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מושג הכפירה צמח בעולם הפרה-מודרני מתוך מסורות
דתיות ושימש כלי בידי ממסדים דתיים ופוליטיים
לסימון דעות ואנשים ששללו את אמיתות הדת.
בתודעה המודרנית ,כופרים מפורסמים נתפסים על
פי רוב כגיבורי תרבות שחילצו את העולם מן הבערות
הקדמה.
שגזרה עליו הדת והביאו עימם את בשורת ִ
אך מהי כפירה בעידן שיש בו הרבה אמיתות ואין
אמת ודאית אחת? מהם תפקידיה של הכפירה
בהקשרים החדשים של חילוניות ודתיות?

מה בין כפירה לנאמנות? מה משמעותה של תרבות
ללא אפשרות של כפירה?
בסדרת הרצאות זו נבקש להתבונן מחדש במונח כפירה
כפי שצמח בתוך הדתות ,ובעיקר באופן שבו הוא
מתפקד היום בעולם מחולן .נדון באמיתות היסוד של
החברה שלנו ובמשמעות הכפירה בהן ,נתהה מי הם
הכופרים של ימינו ומה תפקידם התרבותי ,ונבחן מחדש
את החלוקה הבינארית בין כופרים למאמינים.

עורכות הסדרה :ד"ר כרמה בן יוחנן ,ד"ר יוכי פישר ,דפנה שרייבר
כל מפגשי הסדרה יתקיימו בשעות 19:15–18:00
במכון ון ליר בירושלים
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יום ראשון 10 ,במרץ 2019
דברי פתיחה :ד"ר יוכי פישר ,המשנה לראש המכון

הרהורי כפירה בעידן של חילון
יו"ר :ד"ר כרמה בן יוחנן
פרופ' אביעד קליינברג

כופרים בערבון מוגבל

D

הרהורי
כפירה

A

מכון ון ליר בירושלים מזמין
את הציבור לסדרה
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יו"ר :ד"ר כרמה בן יוחנן
ד"ר מירב ג'ונס

הרהורי כפירה ביסודות החילוניים של
המחשבה המדינית המודרנית

יום ראשון 24 ,במרץ 2019
יו"ר :ד"ר יוכי פישר
ד"ר פיני איפרגן

מודרניות כהופעתה השנייה של הכפירה

יום ראשון 31 ,במרץ 2019

D
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יום ראשון 17 ,במרץ 2019

יו"ר :דפנה שרייבר
הרב פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין

הכפירה בדת היהודית-אמריקאית

יום ראשון 7 ,באפריל 2019

יו"ר :ד"ר יוכי פישר
ד"ר גדעון עפרת

המתקפה על הקב"ה באמנות הישראלית
יו"ר :דפנה שרייבר
ד"ר מעוז כהנא
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יום ראשון 28 ,באפריל 2019

שבתאות :גבולות של אמונה וכפירה

יום ראשון 5 ,במאי 2019

יו"ר :ד"ר יוכי פישר
ד"ר כרמה בן יוחנן

כופרים בדוגמטיקה החילונית:
ביקורת החילון בהגות הנוצרית העכשווית

יום ראשון 12 ,במאי 2019
יו"ר :דפנה שרייבר
ד"ר אסתר פלד

תשומת לב מלאה :להט הכפירה
ואפשרות של אמונה בבודהיזם המערבי

A

יו"ר :ד"ר כרמה בן יוחנן
ד"ר גלעד שרביט

D
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יום ראשון 19 ,במאי 2019
כפירה במחשבה יהודית-גרמנית מודרנית:
פרויד כמקרה מבחן

יום רביעי 29 ,במאי 2019

יו"ר :דפנה שרייבר
גב' סמירה סרייה
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D
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בראשית היה תוהו ובוהו?
מחשבות של כפירה

יום רביעי 5 ,ביוני 2019

יו"ר :דפנה שרייבר
הסופר חיים באר

"אחר"  -בין משיכה לדחיה

יום רביעי 12 ,ביוני 2019
יו"ר :דפנה שרייבר
פרופ' אבי אלקיים

לדּין ִא ְבּן ַע ַר ִבּי:
ֻמ ְחיִ י ַא ִ
לשּׁיח' ַאלְ ַאּכְ ַפר
ּכּבר או ַא ֵ
ַאלשּׁיח' ַאלְ ַא ַ

יום רביעי 19 ,ביוני 2019
יו"ר ודברי סיכום :ד"ר יוכי פישר
ד"ר גל ונטורה

 Humbleשל הראפר קנדריק לאמאר:
שאלות של כפירה ,חילול הקודש,
או פוסט חילוניות באמנות עכשווית

הכניסה חופשית | מספר המקומות מוגבל
ההרצאות משודרות באתר המכון בשידור חי
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז'בוטינסקי  ,43ירושלים www.vanleer.org.il
לפרטים :טלdafnas@vanleer.org.il 02-5605222 :

תמונות שיצולמו במהלך ההרצאות יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים).

