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  איזה דימוי של "עם ישראל" משתמע מן הסיפור המקראי?  

כוונת הכנס היא להבין זאת בתוך הממד הכפול שלאותו דימוי, כגוף סמלי וכגוף  

הטרנסנדנס   משתלבות  איך  להבין  אחרות  ובמילים  פוליטי, 

 העברית שהדגם שלה דורש עדיין ברור ובנוי.  בקריה אימננסוה

׳מדינת משה׳ נהנתה ממחקר ומחשבה במיוחד   לאורך ההסטוריה האירופאית 

ה המאה  של  הפוליטיים  הפילוסופים  הנחיות    17בחוג  בה  למצוא  שניסו 

הובס    תומס לרפובליקה הטובה. כך כותרת הכנס רומזת לספר המפורסם של 

  )… 1651( " הצורה והשלטון של קהילייה נוצרית ואזרחית לוויתן או החומר,"

האם בהתעניינות הזאת נגלה ממש את הדגם הנכון של הקריה העברית שכינינו,  

יש לה עדיין מה לתרום לפוליטיקה של עם     במשחק מילים,׳מדינת לוי?׳ והאם

  ישראל במדינת ישראל? 

  

  

 

 

 

 

  

  

   

   הכנס יוזם על ידי

http://dialogia.co.il/ 



    הערבתכית 
  

  דברי פתיחה : 18.00-18.10

 ?מ"מדינת משה" אל מדינת לוי ,שמואל טריגנו

 

  יסודות הקריה העברית :  18.10-19.40
  

"ושכנתי בתוך בני ישראל":   ,שמואל טריגנו: 18.10-18.40 -

 כלכלת הטרנסנדנס בקירייה העברית

 

בכנסת ישראל   תשורשי משילו ,ברקוביץדב : 18.40-19.10 -

 ודפוסיה: אדם יוצר, כריתת הברית וארץ הקודש במלכות הבורא

 

ברית עזרא: מכנונה של קהילה   ,דודי פויכטוונגר: 19.10-19.40

 פוליטית לעיצובה של לאומיות יהודית 
  

  ההקשר :  19.40-20.40

בפילוסופיה  הנחות יסוד לעיון  , רונן שובל: 19.40-20.10 -

 הפוליטית היהודית

   

העם היהודי נכח נפקד במדינת  ,אלעד ליסון: 20.10-20.40 -

  ?ישראל

 
  מאתמול להיום: פרשות השוואתית :  20.40-21.40

יסודות דמוקרטיים, תיאולוגיים   ,משה הלינגר: 20.40-21.10 -

 ופוליטיים במקרא והדמוקרטיה הליברלית המערבית: דיון משווה

  

החסך הרפובליקני של מדינת  ,אסף מלאך: 21.10-21.40 -

 הלאום היהודית לאור התפיסה הפוליטית במקרא
-   

 

  דיון וסיכום: 21.40-22.00

 



  המרצים:  

ברקוביץ • ליצירה  ,  דב  אב  בית  מדרש  בית  בראש  עומד  ברקוביץ  דוב  הרב 
בסוגיות   לחיים  תובנות  הקיומי:  "הדף  סדרת  מחבר  בתורה,  והתחדשות 

פירסם הרבה ספרים ומאמרים. ספרו החדש "הרוח המתהלכת: דרך   התלמוד",
 . עץ החיים" עומד לצאת בע"ה באביב הקרוב בהוצאת כרמל 

 

באוניברסיטת בר אילן (מדעי המדינה ומשפטים) ראש      פרופסור ,  משה הלינגר  •
מורשה בבית  ומדינה  יהדות  לאתיקה,  שוורץ  הישראלי      מכון  במכון  ועמית 

ספריו  לדמוקרטיה. לאן" :בין  ישראל  הפוליטית  " עורך    , "  ?מדינת  המסורת 
 , דניאל אלעזר  לזכר : "היהודית לדורותיה 

 Religious Zionism and the Settlement Project (with Isaac Hershkowitz 
and Bernard Susser)  

 

פרופסור אמריטוס (אוניברסיטת פריז), יסד עם מקס בן חמו  ,  שמואל טריגנו  •

בפרט   ספרים,  ושישה  עשרים  של  מחברם  דיאלוגיה,  של  "עמותת  פילוסופיה 

בתורה הפוליטיקה  של  ראשיתה  ובאנגלית),    "החוק,  המדינה  "(בצרפתית 

 .  " היהודית מעבר לנורמליות

 

מרצה במכללה האקדמית הרצוג, באוניברסיטת    ,ד"ר אלעד ליסון ,  אלעד ליסון •

בעבר   שימש  ירושלים.  ובמכללה  אילן  תוכנית  בר  של  אקדמי  זהות  "כמנהל 

מורשה    " תומדיניו בבית  המדרש  בית  תוכנית  וכראש  למדינאות  במכללה 

 .  בירושלים.כותב ספר על תיאולוגיה פוליטית בישראל

 

מלאך  • מרצה  ,  אסף  למדינאות,  המכללה  בראש  עומד  מלאך  אסף  ד"ר 
הרטמן. במכון  וחוקר  שלם,  האקדמי  במרכז  פוליטית  פרסם    בפילוסופיה 

.  " גלגולי הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי  -מהתנ"ך ועד מדינת היהודים  "
 כיו"ר ועדת מקצוע אזרחות במשרד החינוך.  2015משמש מאז 

 

מייסד ועומד בראש החוג לאזרחות במכללה האקדמית הרצוג  ,  דודי פויכטוונגר •
בתיכון  מחנך   ,מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית  .שבגוש עציון 

בירושלים  פרופ ,הרטמן  עם  אבנון   'ערך  אופקים"דן  מדינית    : מיזוג  מחשבה 
  ת". ישראלי-יהודית 

  

שובל • ארגמן.,  רונן  מכון  וראש  תקווה,  קרן  דיקן  הוא  לפילוסופיה,  יו"ר    ד"ר 
הנהלה   חבר  והיה  תרצו",  "אם  תנועת  את  ייסד  אצ"ג,  בית  של  בהתנדבות 

הלאומיים,   הספר   במוסדות  את  תרצו  א"פרסם  לציונות    – ם  מנפיסט 
, ושורה של מסות ומאמרי הגות בנושא פילוסופיה, ספרות וציונות  " המתחדשת

 . מעריב ו מקור ראשון , הארץבעיתון 


