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 סים ומלגות:פר

 מצטיין המחזור –סיום תואר ראשון בהצטיינות יתרה  .1

פרס בכנה בשנת תשנ"ח.  –על העבודה "ההתגלות בפרשנותו של מ. מ. בובר את המקרא"  .2

 .1999על אותה עבודה קבלת פרס על שם לקריץ בשנת 

 .2001פרס ישינסקי בשנת  –על הצטיינות כללית, ועל סמך עבודת התזה  .3

 .2002ני מטעם האונ' העברית בהצטיינות סיום התואר הש .4

מהאוניברסיטה העברית, לטובת מחקר דוקטורט בנושא: לשלוש שנים מלגה למצטיינים  .5

"חידוש הציביליזציה היהודית בהגותם של נ. סירקין ומ. מ. קפלן", בהנחיית פרופ' 

 אליעזר שביד.

ל מקום ראשון פרס מטעם ההוצאה לאור של אונ' ת"א וקרן "ארץ זבת חלב ודבש" ע .6

 .2004כתיבת מסות על החברה הישראלית,  –בתחרות "מה יהיה" 

 

 ידע בתחום החינוך הדיאלוגי:

גם בהגדותם של  –שנה בהגותם של מרטין בובר וא. ד. גורדון )ולאחרונה  30התעמקות של  .1

 דיוויד בוהם ודני לסרי(

 אלוגי בתוך רשת זועבודה כמנחה בתי ספר ברשת 'מורשה', והובלת תהליך של חינוך די .2

כמורה בשיטת 'ימימה', אשר  , + הסמכהשנים 8לימוד אישי של שיטת 'ימימה' במשך  .3

 דיאלוג. למאפשרת הפנמה של כלים 

השנים האחרונות קורסים העוסקים בהיבטים שונים של דיאלוג וחינוך  5הוראה במשך  .4

במכללת  יאלוגי'קורסים של 'חינוך ד –שע"ד( ת-דיאלוגי, וכן, במשך שנתיים )תשע"ג

 .'לנדר'
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 פרסומים:

 

 :עריכה ותרגום(כתיבה, ) ספרים

)תרגום ועריכה מדעית: אילון שמיר ויהוידע עמיר(, הקיבוץ , חידוש הבריתבורוויץ, יוג'ין 

 . 2013, המאוחד

ספריית הילל בן חיים, הקיבוץ , א. ד. גורדון בשביל החיים: תורת הנוכחות של אילון שמיר,

 .2018, המאוחד

 

 :(שפיטיםפרקים בספרים )

1. 'Contemporary Idolatry and a path to freedom'  In: A. Goshen, Avoda Zarah',   

דרך יחסי יחיד וחברה במשנותיהם של משה הס וא. ד. גורדון", בתוך: עמיר י. )עורך( ". 2

 .375-407, ע' 2005, )כרך א'( ירושלים הרוח: ספר היובל לכבוד אליעזר שביד

מה יהיה? "אלילות חדשה וברית בחברה בישראל היום", בתוך: קלינברג א. )עורך( . 3

זוכת  –המסה ).  9-90, עמ' 2005, ההוצאה לאור אונ' ת"א, סטודנטים חושבים על העתיד

 פרס ראשון בתחרות כתיבת מסות שהתפרסמה בספר זה(.

חידוש בורוויץ, "יג'ין מאמר מבוא לספר של  –"חידוש הברית והחברה הישראלית"  .4

 ", ידיעות אחרונות, תשע"ג.הברית

 

 בכתבי עת )שפיטים(: מאמרים

" בתוך: עיונים בתקומת בהגותו של נחמן סירקין תשתית פילוסופית לרעיון החלוצי" .1

 .2008, 18ישראל 

 .2015תשע"ו , 25 עיונים בתקומת ישראלקין למורשת היהודית", "יחסו של נחמן סיר .2

  תשע"ז. 82 ", דעתס להרמן כהןהנחמן סירקין בין משה  אליזם?דת הסוצי –היהדות " .3

 

 פרקים בספר )שפיטים(

 

 רשימות ביקורת בכתבי עת )שפיטים(:

 " "אליעזר שביד, לבירור רעיונו של אהרן דוד גורדון מיסודו, הוצ'שביד .אעל ספרו של  .1

 .ו, תשע"כ"ב 'מועד'מוסד ביאליק תשע"ד", 

 

 :שפיטים לא מאמרים

  .13ל מגבלותיה של האוטופיה ועל אופקיה", חברה תשס"ד גל' ע" .1

 .35, וגם: אופקים חדשים, 2007"מכתב פתוח לפרופ' דני גוטוויין", חברה, מרץ  .2

  .2008אוקטובר  "ממון ופמלייתו", ארץ אחרת .3

 .2012, 33דעות "דיאלוגיות ויהדות חברתית",  .4

 21.12.2012', מוסף 'שבת', 'מקור ראשון"להשתחרר מן האלילות",  .5

 23,3,2012"לחזור לציון, להשתחרר מן ההלכה", מוסף 'שבת', 'מקור ראשון',  .6
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 2013ל פרשת השבוע במוסף "מעריב", עטור שבועי  .7

 .2014 תשע"ה, 53 "יחס חדש לחיים", סגולה .8

 

 יושב ראש במושב בכנסים בין לאומיים

 Were You Real or Have I Dreamt a Dream? Dialogue(s) on the Jewish-Zionist Vision and 

.6.20195Reality Among Second Aliya Thinkers, 2 

 

 :בין לאומיים כנסיםהרצאות ב

 'Between A. D. Gordon and M. M. Buber' AIS June 25.6.2019 

  בין משימתיות לפנימיות  במשנתו החלוצית של א. ד. גורדון', כנס השקה לכבוד צאת'

, התקיים במכללה 2018יר, 'בשביל החיים', הקיבוץ המאוחד הספר מאת אילון שמ

 . 2018האקדמית בית ברל, נובמבר 

 יהדות כדת הסוציאליזם במשנתו של נחמן סירקין', הקונגרס השבע עשרה למדעי 'ה

  .2017, יולי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 Holistic Psychology in Israel: From A.D. Gordon to Yemimah", Austin 

University, Texas, February 2018 

 

  2017'שמרנות מהפכנית בציונות', כנס פקולטטי המכללה האקדמית בית ברל, דצמבר. 

 "The disappearance of childhood and us", Inter-Disciplinary conference:  

"Childhood", Oxford July 2013. 

 "Education Changes Reality, A Philosophical Point of View" –  הרצאה בכנס

 2013בינלאומי "חינוך משנה מציאות", מכון מופת ומכללת דוד ילין, יולי 

  "ודביגסבורגללאומי )אונ' -הרצאה בכנס בין –"חידוש הברית והדמוקרטיה הישראלית-

 2009ישראל(, מרץ  –פולין, המכללה האקדמית בית ברל  –גרמניה, אונ' קרקוב 

 ' הגותו של א. י. השל', משך למשנתו של השלה-הרהוריאדם: קידוש ה –האתגר' ,'

 .2007האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 

 ' יון פילוסופי בכתביהם של היינריך היינה ופרידריך ניטשהע –בין יהודיות לגרמניות '– 

ישראל(, -ברל  פולין, המכללה האקדמית בית –' קרקוב פולני )אונ-הרצאה בכנס יהודי

 .2007נובמבר 

 

 

 הרצאות בכנסים אקדמיים:

  2019למאי  16'הוראה דיאלוגית של המקרא', פורום מרצי מקרא מופ"ת. 

  ,'בשביל החיים', כנס השקה לכבוד צאת הספרים 'בשביל החיים' ו'כשהחלוצים רצו בית'

 .2018בית ברל נובמבר 
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 הפדגוגיה של הוראת המקרא, מכון ילונית בהוראת המקרא', ח-'גישה חילונית ופוסט

 2018מופ"ת דצמבר 

 - 'של האגודה 19-כינוס השנתי ה, ה'ברל כצנלסון ו'האדם החדש' הארץ ישראלי 

 .   2017, יולי הישראלית לחקר תולדות החינוך, המכללה האקדמית בית ברל

  הילד , ינויים פרדיגמטיים בתפיסת ה'אני' בתרבות הישראלית'ש -'והילד הזה הוא אני'

  ,בית ברלהמכללה האקדמית  הזה הוא אנחנו: כנס לכבוד יהדה אטלס בהגיעו לגבורות',

 .2017אפריל 

 'פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה', יד טבנקין, 'הנבואה במשנת נחמן סירקין', 

 .2017פברואר 

  ,14,3,2010"הקיבוץ כמעשה אמונה" כנס מאה שנים לקיבוץ, בית ברל 

 

 

 סים לא אקדמיים:הרצאות בכנ

  2019לינואר  28'החינוך המשלב' בית יציב באר שבע. 

  2019לינואר  16'נוכחות במשנתו של א. ד. גורדון', נירים. 

 א. ד. גורדוןשנתי לעיון במשנתו של  "בין חוויה להכרה בהגותו של א. ד. גורדון", כנס  ,

 27,1,2011ירושלים, 

 "כנס שנתי לעיון במשנתו של א. ד. גורדון,   "על אדם בצלם אלוהים ועם בצלם אלוהים

 16,2,2012ירושלים 

 ם ירושלילעיון במשנתו של א. ד. גורדון,  "שינוי ושימור במשנת א. ד. גורדון", כנס שנתי

26,1,2013 

  23,1,2014"גורדון כיחיד", כנס שנתי לעיון במשנתו של א. ד. גורדון, ירושלים 

 12,2,2015יון במשנתו של א. ד. גורדון, ירושלים "גורדון ויחסו לטבע", כנס שנתי לע 

  ,"כנס שנתי לעיון במשנתו של א. ד. גורדון"דיאלוג ונוכחות בתורתו של א. ד. גורדון, 

 4,2,2016ירושלים 


