הכנס הישראלי ה

שלישי לחקר רוחניות עכשווית

יום ג ' –  – 15 /03/201 1ט' אדר ב' תשע "א

תוכנית
 - 0 8:45 - 8:00התכנסות
- 8:45

הכנס
U

וכיבוד קל )באודיטוריום הכט ,בניין ראשי(

 - 10:15מליאת בוקר

יו"ר :פרופ' ראובן שניר )דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת חיפה(
ברכות  -פרופ' אהרון בן זאב )נשיא אוניברסיטת חיפה(
דברי פתיחה  -פרופ' עפרה מייזלס )דיקן הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה(

קטע נגינה בעוגב – מר אייל ברוק

U

דיון בשיתוף הקהל

 - 10:45 - 10:15הפסקה

 - 12:30מושבים מקבילים

)בחדרים שונים ,פירוט בהמשך(

מושב א'  3ניאו חסידות
U

 - 13:30 - 12:30הפסקת צהרים

- 13:30

 - 15:15מושבים מקבילים

ב'

)בחדרים שונים ,פירוט בהמשך(

 - 15:30 - 15:15הפסקה

- 15:30

 - 17:15מושבים מקבילים

ג'

)בחדרים שונים ,פירוט בהמשך(

 - 17:30 - 17:15הפסקה וכיבוד קל

- 17:30

 - 19:00מליאת ערב

יו"ר :ד"ר מריאנה רוח-מדבר )אוניברסיטת חיפה(

U

מושב א'  4רוחניות בספרות :הבעה ,התפתחות וחניכה

מושב זה פתוח לקהל חינם
ללא צורך בהרשמה

פאנל :הגבולות המשתנים של דתיות ורוחניות חדשה בישראל
פרופ' אוה אילוז )האוניברסיטה העברית ירושלים( ,פרופ' יורם בילו )האוניברסיטה העברית ירושלים(

ומר גיל קופטש

דיון בשיתוף הקהל

U

– מושב משולב תיעוד ויזואלי מפרוייקט "אנשים ישראל – המדריך לחברה

)חדר הסנאט – מגדל אשכול ,קומה (29
יו"ר – פרופ' חביבה פדיה )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .1האם קסם הסוד של הרב קוק יכול להתחרות בסוד הקסם של ר' נחמן? ד"ר סמדר שרלו )אוניברסיטת בר-אילן(
 .2סוד השפעתו של ר' שלמה קרליבך על ההתחדשות הניאו-חסידית בימינו ד"ר נתן אופיר )מכון 'מאורות'(
' .3שיטת ימימה' כחסידות נשית עכשווית בעלת קוים פמיניסטיים ד"ר ציפי קויפמן )מכון הרטמן ואוניברסיטת תל
אביב(
 .4מחשבה ,דמיון והתחדשות בחסידות ובניאו חסידות :בין הבעש"ט ,האדמו"ר מפיאסצ'נה ופיליפ וקלסר ד"ר שלי
גולדברג )אוניברסיטת בר אילן(
U

)באודיטוריום הכט(

U

הישראלית"
)מצפור עופר – מגדל אשכול ,קומה (30
יו"ר – פרופ' רחל הרץ לזרוביץ )אוניברסיטת חיפה(
 .1בתי כנסת וקהילות תפילה בישראל פרופ' עוז אלמוג )אוניברסיטת חיפה(
 .2יהודים ,עברים ,ושוב יהודים – על רנסנס היהדות בחברה הישראלית מר יאיר שלג )אוניברסיטת בר-אילן(
 .3לימודי יהדות באינטרנט ד"ר תמר אלמוג )אוניברסיטת חיפה(

מן הקבלה אל המיסטיקה העכשווית

א'

מושב משולב בהדגמה

)אודיטוריום הכט – בניין ראשי(
יו"ר – פרופ' רבקה יהב )אוניברסיטת חיפה(
 .1רוח ,נפש וגוף נפגשים בחדר הניתוח ד"ר צחי ארנון )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(
 .2מיינדפולנס כשער לתת מודע וככלי לשינוי :פסיכותרפיה בשיטת הקומי )הרצאה משולבת בהדגמה( גב' קרן
צרפתי )(California Institute of Integral Studies, San Francisco CA
 .3טיפול ותקשור :שינויים בתפישת ה"עצמי" ובתפישת המציאות בקרב אנשים שנחשפו לטיפול משולב תקשור
ד"ר ליאורה בירנבאום

מושב א'  2יהדות ישראלית היום

הרצאה :פרופ' משה אידל )האוניברסיטה העברית ירושלים(

- 10:45

מושב א'  1גישות רוחניות בפסיכותרפיה –
U

)באודיטוריום הכט(

סבב מושבים מקבילים א'

תערוכת צילומים המלווה את הכנס :בתי כנסת ותפילה ישראלית
U

תערוכה זו מציגה תמונות מפרויקט של מחקר ,תיעוד ולימוד החברה הישראלית שמתמקד בבתי כנסת יחודיים
בישראל .פרויקט זה הניב תובנות מרתקות על החברה הישראלית ואופני הביטוי של רוחניות עכשווית יהודית
בתוכה .התערוכה שמלווה את הכנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות עכשווית מציגה טפח מצילומים יחודיים
אלו .הצגה של ממצאי המחקר האתנוגראפי של בתי כנסת אלו מובאת במושבא' " :2יהדות ישראלית היום".

U

)חדר  ,570בניין חינוך – קומה (5
יו"ר – ד"ר דניאלה גורביץ' )אוניברסיטת בר אילן(
 .1הטאו של לאה גולדברג :חכמה רוחנית במחזור שירי סוף הדרך ד"ר אלון רז )המכללה האקדמית עמק יזרעאל,
אוניברסיטת חיפה(
 .2מסע הגבורה של התודעה – פרספקטיבה טרנספרסונלית על מסע הגיבור ד"ר מירב חרמש )מכללת רידמן
ומכללת נתניה(
 .3מקול דממה דקה לשתיקה רועמת :על השתיקה כאמצעי הבעה פרופ' מיכל אפרת )אוניברסיטת חיפה(
 .4החיפוש אחר משמעות כציר מרכזי בסיפור חייו של האדם )נרטיב( :כלים לפרשנות ויישומים מתחום האימון
) (Coachingד"ר דינה שקולניק )המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות" ,מכללת נתניה(

מושב א'  5רוחניות עכשווית :בין אסקפיזם למעורבות חברתית
U

)חדר  ,566בניין חינוך – קומה (5
יו"ר – פרופ' חנן אלכסנדר )אוניברסיטת חיפה(
 .1שובה של הרוח :מיסטיפיקציה של המדעים פרופ' יוסי יונה )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 Society and Mysticism Reproduction and Revolution .2פרופ' פיליפ ווקסלר )האוניברסיטה העברית
ירושלים(
 .3מן הכרית אל הקהילה והיערות פרופ' יעקב רז )אוניברסיטת תל אביב(

מושב א'  6פגאניזם עכשווי
U

– מושב הכולל טקס פגאני
U

)חדר  ,363בניין חינוך – קומה (3
יו"ר – פרופ' נחום מגד )האוניברסיטה העברית ירושלים(
 .1טקס פגאני – יום השוויון האביבי גב' שחר בת אדמה ואחרים
 .2הפוליטיקה של האלה :השפעות פמיניסטיות -רדיקליות ופמיניסטיות -תרבותיות על הכישוף הפמיניסטי של
סטארהוק ) (Starhawkמר שי פררו )אוניברסיטת תל אביב(
 .3וויקה – מחקר בתהליכי הבניית זהות ושינויי אמונה גב' אורלי סאלינס מזרחי )האוניברסיטה העברית ירושלים(
 .4ההיבט הפיסיולוגי של חוויית הפולחן הוויקאני  -מה בין תיקשור לכישור ד"ר יעל כץ-חנקין

U

סבב מושבים מקבילים ב'

U

U

)אודיטוריום הכט – בניין ראשי(
יו"ר – פרופ' נורית זיידמן )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .1הזמנה לאי ידיעה :תיאור אירוע של המפגש הלא ידוע בין בודהיזם וניהול ד"ר אורה סתר ופרופ' יעקב רז
)אוניברסיטת תל אביב(
 .2הקשר בין רוחניות במקום העבודה למחויבות ארגונית ,שביעות רצון בעבודה ושחיקה בלשכות לשירותים
חברתיים גב' בר גלבוע ארמה ,ד"ר רבקה יהב ,ד"ר ענת פרוינד )אוניברסיטת חיפה(
 .3מנהיגות רוחנית :התפתחות עצמי אותנטי בשיח הארגוני -מציאות או חלום? גב' קרן צוק )האוניברסיטה
העברית ירושלים(
 .4הקשר בין רוחניות אישית ורוחניות בעבודה לבין שביעות רצון בעבודה בקרב מוסלמים ויהודים דתיים וחילוניים
ד"ר אריה לזר )המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון(
Is Business Helping to Move Us in the Direction of Spirituality ? Prof. Len Tischler (University (5
)of Scranton
מושב ב'  2קבלה עכשווית – מושב משולב סדנת התנסות
)מצפור עופר – מגדל אשכול ,קומה (30
יו"ר – ד"ר יוסי חיות )אוניברסיטת חיפה(
 .1הרנטגן  -מאגיה ,מסתורין ,או מועדון כלכלי מר גרי שפר )אוניברסיטת תל אביב(
 .2גרשום שלום "בלש הקבלה" בספרות היפה מר אלי אשד )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .3סדנת התנסות  -מדיטציה עברית/קבלית מר שמואל שאול
U

U

מושב ב'  3משמעות ,רוחניות ובריאות נפשית
U

U

)חדר הסנאט – מגדל אשכול ,קומה (29
יו"ר – פרופ' עזי ברק )אוניברסיטת חיפה(
 .1לקראת סליחה :מבט תיאורטי וטיפולי ד"ר יצחק לנדר )המכללה האקדמית ספיר( ,פרופ' ורד סלונים-נבו
)אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .2טראומה ועדות כמפגש מוחמץ עם הממשי וכאפשרות להתפתחות מודעת שתי נקודות מבט גב' רות גולן
)אוניברסיטת בר-אילן(
 .3חשיבה מאגית במצבי בריאות מסכני חיים :אמהות שילדו בטרם עת תינוק במשקל נמוך מאוד כמקרה מבחן
ד"ר נחמי באום )אוניברסיטת בר-אילן( ,גב' צילה וידברג וגב' יעל אושר )המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון( ,ד"ר דוד
קהלת )אוניברסיטת תל אביב ,המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון(
 .4תחושת קוהרנטיות ,תקוה וערכים בקרב בני נוער הנחשפים לירי טילים :מחקר אורך ד"ר אורנה בראון-לבינסון
ופרופ' שפרה שגיא )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .5הקשר בין חוויות רוחניות ביומיום ומעורבות בעיסוק גב' ענת אלבז-שניידרמן )אוניברסיטת חיפה(
U

U

יו"ר – פרופ' יורם בילו )האוניברסיטה העברית ירושלים(
)1. The Prophet Motive: How Religions Really Begin Prof. James R. Lewis (University of Tromsø
2. From Opinions to Facts: The Problem of Reference in the New Spiritual Discourse Dr. Avital
)Sharon (The University of Texas at Austin
3. Using researchers’ feelings as a method of enriching the research Ms. Liora Nutov (The
)Technion, Gordon College, Oranim College
4. De pace fidei: Image, Representation and Hierarchy - A Comparative Perspective Dr.
)Madeea Axinciuc (University of Bucharest

מושב ב'  6רוחניות בתנועה –

מושב ב'  1רוחניות בניהול ובעסקים

מושב ב'  4אלטרנטיבות רוחניות בחינוך

מושב ב' The Study of Contemporary Spiritualities: Conceptualizations and 5
) Methodsחדר  ,566בניין חינוך – קומה (5
U

U

)חדר  ,570בניין חינוך – קומה (5
יו"ר – פרופ' תמר כתריאל )אוניברסיטת חיפה(
 .1על חינוך לדתיות בן זמננו ד"ר יותם חותם )אוניברסיטת חיפה(
 .2חינוך כיוגה ,ויוגה כחינוך :הסבר תיאורטי והדגמה מעשית מר אורן ארגז )האוניברסיטה העברית ירושלים(
 .3האם חינוך ולדורף מכין את בוגריו להתמודדות עם האתגרים של המציאות הישראלית? מר גלעד גולדשמידט
)אוניברסיטת חיפה(

מושב משולב התנסות חווייתית

U

)חדר  ,363בניין חינוך – קומה (3
יו"ר – ד"ר דיתה פדרמן )אוניברסיטת חיפה(
 .1התנסות חוויתי ת  -תנועת הגוף בשילוב עם דימוי והבעה כאמצעי לאחדות העצמי עם הרוח גב' ורד כתר
 .2גוף-נפש בתנועה :ניתוח השפה הטיפולית בתכניות הכשרה לטיפול בתנועה ותכניות היוצאות משיח העידן
החדש גב' טל ברגר טיקוצ'ינסקי )האוניברסיטה העברית(
 .3מה הגוף יודע? על חוכמתו של הגוף הפיסי ,ועל האחדות בין גוף לרוח גב' עינב רוזנבליט )אוניברסיטת תל אביב(

U

סבב מושבים מקבילים ג'

מושב ג'  1חלום ומציאות בקולנוע הרוחני :הסרט "התחלה" )– (Inceptionמושב משולב הקרנת קטעי סרטים
)אודיטוריום הכט – בניין ראשי(
יו"ר – ד"ר איבון קוזלובסקי גולן )אוניברסיטת חיפה(
הרצאות הכוללות הקרנת קטעים מהסרט "התחלה" ):(Inception
 .1המימד הרוחני של תודעת המסך :כוריאוגרפיה בשדה של חלום ,מציאות וחיי נצח ד"ר לילה מור )המכללה
האקדמית צפת(
 .2מציאות וחלום ,רבדי הכרה שונים ויקומים מקבילים ד"ר מיכה אנקורי )מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת אורנים(
U

U

מושב ג'  2יהודים במפגש עם תרבויות אסיה
U

– מושב הכולל סדנה חוויתית

)מצפור עופר – מגדל אשכול ,קומה (30
יו"ר – פרופ' יואב אלשטיין )אוניברסיטת בר-אילן(
 .1סדנה חווייתית – התנסות בקואן יהודי ד"ר דניאל סטמבלר )מכללת הדסה בירושלים(
‘Buddhism to the Jews’ or ‘Judaism to Buddhists’?: Interweaving Judaism and Buddhism .2
 in meditation practices in America and in Israelגב' מירה ניקולסקו ) Ecole de Hautes Etudes en
(Sciences Sociales [EHESS] Paris
 .3שני ביקורים בשנטיניקטן :שלומית פלאום ואלכס ארונסון בנווה -השלום של טאגור גב' כרמית רוזן )אוניברסיטת
חיפה(
 .4יסודות רעיוניים אוניברסליים בתנועה הניאו-ברסלבית פרופ' יורם קירש )האוניברסיטה הפתוחה(

מושב ג'  3המסורת היהודית כמשאב לרוחניות עכשווית –
U

מושב משולב סדנת לימוד

)חדר הסנאט – מגדל אשכול ,קומה (29
יו"ר – פרופ' מנחם קלנר )אוניברסיטת חיפה(
 .1רוחניות כחול לבן :מציונות רוחנית לתרבות ישראל ד"ר ראובן גרבר )המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין ומכללת
לוינסקי(
' .2חסד ואמת' :סיפורי ספר בראשית כתשתית לתמיכה רוחנית נוכח מצוקות קיומיות )הרצאה משולבת סדנת
לימוד טקסטים תנ"כיים ומדרשיים בשיתוף עם הקהל( ד"ר עינת רמון )מכון שכטר ללימודי יהדות(
 .3הבשורה של רבי נחמן  -על הספר 'החיים כגעגוע  -קריאות חדשות בסיפורי המעשיות של ר ' נחמן מברסלב'
והדגמה של יישום רעיונותיו בתהליכים התפתחותיים וטיפוליים מר שי גיל ומר רועי הורן )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

מושב ג'  4רוחניות באונקולוגיה
U

U

)חדר  ,570בניין חינוך – קומה (5
יו"ר – ד"ר נדב דוידוביץ' )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
 .1רוח אוהבת אותי" :היבטים רוחניים בטיפול הפסיכו -אונקולוגי התומך המשולב עם רפואה משלימה בשירות
האונקולוגי במרכז הרפואי לין גב' אולגה עגור )מרכז רפואי לין( ,ד"ר ערן בן-אריה )הטכניון(
 .2רוחניות כמשאב בהתמודדות נשים לאחר מחלת סרטן השד ד"ר אתי שחר סימן-טוב )אוניברסיטת חיפה,
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל ,אוניברסיטת הרטפורד(
 .3סקר התיחסותם של מטופלים אונקולוגיים ישראליים לליווי רוחני הרב מייק שולץ ,גב' נעמי סגל ,מר דורון לולב,
מר גיל בר-סלע )רמב"ם :הקריה הרפואית לבריאות האדם(

מושב ג'  5החוויה המיסטית ברוח הניו-אייג'
U

U

)חדר  ,566בניין חינוך – קומה (5
יו"ר – פרופ' אריה קופסקי )אוניברסיטת חיפה(
 .1בין אינטרוספקציה למדיטציה ד"ר דניאל מישורי )אוניברסיטת תל אביב(
 .2ייחודיותו של המיסטיקן הניו אייג 'י וייחודיותה של החוויה המיסטית בעידן החדש מר זיו פרגמן )אוניברסיטת תל
אביב(
 .3על מדיטציה חסרת תכלית :תרגול הזאזן בנוף העשייה הרוחנית העכשווית מר איתן בולוקן )אוניברסיטת תל
אביב(
" .4ניטרול המימד המיסטי ב"התבודדות" הברסלבית בין ממשיכי ר' נחמן בזמננו מר תומר פרסיקו )אוניברסיטת
תל אביב(

מושב ג'  6רוחניות ופמיניזם
U

מושבי הכנס במבט-על

אודיטוריום
הכט

מגדל אשכול,
מצפור אביבה
וסמי עופר,
קומה 30

10:45

מושב א' 1
גישות רוחניות
בפסיכותרפיה

מושב א' 2
יהדות
ישראלית היום

12:30

מושב משולב
בהתנסות

מושב משולב
תיעוד ויזואלי
מפרויקט "ישראל
אנשים"

13:30

מושב ב' 1
רוחניות
בניהול
ובעסקים

מושב ב' 2
קבלה
עכשווית

–
U

)חדר  ,363בניין חינוך – קומה (3
יו"ר – ד"ר שרון הלוי )אוניברסיטת חיפה(
 :Rematriation .1לחשוב מחדש על רוחניות נשים בעידן החדש ד"ר אראלה שדמי )המכללה האקדמית עמק
יזרעאל(
 .2ההקבלה בין תפיסת ההתפתחות הרוחנית של גברים ונשים במערכות יחסים על פי שיטתו של דיוויד דיידה
) (Deidaומודל הנסירה בקבלת האר"י הרב אוהד אזרחי )אוניברסיטת חיפה(
 .3סמלי העצמי בציוריה של ג'ורג'יה אוקייף – המהלך של הנשי אל הטרנסצנדנטי הרוחני גב' רות נצר )מכללת
סמינר הקיבוצים(
 .4המחזור החודשי באספקלריה של רוחניות נשית פמיניסטית גב' שרית גייל מואס )אוניברסיטת בר-אילן(

–
15:15

מגדל אשכול,
חדר הסנאט

חינוך ,חדר
 570קומה 5

קומה 29
מושב א' 3
ניאו חסידות

מושב א' 4
רוחניות
בספרות:
הבעה,
התפתחות
וחניכה

מושב א' 5
רוחניות
עכשווית :בין
אסקפיזם
למעורבות
חברתית

מושב ב' 3
משמעות,
רוחניות
ובריאות
נפשית

מושב ב' 4
אלטרנטיבות
רוחניות
בחינוך

מושב ב' 5
The study
of
Contempor
ary
Spiritualitie
s:
Conceptuali
zations and
Methods

מושב ג' 1

מושב ג' 2

מושב ג' 3

מושב ג' 4

מושב ג' 5

מושב ג' 6

חלום ומציאות
בקולנוע
הרוחני :הסרט
"התחלה"
)(Inception

יהודים
במפגש עם
הבודהיזם

המסורת
היהודית
כמשאב
לרוחניות
עכשווית

רוחניות
באונקולוגיה

החוויה
המיסטית
ברוח הניו-
אייג'

רוחניות
ופמיניזם

מושב משולב
סדנת התנסות

הוועדה האקדמית של הכנס
יו"ר הוועדה:
פרופ' עפרה מייזלס )אוניברסיטת חיפה(  ,ד"ר מריאנה רוח-מדבר )אוניברסיטת חיפה(
חברי הוועדה:
פרופ' משה אידל )האוניברסיטה העברית ירושלים( ,ד"ר דניאלה גורביץ' )אוניברסיטת בר אילן(,
ד"ר נדב דוידוביץ ' )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,פרופ' פיליפ וקסלר )האוניברסיטה העברית ירושלים(,
פרופ' יוסי יונה )אוניברסיטת בן גוריון בנגב( ,פרופ' מריו מיקולינסר )המרכז הבינתחומי הרצליה(,
פרופ' יעקב רז )אוניברסיטת תל אביב(

15:30
–
17:15

אתר הכנסspirituality.haifa.ac.il :
הצטרפו אלינו בפייסבוקspirituality haifa :
מזכירות הכנס :מר שי

פררו spirituality@construct.haifa.ac.il ; 04-8240322

חינוך ,חדר
 566קומה 5

חינוך ,חדר
 363קומה 3

מושב משולב
הקרנת קטעי
סרטים

מושב הכולל
סדנה חווייתית

מושב משולב
סדנת לימוד

מושב א' 6
פגאניזם
עכשווי
מושב הכולל
טקס פגאני

מושב ב' 6
רוחניות
בתנועה
מושב משולב
התנסות חווייתית

