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כ"ב. נערך לכנס בינלאומי על משנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו(. אני יוזם הכנס  
 :  2006-ובוועדה המארגנת, חנוכה תשס"ז 

 'תרבויות במאבק על הבכורה, במשנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו('
 
 

 : 2006גיה והלכה" בון ליר האוניברסיטה העברית, ירושלים דצמבר  כ"ג. כנס בינלאומי "אידיאולו
 הלכה וזהות'. –'יחסו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו( להלכה בכלל ולשאלת הגיור בפרט 

 

 : 2007כ"ד. כנס בינלאומי "נצרות ויהדות", אוניברסיטת בר אילן, ינואר  
Jewish-Christian Dialogue According to the Philosophy of Rabbi Yehouda Leon 

Askenazi (“Manitou”) (1922-1996) 

 



,  13.3.07- ידי הפרופסורים טולה ופנטון, ב-(, על IVכ"ה. מוזמן לאוניברסיטת סורבון )פאריס 
 לשאת הרצאה על ספרי : 

La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle – Tradition 

et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005    

 

 : 2007כ"ו. כנס הבינלאומי 'השם היהודי' קיץ תשס"ז אוניברסיטת בר אילן, יוני  

-ראשון חוקרי השם היהודי בצפון –( 1958-1928'הרב מוריס אייזנבט, רב ראשי באלג'יריה )
 פריקה 'א

 
כר הפרופ' אנדרה שוראקי ז"ל, במכון בן צבי כסליו תשס"ח, נובמבר  כ"ז. כנס בעקבות ספרי ולז 

2007 : 
La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle – Tradition 

et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005    

 

פרופ' שמואל טריגנו, במכון בן צבי, טבת תשס"ח,  כ"ח. כנס בינלאומי, בעקבות ספרו של ה 

 : 2007דצמבר  
 לבחינת המנהיגות הרב תחומית שבפזורה הספרדית' –'יעמדו יחדיו 

 
כ"ט. כנס חוקרים במדעי היהדות, לאומיות, הנהגה ורבנות : בעקבי הראשון לציון יעקב מאיר,  

   2008יוני  
 של הרב יעקב מאיר''דחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה בעטיו 

 
 ל'. הקונגרס העולמי למדעי היהדות החמישה עשר ירושלים, קיץ תשס"ט: 

 'השואה והתקומה בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו('

 

ל"א. כנס מחקרי על אודות תנועות הנוער בצפון אפריקה, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן, אלול  
 תשס"ט: 

 חלוצי'.-סד הקהילתי לממסד הציוני'תנועת שרל נטר בין הממ

 
ל"ב. במרוצת שנת תשס"ט, השתתפות בקבוצת מחקר במכון ון ליר ירושלים, בראשות ד"ר  

 "ההלכה כהתרחשות". אבינועם רוזנק: 
 

יו"ר מושב:   :28.12.09שנות עלייה מצרפת, מרכז דהאן אוניברסיטת בר אילן,    40ל"ג. כנס לציון  
 עולם הספרות והרוח

 
ביוני    27-30י"ח בתמוז תש"ע  -"יהדות המגרב וצרפת מסורות ותמורות, ט"ו   ינוס בינלאומי ל"ד. כ
 , האוניברסיטה של פאריס, סורבון: 2010

 
‘L’attitude plurivoque des Juifs d’Algérie à l’égard de la Puissance française, 1830-1962’. 
 

כ"ב בטבת  - הלכה כהתרחשות, כ"א  – כה ל"ה. הכנס בינ"ל הרביעי בתחום הפילוסופיה של ההל 
 , מכון ון ליר והאוניברסיטה העברית, ירושלים: 2010בדצמבר   28-29תשע"א 

 
  'ההומור של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו(: חוט שני בדרכו כמחנך, כרב ומנהיג רוחני'. 

 



דית  ל"ו. הכנס הבינ"ל שנושאו "היהודים באיטליה: תרומתם ליצירה התרבותית היהו 
 , שלוחת אוניברסיטת בולוניה, ברוונה: 5-9.9.11' אלול תשע"א - ולהפצתה", ו

 
'השראת הרב אליהו בן אמוזג, מליוורנו, על הרב אשכנזי )מניטו( בשאיפה להבניית חכמת 

 ישראל במיטבה'. 
 

שנה להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה    70  – ל"ז. כנס אקדמי בינ"ל: "הקיץ הנורא ההוא  
(, מכללה האקדמית אפרתה, מרכז השואה והנצחתה,  24.11.11א", כ"ז מרחשוון תשע"ב )בליט 

 מרכז למחקר וחינוך "מירושלים לליטא", ירושלים:    
  

 יו"ר המושב: "יהודי ליטא בצל הגזרות".
 

ל"ח. יום עיון לרגל הופעת כרך "אלג'יריה" בסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה  
שנה לעצמאות אלג'יריה" ל' שבט תשע"ב   50מבט על אלג'יריה ויהודיה, במלאת והעשרים": " 

 (, מכון בן צבי ירושלים: 23.2.12) 
 

מלחמה ושלום נוסח  –'מה באמת חשבו יהודי אלג'יריה על המעצמה ועל התרבות הצרפתית? 
 אלג'יריה'.

 
(. מרכז  4.6.2012שע"ב ) ל"ט. יום עיון: דמויות ומנהיגים בקהילת יהודי אלג'יריה. י"ד סיון ת 

 דהן, אוניברסיטת בר אילן: 
 

 פאריס, ברלין וירושלים'     –'הרב יהודא ליאון אשכנזי, לנוכח הישגי חכמת ישראל 
  

ד' טבת תשע"ג   אוניברסיטת בר אילן,  מ. כנס בינלאומי: חמישים שנה לעצמאות אלג'יריה. 
 (17.3.2012 ) 

 

 וץ מאז העצמאות.יו"ר המושב: אלג'יריה: מאפייני פנים וח

 
י"ד -י"ג, מגעים בין דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים מ"א. כנס בינלאומי: 

 : האוניברסיטה הפתוחה(. 26-27.12.12טבת תשע"ג )

 

מסה ומעש של הרב יהודה ליאון אשכנזי  –תרבותי המחויב בין בני משפחת אברהם  -'השיח הבין
 )מניטו('  

 
כ"ח  - אומי השנתי השני של המחלקה לתולדות ישראל אוניברסיטת בר אילן, כ"זמ"ב. הכנס בינל
(: היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מטודולוגיה,  5-6.6.13סיון תשע"ג ) 

 נרטיבים:  
 

 '.1934'כלכלה ולאומנות במסגרות קולוניאליות: יהודי קונסטנטין )אלג'יריה(, 
 

 (: 9.6.13רש וחינוך", מכללת אפרתה, א' תמוז תשע"ג ) מ"ג. יום עיון על "המד 

 'הצופן ההיסטורי שבמדרש ובמסורת הנבואית'. 
 

 (. 28.7-1.8.2013כ"ה אב תשע"ג ) - מ"ד. הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, כ"א
 

 בין ברלין לירושלים'. –'חכמת ישראל בצרפת במאה עשרים 
 



י"ח מר חשוון תשע"ד  -פטים אוניברסיטת בר אילן, ט"ז מ"ה. כנס הרב עוזיאל, הפקולטה למש 
 (20-22.10.13   ) 
 

-'לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות ישראל: הרב עוזיאל וחכמי טורקיה ואלג'יריה )תש"ט
1949.) 

 
  הבינלאומי השנתי השלישי של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת כנס ה מ"ו. 

שנים לפטירת הראשון    75: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית. לציון  רבנים ראשיים   – בר אילן  
 (:  8.6.2014לציון הרב יעקב מאיר זצ"ל. י' סיון תשע"ד ) 

 
-1909דפוס פעילותו הרבנית של הרב אברהם משה פינגרהוט ) –'יהודי מזרח אירופאי באלג'יר 

 ('.1936-1962(, באלג'יר הצרפתית )1962
 

-15"כל ישראל ערבים זה לזה" סולידריות יהודית בתקופת השואה, יד ושם,   כנס בינלאומי .  ז מ" 
18.12.14  : 

 
 זהות וסולידריות: גוונים ומגמות של סולידריות בקרב יהודי אלג'יריה''
 

"עולם מתהפך". מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, מכללת אפרתה,  מ"ח.  
 (: 26.2.15ז' באדר תשע"ה ) 

 
שיאם של אמנציפציה  –י אלג'יריה בחזית הדרדנלים במלחמת העולם הראשונה 'יהוד

 ופטריוטיזם צרפתיים' 
 

מ"ט. ציונות חלוצית בתפוצות: תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה, המכון לחקר הציונות  
 (: 25.1.16וישראל, אוניברסיטת תל אביב, ט"ו בשבט תשע"ו )

 
 חלוצי'-: בין הקהילתי לציוניתפעילות חברתית ותרבותי –ו 'תנועת הנוער 'שרל נטר', במרוק

 
כנס פרדס. כנס אקדמי שנתי במכללת ירושלים. פרי מגדים מן היצירה היהודית לדורותיה:  נ. 

טיול בפרדס ושיח תרבותי, מכללת ירושלים, ב' אדר א' תשע"ו   – הגות ואמנות, הלכה וחיים 
 (11.2.16 :)         
 

 .'1830-1962אלג'יריה הצרפתית,  –דית בעידן של תמורות 'ישיבות ולמדנות יהו
 

 (:  2.3.2017-1ד' באדר תשע"ז ) - אליזציה לגאולה. מכללת אפרתה. ג' י נ"א. ציונות בין ר
 
  'הסינדרום השבתאי וחותמו על חקר הרעיון המשיחי והציונות'
 

כז דהאן אוניברסיטת  שנה לקונגרס הציוני. הפעילות הציונית בארצות ערב והמזרח. מר   120נ"ב.  
 (: 21.3.2017בר אילן. כ"ג אדר תשע"ז ) 

 
    'תנועות הנוער הקהילתיות והחלוציות באלג'יריה'
 

חכמי המזרח בדורות האחרונים. מכללת אורות ישראל. י"ד   – נ"ג. לבי במזרח. כנס בינלאומי 
 (:  10.5.2017אייר תשע"ז ) 

 
 '.ארץ ישראל, בעידן של תמורות השותפות ההיסטורית שבין חכמי אלג'יריה וחכמי'
 



למדעי היהדות. האוניברסיטה העברית, י"ז מנחם אב תשע"ז   17- נ"ד. הקונגרס העולמי ה 
 נתיבים בציונות המוקדמת חלק ב'; מרצה:   – (: יו"ר המושב  9.8.2017) 
 

 "'אתם נולדתם ציונים' )נחום סוקולוב(: עיון בשורשי הציונות המובנית בפזורה הספרדית".
 

, ז' טבת  ה. כנס מרכז דהן המזרוחניקים והמזרחים: הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם נ" 
 ( :  25.12.2017תשע"ח ) 

 
 "הרב י.ל. אשכנזי )מניטו( ויחסו למרכז הרב ולמפד"ל: בין 'הלכות מדינה' ו'ספרדיות אוטנטית'". 

 
ה, ז' אדר תשע"ח  חינוך, יהדות וחברה. כנס אקדמי, מכללת אפרת – שנות מדינה  70נ"ו. 

 (22.2.2018 :) 
 
 הגדולות העליות ( לנוכח1963) אלג'יריה יהודי של הציבורי המשפט של מחודשת בחינה"

 (".1948-1970האסלאם ) מארצות
 
. ילדים וילדות בקהילות היהודיות שבארצות האסלאם והפזורה הספרדית. ו' ניסן תשע"ח  ז נ" 
 (. מכון בן צבי, ירושלים:   22.3.18) 
 

טים הם הספרים על תנועות נוער יהודיות בעולם היהודי בכלל ובצפון אפריקה בפרט." )ד"ר "מע
 דוד כהן ז"ל(.

 
השיבה למדינת ישראל. שנה שנייה.    – יהדות ארצות האסלאם   – . לבי במזרח. כנס בינלאומי  ח נ" 

 (:  9.5.2018מכללת אורות ישראל. כ"ד אייר תשע"ח ) 
 

ההשלכות ההיסטוריוגרפיות, בחקר הציונות  –וזה הכאוטי "בין הרעיון המשיחי הנורמטיבי 
 ותקומת ישראל".

 
ט"ו,  - פורטוגלית. כנס בינלאומי בפורטוגל, י"ד- . יהודי פורטוגל והתפוצה היהודית ספרדית ט נ" 

 ( מרכז דהאן ואוניברסיטאות ליסבון ופורטו:  2.7.18, 27-28.6.19י"ט תמוז תשע"ח ) 
 

 רוך: מהרעיון המשיחי הנורמטיבי עד לבבואתו, הציונות". "מדונה גרציה עד מרקו יוסף ב
 

ס. כנס לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב. אוניברסיטת בר אילן מרכז דהאן  
 (:  27.11.18ומכון בן צבי, י"ט כסליו תשע"ט ) 

 
 "עלייה והתיישבות של יהודי ארצות ערב"

 
החדשה.   בעת אשכנז ליהדות ספרד יהדות בין םהקשרי – ס"א. לבי במזרח. כנס בינלאומי 

 (: 29.5.19המכללה האקדמית אורות ישראל, כ"ד אייר תשע"ט )
 
 "1946-1970המדרש 'אורסאי' בפאריס  בבית תפוצתי בין מפגש"

ס"ב. נשות הספר: פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאם. סדנת  
 (, מכון בן צבי, ירושלים:    24.6.19ן תשע"ט ) מחקר בינלאומית, כ"א סיוו

 
 היניקה ומקורות משפחתיות המודרך. מסורות הדמיון הגדולה של הכוהנת – אבולקר קולט"

 "היהודית מתוך הלמדנות
 



ספר, סיפור וניגון, הקתדרה   – ס"ג. הכנס בינלאומי הראשון לחקר החסידות. החוויה החסידית 
 (: 8.7.19אילן, בשיתוף מרכזי מחקר בעולם, ה' בתמוז תשע"ט )   לחקר החסידות, אוניברסיטת בר 

 
 יהודית למדנות לתקומה, בין שואה בין – החסידי לסיפור ויזל אלי של הייחודית תרומתו"

 ".     'יתירה נשמה'ל
 

פילוסופיה, פסיכואנליזה ומדעי   –ס"ד. כנס בינלאומי לכבוד פרופ' אליאן אמדו לוי ולנסי 
 (: 11.2.20יטת בר אילן, המחלקה למחשבת ישראל, ט"ז שבט תש"פ )היהדות, אוניברס

 
"Etre Juive Séfarade en France face à la Shoah et la Tekouma – Réflexions 

historiographiques" 
 

"כי שם הייתי אני חיים דר": רב חיים    –ס"ה. כנס בינלאומי אוניברסיטת בן גוריון ומכון בן צבי  
 (: 15-16.9.20כ"ז אלול תש"פ ) - (, כ"ו 1620-2020שנה לפטירתו )   400לציון  ויטאל ועולמו 

 
 מניטו".-"פולמוס בין גורי האר"י ויישובו בבית מדרשו של הרב י.ל. אשכנזי

 


