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תשע"ח 2018

 רכזת ההתמחות 
מרים )מימי( שחם

 ההרצאות מתקיימות 
ביד בן-צבי, רח' אבן גבירול 

14, רחביה, ירושלים

 שכר הלימוד 2,200 ש”ח 
 )כולל הרצאות וסיורים(

אפשרות לתשלומים

 11-22.2.18 
 כ"ז בשבט–

ז' באדר תשע"ח

 ייעוץ אקדמי 
פרופ' ראובן עמיתי, 

החוג ללימודי האסלאם 
והמזרח התיכון, 

האוניברסיטה העברית

 פרקים באסלאם:
דת, חברה ותרבות

התמחות למורי דרך

יום ראשון, כ"ו בשבט תשע"ח )11.2.2018(

פתיחת הקורס   9:00
פרופ' ראובן עמיתי, החוג ללימודי האסלאם והמזרח   

התיכון, האוניברסיטה העברית

חצי האי ערב והמזרח התיכון ערב   9:15
הופעת האסלאם

ד"ר מיכאל אבשטיין, החוג לשפה וספרות ערבית והחוג   
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

זיקתה של דת האסלאם לדתות   11:00
שקדמו לה 

ד"ר מיכאל אבשטיין  

12:45 מוחמד – נביא, מנהיג דתי ומדיני
ד"ר מיכל לוי, החוג לשפה וספרות ערבית,   

האוניברסיטה העברית 

הפסקת צהריים  14:15
הלכה ומשפט באסלאם  14:45

פרופ' רון שחם, החוג ללימודי האסלאם והמזרח   
התיכון, האוניברסיטה העברית

16:30 המשך
ד"ר רון שחם  

18:00 סיום

יום שני, כ"ז בשבט תשע"ח )12.2.2018(

החדית' – התפתחותה של המסורת    9:00
שבעל פה באסלאם

ד"ר מיכל לוי  

10:45 יום הדין והעולם הבא במסורת 
המוסלמית

ד"ר מיכל לוי  

מעמדה של ירושלים באסלאם  12:30
ד"ר מיכל לוי  

הפסקת צהריים  14:00
הקוראן – מבנה הספר ועיקרי תוכנו    14:45

ד"ר איאד זחאלקה, קאדי בית הדין השרעי   
לערעורים בירושלים, האוניברסיטה העברית

סיפורי המקרא בקוראן  16:30
ד"ר איאד זחאלקה  

יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ח )13.2.2018(

מצוות היסוד של האסלאם     9:00
ד"ר אלי שטרן, החוג ללימודי האסלאם והמזרח   

התיכון, האוניברסיטה העברית

המשך    10:45
ד"ר אלי שטרן  

החגים באסלאם ומסורות ומנהגים   12:30
)ַעאַדאת וַתַקאִליד( במעגל החיים

ד"ר אלי שטרן  

14:00 הפסקת צהריים
14:45 יחס האסלאם לדתות אחרות

ד"ר דניאלה טלמון-הלר, המחלקה ללימודי  המזרח   
התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון 

עלייה לרגל למקומות קדושים   16:30
)ִזַיאַראת וַמַואִסם(
ד"ר דניאלה טלמון-הלר  

יום רביעי, כ"ט בשבט תשע"ח )14.2.2018(

9:00    הח'ליפים הראשונים ובית אומיה
ד"ר מיכאל אבשטיין   

המהפכה העבאסית ושלטון בית עבאס  10:45
ד"ר מיכאל אבשטיין   

אימת הצלבנים – המזרח התיכון מימי   12:30
צלאח א-דין עד ַּבְיַּבְרס

ד"ר קייט רפאל, ארכאולוגית והיסטוריונית  

הפסקת צהריים  14:00
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ט.ל.ח / הזכות לשינויים שמורה  

הממלוכים – עבדים כי ימלכו    14:45
ד"ר קייט רפאל  

האימפריה העות'מאנית - אימפריה   16:30
תורכית, אימפריה מוסלמית?

פרופ' מירי שפר-מוסנזון, החוג להיסטוריה של   
המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב  

יום חמישי ל' בשבט תשע"ח )15.2.2018(

הפילוג הסוני-שיעי באסלאם        9:00
ד"ר מיכאל אבשטיין   

10:45 המשך
ד"ר מיכאל אבשטיין   

12:30 הלשון הערבית והלהגים המדוברים שלה 
ד"ר אורי שחמון, החוג לשפה וספרות ערבית,   

האוניברסיטה העברית 

הפסקת צהריים  14:00
הדת הדרוזית  14:45

פרופ' מאיר מ' בר-אשר, החוג לשפה וספרות   
ערבית, האוניברסיטה העברית

הדת העלווית    16:30
פרופ' מאיר מ' בר-אשר   

יום ראשון, ג'  באדר  תשע"ח )18.2.2018(

ראשית התגבשותה של אמנות    9:00
האסלאם: מבני דת וארמונות

ד"ר לב אריה קפיטייקין, החוג לתולדות האמנות,   
אוניברסיטת תל אביב

אדריכלות ממלוכית  10:45
ד"ר לב אריה קפיטייקין  

צּופיּות וצּוִפים: הדרך המיסטית   12:30
באסלאם 

ד"ר אלי שטרן   

14:00 הפסקת צהריים

14:45 סיור במוזיאון האסלאם 

יום שני, ד' באדר תשע"ח  )19.2.2018(

07:30 סיור: ירושלים באסלאם ומוסלמים 
בירושלים

המפגש: בעלייה לשער המוגרבים    
)לאחר הבדיקה הביטחונית(

המסלול: הר הבית וסיור עומק ברובע המוסלמי    
המדריכה: עופרה רגב  

17.00 סיום

יום שלישי, ה' באדר תשע"ח )20.2.2018(

 9:00   הגות צופית ביהדות 
ד"ר אלי שטרן  

10:45  תפיסת הג'יהאד באסלאם
פרופ' אברהם סלע, החוג ליחסים בין-לאומיים,   

האוניברסיטה העברית

12:30  תנועות אסלאמיות בימינו – דמיון 
ושוני, המשכיות ותמורה

פרופ' אברהם סלע    

14:00  הפסקת צהריים
השיח האסלמיסטי על הציונות וישראל  14:45

ד"ר אופיר וינטר, המרכז האקדמי שלם והמכון   
לביטחון לאומי

16.30  הלגיטימציה הדתית של הסכמי 
השלום עם ישראל

ד"ר אופיר וינטר  

יום רביעי, ו' באדר תשע"ח )21.2.2018(

9:00   ארכאולוגיה מוסלמית בארץ 
בר קריבוס, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית  

10:45  הדת הבאבית והדת הבהאית
סיוון לרר, החוג ללמודי האסלאם והמזרח התיכון,   

האוניברסיטה העברית

12:30  מקומה של השירה בתרבות הערבית 
לדורותיה

איאס נאסר, החוג לשפה וספרות ערבית,   
האוניברסיטה העברית  

14:00  הפסקת צהריים
'מולדתנו פלסטין': גישות פלסטיניות   14:45

בשאלת הזהות הפלסטינית 
וההיסטוריה של הארץ 

פרופ' הלל כהן, החוג ללימודי האסלאם והמזרח   
התיכון, האוניברסיטה העברית

16.30  מוסד הווקף באסלאם
פרופ' רון שחם, החוג ללימודי האסלאם והמזרח   

התיכון, האוניברסיטה העברית

יום חמישי, ז' באדר תשע"ח )22.2.2018(

 8:00   סיור: האסלאם והמוסלמים 
ברמלה-לוד           

המפגש: בתחנת האוטובוס מול בנייני האומה   
)בתחנה למבשרת( 

המדריך: ד"ר שמעון גת    

סיום משוער בירושלים  18:00
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