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הערביתהשירהשלולהתפתחותהלדמותהקווים"

במרחבהשירהבהתהוותבוארדיר"דעסק,בישראל״
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אףסקרבוארדיר"ד.המשוררשל,הפואטי"אני"ה,הפנימי
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עיוןבערבהרצתה,לערביתמהמחלקההמוסלמיתהתיאולוגיהחוקרת,הולצמןליבנת'פרופ

.(4.11.2020)א"תשפמרחשווןז"י,רביעיביוםלמדעיםהישראליתהלאומיתבאקדמיהשהתקיים

16–1914בינואר16)קיסטריעקבמאיר'פרופשללפטירתועשורבמלאתהתקייםהעיוןערב

חבר,בירושליםהעבריתבאוניברסיטהערביתוספרותלשפהפרופסורשהיה(2010באוגוסט

.א"תשמלשנתומזרחנותערביתלבלשנותישראלפרסוחתןלמדעיםהישראליתהלאומיתהאקדמיה

נשענומחקריו.האסלאםובראשיתאסלאמית-הקדםבתקופהעסקהקיסטר'פרופשלהמקיפהעבודתו

.הקדומיםהערבייםבטקסטיםומדוקדקפרטניפילולוגיעיוןעל

פרידמןיוחנן'ופרופאביב-תלמאוניברסיטתרוביןאורי'פרופ,המנוחקיסטר'פרופשלתלמידיו

הזההעיוןבערבמחקריהםאתלהציגשנבחרוהמרציםארבעתאתתיארו,העבריתמהאוניברסיטה

,הולצמן'פרופ."הישיריםתלמידיועלנימנולאכיאף,קיסטר'פרופשלהמחקריתדרכוממשיכי"כ

למדניזרם,המסורתיתבתיאולוגיהבמחקריהמתמקדת,הערבבאותוהמרציםמביןהיחידההחוקרת

ממצאיםלהצגתהקדישההיאהעיוןבערבהרצאתהאת.'החדיתבספרותהעיסוקמתוךשצמח

פרשןשלחייועלהשלכותלהשהיומורכבתתיאולוגיתסוגיה,הכסעלהאלישיבתבסוגיתחדשים

.(923'מ)אלטבריריר'גבןמוחמד,מבגדאדהחשובהקוראן

מיוחדבכרךיתפרסמוההרצאות,כןכמו.האקדמיהבאתרזמינותהעיוןערבשלהמצולמותההרצאות

:להרצאהקישור.פרידמןיוחנן'פרופשלבעריכתוהאקדמיהפרסומישל

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=21259
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התרבות שמאחורי  , השפה הערבית

חדש למחלקה לערביתפודקאסט-המילים

מוצלחתבינאישיתתקשורתלקייםהדרך

האדםשלתרבותולהכרתהדוקקשרקשורה

הוקלטזוברוח.שפתוולהבנתמולנוהעומד

התרבות,הערביתהשפה"הפודקאסטלאחרונה

ליישומוןעלהאשר,"המיליםשמאחורי

,"דעת-בר",האוניברסיטהשלהפודקאסטים

מרצה,לוי-מחפודיוסףמרידיעלוהוקלט

המאזיניםאתחושףהפודקאסט.במחלקה

הערביתהתרבותשלומקורותיהליסודותיה

שזורהשבוהאופןעלהסבריםלהםומספק

.הערביתבשפההתרבות

:לפודקאסטקישור

https://biu.page.link/3TMRvRZL8g6Z36DK7

scientific-בכחברכשראלמוגר"דמכהןמהשנההחל boardהשנתיתהספריםסדרתשלIsrael

Oriental StudiesבהוצאתBrill.של,אביב-תלמאוניברסיטתחוקריםביוזמת,התחדשותהיאזוסדרה

התיכון-המזרחבתחומימאמריםיתפרסמובסדרה.1971-2002בשנים,זהשםתחתלאורשיצאעת-כתב

ר"ד.השנהבמהלךלאורלצאתעתידהראשוןהכרך.הערביתוהספרותוהשפההשמיתהבלשנות,הקדום

international-בכחברגםמכהןכשר scientific committeeשלHistoire Épistémologie Langage,

Sociétéשלהעתכתב d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage.
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באוקטובר השתתפו שלושה מחברי המחלקה בכנס השנתי של האגודה האמריקאית ללימודי המזרח  

.שהוא אחד הכנסים הגדולים והחשובים בתחום,Middle East Studies Association(MESA)-התיכון

בתפקידיםעסקהיוסףקוביר"דשלהרצאתו

ביןהגומליןבקשריאירופיממוצאממלוכיםשמילאו

פאנלבמסגרת,הממלוכיתהסולטנותלביןקפריסין

מֹותוחקרהמוסלמיתבהיסטוריהעבדּותעל .שֵׁ

מדיה"בנושאבפאנלהשתתפהלביאלימורר"ד

ביטויוחופשצנזורה:ישנותשיטות,חדשה

,"ואיראןטורקיה,במצריםהחברתיותברשתות

המשטרהתמודדותעלמחקרהציגהבמסגרתו

.מדיה-ניועםבמצרים

ספרותעלבפאנלהשתתפהשפירא-פלדהילהר"ד

והתפתחותהמלוכניתעיראקעלמחקרוהציגה,ערבית

.החמישיםשנותבספרותהפוליטיתהתודעה
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ברכות

חכםסיגליתר"ד
בהנחייתהשלישיהתוארלימודיאתלאחרונהסיימה

:הדוקטורטעבודתשלכותרתה.הולצמןליבנת'פרופ

המאמיןבאהבתותאולוגייםגשמיים,רוחנייםהיבטים"

אלַמַואִהּבביצירהאינטרטקסטואליעיון:מחמדלנביא

אלִדיןלִשַהאּבאלֻמַחַמִדַיהִּבאלִמַנחאלַלֻדִנַיה

.("1517/923'נפ)אלַקְסַטַלאִני

הוא.הממלוכיתהתקופהבשלהיבקהירחיאלַקְסַטַלאִני

'החדיתבתחומימובילומלומדשאפעיהלכהחכםהיה

אירועבעקבות.פעילצופיוכן,האשעריתוהתאולוגיה

היצירהאתחיבר,ממחלהלריפויושהובילרוחני

ידיעל[הניתנות]האלוהיותהמתנות)אלַמַואִהּב

הספרותלסוגתהשייכת(המחמדיוּתההענקות

.(הִסיַרהספרות)האסלאםנביאמחמדעלהביוגרפית

אתלאהובבחובהעוסקאלקסטלאניאלַמַואִהּבביצירה

לקייםובחובה,הנביאחבריואתמשפחתואת,הנביא

שלהרבההפופולאריותלמרות.הנביאשלמנהגיואת

לתשומתזכתהטרםהיצירה,הערביבעולםאלַמַואִהּב

.המערביהמחקרמצדממוקדתלב

אתלההקנתהואשר,חכםר"דשחיברההדיסרטציה

אתששםהראשוןהמקיףהמחקרהיאהדוקטורתואר

.ועיוןחקירהבמוקדהזאתהיצירה

אבראהיםר תומאדר "ד

השלישיהתוארלימודיאתלאחרונהסיימה

.לערביתבמחלקהאילן-ברבאוניברסיטת

בתפיסתעסקהשלההדוקטורטעבודת

הפלסטיניהערביהמיעוטבשירתהמקום

ונכתבה2018-1993בשניםבישראל

כיום.בוארדיבסיליוסר"דשלבהנחייתו

במשרדובהדרכהבהוראהעוסקתהיא

להוראתהמקצועבוועדתוחברההחינוך

ר"ד.החינוךמשרדמטעםהערביתהשפה

שנבחרוהסטודנטיםמביןהייתהאבראהים

שלהםהדוקטורטעבודתנושאעללהרצות

שהתקייםהתאריםחלוקתבטקס

.לאחרונה

ואת המנחים  אבראהיםר תומאדר "ר סיגלית חכם ואת ד"המחלקה לערבית מברכת את ד

.ר לפילוסופיה"שלהן לרגל קבלת התואר ד

4גיליון מס׳ | שפה שהיא גשר 
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סרטון תדמית חדש למחלקה לערבית

אבואימאן:המחלקהמתלמידיכמהחלקלקחושבו,חדשתדמיתסרטוןלאחרונהצילמהלערביתהמחלקה

שעותלאורךבמסירותליוותההמצטלמיםאת.שלומיורועיחביבסמאח,חייויאדי,אלדדהדר,קישק

.חסידאסתי-שלנוהמחלקהמרכזתהצילומים

https://youtu.be/p4vzJTrLIvk:  קישור לצפייה בסרטון התדמית

4גיליון מס׳ | שפה שהיא גשר 

שיווק המחלקה

https://youtu.be/p4vzJTrLIvk


בוגרי,נה'מחאגובאסלמויאלאושרי

במגמתכיוםמלמדים,לערביתהמחלקה

גבעתתיכון"הספרבביתערבית

שבו,סרטוןהפיקוהשניים."שמואל

בערביתברכותתלמידיהםשלחו

חתימתלרגלולסודןלבחרין,לאמירויות

התלמידים.ישראלעםהשלוםהסכם

התקדמות,שלוםאלהלמדינותאיחלו

:לסרטוןקישור.ושגשוג

https://youtu.be/Wm3TqsW-GUw

18-בשחלהערביתלשפהלאומי-הביןהיוםאירועיבמסגרת

שנילתוארסטודנט,שלומירועימרהתראיין,2020בדצמבר

אתוביטא"אלמנסק"למערכת,לערביתבמחלקהומתרגל

.הערביתוהספרותהשפהכלפירגשותיו

:לסרטוןקישור

https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/videos/50

4097100563976
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הסטודנטים

והבוגרים שלנו

4גיליון מס׳ | שפה שהיא גשר 

https://youtu.be/Wm3TqsW-GUw
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/videos/504097100563976

