
מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מורשת

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

התכנסות ורישום   9:00

ברכות    10:10

ד"ר אהרון דיטשר, מנהל חינוכי, תכנית 
רביבים, האוניברסיטה העברית

גב' צילה מירון-אילן, מנהלת אגף מורשת 
ומפמ"ר מחשבת ישראל, משרד החינוך

ד"ר אריאל פיקאר, מנהל חינוכי, תכנית 
בארי, מכון שלום הרטמן 

הרצאות מליאה   10:30

פרופ' יאיר זקוביץ, החוג למקרא, 
האוניברסיטה העברית: 

למה ירושלים לא נזכרת בתורה?

ד"ר יהושע לוינסון, החוג לספרות עברית, 
האוניברסיטה העברית: 

מעורב ירושלמי: ירושלים כמקום וכאתגר

12:00 הפסקה וארוחת צהרים

13:00 סדנאות מקבילות בהנחיית מורים ואורחים 

נגה בינג, 'כי את היחידה' !? - בין ירושלים לתל אביב 

אביגיל בלוך-גייגר, איפה נפגשות ירושלים של מעלה 
וירושלים של מטה?

אביבה ויין, ירושלים: מציאות או רעיון?

סיון כהן, קודש הקודשים - בין האישי לציבורי

אלון מור, "כאיש המדבר באשה אדבר בך" - דימויים של 
היחס לירושלים בשירים ובחיים

יואב סגל גוטמן ואנני קורלנד, "חדר מורים" יצירתי

אריאל פיקאר, דת ומדינה בישראל - הכותל והר הבית 
כמקרי מבחן

אלכס רויטמן, המפלצת

עידן שניר, "על המפה" - מדרש יוצר בעקבות דני קרמן

מופע תאטרון פלייבק באר שבע  -      14:15
שיקופים לסיפורים אישיים  

מפגשי מורים לפי מקצועות ההוראה   15:30

סיום    16:00

ירושלים
חלום, מציאות, סמל 

יום עיון ארצי למורי תנ"ך, מחשבת ישראל ותורה שבעל-פה

מתכבדים להזמינך להשתתף ביום עיון ארצי למורי תנ"ך, 
מחשבת ישראל ותורה שבעל-פה

שיתקיים ביום שלישי, ג' חנוכה, כ"ז בכסלו תשע"ז, 27 בדצמבר 2016
בבניין ע"ש יצחק רבין, המרכז העולמי למדעי היהדות

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים

בתכנית: 

הסעות יצאו מנהריה, חיפה, מודיעין, תל אביב ובאר שבע (ההסעות מותנות במספר הנרשמים להסעות).
נא להירשם מראש ליום העיון ולהסעות  כאן  עד יום חמישי,  1.12.2016.

עלות השתתפות ביום העיון 40 ₪ (כולל הסעות וארוחת צהריים). 
התשלום בעת הרישום ביום העיון. 

הזמנה זו מהווה אישור כניסה רגלית לקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים ביום האירוע. חניה למשתתפים תתאפשר בחניון רבין 
(החניון בהמשך הכביש, אחרי שחולפים על פני שער בצלאל). נא להציג הזמנה זו בשער. 

 כאן  

המכון למדעי היהדות הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש מנדל 

https://goo.gl/forms/Et28ZJtn7OaacvJ22
https://drive.google.com/file/d/0B6zKAk2ErEXCRU1BQ1dOQ1U5NDQ/view

