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התכנסות וכיבוד קל   09:00

ברכות   09:30
פרופ' אמנון אלבק רקטור האוניברסיטה  

פרופ' שמואל רפאל דקן הפקולטה למדעי היהדות  
פרופ' עמנואל פרידהיים ראש המחלקה לתולדות   

ישראל ויהדות זמננו  
מר נריה מאיר ראש המחלקה לפעילות ציונית     

בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית  

הרצאת פתיחה   09:45
ד"ר יוסף שרביט אוניברסיטת בר-אילן | חותם יהודי 

אלג'יריה בצרפת ובישראל – יעדים מחקריים חדשים 

מושב א' – קהילת יהודי אלג'יריה, בשלהי הנוכחות    10:15
הצרפתית )1962-1945(  

יו"ר: פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מיכאל לסקר אוניברסיטת בר-אילן | בסבך 

המאבק על אופייה של אלג'יריה הקולוניאלית: 
היהודים בין לאומיות אלג'יראית, צרפת וישראל 

 )1962-1954(
פרופ' פול פנטון אוניברסיטת הסורבון | יחסים בין 

יהודים ומוסלמים באלג'יריה, ערב עצמאותה
 CNRS - Groupe Sociétés, פרופ' ז'ואל בניון עלוש
Religions, Laïcités | בין זיכרון להיסטוריה: השנים 

האחרונות של יהודי אלג'יריה על אדמתה
)Entre mémoire et histoire : les dernières 
années des Juifs d’Algérie sur leur sol natal(

הפסקה וכיבוד קל  11:30

מושב ב' – בין הגירה לעלייה   11:45
יו"ר: פרופ' פול פנטון, אוניברסיטת הסורבון 

פרופ' שמואל טריגנו אוניברסיטת פריס ננטר | 
ִמשולי הְרפובליקה באלג'יריה למרכזה במטרופולין
ד"ר דוד שפירא האוניברסיטה העברית | הרבנות 

בצרפת מול אתגרי הקליטה של יהודי אלג'יריה וצפון 
אפריקה – אתגרים והתחדשות

ד"ר יצחק דהן אוניברסיטת בר-אילן | ממולדת 
תרבותית למולדת לאומית – אנדרה נרבוני מנהיג ציוני 

במאה העשרים
ד"ר אבי פיקאר אוניברסיטת בר-אילן | הממסד 

הישראלי ועלייתם של יהודי אלג'יריה

הפסקת צהריים   13:30

מושב ג' זהויות ותרבויות  15:00
יו"ר: פרופ' אפרים חזן, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר רות ביתן-כהן אוניברסיטת בר-אילן | 'לך כנוס' 
– על כינוס השירה העברית באלג'יריה – מהרב יצחק 

מרעלי ועד פרופ' אפרים חזן
מר עמנואל גדג' אוניברסיטת בר-אילן | מורשתו של 
הרב יעקב שושנה בפריס – הרבנים רחמים נאהורי 

ועמנואל שושנה
ד"ר חיים שרקי אוניברסיטת בר-אילן | החיים 

האינטלקטואליים היהודיים בעיר אלג'יר בין מלחמת 
העולם השנייה למלחמת העצמאות של אלג'יריה

ד"ר ציביה פרנק ויגודה אוניברסיטת בר-אילן | 
גלגוליה של דמות ה "פייא נואר pied-noir" בתרבות 
העכשווית: רובר קסטל, רולן בכרי, ואלכסנדר ארקדי  

הפסקת קפה  16:30

שולחן עגול: יהודי אלג'יריה – פני העתיד?  16:45
מנחה: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, 

אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' שמואל טריגנו אוניברסיטת פריס ננטר
מר אברהם דובדבני יו"ר קרן קיימת לישראל 

עו"ד ז'אן שרל בנישו יו"ר מורשת יהודי אלג'יריה 
)מוריא"ל(

מר ז'וליאן זנודה חבר מוריא"ל
השגריר דניאל סבן שגריר ישראל לשעבר במספר 
מדינות באמריקה הלטינית וחוקר יהדות אלג'יריה

ד"ר יוסף שרביט אוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה:
ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

סיום מוסיקלי – אנסמבל דוד רנסיה  18:00

הועדה האקדמית המארגנת: 

פרופ' ירון הראל, פרופ' אפרים חזן, פרופ' פול פנטון, 
ד"ר יוסף שרביט

      

60 שנה לסיום נוכחות 
הקהילה היהודית באלג'יריה

הגירה, עלייה, זהות ותרבות 

כנס בינלאומי
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