
15:45  התכנסות

16:00  ברכות
מר עבד אל-רחים ביוד | ראש זמני של משרד הקישור של ממלכת 

מרוקו בישראל 
פרופ' חיים היימס | רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מר רפאל )רפא( בן-שושן | יו"ר הארגון העולמי של יוצאי צפון אפריקה
עו"ד דוד ידיד | ראש אגודת ידידי קרן בן שמחון לחקר יהדות צפון אפריקה

מר ג'קי קדוש | נשיא הקהילה היהודית במרקש, מרוקו
מר אנדרה גומל | סגן נשיא אגודת הידידים של יהודי מרוקו

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי | יו"ר הקרן לחקר יהדות צפון אפריקה 

 הענקת הפרס ע"ש שאול בן-שמחון לחקר יהדות צפון אפריקה 
לפרופ' חיים סעדון 

הצגת נימוקי ועדת הפרס: ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי
    

"מרדכי ניומן הגיע בשלום" – גלגולו של מברק, ממיקרו למאקרו 
 היסטוריה

הרצאת מקבל הפרס פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה, יד יצחק 
בן-צבי  

יום רביעי כ"ט סיון תשפ"א, 9 ביוני 2021 בשעה 15:45

הארוע יתקיים באולם ובזום. להשתתפות פיסית באולם מומלץ להרשם מראש. 
אולם הסנאט, ע"ש ו' א' מינקוף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס 

hercen@bgu.ac.il | 08-6472538 :לקבלת לינק לזום, לפרטים והרשמה

הענקת הפרס ע"ש רונית איבגי ליצירה בתחומי התרבות והאמנות 
של יהודי צפון אפריקה לסופר אשר כנפו

הצגת הסופר ועבודתו: פרופ' מאיר בוזגלו, האוניברסיטה העברית 
ותנועת ׳תיקון׳

מילות תודה: הסופר אשר כנפו

הענקת מלגות לתלמידי מחקר
יונה אבידור, חיים ביטון, יוסי טולדנו

הצגת תלמידי המחקר ועבודתם: ד״ר חיה במבג'י-סספורטס
                 

אנסמבל דיאלנא במופע מוסקלי
 יוחאי כהן, שירה ומנדול | עמרי מור, פסנתר | מתן כספי, דרבוקה | 

הלל אמסלם, טאר

ש שאול בן שמחון לשנת תשפ״א 
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מנחה: פרופ' )אמריטה( הנרייט דהאן-כלב

הפורום לחקר יהודים, נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם

המחלקה ללימודי המזרח התיכון • قسم دراسات الرشق األوسط

امللتقى لبحث يهود، مسيحّيني وأقلّّيات يف حضارات اإلسالم
Forum for the Study of Jews, Christians and Minorities in Muslim Cultures

Join Zoom Meeting Meeting ID: 846 0150 2439 | Passcode: 312095

https://us02web.zoom.us/j/84601502439?pwd=K3o2MzZldGZGbDhBVUpRcXhNWXhJdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/84601502439?pwd=K3o2MzZldGZGbDhBVUpRcXhNWXhJdz09#success

