מצוינות • חדשנות • מעורבות

מכון ון ליר בירושלים מגשר על הפערים בין מחקר אקדמי למעורבות חברתית
באמצעות עיסוק באתגרים מרכזיים בתחומי החברה האזרחית והדמוקרטיה בישראל;
תרבות וזהות יהודית; מחקרים מתקדמים במדעי הרוח והחברה; שלום ודיאלוג אזורי;
חינוך; התפתחות כלכלית; ושוויון חברתי ומגדרי.
שכנים בים התיכון

ההתמקדות הייחודית שלנו באזור הים התיכון מבקשת לקדם
הבנה ודו-שיח בין ישראל ובין החברות הסובבות אותה כדי לקדם
את השלום ואת שיתוף הפעולה באזור .בניסיון להתמודד עם
האתגרים הפוליטיים ,ומתוך אימוץ עמדה ביקורתית ועצמאית,
עורכים חוקרי האזור מחקרים חלוציים ופורצי דרך ,יוזמים
פרויקטים חוצי גבולות הקוראים תיגר על ההנחות הקיימות,
ומעמיקים את הידע על הפעולות הנעשות באזור לקראת
הכרה הדדית ,שיתוף פעולה בין אירופה למדינות האזור ,הבנה
ושינוי.

חברה אזרחית :החברה הערבית בישראל /שוויון מגדרי/
צדק חברתי /כלכלה /חינוך

חיזוק החברה האזרחית הוא גורם מפתח בקידום הדמוקרטיה
והצדק החברתי בישראל ,והוא גם הבסיס ליצירת חברה שוויונית,
פלורליסטית וסובלנית .רבות מתוכניות המכון מוקדשות לפיתוח
חברה אזרחית בישראל .הן יוצרות ידע חדש ומפתחות מודלים
חברתיים מעשיים .מטרתנו היא לשלב את ממצאי המחקרים
בדיון הציבורי בישראל ,הן בקרב מקבלי ההחלטות והן בציבור.

תרבות וזהות יהודית

אנו מבקשים להרחיב ולקדם את ההבנה של כל צורות
התרבות והזהות היהודית בעולם המודרני .אנו מעודדים
דיאלוג בין קבוצות שונות של יהודים בישראל ובגולה.
מטרתנו לקיים דיון כדי לפתח נקודת מבט יהודית דמוקרטית.
תוכניותינו מתמקדות בשלושה נושאים עיקריים :היהדות
כתרבות; פילוסופיה יהודית בת זמננו; ושונות ואחדות
בחיים היהודיים.

לימודים מתקדמים

אנו מקדמים מגוון רחב של תוכניות מחקר במדעי הרוח
והחברה כדי לגבש רעיונות חדשניים שאפשר יהיה ליישמם
לסוגיות חברתיות ,פוליטיות ותרבותיות .האתגר הוא לקדם
מחקר עצמאי תוך כדי החלפת רעיונות בין חוקרים במדעי
הרוח ובמדעי החברה .התוכניות כוללות קבוצות מחקר ,כנסים
וסדנאות בינלאומיים ,תוכניות קיץ לחוקרים צעירים ,ספרים
ופרסומים.

האקדמיה ע”ש פולונסקי

מרכז בינלאומי למדעי הרוח והחברה ,המחבר בין חוקרים
צעירים מהארץ ומחוצה לה ומטפח אותם .האקדמיה מספקת
סביבה ייחודית ומעודדת ,שירותים מעולים ותמיכה כספית
מלאה לחוקרים מצטיינים לתקופה של עד חמש שנים כדי
שיוכלו לקדם את מחקריהם החדשניים לקידום התרבות
האנושית.

המחויבות לאחריות ציבורית ולאתיקה אזרחית עומדת בלב
המטרות האינטלקטואליות והמחקריות שבשמן פועל מכון
ון ליר בירושלים זה יותר מחמישים שנה .המכון ממלא תפקיד
מרכזי בתחומים בעלי חשיבות גבוהה ורגישות חברתית,
מתייחס למוקדים המרכזיים של המתחים השוררים בחברה
הישראלית ומאפשר יישום מוצלח של גישות חדשות ושל
רפורמות בתחומי הצדק החברתי ,החינוך ,מחקרי מדיניות,
העצמה אזרחית ,הטמעת חשיבה מגדרית ושונות תרבותית.
מכון ון ליר בירושלים הוא מרכז מוביל למחקר בין-תחומי
מתקדם ולאחריות ולמעורבות בתחום החברתי .כחממה
לרעיונות חדשים במדעי הרוח והחברה עורך המכון מחקרים
עצמאיים ,שעל בסיסם הוא מפיץ ידע ומציע מודלים
ופתרונות מעשיים.

הקמפוס

הקמפוס של מכון ון ליר בירושלים שוכן בלב ירושלים ,סמוך למשכן
הנשיא .הארכיטקטורה הייחודית והמערך הפיזי יוצרים מקום ירוק
ומעורר השראה בעל הידור מאופק .הקמפוס בנוי סביב חצר גן,
ושוכנים בו מכון ון ליר בירושלים ,האקדמיה ע”ש פולונסקי ללימודים
מתקדמים במדעי הרוח והחברה ,האקדמיה הישראלית למדעים
ולמדעי הרוח ,המועצה להשכלה גבוהה וקרן המדע הישראלי.

להשתתפות ולהשפעה על הסביבה בה אנו חיים,
להתנדבות ,לתרומה או לקבלת מידע נוסף צור קשר:
דנאי מרקס ,טל’ ,+972-2-5605280 :או
support@vanleer.org.il
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