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Zoom-הכנס יתקיים ב
ביום שלישי, כא' סיון תשפ"א,

ה-1 ביוני 2021 
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https://us02web.zoom.us/j/11111111



מושב ראשון
11:00-09:30

פאנל 1 – "כיוונים חדשים בחקר הלשון הערבית"
יו"ר: ד"ר דורית גוטספלד, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אלמוג כשר, אוניברסיטת בר-אילן
ערבית למתחילים במאה העשירית

ד"ר קובי יוסף, אוניברסיטת בר-אילן
השפה בהיסטוריוגרפיה הממלוכית

ד"ר ביאטה שייחטוביץ', אוניברסיטת תל אביב
לקלל את האהובה ולכער את היפה:

מקרים של שבח מוסווה בפילולוגיה הערבית של ימי הביניים

פאנל 2 – "הכרה אסלאמית במדינת ישראל"
יו"ר: ד"ר דניאל רוט, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר נסיה שמר, אוניברסיטת בר-אילן
"השיח' אמר: לכו להצביע" – שיח' אחמד אל-ריסוני על נורמליזציה 

)תטביע( עם ישראל
שיח' ראיד בדיר, המופתי של הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית

האם יש הלכה אסלאמית ייחודית למוסלמים בתוך מדינת ישראל?
פרופ' זאב מגן, אוניברסיטת בר-אילן

האם פתרון הבעיה הפלסטינית ייצור שינוי בעמדתה של איראן כלפי 
ישראל?

פאנל 3 – "היבטים רעיוניים בעולם ההגות האסלאמית"
יו"ר: פרופ' ליבנת הולצמן, אוניברסיטת בר-אילן

אימאן אבו קישק, אוניברסיטת בר-אילן
תוארי האל ודימוי האל לנבראים בהגות התיאולוגית של אבו 

עבדאללה אל-קרטבי
ד"ר מרים עובדיה, אוניברסיטת בר-אילן

טרנסצדנטיות במרחב: דיונו של אבן קים אל-ג'וזיה על תואר הכיוון 
של האל

ד"ר דניאל לב, האוניברסיטה העברית בירושלים
מדיאלקטיקה לדוגמה: מבט מחודש על אבן תימיה ואבן עבד אל-

והאב

פאנל 4 – "בשיתוף מכון מיתווים:
על מעורבות מדינות ערב בסוגיה הפלסטינית"

יו"ר: ד"ר נמרוד גורן, מכון מיתווים והאוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מורן זגה, מכון מיתווים, אוניברסיטת חיפה וקתדרת חייקין 

לגאואסטרטגיה
לעולם לא פטרון: התחרות בין מדינות המפרץ בזירה הפלסטינית

השגריר בדימוס ד"ר חיים קורן, המרכז הבינתחומי הרצליה
מצרים כשחקן מרכזי ביחסי ישראל והפלסטינים

ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, מכון מיתווים, אוניבריסטת בר-אילן 
והמכון למדיניות ואסטרטגיה

היציבות הירדנית בצל חילופי הדורות ובחירות ברשות הפלסטינית
ד"ר עידו זלקוביץ', מכון מיתווים והמכללה האקדמית עמק יזרעאל 

האחדות שנעלמה לה: הפלסטינים והמערכת הבין-ערבית

פאנל 5 – "בין שייכות לזרות: ייצוגים מלכותיים בעולם
הפרסי הפרה-מודרני, בין טקסט לאומנות"

יו"ר: ד"ר יוליה רובנוביץ', האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יוני בראק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"האין התגלות ישירה עדיפה על פני תיווך ממלאך?" שאלותיו 
התיאולוגיות של הסולטאן המונגולי והתאסלמות האילח'אנים

מוטי לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים
בין תפיסת ה"עצמי" לתפיסת ה"אחר" ביומן הזיכרונות של שאה 

טהמאספ הראשון
רוני אגסי, האוניברסיטה העברית בירושלים

"ספר המלכים" בין איראן לאנטוליה: כתבי-יד של השאה-נאמה 
כמתנות לסולטאנים העות'מאנים

ליזה לוריא, האוניברסיטה העברית בירושלים ומוזיאון ישראל
המלך הארכאולוג: תבליטי אבן מן התקופה הקאג'ארית במוזיאון 

ישראל



פאנל 6 – "מצרים בין ייחוד לאחדות )2020-1980(:
מה בא אחרי?" 

יו"ר: פרופ' רמי גינת, אוניברסיטת בר-אילן
מגיב: פרופ' ישראל גרשוני, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר זהייה קונדוס, אוניברסיטת תל אביב
:Forum Transregionale Studien-ו

אובדן המופתי: מקומו של מחמד עבדה ב"אל-איאם" מאת טה חסין
אור פיטוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים

גלות ומשיחיות: עבד אל-רחמן עזאם, 1948-1911
ד"ר לימור לביא, אוניברסיטת בר-אילן

הגדרת המדינה בחוקות מצרים, תוניסיה ותימן לאחר האביב הערבי
אלי אושרוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

עקבות בארכיון הלא-ערבי: מחמוד עזמי כמקרה מבחן, 1954-1920

פאנל 7 – "בין שתי אימפריות:
דת וחברה בימי הממלוכים והעות'מאנים,

מושב לזכרו של פרופ' מיכאל וינטר"
יו"ר: פרופ' עמי איילון, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דפנה אפרת, האוניברסיטה הפתוחה
טהרנות, אקטיביזם מוסרי וסמכות כריזמטית בסוריה בימי תחיית 

הסונה )מאות 13-12(
פרופ' עמליה לבנוני, אוניברסיטת חיפה

תמורות במעמדן של אסכולות ההלכה תחת שלטון הממלוכים 
במצרים

ד"ר אבנר וישניצר, אוניברסיטת תל אביב
לילה טוב? שינה ונדודי שינה באימפריה העות'מאנית של המאה ה-18

פרופ' מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
עולמא כסוכני לאומיות במאה ה-19? מבט משווה ממצרים ומסוריה

מושב שני
13:00-11:30

פאנל 1 – "המנצח זוכה בכל: השפעות משחק הכדורגל
על הפוליטיקה והחברה בעולם הערבי"

יו"ר: ד"ר יהודה בלנגה, אוניברסיטת בר-אילן
BabaGol ,אורי לוי, כאן

לעשות את הבלתי אפשרי על המגרש, ובמסופוטמיה:
עיראק בגביע אסיה 2007

אור הראובני, אוניברסיטת בר-אילן
כדורגל הוא השחמט החדש:

ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של הכדורגל באיראן
אמיר קריספל, האוניברסיטה העברית בירושלים

מ"גיבורי מהפכה ל"ארגוני טרור": תפקידם של ארגוני האולטראס 
כשחקן פוליטי במצרים הבתר-מהפכנית
ד"ר יהודה בלנגה, אוניברסיטת בר-אילן

שער הניצחון של בשאר: כדורגל בזמן מלחמת האזרחים הסורית

פאנל 2 – "ירושלים ומכה במקורות אסלאמיים אז ועכשיו"
יו"ר: פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' אורי רובין, אוניברסיטת תל אביב
בין ירושלים למכה

ד"ר מילכה רובין-לוי, מכון שכטר למדעי היהדות
בין ירושלים לקונסטנטינופול

פרופ' משה מעוז, האוניברסיטה העברית בירושלים
אל-אקצא: דו קיום או מלחמת גוג ומגוג?

פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון
סלע קיומנו/סלע קיומם:

הכרה והכחשה מוסלמית של זיקה יהודית להר הבית



פאנל 3 – "פוליטיקה ומגדר, אינדיבידואל וקולקטיב:
אזרחים ערבים בזירה הפוליטית הישראלית,
מושב מטעם פורום היסטוריוניות של המזרח

התיכון"
יו"ר: ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר גל אמיר, אוניברסיטת חיפה
פעילותו של חבר הכנסת הראשונה, אמין ג'רג'ורה

ד"ר סלוא עלינאת-עאבד, האוניברסיטה הפתוחה: זהות כפולה: 
יחסי-הגומלין בין הנשים הפעילות בתנועה האסלאמית לבין הזירה 

הישראלית הסובבת
ד"ר אורנה כהן, המכללה האקדמית הרצוג ומכון טרומן באוניברסיטה 

העברית בירושלים: אישה ערביה-נוצריה במפלגה ציונית: פועלה 
הפוליטי של חברת הכנסת ה-17, נדיה חילו

פאנל 4 – "אוריינות בחברות שבטיות: חינוך,
עיצוב זהות ולאומיות"

יו"ר: ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יואב אלון, אוניברסיטת תל אביב

צמיחתה של ספרות שבטית בירדן: היסטוריה, לאומיות וזעזועים 
חברתיים

תומר קרפאק, אוניברסיטת תל אביב
לאומיות סעודית וזיכרון קולקטיבי שבטי: שבט הרואלה כמקרה בוחן

פרופ' מוחמד סואעד, המכללה האקדמית גליל מערבי
שבטיות, מודרניות ולאומיות בעולם הערבי של המאה ה-21

פאנל 5 – "משאם לשם: מהגרים מהמזרח התיכון
באמריקה הלטינית"

יו"ר: פרופ' מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית 
גליל מערבי

ד"ר מיכאל ארליך, אוניברסיטת בר-אילן
ערבים ויהודים באמריקה הלטינית – היבטים השוואתיים

ד"ר סילבינה שאמא-גסר, אוניבריסטת בר-אילן והאוניברסיטה העברית 
בירושלים

בין יזמות אתנית לצריכה המונית: יהודי המזרח התיכון בארגנטינה 
הפרוניסטית

עמרי אלמליח, אוניברסיטת תל אביב
מהגרים בשירות המדינה: לבנונים כמוציאים לפועל של אינטגרציה 

כלכלית במשולש-גבולות דרום-אמריקאי

פאנל 6 – "לזכור ולשכוח: זיכרון, שכחה וזהות
קולקטיבית במרחבי המזרח התיכון"

יו"ר: ד"ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב
מתן בר, אוניברסיטת תל אביב

הבולאות הפלסטינית כמעצבת זהות קולקטיבית
ג'ובאני קאר, אוניברסיטת תל אביב

סיפורו של הלאום הארמי: הבנייתה של זהות, תחייתה של שפה 
ותביעה לטריטוריה

שרונה זילברשטיין, אוניברסיטת חיפה
נרטיבים מצולמים של הגירת יהודי מצרים: אלבומי משפחה כמקור 

היסטורי-תרבותי
ד"ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב

לזכור ולשכוח את הנשיא סאדאת בעידן עבד אל-פתאח  אל-סיסי: 
רהביליטציה על שום מה?

פאנל 7 – "מגמות בתולדות המדינה הממלוכית"
יו"ר: פרופ' ראובן עמיתי, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר חאתם מחאמיד, האוניברסיטה הפתוחה ומכללת סכנין להכשרת 
עובדי הוראה:

דת ומדינה בתקופת הסולטאן ביברס )אל-סיאסה אל-שרעיה(
ד"ר אור אמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים

מקדושים למייסדים: על התהוותה של רשת מסדרים צופיים בבלאד 
אל-שאם הממלוכית

ד"ר אמיר מזור, אוניברסיטת חיפה
"מתאסלמים טובים": ייצוגם של מתאסלמים יהודים בהיסטוריוגרפיה 

הממלוכית
ד"ר מיכאל הרשקוביץ

המרחב העירוני של דמשק בשלהי התקופה הממלוכית



פאנל 8 – "זהות, אדמה והתיישבות במרחב הפלסטיני"
יו"ר: פרופ' מחמוד יזבק, אוניברסיטת חיפה

פרופ' הלל פריש, אוניברסיטת בר-אילן
האסטרטגיה ההתיישבותית של הרשות הפלסטינית בעשור האחרון 

והמענה הישראלי
מעיין רווה, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון טרומן

משבר דתי או משבר זהותי? התפתחותה של תיאולוגיה נוצרית-
פלסטינית

לילי אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים
גן עדן אבוד: אדמה ועבודה בגליל המערבי בשנות החמישים

מושב המליאה
15:00-13:30

ברכות
פרופ' ירון הראל

דיקן הפקולטה למדעי היהדות – אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אלעד בן-דרור

ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון – אוניברסיטת בר-אילן

טקס הענקת אותות יקירי אילמ"א
2020

פרופ' ישראל גרשוני; פרופ' אהוד טולידאנו
2021

פרופ' עמנואל סיון; פרופ' איתן קולברג

טקס הענקת פרסי אילמ"א לעבודות מצטיינות
דבר נשיא אילמ"א

פרופ' אלי פודה

מושב שלישי
17:00-15:30

פאנל 1 – "עיתוני נשים במזרח התיכון:
שיעתוק או קריאת תיגר?"

יו"ר: פרופ' עמי איילון, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

הופעת עיתונות נשים בעיראק: כניסה למרחב הציבורי או הקמת 
ציבור- נגד?

ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור, אוניברסיטת תל אביב
לכתוב לנשים, למכור לגברים:  מגדר ומעמד בעיתוני נשים באיראן 

המלוכנית
ד"ר שרון מפציר, אוניברסיטת חיפה

הצטלבות של מגדר, מעמד והמדינה בפועלה של העיתונאית והעורכת 
אמינה אל-סעיד

פרופ' עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר
שיח פוליטי ואזרחי בעיתוני נשים פופולריים בישראל

פאנל 2 – "לכידות חברתית ואיכרים:
מחקרים בהתהוות על קאלוניא"

יו"ר: פרופ' מאיר שחר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עמוס נדן, אוניברסיטת תל אביב

אתגרים בחקר לכידות – הלבנט וקאלוניא
פרופ' יובל גדות, אוניברסיטת תל אביב

תרבות חומרית ככלי להבנת אינטגרציה ודיסאינטגרציה – המקרה של 
קאלוניא

ד"ר עידו וכטל ואלה אילון, אוניברסיטת תל אביב
ניתוח רשתי של בעלויות על קרקע לאור ספרי זיכרון



פאנל 3 – "זהות ערבית במרחב הלטינו-אמריקאי"
יו"ר: פרופ' רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ליאור בן-דור, אוניברסיטת בר-אילן
שימור הזהות הערבית במהג'ר בברזיל
פרופ' רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב

קרלוס מנם, בנייתו של המסגד הגדול בבואנוס איירס ויצירתה של 
חברה רב-תרבותית בארגנטינה

פאנל 4 – "יחסי שיעה ומדינה במאה ה-21"
יו"ר: ד"ר אלישבע מכליס, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מאיר ליטבק, אוניברסיטת תל אביב
צדק ו'ולאית' בחשיבה השיעית באיראן הבתר-מהפכנית

טדי ספיר, אוניברסיטת בר-אילן
חזבאללה בין לאומיות לבנונית לפאן-שיעיות: מעורבות חזבאללה 

במלחמת האזרחים בסוריה כמקרה בוחן, 2018-2011
ד"ר ברנדון פרידמן, אוניברסיטת תל אביב

 Saudi Arabia and the Yemen War: An Experiment in
Self-Reliance

איתן ישי, האוניברסיטה העברית בירושלים
"חג ההתנגות והשחרור":

זיכרון, שכחה והגמוניה בלבנון )2008-2000(

פאנל 5 – "המע'רבים במע'רב ומחוצה לו:
חיים קהילתיים ושאלות מעמד וזהות"

יו"ר: פרופ' ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים
נטע תלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים

שכונת המוגרבים במאה ה-17: קהילה, זהות והגירה בירושלים 
העות'מאנית

פרופ' יובל בן-בסט, אוניברסיטת חיפה
על תפקיד המשפחות המגרביות ביפו בחיי הקהילה של העיר והיישוב 

בשלהי המאה ה-19: המקרה של משפחת מויאל בהסתמך על 
מסמכים מהארכיון העות'מאני

ד"ר יובל טל, האוניברסיטה העברית בירושלים
המגבלות האתניות על הפוליטיקה המעמדית היהודית באלג'יר 

הקולוניאלית, 1910-1898

פאנל 6 – "היסטוריה ויחב"ל"
יו"ר: פרופ' ברוס מדי-וויצמן, אוניברסיטת תל אביב

פיונג הוהא )טים( פארק, האוניברסיטת העברית בירושלים
האינטרסים והמעורבות של צפון קוריאה בסכסוך הישראלי-ערבי, 

1982-1956
יפתח ביק, אוניברסיטת בר-אילן

המאפיינים המעצבים את מדיניות פקיסטן מול ישראל וההזדמנות 
לנורמליזציה מדינית

עידו יהל, אוניברסיטת תל אביב
ניצחון המדינה על האידאולוגיה: השוואה היסטורית של ההתערבות 

המצרית בתימן )1967-1962( וההתערבות הסורית בלבנון
)1990-1976(

ד"ר אלעד בן-דרור, אוניברסיטת בר-אילן
הדרך לכ"ט בנובמבר: פרשת אונסקו"פ וראשית מעורבות האו"ם 

בסכסוך הערבי-ישראלי

פאנל 7 – "המזרח התיכון: כלכלה, דמוגרפיה ופוליטיקה"
יו"ר: פרופ' גדי גילבר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' און וינקלר, אוניברסיטת חיפה
חזון בלהות או בעיה ברת-תיקון?  מצבן הדמוגרפי של מדינות ערב

פרופ' רלי שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
החיפוש המתמשך אחר אמנה חברתית חדשה במצרים – במלכודת 

הכלכלה והפוליטיקה
ד"ר בשמת יפת, אוניברסיטת אריאל

מצרים בין מהפכת ינואר 2011 למהפכת יוני 2013: 'צדק מעברי' 
ושיבת האוטוריטריות



מושב הנעילה
18:30-17:00

"המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל
בסבך הפוליטיקה הארצית"

יו"ר: פרופ' שמעון שמיר, אוניברסיטת תל אביב
בהשתתפות:

ח"כ מנצור עבאס, יושב-ראש מפלגת רע"ם
ח"כ עאידה תומא-סלימאן, מפלגת חד"ש בסיעת הרשימה המשותפת

ח"כ עיסאוי פריג', מפלגת מרצ
פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אריק רודניצקי, אוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה

מוקד המידע לשירותך: biu.ac.il *9392משפיעים על המחר, היום.


