הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית

מושבים מקבילים א
מושב א'  1רוחניות בפסיכותרפיה – אודיטוריום הכט

 - 8:15-9:00התכנסות וכיבוד קל ,אודיטוריום הכט ,בניין ראשי

יו"ר – ד"ר אסתר פלד ,אוניברסיטת חיפה
 .1רוחניות ועבודה סוציאלית – הידורו בכפיפה אחת? גב' ענת שילנסקי וגב' אאידה דיניה ,בי "ח לוינשטיין
 .2היפנוזה רוחנית  .ד"ר צחי ארנון ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 .3שילוב של יוגה ופסיכותרפיה  :גישה אינטגרטיבית  .ד"ר אריאל וורנר ,המכון לפסיכולוגיה טרנספרסונלית ,פאלו -אלטו,
קליפורניה
 .4התערבות טיפולית במשפחה שבה הורים -בנים בכת מיסטית  .מר גבי זהר ,המכללה האקדמית כנרת

 - 9:00-10:15מליאת בוקר )באודיטוריום הכט (

מושב א'  2קבלה עכשווית  -ממשיכי אשלג – כיתה  134בניין חינוך

תוכנית הכנס

יו"ר – גב' רחל ורצברגר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר :ד"ר רון מרגולין ,אוניברסיטת תל אביב
ברכות  -פרופ' יוסי בן -ארצי ,רקטור אוניברסיטת חיפה
דברי פתיחה  -פרופ' עפרה מייזלס ,דיקן הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
הרצאה :המקורות הסותרים של הכמיהה לרוחניות בימינו
פרופ' אילן גור -זאב ,אוניברסיטת חיפה
דיון בשיתוף הקהל
 - 10:15-10:45הפסקה

 .1מ י אתם בני ברוך ? הקבלה המודרנית כמסע בין "עידן חדש" ל"דתות חדשות" .מר שי בן -טל  ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב
 .2ערוגות האפוקליפסה  :חזון אחרית הימים בקרב 'ממשיכי' ר' יהודה ליב אשלג  .מר יונתן מאיר ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
 .3קבלה והפוליטיקה של האותנטיות -הפולמוסים כנגד המרכז לקבלה  .פרופ' בועז הוס ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

The Kabbalah Center and European Judaism. An Anglo-French comparison. Dr Véronique .4
Altglas, University of Cambridge

מושב א'  3רוח הזמן :רוחניות ישראלית ומקורותיה – כיתה  133בניין חינוך
יו"ר – ד"ר קציעה עלון  ,המכללה האקדמית בית ברל
 .1להיות צעיר לנצח  :חינוך לנעורים ממעיינות המיסטיקה .ד" ר יותם חותם ,אוניברסיטת חיפה
 .2על פי התהום  :המימד הרוחני הטראגי של "האדם החדש" של השומר הצעיר .ד" ר עופר נורדהיימר -נור,
אוניברסיטת תל אביב

 .3יוסף שכטר כמבשר הרוחניות הישראלית וההבחנה שבין חיפוש משמעות ומימוש עצמי  .ד"ר רון מרגולין ,
אוניברסיטת תל אביב

 - 10:45-12:30מושבים מקבילים א'

 .4דרך רוחנית אישית לאור "מהפכת ההארה" של הראי"ה קוק .ד"ר ראובן גרבר ,מכללת לוינסקי לחינוך; המכללה
לחינוך ע"ש דוד ילין
 .5הבל ורוח בדמותו של רועה הצאן העברי  .ד"ר מיכל סדן ,אוניברסיטת תל אביב; מכללת ספיר

 - 13:30-15:15מושבים מקבילים ב'

מושב א'  4רוחניות עכשווית בראי האמנות – כיתה  161בניין חינוך

 - 12:30-13:30הפסקת צהרים

יו"ר – ד"ר יוסף חיות ,אוניברסיטת חיפה

 - 15:15-15:30הפסקה

 .1רוחניות עכשווית מערבית – מחקר משווה של ביצועים מוסיקליים לפיוט "אם ננעלו"  .מר עמרי רוח -מדבר,
הטכניון; המרכז האוניברסיטאי אריאל

 - 15:30-17:15מושבים מקבילים ג'
 - 17:15-17:30הפסקה וכיבוד קל
 - 17:30-19:00מליאת ערב )באודיטוריום הכט (

יו"ר :ד"ר מריאנה רוח -מדבר ,אוניברסיטת חיפה
אתנחתא מוזיקלית :גב' בריג' יט קשטן ,אוניברסיטת חיפה
שולחן עגול :מחשבה בוראת מציאות – מ"המטריקס" ועד "הסוד"
פרופ' משה אידל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יעקב רז ,אוניברסיטת תל אביב
דיון בשיתוף הקהל
דברי סיכום :פרופ' בועז הוס ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 .2המסך כאתר מקודש  :חקר החוויה הרוחנית בקולנוע ומאפייניו של ז'אנר 'הקולנוע הרוחני ' .ד" ר לילה מור,
המכללה האקדמית צפת
 .3ניאו מודרניזם ורוחניות – הסרט "אני  האקביז" כמקרה מבחן .גב' ענת ביגר  ,אוניברסיטת תל אבי ב
" .4הלב והמעין" :אומנות עתיקה של סיפור סיפורים פוגשת את חכמת העידן החדש .ד"ר אלון רז ,אוניברסיטת
חיפה; מכללת עמק יזרעאל

מושב א'  5רוחניות בעולם העסקים – אולם הסנאט קומה  29בניין אשכול
יו"ר – ד"ר רבקה יהב ,אוניברסיטת חיפה
 .1ההשפעה של רוחניות בארגונים  .ד"ר נורית זיידמן  ,אוניברסיטת בן גוריון  ,ד"ר עפרה גולדשטיין -גדעוני  ,אוניברסיטת
תל -אביב
 .2מנהיגות רוחנית  :תפקיד המנהיג ביצירת סביבת עבודה רוחנית .גב' קרן צוק  ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 .3רוחניות בארגוני עבודה – גחמת מנהלים או צורך של העובדים? מר ג רי שפר  ,אוניברסיטת תל אביב
 .4חוזה או ברית? מטאפורות בסיס לקשרים שבין מגיעות וחבות בארגונים  .ד"ר אורה סתר  ,אוניברסיטת תל אבי ב

מושב א'  6מזרח במערב  -מפגשים והשפעות

–

כיתה  570בניין חינוך

יו"ר – ד"ר חגי קופרמינץ ,אוניברסיטת חיפה
 .1אלן וואטס – גשר בין מזרח ומערב .מר אלון מרק  ,אוניברסיטת תל אבי ב
 .2החוויה היהודית בודהיסטית – הארות והערות .ד" ר דניאל סטמבלר  ,מכללת הדסה ירושלים
 .3ההיסטוריה של היוגה – מהיוגה הקלאסית ועד היוגה המודרנית .ד" ר איתמר תאודור ,אוניברסיטת חיפה
 .4קשתּות יפנית וזן בודהיזם  .ד"ר עינת בר -און כהן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מושבים מקבילים ב

מושבים מקבילים ג

)חדרים יפורסמו ביום הכנס (

)חדרים יפורסמו ביום הכנס (

מושב ב'  1בין התפתחות רוחנית לפסיכולוגית – אודיטוריום הכט

מושב ג'  1פרקטיקות רוחניות ונפש האדם – אודיטוריום הכט

יו"ר – פרופ ' משה זיידנר ,אוניברסיטת חיפה
 .1בין פסיכולוגיה לרוח  :תהליך התהוותו של גורו .גב ' מתי ליבליך M.A. ,ממכון קליפורניה ללימודים אינטגרלים ,סן
פרנסיסקו
 .2המשמעויות השונות שניתנות להתפתחות הרוחנית וקשריהן למצב נפשי  .גב' נורית ברזניץ' ,אוניברסיטת חיפה

יו"ר – פרופ ' קלייר רבין  ,אוניברסיטת תל אבי ב

 .3הקשר בין התפתחות רוחנית להתפתחות פסיכולוגית  :הקשר בין התעלות עצמית לרמת מובחנות העצמי,
אוריינטציה מגד רית ואוריינטציה רוחנית  .ד"ר מירב חרמש  ,מכללת רידמן
 .4תיאוריית ההתקשרות והמימד האקספלורטיבי באמונה היהודית  :ביטחון בהתקשרות כמשאב להתפתחות
אמונית ואישית .ד"ר גליה דילר -זקס ,האוניברסיטה הפתוחה

מושב ב'  2ניו אייג' ישראלי -יהודי – כיתה  134בניין חינוך
יו"ר – פרופ ' תמר כתריאל ,אוניברסיטת חיפה
 .1הרוחניות העכשווית בתרבות היום -יום בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב .ד" ר מלכה בן -פשט ,ד" ר שושנה
סיטון ,סמינר הקיבוצים
 .2ניו אייג' להלכה ולמעשה  :יחס הרוחניות הישראלית לפרקסיס יהודי .מר אדם קלין אורון ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,ד"ר מריאנה רוח -מדבר ,אוניברסיטת חיפה
 .3בין מרוקו לאומן  :אשכנזים ומזרחיים בחסידות ברסלב החדשה .מר אליעזר באומגרטן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 .4רוחניות כוחנית – תורתו של הרב יצחק גינזבורג .ד"ר יוליה שוורצמן  ,המכללה האקדמית גליל מערבי

מושב ב'  3מ ורים רוחניים ורוחניות בחינוך – אולם הסנאט קומה  29בניין אשכול
יו"ר – פרופ ' ישעיהו תדמור ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 .1אמצעים לשליטה בתודעתם של משתתפים בכתות .מר נחי אלון ,פסיכו -דרמה – בית הספר לתורת הנפש
הבודהיסטית
 .2על כינונן של פרקטיקות גוף -נפש כמדע וכתשתית לחינוך .מר אורן ארגז ,האוניברסיטה העברית בירושלים

 .3מחשבות על שילוב של טכניקות גוף -נפש בהכשרת פרחי הוראה  .ד"ר יהודה בר -שלום וגב' פטמה עליאן
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

" .4חינוך חדש"  -כיצד ערכי "העידן החדש" משפיעים על מערכות חינוכיות בישראל באמצעות
הכשרה בפיתוח יכולות רגשיות חברתיות  .מר יוני צ 'ונה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ב'  4מדיה בשירות הרוחניות :אינטרנט והוצאות ספרים – כיתה  570בניין חינוך
יו"ר – פרופ ' שיזף רפאלי ,אוניברסיטת חיפה
' .1הרפובליקה הספרותית' של 'העידן החדש' .גב' יעל רודנר  ,אוניברסיטת חיפה

 Fw:Fw:Fw .2המתכון לחיים הטובים – בחינת ערכי האושר וההצלחה בחיים במצגות שנשלחות בדואר
אלקטרוני  .גב' קרן סרנו ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 .3סייבר -פאגאניזם  :דפוסי שימוש באינטרנט של מאמינים ניאו -פאגאניים ישראליים  .גב' רינת קורבט ,
אוניברסיטת בר-אילן
 .4המדיום הוא המסר  :האינטרנט כסימולציה לפיתוח התודעה האנושית .גב' כרמל ל .וייסמן ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

מושב ב'  5רוחניות בטיפול הרפואי – כיתה  161בניין חינוך
יו"ר – ד"ר נדב דוידוביץ'  ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 .1לקראת הלא ידוע  :המעבר של הרופאים לרפואה האלטרנטיבית ומאפייני העיסוק בה .גב' אמה סמטניקוב ,
האוניברסיטה העברית בירושלים
' .2רוח המקצוע' של הרפואה המשלימה .מר משה כהן  ,אוניברסיטת בר אילן
 .3רוחניות במרחבי הסף – רופאים -מטפלים ברפואה משלימה ואינטגרציה בישראל .ד" ר יעל קשת  ,המכללה
האקדמית גליל מערבי; המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 .4על שאלת הטוב – רוחניות ו )ב(פסיכותרפיה .ד" ר אלון רשף  ,הטכניון ,בית חולים העמק

 .1מתקשרים מספרים את מהלך סיפור התקשור .גב ' סופי ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
 .2מה בין מעמדי התגלות של מיועדים בני זמננו למעמדי הקדשה נבואיים? גב ' אורית בנדס -יעקב ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
 .3טכניקות דמיון מודרך במיסטיקה היהודית של המאה העשרים .מר דניאל רייזר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
" .4נמצא שהכל נעשה על ידכם" )הבעש"ט( .ד"ר שלי גולדברג ,אוניברסיטת בר אילן

מושב ג'  2רוחניות עכשווית – זוויות תרבותיות – כיתה  134בניין חינוך
יו"ר – פרופ ' פיליפ ווקסלר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 .1טאי -ג'י – "רוחניות פוסט -מודרנית" בדרכה אל מרכז החברה הישראלית  .ד"ר אילאיל הרציון -שני ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב
 .2תרומת הרוחניות לחיי היומיום של סטודנטים ישראלים  ,צרפתים וקנדים  .ד"ר סיוון הירש ,אוניברסיטת לבל ,קנדה
 .3האתוס הניו אייג'י ורוח ההיפר קפיטליזם  .מר תומר פרסיקו  ,אוניברסיטת תל אבי ב

Re-thinking the Sociology of Spirituality Paradigm: Nonformativeness and Secularisation .4
in an English Religious Network. Dr. Matthew Wood, Queen’s University Belfast

מושב ג'  3הגות פילוסופית -רוחנית – כיתה  161בניין חינוך
יו"ר – פרופ ' אדיר כהן ,אוניברסיטת חיפה
 .1מהו ידע? זווית רוחנית לבעיה מעשית  .מר עפר שמאי ,אוניברסיטת תל אביב
 .2שושני השדה ועוף השמיים  :שיעורים רוחניים של מורים לא אנושיים .ד"ר תמר אילת -י גורי  ,אוניברסיטת תל אביב
 .3לך -לך  :אלוהים כמדרי ך האב וכחוסם הרחם  ,מתוך פירוש הגותי לספר בראשית .ד"ר יצחק בנימיני  ,בצלאל;
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 .4ניצחון האסון – הפילוסופיה של אלוהים המת  .ד"ר חיים דעואל -לוסקי  ,אוניברסיטת תל אבי ב

מושב ג'  4כישוף עכשווי וניאו-פגאניות – כיתה  570בניין חינוך
יו"ר – פרופ ' עליזה שנהר ,נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 .1מיהי מכשפה? על שיקויים ,מזימות ומעמד האישה .ד" ר דניאלה גורביץ ' ,אוניברסיטת בר אילן
 .2בחזרה אל האלות הקדומות  :אמניות עכשוויות ,פמיניזם ושינוי תודעה .ד" ר טל דקל ,אוניברסיטת תל אביב; מכללת
בית ברל
 .3הקשרים חברתיים של הכישוף בישראל .ד"ר יובל הררי  ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 .4מיסטיקה ,מאגיה ומשפט – על עבירת הכישוף במשפט הפלילי  .עו"ד אייל ברוק ו עו"ד שרון ורשבסקי -ברוק,
אוניברסיטת תל אביב

מושב ג'  5רוחניות פמיניסטית – אולם הסנאט קומה  29בניין אשכול
יו"ר – פרופ ' פרימה אלבז -לוביש  ,אוניברסיטת חיפה
 .1מגמות ברוחניות של הפמיניזם הדתי העכשווי  .ד"ר חנה קהת ,אחוה -המכללה האקדמית לחינוך; אורות ישראל -המכללה
האקדמית לחינוך
 .2המעגל המשולש  :נשיות ,רוחניות ויהדות במעגלי ראש חודש  .גב' מוניקה ברוידו  ,אוניברסיטת תל אבי ב
 .3השיח על גוף האישה  :אתנוגרפיה של קורס ' יוגה נשית' .גב' כרמית רוזן ,אוניברסיטת חיפה
 .4מורים רוחניים בהודו תחת משקפיים מגדריות  :המקרה המיוחד של אושו -ראג'ניש .מר ירון שוורץ ,אוניברסיטת בר
אילן
 .5הכוהנות הגדולות של התיאוסופיה  :ה.פ  .בלווצקי ,אני בזנט ולידת העידן -החדש .ד"ר אייזיק לובלסקי,
אוניברסיטת תל אביב; אוניברסיטת חיפה

הוועדה האקדמית של הכנס
יו"ר  :פרופ ' עפרה מייזלס ,ד" ר מריאנה רוח -מדבר – אוניברסיטת חיפה
ד"ר דניאלה גורביץ '  -אוניברסיטת בר אילן
פרופ' בועז הוס  -אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' פיליפ ווקסלר  -האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר רון מרגולין  -אוניברסיטת תל אביב

אתר הכנס www.spirituality.haifa.ac.il :
מזכירת הכנס  ,גב' אודליה וודיסלבסקי spirituality@construct . haifa.ac.il 04 -8240891 ,

מושבי הכנס במבט על

מושב א' 1

מושב א' 2

מושב א' 3

מושב א' 4

מושב א' 5

מושב א' 6

רוחניות בפסיכותרפיה

קבלה עכשווית –
ממשיכי אשלג

רוח הזמן :רוחניות
ישראלית ומקורותיה

רוחניות עכשווית
בראי האמנות

רוחניות בעולם העסקים

מזרח במערב –
מפגשים והשפעות

אודיטוריום הכט

כיתה  134בניין חינך

כיתה  133בניין חינוך

כיתה  161בניין חינוך

אולם הסנאט קומה  29בניין
אשכול

כיתה  570בניין חינוך

מושב ב' 1

מושב ב' 2

מושב ב' 3

מושב ב' 4

מושב ב' 5

בין התפתחות רוחנית
לפסיכולוגית

ניו אייג' ישראלי -יהודי

מורים רוחניים
ורוחניות בחינוך

מדיה בשירות הרוחניות:
אינטרנט והוצאות ספרים

רוחניות בטיפול הרפואי

אודיטוריום הכט

כיתה  134בניין חינוך

אולם הסנאט קומה  29בניין
אשכול

כיתה  570בניין חינוך

כיתה  161בניין חינוך

מושב ג' 1

מושב ג' 2

מושב ג' 3

מושב ג' 4

מושב ג' 5

פרקטיקות רוחניות
ונפש האדם

רוחניות עכשווית –
זוויות תרבותיות

הגות פילוסופית -רוחנית

כישוף עכשווי וניאו -פגאניות

רוחניות פמיניסטית

אודיטוריום הכט

כיתה  570בניין חינוך

10:45-12:30

13:30-15:15

15:30-17:15

כיתה  161בניין חינוך

אולם הסנאט קומה  29בניין
אשכול

חדר  134בניין חינוך

