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עקירב-נדלרמירבר"לדחדשספר

-נדלרמירבר"דאתמברכתלערביתהמחלקה

:ביכוריהספרפרסוםלרגלעקירב

The Arabic Translation and Commentary of 

Yefet Ben 'Eli the Karaite on the Books of 

Amos, Haggai and Malachi.

במסגרתBrillהיוקרתיתבהוצאהלאוריצאהספר

Karaitesהספריםסדרת Texts and Studies.

מירבר"דמשמשתבמחלקתנוקורסיםהוראתלצד

הוראהתעודתמסלולכראשגםעקירב-נדלר

שלמחקריה.בקמפוסלחינוךבפקולטהבערבית

בימיהמקראבפרשנותעוסקיםעקירב-נדלרר"ד

הקראישלבפרשנותוהתמקדותתוך,הביניים

.עלי-בןיפת,11-וה10-ההמאותבןהחשוב

ברכות

שלוסברג'לפרופברכות

אליעזר'פרופאתמברכתלערביתהמחלקה

!המנייןמן'פרופלדרגתקידומועלשלוסברג

בימיהמקראפרשנותחוקרהואשלוסברג'פרופ

רסםפהוא.יהודית-בערביתהכתובההביניים

העוסקיםמאמריםמאהומעלספריםמספר

פרשנותודוגמת,ובפילוסופיההמקראבפרשנות

הפולמוס,תימןמדרשי,והגותוגאוןסעדיהרבשל

בימיהקראיתהמקראופרשנות,יהודי-המוסלמי

בפירושיועוסקיםהאחרוניםספריושני.הביניים

ובפירושלישעיהוהתימנישלמהבןאברהם'רשל

.לצפניההקראיעליבןיפת
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The Case of the Subjunctive Mood”, The IOS Annual 21: “Carrying the

Torch to Distant Mountains”, ed. Yoram Cohen, Amir Gilan, Letizia
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יציבות ושבריריות בתקופת  : האוטוריטריות החדשה במצרים", בשמת יפת ולימור לביא

:  בין יציבות למהפכה, (עורכים)וינקלרבתוך אלי פודה ואון " ,א־סיסיאל־פתאחעבד 

.181-160' עמ, (2021, כרמל: ירושלים)עשור לאביב הערבי
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אירועים

במחלקה

ָמה"אירוע השקה לתוכנית  תוכנית המצטיינים של המחלקה לערבית, "ִחכְּ

ָמה"לתוכניתהשקהאירועלערביתהמחלקהקיימה4.11.21בתאריך תוכנית,"ִחכְּ

דוריתר"ד,לערביתהמחלקהראשתיזמההתוכניתאת.המחלקהשלהמצטיינים

.לערביתבמחלקהמרצה,גלבע-רוןגיאר"דעםיחדאותהמרכזתוהיא,גוטספלד

,מתקדמיםולתאריםראשוןלתוארלומדיםזובתוכניתחלקלקחתשנבחרוהסטודנטים

.באוניברסיטההמחקרבתחוםלהמשיךומוטיבציהפוטנציאלבעליוהם

רקטור:האוניברסיטהבכיריעםמשותפתלשיחההסטודנטיםנפגשוהאירועבמהלך

הפקולטהודיקן,רייךאריה'פרופ,הרקטורסגן,אלבקאמנון'פרופ,האוניברסיטה

.שלוסברגאליעזר'פרופ,הרוחלמדעי

להעשרההתוכניתבמהלךיזכו,קפדניסינוןלאחרנבחרו,כאמור,אשר,המצטיינים

בעל־פהולהצגהאקדמיתלכתיבהייחודיתסדנה:אופקיםומרחיבימשמעותייםבתכנים

חוקריםעםמפגשיםוכןבעבריתאקדמיתכתיבהעלמפגשיםסדרת,האנגליתבשפה

הרוחמדעי,עתידנות,אקדמיתמנהיגות:עלעמםישוחחואשר,בתחומםמובילים

.נוספיםותחומיםהדיגיטליים



ב"ל תשפ"אירוע פתיחת שנה

קיימה27.10.2021בתאריך

לרגלחגיגיאירועלערביתהמחלקה

החדשההאקדמיתהשנהפתיחת

הסגלחבריהשתתפובאירוע.ב"תשפ

מכלוסטודנטיםהמחלקהשל

האירועבמהלך.והשניםהתארים

ראשת,גוטספלדדוריתר"דבירכה

הסגלחבריאת,המחלקה

מגווןאתהציגהוכן,והסטודנטים

התרבותיות,האקדמיותהפעילויות

לאורךמציעהשהמחלקהוהחברתיות

.הלימודיםשנת

הייתההאירועשלהכותרתגולת

,אלחלבימרזוקמרשלהרצאתו

תרבותואישספרותמבקר,משורר

שלהרצאתו.כרמלאלמדלית

השפהשלבמעמדהעסקהאלחלבי

הספרותיתביצירה,בישראלהערבית

ובסוגיותהמקומיתהערבית

עוסקותשבהןהמרכזיות
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אירועים

במחלקה

בשפהכולוהתנהלהמפגש.בישראלהערביתבשפהשנכתבותהספרותיצירות

למרשאלותהציגאשר,בוארדיבסיליוסר"דשלהמקצועיתבהנחייתו,הערבית

הרצאתובמהלך.בקהלשנכחווהסטודנטיםהסגלאנשישלשאלותיהםבשילובאלחלבי

וגםיצירתועלאליושהופנולשאלותהתייחס,שכתבמקורייםשירהקטעיאלחלבישילב

.נוספיםיוצריםעללשאלותענה

.ותרבותוהערביהעולםשלמעמיקהלהבנהרבהבמידהתרםהאירוע
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אירועים

במחלקה

!במחלקתנוחגיום:הערביתלשפההבינלאומיהיום

היוםלרגלבזוםמקווןשיאאירועלערביתהמחלקהקיימה19.12.21בתאריך

האירועבמסגרת.18.12.21-בהעולםברחביצויןאשר,הערביתלשפההבינלאומי

שאלותכללהאשר,הערביתבשפהאינטרנטיתאינטראקטיביתפעילותהתקיימה

,השפהבתחומי,ושמעוידאוקטעיעלהמבוססותשאלותלרבות,מגוונותטריוויה

היההאירוע.ועודהגיאוגרפיה,התיאולוגיה,והמודרניתהקלאסיתהספרות,התרבות

מכלהסטודנטיםלרבות,לערביתהמחלקהשלהסגללחבריוהן,הרחבלקהלהןפתוח

.בקמפוסהשונותבמחלקותהערביתבשפההענייןובעליהעוסקיםוכלוהשניםהתארים

ומרשפיראמור'גבוהינחוחיברו,הערביתבשפהשהתקיימה,המרכזיתהפעילותאת

.לערביתבמחלקההמלמדים,לוימחפודיוסף

חוגגים חנוכה  

במחלקה לערבית

קיימה , לרגל חג החנוכה

המחלקה לערבית  

הפסקה מתוקה עבור  

.  הסטודנטים וחברי הסגל

במהלך ההפסקה חולקו  

סופגניות והמפגש מקרוב 

.היה מגבש וחשוב
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אירועים

במחלקה

הרצאות העשרה במסגרת תוכנית המצטיינים של המחלקה לערבית

בפקולטהומרצהחוקר,פסיגדויד'פרופ

:עתידחושבמוח"ההרצאהאתנתן,לחינוך

שלהנוירופיזיולוגיהעלמעודכניםמחקרים

'פרופהציגההרצאהבמהלך."עתידחשיבת

החדשנימחקרואתהמשתתפיםבפניפסיג

העתידבחשיבתהמתמקדוהאינטרדיסציפלינרי

.וחינוכיותטכנולוגיותמגמותשלובחיזוין

כללבקרברבהתהודהעוררהההרצאה

איתןחומרלהםהעניקהוכןהמשתתפים

.למחשבה

במחלקהמרצה,שפירא-פלדהילהר"ד

סיור":הנושאעלמפגשהנחתה,לערבית

ספרותייםמתיאוריםללמודאפשרמה:בעיר

התמקדהמפגש."?העירוניתהסביבהשל

ערבייםטקסטיםשלביקורתיתבקריאה

,כאחדומודרנייםקלאסיים,בעירהעוסקים

העוליםהממצאיםאתניתחווהמשתתפים

ראייהזוויתמתוךבהםודנואלהמטקסטים

.מחקרית
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אירועים

במחלקה

הערבית,התיכון-המזרחבתחומיצעיריםלחוקרים3-ההשנתיתהסדנה

והאסלאם

צעיריםלחוקרים3-ההשנתיתהסדנהאתהסמסטרבחופשתאירחהלערביתהמחלקה

השלישיתהשנהזומתקיימתאשר,הסדנה.והאסלאםהערבית,התיכוןהמזרחבתחומי

במכללההתיכוןהמזרחללימודיהחטיבהעםפעולהבשיתוףמתקיימת,ברצף

-תלבאוניברסיטתוהאסלאםהערביתללימודיוהחוגמערביגלילהאקדמית

להציגהארץברחבימאוניברסיטאותמצטייניםמחקרלתלמידימאפשרתהסדנה.אביב

רעיונותולקבלפידבקיםלשמוע,בתחוםהחוקריםבכיריבפנימחקריהםפירותאת

שלהההצלחהממידתגרעהלא"זום"בהתקיימהשהסדנההעובדה.להמשךוהמלצות

.השומעיםקהלבקרבוהןשהרצוהתלמידיםבקרבהן,נלהבותתגובותעוררהוהיא
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אירועים

במחלקה

הוראהתעודתלימודיבמסגרתשיאיום

לתעודתהלומדיםלערביתהמחלקהשלסטודנטיםהשתתפוינוארחודשבתחילת

ראשעםבתיאוםנערךזהיום.אביב-לבת"תיכונט"הבינייםיבתבחטשיאביוםהוראה

שליווה,מחלקתנובוגר,שינהדןמר,ערביתרכזועם,עקירב-נדלרמירבר"ד,המסלול

הסטודנטים.השיעורמערכיכתיבתמשלבעודכולוהתהליךלאורךהסטודנטיםאת

,השפותביןבדמיון,הערביתבתרבותשעסקו',טבשכבתחווייתייםשיעוריםהעבירו

ומהנהמפרההןוהיההצלחהנחלהשיאיום.ועודבפתגמים,בשירים,מדוברתבערבית

.גדולהלגאווהמקורוהן

ל"זעמיבןנעמהר"דשללכבודהעיוןערב

שללכבודהעיוןערבלערביתהמחלקהקיימה22.8.2021בתאריך

.עקירב-נדלרמירבר"דארגנההכנסאת.ל"זעמיבןנעמהר"ד

,אברהמובבנימין'פרופ:בהם,המחלקהמרציהשתתפוזהבערב

הילהר"ד,עקירב-נדלרמירבר"ד,שלוסברגאליעזר'פרופ

לנושאיבמהנתןהמפגש.ןששו-שטריתשרוןר"ודשפירא-פלד

ערביתוספרותיהודית-ערביתספרות:עמיבןר"דשלמחקרה

השתתפהבוהאחרוןהעיוןיוםהיהזהכיהתברר,לימים.מודרנית

הלכה,ב"תשפבחשוון'ב,7.10.2021בתאריךשכן,עמיבןר"ד

.לעולמה
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ידיעלנבחרההולצמןליבנת'פרופ

אתלהציג"הישראליתהצעירההאקדמיה"

שהתקיים"2021אקדמיקס"בכנסמחקרה

.2021באוקטובר10-14-ביעקבבזכרון

מדימוזמניםאליוייחודיבכנסהמדובר

,הרפואהבתחומיבולטיםחוקריםשנה

,מחשבים,מתמטיקה,הנדסה,החייםמדעי

ימי.הרוחומדעי,משפטים,החברהמדעי

במחקראישיתלהתקדמותמוקדשיםהכנס

ועדהצהרייםומשעות,פסטורליתבאווירה

.מאתגריםמחקרמושבימתקיימיםהלילה

מחקרואתמציגמהמשתתפיםאחדכל

מתפתחמכןולאחר,TEDבסגנוןבהרצאה

הציגההולצמן'פרופ.מאתגרבינתחומידיון

הנביאשלהגוףמחוות"הפרויקטאת

מהמשתתפיםרביםשבחיםוקצרה,"מחמד

.הופעתהעל

המרצים  

שלנו בכנסים

,שחרעידור"דוהולצמןליבנת'פרופ

בסדנההירצו,"החדשהמזרח"עורכי

בתחומיצעיריםלחוקרים3-ההשנתית

והאסלאםהערבית,התיכוןהמזרח

.2022לינואר31-30-בשהתקיימה

הצעיריםהחוקריםאתהדריכוהעורכים

עתבכתבלפרסוםמאמרהכנתבנושא

התמקדההמקיפהההרצאה.מדעי

האם)המאמרלכתיבתהנכוןבעיתוי

,(לאחריואוהדוקטורטכתיבתבמהלך

וביןמחקרבעבודתפרקביןההבדלים

עוברשמאמרוהתהליך,מדעימאמר

ועדהעתלכתבשליחתומרגע

:היהבשיחההעיקריהמסר.לפרסומו

בזמןמאמרמכתיבתלחשושמהאין

הסיכוםבשיחת!המחקרעבודתכתיבת

עלנלהבותתגובותהגיעוולאחריה

.ההרצאה



המחקרפרויקטשלהראשוניםהפירות

בהגותמוחמדהנביאשלהגוףמחוות"

תקשורתדפוסיהמשגת:האסלאמית

עד7-ההמאהבין)התאולוגיבשיח

ISF)("16-ההמאה הוצגו(162/19

חשוביםבינלאומייםכנסיםבשלושה

'אובסמסטרהקיץחופשתבמהלך

ליבנת'פרופ,הפרויקטמובילת.ב"תשפ

מריםר"ד,הפרויקטומתאמת,הולצמן

בכנסלהציג,השארבין,הוזמנו,עובדיה

מתקדמיםללימודיםהמכוןשלמשותף

ללימודיוהמכוןפרינסטוןבאוניברסיטת

באוניברסיטתוהאסלאםהערבית

בנובמברשהתקיים,הכנס.גוטינגן

לפטירתושנה100מלאתציין,2021

.גולדציהראיגנץיצחק,הדגולהחוקרשל

מרחבימוביליםחוקריםבוהשתתפו

ר"ודהולצמן'פרופשלהרצאתן.העולם

בחומריעיוןעלשהתבססה,עובדיה

שלאישיותתכתובותהכולליםארכיון

תרומתואתנסעלהעלתה,גולדציהר

בספרותהמחוותלחקרגולדציהרשל

.'החדית
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לשפהבחוגשנערךעיוןביוםאורחהרצאתהעניקיוסףקוביר"ד

שלבתחוםעסקהההרצאה.חיפהבאוניברסיטתערביתוספרות

המחלקתיהסמינרבמסגרתוהתקיימההממלוכיתההיסטוריוגרפיה

לתגובותזכתהההרצאה.ל"זטלמוןרפי'פרופשללזכרוהשנתי

.נלהבות

ר"דהשתתפה23-25.9.21בתאריכים

הבינלאומיבכנסשפירא-פלדהילה

Environments of Exiles: Refugees,

Nature and Representations,

האקליםסוגייתעלהרצתהבמסגרתו

Between“:עיראקגוליבספרות

Moscow and Baghdad: Climate in

the Works of Iraqi Writers in Exile”.
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The"מאמרהאתהציגהלביאלימורר"ד Constitutionalization of the Civil

State: Self-definition in Egypt, Tunisia and Yemen following the Arab

Uprisings."חשוביםבינלאומייםפורומיםבשני:

התיכוןהמזרחללימודיהאמריקאיתהאגודהשלהשנתיבכנס2021בדצמבר3-ב

The Middle East Studies Association (MESA),הגדוליםהכנסיםאחד

.בתחוםוהמקיפים

שלהמחקרפרויקטבמסגרתשנערכהבינלאומיתבסדנה2021בדצמבר9-ב

Multiple:הכותרתתחתשבגרמניהלייפציגאוניברסיטת Secularities - Beyond

the West, Beyond Modernities.בסוגייהעסקההסדנה:The Relationship

between State and Religion in the Arab and Islamicate Contexts: Civil

State, Secular State, Religious/Islamic State.

ASBARהמחקרמכוןבחסותלערביתבמלואוהמאמרתורגם,לאחרונה Middle

East Research Studies.

המרצים  

שלנו בכנסים
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המרצים  
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השתתף2022בינואר6-הבתאריך

עיוןביוםגלבע-רוןגיאר"ד

בנושא,אביבתלבאוניברסיטת

עיוןיום:העתידשלהפילולוגיה”

במושגעסקההרצאתו."רב־תחומי

הפילולוגיתבמחשבההווריאנט

הערביתהספרותחקרשלמפרספקטיבה

.הבינייםימישל

2021בנובמבר19–18בתאריכים

בכנסגלבע-רוןגיאר"דהשתתף

Framing:הכותרתתחתבברלין

Narratives: New Perspectives on

Premodern Textual Production in

Arabic,הרצאתואתהעניקבו:

The Serpent’s Tale and Lost

Inscriptions.
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בכנסגוטספלדדוריתר"דהשתתפה2021בנובמבר16-15בתאריכים

International"הבינלאומי Conference of Oriental Studies: Global and

Local Perspectives”,בכנס.למדעיםהפולניתהאקדמיהמטעםשהתקיים

.והאסלאםהערביתהשפה,התיכוןהמזרחבתחוםמוביליםחוקריםהשתתפו

בראיבירדןהעכשוויתוהפוליטיתהחברתיתהמציאותאתשיקפהההרצאה

היחידהשהיאהעובדהלאוררבענייןועוררההירדניתוהעיתונותהספרות

.זופוליטיתבזירהשעסקה


