
 

 

 

 *סילבוס סמינר נשים "חכמתכם ובינתכם" קיץ תשפ"א
 

 *כפוף לשינויים

 (5.4.2021יום ב' כ"ג ניסן תשפ"א )  –  פתיחת תכנית
 22:00-17:30: ימי שני בערב, בשעות  תאריכי מפגשים

 

 יסודות החשיבה השמרנית, כלכלה ושוק חופשי  –  1יחידה   

הרב יהושע פפר ופרופ'   –  עימות בין השקפות –( 5.4.2021יום שני כ"ג ניסן תשפ"א )  –  פתיחת תכנית .1
 משה קופל

 ד"ר רן ברץ והרב יהושע פפר  –  החשיבה השמרנית  –( 12.4.2021יום שני ל' ניסן תשפ"א ) .2

 מנכ"ל "בינות"  מר אליעזר שוורצר  –יסודות הכלכלה   –(19.4.2021יום שני ז' אייר תשפ"א ) .3

 ד"ר רן ברץ  –השוק החפשי ומדיניות רווחה    –(26.4.2021שני י"ז אייר תשפ"א )יום   .4

 מנכ"ל קרן שוסטרמן מר אוהד רייפן –כלכלת ישראל    –( 3.5.2021יום שני כ"א אייר תשפ"א ) .5

 

 יסודות בחשיבה מדינית/פילוסופיה פוליטית –  2יחידה  

 ד"ר גולן להט  –  מבוא למדע המדינה –( 10.5.2021יום שני כ"ח אייר תשפ"א ) .6

 ד"ר גולן להט–מבוא למדע המדינה    –(  24.5.2021יום שני י"ג סיון תשפ"א ) .7

 ד"ר גולן להט  –מבוא למדע המדינה   –( 31.5.2021יום שני כ' סיוון תשפ"א ) .8

 

 לאומיות וציונות, משפט/דת ומדינה –  3יחידה  

 האל אבלמןד"ר עש –לאומיות וציונות    –(  7.6.2021יום שני כ"ז סיון תשפ"א ) .9

 ד"ר עשהאל אבלמן –לאומיות וציונות    –( 14.6.2021יום שני ד' תמוז תשפ"א ) .10

 הרב יהושע פפר    –היחס החרדי לציונות ולמדינה    –( 21.6.2021יום שני י"א תמוז תשפ"א ) .11

 ד"ר אביעד בקשי ועו"ד יונתן )ג'וני(  גרין –מערכת המשפט  –( 28.6.2021יום שני י"ח תמוז תשפ"א ) .12

 גיל ברינגרד"ר  שמחה רוטמן ועו"ד    –מערכת המשפט בישראל   –(5.7.2021יום שני כ"ה תמוז תשפ"א ) .13

 

 פוסטמודרנה, מעמד האישה, המשפחה בעידן המודרני –  4יחידה  

 הרב אמנון דוקוב  –פוסטמודרניזם   –( 12.7.2021יום שני ג' אב תשפ"א ) .14

 

 ---בין הזמנים שלושה שבועות   ---



 

 

 

 הרב אמנון דוקוב  –מעמד האישה   –( 9.8.2021יום שני א' אלול תשפ"א ) .15

 גב' ורדית רוזנבלום  –מעמד האישה  –( 16.8.2021יום שני ח' אלול תשפ"א ) .16

 הרב חיים נבון  –מוסד המשפחה בעידן המודרני    –( 23.8.2021יום שני ט"ו אלול תשפ"א ) .17

 מנכ"ל "קרן תקווה" בישראל מר עמיעד כהן    –מפגש נועל   –( 30.8.2021יום שני כ"ב אלול תשפ"א ) .18

 

 (30.8.2021יום שני כ"ב אלול תשפ"א ) – סגירת תכנית •

 (11.10.2021יום שני ה' כסלו תשפ"ב )  –פגישת מחזור  •

 


