
דברי ברכה.  19.30-19.00
פרופ׳ דלית רום-שילוני, מקרא, אוניברסיטת תל אביב )עברית עם כתוביות באנגלית(      

פרופ׳ מונא חורי-כסברי, סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון האוניברסיטה העברית, דקאנית ביה״ס לעבודה סוציאלית ושירותים חברתיים,           
וראש הקתדרה על שם פרנסיס וג׳ורג׳ )ז״ל( כ״ץ  )עברית עם כתוביות באנגלית(      

פרופ׳ אייל זיסר, סגן הרקטור אוניברסיטת תל אביב, וראש  הקתדרה להיסטוריה בת זמננו של המזרח התיכון  על שם יונה ודינה אטינגר          
)עברית עם כתוביות  באנגלית(      

שונה גודמן, קרן משפחת מוריס ורוזלינד גודמן  )אנגלית עם כתוביות בעברית(          

יפה טגנה, ״המסע ההיסטורי של אבי מאתיופיה לירוסלם״  )אנגלית עם כתוביות בעברית(        

הרצאה מרכזית.  19.55-19.30
ד"ר שלי אנגדאו, עבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה       

״שלושה היבטים של חוסן בקהילה האתיופית: המסע,  ההצלחה האישית ודרכי ההתמודדות עם הגזענות״  )עברית עם כתוביות באנגלית(        

הכניסה לאקדמיה.  20.10-19.55
שיחה בהנחיית עו"ד שלומית בוקיה, מנכ"לית אגודת   יהודי אתיופיה, בהשתתפות הסטודנטים מירב אסרס   ויפתחאל רטה )האוניברסיטה        

העברית(, טג'יטו אספאו דניאל ואהרון פקדו )אוניברסיטת תל-אביב(    )עברית עם כתוביות באנגלית(       

ישראלים יוצאי אתיופיה באמנות ובתרבות.  20.45—20.10
שיח וקטעי מופע עם ד"ר שולה מולא, פעילה חברתית ואשת חינוך, מט״ח      

)1( קונסרבטוריון הסדנה ירושלים.  לנה נמירובסקי    ורונית ברמן, מנהלות-שותפות של הסדנה,  קונסרבטוריון למוסיקה מן המובילים         
           בישראל, שלו תוכנית מיוחדת לנגנים צעירים ממוצא אתיופי  )עברית עם כתוביות באנגלית( 

)2( דגה פדר. רקדנית, כוריאוגרפית, מנהלת להקת ביתא, וזוכת פרס משרד התרבות ליוצרים במחול  )עברית עם כתוביות באנגלית(         

)3( תיאטרון הולוגב. חברת התיאטרון האתיופית-ישראלית שבסיסה בבית הקונפדרציה בירושלים  )עברית עם כתוביות באנגלית(       

מילות סיום.   20.50—20.45
ד״ר דיאנה ליפטון, מקרא, אוניברסיטת תל אביב  )אנגלית עם כתוביות בעברית(        

קבלת פנים ודברי פתיחה.   16.05-16.00
פרופ׳ דלית רום-שילוני, מקרא, אוניברסיטת תל אביב  )עברית עם תרגום סימולטני באנגלית(      

מושב ראשון:  מסורות דתיות

מנחה: פרופ' מאירה פוליאק, מקרא, אוניברסיטת תל אביב  )עברית עם תרגום סימולטני באנגלית(  16.10-16.05

א. האורית: טקסט ייחודי קדוש 

״ראש חודש ליסן, פסיכא ויציאת מצרים: סדנת חוקרים״   17.20-16.10
ובלשנות שמית, אוניברסיטת תל אביב(,  )לשון עברית  פרופ' דלית רום-שילוני )מקרא, אוניברסיטת תל אביב(, ד"ר אנבסה טפרה                 

ד"ר רן הכהן )ספרות, אוניברסיטת תל אביב(  )עברית עם כתוביות באנגלית(      

17.30-17.20 שאלות ותשובות  )תרגום סימולטני(

17.35-17.30 הפסקה 

ב. הלכה ייחודית

הרב ד"ר שרון זוודה שלום, ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו  17.55-17.35
          

״שילוב הלכת ביתא ישראל במיינסטרים הרבני בישראל״  )עברית עם כתוביות באנגלית(      

שאלות ותשובות  )תרגום סימולטני(  18.00-17.55

ג. מרכזים יהודיים באתיופיה

ד"ר בר קריבוס, המרכז ללימודי דת, אוניברסיטת רוהר, בוכום, גרמניה   18.20-18.00
            

״העבר והעתיד של המרכזים הדתיים של ביתא ישראל באתיופיה: האם נוכל לשמר את מה שהשארנו מאחור?״  )אנגלית עם כתוביות בעברית(      

ד.  כתבי יד דיגיטליים

ד"ר גלילה טילהון, לימודי היסטוריה ותרבות, אוניברסיטת טורונטו, קנדה  18.40-18.20
          

      ״דיגיטציה של העבר שלנו״  )אנגלית עם כתוביות בעברית(

18.50-18.40   שאלות ותשובות  )תרגום סימולטני(

18.55-18.50  הפסקה 

מושב שני: תרבות וחברה 

דברי פתיחה למושב השני.  19.00—18.55
מנחה: פרופ׳ מונא חורי-כסברי, סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון האוניברסיטה העברית, דקאנית ביה״ס לעבודה סוציאלית ושירותים        

חברתיים, וראש הקתדרה על שם פרנסיס וג׳ורג׳ )ז״ל( כ״ץ  )עברית עם תרגום סימולטני באנגלית(      

ד"ר נעמי שמואל, פולקלור, האוניברסיטה העברית  19.20—19.00
           

      ״העברת תרבות ומסורת בתוך המשפחה״  )אנגלית עם כתוביות בעברית(

ד"ר נח גרבר , היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב   19.30—19.20
          

      ״בלעדיות אתיופית בנרטיב הלאומי: קידמה ומלכודת״  )אנגלית עם כתוביות בעברית(

שאלות ותשובות  )תרגום סימולטני(   19.40—19.30

ד"ר נגיסט מנגשה, מנכ״לית עמותת פידל  20.00—19.40
         

      ״מורשת אתיופית, תרבות והיסטוריה בתכנית הלימודים בבתי הספר בישראל״  )עברית עם כתוביות באנגלית(

ד״ר צגה מלקו, עיתונאית, סופרת ופעילה חברתית  20.15—20.00
          

      ״איך התקשורת הישראלית מסקרת את ביתא-ישראל?״  )עברית עם כתוביות באנגלית(

שאלות ותשובות  )תרגום סימולטני(  20.25—20.15

מילות סיום.   20.30—20.25
ד״ר דיאנה ליפטון, מקרא, אוניברסיטת תל אביב )תרגום סימולטני(      


