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  קיצור קורות חיי�

  אופיר העברי

  1964יליד 

    0543972499: טל

 ofirh@shalem.org.il: ל"דוא

  

  השכלה

  ).2005(אוניברסיטת לונדו  , החוג להיסטוריה, תואר דוקטור

  ). 1998(אביב 'אוניברסיטת תל, החוג להיסטוריה כללית, תואר מוסמ%

  ).1991(יב אב' אוניברסיטת תל, החוג להיסטוריה כללית, תואר בוגר

  

  תעסוקה

  .עמית במרכז של*' חוקר 2002מאז 

  ".תכלת" עור% ראשי כתב העת 1999'1995

  .במסגרת הוצאת של*, "לוית " עור% סדרת ספרי מופת בהגות מדינית 1997'1994

  ".העול* הזה"חו, בשבועו  'כ עור% חדשות" כתב ואח1993'1990

  

  תפקידי* ציבוריי*

  .המלווה למגזר החרדי, ג"לשל המ חבר הועדה '' 2011מאז 

  .ג ליישו* כללי לימוד אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" חבר צוות המל2011

וינות במוסדות  חבר צוות המעקב אחר ביצוע התוכנית הלאומית להקמת מרכזי מצ'' 2010מאז 

  .האקדמיי* בישראל

  .ונה ולרשות העתיקותהמייעצת לשר הממ,  חבר המועצה לארכיאולוגיה'' 2010מאז 

  . ל"למוסדות שאינ  אוניברסיטאות ולשלוחות מחו, ג" חבר הועדה של המל'' 2010מאז 

 .)ג"מל (חבר המועצה להשכלה גבוהה '' 2010מאז 

  .אשר הגישה מסקנותיה לשר החינו%, חינת תקנו  פרסי ישראל חבר הועדה לב2010

משרד (עצמת תשתיות המורשת הלאומית  התוכנית לשיקו* וה–ר "תמ, חבר ועדת ההיגוי 2009

 ).ראש הממשלה
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  פרסי* ומלגות

ר למחשבה 'מטע* מכו  פולג, ב"ארה) הבירה(וואשינגטו  , ר'מלגת עמיתות בספריית פולג 2007

  . עשרה'והאגודה האמריקאית ללימודי המאה השמונה, מדינית בריטית

  

 פרסומי*

1.  “Introduction”, The Law of Nature and of the Nations according to the 

teachings of the  Hebrews, by John Selden  )בהוצאת של*, 2012להופיע  צפוי( 

2. “John Selden and the early modern debate over the foundations of 

political order” 'ו  סלד ' התקבל לפרסו* במסגרת ספר הכנס הבינלאומי על ג ,

 ).בהוצאת אוניברסיטת פריס, 2012פוי להופיע בשנת צ(אוניברסיטת פריס 

3. “It shall be a Nation: Terry Gilliam’s exploration of national identity 

between rationalism and imagination” –  התקבל לפרסו* בתו% הספר  

 J. Birkenstein (ed.), The Cinema of Terry Gilliam: It’s a Mad World,   

  ).Columbia University Press בהוצאת, 2012וי להופיע בשנת צפ(

4. “Il declino demografico, un mito duro a morire” in Limes – Rivista 

Italiana di Geopolitica 5/2011 (Gruppo Editoriale L’Espresso, Nov. 2011)  

 )2009 ,הוצאת של*(פילמר  מאת סר רוברט פטריארכה, מבוא .5

 )2008, הוצאת של*( מאת אלקסיס דה טוקוויל דמוקרטיה באמריקהה, מבוא .6

 :”The “politick personality –דיסרטציה לקבלת תואר דוקטור מאוניברסיטת לונדו   .7

Edmund Burke’s Political Ideas and the Lockean inheritance) 2005( 

 ).1998, הוצאת של*( מאת פרדרי% האייק הדר% לשעבוד ,מבוא .8

 ".תכלת"רי* בכתב העת מאמ .9

  ".האר,"ו" ידיעות אחרונות"כולל ב, מאמרי* בעיתונות היומית .10

  

  כנסי*

• “John Selden and the early modern debate over the foundations of 

political order” presented at the International conference on John Selden, 
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Institut Michel Villey, Université Paris II – Panthéon Assas, Paris, 

France, 24-25 June 2010. 

• “John Selden’s view of Church and State” presented at Hebraic aspects of 

the Renaissance conference, University of Haifa, May 11-13 2009.    

• Participant at Liberty Fund closed colloquium “Early modern concepts of 

liberty”, Bruges, Belgium, 25-28 February 2009. 

• "John Selden’s defense of tradition in Law and Politics", to be presented 

at the Second Annual North-Sea Early Modern Workshop, Institute of 

philosophy, Leiden University, Netherlands, 13-14 February 2009. 

• “’Be Instructed You Who Judge the Earth’: the Biblical Foundation of 

Sir John Fortescue's Theory of English Law and Politics”, presented at 

Political Hebraism conference, Princeton, USA Sep 7-9 2008.  

• “Edmund Burke’s idea of sovereignty” presented at the BSECS (British 

Society for Eighteenth Century Studies) annual conference, St Hugh’s 

College, Oxford, UK, Jan 3-5, 2008. 

• “Nation as the basis for John Selden’s theory of traditional law and 

politics”, presented at the General Conference of the ECPR (European 

Consortium of Political Research), Pisa, Italy, 6-8 Sep. 2007. 

• “‘Masoreth is the Defence of the Law’: John Selden and the Hebrews’ 

‘Universal Philosophy of Customs’” - presented at Political Hebraism 

conference, Jerusalem, Israel Dec 26-29, 2006. 

• “European Sources of Inspiration for the American constitution”, 

paper presented at Republicanism, Democracy and Constitutional 

Government, the contribution of The Federalist to Political Philosophy, 

International conference November 18-19, 2002, The Hebrew 

University of Jerusalem and Tel Aviv University, Israel. 
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  הוראה

סמסטר , )הועבר בשפה האנגלית(קורס סמסטריאלי , "מקורות המחשבה המדינית המודרנית"

  .ירושלי*, מרכז של*, ח"סתיו התשס

, )עבריתהועבר בשפה ה(קורס סמסטריאלי , "הדמוקרטיה באמריקה מאת אלקסיס דה טוקוויל"

  .ירושלי*, מרכז של*, ח"סמסטר סתיו התשס

, )הועבר בשפה העברית(קורס סמסטריאלי , "מחשבות על המהפכה בצרפת מאת אדמנד ברק"

  .ירושלי*, מרכז של*, ז"סמסטר אביב התשס

סמסטר , )הועבר בשפה האנגלית(קורס סמסטריאלי , "מקורות המחשבה המדינית המודרנית"

  .ירושלי*, ל*מרכז ש, ז"אביב התשס

, )הועבר בשפה העברית(קורס סמסטריאלי , "מחשבות על המהפכה בצרפת מאת אדמנד ברק"

  .ירושלי*, מרכז של*, ו"סמסטר אביב התשס

  

  תחומי מחקר

  .הגות יהודית, מחשבה ציונית, תולדות המחשבה המדינית

  

 צבא

  .שירות חובה מלא בחיל המודיעי 

  

  שפות

  .איטלקית, אנגלית, עברית

  

  חרא

הרצאות בהזמנת אגודת ; ל"ס לפיתוח מנהיגות של צה" בי'בי  היתר , ל"מרצה באר, ובחו

אודינה , קונאו, טריאסטה, פאדובה, יה'פרוג, טורינו, איטליה בערי* מילאנו'הידידות ישראל

  ).איטליה(וגוריציה 

  


