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   אברהם כהןד"ר    / תולדות חיים

 בארץ )      5.7.1930 ט' תמוז תר"צ   ,איראןבכרמאנשאה,  נולדאברהם )חליל בפרסית( 
נפטר בירושלים ונקבר   .  פרסיהתאריך ה – 1309בחודש טיר  14    ,  (1931 -בת.ז. נרשם 

    12.5.2015כג' אייר תשע"ה      -ב בהר הזיתים בירושלים "הצור"בחלקת 

 בת(  )דבורה בארץ אביגילחאנום/:  האם   – ילידי כרמאנשאה, הורים בני המשפחה  : 
חכים בן  וחכים אקאג'אןכרמאני   סולימן בת של רחל  נכדה של ציפורה ומשה מארי כהן, 

)סלח,    סלה   האב:          ;  בן אלעזר הכהן חאנום ומולא מארי-של ננהונכדה    דוד
 אחיות .  אהרון הכהן ונכד חנה ומיכאל הלוי  נכד,  עזיזה וחיים   כהן  ןבבצלאל( כהן  

 -אח    הראלי,  אביגדור, רבקה)ישראלוב( שמחה  , רוזלין מארי כהן –ילידות כרמאנשאה 
 – ישראל ילידי ילדים    .   שרה כהן ילידת טהראן  ואחות   יליד אהוואז,חשמונאי כהן 

 .וניר כהן נועם , שלמה בניםו ישול בת

 .טהראן ,"קריב"בתיכון ממלכתי  לימודי בגרות, .בכרמאנשאה ב"אליאנס" בילדותו למד 

 

 פעילות ציונית באיראן

                   ".החלוץ" לפעילות במסגרת עד העלייה לארץ 14גיל מנרתם  , הן מצד אביו והן מצד אימו, כבן למשפחה ציונית
   .כולה בהתנדבות

  ודודבן עם  יחד) טהראן ב"אוצר התורה" בית כנסת אד בב  א  -רח  פ  בשכונת  "החלוץ"של  הגליל""סניף את הקים, 
ילדים  לימד הוא  "החלוץ הצעיר". ב שלמד עבריתוזאת לאחר  שהיה בוועד בית הכנסת. בתמיכת אביומנשה כהן( ו

 . לציונותך עברית וחינ,  ונערים בני גילו

  בן  מסע מפרךר את הפעילות הציונית. לערי השדה לבצבשליחות  נסעראן. באי "החלוץ" הארצי שלחבר המרכז 
אספהאן, יזד,   לערים  -)נכה ברגלו(, ללא כל ארגון וכסף מלבד לנסיעות  תלמיד י"ב לברחבי איראן ק"מ  2500

 תהמפלגה הקומוניסטיה" ד  ל"תּולהשתיכות ע"י השלטונות בחשד מסע זה, נרדף במהלך   .רפסאנגאן, כרמאן

 לארץ.  העלייה    החלוצי הראשון של את הגרעין  ןרגיא 

 

   בין  ." במסגרת הסוכנותלשוויץ"בעליה בלתי לגאלית עם כרטיס טיסה עלה עם המשפחה    1949.2.8  -ב – עלייה לארץ
 (!גוד למקובל הון עתק לנסיעה, בני נדרשו לשלםהוא ומשפחתו )מאיראן לאחר קום המדינה.  הראשונים לעליה              

מורכבים  יםניתוחהיה צורך לעבור  באיראן, בילדותומחלת הפוליו הוצע לו ללמוד באוניברסיטה ללא תשלום. אך כתוצאה מסיבוך מ
אביו עם יחד עבד עקב מוגבלותו הפיזית בקש ואושר לו לפתוח חנות מכולת בה   .)על חשבון המדינה( ושכב כשנה בבי"חברגליו 

)למעשה ביקש זאת כי לאביו לא נמצאה עבודה בתחומו )מורה לצרפתית( וסלילת כבישים בה עסק  גרה המשפחהבה  חולוןמעברת ב
                            .(מפאת גילו קשה לו פיזית הייתה

 בארץ  פעילות ציונית

 ת יהודי איראן קליטעשה למען (; 1951-1952) חולוןד עברית לעולים החדשים במעברת לימ:           בהתנדבות
בפרסית שימשה ובצרפתית ידיעתו  ;שאך הוקמה לדימונההתנדב לעבור (; 1953-1956) התרבותי בתחום  בארץ

 (; 1956-1960דוברי צרפתית ופרסית ) לקליטת העולים

 ס תיכוניים בפריס ובמרסיי"בבילצרפת כאחראי על  החינוך היהודי, וכן הוראה  שליח של הסוכנות היהודית                           
     (1977-1973)   -  
 

ועבר בת"א,  במרכז מפלגת  מפ"םבכיר כפקיד  ועבודתאת   עזב. דימונההתנדב לעבור לעיירת העולים החדשה  1956 -ב
בעיר שזה עתה הוקמה יסודי  ספר-בית )אלי פחימא(  מקומיעם מורה יחד  הבנ   .(נמוכהבמשכורת )בחינוך לעבוד 
 שיעורי ערב אולפן ב, ולימד נערים עובדיםכמו כן סגן מנהל. כומאוחר יותר שימש גם   .כיתות ולימד ךנחי .במידבר

  למבוגרים
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 איראן  יהדות  ומחקר על        עיסוק בחינוך    ,   השכלה אקדמית

  תוארB.A מאת  במלגה ,לאנשי חינוך מצטיינים ""קבוצת מחנכים במסגרת  (1964-2196 ) באוניברסיטה העברית 
                                                                                   ,                מעוניין להכשיר מנהיגים חינוכייםהחינוך, שהיה  דמשר                                                                                 

  כיםמוסמ-חיילות ולהסמכת מורים בלתי להכשרת מורותים קורס נבחר לנהל    ;                                                      
   משרד  המחלקה להשתלמות של במסגרת  למערכת החינוך, ון להכשרת מפקחיםהראש הקורסוניהל את  ןתכנ

 ( 1964) ירושלים החינוך. 

 (1965-1969 ) אביב-בתל סמינר הקיבוציםהוראה ב 

  ואח"כ מלון רמת רחל,  ., ע"ש עמנואל יפה, משרד החינוךבית הספר לעובדי הוראה בכירים מנהלואח"כ מרצה
 (  1978-1977, 1972-1968)                 ירושליםדיפלומט, 

 

 תואר M.A באוניברסיטת  ודוקטורט SORBONNE  , התיזה   –, צרפתפריס  ulaire ocabVnrichissement du EL'”

”ociauxSandicapés Hnfants Edes   (  " אוצר מילים של ילדים טעוני טיפוחהעשרת") מסגרת הדרכה משותפתב 

 (1978-1973)  ינגוויסטיקהלל המחלקהוחינוך ל המחלקהשל 

 2003; כגמלאי עד (1999-1978)  ירושלים הר הצופים,  ,של האוניברסיטה העברית "ספר לחינוךהבית "ב מרצה) 

 ליצור שותפות עם כן )הומלץ למגמה זו משום דרכו לשלב תיאוריה ומעשה; ו. הלימודים והדידקטיקה לתכנוןמגמה ב           
         ת היהדות(המצביעים על קיום בסיס לחינוך פרוגרסיבי גם במקורוחוקרים                                                                                             

  ,המחלקה לחינוך בנושאים של   ותסטודנטים בכתיבת עבוד הנחהלאחר הפרישה מהאוניברסיטה ועד שנתו האחרונה
 ( 2014-2000רעננה )    ,הפתוחה האוניברסיטה   ,ולפסיכולוגיה

 

 :חינוכית מעבר למשרה באוניברסיטהומחקרית פעילות 

 התפרסמו בכתבי עת  ומחקרי. ןתולדות החינוך היהודי באיראל ע ,מכון "בן צבי"אינטנסיבי בחסות  מחקר
 (1מצורף )ראו "כל ישראל חבריםושל "צבי" -"בן מכוןשל  לפרס וזכויוקרתיים בארץ ובחו"ל 

 מכללה להסבת אקדמאים להוראה", "דוד יליןבמכללות " הוראהעבד ב"  

 במושב רה להוראה בתוך בית ספר יסודי : הכשיוסף באשי( 'פרופ) של המדען הראשי ניסיוני פרויקט ניהל
 .(שנים 3 ) "שריגים"

  במסגרת פרויקט של המדען הראשי של משרד החינוך, בשנות התשעים שדרותהדריך מורים בעיירה 

 במשרד החינוך.מחלקה לתכניות ולשיטות" ב" יועץ 

 "וועדה העליונה לאישור בתי ספר ניסוייםנציג האוניברסיטה העברית ב." 

 לויות בוצעו בהתנדבותחלק מהפעי

 

     חטיבת לביה"ס היסודי ולבחינוך לשוני, תנ"ך ועוד,   – ומדריכים למורה, חוברות כתיבת ספרי לימוד  – 1991-2013

                    . "  נועם""יסוד"  ;   וכן בהוצאה עצמית    ;" חינוכיים: "רכס פרויקטים הוצאות ספרים   הביניים.                    

 :(  2מצורפת )ראו כוללת ביבליוגרפיהה

 ;לתלמיד ומדריכים למורה פורצי דרך ספרי  לימוד    ;והבנת הנקרא בתחום הדידקטיקהספרים ומאמרים   

      ;ןמחקרים על החינוך היהודי באירא                                                               

 (1931 ) או רק  2015-1931, אברהם כהן : בעיקר  תחת השםבקטלוג המאוחד ת לאומיבספריה המופיע      


