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מקצוע

לאחרונה
לאנשים

חדש

בארץ,

בה

ומשפחות

שנכנס והפך למוכר
מקבלים

יותר

הכשרהלסיוע

בהתמודדות

עם

מצוקות

סופניים.״משל״י״ היא תו־
$TS1$תוכנית$TS1$

שונות ,כמוהולים
שכטר
אחה״צ ,יתקיים יום פתוח במכון
ועד
$DN2$תוכנית $DN2$המשלבת
כנית
שבירושלים .יום זה
למדעי היהדות לתואר שני
לימודים בצוותא
בלימודי התואר
התמקדות
כמו בית
במתכונת מעט שונה ממה
שהסטודנטים
מדרשלגברים ונשים ,עם
ייערך
בתלמוד .מסלול זה מיועד לכל מי שאוהבללמוד
למתענייניםלהגיע
לעתיד מכירים .הוא מציע
המבוגרים
ואוהבתלמוד .כאן נוצרות קבוצותלימוד מגו־
$TS1$מגובשות$TS1$
יוכלו לקבל ייעוץ
ילדיהם .בעוד
עם
$DN2$מגובשות $DN2$ובחלק
מקורסים הלימוד
בשות
ואת כל השירותים של יום פתוח הילדים ייהנו
נעשה
בחברותא.
מפעילויות שמארגן בית מדרש״אלול״.באלול
מלמדים ודורשים מקורות ישראל על כל גוניהם,
גם בסגל ניתן למצוא דמויות מעניינות
שמא פרידמן ,שזכה זה
וייחודיות ,כמו פרופ׳
לצד ספרות והגותכללית.הפעילות מיועדת
מכבר בפרס ישראל לחקרהתלמוד.
וחילוניים כאחד.
האוכלוסייה ,דתיים
לכלל
במכון מציינים כי כל סטודנט מקבל יחס
בהן חגיגה מו־
$TS1$מוזיקלית$TS1$
לילדים יהיו מגוון
פעילויות
הארצישראלי ,יצירה,
זיקלית
אישי ,באמצעות יועץ אישישמלווה אותולאורך
$DN2$מוזיקלית $DN2$שלילדות בטבע
משחקים והפתעות נוספות.
כל השנה ולא רק ביומו הראשון.הלימוד נעשה
03-52
בכיתות קטנות של
תלמידים ״ולא
מכון שכטרהפועללמעלה מ 30 -שנים מיועד
באודיטוריום של מאה איש״.
בלימודי רוח ,יהדות או התמקצעות
לכלהמעוניין
בתחומו והוא לא פונה לדתיים בלבד .כ70 -
פתוחה
מטרת המכון היא ״להפיץ יהדות
ומאפשר
שמדברת לכל אמד ואחת
ומקבלת .כזו
הסטודנטים הם
אחוזים מכלל
חילונים .מגיעים
לכל אחדלהביע את עצמו .בנוסף לרוחהפלו־
$TS1$הפלורליסטית$TS1$
אליו אנשי רוח ואנשי חינוך וגם כאלה שמעו־
$TS1$שמעוניינים$TS1$
רליסטית
במקום
$DN2$שמעוניינים $DN2$לעשות תואר שני כדי להתקדם
ניינים
$DN2$הפלורליסטית $DN2$המשולבת
בלימודים ,המכון מעניק
מדי שנה את ״פרם ליבהבר״ בשווי  40אלף
עבודתם ,כמו למשל במשרדיםממשלתיים וכמובן
דולר .זה נוסד ע״י הרב מרק וד״ר הניהליבהבר
כל מי שמתעניין ביהדות .בין בוגריו הוא שר
הרווחה הנוכחי מאיר כהן ,הסופרת יוכי ברנדס
סובלנות דתית ופתיחות
(המנוחה) במטרהלעודד
ראש
תרבותית במדינתישראל ,בעקבות רצח
ואישים אחרים.
הממשלה יצחק רבין ומתוך מחויבותם העמוקה
המכון מציע תואר שני המוכר ע״י המועצה
והפלורליזםבישראל.
לקידוםהסובלנות הדתית
להשכלה גבוהה מתוך מבחר של  14תחומילימוד
בענייני יהדות .ביניהם:לימודי ארץ ישראל,
לפני שנתייםקיבלו את הפרס אהוד בנאי וד״ר
בשנה
משפחהוקהילה ,תולדות עם ישראל,
לימודי
שעברה קיבלו אותו קובי
מיכה גודמן.
מקרא,
אלבוים .בימים אלה יוצא המוסד בקול
אוז ודוב
האישה והיהדות ,יהדות זמננו,
לימודי
קורא לכלל הציבורלהעלות בפניהם שמות של
תלמוד והלכה ועוד .התואר משלב דרכילימוד
מאמינים שמגיע להם לקבל את
שהם
אנשים
מסורתיות בגישות מחקר מודרניות.
במכון יש גם

שתי

״מרפא״
ו״משל״י״.

תוכניות מיוחדות

״מרפא״ היא

בשם

ליווי
תוכנית

הפרס .ניתן לעשות זאת גם
של המכון ״מכון שכטרלמדעי

בעמוד

הפייסבוק

היהדות״,

