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לדתות,לעדותהמשתייכותויהודיותערביותתיכוניסטיותחברותשבהן,דיוןקבוצותהוקמוהארץברחבי.הנהגהומיומנויות

אחדבקנהעוליםאשרמונחיםדיוניםומקיימותהשנהלאורךקבועבאופןנפגשותהקבוצות.הישראליתבחברהשוניםולמגזרים

סדנה,לערביתהמחלקהשלשלישילתוארסטודנטית,כנעאןנאהד'גבבהובלת,לדרךיצאה'בבסמסטר.הפרויקטמטרותעם

חברתייםלמיזמיםהיחידהשלבתמיכתההתקיימההסדנה."פרלמנטנערות"שלקבוצותאותןעבורמנחותשלמקצועיתלהכשרה

.זהפרויקטעםאילן-ברבאוניברסיטתלערביתהמחלקהשלפעולהשיתוףומתוךל"זוילצדוקיאירר"דש"ע

ף"תשדקןמצטיינת

לתוארלומדתאשר,מסעודמרי'גבאתמברכתלערביתהמחלקה

.ף"תשל"לשנהדקןכמצטיינתבחירתהעל,לערביתבמחלקהראשון

ולמחויבותהלמאמציהוהוקרהכלפיההערכהמבטאתבמריהבחירה

.שלההמקצועיתהרמהולשיפורידיעותיהלהרחבת

ISFמענק 

מחקרבמענקזכה,לערביתהמחלקהשלהבכירהסגלחבר,יוסףקוביר"ד

התומךהמרכזיהגוףשהיא,ISF–"למדעיםהישראליתהקרן"מטעם

.שוניםדעתבתחומימדעיתמצוינותסמךעל,בישראלדרךפורץבסיסיבמחקר

נוצריממוצאממלוכים"המחקרעבורשניםשלושלמשךיוסףר"לדניתןהמענק

.("1517-1250)הממלוכיתהסולטנותבתקופת



VIII

האינסטגרםאתגר

כללשלייחודייםצילומיםהוצגושבה,לביאלימורר"דשליוזמתהפרי,פרסיםנושאתתחרות,"האינסטגרםאתגר"התחרות

במקום:הזוכיםשמותאלה.'בבסמסטרגםלהתקייםהמשיכה,"גשרשהיאשפה–ערבית"הנושאתחתהאוניברסיטהתלמידי

;לערביתבמחלקה'אשנה,נסיראתאלאא–השניבמקום;התיכוןהמזרחללימודיבמחלקה'אשנה,אלמגורתומר–הראשון

.לערביתבמחלקה'אשנה,סוקולובאלינה–השלישיבמקום

הבידודאתגר

אנושיתשרשרתיחדיצרוומשפחותבוגרים,סטודנטים,מרצים.לערביתהמחלקהאנשיאתמרחוקאתגרנוהסועריםהסגרבימי

.הבידודאתגרסרטוןבשתועדהטובותמיליםשל

https://www.instagram.com/tv/CBAIhUbgeH8/?igshid=17a6qehpxrgxa
https://he-il.facebook.com/190141461092061/videos/2878829565534541/


IX

לוימחפודיוסףמרשלהרצאתו–"הקורונהלאתגרימבעדהערביתהחברהעםהיכרות"

הכרת"בנושאהרצאההמנהליהסגלעבוריזמו,"באקדמיהישראליתתקווה"בשיתוף,ורווחההדרכה,ארגונילפיתוחהמדור

ובראשם,האקדמיהסגלמחבריכמהגםהיוהמשתתפיםבין.לוימחפודיוסףמרמפי,"הקורונהלאתגרימבעדהערביתהחברה

האסלאםיסודותבהכרת,הערביתהתרבותבמקורותעסקהההרצאה.שלוסברגאליעזר'פרופ,הרוחלמדעיהפקולטהדקן

לתרבותםהמנהליהסגלאנשיאתלחשוףהייתהההרצאהמטרת.הערביתהחברהעבורהקורונהוירוסמשברשזימןובאתגרים

לחזוןבהתאםהמיטביהשירותאתלהםלהעניקשיוכלומנתעל,באוניברסיטההלומדיםרביםערבייםסטודנטיםשלולאמונתם

."ישראליתתקווה"

אירועים

שנהסיוםמפגש

לעבריתערביתבין"ההרצאההועברהבמסגרתואשר,מרחוקסיוםמפגשהתקייםף"תשהאקדמיתהלימודיםשנתסיוםלרגל

הנחהשאותו,במפגש.רדיותוכניותומגישתעורכת,עיתונאיתשהיא,אלקאסםאימאן'גבידיעל"בישראלהערביתבתקשורת

ביןהמעברעל,השפותבשתיתוכניותבהגשתלעבריתהערביתביןהתמרוןעלאלקאסם'גבסיפרה,בוארדיבסיליוסר"ד

.בישראלהערביתהחברהלקידוםשלההיוזמותעלוכן,המדוברתהערביתלביןהספרותיתהערביתהשפה


