
הכנס יתקיים ב-

04.04.22 | 09:30-16:30 | אולם דגנית
הקריה האקדמית אונו, רחוב צה"ל 104, קרית אונו

המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה 
בקריה האקדמית אונו, בשיתוף עם:

להרשמה

9:30-10:30

פתיחה:
הקשר בין יהודי אתיופיה לחברה הישראלית כפרויקט משותף

ברכות
מר חילי טרופר, שר התרבות והספורט

ד"ר רטה אלמו נגה )Dr. Reta Alemu Nega(, שגריר אתיופיה בישראל

פרופ' טובה הרטמן, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו

פרופ' אבי בראלי, מנהל מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

האלוף )במיל'( אהרון זאבי-פרקש, יו"ר מרכז שזר

תפילה בליווי מוזיקלי-מסורתי
קס סמאי מהרט אליאס

קס אלי מנטסנוט וונדה

קס רועי תמניו

אבטה בריהון – זמר, נגן, יוצר ומלחין

 דברי פתיחה לכנס: חקר יהדות אתיופיה –
מהסברה להבנה

הרב ד"ר שרון שלום, ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה בקריה 

האקדמית אונו 

10:30-11:15
מושב פותח:

 חוויית הקהילה האתיופית בישראל –
יהדות, אקדמיה ומה שביניהן

קס )כהין( סמאי מהרט אליאס, יו"ר המועצה הרוחנית "זרע אהרון" וחבר ב"מהברה 

ישראל": ההנהגה הרוחנית של יהדות אתיופיה בישראל ואתגריה

ד"ר שלי אינגדאו, אוניברסיטת חיפה: פרספקטיבה של חוסן בחקר יהדות אתיופיה: 

ההקשר המחקרי והניסיון האישי

11:30-12:50
סבב מושבים ראשון

יהדות אתיופיה והמסורת הרבנית: מפגש ודיאלקטיקה
יו"ר: ד"ר עדי בינס, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר אריה טפר, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 

אוניברסיטת בן-גוריון; הפדרציה הספרדית האמריקאית: שאלות העומק של פולמוס 

"מסיני לאתיופיה" והקרב על רצף הזיכרון ההיסטורי בחברה הישראלית

ד"ר יוסי זיו, מכללות שאנן ואורות ישראל: מקורות ותמורות בהלכה האתיופית

קס רועי תמניו: כיצד הפך צבר יליד הארץ לקס – מנהיג רוחני בקהילת ביתא ישראל?

מסורות ומנהגים של יהדות אתיופיה באתיופיה ובישראל
יו"ר: ד"ר נגיסט מנגשה, מנכ"לית קרן ראש העין ועמותת פידל

 שושנה בן דור, המרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים:

הערכת תפילות ביתא ישראל כיצירה ספרותית-דתית

 הרב ראובן יאסו, מומחה למסורת בית ישראל וההלכה הרבנית:

זיהויו של "חודש האביב" האמור בתורה לאור שיטת עיבורי השנים במסורת של בית 

ישראל שמתגראי ומאתיופיה

 קס אלי מנטסנוט וונדה: עבודתו הרוחנית והקהילתית של הקס בחיי היום-יום

בקרב יהודי אתיופיה בישראל

תיעוד ושימור
יו"ר: פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון 

לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת דוד ילין, וד"ר 

בר קריבוס, המרכז ללימודי הדתות, אוניברסיטת הרוהר, בוכום: ההנהגה של יהודי 

אתיופיה במרכז הרוחני שבהרי סמיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר שלוה וייל, ביה״ס לחינוך ע״ש סימור פוקס, האוניברסיטה העברית בירושלים; 

עמיתה בפקולטה להיסטוריה, אוניברסיטת קיימברידג': תלמידי יעקב פייטלוביץ' – 

מצב המחקר

12:50-13:40
הפסקת צהריים

13:40-15:00
סבב מושבים שני

העברה בין-דורית של מסורת
יו"ר: ד"ר רוית תלמי-כהן, המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין

ד"ר יעקב מלקמו, מפקח ארצי בפנימיות, ממונה מניעת אפליה וגזענות, משרד 

החינוך: המעבר מרפואה מסורתית לרפואה מודרנית בקרב יהודי אתיופיה

בליינש יצחק מקונן, אוניברסיטת תל אביב: יחסי הגומלין בין שימור שפה להיבטים 

רגשיים בקרב יוצאי אתיופיה לאורך הדורות

ד"ר נעמי שמואל, האוניברסיטה העברית: דורות של תקווה: קשר בין דורי וחוסן אישי 

ומשפחתי, האוניברסיטה העברית בירושלים

 בין אתיופיה לישראל, אז והיום:
סוגיות היסטוריות בשיח הישראלי העכשווי

יו"ר: ד"ר דוד ביטון, ראש החוג למדעי היהדות, הקריה האקדמית אונו

ד"ר עודד שי, אוניברסיטת אריאל בשומרון: למה שכחתם אותנו – 67 שנות קשרים 

עם ביתא ישראל

ד"ר דב גולדפלם, חוקר ופעיל בנושא יהדות התפוצות: בין המפגש האישי עם יהודי 

אתיופיה למחקר על אודותיהם

הרב מנחם ולדמן, חוקר יהדות אתיופיה ורב קהילות הממתינים לעלייה באתיופיה: 

קורות היהודים במחוז גוג'אם במאה העשרים

"יהדותנו" במבט בין-לאומי ומגוון: מושב בין-לאומי* 
 Our Judaism from an International and Diverse
Perspective: International Session

יו"ר: פרופ' חגי ארליך, אוניברסיטת תל אביב

 Prof. Don Seeman, The Department of Religion and the Tam Institute for

Jewish Studies, Emory University: An Ethiopian Jew Goes to Uman

 Prof. Ephraim Isaac, Director )Emeritus( Institute of Semitic Studies,

Princeton: Ethnic Diversity of the Jewish People

*המושב יתקיים בשפה האנגלית ויתנהל בזום

15:20-16:30

אתנחתא מוזיקלית: אבטה בריהון

שולחן עגול מסכם

מקורות הידע על יהדות אתיופיה: לקראת שינוי הפרדיגמה 
המחקרית?

בהשתתפות:

יו"ר: פרופ' גליה צבר, אוניברסיטת ת"א; נשיאת המרכז האקדמי רופין )לשעבר(  

מר פקדה אבבה, דוקטורנט, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות 

ע״ש כהן, אוניברסיטת תל אביב

מר דני אדמסו, דוקטורנט, התוכנית לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

גב' נילי ונציה, מנהלת, המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר 

ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

16:30
סיום

הוועדה המארגנת )לפי א"ב שמות משפחה(: ד"ר שלי אינגדאו, פרופ' חגי ארליך, ד"ר 

עדי בינס, ד"ר ווביט וורקו מנגסטו, ד"ר אנבסה טפרה, פרופ' אסתר מאיר, הרב ד"ר שרון 

שלום )יו"ר(, ד"ר רוית תלמי כהן.

מתכבדים להזמינך ל- 

כנס יהדותנו:
תולדות יהדות אתיופיה ומורשתה

 :םע ףותישב ,ונוא תימדקאה הירקב היפויתא תודהי רקחל ימואלניבה זכרמה

 
 
 

  סנכל ךנימזהל םידבכתמ
 התשרומו היפויתא תודהי תודלות :ונתודהי סנכ

 
 

 תינגד םלוא        09:30-16:30      04.04.22 – ב םייקתי סנכה
 ונוא תיירק 104 ל"הצ 'חר ונוא תימדקאה הירקה

 

 ףתושמ טקיורפכ תילארשיה הרבחל היפויתא ידוהי ןיב רשקה :החיתפ 10:30-9:30

 תוכרב

 טרופסהו תוברתה רש ,רפורט יליח רמ

 לארשיב היפויתא רירגש ,)Dr. Reta Alemu Nega( הגנ ומלא הטר ר"ד

 ונוא תימדקאה הירקה , חורה יעדמל הטלוקפה תינקד ,ןמטרה הבוט 'פורפ

 ןוירוג ןג תטיסרבינוא ,תונויצהו לארשי רקחל ןוירוג-ןב ןוכמ להנמ ,ילארב יבא 'פורפ

 רזש זכרמ ר"וי ,שקרפ-יבאז ןורהא רמ

 

 יתרוסמ-ילקיזומ יווילב הליפת

 סאילא טרהמ יאמס סק

 הדנוו טונסטנמ ילא סק

 וינמת יעור סק

 ןיחלמו רצוי ,ןגנ ,רמז – ןוהירב הטבא
 

 הנבהל הרבסהמ – היפויתא תודהי רקח :סנכל החיתפ ירבד

  ונוא תימדקאה הירקב היפויתא תודהי רקחל תימואלניבה הרדתקה שאר ,םולש ןורש ר"ד ברה

 

 המו הימדקא ,תודהי – לארשיב תיפויתאה הליהקה תייווח :חתופ בשומ 11:15-10:30

 ןהיניבש

 :"לארשי הרבהמ"ב רבחו "ןורהא ערז" תינחורה הצעומה ר"וי ,סאילא טרהמ יאמס )ןיהכ( סק

 הירגתאו לארשיב היפויתא תודהי לש תינחורה הגהנהה

 רשקהה :היפויתא תודהי רקחב ןסוח לש הביטקפסרפ :הפיח תטיסרבינוא ,ואדגניא ילש ר"ד

 ישיאה ןויסינהו ירקחמה

 

 :םע ףותישב ,ונוא תימדקאה הירקב היפויתא תודהי רקחל ימואלניבה זכרמה

 
 
 

  סנכל ךנימזהל םידבכתמ
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https://forms.gle/jJM2B4cuZ7D1tn1X7

