מושב שלישי
13:00-11:30

הפלסטינים :זיכרון ,אידיאולוגיה
וחינוך
יו”ר :מחמוד יזבק ,אוניברסיטת חיפה
בנין  74חדר 301
גמישות הירואית בפילוסופיית המאבק של חמאס
רונית מרזן ,אוניברסיטת חיפה

המחלקה ללימודי המזרח התיכון
Department of Middle East Studies

قسم دراسات الرشق األوسط

בין רמאללה לבירת ישראל :מערכת החינוך
בירושלים המזרחית
שחף אביטל ,האוניברסיטה העברית

جامعة بن غوريون يف النقب

אני והאחר :שיח הקורבנות והמאבק המזוין
בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני
עדו זלקוביץ’ ,המכללה האקדמית עמק יזראעל

מצרים :שינויים רעיוניים והשלכות
אזוריות
יו”ר :מירה צורף ,אוניברסיטת ת”א
בנין  72חדר 348
מנגנוני הלגיטימציה של האוטוריטאריות:
המועצה הלאומית לזכויות אדם במצרים (2003-
 )2019כמקרה בוחן
בשמת יפת ,אוניברסיטת אריאל
מהאביב הערבי ועד קמפיין me too
אילת לוי ,אוניברסיטת ת”א
המזרח התיכון החדש בהגותם של
אינטלקטואלים מצרים בעקבות הסכם השלום
בין מצרים לישראל
מוחמד סואעד ,המכללה האקדמית גליל -מערבי
המקורות הרעיוניים של המהפכה במצרים ב2011-
איתי חימנס ,אוניברסיטת בר-אילן

האימפריה העות’מאנית ורצח העם
הארמני

תרבות ואידאולוגיה
באיראן המודרנית
יו”ר :מאיר ליטבק ,אוניברסיטת ת”א

18:30-17:15

הפצת המהפכה השלב הבא -הארגון השיעי
צאברין מעזה כמשקף שינוי מדיניות החוץ
האיראנית
רוני שולמן ,אוניברסיטת בר-אילן

בנין  74חדר 301

בנין  70אולם דקל

“אמריקה ,אנחנו מתרחבים לעברך” :מיתוג
מדינה במודעות פרסום של איראן-אייר בעידן
הטרום-מהפכני
ליאורה הנדלמן ,בעבור אוניברסיטת ת”א
יהודים ויין באיראן השיעית -כמה הערות בעניין
תפיסת הטומאה
מרים נסימוב ,אוניברסיטת ת”א
עיצובה של הלאומיות האסלאמית באיראן
מאיר ליטבק ,אוניברסיטת ת”א

רשתות חברתיות
בעולם הערבי
יו”ר :ברנדון פרידמן ,אוניברסיטת ת”א

יו”ר :אהוד טולידאנו ,אוניברסיטת ת”א
בנין  74חדר 326

בנין  70אולם אשל

שלושים שנות רצח עם
דרור זאבי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לאומיות דיגיטלית :שיח לאומי ברשתות
החברתיות בסעודיה
אדם הופמן ,האוניברסיטה העברית

שלוש מערכות החיסול בעיר אורפה
בני מוריס ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ישראל בעיני זולתה
יו”ר :אסף דוד ,האוניברסיטה העברית
בנין  72חדר 529
ישראל במזרח התיכון :חדשות טובות
מהאביב הערבי
מרזוק אלחלבי ,הפורום לחשיבה אזורית
מהמרכז לפריפריה :ההתנגדות לישראל
והקולנוע הפלסטיני החדש
איריס פרוכטר-רונן ,אוניברסיטת חיפה
ישראל ביצירה הטלוויזיונית הטורקית“ :עמק
הזאבים” כמקרה בוחן
צמרת לוי-דפני ,מכון ון ליר והפורום לחשיבה אזורית
שורשיה של תנועת הסולידריות הפלסטינית
במערב
שמואל לדרמן ,אוניברסיטת חיפה

מושב רביעי

“הנרטיב שמנגד” :אוטוריטות דתיות אסלאמיות
מקוונות וחלקן במניעת רדיקליזציה
מיכאל ברק ,המרכז הבינתחומי בהרצליה
יחסי מדינה-ניו-מדיה ו’אוטוריטריות דיגיטלית’
במצרים
לימור לביא ,אוניברסיטת בר-אילן

היסטוריה חברתית וחיי יומיום
בתקופה הממלוכית
יו”ר :ראובן עמיתי ,האוניברסיטה העברית
בנין  72חדר 538
אבן תימייה ואמו :על יחסי אמהות-בנים
במקורות ערביים-אסלאמיים
אבנר גלעדי ,אוניברסיטת חיפה
מזון בריא או תרופה טעימה? בין מזון לתרופות
בתפיסת הרפואה המלומדת של ימי הביניים
לי צ׳יפמן ,חוקרת עצמאית
מעמדם של הרופאים היהודים בתקופה
הממלוכית
אמיר מזור ,אוניברסיטת חיפה
קרובים ורחוקים :מוסלמים ,נוצרים ויהודים
מבקרים בעזה הממלוכית
ראובן עמיתי ,האוניברסיטה העברית

אקדמיה וממסד  -הילכו השניים
יחדיו?
יו”ר :איריס אגמון
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ראובן עמיתי
האוניברסיטה העברית
מחמוד יזבכ
אוניברסיטת חיפה
ליאת קוזמא
האוניברסיטה העברית
מאיר ליטבק
אוניברסיטת ת”א

הכנס ה43 -
של האגודה
הישראלית ללימודי
המזרח התיכון
והאסלאם
(אילמ״א)

שלושה יצוגים של “המערב” בהגות
אסלאמיסטית בת זמננו
יו”ר :מחמד אל-עטאונה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בנין  74חדר 301
המערב בהגותו של ראשד אל-ע’נושי
רועי נחמיאס ,אוניברסיטת ת”א

מושב שני
13:00-11:30

האם הספרייה יכולה לדבר?

מיפוי ומפות בין המזרח התיכון
לקרן אפריקה
יו”ר :יובל בן-בסט ,אוניברסיטת חיפה
בנין  74חדר 301
המיפוי העות’מאני של המזרח התיכון בשלהי
המאה ה :19-בין הקרטוגרפיה האירופאית
למקומית
יובל בן בסט ,אוניברסיטת חיפה

“ידו השמאלית של המערב” -דחיית הקומוניזם
בהגותו של מחמד אל-ע’זאלי
כפיר גרוס ,אוניברסיטת ת”א

בנין  72חדר 348

אבו קתאדה הפלסטיני והביקורת
הסלפית-ג’יהאדית על המערב
אסף שילוח ,אוניברסיטת ת”א

מאיראן לספריות ארמון טופקאפי :כתבי יד
בפרסית ועיצוב זהות אימפריאלית במאה ה16-
רוני אגסי ,אוניברסיטת ת”א

מתי ומדוע נעלמו המפות המצריות מקרן
אפריקה? על לאום וזיכרון
אבישי בן-דרור ,האוניברסיטה הפתוחה
ומכון טרומן

קהילות ערביות ומוסלמיות
באמריקה הלטינית

יחסי יהודים-ערבים מתקופת
המנדט ועד לימינו

ללמד מזרחנות במזרח :דוד ילין ,ג’מאל פאשא
והספרייה הגדולה של דמשק
עמרי אילת ,אוניברסיטת ת”א

צמיחה מתוך ההריסות :מושב מטעם
פורום היסטוריוניות של המזה”ת

יו”ר :לאונרדו כהן ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

יו”ר :משה מעוז ,האוניברסיטה העברית

בנין  72חדר 348

בנין  70אולם דקל

מבודפשט לירושלים :ספריית גולדצהיר בבית
הספרים הלאומי
אור פיטוסי ,אוניברסיטת ת”א

יו”ר :יונתן מנדל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בנין  70חדר דקל

מולדת מדומיינת :הגירת אוכלוסיה פלסטינית
לצ’ילה 1950-1900
חגאי רובינשטיין ,אוניברסיטת ת”א

יחסי ערבים ויהודים בתקופת מלחמת העולם
השנייה :יפו ותל-אביב כמקרה בוחן
תמיר גורן ,אוניברסיטת בר-אילן

זהותם האתנית של פוליטיקאים ממוצא ערבי
בברזיל ועמדותיהם בסוגיות המזה”ת וישראל
ליאור בן-דור ,אוניברסיטת בר-אילן

מוסלמים ,יהודים וירושלים
משה מעוז ,האוניברסיטה העברית

מושב ראשון
11:00-9:30

איראן ,חזבאללה ומשולש גבולות דרום
אמריקאי :ציר רשע או פנטזיה מערבית?
עומרי אלמלח ,אוניברסיטת ת”א

מדינות המפרץ ושאלת היציבות

ערבים ,יהודים ,ערבית :על הלטיניזציה של
הוראת הערבית בחברה היהודית
יונתן מנדל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חברה ,אומה ושלטון במצרים בין
שתי מלחמות עולם

יו”ר :און וינקלר ,אוניברסיטת חיפה

יו”ר :ליאת קוזמא ,האוניברסיטה העברית

בנין  74חדר 326

בנין  70אולם אשל

תהליכי בניית זהות ושימור זהות בהקמת עומאן
המודרנית
קייטי וקסברגר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

“כיצד תטפל בזנות?” השיח הרפואי אודות זנות
בשנות ה 30-במצרים
מעיין ללוש ,האוניברסיטה העברית

בניית מדינה וחדשנות בערב הסעודית
ברנדון פרידמן ,אוניברסיטת ת”א

על מזון ,זכויות ,חובות ופלאחים במחצית
השנייה של שנות ה30-
עטר דוד ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שימור מבנים ושינוי תפיסות בהקמת איחוד
האמירויות הערביות
מורן זגה ,אוניברסיטת חיפה

אילנות יוחסין וזהות מוסלמית
באסיה ובאפריקה
יו”ר :מיכל בירן ,האוניברסיטה העברית
בנין  72חדר 529
קיסר סין והאסטרונומים המוסלמים :סיפור
הבניית הזהות המוסלמית בסין
צ’יאו יאנג ,האוניברסיטה העברית

בריאות הציבור ,סניטריה והיגיינה בכפר המצרי
בשנות ה30-
דן קדם ,האוניברסיטה העברית

פרקטיקות שנויות במחלוקת
באסלאם הביניימי
יו”ר :דניאלה טלמון-הלר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בנין  72חדר 538
“מיסוס התודעה” בתהליך ההכשרה הצופי לפי
גישתו של עבד אל-כרים אל-קשירי
אליהו שטרן ,האוניברסיטה העברית

המונגולים באיראן ו”המצאת” אילן היוחסין:
“העץ הנבואי” בחיבורו התיאולוגי של רשיד
אל-דין
יוני בראק ,האוניברסיטה העברית

אבן תימיה על קידוש מקומות והביקור בהם
דניאלה טלמון-הלר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גנאולוגיה של התאסלמות :מוסלמים ראג’פוטים
בתקופה המע’ולית
מיכל חסון ,האוניברסיטה העברית

הנביא והאצבע :מבט חדש על משפטיו של אבן
תימיה בדמשק ובקהיר בשנים 1306-1307
ליבנת הולצמן ,אוניברסיטת בר-אילן

“משפחות קדושות” מוסלמיות ומקומן
בהיסטוריה הסודאנית
חיים קורן ,המרכז הבינתחומי הרצליה

מקומו של היופי בבחירת בן או בת זוג בתקופה
והחברה הממלוכית
אסתר כהן ,אוניברסיטת חיפה

יו”ר :און ברק ,אוניברסיטת ת”א

מזרח אגן הים התיכון כמרחב חדש
לשיתוף פעולה ישראלי-ערבי ,מושב
בשיתוף מכון מיתווים
יו”ר :נמרוד גורן ,מכון מיתווים
בנין  74חדר 326
ישראל-מצרים :תקופת הקרח
קסניה סבטלובה ,אוניברסיטת בר-אילן
פורום הגז האזורי כמסגרת מדינית לשת״פ בין
ישראל ושכנותיה הערביות
מיכאל הררי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ומכון מיתווים
שיתופי פעולה סביבתיים במזרח אגן הים התיכון
יעל טף-סקר ,הטכניון

היבטים במחקר על ישראל או
ישראל כחלק מהמרחב המזרח
תיכוני
יו”ר :חגי רם ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בנין  72חדר 529
פעם הם היו כאן  -היסטוריה של השיעים
בישראל
ירון פרידמן ,אוניברסיטת חיפה
דמוגרפיה בישראל
און וינקלר ,אוניברסיטת חיפה
נפט ,ישראל והמזרח התיכון :קו צינור אילת-
אשקלון
סהר בוסטוק ,אוניברסיטת קולומביה
סיכון מחושב :מעורבות ישראל במלחמת
האזרחים בירדן ,ספטמבר 1970
יוגב אלבז ,האוניברסיטה העברית

הקרטוגרפיה העות’מאנית בשירות הציונות
רועי מרום ,אוניברסיטת חיפה

מסורת ,קואופטציה ומיליטנטיות :צמיחת
הפוליטיקה הערבית בישראל לאחר הנכבה
שרה אוסצקי-לזר ,מכון ון ליר

הפסקת
צהריים
14:00-13:00

התגבשות זהותו של עורך דין ישראלי פלסטיני
גל אמיר ,אוניברסיטת חיפה
שאלת השתתפותם של האזרחים הערבים
בבחירות לכנסת הראשונה
אורנה כהן ,המכללה האקדמית הרצוג
 ,1948מרחב וזהות :נשים בדואיות מספרות את
הנכבה בנגב
ספא אבורביעה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

זהויות מתחרות במזה”ת :לקראת
לאומיות מחודשת?
יו”ר :יהודית רונן ,אוניברסיטת בר-אילן
בנין  70חדר אשל
סבך זהויות בעידן האביב הערבי – המקרה של
סוריה
כרמית ולנסי ,המכון למחקרי ביטחון לאומי
“לאומיות מדומיינת”
זהות מצרית בעידן א-סיסי :מיהו “האדם המצרי
החדש”?
אופיר וינטר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי,
אוניברסיטת ת”א
דיון מושעה :דת ,מדינה וזהות לאומית בתוניסיה
שלאחר “האביב הערבי”
שרה פויר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי,
אוניברסיטת ת”א

מנהל ומשפט
יו”ר :נמרוד הורביץ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בנין  72חדר 538
מחקרים חדשים על צבא ומנהל בתקופה
האע’לבית והפאטמית
יעקב לב ,אוניברסיטת בר-אילן
בין פקה לסיאסה :התפתחות מוסד החסבה
בתקופה הממלוכית
רחל הופמן ,האוניברסיטה העברית
השריעה כמקור היסטורי
נורית צפריר ,אוניברסיטת ת”א
שיטת הפסיקה של יוסף אל-קרצ’אוי
בראייה היסטורית
רון שחם ,האוניברסיטה העברית

מושב מליאה
15:45-14:15
בנין  70אולם הסנאט

יו”ר :אבי רובין
ראש המחלקה ללימודי המזה”ת
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דברי נשיא אילמ”א

אלי פודה
הענקת יקיר אילמ”א

פרופ’ גדי גילבר ופרופ’ עמי איילון
הענקת פרסי אילמ”א

הרצאה חגיגית לציון  70שנה
למזרחנות הישראלית ופרסום
“המזרח החדש”
 40שנה מאז השלום הראשון :צמתים
ביחסי ישראל-ערבים באספקלריה אישית
שמעון שמיר

