
מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מורשת

בתמיכה מן היסוד תכנית מצטיינים להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות
של קרן אבי חי

המכון למדעי היהדות הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש מנדל 

בין 'חוק המלך' 
לכנסת ישראל: 

מנהיגות, ממשל ושלטון 
בימים ההם בזמן הזה

בין 'חוק המלך' 
לכנסת ישראל: 

מנהיגות, ממשל ושלטון 
בימים ההם בזמן הזה

מתכבדים להזמינך להשתתף ביום העיון הארצי 
שיתקיים ביום רביעי, זאת חנוכה, ב' בטבת תשע"ח, 20 בדצמבר 2017 

בבניין ע"ש יצחק רבין, המרכז העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים

יום עיון ארצי למורי תנ"ך, מחשבת ישראל ותורה שבעל-פה ומשפט עברי 
במערכת החינוך הממלכתית

בתכנית: 

התכנסות ורישום   9:00

ברכות   10:10 
פרופ' מנחם בן-ששון, נגיד, האוניברסיטה העברית בירושלים  

יובל אוליבסטון, מנהל אגף מורשת, משרד  החינוך  
ד"ר חנה פנחסי, מנהלת בית הספר להכשרת מורים של תכנית בארי, מכון שלום הרטמן  

הרצאות מליאה   10:30
השופט אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאה (בדימוס), בית-המשפט העליון: ממשל ומשפט    

בזמן הזה   
ההרצאה מוקדשת לזכר בתו של השופט רובינשטיין, שרי ע"ה, לוחמת צדק שנקטפה בדמי ימיה,    

שלמדה בעבר בתכנית  רביבים.          
ד"ר רוני גולדשטיין, ראש אקדמי, תכנית רביבים, האוניברסיטה העברית בירושלים: דברי ברכה   

ד"ר רוני מגידוב, תכנית רביבים, האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון שלום הרטמן ו - 929:    
ממסד ומשילות בהוראת תנ"ך  

הפסקה וארוחת צהרים   12:00

סדנאות מקבילות בהנחיית מורים ואורחים   13:00 
ישי גזונדהייט, נפש האדם והשלטון  

עופר דובר, מנהיגים במקרא מול ביקורת ציבורית  
שובי הופמן, "גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה": הרהורים פילוסופיים וחינוכיים  

שלומי כרם, "דילמת סדום": דיון בדילמה המקראית  

אריאלה להמן, מחוקי העמים לתרבות ישראל: שימוש במקורות היסטוריים בהוראת תרבות    
ישראל     

חוי לוין, מלוכה מול מחאה   
ד"ר אריאל פיקאר, מתן אזרחות ישראלית למהגרים ופליטים - עיון בסוגיית גר תושב  

ת ִלי, מֹוֶלֶדת" - על זוגיות, לאומיות ואהבת המולדת ֶש� ד"ר חנה פנחסי, "ֲהֵרי ַאּת ְמֻקֶדּ  

אסף קרסיק, דינא דמלכותא דינא - היחס לחוק המדינה בספרות תלמודית  

ספר תולדות אדם, אנסמבל התיאו-טרון   14:15

סיום   15:30

הנרשמים  במספר  מותנות  (ההסעות  שבע  ובאר  אביב  תל  מודיעין,  חיפה,  מנהריה,  יצאו  הסעות 
להסעות). 

נא להירשם מראש ליום העיון ולהסעות כאן עד יום חמישי,  30.11.2017.
עלות השתתפות ביום העיון 40 ₪ (כולל הסעות וארוחת צהריים). התשלום בעת הרישום ביום העיון. 

הזמנה זו מהווה אישור כניסה רגלית לקמפוס האוניבריסטה העברית בהר הצופים ביום האירוע. 
חניה למשתתפים תתאפשר בחניון רבין – "שער 9" - (החניון בהמשך הכביש אחרי שחולפים על פני 

שער בצלאל). 
נא להציג הזמנה זו בשער.  

לחץ כאן למפה.

https://goo.gl/forms/n1uOrvWPhzwUpq2q2
https://drive.google.com/file/d/1NZpN8rkOlYwS-rtAxGNzGFZZNCeSPHWT/view?usp=sharing

