
פרס ון ליר 
 לעבודות גמר מצטיינות 

במדעי הרוח תשפ"ב

 מוחמד אבו מוך
 תיכון חקלאי ימה

סוגי האישה הפלסטינית כפי שמשתקפים 
ברומן "שבחים לנשות המשפחה" מאת 

הסופר מחמוד שקיר 

 עלמה אליעז
תיכון כצנלסון, כפר סבא, במסגרת תוכנית "אידיאה" 

 באוניברסיטת תל אביב
Ready-to-Tear: השפעת תהליכים 

מגדריים-מעמדיים על מגמות באופנה 
בשנים 2012 - 2020

 עלמה בריגר
 עירוני ה, חיפה; במסגרת תוכנית "דרך רוח"

הביקורת המוסרית של העמדה 
הליברטריאנית בנוגע לשיטות צדק חלוקתי: 

המדינה כ"רובין הוד" או כשודדת החירות?

הרצאה 
ד"ר יעל שנקר, חברת סגל במחלקה לאמנויות הקול והמסך, מכללת ספיר

 "לחיות במחיצתה של הממשות": 

על וירג'יניה וולף וחרות המחשבה

חברי ועדת השיפוט  
 ד"ר פיני איפרגן | ד"ר אסף דוד | פרופ' אביעד הכהן 

ד"ר יוכי פישר | ד"ר רונית שטיינברג | ד"ר יעל שנקר

THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE

מכון ון ליר בירושלים 

 אנו 

 מברכים 

את כותבי 
 העבודות 

 שצוינו 

לשבח

טום אנטוליביץ' לנדה
 אורט אבין רמת גן 

 ריבנטרופ-מולוטוב - 

 "ממציאות להזדמנות"

בהנחיית פרופ' דני אורבך

 עמיחי ריין

  ישיבת 'מקור חיים' כפר עציון

 נאום הנרדף על לא עוול בכפו 

 בסיפור המקראי

בהנחיית הרב אלחנן סמט

 דריה צדקה דראל

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

 נדודי שירה: מסע חורפי 

אל נבכי הנפש. מילים ומוסיקה 
במחזור השירים "מסע החורף"
 בהנחיית ד"ר עליזה וסרמן שחיבר 

ואורית שילוח

 אנאבל שפייזר

 מקיף א', באר שבע, במסגרת תוכנית 
 "אידיאה" באוניברסיטת תל אביב

ספרות, סופרים ותהליך היצירה 
 במציאות של סכסוך

בהנחיית מניה כגן

 אלחנן ויזן
 יאסא – התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, ירושלים

 תמורות בגישה למתמטיקה 
 בעת העתיקה 

 שילה פלד
 התיכון לחינוך סביבתי, מדרשת שדה בוקר

 "תקרות לא מוכרות":  
תרבות הבושה היפנית בראי סדרת האנימה 

 "ניאון ג'נסיס אוונגליון"

 תמר רוזנבוים
 תיכון עירוני ד' ע"ש אהרון קציר, תל אביב
ֶׁשַפע ִמִּלים ֲחָלקֹות: פרשנות ספרותית 

ופסיכואנליטית למיתוסים במיתולוגיה היוונית

 אנו 

 מברכים 

 את זוכי פרס 

ון ליר 

טקס  חלוקת הפרס יתקיים 
 ביום ראשון  |  3 ביולי 2022  

בשעות 16:30–18:30 
הכניסה למוזמנים בלבד

הטקס יועבר
בשידור חי

vanleer.org.ilvanleer.org.il 


