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אלוהים שלי 
7-9.4.2016 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: יש אלוהים?    
האם אלוהים ברא את האדם, או שמא האדם המציא את האלוהים? 
על דמותו של אלוהים כגיבור טראגי, שמתחיל את ספרו האוטוביוגרפי 
כשהכל נעשה בדברו, אבל מפעל חייו מתפרק שוב ושוב, ועל 
ההבדל בין אלוהי הפילוסופים, אלוהי הדתות ואלוהי המשוררים. 
האם אתיאיזם אינו בעצמו סוג של דת? איך השפיע מותו של אלוהים 
על החברה האנושית, שבפעם הראשונה סוגדת רק לעצמה? 
אילו תחליפים המצאנו לאלוהים, והאם אנו מסוגלים באמת לחיות 

בלי להאמין?
מרצה: אירי ריקין, מבקר ספרות בעיתון 'הארץ' וב'קול ישראל', 

מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שקית הממתקים של אלוהים
חנן יובל שר שירים המתכתבים עם אלוהים 
ורוני סומק קורא שירים מימי הביניים ועד 
ימינו ובהם מרחפת רוח אלוהים בין המילים.

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: אלוהים ביצירות אמנות
האמנות הייתה מאז ומעולם כלי ביטוי של הדת והאמונה. 

החל מזאוס וכלה בישו פנטוקרטור תיארו האמנים את אלוהים 
ביצירותיהם. לעתים זוהי דמות האל המתנה אהבים עם נשים רבות, 
לעתים זו היא יד הנראית ממעל ולעתים זהו אלוהים  הזועף של 

מיכלאנג'לו בתקרת הקפלה הסיסטינית ברומא.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

11:45  הרצאה: 
תפישת האלוהות בתרבויות המזרח הקדום

"אילו האריות ידעו לצייר, היו מציירים את 
אליהם בצורת אריות" )כסנופון(. על עולם 
האלים ומשמעותו בתרבויות המזרח הקדום.
מרצה: גליה דורון, מרצה לארכיאולוגיה, 

מקרא ולתרבויות המזרח הקדום

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: 
"המיסתורין האבסולוטי של השילוש הקדוש"

הניסיון להבין את מושג האל מהווה 
אתגר אין סופי עבור המאמין הנוצרי. 
מה משמעות "שלושה שהם אחד" 
וכיצד הפך ישוע אל ואדם בה בעת. 

מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: אלוהים שלי, רצינו שתדע 
שירים לאל ועליו – שירי תפילה ושירים אישיים, שירים מקוריים 
ומתורגמים שהושרו ומושרים בכל תקופה, בכל ארץ, בכל שפה, 
בכל גיל.              מנחה: דן אלמגור | ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
סיפורה של מהפכה - על השלטת האמונה באל אחד  
ספר התנ"ך הינו המניפסט של המהפכה המונותאיסטית, המהפכה 
שהשליטה את האמונה באל אחד. באילו דרכים נקטו סופרי המקרא 
כדי לקדם את  המהפכה, ומה היה סוד הצלחתם? מה המחיר ששולם 
כדי להשליט את המהפכה? בשאלות אלה ואחרות תדון ההרצאה.

מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ, האונ' העברית והמרכז הבינתחומי

12:15  קונצרט: אמדאוס מתפלל   
המוסיקה הקלאסית אוהבת להתפלל לאלוהים, לעיתים דרך מוסדות 
הדת והליטורגיקה שלה, ולעיתים דרך מנגינה חרישית, אינטימית, 
ואינדיבידואלית. בלב הקונצרט תושר התפילה המושלמת והעצובה 

מכולן מאת מוצארט: הרקוויאם אשר כתב 
לפני מותו, ואיתו פרקי מקהלה מרגשים. 

המקהלה הקאמרית רמת גן   
חנה צור – ניצוח

גיל שוחט – פסנתר והנחיה
דניאל גורפינקל – קלרינט

שאלת האלוהות העסיקה את האדם משחר האנושות. האם אלוהים הוא מושג מופשט או דמות מוחשית? האם אוניברסלי או מקומי? 
על תפישת האלוהות בתולדות האנושות, על נקודות הדמיון והשוני בין שלוש הדתות המונותאיסטיות ועל אלוהים בעולם הקדום.

לפרטים והרשמה : רח’ גולדה מאיר 3, ת.ד 4075, פארק המדע נס ציונה, 7414001 
info@ktarbut.co.il 08-9396040 :טל: 08-9396030 / פקס 


