תכנית העמיתים -עלמא בית לתרבות עברית מבנה התכנית :
הלימוד מתנהל בקבוצות קטנות ובחברותא אינטימית ,תוך דיאלוג עם צוות מורים מתחומי דעת
והשקפות עולם שונות .אלו מאפשרים התפתחות של שיח פתוח ומקנים כלים המאפשרים חשיפה
למורשתם העברית-יהודית  ,במטרה לגרום לעמיתים ליצור ,לפעול ולהשפיע על השיח התרבותי-
חברתי בישראל.
תכנית הלימודים מחולקת השנה לשני סמסטרים :במהלך סמסטר אביב מונחים היסודות המקנים
למשתתפים מפתחות אל אוצר המקורות היהודיים הקלאסיים ובני זמננו .במהלך סמסטר קיץ
מעמיקים המשתתפים את הלימודים באמצעות העמקה ועיון בהויה הישראלית.
תכנית הלימודים משלבת בין חמישה מוקדים:


בית מדרש –מתכונת הלימוד המסורתית של בית המדרש משמשת ללימוד טקסטים מן
המקורות היהודיים בהקשרים עכשוויים ומתוך דיאלוג עם מקורות מן התרבות הכללית ובני
ימינו .את חווית הלימוד הייחודית אשר נעה בין שיח אינטימי בחברותא לבין דיון תוסס
במליאה מובילים שני מנחים המגיעים מתחומי דעת ומתוך הקשרי זהות שונים ,כך שתרבות
המחלוקת הנתפסת כערך מרכזי בעולמם של חכמים וכמחוללת חשובה של יצירה ושיח
לאורך הדורות ,בנויה פנימה לתוך תהליך הלימוד ,ופותחת גם בפני העמיתים את האפשרות
לצאת מתוך נקודות מבט שונות למהלך פרשני ולמפגש ביקורתי עם המקורות.



הגות כללית – במהלך הלימודים יושם דגש על חשיפה למגוון הוגים וטקסטים קנוניים
בפילוסופיה הכללית ובתרבויות שכנות ,עתיקות או בנות זמננו .נעמיק את ההיכרות עם
זרמים מרכזיים של מחשבה בהקשר החברתי והפוליטי בו עוצבו והתגבשו.



מוקד טקטסואלי – נתנסה בקריאה קרובה וביקורתית בטקסטים נבחרים מן המקרא,
הקבלה ,מן הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים ומן הספרות העברית .



מפגש בין יהדות ומודרנה – תהליכי שינוי עמוקים שפקדו את העולם המודרני לא פסחו גם
על החברה והתרבות היהודית ולמעשה שינו את פניה באופן מובהק .יתר על כן ,עיצובה של
זהות יהודית עכשווית כרוך באופן בלתי נמנע במפגש עם זהויות ותפיסות עולם מתחרות,
ובהתמודדות בשוק החופשי של רעיונות והשקפות .נתבונן בתהליכים של חילון ולאומיות
שהם רבי משמעות גם בהקשר הישראלי.



סדנת אמן – נתמקד בחקירה של התנועה הדו-סיטרית בין טקסט ליצירה .היצירה
האמנותית תבחן כטקסט הפתוח לקריאה ,ניתוח ופרשנות ,ובו בזמן כצורה עשירה ופוריה
של פרשנות ,חקירה ומדרש המגיבה למושגים וטקסטים .

מתכונת הלימודים :
שני סמסטרים
המפגשים יערכו מדי שבוע בימים א' ו-ה' בין השעות .16:00-21:30
תהליך הקבלה:
על המעוניינים להתקבל ללימודים לשלוח את המסמכים הבאים למייל alma@alma.org.il
• קורות חיים בהיקף של עד  2עמודים
•דוגמת עבודה אישית :טקסט עיוני  /יצירתי  /אומנותי

*מועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון אישי
*מועמדים שיתקבלו לתכנית יזכו במלגת שכר לימוד מלאה

