מצוינות • חדשנות • מעורבות

פותחים שבוע
פרשת השבוע במכון ון ליר בירושלים
סדרת הרצאות פופולרית המעצימה נגישות של קבוצות
ויחידים לספרות היהודית הקנונית ומציבה את התנ”ך כמקור
להשראה וכמורשת משותפת.
סדרת “פותחים שבוע” ,אשר חוגגת  18שנה להיווסדה ,היא
פרויקט דגל שמטרתו לשפר את נגישותם של טקסטים
יהודיים קנוניים לכלל הציבור ולהפוך את העיסוק בפרשת
השבוע לביטוי של תרבות יהודית.
גברים ונשים מכל קצות החברה ,בעלי זיקה דתית
מגוונת ,נבחרים להציג את פרשנותם הייחודית לפרשת
השבוע .המרצים כוללים אנשי אקדמיה בכירים ,רבנים
ואינטלקטואלים מתחומים שונים ,כגון פילוסופיה ,ספרות,
מדעי החברה ומדעי הטבע ,וגם סופרים ואמנים המייצגים
קשת רחבה של גישות ועמדות.
הסדרה פתוחה לקהל הרחב .מעל  400איש משתתפים
בהרצאות השבועיות בירושלים ואלפים נוספים נהנים

מצפייה באמצעות אתר האיטרנט של מכון ון ליר
בירושלים.
השפעתה הרבה של סדרת ההרצאות אינה מוטלת בספק.
בתחילת הדרך היה הרעיון להעביר את פרשת השבוע מבית
הכנסת למרחב הציבורי לא פחות ממהפכני ,וכיום אפשר
לראות שמוסדות וארגונים רבים פועלים בהשראת המודל.
במקביל לצמיחת הפופולריות של הקונספט ברחבי הארץ,
השכיל מכון ון ליר בירושלים לשמר ולחזק את ייחודיות
הפרויקט על ידי יצירת דיאלוג בין הסיפורים התנכיים ובין
מגוון נושאים ,כגון היצירה ,התרבות האנושית ,הפסיכולוגיה,
משמעות החיים וצדק חברתי.
אנו מזמינים אותך לתת חסות להרצאה או לסדרת הרצאות
לכבודו או לזכרו של אדם יקר ,כדי להמשיך את העבודה
החשובה ולבסס את השפעתה רחבת ההיקף של התוכנית
ברחבי העולם.

פרויקט של מכון ון ליר בירושלים

רקע
באמצעות הקמת מכון ון ליר בירושלים הצליחו מייסדיו
להפיץ את הסולידריות שהם חשים כלפי העם היהודי ואת
מחויבותם להבטיח את קיום עתידו .המכון יוצר ומיישם
פרויקטים המחזקים את החיבור למורשת היהודית ,ותומך
במחקרים ובפעילויות המקדמים זהות ותרבות יהודית
בישראל וברחבי העולם.

מכון ון ליר בירושלים מגשר על הפער בין מחקר אקדמי
ובין פעילות חברתית ,תוך טיפול באתגרים משמעותיים
בתחומים :חברה אזרחית ישראלית ודמוקרטיה בישראל,
תרבות וזהות יהודית ,לימודים מתקדמים במדעי הרוח
והחברה ,דיאלוג ושלום אזורי ,חינוך ,פיתוח כלכלי ושוויון
חברתי ומגדרי.

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
מכון ון ליר בירושלים
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,ישראל
www.vanleer.org.il

