רבין
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הפרט כמעצב תודעה ערבית מודרנית | יו"ר :און ברק (אוניע
ברסיטת ת"א)
אורית בשקין (אוניברסיטת שיקאגו)" ,כי עודני מאמין בך" :האדם בשיח
של השמאל העיראקי בשנות ה 40 -וה .50 -רמי גינת (אוניברסיטת בר-
אילן) ,הפרט כגורם מעצב ומניע בתהליכי התגבשות של השמאל המצרי:
המקרים של יוסף רוזנטל ואנרי קוריאל  .מאיר חטינה (האוניברסיטה ה�ע
ברית) ,חירות הפרט בהגותם של ליברלים ערבים .יוני שפר (האוניברסיטה
העברית) ,הפרט במהפכה :תיאורים של התקוממויות נגד השלטון בספרות
המצרית המודרנית.

רבין
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פרספקטיבות חדשות על מלחמת העולם הראשונה בסוריה
הגדולה | יו"ר :מוחמד סואעד (מכללת הגליל המערבי)
יואב אלון (אוניברסיטת ת"א) ,להמר על הסוס הנכון – המרד
במדבר וראשי השבטים  .עמרי אילת (אוניברסיטת ת"א) ,הא�מ
נם ראווה? האמנם כפייה? עבודות ועובדים בסוריה בזמן מלחמת
העולם הראשונה .אייל ברלוביץ׳ (האוניברסיטה העברית),
סדר מזרח תיכוני – בלגן גרמני .מורן לבנוני (אוניברסיטת
ת"א) ,רובין-הוד בלבנון במלחמת העולם הראשונה? כנופיות
חמושות בג'בל-עאמל.

רבין
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מחקרים חדשים על החברה הפלסטינית | יו"ר :הלל כהן
(האוניברסיטה העברית)
עידו שחר (אוניברסיטת חיפה) ,מתווכים בסכסוכים ובין קהילה
למדינה :מיישבי סכסוכים בקרב האוכלוסייה הערבית בגליל.
מחמוד יזבק (אוניברסיטת חיפה) ,יפו  :1805-1817אבו נבות
מעניק ליפו את "נשיקת החיים"  .תומר מזאריב (אוניברס�י
טת חיפה) ,תהליך השתלבות חלק מהבדווים בערים ובכפרים
הערביים בגליל .רביע חמיסה (אוניברסיטת חיפה) ,משפחת
עסאף מכפר מעליא :דוגמא למשפחה יוונית קתולית בגליל העליון
המערבי במאות .20-18

המזרחנות הישראע
לית – דו"ח מצב (רבין,
אודיטוריום) | יו"ר :יורם
מיטל (אוניברסיטת בן-
גוריון)
ישראל גרשוני (אוניבע
רסיטת ת"א) ,היסטוריה
אינטלקטואלית והיסטוריה
קונספטואלית -מצב התמ
חום בישראל והעולם.
לבנת הולצמן (אוניבע
רסיטת בר-אילן) ,חקר
ההגות המוסלמית -כיוונים
ומגמות התפתחות.
אהוד טולידאנו (אוניבע
רסיטת ת")א) ,חקר האי�מ
פריה העוסמאנית בישראל
– היסטוריה ומגמות
ראובן עמיתי (האוניברע
סיטה העברית) ,מה קרה
ומה קורה בישראל לגבי
חקר המזה"ת האסלאמי
בתקופה הטרום מודרנית?

רבין
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ארכאולוגיה ותרבות חומרית א' :דיונים על הארכיאולוגיה
של האסלאם הקדום | יו"ר :גדעון אבני (רשות העתיקות
והאוניברסיטה העברית)
עמית מלמן (אוניברסיטת בן-גוריון ורשות העתיקות),
הר הנגב ושפלת הנגב במאות ה 10-7 -לסה"נ :אסלום המרחב
בניתוח ארכיאולוגי-היסטור.י.ניצן עמיתי-פרייס (האוניב�ר
סיטה העברית) וענת כהן ויינברגר (רשות העתיקות) ,מרכזי
יצור קנקנים בא"י בתקופה המוסלמית הקדומה .אמיר גורזלזני
(רשות העתיקות) ,עדות ארכיאולוגית ראשונה לרעש אדמה
עוצמתי ברמלה בתקופה האסלאמית הקדומה.
מיכאל שנקר (האוניברסיטה העברית) ,חפירות סנג'ר-שאה
(טג'יקיסטן) ומקורות חדשים להתבססות השלטון הערבי בסוגמ
דיאנה במאה ה.8-

מנדל
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ספרות ,בניית אומה ועיצוב זהויות במזרח התיכון המודרני |
יו"ר :אבנר וישניצר (אוניברסיטת ת"א)
בסיליוס בוארדי (אוניברסיטת בר-אילן) ופרומה זקס (אוניע
ברסיטת חיפה ,),בניית האומה הערבית דרך ספרות בלשית :ה�ת
רגומים התרבותיים של נסיב משעאלני  .אייל ג'יניאו (האוניב�ר
סיטה העברית)" ,לפנות אל דור המחר בשפתו" :ספרות ילדים אל
מול התבוסה העות'מאנית במלחמות הבלקן .נדב סולומונוביץ'
(האוניברסיטה העברית) ,מלחמת קוריאה בספרות התורכית בת
התקופה .אלעד גלעדי (האוניברסיטה העברית)" ,סקס והעיר
הגדולה מאחורי הרעלה?" :על אורינטליזם ואורינטליזם-עצמי
ברומן הסעודי הנשי החדש.

מנדל
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ריפוי ועיסוק -עולמם של רופאים בעולם הערבי בעת החדע
שה | יו"ר :מירי שפר-מוסנזון (אוניברסיטת ת"א)
ליאת קוזמא (האוניברסיטה העברית) ,הרופא המצרי ,הכפר
וסיפורה של שליחות מתרבתת .ניקול כיאט (האוניברסיטה
העברית) ,רופאים ורפואה בתקופת הנהצ'ה הערבית :ממיכאיל
משאקה עד שבלי שמיל  .סמיר בן-לאיישי (האוניברסיטה ה�ע
ברית ,מכללת ספיר והקריה האקדמית אונו) ,התקבלותה של
הרפואה המערבית דרך מפעלם של רופאים מרוקאים .יוני פורס
(האוניברסיטה העברית) ,שיח רפואי פלסטיני בשלהי התקופה
העוסמאנית ובימי המנדט הבריטי.

הפסקה 17:00 - 16:30

מושב 3
15:00 - 16:30

מושב נעילה
17:00 - 18:30

מנדל
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של האגודה הישראלית ללימודי המזרח
התיכון והאסלאם (אילמ"א)

יום שני ,ה 19 -ביוני  2017כ"ה בסיון תשע"ז
בניין רבין ומנדל ,האוניברסיטה העברית

*יתקיים בחדר סמינרים של הספרייה
פמיניזם ,אסלאם ויהדות – הילכו שלושתם יחדיו בלתי אם
נועדו? | יו"ר :מירה צורף (אוניברסיטת ת"א)
תמי רזי (מכללת ספיר) ,האם יבוא השלום בארץ ישראל על ידי
הנשים? ועידת הנשים באיסתנבול ב 1935-כמקרה מבחן .נועה
דוידיאן-טלמור (אוניברסיטת בן-גוריון) ,אוטוביוגרפיה
ותַ פְ סִ יר אל-קֻ ְראַ אן בידי אישה  .אבתסאם ברכאת (האוניב�ר
סיטה העברית) ,אסטרטגיות של מאבק מגדרי של נשים דרוזיות
בישראל .תניא ציון וולדקס (אוניברסיטת בן-גוריון) ,בשבח
ההשוואה בין "באסם אללה" ל"לשם שמיים" :איך נשים דתיות –
מוסלמיות ויהודיות מחוללות שינוי במרחב הציבורי?

הכנס השנתי ה41-

לבירורים
אסתי כהן:

050-827-6024

meisai1949@gmail.com

Adam Hoffman, (The Hebrew University of
Jerusalem), A Caliphate Upon the Prophetic
Methodology: ISIS' Claim for Global Religious
Authority. Ido Freund, (The Hebrew University of
Jerusalem), The Sunni Schism in the Gaza Strip: The
Relations between the Salafis and Hamas, 2006-2016
Bjorn Brenner (Swedish Defence University),
From Sulha to Sharia: Hamas’s Uses of Customary
Dispute Resolution Methods for Enforcing Law and
Order in the Gaza Strip

הפסקה 11:30 - 11:00

הסלפיה-ג'האדיה בעידן דאע"ש :דגשים מקומיים
באידיאולוגיה גלובלית | יו"ר :נמרוד הורוביץ (אוניע
ברסיטת בן-גוריון)
מוחמד אבו נסרה (האוניברסיטה העברית) ,התמיכה
בדאע"ש בקרב ערביי ישראל :בין זהות לאומית לאזרחית.

השיעה במאה ה( 21-מושב לזכרו של עמרי ניר ז"ל) | יו"ר :מאיר ליטבק (אוניברסיטת ת"א)
אורי גולדברג (המרכז הבינתחומי בהרצליה) ,סמכות וריבונות שיעית בין אמאם עלי
לחומייני .אלישבע מכליס (האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת"א) ,אל-אזהר ,קום
ותחיית המיסטיקה והתיאוסופיה בסבך יחסי דת-מדינה  .מנחם מרחבי (האוניברסיטה ה�ע
ברית) ,דת מסייעת וגורל לאומי – הרפובליקה האסלאמית ממציאה את השיעה מחדש.
רונן זיידל (אוניברסיטת ת"א ומכללת עמק יזרעאל) ,ההפרדה הטריטוריאלית בין שיעים
סונים וכורדים בעיראק :הלכה ומעשה.

רבין
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היסטוריה של מושגים ורעיונות בעולם הערבי
והאסלאמי | יו"ר :מאיר חטינה (האוניברסיטה
העברית)
ואא'ל אבו-עקסה (האוניברסיטה העברית ,),גנאל�ו
גיה של מודרנית והגילוי המחודש של העצמי :מודרניות
בשפה הערבית של המאה התשע-עשרה מפרספקטיבה
של ההיסטוריה של המושגים.
זהיה קונדוס (אוניברסיטת ת"א) ,העיתון 'אל-ערוה
אל-ות'קא :בין שרטוט דיוקנו של קולוניאליזם אנגלי
במזרח לבין בניין התאגדות מזרחית אסלאמית מתנגדת.
יוסרי ח'יזראן (המרכז האקדמי של)ם) ,דעיכת ה�ר
ציונאליזם באסלאם :קריאה חדשה.

חברות במזה"ת בין קולוניאליזם לפוסט-קולוניאליזם :שינוי תודעה וגישה למשאבים
בשנות החמישים והששים | יו"ר :נוגה אפרתי (האוניברסיטה הפתוחה)
ליאורה הנדלמן-בעבור (אוניברסיטת ת"א)" ,להיות יפה ,או לא להיות" – מגדר ומעמד
בתחרות מלכת היופי באיראן הפהלווית .שרון מפציר (אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה
הפתוחה) ,אהבה כביטוי לאינדיבידואליזם :צעירים וצעירות במצרים הפוסט-קולוניאלית.
נעמה בן זאב (אוניברסיטת חיפה ומכללת תל חי) וגל אמיר (אוניברסיטת חיפה),
כמה עולה טונה שמן זית? המאבק של יצרני שמן ערבים בישראל למען תנאי שיווק הוגנים,
 .1953-1950קאסם אלצראיעה (אוניברסיטת בן-גוריון) ,פלורליזם משפטי או פרקטיקה
שלטונית :בתי הדין השבטיים בצל הממשל הצבאי בנגב .1966-1952

רבין
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בין השתלבות להיבדלות :היבטים תרבותיים ,דתיים,
ופוליטיים של יהודים באיראן של ימה״ב והעת החדע
שה | יו״ר :יוליה רובנוביץ׳ (האוניברסיטה העברית)
אופיר חיים (האוניברסיטה העברית ,),פרשנות ה�מ
קרא בפרסית-יהודית קדומה וזיקתה לעולם הפרשנות
היהודי .יוני בראק (האוניברסיטה העברית) ,יהודים
ושיעים בחצר המונגולית באיראן ובעיראק (מאות 13-
 :)14המרת דת ועדתיות .ליאורה טמיר (האוניברסיטה
העברית) ,סיפור יוסף וזליח'א מאת שאהין :בין המסורת
היהודית והמסורת הפרסית-מוסלמית.
Dennis Halft (Ben-Gurion University),
New Evidence for the History of Imāmī-Jewish
Relations from Shīʿī Manuscript Repositories in
Iran
שפע וקריסה בתקופה הפאטמית | יו”ר :רוני
אלנבלום (האוניברסיטה העברית)
גדעון אבני (רשות העתיקות והאוניברסיטה
העברית) ,מבט ארכיאולוגי משווה על תהליכי שינוי,
דעיכה ,והתמוטטות במזרח התיכון ערב הכיבוש
הצלבני .מרים פרנקל (האוניברסיטה העברית),
תרבות חומרית כאינדיקציה לשפע ומחסור בתקופה
הפאטמית .רוברט קול (רשות העתיקות) ,להכניס
כסף קטן לתיאוריות גדולות :מה באמת ניתן ללמד
ממטמוני זהב פאטמיים? לי צ’יפמן (האוניברסיטה
העברית) ,תקופת שלטונו של הח’ליפה אל-מסתנצר:
עדויות לשפע ולקריסה.

חידושים בחקר המשפט המוסלמי |יו"ר :איריס אגמון (אוניברסיטת בן-גוריון)
נורית צפריר (אוניברסיטת ת"א) ,פתוות ככלי לשינוי השריעה :המקרה החנפי .מחמד
אל-עטאונה (אוניברסיטת בן-גוריון) ,המקורות הטקסטואליים של המשפט המוסלמי:
הערכה מחודשת .רון שחם (האוניברסיטה העברית) ,הרפורמות המשפטיות של המאה ה-
 19האמנם קרע מוחלט עם מסורות העבר? חיים גרבר (האוניברסיטה העברית) ,השריעה
"האימתנית" בעבר  -אגדה או מציאות?

מנדל
530

התקשורת החדשה במזרח התיכון | יו"ר :עידו
זלקוביץ' (מכללת עמק יזרעאל)
אסף רגב (אוניברסיטת חיפה) ,פתוות ,פייסבוק
ופמיניזם -הפסיקה ההלכתית בסוגיות הקשורות לנשים
ולניו מדיה .מיכל יערי (האוניברסיטה הפתוחה
ואוניברסיטת ת"א) ,המהפכה הנשית בראי התקשורת
הסעודית .לימור לביא (האוניברסיטה העברית) ,קוֹל
ׁשוֹפַ ר :דילמת הנאמנות של העיתונות הממלכתית במצמ
רים .טלי שנהב (מכון טרומן) ,ההיסטוריה המוסלמית
ככלי לעיצוב החברה המוסלמית המודרנית  -מקרה
מבחן של סדרת אנימציה ברמדאן.

סוגיות בהיסטוריה של איראן המודרנית | יו"ר :סיון בלסלב (מכון ון ליר)
דורון יצחקוב (אוניברסיטת ת"א ,),הלאמת הנפט באיראן והשלכותיה על יחסי איראן-י�ש
ראל :מבט מחודש.
ברנדון פרידמן (אוניברסיטת ת"א),
The 1969-1970 Oil Crisis: The Nixon Doctrine and Mohammad Reza Shah
Pahlavi’s Path to Power in the Persian Gulf
סולי שאהוור (אוניברסיטת חיפה ,),התפתחות הקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של ר�ו
סיה הצארית .1895 - 1844 ,אלכס גרינברג (אוניברסיטת ת"א) ,הקשר הגורדי בין אסלאם
ללאומיות :הערכה מחודשת של המרקם האידיאולוגי המהפכני באיראן הפהלוית.

מנדל
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מוסלמים ,נוצרים ויהודים באפריקה –
עיונים חדשים | יו"ר :אירית בק (אוניברסיטת
ת"א)
אבישי בן-דרור (האוניברסיטה הפתוחה) ,בין
ה"גאלא" ל"פלאשה" – מוסלמים ויהודים באתיופיה
לאונרדו כהן-שבות (אוניברסיטת בן-גוריון),
דימוי האסלאם והנצרות האתיופית ,דרך כתבי המימ
סיונרים הישועים .איתמר דובינסקי (אוניברסיטת
בן-גוריון) ,אקדמיית הכדורגל של מנדלה :קשרים
היסטוריים בין גאנה ,לבנון והמערב .ענבל בן יהודה
(אוניברסיטת ת"א) ,דת וסכסוך במרחב הסודאני:
זהויות מוסלמית בצל המלחמה בדארפור.

מחקרים חדשים באימפריה העוסמאנית | יו'"ר :אהוד טולידאנו (אוניברסיטת ת"א)
אבנר וישניצר (אוניברסיטת ת"א ,),פיהוק :חוסר מעש ושעמום בשלהי התקופה העוסמ�א
נית .יובל בן-בסט (אוניברסיטת חיפה) ,מה קרה למוסד הפטיציות העוסמאני כשהסולטאן
כבר לא שלט בפועל .1908-1914 ,עמרי פז (אוניברסיטת בן-גוריון) ,עובדי מדינה ותלושי
שכר באימפריה העוסמאנית.

מנדל
520

בין המזרח התיכון לסין – יחסי חוץ ,מסחר וצבא
בתקופת האימפריה המונגולית (| )1368-1206
יו"ר :מיכל בירן (האוניברסיטה העברית)
נעמה א .ארום (האוניברסיטה העברית) ,בעקבות
התרכמאן הרשע – על פלישה מונגולית לבוכרה,
 .1273מתניה גיל (האוניברסיטה העברית) ,בגדאד
האילח'אנית כמרכז לסחר בין מזרח ומערב על-פי
אבן אלפוטי ( .)1244-1323ורד שורני (האוניברסיטה
העברית) ,בשירות הח'אן והאילחאן מעבר אנשי צבא
באימפריה המונגולית.

מרחבים משותפים וחציית גבולות בפלסטין/ארץ ישראל המנדטורית | יו"ר :אביגיל
יעקובסון (מכון ון ליר)
אלי אושרוב (האוניברסיטה העברית) ,בלפור פינת אחד העם :הציונות הרוחנית כאופציה
פלסטינית .אבי-רם צורף (אוניברסיטת בן-גוריון) ,אנטי-קולוניאליזם וגיאוגרפיה ערבית
בכתיבתו של רבי בנימין .דקלה ריבלין כ"ץ (האוניברסיטה העברית)PALESTINE" ,
 "AIRWAYSאו "אווירון"? המאבק לקיום מרחב מזרח-תיכוני ישראלי \פלסטיני משותף.
ראובן גפני (מכללת כנרת) ,עלייתן ונפילתן של ערי המשנה הערביות כמרחבים יישוביים
משותפים ליהודים ולערבים בתקופת המנדט.

רבין
1001

ארכאולוגיה ותרבות חומרית ב' :שינוי פרדיגמות ומתודולוגיות באדריכלות וארע
כאולוגיה האסלאמית המקומית | יו"ר :קטיה ציטרין-סילברמן (האוניברסיטה העבע
רית)
דוד יגר (האוניברסיטה העברית ,),מצדים ממלוכים בירושלים – בחינה אדריכלית ,היסט�ו
רית ומרחבית של הממצא הארכאולוגי .יודן פלייטמן (האוניברסיטה העברית ובצלאל-
התוכנית לעיצוב ערים) ,העתיק בחדש :כלים גראפיים כמתודולוגיה לחקר ערים עתיקות
 טבריה כמקרה מבחן .שרון לאור-סירק (מוזיאון האסלאם ,באר שבע) ,ממסגד למוזיאון– המקרה של באר-שבע .דפנה שרף-דוידוביץ (אוניברסיטת בן-גוריון)" ,אם אשכחך
ירושלים" :כיפת הסלע כמודל לאדריכלות מסגדים מודרניים בישראל.

14:00 - 15:00
הפסקה 14:00 - 13:00

רבין
3001

מושב 1
09:30 - 11:00

מושב 2
11:30 - 13:00

אסיפת מליאה

חלוקת פרס יקיר אילמא
לפרופ' יוחנן פרידמן ולע
פרופ' מאיר זמיר; חלוקת
פרסי האגודה.
מיקום :אודיטוריום רבין.

