סדרות בבית התפוצות

מראה פנים בית הכנסת בטנג'יר,מרוקו הספרדית1976 ,
צילום :דונה ווסק ,ארה"ב
המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר ,בית התפוצות ,באדיבות דונה ווסק ,ארה"ב

ממערב למזרח  -סיפורם של יהודי מרוקו

סדרת מפגשי המשך ,תשע"ט 2019
ימי שני אחת לשבועיים ,בין השעות19:45-16:15 :
עורכת הסדרה :רבקה אדרת
11.2.19

על סדר היום המרוקאי :נושאים העומדים בלב השיח הציבורי במרוקו ,יחסי מרוקו  -ישראל ושימור המורשת היהודית  -עינת לוי
" -התנאה לפניו" מתשמישי קדושה ועד לתכשיטי נשים במרוקו  -אריאלה אמר

25.2.19

יהודי מרוקו בישראל בראי האמנות ,האתנוגרפיה ותערוכות במוזיאונים  -פרופ' שלום צבר
מוגאדור :סיפור משפחתי ,מחקר ושימור זיכרון הקהילה .דברים מפי בן למשפחת קורקוס  -מפגש עם סידני קורקוס

11.3.19

 העיר פאס כמרכז לשירה ,לדקדוק עברי ולהלכה  -הרב הפרופ' משה עמאר -קסמו של המטבח המרוקאי היהודי המסורתי :מקורותיו ,סממניו ,תבליניו וכליו  -נסים קריספיל

25.3.19

העיסוקים והפרנסות של יהודים בצפון אפריקה והשתקפותם בשמות המשפחה  -מפגש עם מנהל אגף מאגרי
המידע של בית התפוצות  -חיים גיוזלי
דמות היהודי בראי הקולנוע המרוקאי :ייצוגים עכשוויים ונוסטלגיים של יהודים בקולנוע המרוקאי המודרני  -רפאל בלולו

8.4.19

ג'ו עמר הזמר והיוצר ,גדול הזמר האנדלוסי ,הינו גיבור הסרט הדוקומנטרי "חבקי אותי" על חייו ושירתו.
מפגש עם יוצר הסרט ומחבר הביוגרפיה על ג'ו עמר  -שאול מייזליש
" -עלי ררידו"  -הרם את המסך! התיאטרון היהודי במרוקו מסוף המאה ה 19-עד אמצע המאה ה - 20-פרופ' יוסף שטרית

6.5.19

מה אנו יודעים על הבבא סאלי? קווים לדמותו מילדותו בתאפילאלת שבמרוקו ועד להפיכתו לגדול המקובלים במדינת
ישראל -הרב ד"ר דורון דנינו
ממערב למזרח :יהודי מרוקו בסרטים דוקומנטריים נדירים מאוספי בית התפוצות  -רבקה אדרת

20.5.19

 מפי משתתפי הסדרה :פרשיות בעליית יהודי דמנאת ,מאי-יוני  -1955אביתר שלוש"חיים פשוטים" קורות חייו של שלמה סילוק במרוקו ובישראל .כתב ומספר בנו  -אבי סילוק
 אשדוד  -ניו יורק  -מרוקו  -אשדוד ,מפגש עם המשורר פרופ' סמי שלום שטרית על הדילוגים בין מולדות ,בין לשונותובין קולות ,צלילים ומראות שעיצבו את זהותו וכתיבתו.

3.6.19

מיגדר ,מיתוס ,היסטוריה ואמנות בסיפורה של סוליקא הצדקת .על סיפור הפיכתה של סוליקא חג'ואל לקדושה ועל
הדרכים להקנות לו מבע אמנותי ישוחחו פרופ' יורם בילו ומאור סבג יוצר ומלחין המחזמר "סוליקא" .במפגש יוקרנו
קטעים מתוך המחזמר ותהליך היצירה.
 -בין קזבלנקה לפריז :אינטלקטואלים יהודים פרנקופונים באגן הים התיכון  -דוד גדג'

4.6.19

 (יום שלישי) מופע חגיגי לסיום סדרת המפגשים:נטע אלקיים ,זמרת בעלת שם עולמי בסצינת המוזיקה הצפון אפריקאית עם הרכב נגנים מיוחד במבחר יצירות" :ארנס סשן"-
פרוייקט המבוסס על הקלטות ארכיוניות של נשות האטלס במחנה המעבר ארנס במרסיי" ,אביאדי" -המחווה לזוהרה
אלפסיה" ,הווא ג'אני" ,וקטעים מקוריים מתוך אלבומה הראשון.

למידע והרשמה :טל'  03-7457808דוא"לtours@bh.org.il :
עורכת הסדרה :רבקה אדרת ,טל'  03-7457908דוא"לrivka@bh.org.il :

בית הספר הבינלאומי
ע"ש קורת
ללימודי העם היהודי

The Koret
International School
for Jewish Peoplehood

