צילום הקהילות היהודיות
בעולם המוסלמי ובבלקן
מראשית הצילום ועד ימינו
16.3.2017
כנס ארכיון התמונות לתולדות ארץ ישראל ,ירושלים וקהילות ישראל

התמונות מאוספי יהדות תוניסיה ,יהדות מרוקו ,שמעון וינטר,
ארכיון התמונות ,יד יצחק בן־צבי

ע"ש שושנה ואשר הלוי בשיתוף מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
יום חמישי ,י"ח באדר תשע"ז ()16.3.2017
יד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים
 9:30–9:15ברכות
ד"ר יואל מרציאנו – סגן ראש מכון בן־צבי
ד"ר לביא שי – מנהל הספרייה והארכיונים יד יצחק בן־צבי

ד"ר נינה פינטו-אבקסיס :אוניברסיטת בר־אילן
מן הרחוב אל תמונת עץ השורשים הוויזואלי :תמורות בטקס הנוצ'ה
דה פניוס ממרוקו הספרדית

 - 10:00–9:30הרצאת פתיחה

גב' אסתר מוצ'בסקי-שנפר :מוזיאון ישראל
מבט אחר :יהודי תימן דרך עדשת מצלמתם של חוקרים אירופאים
ושל הצלם התימני יחיא חייבי

פרופ' שלום צבר :האוניברסיטה העברית ,ירושלים
דימוי היהודים בקהילות ספרד ,איטליה והמזרח בעיני עצמם
ואחרים – מבט על היסטורי

 11:30–10:00מושב ראשון – צילום יהודי צפון אפריקה
יו"ר ד"ר לביא שי :יד יצחק בן־צבי
גב' רבקה אדרת :בית התפוצות
מן המלאח במרקש ועד לב הרי האטלס :בעקבות אליאס הארוס
איש חינוך וצלם חובב
ד"ר מיכל בן־יעקב :המכללה האקדמית לחינוך אמונה – אפרתה
יהודים מארצות הברית של אמריקה מצלמים את יהודי מרוקו
1955-1945
גב' יהודית קפלן :מוזיאון ישראל
אוריינטליזים נחבא  -ציורי נשים יהודיות בתוניסיה ,מקרה ייחודי
מראשית המאה ה־ 19ותחילת המאה ה־20
 – 11:45-11:30הפסקה

מר דני גולדשמיד :בית מורשת יהודי עדן
רחמים בן צור  -צלם קהילת יהודי עדן 1945-1967
 14:15 – 13:30הפסקת צהריים

 15:45 – 14:15מושב שלישי
צילום הקהילות היהודיות במדיה
יו"ר ד"ר מיכל בן־יעקב :המכללה האקדמית לחינוך אמונה  -אפרתה
גב' אורלי ר' רחימיאן :אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון בן־צבי
שיילוק היהודי :דמותו של היהודי בקולנוע האיראני
פרופ' שלום צבר :האוניברסיטה העברית ,ירושלים
יהודים ויהדות בגלויות מצוירות מסלוניקי
מר עזרא אדי אשכנזי" :דיארנה"  -מוזיאון וירטואלי לחקר יהודי צפון
אפריקה והמזרח התיכון

 13:30 – 11:45מושב שני – קהילות יהודיות מצולמות:
צלמים וטקסים

The Diarna Geo-Museum: Using Pictures and Other MultiMedia to Preserve and Transmit History

יו"ר ד"ר יואל מרציאנו :מכון בן־צבי

(ההרצאה באנגלית)

גב' תמר פוקס :מרכז תיעוד יהדות צפון־אפריקה במכון בן־צבי
תיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

לפרטים ybzpic@ybz.org.il | 02-5398814

הכני

סה חופשית

