
סוגיות בהיסטוריה הכלכלית-חברתית של המזה"ת
יו"ר: גד גילבר (אוניברסיטת חיפה)

רלי שכטר (אוניברסיטת בן-גוריון): מ"מעמד ביניים" ל"חברת מעמד ביניים": 
ניעות חברתית ומחאה במצרים בין עבד אל-נאצר לסאדאת

עמוס נדן (אוניברסיטת תל אביב): מלחמת המשאע' בלבנט: עיון מחדש 
בתחילתה, היקפה ותוצאותיה

עמרי אילת (אוניברסיטת תל אביב): כוח? קנייה! עיריית דמשק נגד חברת 
החשמל של דמשק במפנה המאה ה-20

און וינקלר (אוניברסיטת חיפה): הפרדוקס הדרוזי — תעלומת ירידת שיעור פריון 
הילודה של הדרוזים בישראל

יוסי מן (אוניברסיטת בר-אילן): הגורמים המעצבים את יחסי סעודיה-איראן 
בשוק הנפט
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העיר המזרחית
יו"ר: ראובן עמיתי (האוניברסיטה העברית)

אנה גוטגרץ (האוניברסיטה העברית): ירושלים הפרנקית — חזרה לשאלת העיר 
המזרחית לעומת העיר האירופית

נטע אמיר (האוניברסיטה העברית): מרחב קדוש בסביבה עירונית משתנה: דרך 
הייסורים בירושלים בין ראשית המאה ה-13 לאמצע המאה ה-14

רחל הופמן (האוניברסיטה העברית): העיר הממלוכית האידיאלית: סיור וירטואלי 
בעקבות מדריכי חסבה

מיכאל ארליך (אוניברסיטת בר-אילן): מדוע עלו צפת ועזה לגדולה בתקופה 
הממלוכית? הרהורים על המפה העירונית בארץ-ישראל בתקופה הממלוכית

גילמן
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האסלאם בחו"ל
יו"ר: עמיקם נחמני (אוניברסיטת בר-אילן)

 Integration, Radicalization, and :(האוניברסיטה העברית) אמירה הלפרין
the New Media

עמרי אלמלח (אוניברסיטת תל אביב): מארץ הארזים לנהר הפרנה: הזהות 
ההיברידית של לבנונים-מוסלמים במשולש הגבולות בין ארגנטינה, ברזיל 

ופרגוואי 1950—2010
חגאי רובינשטיין (אוניברסיטת תל-אביב): היג'רה טרנס-אנדינה: התבססות 

האסלאם בצ'ילה, בין פלגנות לשיתוף פעולה

גילמן
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חקר ההיסטוריה של ילדים במזרח התיכון המודרני — סוגיות, 
מקורות, מתודולוגיות

יו"ר: מירה צורף (אוניברסיטת תל אביב)
אייל ג'יניאו (האוניברסיטה העברית): עיצוב דור הנקמה: חינוך ומיליטריזציה 

בעקבות התבוסה העות'מאנית במלחמות הבלקן (1913-1912)
פרומה זקס (אוניברסיטת חיפה): עולמם הפרטי של אמהות וילדים: שירי ערש 

ושירי ילדים בסוריה הגדולה של המאה ה-19
סיון בלסלב (האוניברסיטה העברית): ילדות איראנית בתמונות — צילומים 

כמקור היסטורי לחקר ילדים באיראן

גילמן
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70 שנה למלחמת 1948 — היבטים חדשים
יו"ר: עמליה לבנוני (אוניברסיטת חיפה)

מוחמד סואעד (האקדמית גליל מערבי): הבדואים במלחמת העצמאות: בין 
ציונים לפלסטינים

רונן יצחק (האקדמית גליל מערבי): כיבוש ירושלים במלחמת 1948: מהלך יזום 
או אקראי של המלך עבדאללה הראשון

רפי שגיב (האקדמית גליל מערבי): מעורבות האחים המוסלמים במלחמת 1948
עדו זלקוביץ (המרכז האקדמי עמק יזרעאל): זיכרון, קורבנות ומאבק מזוין: 

ציוני דרך בהתפתחות הזהות הלאומית הפלסטינית
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מושב 3
14:30—16:00
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מושב 4
16:30—18:00
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האסלאם הפוליטי והמדינה הערבית: בין דחייה להשתלבות
יו"ר: רונית מרזן (אוניברסיטת חיפה)

מיכאל ברק (המרכז הבינתחומי הרצליה): האסלאם הפוליטי תחת משטרו של 
עבד אל-פתאח אל-סיסי במשבר? אל-דעוה אל-סלפיה ואל-גמאעה 

אל-אסלאמיה כמקרי בוחן
אדם הופמן (האוניברסיטה העברית): לשבור את אליל הלאומיות: האתגר של 

דאע"ש למדינה הערבית
אילת לוי (אוניברסיטת תל אביב): מפלגות "האחים המוסלמים" במגרב: מודל 

של אסלאם פוליטי לאומי בסימן שיתוף פעולה עם כוחות חילוניים
ברנדון פרידמן (אוניברסיטת תל אביב): זהות סעודית בין אסלאם ללאומיות 

גילמן
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האביב הערבי
יו"ר: אשר ססר (אוניברסיטת תל אביב)

איריס פרוכטר-רונן (אוניברסיטת חיפה): השפעות "האביב הערבי" על הקולנוע 
במדינות ערב

אלון פרגמן (אוניברסיטת בן-גוריון): אביב פואטי אביב מגדרי
חיים קורן (המרכז הבינתחומי הרצליה): סודאן — זהות אסלאמית ו"טלטלה 

ערבית"-בין המזה"ת לאפריקה?
יהודית רונן (אוניברסיטת בר-אילן): לוב הפוסט-קד�אפית

לימור לביא (אוניברסיטת בר-אילן): ה-stories של האביב הערבי במצרים — 
מחקר נרטיבי

לבירורים:
מנהלת האגודה אסתי כהן

050-827-6024
meisai1949@gmail.com

יום חמישי ה-7 ביוני 2018
כ�ד בסיון תשע�ח

בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב

42
של האגודה הישראלית ללימודי המזרח

התיכון והאסלאם (אילמ"א)

גיבורים ומלכים פרסיים כאמצעי להבניית נרטיב היסטורי בין המאות 
ה-14 וה-20

יו"ר: אריה קפיטיקין (אוניברסיטת תל אביב)
רוני אגסי (אוניברסיטת תל אביב): גיבורי השאה-נאמה בשירות שליטים 

באיראן ובאימפריה העוסמאנית 
עידו בן-עמי (אוניברסיטת תל אביב): תרומת השאה-נאמה להבניית דמותם 

ההיסטורית של הסולטאנים העוסמאנים כשליטים כריזמטיים בעידן הקדם 
מודרני

מרים נסימוב (אוניברסיטת תל אביב): "כורש" בשיח הציוני והישראלי אל מול 
"כורש" בשיח הלאומי באיראן: מיתוס, פוליטיקה וקשרי חוץ

גילמן
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חלוקת פרס יקיר אילמ"א 
לפרופ' עמליה לבנוני 

ולפרופ' חגי ארליך; חלוקת 
פרסי האגודה לעבודת מ"א 
ודוקטורט מצטיינות והפרס 

ע"ש עמרי ניר ז"ל
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אסיפת מליאה
13:30—14:30
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מאל-ע'זאלי עד אבן תימיה: מגמות חדשות בחקר התיאולוגיה המוסלמית
יו"ר: נמרוד הורביץ (אוניברסיטת בן-גוריון)

ח'אלד אבו ראס (אוניברסיטת בר-אילן): ההידמות לאל במשנתו של אל-ע'זאלי
מרואן אבו ע'זאלה-מחאג'נה (האוניברסיטה העברית): אבן תימיה וחיבורו המכונן דרא' 

תעארץ' אל-עקל ואל-נקל
ליבנת הולצמן (אוניברסיטת בר-אילן): הבדואי ששאל את הנביא שאלות: החנבלים 

המאוחרים והחייאת המיתוס של אבו רזין אל-עקילי

גילמן
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מושב בשיתוף מכון מיתווים: יחסי ישראל — מדינות ערב: רומן מתחת לשולחן
יו"ר: נמרוד גורן (מיתווים)

רונן זיידל (מיתווים ואוניברסיטת תל אביב): עיראק וישראל: הזדמנויות לעתיד 
מורן זגה (אוניברסיטת חיפה ומיתווים): ישראל ואיחוד האמירויות הערביות: בשם הפרגמטיזם 

עינת לוי: יחסי ישראל מרוקו: בין הימנעות לזהירות מתמדת
יוגב אלבז (האוניברסיטה העברית): 'יוצאים אל הג'ונגל'  מעורבות ישראל במלחמת האזרחים 

בתימן בשנות השישים כמקרה-בוחן היסטורי למדיניותה במזרח-התיכון

גילמן
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גוף, רפואה וממסד בראשית המאה העשרים: שיח ופרקטיקה 
יו"ר: סמיר בן-לאיישי (האוניברסיטה העברית)

מעיין ללוש (האוניברסיטה העברית): מין, ביחד ולחוד, בשיח העיתונות המצרית
אחמד מחמוד (האוניברסיטה העברית): ד"ר עות'מאן ח'מרה, סיפורו של רופא חיפאי בתקופת 

המנדט
מריה וולוגז�נינה (האוניברסיטה העברית): כולתום עודה: החוקרת הסובייטית הפלסטינית

גילמן
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העולם המוסלמי בראי הרשתות החברתיות: חברה, פוליטיקה וטרור
יו"ר: הראל חורב (אוניברסיטת תל אביב)

רז צימט (אוניברסיטת תל אביב): השיח הרשתי ברפובליקה האסלאמית
אריאל קוך (אוניברסיטת תל אביב): בין 'צלבנים' ל'אנטי-פשיסטים': ייצוגי הימין והשמאל 

הקיצוני המערבי בסוריה ומלחמתם במדינה האסלאמית
גלעד שילוח (אוניברסיטת תל אביב): מתודולוגיה מחקרית לחוקר הרשתות: המקרה של 

דאע"ש

גילמן
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תמורות בארכיטקטורה של המרחב העירוני והכפרי של ארץ ישראל בשלהי 
התקופה העות'מאנית

יו"ר: יעל אלואיל (הטכניון)
 Plantation: Modern-Vernacular Housing and Settlement :(הטכניון) יעל אלואיל

in Ottoman Palestine, 1858-1918
 Political constructs of modernity and tradition: The ,(הטכניון) קרן בן הלל
 Urbanization Process of Modern Haifa and Northern Palestine in Late

Ottoman Period (1850-1917)l

רועי מרום (אוניברסיטת חיפה): בית ואחוזה: בתי האחוזה הערביים בשרון כבבואה לתהליכי 
תמורה יישובית בין השנים 1947-1890

בניין 
סוראסקי 

(הספריה 
המרכזית) 
קומה 3 

(אוסף 
חביב לוי)

בין מוסלמים ללא מוסלמים בימי הביניים המאוחרים
יו"ר: יוסי דרורי (אוניברסיטת בר-אילן)

טל לאופר (אוניברסיטת בר-אילן): קהילת יהודי ירושלים בתקופה האיובית — בין איחוד לפיצול 
חאתם מחאמיד (מכללת סח'נין): בין מוסלמים לצלבנים בסוריה: דימוי ואינטראקציה

יונתן בראק (האוניברסיטה העברית): ידע שמימי ומלכות קדושה בפולמוס המוסלמי נגד 
הבודהיזם באיראן המונגולית

יהושע פרנקל (אוניברסיטת חיפה): היסטוריה קולית (the soundscape) של הסולטאנות 
הממלוכית
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מושב 1
09:00—10:30

חוקר המזרח התיכון, מה לו ולחקר הערים ההיסטוריות בארץ?
יו"ר: דני שרירא (האוניברסיטה העברית)

יודן פלייטמן (קצין מטה לארכיאולוגיה): תכנון מורשת בערים העתיקות בא�י במהלך המאה ה-20 
ראמז עיד (האוניברסיטה הפתוחה ומכללת סח'נין): עכו העתיקה: עיר ערבית, עות'מאנית או צלבנית?
תאופיק דעאדלה (האוניברסיטה העברית): ארכיון אורבאני, האם קיים כדבר? לוד וערים היסטוריות 

אחרות כמקרה מבחן 
יובל בן בסט (אוניברסיטת חיפה): הבסיס החברתי של היריבות הפוליטית בעזה בשלהי התקופה 

 GIS העות'מאנית בהצגת

גילמן
450

גברים וגבריות בפלשתינה-א"י המנדטורית
יו"ר: יוני פורס (האוניברסיטה העברית)

סהר מור בוסטוק (אוניברסיטת תל אביב): האזנה לרדיו בחברה הערבית בפלשתינה-א"י המנדטורית: 
האזנה ציבורית, האזנה גברית

עפרי אילני (האוניברסיטה העברית): חברויות אינטימיות בשירות האימפריה: התרבות ההומוסקסואלית 
במנדט הבריטי

אור פיטוסי (אוניברסיטת תל אביב): "הלך ברגל ליפו, לסאלט, רמלה": גברים משוגעים בפלשתינה-א"י 
הפוסט- עוסמאנית

גילמן
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מחקרים חדשים על החברה הפלסטינית 
יו"ר: הלל כהן (האוניברסיטה העברית)

יאיר בוימל (המכללה האקדמית לחינוך-אורנים): קק"ל והערבים
אריק רודניצקי (אוניברסיטת תל אביב): תנועת בני הכפר: המהפכה ש'בפנים'

סלוא עלינאת (האוניברסיטה העברית): מנהיגות בשוליים? נשות התנועה האסלאמית בישראל 
2016-1980

פאהימה עבאס (אוניברסיטת תל אביב): השתלבות המעמד הבינוני הערבי במטרופולינים של תל אביב 
וחיפה
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קהילות מקומיות בתקופת מעבר: פלסטין-ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ובימי 
המנדט הבריטי

יו"ר: עמי איילון (אוניברסיטת תל אביב)
נטע מוריי (אוניברסיטת בן-גוריון): משפטנים יהודיים בקהילה המקצועית של כתב-העת אל-חקוק 

(1928-1923)
יאלי השש (אוניברסיטת תל אביב ומכללת תל חי): יהודים בין מוסלמים לנוצרים בירושלים במאה 

התשע עשרה
ענת קדרון (המכללה האקדמית אוהלו): הקהילה היהודית של עכו במעבר מהתקופה העוסמאנית 

לתקופת המנדט
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פוליטיקה וחברה במזרח התיכון הימי ביניימי: מדיניות שלטונית ומגבלותיה
יו"ר: דניאלה טלמון- הלר (אוניברסיטת בן-גוריון)

אלון דר (אוניברסיטת ליידן): פרוייקטים אימפריאליים: הקמת הצי המוסלמי והמסגד האמיי בראשית 
המאה השמינית

משה יגור (אוניברסיטת חיפה): מדיניות השלטונות הפאטמים כלפי המרות דת בין יהדות ונצרות 
חליל דהאבשה (אוניברסיטת בן-גוריון): המשטרה (אלשורטה) במאות הראשונות לאסלאם: שלטון 

וסדר חברתי

בניין 
סוראסקי 

(הספריה 
המרכזית) 
קומה 3 

(אוסף 
חביב לוי)

מושב לזכרו של פרופ' שמואל מורה
יו"ר: אלון פרגמן (אוניברסיטת בן-גוריון)

יוני שפר (פוליס — המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים): "בגדאד אהובתי": זיכרונות ותוגה מבעד 
לתרגום ולעריכה

סיגל גורג'י (אוניברסיטת בן-גוריון): זהות והשתייכות ביצירתו של שמואל מורה "בגדאד אהובתי"
בסיליוס בוארדי (אוניברסיטת בר-אילן): לרוץ בשדות חרוכים: על הפשטות המורכבת בשיריו של טה 

מוחמד עלי

גילמן
496

מושב 2
11:00—12:30
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