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הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית
The Israeli Conference for the Study of Contemporary Spiritualities

אוניברסיטת חיפה
יום שני ,כ"ז באדר התשס"ט 23 ,במרץ 2009
לכנס הארצי הישראלי הראשון העוסק ברוחניות עכשווית אנו מזמינים חוקרות/ים ותלמידי/ות
מחקר מכל הדיסציפלינות להציג מחקרים ופאנלים בנושא חקר הרוחניות העכשווית.
צמיחתה ושגשוגה של הרוחניות העכשווית ,בישראל וברחבי העולם ,ניכרות במרחבים
הולכים ומתרחבים הן בחיים הציבוריים והן בחיי הפרט .בין הפעילויות השונות ניתן למנות
פסטיבלים בטבע ,סדנאות מודעות ,ספרי עזרה עצמית ,התחדשות העיסוק בתורות סוד,
פרקטיקות רוחניות מתרבויות שונות ,שיטות ריפוי חדשות וקשר עם ישויות על-טבעיות.
לאחרונה זוכה הרוחניות בת זמננו גם להכרה אקדמית מתרחבת והולכת משדות מחקר
מגוונים .ניכר כי התקבלותה של התרבות הרוחנית לזרם המרכזי הציבורי מעודדת חוקרים
לעסוק לא רק בתופעה עצמה ,כי אם גם לבחון מהן השלכותיה על תופעות אחרות.
זוויות המחקר בתחום חדש זה מגוונות ומעלות שאלות רבות ,כגון :האם התופעות הרוחניות
השונות מתגבשות לכדי שדה אחד או שיש בהן קבוצות מובחנות זו מזו? מה מקומן של מסורות
עתיקות ברוחניות העכשווית המערבית )דתות אסיה ,קבלה וכיוצא בזה(? האם השימוש שנעשה
במסורות אלו משמר את אופיין ה"אותנטי"? מה מייחד את הציר הנמתח בין המחקר האקדמי
לבין הרוחניות העכשווית? האם הרוחניות העכשווית מציעה מהפכה מגדרית? באיזו מידה
הרוחניות העכשווית עברה מן השוליים וחדרה לתוך הקונצנזוס של הזרם המרכזי בחברה? כיצד
מתבטאת רוחניות זו בפסיכותרפיה? כיצד מבנות קבוצות רוחניות שונות את זהותן? כיצד פועלות
הרוחניות והדת באינטרנט? מה ייחודו של הקולנוע הרוחני? כיצד הרפואה המשלימה לוקחת חלק
בשדה הרוחני?
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מתאריך  15בינואר 2009

לדוא"ל spirituality@construct.haifa.ac.il
תשובות למגישי הצעות יישלחו בדוא"ל חוזר עד  15פברואר 2009



במסגרת הכנס יתקיימו מושבים מקבילים וכן פאנל שולחן עגול לדיון מעמיק של דוברים
מוזמנים סביב נושא מרכזי.



בהצעות להרצאה יש לכלול :שם ,מעמד אקדמי )תלמיד/ת מחקר ,מרצה בכיר/ה וכד'( ,שיוך
אקדמי )או אחר( ,דוא"ל וטלפון ,תקציר בהיקף  500 - 350מלים ,וכן רשימה של כ10-
מקורות ביבליוגרפיים.



הצעות למושב יכללו :שם המציע/ה ושיוך ,תקצירי  3הרצאות לפי הפורמט הנ"ל ,רציונל
המושב ) 100 - 50מלים( והצעה ליו"ר.



המרצים שהצעותיהם תתקבלנה יתבקשו לשלוח מצגת מולטימדיה )עד  ,(08/03/09שתוצג
ב"יריד אקדמי" בכנס.



הרצאות הכנס יצולמו בוידיאו ויועלו לאתר הכנס ,לצד ספר התקצירים .יתכן שתתאפשר
הוצאת הרצאות מובחרות מן הכנס בספר ערוך.

לאתר האינטרנט של הכנס )דרכו אפשר גם כן להגיש ההצעות(:
http://www.edu.haifa.ac.il/spirituality_conference_2008

בברכה,
וועדת הכנס
aaaaa

יו"ר וועדת הכנס :פרופ' עפרה מייזלס )אוניברסיטת חיפה( ,ד"ר מריאנה רוח-מדבר )אוניברסיטת
חיפה( .חברי הוועדה :פרופ' בועז הוס )אוניברסיטת בן גוריון בנגב( ,פרופ' פיליפ ווקסלר
)האוניברסיטה העברית( ,ד"ר רון מרגולין )אוניברסיטת תל אביב( ,ד"ר דניאלה גורביץ'
)אוניברסיטת בר אילן(.

