כנס בינלאומי

"בין הקפה לאייראן"

יהודים ותרבות באימפריה העת'מאנית
ובתורכיה המודרנית
יום שני ,י”ד בסיוון תשע”ח 28 ,במאי 2018
אולם ננו טכנולוגיה (בניין  ,)201אוניברסיטת בר-אילן

09:30-10:00

התכנסות ורישום

10:00-11:30

מושב פתיחה

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

ברכות:
מר זהר ינון ,מנכ״ל אוניברסיטת בר-אילן
מר כמאל אוקם ,שגריר תורכיה בישראל
ד"ר אפרת אביב ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר-אילן
מר יגאל ביבי ,הוועדה הציבורית של מרכז דהאן

הרצאת פתיחה:
פרופ׳ אליעזר פאפו ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
זהויות נבדלות אל מול התרבות הע’תמאנית המשותפת

קטעי מוסיקה

דואו טלר

עוד  -יניב טייכמן

11:30-12:00

קאנון – יוסי ברונפמן

הפסקה

פרופ' סטפן דצ'ב ,אוניברסיטת דרום-מערב של בלגובגרד ,בולגריה
היהודים ויצירת קשקבל באימפריה העות’מאנית (מאה – )16-19
תסבוכות אתניות מזינות
ד"ר ולדימיר ז'נב ,המכון להיסטוריה לאומית – הרפובליקה המקדונית של סקופיה
הפעילות הכלכלית של היהודים בערי מקדוניה במאה ה 19כצורה של
העברת ידע

מושב  :4יהודים עות’מאניים ותפוצותיהם
יו"ר :פרופ׳ אליעזר פאפו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גב׳ ג׳נאן בולל ,אוניברסיטת וושינגטון ,סיאטל
הרחבת אוסף הדמויות :חקירת היהודים השוליים באיזמיר של המאה ה 19
בארכיבים העות’ומאניים
מר ג׳עפר סריקאיה ,אוניברסיטת  ,Boğaziçiאיסטנבול ,טורקיה
השתתפות יהודית בתערוכה העולמית של שיקגו ב 1893
ד"ר מרגלית בז'רנו ,אוניברסיטה העברית בירושלים
“טורקוס ותורכיה” – מבט מאמריקה הלטינית

16:30-17:00

הפסקה

 12:00-14:00מושב  :2ספרות ,תרבות והשכלה

 17:00-19:00מושב  :5עיתונות יהודית וספרות נוסעים

יו"ר :פרופ' יוסף דרורי ,אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר :פרופ' משה אורפלי ,אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' משה אורפלי ,אוניברסיטת בר-אילן
שבחי מלכי העות’מאנים בקרב יהודי תורכיה והבלקן

פרופ׳ אומוט אוזר ,האוניברסיטה הטכנית של איסטנבול
הטרנספורמציה של עיתון ״שלום״ בטורקיה מלדינו לטורקית :ההשלכות
עבור הקהילה היהודית הטורקית

ד"ר נעמי לירן פריש ,אוניברסיטת בר-אילן
חיי הפנאי והתרבות של יהודי אסתאנבול בראי מודעות הפרסומות לקולנוע
בעיתונות היהודית1933 -1911 ,
גב׳ יעל ברוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הטוגרה והח’נפושה – על חתימות סולטאנים ,רבנים וחכמים באימפריה
העות’מאנית
מר תמיר קרקסון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
השכלה ממזרח :ההשכלה היהודית באימפריה העות’מאנית במאה הי”ט

14:00-15:00

הפסקת צהריים

 15:00-16:30מושבים מקבילים

מושב  :3כלכלה וצדקה

אולם הישיבות בניין ננוטכנולוגיה קומה  - 8מושב באנגלית ,ללא תרגום
יו"ר :פרופ׳ אומוט אוזר ,האוניברסיטה הטכנית של איסטנבול

ד"ר ניצה דורי ,המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”
המגמות האנטי-ציוניות והמסרים החברתיים בסוגת השירה בעברית בעיתון
“איל טיימפו” של קהילת דוברי הלאדינו באימפריה העותמאנית בראשית
המאה העשרים
ד"ר יצחק ציטרין ,המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”
מסעותיו של ה”חכם באשי” ,הרב נחום חיים בן בכור יוסף ,בארץ-ישראל
ובסביבותיה סיוון – תמוז תר”ע (יוני – יולי  ,)1910כמשתקף בעיתון היהודי
בלאדינו “איל טיימפו”
ד"ר מחמט טוטונג׳ו ,מרכז המחקר עבור העולם הטורקי והערבי  SOTA/הולנד
מהקראים של איסטנבול ל Dönmeשל סלוניקי :תצפיות ורשמים של נוסע
שוודי ב 1777-1778

דברי סיכום:
ד"ר אפרת אביב ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר-אילן

בשיתוף:
משרד החינוך

דמי הרשמה לכנס ₪ 30 :ניתן לשלם בכרטיס אשראי
להרשמה :מרכז דהאן 03-5317959 ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן
דוא"לdahan.center@biu.ac.il :

