רשימת כתובות דואר אלקטרוני של הדוברי בכנס הישראלי
הראשו לחקר רוחניות עכשווית
אידל משה

'פרופ

אילת יגורי תמר

ד"ר

אלבז לוביש פרימה

'פרופ

אלו נחי

מר

אלטגלס ורוניק

ד"ר

oren.ergas@mail.huji.ac.il

ארגז אור

מר

zahia@yvc.ac.il

ארנו צחי

ד"ר

באומגרט אליעזר

מר

bigeranat@gmail.com

ביגר ענת

' גב

malkab@macam.ac.il

ב פשט מלכה

ד"ר

ב טל שי

מר

בנדס יעקב אורית

' גב

בנימיני יצחק

ד"ר

einatcb@hotmail.com

בר או כה עינת

ד"ר

Yehudabar2@yahoo.com

בר שלו יהודה

ד"ר

ברוידו מוניקה

' גב

eyalbrook@gmail.com

ברוק אייל

מר

sharonww10@hotmail.com

ברוק שרו

' גב

barso@maaganm.co.il

ברזילי סופי

' גב

nuritbrez@yahoo.com

ברזני נורית

' גב

shellg@netvision.net.il

גולדברג שלי

ד"ר

גולדשטי גדעוני עפרה

ד"ר

גורבי' דניאלה

ד"ר

גור זאב איל

'פרופ

גרבר ראוב

ד"ר

דוידובי נדב

ד"ר

דילר זקס גליה

ד"ר

דיניה אאידה

' גב

דעואל לוסקי חיי

ד"ר

דקל טל

ד"ר

bhuss@bgumail.bgu.ac.il

הוס בועז

'פרופ

sivanehirsch@gmail.com

הירש סיו

ד"ר

הרציו אילאיל

ד"ר

yharari@bgu.ac.il

הררי יובל

ד"ר

m.wood@qub.ac.uk

ווד מת'יו

ד"ר

ווקסלר פיליפ

'פרופ

וורנר אריאל

ד"ר

idelmoshe@hotmail.com
tamiay@017.net.il
freemae@construct.haifa.ac.il
nahialon@012.net.il
va242@cam.ac.uk

eliezerb@bgu.ac.il

bental@bgu.ac.il
jacoborit@szold.org.il
itzhak.benyamini@gmail.com

monbroido@gmail.com

ofrag@post.tau.ac.il
danielle@netvision.net.il
ilangz@construct.haifa.ac.il
Gerberim@smile.net.il
nadavd@bgu.ac.il
galiadil@yahoo.com
aidad@clalit.org.il
aimd@post.tau.ac.il
tdekel@post.tau.ac.il

eharzion@bgu.ac.il

PhilipWexler@mscc.huji.ac.il
ariwarner55@gmail.com

ורצברגר רחל

' גב

זהר גבי

מר

זיידמ נורית

ד"ר

zeidner@research.haifa.ac.il

זיידנר משה

'פרופ

msyotam@mscc.huji.ac.il

חות יות

ד"ר

חיות יוס

ד"ר

חרמש מירב

ד"ר

ryahav@research.haifa.ac.il

יהב רבקה

ד"ר

adirc@construct.haifa.ac.il

כה אדיר

'פרופ

mosheco@amdocs.com

כה משה

'מר

tamark@construct.haifa.ac.il

כתריאל תמר

'פרופ

isaaclubelsky@bezeqint.net

לובלסקי אייזיק

ד"ר

 וייסמ כרמל.ל

' גב

maty_lieblich@yahoo.com

ליבלי מתי

' גב

jonatan.meir@mail.huji.ac.il

מאיר יונת

מר

מור לילה

ד"ר

מייזלס עפרה

'פרופ

מרגולי רו

ד"ר

מרק אלו

מר

נורדהיימר נור עפר

ד"ר

סד מיכל

ד"ר

סטמבלר דניאל

ד"ר

סיטו שושנה

ד"ר

סמטניקוב אמה

' גב

סרנו קר

' גב

סתר אורה

ד"ר

עלו קציעה

ד"ר

עליא פטמה

'גב

פלד אסתר

ד"ר

פרסיקו תומר

מר

צ'ונה יוני

מר

keren_t@netvision.net.il

צוק קר

' גב

hanakeh@bezeqint.net

קהת חנה

ד"ר

קופרמינ חגי

ד"ר

קורבט רינת

' גב

קלי אורו אד

מר

קשת יעל

ד"ר

רבי קלייר

'פרופ

רודנר יעל

' גב

רוז כרמית

' גב

werczi@mscc.huji.ac.il
captom@netvision.net.il
zeidman@bgu.ac.il

chajes11@gmail.com
meirav100@hotmail.com

carmelv@gmail.com

lilamor@nana10.co.il
ofram@construct.haifa.ac.il
rmargo@post.tau.ac.il
bodhi@zahav.net.il
nur@ucla.edu
sadanm@gmail.com
danielstambler@hotmail.com
sittonshosh@bezeqint.net
Emma.smetannikov@mail.huji.ac.il
keren.sereno@mail.huji.ac.il
setter@post.tau.ac.il
alonktzia@hotmail.com
fatima_elyan@yahoo.com
estipell@yahoo.com
tomerpersico@yahoo.com
yonyyony@gmail.com

kuperh@construct.haifa.ac.il
krinat@gmail.com
adam@forum2.org
yaelke@yvc.ac.il
rabinc@post.tau.ac.il
yaelrudner@gmail.com
carmit.rosen@gmail.com

רוח מדבר מריאנה

ד"ר

רוח מדבר עמרי

מר

alonr@yvc.ac.il

רז אלו

ד"ר

razjac@post.tau.ac.il

רז יעקב

'פרופ

reiserdaniel@gmail.com

רייזר דניאל

מר

sheizaf@rafaeli.net

רפאלי שיז

'פרופ

רש אלו

ד"ר

שוור ירו

מר

שוורצמ יוליה

ד"ר

שילנסקי ענת

' גב

שכטמ צפורה

'פרופ

שמאי עפר

מר

שנהר עליזה

'פרופ

שפר גרי

מר

תאודור איתמר

ד"ר

תדמור ישעיהו

'פרופ

ruahmidbar@biu.013.net.il
ruah-midbar@012.net.il

alonreshef1@walla.com
yaron200@gmail.com
julias@yvc.ac.il
shilansky@clalit.org.il
ziporas@construct.haifa.ac.il
shamai@post.tau.ac.il
aliza@yvc.ac.il
grschaffer@bezeqint.net
theodor@research.haifa.ac.il
shaiket@yvc.ac.il

