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  ::::צפו� אפריקה במלחמת העול� השנייהצפו� אפריקה במלחמת העול� השנייהצפו� אפריקה במלחמת העול� השנייהצפו� אפריקה במלחמת העול� השנייה
  לוחמי� יהודי� ויהודי� מקומיי� לוחמי� יהודי� ויהודי� מקומיי� לוחמי� יהודי� ויהודי� מקומיי� לוחמי� יהודי� ויהודי� מקומיי� 

� ו י ע  � ו �י ו י ע  � ו �י ו י ע  � ו �י ו י ע  � ו   י

  2009 במאי 7, ט"ג באייר תשס"י, יו� חמישי

  לטרו�, אודיטוריו� המרכבה

  

  

  
  

   התכנסות וכיבוד בפטיו 09:00

11:30$09:30 � ו ש א ר ב  ש ו    לפיד בוער בצפו� אפריקה:מ

  עמותת הלוח� היהודי, תור$צבי ק�) .מיל(ל "תא: ר"יו

  המערכה הצבאית בצפו� אפריקההמערכה הצבאית בצפו� אפריקההמערכה הצבאית בצפו� אפריקההמערכה הצבאית בצפו� אפריקה    $$$$    עמותת הלוח� היהודי, בני מיכלסו�) .מיל(מ "אל

  חיילי אר( ישראל במערכה בצפו� אפריקהחיילי אר( ישראל במערכה בצפו� אפריקהחיילי אר( ישראל במערכה בצפו� אפריקהחיילי אר( ישראל במערכה בצפו� אפריקה    $$$$    עמותת הלוח� היהודי, שלמה שמיר) .מיל(אלו) 

ד 12:00$11:30 בו וכי   הפסקה 

י 13:30$12:00 נ ש ב  ש ו    יהודי צפו� אפריקה במהל� המלחמה:מ

  ת"מנהל מרכז המחקר של עמי, ר ויקטור חיו�"ד: ר"יו

  יהדות צפו� אפריקה בתקופת המלחמהיהדות צפו� אפריקה בתקופת המלחמהיהדות צפו� אפריקה בתקופת המלחמהיהדות צפו� אפריקה בתקופת המלחמה    $$$$ צבי$מכו� ב�, האוניברסיטה הפתוחה, ר חיי� סעדו�"ד

  הלוחמי� היהודי� ויהודי לובהלוחמי� היהודי� ויהודי לובהלוחמי� היהודי� ויהודי לובהלוחמי� היהודי� ויהודי לוב    $$$$    מנהל המכו� ללימודי� ולמחקר יהדות לוב,  לילו)'ג'מר יעקב חג

  עדות בתמונותעדות בתמונותעדות בתמונותעדות בתמונות, , , , לללל""""החייל יעקב ב� עמי זהחייל יעקב ב� עמי זהחייל יעקב ב� עמי זהחייל יעקב ב� עמי ז    $$$$        ר ומנהל מרכז אור שלו�"יו, מר פדהצור בנעטייה

  עדויות מהקהל  14:00–13:30

  

  : לפרטי�

        מלחמת העול� השנייה מלחמת העול� השנייה מלחמת העול� השנייה מלחמת העול� השנייה העמותה להקמת מוזיאו� הלוח� היהודי בהעמותה להקמת מוזיאו� הלוח� היהודי בהעמותה להקמת מוזיאו� הלוח� היהודי בהעמותה להקמת מוזיאו� הלוח� היהודי ב                                                                                    יהודי צפו� אפריקהיהודי צפו� אפריקהיהודי צפו� אפריקהיהודי צפו� אפריקה, מרכז התיעודמרכז התיעודמרכז התיעודמרכז התיעוד
   03$6350767:'פקס, 03$7360027' טל                                                          02$5398844, 02$5398869' טל
    veteran@jwmww2.com: ל"דוא                                           tamarf@ybz.org.il ;www.ybz.org.il: ל"דוא

 


