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,יקריםקוראים

שהתקיימההפעילותאתהמציג,לערביתהמחלקהשלהשניהמידעוןאתבפניכםלהציגשמחהאני

.ף"תששנתשלהראשונהבמחציתבמחלקה

"טעימות"לשהוקדש,שנהפתיחתאירוע:ענפהאקדמיתפעילותבסימןהחלההלימודיםשנת

אתוחשפוהסמסטרלאורךשהתקיימומחלקתייםסמינרים;המחלקהסגלחברישלממחקריהם

בתחומיצעיריםחוקריםוסדנתשוניםאקדמייםממוסדותחוקריםשללמחקריםהסטודנטים

תיכוןלמזרחהחטיבהעםבשיתוףהשנהלראשונהשקיימנו,והאסלאםהערבית,התיכוןהמזרח

.מערביגלילאקדמיתב

,בערביתספריםשלשיתופיתספרייהפתיחת–מגוונותתרבותפעילויותבמחלקהקיימנו,כןכמו

הסופרתעםמפגשוכןפרסיםנושאתצילומיםתחרותבמסגרתמחלקתיאינסטגרםעמודפתיחת

.שאלותיהםעלוהשיבההאישיבסיפורההסטודנטיםאתריתקהאשר,חליוהה'שיח

לצד,ואחרותאלופעילויותמציגשלפניכםהמידעון

-המחלקהסגלחברישלהאישייםהאקדמייםההישגים

והשתתפותייחודייםפרויקטים,מענייניםפרסומים

ולספילדינהלהודותרוצהאני.ובעולםבארץבכנסים

לסגלוכמובןועיצובוהמידעוןעריכתעלבאום

.הפעולהשיתוףועלהחומריםשליחתעלהמחלקה

ופרודוקטיביתדינמיתמחלקהבראשלעמודגאהאני

המובאיםעמלנופירותאתבפניכםלהציגושמחהשכזו

.זהבמידעון

,נעימהקריאה 

גוטספלדדורית 



אירועים ופעילויות במחלקה

ף"תששנהפתיחתאירוע

.לערביתבמחלקהף"תשהלימודיםשנתלפתיחתחגיגיאירועהתקיים(2019בדצמבר3)ף"תשבכסלו'ה',גביום

פורטונה'גבבאדיבות)בערביתשנייהידספריםמכירת,קלכיבוד,והסטודנטיםהסגלחברישלהתכנסותכללהאירוע

דוריתר"ד,לערביתהמחלקהוראשת,שלוסברגאליעזר'פרופ,הרוחלמדעיהפקולטהדיקןמפיוברכות(חמי-אשר

.גוטספלד

הפתגםשלמקומםעלהסבירלוי-מחפודמר.במחלקתנומדוברתערביתהמלמד,לוי-מחפודיוסףמרהרצהבאירוע

משמעותם,בהםהשימוש,ומשליםפתגמיםשלהשוניםהלשוןבמשלביהתמקדותתוך,הערביתבתרבותוהמשל

.היומיומיבשיחלשוןומטבעותמשלים,בפתגמיםמאודונפוציםרביםשימושיםקיימיםהערביתבשפהשכן,ומקורותיהם

החידון;שינהדןומרשלומירועימרבהפקת,לערביתהמחלקהעםהיכרותבנושאKAHOOTבחידוןהסתייםהאירוע

.ט"תשעל"בשנההמחלקהפעילותאתהמסכםסרטוןהוצג,כןכמו.המחלקהבשגרתובקיאותידעשאלותכלל

II

צפתלאזורהמחלקהסגלטיול

שלבהדרכתו,צפתבאזורגיבושלסיורלערביתהמחלקהסגליצאנו(2019בנובמבר28)כסלוח"דר'א,חמישיביום

אן'ובח(يوسفجب)יוסףבבורביקרנו.וסביבותיההעירשלהמוסלמיתההיסטוריהעלמפיוושמענו,דרורייוסף'פרופ

.נוספיםובאתרים,שבצפתבמצודה,ועברשםבמערת,האדוםבמסגד,עמיעדקיבוץשבתחומיהממלוכי

.הסיורבארגוןהמרובהההשקעהעללביאלימורר"דולהמעשיריםהסבריועלדרורי'פרופלמודיםאנו



צעיריםחוקריםסדנת

,התיכוןהמזרחבתחומיצעיריםלחוקריםארציתשנתיתסדנההתקיימה(2020בפברואר6-5)ף"תשבשבטא"י-'בי

הסדנהמטרת.מערביגלילבאקדמיתהתיכוןהמזרחללימודיהחטיבהלביןמחלקתנוביןפעולהשיתוףפרי,והאסלאםהערבית

הסדנה.הארץברחביוהמכללותמהאוניברסיטאותמצטייניםמחקרתלמידישלדרךופורציחדשיםלמחקריםביטוילתתהייתה

.תחוםבכלבכיריםחוקריםידיעלושהתנהלו,השוניםהמחקרלתחומיבהתאם,מושביםלפישהתחלקוודיוניםהרצאותכללה

.ערביתוספרותושפהאסלאםבתחומילהרצאותוהוקדשאילן-בראוניברסיטתבהתקייםהראשוןהיום,יומייםארכההסדנה

התארחובסדנה.התיכוןבמזרחומסורתתרבות,חברהבתחומילהרצאותוהוקדשמערביגלילאקדמיתבהתקייםהשניהיום

מתוכננתוהיא,מאודמוצלחתהייתההסדנה.שלהםהמחקרתחומיאתוהציגושוניםאקדמייםממוסדותצעיריםחוקרים

.שנהמדילהתקיים

III



IV

לערביתהמחלקהשלהאינסטגרםאתגר

אתגר"אתלערביתהמחלקההשיקה,השנהבפתיחת

הסטודנטיםביןפרסיםנושאתתחרות–"האינסטגרם

שלנולסלוגןשעוניםמקורייםסרטונים/צילומיםשל

יזמהשאותה,התחרות."גשרשהיאשפה–ערבית"

האינסטגרםחשבוןגביעלמתנהלת,לביאלימורר"ד

עשרותסטודנטיםהעלוכברלשם,המחלקהשלהחדש

.דמיונםפרימתאימהכותרתבליווי,וסרטוניםתמונות

ותימשךאילן-בברהסטודנטיםלכללפתוחההתחרות

500-200₪בגובההפרסים.הפסחחופשתתוםעד

.השנהבסוףלימודיםמלגתבצורתלזוכיםיוענקו

חליוהה'שיחוהמשוררתהסופרתעםמפגש

במחלקתנוהתקיים(2020בינואר15)ף"תשבטבתח"י,רביעיביום

"אלמולתקא"פרסזוכת,חליוהה'שיחוהמשוררתהסופרתעםחגיגימפגש

חוקריםבפניחשףהמפגש.הקצרהסיפורבתחוםהיוקרתי(الملتقى)

המוערכתהסופרתשלוהספרותיתהתרבותיתהעשייהאתוסטודנטים

שלובהנחייתוביוזמתונערךהמפגש.הנרטיבילעולמהמקרובהצצהואפשר

וסופרותסופריםעםמפגשיםסדרתבכראשון,בוארדיבסיליוסר"ד

.ערבים

חיוךשיווק עם 

,אילן-ברבאוניברסיטתשנערךהפתוחהיוםבמסגרת

,חסידאסתי'גבשלהרצאתהמליאהבפורוםהתקיימה

הציגהאסתי.שלנווהאנרגטיתהחייכניתהמחלקהמרכזת

,המיוחדצביונהעלהמחלקהאתבלימודיםהמתענייניםבפני

ל"לשנההמוצעותהלימודיםתוכניותלגביוהרחיבה

שלרבההתעניינותנרשמהההרצאהבעקבות.הקרובה

הוכיחהאסתי.א"תשפל"בשנהבמחלקהללימודיםמועמדים

למשוךכדיחםבחיוךמלווהמקצועישיווקכמושאיןשוב

!כחיישר.תלמידיםאלינו



במחלקהמהנלמד

המוזיקה:חדשקיץקורס

ידע–האומנותיתהערבית

וחוויה

המחלקהפתחההאחרוןבקיץ

שבאחדשקיץקורסלערבית

למוזיקההסטודנטיםאתלחשוף

הקלאסית-האומנותיתהערבית

-ההמאהמןנבחריםולטקסטים

הקורס.20-הלמאהועד12

מיוחדתאקדמיתחוויההיווה

.הסטודנטיםעבורבמינה

ליהודיםערביםביןמוזיקליתהידברותסדנת

ביןמוזיקליתהידברותסדנתט"תשעקיץבמהלךהתקיימה,למוזיקהלמחלקהלערביתהמחלקהביןהפעולהשיתוףבמסגרת

המוזיקהדרךהשונותלתרבויותהסטודנטיםנחשפובסדנה.כולההאוניברסיטהמןסטודנטיםהשתתפושבה,ליהודיםערבים

המחלקהמןמרצה,כלףמוחמדר"דעםיחד,למוזיקההמחלקהראש,גלבועאבי'פרופהנחוהסדנהאת.תיפוףובמיוחד

.המשתתפיםביןומכבדמשותףלשיחצוהרופתחורבהלהצלחהזכוהמפגשים.למוזיקה

.הסדנהלהצלחתתרמה"הקלעיםמאחורי"עבודתהאשר,לערביתהמחלקהמרכזת,חסידאסתי'גבריכזההסדנהאת

V



VI

המדוברתהערביתקורסי

בצורהמועבריםוהם,שנתייםהקורסים.לוי-מחפודיוסףמרידיעלניתניםלערביתהמחלקהשלהמדוברתהערביתקורסי

קבוצות,הקלטותבאמצעותאותהומטמיעיםהשפהאתוהסטודנטיותהסטודנטיםמתרגליםבמהלכם.ואינטראקטיביתחדשנית

.משותפותדיבורבסדנאותערביםוסטודנטיותסטודנטיםעםומפגשיםייחודיותווטסאפ

עםוהסטודנטיותהסטודנטיםיתמודדובמבחן!סימולציותמבחן–ואינטראקטיביחדשניהואגם,המדוברתבקורסיהסופיהמבחן

אתוהסטודנטיותהסטודנטיםלפועליוציאו,אלובסיטואציות.האוניברסיטהברחביהערביתבשפהומגוונותשונותסיטואציות

!השנהבמהלךוהטמיעותרגלו,למדואותההמדוברתהערבית

הערביתלשפהכמרצה,לי.מאודנעלהערךישנו,הספרותיתלערביתבנוסף,המדוברתהערביתללימוד":מספרלוי-מחפודמר

האופיאת,המדוברתהערביתשלוהתחבירהדקדוקלימודמלבד,שליולסטודנטיותלסטודנטיםלהעבירביותרחשוב,ותרבותה

לצד,ותרגולםעממייםביטויים,ברכות,פתגמים,השוניםהערביתלהגישללימודבאמצעותזאת,הערביתהשפהשלהמיוחדהתרבותי

".הערביהעולםמןחברתיותרשתותוהכרתבדיחות,מוזיקה,מנהגים

"האסלאםלדתמבוא"

לערביתהמחלקההשיקהף"תשהלימודיםשנתבתחילת

:האסלאםלדתמבוא"במלואםהמתוקשביםהקורסיםאת

."מתקדמותסוגיות:האסלאםלדתמבוא"-ו"יסודמונחי

אתמצלמת,הולצמןליבנת'פרופ,בקורסהמרצה

לטלוויזיההיחידהשלהמקצועיבאולפןהקורסהרצאות

.דויד-בןאמירבהנהלתומולטימדיה

!לערביתבמחלקהאסלאםלומדיםכך:בתמונה

ת באווירחדש(פודקאסט)ֶהְסכֵּ

"מוחמדהנביאבעקבות"הפודקאסטלאווירעולהאלהבימים

ערוץ:קאסט-בר"בשישודרופרקים12שלסדרה–

אתמגוללתהסדרה."אילן-בראוניברסיטתשלהפודקאסטים

לסיפורבמקבילהאסלאםדתשלוהתגבשותהעלייתהסיפור

'פרופוהגישהכתבה,יזמההסדרהאת.מוחמדהנביאשלחייו

שלמקורותיהאתהרחבלקהלמנגישההסדרה.הולצמןליבנת

חייוסיפוראתומספרת',והחדיתהקוראןדהיינו,האסלאםדת

שפעלוהמוסלמיםהמלומדיםשלמבטםנקודתדרךהנביאשל

.15-הלמאה8-ההמאהבין

.טולדאנואורימר,הסדרהעורךעםהולצמן'פרופ:בתמונה



VII

מחקר ופרסומים

התשעהלאומי-הביןבכנסהוצגהשראשיתובמחקרפרקהשליםדורוןדויד'פרופ

האחרוןבקיץשנערךהיהודיתהערביתהתרבותלחקרהחברהשלעשר

אתהנושא,הפרק.נדלרמירבר"דגםהשתתפהושבו,אנטוורפןבאוניברסיטת

Some":הכותרת Notes on a Unique Pentateuch

Translation into Judaeo-Arabic from the Fourteenth

Century and Its Printed Edition by Thomas Erpenius",

Jewsבסדרה,שנה100לובמלאותבלאויהושע'לפרופהמוקדשבכרךיופיע

and Christians in Islamic ContextsבהוצאתBrill,כרך.ליידן

בשארהעוסק,שניכרךסדרהבאותהיופיעאליוובמקביל,לשוןבענייניכולודןזה

.לגבורותבהגיעושמאי-בןחגי'לפרופוהמוקדשהיהודיתהערביתהתרבותענפי

ובהכילומלאטברניניקודמנוקדבהיותוומיוחדנדירהואהנידוןהמוגרביהיד-כתב

המקראלתרגומיארפניוסהמהדירשלגישתוגם.ייחודיותלשוניותתופעות

.והערביתהמקראלחוקרירבענייןבעלותהןהיד-כתבבההדרתושיטתולערבית

Subtle,לנגרמןצבי'י'פרופשלהחדשספרו

Insights Concerning Knowledge and

Practice,המחקר.2019באוקטוברלאוריצא

זכהלנגרמן'שפרופהמענקיםאחדידיעלנתמך

.הלאומיתהקרןמןבהם

Theהשניספרואתפרסםבוארדיבסיליוסר"ד Magazine Shi‛r and the

Poetics of Modern Arabic Poetry: A Textual Studyהעתכתבעל

העתכתב.(1969-1967-ו1964-1957,בירות)(شعر)"שער",האוונדגרדי

שמשתרע,הספר.המודרניתהערביתבשירהביותרחשובהמפנהנקודתועודנוִהווה

ועורכיוהעתכתבהתפתחות.1:פרקיםלארבעהמחולק,עמודים300-כעל

,טיבה,העולםמשפותהמתורגמתהשירה.2;עבודתואתשהנחוהכללייםוהעקרונות

הערביתהפואמה.3;המודרניהערביהפואטיהתהליךעלוהשפעותיהגיוונה

מאמרי.4.עודדהעתשכתבהחדשיםהשירייםאנרים'והזהעתבכתבשהתפרסמה

ספרותיותביקורתיותתאוריותופיתוחהעתבכתבשהתפרסמוהספרותייםהביקורת

נספחיםשלושהבספר,כןכמו.תקופהבאותהבהןמלהשתמשנרתעהערבישהעולם

.העתבכתבשהתפרסםמהכלאתקטלגבוארדיר"דשבהם



VIII

?יודעיםלא?קמק'גאהר'אלטהממלוכיוהסולטאן,טראמפאיוונקה,גולדברגוופיביןהקשרמה

והאחרונים,יהודיםכולם,כן?שקדם'חאהר'אלטהממלוכיוהסולטאן,בלוםלאון,נתניהובנימיןביןהקשרמהתדעואולי

.תאמרובוודאיקשראין?לתקומהועדשניביתחורבןמאזולחימהיהודיםביןהקשרמה.יהודייםמדינהראשיהם
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