תיקון ליל שבועות בעלמא

יום שלישי |  | 30.5.17ו׳ סיון תשע״ז | מ 22:00-אל תוך הלילה

19:00-18:00

*

21:30

לקראת תיקון ד״ר מיכה גודמן :הרב קוק והרצל במלכוד 67
מרפסת

בית מדרש עליון

גלריה

גג

הרמת כוסית וברכות שירה צימרמן ,מנכל״ית עלמא

22:00
23:00
24:00
01:00

״ירושלים של זהב״
ממדרש תלמודי
ועד שיר מחאה
ד״ר רות קלדרון
וד״ר מירב רוט

עצמיות פלסטינית
בישראל :בין
מציאות לחלום
עמרי הרצוג בשיחה
עם זהייה קונדס

על קדושה וריבונות:
מליבוביץ ועד
הר הבית
ד״ר תומר פריסקו

עבודות וידאו
ראפת חטאב

קרב מיוחד ונשכח
בנות בצריח
(מופע חוזר בשעה
)24:00

יורים וצוחקים
עם יוצרי ״היהודים
באים״ :נטלי מרכוס
ואסף בייזר
בהנחיית נויה שגיב

ירושלים בירה
דו-לאומית
דה פקטו?
מריק שטרן

הולדת הגוי
בספרות חז״ל
פרופ׳ ישי רוזן-צבי

עבודות וידאו
נירה פרג

״אם אשכחך
ירושלים״ :חורבן,
נישואין ונקמה
בתהילים קלז
יעל פיש

מקדש וקרבנות:
בין מציאות לרעיון
פרופ׳ רמי ריינר

אברהם אברהם,
שרה שרה
פרופ׳ ישי רוזן-צבי
בשיחה עם נירה
פרג

כיבוש התישבות
והתנחלות :עיונים
בספר יהושע
נויה שגיב

עדות
סרטו של
שלומי אלקבץ

קרב מיוחד ונשכח
בנות בצריח
(מופע חוזר)

ציונות ארוטית:
אמנות ישראלית
סביב ששת הימים
יונתן הירשפלד

רק בירושלים:
יצירה בעיר
המורכבת בעולם
איתי מאוטנר בשיחה
עם דפנה קרון

מה רבי נחמן היה
אומר :מבט חסידי
על הסכסוך
יאיר אגמון

אסופת סרטים
קצרים

מרחב תודעה
כעולם שלום רחום
מדיטציה ושיח עם
רני עובדיה

חדר דף יומי

בית מדרש עמיתים :לימוד בחברותות לאורך הלילה בהנחיית עמיתי עלמא

02:00

מופע לילה עלמה זהר

הכניסה חפשית על בסיס מקום פנוי .הקדימו להגיע והבטיחו מקומותיכם.

בית מדרש תחתון

סטודיו שרון מורו .צלם :אילן ברונר (לשכת העיתונות הממשלתית)

שישה ימים .חמישים שנה.

שלומי אלקבץ ועופר עין גל יוצרי הסרט עדּות.
אסף בייזר ונטלי מרכוס תסריטאים ,יוצרי הסדרה ״היהודים באים״.
בנות בצריח הן סמ״ר ג׳ני ורב״ט ג׳אנה ,היוצרים נדב בושם ועדילי ליברמן.
ד״ר מיכה גודמן סופר ,הוגה וחוקר המחשבה היהודית .עמית מחקר במכון הרטמן.
יונתן הירשפלד צייר ,אוצר וכותב .ממקימי הגלריה השיתופית ׳חנינא׳.
ד״ר עמרי הרצוג מורה בעלמא .ראש המחלקה לתרבות במכללת ספיר ומבקר ספרות.
עלמה זהר מוזיקאית ,יוצרת ,כותבת ופעילה חברתית.

על המשתתפים

יאיר אגמון סופר וקולנוען ישראלי.

ראפת חטאב עמית עלמא .יליד יפו ,אמן רב תחומי העוסק במיצג ,מיצב ,וידאו וצילום.
איתי מאוטנר המנהל האמנותי של ׳מקודשת׳ ,עונת התרבות בירושלים .אוצר ׳פצ׳ה קוצ׳ה׳.
רני עובדיה מורה לדהרמה ומרכזת בתוכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס באוניברסיטת בר-אילן.
יעל פיש דוקטורנטית לתלמוד ומדרש ,עוסקת בראשית הנצרות .מרצה בתוכנית העמיתים של עלמא.
נירה פרג אמנית וידאו .עבודותיה מוצגות ונאספות בגלריות ומוזאונים בעולם.
ד"ר תומר פרסיקו עמית מחקר במכון שלום הרטמן וחוקר ומרצה על דתות באוניברסיטת תל-אביב.
זהייה קונדוס חוקרת תרבות .דוקטורנטית בבית הספר למדעי תרבות באוניברסיטת תל-אביב.
ד״ר רות קלדרון מייסדת 'אלול' ועלמא ,חוקרת תלמוד וחברת סגל במכון מנדל ובמכון הרטמן.
דפנה קרון יוצרת .מנהלת אמנותית עלמא ,פסטיבל ׳בבית׳ לעונת התרבות ומרצה באוניברסיטת חיפה.
פרופ׳ ישי רוזן-צבי פרופ׳ בחוג לתרבות עברית באוניברסיטת תל-אביב וחוקר במכון הרטמן.
ד״ר מירב רוט פסיכולוגית ופסיכואנליטיקאית ,מרצה בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב.
נויה שגיב מרצה וחוקרת מקרא .דוקטורנטית בחוג לספרות אוניברסיטת תל-אביב.
מריק שטרן דוקטורנט בחוג לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.
סרטים קצרים :לילה בטרמן וענאל רזניק כל הזכויות שמורות ,איילת בכר טייק  ,3דניאל שוורץ המראה.
שירה צימרמן מנכל״ית עלמא.
יותם יזרעאלי מנהל תוכניות עלמא.
תמר רצ׳קובסקי מנהלת תפעול עלמא.
עלמא בית לתרבות עברית מציעה דרך חדשה ללימודי התרבות
העברית ולעיסוק בשאלת הזהות היהודית-ישראלית .בעלמא חוקרים
את התרבות העברית ,לומדים את מסורתה ונוטלים חלק בעיצובה.

עלמא בית לתרבות עברית שד״ל  6תל-אביב www.alma.org.il 03.5663031

