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מאמרים בנושא  קובץ : קורונה ומדעי הרוח

המגפה מאת חוקרי המחלקה והפקולטה

מראה"המאמריםקובץאילן-ברבאוניברסיטתהרוחלמדעיהפקולטהמטעםלאוריצאלאחרונה

להלן.מגוונותמבטמנקודותהקורונהמגפתעלהתבוננותובו,"להכירישמגפה,הקירשעלמראה

טעימהמהמאמריםאחדבכל.זהלקובץלערביתהמחלקהחוקרישתרמומאמריםחמישה

:במחלקתנובקורסיםהנלמדיםמהנושאים

למען תזכור את יום  ", אליעזר שלוסברג' פרופ

(  ג-א, טז' דבר" )צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך

/https://www.biu.ac.il/hu/Miror/29? למה

ודבקותה  הממלוכיתהאליטה , ר קובי יוסף"ד

בקהיר בעת מגפת הדבר

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/14/

עיון  ": בין האתמול להיום", ר לימור לביא"ד

באגרות האחים המוסלמים בעתות מגפה

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/17/

4

:  בעקבות הזמן האבוד, ששון-שרון שטריתר "ד

'מחפוטיב'נגמאת " מחצית היום"הזמן בסיפור 

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/53/

עיון  , כוחות הנפש, עקירב-נדלרר מירב "ד

ג"באמונות ודעות במאמר העשירי לרס

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/32/

:  לקובץ המאמרים המלא

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/
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:זמנוובניתימיהאבן"בסמינר"(זום"ב)אורחהרצאתהולצמןליבנת'פרופהעבירה23.6.2020-ב

נושא.גוריון-בןבאוניברסיטתהתיכוןהמזרחללימודיבחוג"ההיסטוריבהקשרםטקסטיםקריאת

ההרצאהאתלהעבירהוזמנההולצמן'פרופ."תימיהאבןשלבתיאולוגיהמפתחסוגיות":ההרצאה

.הלר-טלמוןדניאלה'פרופידיעל

בכנסלביאלימורר"דהשתתפה2020במאי

והאסלאםהערביתללימודיהחוגשלהשנתי

היההרצאתהנושא.אביבתלבאוניברסיטת

תרבות,דת:21-הבמאהמצרים"

ביןביחסיםעסקהההרצאה."ופוליטיקה

ובתפקידבמצריםמדיה-ניולביןהמדינה

אביב"בהחברתיותוהרשתותהאינטרנט

."הערבי

שלהרצאתוניתנובמסגרתם.'בבסמסטרגםלהתקייםהמשיכוהמחלקהשלמחלקתייםסמינריונים

"פלסטיניתערביתשלדיאלקטיםארבעהשללדמותםבלשניים-סוציוקווים"–חורשאוריר"ד

."בירושליםממילאהמוסלמיהקברותבית:מוסתרתמורשת"–מחמודאחמדמרשלוהרצאתו

מתוך הרצאתו של מר אחמד מחמודר אורי חורש"מתוך הרצאתו של ד

באקדמיה

פעילות אקדמית

סמינריונים מחלקתיים
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"האסלאםעל:כותבים,חושבים,קוראים"

שנבחרוהמחלקותמשבעאחתהיאלערביתהמחלקה

אוניברסיטתשלהייחודיהכתיבהבפרויקטחלקליטול

יציעא"תשפבשנת."כותבים,חושבים,קוראים"אילן-בר

יכולתאתלפתחשמטרתםקורסיםהכתיבהפרויקט

אקדמיתבכתיבהשימושייםכליםלהעניק,בכתבהביטוי

הואהפרויקט.היצירתיתהכתיבהיכולתאתולשפר

,למדעהתוכניתראש,הרמןאורן'פרופשליוזמה

עברולתוכניתשנבחרוהמרצים.וחברהטכנולוגיה

(2020וביוני2020בינואר)שבועייםבתהכשרה

Bardמטעם College New Yorkאקדמימוסדשהוא

.כתיבהבהוראתהמתמחהבינלאומייםמוניטיןבעל

ל"בשנהלערביתהמחלקהתציע,הפרויקטבמסגרת

על:כותבים,חושבים,קוראים"הקורסאתא"תשפ

הולצמןליבנת'פרופפיתחההקורסאת."האסלאם

עוסקהקורס.אינטראקטיביתכתיבהסדנתשלבמתכונת

הסטודנטיםיכתבוובמהלכו,ובמקורותיההאסלאםבדת

.הקורסמנושאיאחדעלקצרמחקר

.'קולגמבארדר אריקה קאופמן "אילן וד-אורן הרמן מבר' משתתפי ההשתלמות עם פרופ: בתמונה
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הולצמןליבנת'פרופמאת,"מוחמדהנביאבעקבות"הפודקאסט

משודרתזהבערוץ.אילן-בראוניברסיטתשלהפודקאסטיםערוץ,"דעת-בר"הושק2020באפריל

והתגבשותהעלייתהסיפוראתהמגוללתפרקים12שלסדרה,"מוחמדהנביאבעקבות"הסדרה

'פרופוהגישהכתבה,יזמההסדרהאת.מוחמדהנביאשלחייולסיפורבמקבילהאסלאםדתשל

הסדרההעפילה,משודרתלהיותהחלהמאזקצרזמןתוך.טולדאנואורימרוערך,הולצמןליבנת

לפרקהאזנות5000-מלמעלהעם,ביותרהמואזניםהפודקאסטיםברשימתהראשוןלמקום

לקהלמנגישההסדרה.'בינגבהאזנתפרקיה12על,כולההסדרהאתשמעומאזינים538.הראשון

הנביאשלחייוסיפוראתומספרת',והחדיתהקוראןדהיינו,האסלאםדתשלמקורותיהאתהרחב

.15-הלמאה8-ההמאהביןשפעלוהמוסלמיםהמלומדיםשלמבטםנקודתדרך
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קורסי קיץ חדשים במחלקה לערבית

אשר מתווספים לקורסי הקיץ  , לימודי הקיץ של המחלקה לערבית התחדשו השנה בשני קורסים חדשים

.  שבכל שנה זוכים להצלחה ולהיענות רבה, האחרים שלנו

.לביאלימורר"דמעבירהשאותו,"הערביבעולםחברתיותורשתותפוליטיתתקשורת"–אחדקורס

שלהתפתחותםאתסוקרהוא.מדיה-הניולביןהתיכוןבמזרחהמשטריםביןהיחסיםאתבוחןהקורס

.הפוליטיותובהשפעותיוהתקשורתלכלישניתןהחופשבמידתהתמקדותתוך,באזורנוהתקשורתכלי

הסטודנטים,החברתיתוהמדיההאינטרנט,העיתונותמתוךבערביתטקסטיםקריאתבאמצעות

,הגבולותחסרהווירטואליבמרחבאוטוריטרייםמשטריםנוהגיםכיצד:כמו,שאלותעםמתמודדים

בתכניאדומיםקוויםישהאם?פוליטיותמטרותלקידוםהחברתיותברשתותמשתמשיםכיצד?לכאורה

התקשורתכליסיקרווכיצד"הערביהאביב"במהפכותהאינטרנטתפקידהיהמה?החברתיתהמדיה

מגווניםטקסטים,מוקלטותהרצאותוכולל,מלאמתוקשבהקורס?הללוההתקוממויותאתהממשלתיים

.והאזנהצפייהוקטעי(ועוד,ציוצים,פוסטים,בלוגים,מעיתונות)

,"המודרניתהערביתבספרותפמיניזם"–שניקורס

עוסקהקורס.ששון-שטריתשרוןר"דמעבירהשאותו

האחרוניםבעשוריםשנכתבויצירותמגווןשלספרותיבניתוח

במהלך.הערביבעולםהפמיניסטיתהמחאהאתומשקפות

רותמיםאשרוליוצריםליוצרותמתוודעיםהסטודנטיםהקורס

למעמדהקשורותשונותבסוגיותלטיפולשלהםהכתיבהאת

שונותכתיבהטכניקותמדגיםהקורס.ולמאבקההאישה

מתחוםלתיאוריותאותןוקושרהמחאהאתמעצימותאשר

הרחבלקהלפתוחהשיעורהקורס.והספרותהמגדר

נלמדהשיעור.העבריובתרגוםבערביתמובאיםוהטקסטים

מודרכתוקריאהמצגות,סרטוניםבוומשולביםבזום

.הטקסטיםבניתוחהסטודנטיםושיתוףדיוןתוךבטקסטים
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שרוניאברהםמ"אלש"עפרס

מ"אלש"עבפרסזכייתולרגלשלומירועימראתמברכתלערביתהמחלקה

עשייתועלכהערכהלרועיניתןהפרס.ף"תשלשנתשרוניאברהם

ולביטחוןהישראליתבחברההערביתהשפהקידוםלמעןהמשמעותית

ל"שנהבמהלךיתקייםאשר,מיוחדעיוןיוםבמסגרתיוענקהפרס.המדינה

.אילן-ברבאוניברסיטתא"תשפ

הארציהנערֹותפרלמנט

,"הארציהנערֹותפרלמנט"הפרויקטכיוםפועלבישראל

חשיבהפיתוחבאמצעותצעירותנשיםהעצמתהיאשמטרתו

,דיוןקבוצותהוקמוהארץברחבי.הנהגהומיומנויותביקורתית

המשתייכותויהודיותערביותתיכוניסטיותחברותשבהן

הקבוצות.הישראליתבחברהשוניםולמגזריםלדתות,לעדות

מונחיםדיוניםומקיימותהשנהלאורךקבועבאופןנפגשות

'בבסמסטר.הפרויקטמטרותעםאחדבקנהעוליםאשר

לתוארסטודנטית,כנעאןנאהד'גבבהובלת,לדרךיצאה

שלמקצועיתלהכשרהסדנה,לערביתהמחלקהשלשלישי

הסדנה."פרלמנטנערות"שלקבוצותאותןעבורמנחות

ר"דש"עחברתייםלמיזמיםהיחידהשלבתמיכתההתקיימה

לערביתהמחלקהשלפעולהשיתוףומתוךל"זוילצדוקיאיר

.זהפרויקטעםאילן-ברבאוניברסיטת

ף"תשדקןמצטיינת

ראשוןלתוארלומדתאשר,מסעודמרי'גבאתמברכתלערביתהמחלקה

במריהבחירה.ף"תשל"לשנהדקןכמצטיינתבחירתהעל,לערביתבמחלקה

ידיעותיהלהרחבתולמחויבותהלמאמציהוהוקרהכלפיההערכהמבטאת

.שלההמקצועיתהרמהולשיפור

ISFמענק 

מחקרבמענקזכה,לערביתהמחלקהשלהבכירהסגלחבר,יוסףקוביר"ד

התומךהמרכזיהגוףשהיא,ISF–"למדעיםהישראליתהקרן"מטעם

דעתבתחומימדעיתמצוינותסמךעל,בישראלדרךפורץבסיסיבמחקר

ממלוכים"המחקרעבורשניםשלושלמשךיוסףר"לדניתןהמענק.שונים

.("1517-1250)הממלוכיתהסולטנותבתקופתנוצריממוצא
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האינסטגרםאתגר

תחרות,"האינסטגרםאתגר"התחרות

ר"דשליוזמתהפרי,פרסיםנושאת

ייחודייםצילומיםהוצגושבה,לביאלימור

תחתהאוניברסיטהתלמידיכללשל

,"גשרשהיאשפה–ערבית"הנושא

אלה.'בבסמסטרגםלהתקייםהמשיכה

תומר–הראשוןבמקום:הזוכיםשמות

המזרחללימודיבמחלקה'אשנה,אלמגור

,נסיראתאלאא–השניבמקום;התיכון

במקום;לערביתבמחלקה'אשנה

'אשנה,סוקולובאלינה–השלישי

.לערביתבמחלקה

הבידודאתגר

ומשפחותבוגרים,סטודנטים,מרצים.לערביתהמחלקהאנשיאתמרחוקאתגרנוהסועריםהסגרבימי

.הבידודאתגרסרטוןבשתועדהטובותמיליםשלאנושיתשרשרתיחדיצרו
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לאתגרימבעדהערביתהחברהעםהיכרות"

לוימחפודיוסףמרשלהרצאתו–"הקורונה

תקווה"בשיתוף,ורווחההדרכה,ארגונילפיתוחהמדור

הרצאההמנהליהסגלעבוריזמו,"באקדמיהישראלית

,"הקורונהלאתגרימבעדהערביתהחברההכרת"בנושא

כמהגםהיוהמשתתפיםבין.לוימחפודיוסףמרמפי

למדעיהפקולטהדקןובראשם,האקדמיהסגלמחברי

במקורותעסקהההרצאה.שלוסברגאליעזר'פרופ,הרוח

ובאתגריםהאסלאםיסודותבהכרת,הערביתהתרבות

מטרת.הערביתהחברהעבורהקורונהוירוסמשברשזימן

לתרבותםהמנהליהסגלאנשיאתלחשוףהייתהההרצאה

הלומדיםרביםערבייםסטודנטיםשלולאמונתם

השירותאתלהםלהעניקשיוכלומנתעל,באוניברסיטה

."ישראליתתקווה"לחזוןבהתאםהמיטבי

שנהסיוםמפגש

ף"תשהאקדמיתהלימודיםשנתסיוםלרגל

אשר,מרחוקסיוםמפגשהתקיים

ערביתבין"ההרצאההועברהבמסגרתו

על"בישראלהערביתבתקשורתלעברית

,עיתונאיתשהיא,אלקאסםאימאן'גבידי

,במפגש.רדיותוכניותומגישתעורכת

,בוארדיבסיליוסר"דהנחהשאותו

ביןהתמרוןעלאלקאסם'גבסיפרה

בשתיתוכניותבהגשתלעבריתהערבית

הערביתהשפהביןהמעברעל,השפות

עלוכן,המדוברתהערביתלביןהספרותית

הערביתהחברהלקידוםשלההיוזמות

.בישראל
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