
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
התוכנית לתרבות ערבית-יהודית

אבני דרך בתרבות הערבית יהודית
סדרת הרצאות 

עורכת הקורס: ד״ר הדס שבת נדיר

השפה, הספרות, הקולנוע, ההיסטוריה וההגות של יהודים תושבי ארצות האיסלאם, דוברי 
הערבית מן האלף האחרון, זוכים כעת בתוקף חדש לנוכח התמורות החברתיות והתרבותיות 
בישראל. במסגרת הקורס נבקש לדון בשאלות: מהם המקורות של התרבות המזרחית של 
את  שייסדו  הגדולים  היוצרים  הם  מי  ערב?  בארצות  היהודים  של  ההיסטוריה  מהי  ימינו? 
התרבות של יהודים בארצות ערב? על מה הם כתבו? עם מי ניהלו דיאלוג? ומה בין התרבות 

ערבית יהודית לתרבות המזרחית של ימינו? ועוד ועוד.  

11.3.20         ד״ר הדס שבת נדיר: מוזלמן / מוסלמן – היהודי הערבי באירופה 

ד״ר הילה שלם בהרד: תיעוד היסטורי ויצירה תיעודית: ייצוג חדש של מעברות העולים   18.3.20

ד״ר תמיר קרקסון: ההשכלה היהודית בארצות האסלאם ובבלקן במאה ה-19: מסע בין אדירנה,   25.3.20

                  בגדאד ותוניס

1.4.20          ד״ר שועי רז: ״רוח אחת לכל״: על סובלנות בין-דתית ועל רבגוניות-דעות בתרבות 

                   הערבית-יהודית מספרד ועוד פרס/איראן בין המאות ה-11 ה-17.

המשוררת אפרת מישורי: המלים מפריעות לי לדבר - מן החיים אל השירה ובחזרה   22.4.20

6.5.20           המשורר סעד אבו ר׳אנם: שירה בריק מדברי  

13.5.20         ד״ר סיגל נגר-רון: על יצירתה ומחיקתה של האתניות כקטגוריה רלוונטית לבחינת אי-השוויון על ידי 

                   הלמ"ס

20.5.20         ד״ר רחל חסון קנת: גניזות קהיר כמקור לחקר התרבות הערבית יהודית

3.6.20          הגב׳ יעל ברוך: לכתוב, למחוק, לשתוק: היאלמות הכתב העברי הרהוט של קהילות ארצות 

                  האסלאם בראי העלייה הגדולה והמפעל הציוני  

היוצר דוד פרץ: שפת אם, ארץ אבות - לקראת זמר ישראלי חדש. שירים ופזמונים של העולים   10.6.20

                   מארצות האסלם, בשנות החמישים. 

ד"ר כפיר כהן לוסטיג: בין מזרחים ליהודים-ערבים: קריאה חדשה ב"המעברה" של שמעון בלס.  17.6.20

ד״ר קרן דותן: על יצחק שמי: ״הסופר המזרחי הראשון״ בספרות העברית בא״י   24.6.20

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין 14:00 – 16:00 בבנין 34,  חדר 205
הקורס ״אבני דרך בתרבות הערבית יהודית – סדרת הרצאות״ מס הקורס 193-1-0018 

פתוח לכל הפקולטות ומזכה בה 2 נק״ז. הקורס פתוח לשומעים חופשים

בכפוף לרישום במרכז האוניברסיטה ללימודי חוץ: 08-6472626

hadas.sbn@gmail.com :לפרטים נוספים לגבי הקורס


