כנס בנושא: "יוזמות חינוכיות של רבני אירופה בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' גרשון 
ע"ש יקותיאל וחנה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים,    בקון, בעל הקתדרה

דרה לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ, ע"ש קליין, ועם פרופ' שלמה שפיצר, בעל הקת
במאי   15אילן, תאריך: י"ג באייר תשס"ג )-אוניברסיטת בר  – רש"ר הירש. מקום הכנס  

2003.) 

ות", מרכז הכנס וחבר ורשת ותרביצירה, מ –כנס אקדמי ארצי בנושא: "יהודי תימן 
יוון י"ז בס-אילן, תאריך: ט"ז-אוניברסיטת בר  – ית. מקום הכנס הוועדה האקדמ

 (.2002במאי  28-27תשס"ב )
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כנס בינלאומי בנושא: "המנהיג והמנהג באשכנז" בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון, בעל 
ל וחנה קליין. הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים, ע"ש יקותיא

 2000בדצמבר  31ו' בטבת תשס"א )-ילן, תאריך: ה'א-אוניברסיטת בר -מקום הכנס 
 (.2001אר בינו 1 –

"הירושה ברבנות בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' אריק זימר,  :כנס חוקרים בנושא
בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים, ע"ש יקותיאל וחנה 

בנובמבר  28תשנ"ו ) אילן, תאריך: ה' בכסלו-אוניברסיטת בר –כנס קליין. מקום ה
1995.) 

החברה  –יסטוריון מטעם מרכז זלמן שז"ר סדנת ההארגון סדנאות מחקר: 
סדנאות   7)  אילן-ההיסטורית הישראלית והמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר

 .(1987-1990ן / תש"-תשמ"ז בשנים  הווגן ופתח תק-מפגשים בערים רמת 7-8בנות 

   :מקומות עבודה קודמים .01

 ; , באר שבע )תשנ"ד(ריוןבן גוהרצאות באוניברסיטת  ;יעוץ פדגוגי והוראה בתיכון
 תש"ס(.-הרצאות במכללת אשקלון )תשנ"ד

 
 :תפקידים ציבוריים(מנהל אקדמי ונסיון מקצועי אחר ) .11

המזרח, מרכז שז"ר, : חבר הוועדה המייעצת בתחומי יהודי ספרד וא"פתש-תשע"ח
 ירושלים.

 אילן.-אוניברסיטת בר: חבר הוועדה האקדמית של מרכז דהאן, א"פתש-תשס"ט

כללה האקדמית לחינוך, מה  : חבר הוועדה האקדמית של ליבי במזרח,א"פתש-תשע"ז
 .רחובות

ת של מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם, קריית מדעי: חבר הוועדה הא"פתש-תשע"ה
 .אונו

חבר ועד מנהל בישיבה התיכונית "קול מבשר בהרי ירושלים",  – א"פתש-תשס"ה
 מבשרת ציון. 

 ., רחובות"אעלה בתמרעמותת "יא נש תשפ"א:-"ףתש

 . שרשרת הדורות": נשיא עמותת "שע"טת-"התשע

 אילן. -, אוניברסיטת ברמדעי היהדותברב תחומי ההחוג  ראש : ע"תש-תשס"ז

-אוניברסיטת בר  ה לתולדות ישראל,: מרכז הסמינר המחלקתי במחלקעתש"-תשס"ה
ת בהיסטוריה ן. נושא הסמינר בשנת תשס"ה: "דימויים ודמויות מנהיגואיל

נהיגות תשס"ו: "מנהיגים ומ נושא הסמינר בשנת  ובהיסטוריוגרפיה היהודית".
תשס"ז: "אנשים ותהליכים בהיסטוריה נושא הסמינר בשנת  במרוצת הדורות".

נושא  היהודית לדורותיה".תשס"ח: "הספרות  נושא הסמינר בשנת היהודית".
 . "חברה היהודיתנהיגים על החותמם של מ –"אישים ודורם  הסמינר בשנת תשס"ט:

 ".רנסים במרוצת הדורותים ופמנהיג" בשנת תש"ע: נושא הסמינר

ות הרבנות באירופה בדורות האחרונים" מרכז "הקתדרה לתולד: גע"תש-תשנ"ה
 אילן.-קון, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת ברבראשותו של פרופ' גרשון ב

תות מצוקה ע"ש הרב משה  ות בעמנהיג"הקתדרה לתשס"ט: חבר הנהלת -תשס"ז
, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת ה אורפלישמבראשותו של פרופ'  "  חיים לאו

 אילן.-בר

חלקה מרכז מטלת הערכת איכות עצמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה, במ  –  תשס"ו
 .אילן-אוניברסיטת בר לתולדות ישראל,

 .מזרח", "ליבי ב "תהודה", מערכת בכתבי העת "תימא"חבר 
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 יהודי תימן. חבר מערכת באנציקלופדיה לתרבות 

 מדעית של האגודה לטיפוח חברה ותרבות, נתניה. ועצה החבר במ

 ת עקרון. יבעמותת אהבת תימן, קרי חבר הנהלה

 ., ירושליםת פרופ' נחום רקוברחבר באגודה למשפט עברי בראשו

 חבר בחברה ההיסטורית הישראלית, מרכז זלמן שז"ר, ירושלים.

  רח בחוג די יהדות ספרד והמזראש המסלול של המגמה ללימותשס"א: -תש"ס
 אילן. -המשולב למדעי היהדות, אוניברסיטת בר

 "ה: שידורים בקול ישראל לשארית הפליטה בגולת תימן. תשנ-תשנ"ג

 אות ועידת המפד"ל. ו: חבר נשיתשנ"-תשנ"ה

 ממשלה. תשנ"ז: חבר במועצה הציבורית לחגיגות שנת היובל במשרד ראש ה
 
 
 
   הרצאות בכנסים מדעיים .21
 
 "י קארו, מכון בן צבי, ירושלים, תשמ"ח.שנה להולדת ר 500כנס חוקרים שנתי בנושא:  .  1

 בתימן. הלכתי של ר"י קארו –נושא ההרצאה: חדירת מפעלו הספרותי  

 מ"ח.והמזרח, ירושלים, תש השלישי לקהילות ספרד הקונגרס הבינלאומי .2

 לר"י קארו. לחן ערוךנושא ההרצאה: ויכוח חכמי תימן במאה הי"ח בעד ונגד קבלת השו 

 אילן, תש"ן.-לאומי הראשון לחקר יהדות תימן, אוניברסיטת ברהקונגרס הבינ .3

 היבט היסטורי. –ימני נושא ההרצאה: עיונים בשטר הכתובה הת 

 במזרח, מכון בן צבי, ירושלים, תשנ"ב.שנתי בנושא: חכמים צדיקים ופרנסים  חוקרים  כנס   .4

 טא( בתימן.סנושא ההרצאה: מנהיגותו של ר' שלום אלעראקי )אלאו 

 הקונגרס הבינלאומי הרביעי לקהילות ספרד והמזרח, ירושלים, תשנ"ב. .5

 ד.אהרי ומגורשי ספר'' זכריה אלצנושא ההרצאה: הנוסע התימני ר 

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 .7

 י תימן.סעדיה גאון במורשתם של יהודנושא ההרצאה: מקומו של רב  

 אילן, תשנ"ג.-לאומי הראשון לאונומסטיקה, אוניברסיטת ברס הבינהכנ .8

 נושא ההרצאה: שמות בכתובות ובגיטין תימניים. 

(, 1550-1850הכנס הבינלאומי בנושא: חברה, תרבות וכלכלה בקהילות ישראל בים התיכון ) .9

 אילן, תשנ"ד.-יברסיטת בראונ

 רים במגעם עם בני תימן."רצאה: שדא ההנוש 
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ן לשבטי ישורון, הקונגרס הבינלאומי בנושא: תרומת יהדות תימן לתרבות ישראל, מכו .10

 ירושלים, תשנ"ה.

 נושא ההרצאה: שופר ותקיעות כמנהג בני תימן. 

 ן, תשנ"ה.איל-הכנס הבינלאומי השני לאונומסטיקה, אוניברסיטת בר .11

 יות בתימן.וד בשמות נשים יהודנושא ההרצאה: הייח 

 ילן, תשנ"ה.א-וט בנושא: הפיוט ועולם בית הכנסת, אוניברסיטת ברני לחקר הפיהכנס הש .12

 נושא ההרצאה: הפיוט בבית הכנסת התימני. 

 יעי לחקר יהדות תימן, ירושלים, תשנ"ו.הכינוס הבינלאומי הרב .13

 ימניים כמקור לתולדות יהודי תימן.ופונים בכתבי יד תנושא ההרצאה: קול 

 ז.אילן, תשנ"-ר השמות היהודיים, אוניברסיטת ברהכנס הבינלאומי השלישי לחקר אוצ .14

 משפחה וכינויים ביהדות תימן.-נושא ההרצאה: שמות 

 "ז.שי לקהילות ספרד והמזרח, ירושלים, תשנהקונגרס הבינלאומי החמי .15

 ייסורי עלייה במכתבים תימניים.כיסופי גאולה ונושא ההרצאה:  

 ירושלים, תשנ"ז. האוניברסיטה העברית,ונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, הק .16

 שא ההרצאה: הייבום בתימן להלכה ולמעשה.נו 

 נ"ח.זהויות מתחדשות, אוניברסיטת חיפה, תש –כנס חוקרים בנושא: קהילות מתפזרות  .17

 ית בצנעא עם חיסול גולת תימן.נושא ההרצאה: ההנהגה היהוד 

 הבינלאומי העשירי של האגודה למשפט עברי, ירושלים, תשנ"ח. הכנס .18

 ן צעדה שבצפון תימן.די נושא ההרצאה: בית 

 אילן, תשנ"ט.-סיטת ברכנס חוקרים בנושא: הארבה ואכילתו במסורת ישראל, אוניבר .19

 הארבה במסורת יהודי תימן.כילת נושא ההרצאה: א 

סובלנות, פתיחות  – יהדות צפון אפריקה וספרדכנס בינלאומי בנושא: יצירה והנהגה ב .20

 אילן, תש"ס.-וסגירות, אוניברסיטת בר

 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. 

 אילן, תשס"א.-אומי בנושא: המנהיג והמנהג באשכנז, אוניברסיטת ברכנס בינל .22

 נהגי אשכנז במשכנות תימן.נושא ההרצאה: מ 

ן אילן, בנושא: יהודים ספרדים בצפת, החא-י ללאדינו של אוניברסיטת ברהחמישהמרתון  .23

 צפת, תשס"א. –האדום 

 בין צפת לירושלים. –נושא ההרצאה: מגורשי ספרד  
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-חברה ותרבות, אוניברסיטת בר  –בינלאומי בנושא: היהודים באימפריה העות'מאנית  כנס   .24

 ן, תשס"א.ילא

 ריה העות'מאנית.האימפנושא ההרצאה: יהודי תימן ו 

  ם ועדות המזרח במדינת ישראלחכמי הספרדי –כנס בנושא: יצירה, הגות והנהגה  .25

 , אוניברסיטת תל אביב, תשס"ב.1967-1948 

 צאה: הרב שלום יצחק הלוי ויחסו למנהגי תימן ולתנועה הציונית.נושא ההר 

 אילן, תשס"ב.-ת ברברסיטיצירה, מורשת ותרבות, אוני –ודי תימן כנס בנושא: יה .26

 נושא ההרצאה: בתי כנסת בצנעא לאור חומר חדש. 

 הכנס הבינלאומי השנים עשר של האגודה למשפט עברי, ירושלים, תשס"ב. .27

 אה: בין בית דין עדן ובית דין צנעא.נושא ההרצ 

 אילן, תשס"ג.-היהודיים, אוניברסיטת ברשי לחקר אוצר השמות יהכנס הבינלאומי הש .28

 א ההרצאה: משפחות כוהנים וייחוסיהם.נוש 

אלף שנות יצירה: פאס וערים אחרות במרוקו כמרכזי תורה כנס בינלאומי בנושא פאס  . 29

 .דן, תשס"איל-אוניברסיטת ברותרבות, 

 ייבום וחליצה בקהילות מרוקו לאור ספרות השו"ת.נושא ההרצאה:  

 ים תשס"ד.ירושללגנאולוגיה יהודית,  24-ה ס הבינלאומיכנה .30

 .תימןמאפיינים עיקריים בשמותיהם של יהודי נושא ההרצאה:      

 .ס"הם, תשירושלי  האוניברסיטה העברית,  עשר למדעי היהדות,  ארבעההקונגרס העולמי ה .31

 .עלייתו של הרב דוד צדוק הלוי לארץ ישראלנושא ההרצאה:  

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 al-

Khodor 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. 

 .זאילן, תשס"-סיטת בר, אוניברהשם היהודיי לחקר מינהכנס הבינלאומי הש .35

 .ה נדאףשמות של יהודי תימן מפנקסו של השד"ר ר' שלמנושא ההרצאה:  

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 
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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. 

ימן עם קום העלייה הגדולה מת – "על כנפי נשרים"בשנת השישים לעליית נס בנושא: כ .38

 .חאילן, תשס"-אוניברסיטת בר, המדינה

 .לבטי ההגירה והקליטה בארץ ישראלעדויות עולים על נושא ההרצאה:  

 .חתשס" לה האקדמית אשקלון,, המכלחידושים בחקר יהדות תימןכנס בנושא:  .39

 .יבטים חברתיים ומשפטיים בשטרי כתובות מתימןהאה: נושא ההרצ 

 
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 

 
 .טאילן, תשס"-אוניברסיטת ברות יהודי תימן במושבות, תיישבמאה שנה להכנס בנושא:  .41

 .קשרים מיוחדים בין חכמי צנעא לעולי תימן במושבות נושא ההרצאה: 

 .טאילן, תשס"-אוניברסיטת בר, ים: ארץ ישראל בשירה ובפיוטנופים וכיסופכנס בנושא:  .42

 .רילצ'אהאל ביצירותיו הספרותיות של ר' זכריה אארץ ישרנושא ההרצאה:  

43. "Israel in 2009: Center Annual Conference:  thAssociation for Israel Studies 25

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.  
n PhilosophyBetwee –Centuries  thand 17 thYemenite Poetry in the 16Subject:  

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. 

-ת בראוניברסיט, היסטוריה, משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראלכנס בנושא:  .46

 ."עילן, תשא

 .ת במשכנות בני תימןי שמושינוינושא ההרצאה:  

 ."ע, תשנתניהעברי,  של האגודה למשפט שה עשרהכנס הבינלאומי הש .47

 .הנדוניה ופירעונה על פי כתובות תימןנושא ההרצאה:  

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. 

 ."עאילן, תש-אוניברסיטת בר, מבט לאחור –שנים לפטירת הרב קוק  75כנס בנושא:  .49

 .יחסו של הרב קוק לרבני תימן ולמורשתם הרוחניתנושא ההרצאה:  



 10 

, שנה לעליית על כנפי נשרים 60ן זהות ומורשת, לציו –יהודי תימן נושא: כנס בינלאומי ב .50

 .ע"אאילן, תש-אוניברסיטת בר

 .העלייה לקברו וקובץ חדש בכתב ידו –רבי שלום שבזי אה: נושא ההרצ 

 .ע"אאילן, תש-לחקר אוצר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר ריעשיהכנס הבינלאומי ה .51

 .ןהאחרושל יהודי תימן בדור בשמות  עיקריים יםמאפייננושא ההרצאה:  

 .ע"אתש ן,, המכללה האקדמית אשקלוחידושים בחקר יהדות תימןכנס בנושא:  .52

 .תקנות קהל בקהילות תימןנושא ההרצאה:  

עניים בחברה היהודית באגן הים התיכון בימי הביניים העוני והיחס לכנס בנושא:  .53

 .ע"אאילן, תש-טת בראוניברסי ,ובראשית העת החדשה

 .ימן בשלהי ימי הביניים ביצירתם של חכמיהני בתהעונושא ההרצאה:  

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. 

 סכסוכים ומחלוקות בקהילות ישראל לדורותיהן, בנושא:שנתי בינלאומי כנס  .56

 .ע"באילן, תש-אוניברסיטת בר

 .19-ין בית הדין והישיבה בצנעא במאה העות בחילוקי דנושא ההרצאה:  

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. , Yale UniversityInternational Conference,  th17 onThe Jewish Law Associati

2012.  
Subject: Levirate Marriage among Yemenite Jewry: New Documents. 

היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות,  בנושא:שנתי בינלאומי כנס  .59

 .ע"גאילן, תש-אוניברסיטת בר מתודולוגיות, נרטיבים,

 .בין העיר לכפר: מקצועות היהודים בתימןצאה: נושא ההר

ה ההיסטורית הישראלית בשיתוף בית הספר להיסטוריה של החבר 36-שנתי הכנס  .60

 .ע"ג, תשחיפה אוניברסיטת , פליטות, נוודות,הגירה :באוניברסיטת חיפה בנושא

 .ע: עדויות חדשותגירוש יהודי תימן למוזנושא ההרצאה: 

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. 
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 ,טיתפולי ים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגותרבנ בנושא:שנתי בינלאומי כנס  .62

 .ע"דאילן, תש-אוניברסיטת בר

 .הרב הראשי יחיא יצחק הלוי שלוליטית מנהיגותו הדתית והפנושא ההרצאה: 

 .ע"ד, מכון בן צבי, ירושלים, תשאלצ'אהרי הרב זכריה )יחיא(כנס חוקרים בנושא:  .  63

 .אלצ'אהרי זכריהחדשים בתורתו של ר' מנהגים עתיקים ומנהגים נושא ההרצאה:  

 .ע"התש אילן,-לחקר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר עשר-שניםנס הבינלאומי ההכ .64

 .להשפעת צוואת רבי יהודה החסיד בענייני השמות בקהילות ישראנושא ההרצאה:  

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. 

 .ע"ו, תשאילן-אוניברסיטת בר, יציאה, הגירה, גירוש ועקירהכנס בנושא:  .66

 .יציאתם של היהודים מתימן: המניעים, הקשיים והתוצאותנושא ההרצאה:  

 .ע"ואילן, תש-טת בראוניברסי, רבי שלום שבזיכנס בנושא:  .67

 .בי חכמי הדורות שאחריולדמותו המיוחדת של רבי שלום שבזי בכתנושא ההרצאה:  

68 . NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, 

Brown University, 2016.  

Subject: Poems depicting Rabbi Shalom Shabazi. 

י, מכון בן צב,  יהודי תימן: תהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים  –ראשון  האומי  הכנס הבינל .69

 .ע"ותשירושלים, 

תּוּבֹות מתימןנושא ההרצאה:    .ת: תמורות במרוצת הדורוכְּ

מי האיגוד הבינלאו, םורות האחרוניבי במזרח: חכמי המזרח בדיל – בינלאומימדעי כנס  .70

 .ע"זתשת ישראל, רחובות, אורו למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך

 .ר רבי שלום שבזי: התהוות והתגבשותחיבוריו התורניים של המשורנושא ההרצאה:  

71 . NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, 

New York University (NYU), 2017.  

Subject: The New and the Old in the Literary Work of R. Zachariah al-Dahiri. 

 .ע"חאילן, תש-אוניברסיטת בר קהילת יהודי עדן,כנס בנושא:  .72

תּוּבֹות הנושא ההרצאה:   תּוּבֹות מתימןשל יהודי עדן וזיקתן לכְּ  .כְּ

, יבה למדינת ישראלהש –ארצות האסלם  במזרח: יהדותליבי  – בינלאומימדעי כנס  .73

עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, רחובות, משפט האיגוד הבינלאומי ל

 .ע"חתש

מאורעות אחרונים בקהילת היהודים בעיר הבירה צנעא והעלייה ההמונית   הרצאה:נושא ה 

 .מתימן
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74 . The Yemenite Conference: Shared Cultural Values of Jewish and Muslims in Yemen. American 

Sephardi Federation, Center for Jewish History, New York, 2018.  

Subject: The Aramaic translation in the Yemenite synagogue. 

שנה להולדת מארי שלם   400שני של המרכז לחקר יהדות תימן: בסימן הכנס הבינלאומי ה .75

 .חע"תשבי, ירושלים, מכון בן צ, ישבז

 .זיקברו של רבי שלום שבנושא ההרצאה:  

, החדשה בעת אשכנז ליהדות ספרד יהדות בין הקשריםליבי במזרח:    –  בינלאומימדעי  כנס   .76

האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, אלקנה, 

 .ע"טתש

 .וחניתתימן ולמורשתם הר ויחסו לחכמי הרב יעקב ספיר נושא ההרצאה: 

 .ע"טאילן, תש-השמות היהודיים, אוניברסיטת בר לחקר עשר-ארבעההכנס הבינלאומי ה .77

תּוּבֹות מתימןשמות נושא ההרצאה:    .פרטיים כסגולה למזל טוב ולחיים בשטרי כְּ

מכון ,  ביעי של המכון לחקר יהדות תימןשהכנס הבינלאומי היהדות תימן:  חידושים בחקר   .78

 ."ףתש, יםבי, ירושלבן צ

 .רבי שלום שבזיהפטריות לרוש הכתב יד חדש לפינושא ההרצאה:  
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 תחומי התמחות מדעיים 

 

תורת ארץ ישראל בתקופת מגורשי ספרד, חקר שמות וכינויים בגניזה ובקהילות ישראל, 

יישובי היהודים  ו , כתובות וגיטין תימניים, חקר קהילותנייםיד תימ-בכתבי ניםהקולופו

 בתימן.

ויים ובשמות משפחה, בתעודות בחקר השמות מתרכזים מחקריי בשמות פרטיים, בכינ 

הגניזה ובמעשי בית דין. מחקריי בנושא השמות בקרב בני תימן זכו להדים חיוביים מ

"השמות   בנושא  באוניברסיטת מרילנד  פרסם ספריהתבתחום זה  .  ולהכרה אקדמית מקיפה

   ."היסטוריה חברתית ותרבותית: של יהודי תימן

ניים, תימ  די  קולופונים מכתביני אוסף  אן  תיממיד    בכתבינים  קולופוום  מחקרי בתחב 

הקולופון הוא תעודה  ועד חיסול גולת תימן.  13-קולופונים, מהמאה ה 650-כעד כה אספתי 

חקר הנושא יש בו כדי לתת תרומה נכבדה למחקר תולדות היהודים  היסטורית קטנה, ו

סתירות  בתיעל הקולופונים יישהמבוסס בתימן. במאמרי "הסופר פינחס בן גד הכהן", 

 בילי המחקר של יהדות תימן. ם של קודמיי, בניהם גם ממושנתגלעו בעבודותיה

 450-גיטין מ  220-כתובות וכ  2100-אספתי כום חקר הכתּוּבֹות והגיטין התימניים  בתח 

 השנים האחרונות. עבודת האיסוף הייתה קשה משום שרובם הגדול כונסו מידיים פרטיות. 

תימן. מסמכים אלו הם מקור חשוב   יישובים ברחבי 600-טין מקיף כמחקר הכתּוּבֹות והגי

ה ולשאר קהילות מתחומים שונים. בהשוואה למסמכי הגניז  וממנהגים  ר מעמד האישהלחק

 ישראל. 

מאר. מסמכי 'וד , רדאע צעדההגדולות בחקר הקהילות הנני מתמקד בקהילות  

, והמחקר על קהילות ו בהנהגהדי יוצאי הקהילות ששימשהילות הועברו לרשותי על יהק

)עד כה התמקד חקר יהדות תימן רובו ככולו בצנעא, הבירה והקהילה    לו הוא מחקר חלוצי א

לביצוע מחקר על קהילת צעדה,  מחקרי, במענק תי זכי( 2012. בשנת תשע"ב )המרכזית(

 שראל במזרח. יקהילות מטעם מכון בן צבי לחקר  

ימה מקיפה ימן. מטרת המחקר היא לבנות רשבחקר היישוב היהודי בת עוסק גםאני  

והשוואה   של היישובים בתימן, על יסוד ניתוח תעודות היסטוריות ומסמכים שונים

 תפוצת היהודים בתימןהכרת יתרום לזה חקר מ. למקורות של היסטוריונים ערביים

 משבר.  והתיישבות בעתותות דידנן וכ ,, אופי ההתיישבותלתקופותיה

 


