
 

 
 במדעי הרוח   פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות

 
 פ"א תש  תי הרוח לשנדעאנו מברכים את זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי תיכון במ

 
 

 מאיה רחל לאה גריניאסטי ארזי 
 

,  התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות –יאסא  
 ירושלים 

 
 – "ערבסקות: המזרח ב"שקיעת עולמנו

לשמאס לאור המתודה   "ערבסקות"סגנון ברומן 
לאוארבך, והתזה של דלז   "מימזיס"הספרותית ב

 וגואטרי על אודות הספרות המינורית  
 
 

 פרופ' גלילי שחר בהנחיית 
 

 
 כהן  יואב

 
 תיכון עירוני ד' ע"ש אהרון קציר, תל אביב 

 
 אללה יוקפנא:   בארץ

ֵלם ַאלַשַבִזי ר׳ )  עיון מחודש באוצר שירת ִרִבי שָׁ
 שלום שבזי( 

 
 
 
 

 עליזה וסרמן שחיבר ד"ר  בהנחיית
 

 
 נועם סעד 

 
 תיכון אזורי מקיף ע"ש י.ח. ברנר

 
אם אין אני לי מה לי וכשאני לבדי מי אני?  

התבוננות בקשיים העולים מתוך תפיסת הזהות  
  "האחר"הקווירית ויישובם באמצעות מושגי 

 " הפגיעות"ו
 
 מיכל יון בהנחיית 

 
 רואן עאמר 

 
 הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול תיכון 

 
 بين الحريري والحريزي –المقامة 

 המקאמה )סגנון ספרותי ערבי( בין אלחרירי  
 אלחריזי ל

 
 

 ביאדסה  בדר בהנחיית
 

 

 אנו מברכים את כותבי העבודות שצוינו לשבח: 

 אזורי סולם צורהספר הבית , אלה אוסרי
 עמדות שונות והשפעתן על החקיקה :""החופש למות בכבוד –המתת חסד 

 
 אורט פסגות, כרמיאל ,דביר ג'מבר

 ובזמן מלחמת העולם השנייה בגטאות לודז' וטרזין  , ספורטיבית של יהודים בין מלחמות העולם בפולין פעילות 
 

 במסגרת תוכנית "אידיאה" באוניברסיטת תל אביב  ,, ירושליםבית ספר תורני ניסויי לבנות – פלך ,הראלירדן 
 למיתוגרפיה מודרניתהצפוניות  המיתולוגיותמתפיסת המוות ביצירתו של טולקין: 

 
 ה העבריתבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית, במסגרת תוכנית "אידיאה" באוניברסיט –ליד"ה  ,תום וינר

  "סירא תא דבן יב אלפא"בשלושה בסירא אחד: גבריות, מיניות ומשפחה 
 

 רמת גן ,בליך ; תיכוןאילן-אוניברסיטת בר ,"דרך רוחבית חינוך " ,יונתן ליבמן 
 ים ואמנת הפליטים כנגד מבחן הזמןפליט 

 
 תיכון עירוני ד' ע"ש אהרון קציר, תל אביב, גיא טל פרידמן 

  אמריקאית עכשווית-ביטוי העבדות ואמנות אפריקה באמנות אפרו 
 

   ההרצא
 עמיתת פולונסקי במכון ון ליר בירושלים  ,האורית מלכד"ר 

 במקרא ובעולמו"משפט )אלוהי( הארץ": על משפט ודת 
 

 טקס חלוקת הפרס יתקיים  

 18:30–16:30ת בשעו, 2021ביולי  4ן, כד בתמוז תשפ"א, ראשו ביום

  5156052-02טל'   ,, ירושלים43רח' ז'בוטינסקי , במכון ון ליר בירושלים
 

   הכניסה למוזמנים בלבד

 www.vanleer.org.il , באתר המכון ישיר הטקס ישודר בשידור 
 

 פרופ' אביעד הכהן, ד"ר יוכי פישר, ד"ר אסף דוד, ד"ר עבדאלנאסר ג'בארין,  ועדת השיפוט: ד"ר פיני איפרגן,חברי 
 , ד"ר יעל שנקר ד"ר רונית שטיינברג

http://www.vanleer.org.il/

