הכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית
ימים ב' וג' –  – 19-20/03/2012כ"ה –כ"ו אדר תשע"ב

יום (טרום הכנס) המוקדש לסדנאות מחקר
יום ב' כ"ה אדר תשע"ב 19.03.2012 -
 - 09:30 - 08:30התכנסות ו ה ר ש מ ה ( ל י ד ח ד ר  ,3 6 3ב נ י י ן ח י נ ו ך )

 - 12:00 - 09:30סדנאות מחקר ,חלק א' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 13:00 - 12:00הפסקת צהרי י ם

 - 15:30 - 13:00סדנאות מחקר ,חלק ב' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 16:00 - 15:30הפסקה

 - 18:00 - 16:00מליאה (באודיטוריום הכט)

ר ו ח נ י ו ת בא ק ד מ י ה  :ת ו כ נ יות לימוד והתנגדויות
יו"ר :פרופ' נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
מתדיינים :פרופ' יונתן הלוי (מנהל בית חולים
שערי צדק) ,פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת
חיפה) ,ד"ר יקי מנשנפרוינד (האוניברסיטה
הפתוחה).

מושב זה פתוח לקהל חינם.
אין צורך בהרשמה.
המושב יתקיים באנגלית.

(חדר  ,463בנין חינוך)

סבב 3
פסיכולוגיה על אישית
טרנספרסונלית

סבב 1
סוציולוגיה של רוחניות
עכשווית

(חדר  ,363בנין חינוך)

חלק
א'

Alternative
Responses to
Minority Religions
Prof. Eileen Barker
(London School of
)Economics

חלק
ב'

Does Humanism
Require
?Spirituality
Prof. Paul Heelas
(Erasmus University
)Rotterdam
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סבב 2
פסיכולוגיה קבלית
Kabbalistic
Psychology

Prof. Les Lancaster
(Liverpool John
)Moores University
and Dr. Menachem
Kallus (University of
)Haifa

(חדר  ,464בנין חינוך)

Knowing When to
Get Out of the Way:
Research Musings
on Transpersonal
Therapies
Prof. Harris L.
Friedman (Florida
University) and Prof.
Douglas MacDonald
(University of Detroit
)Mercy

הכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית
ימים ב' וג' –  – 19-20/03/2012כ"ה –כ"ו אדר תשע"ב

יום הכנס שמוקדש להצגת הרצאות מחקריות
יום ג' כ"ו אדר תשע"ב 20.03.2012 -
 - 08:45 - 07:45התכנסות וכיבוד קל (באודיטוריום הכט)
 - 10:15 - 08:45מליאת בוקר ( באודיטוריום הכט)
יו"ר :פרופ' משה אידל (האוניברסיטה העברית ירושלים)
ברכות
דברי פתיחה  -פרופ' עפרה מייזלס (דיקן הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה)
קטע מוסיקלי – רותי חלבני (שירה) וד"ר דנה אמיר (פסנתר)
הרצאה:
)Prof. Paul Heelas (Erasmus University Rotterdam
Inner-Life Spiritual Humanism: Healing/ the Therapeutic
and the Cultivation of Humanity
דיון בשיתוף הקהל

 - 10:45 - 10:15הפסקה
 - 12:45 - 10:45מושבים מקבילים – סבב א' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)

 - 13:30 - 12:45הפסקת צהריים
 - 15:15 - 13:30מושבים מקבילים – סבב ב' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)

 - 15:30 - 15:15הפסקה
 - 17:17 - 15:30מושבים מקבילים – סבב ג' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 19:00 - 17:30מליאת ערב (אודיטוריום הכט)
מעורבות המדינה בשדה הרוחני העכשווי – מבט משפטי ,פסיכולוגי וסוציולוגי
יו"ר :פרופ' איילין בארקר ( )London School of Economics
פרופ' אלי זומר (אוניברסיטת חיפה)
מצבם הנפשי של החברים בתנועות דתיות חדשות :האם יש סיבה לדאגה?
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יו"ר – ד"ר טלי כץ-גרו (אוניברסיטת חיפה)
)1. Religion as Embodied Spirituality Mr. Stuart Nelson (University of California – Santa Barbara
 .2זהות רוחנית כחוויה דיאלקטית גב' פנינית רוסו-נצר (אוניברסיטת חיפה)
3. Corralling the Self, Transforming the Self: Mussar, Therapy, and Self-Discipline in the
)Lives of Jewish-American Adults Ms. Arielle Levites (New York University
 .4על הקשר בין חיים המתאפיינים במיידיות ותפיסה אחדותית :עדויות חדשות מיערות הגשם של דרום-הודו
ד"ר דניאל נוה (אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת תל אביב)
)5. Spirituality, Authenticity and Truth Ms. Francesca Montemaggi (Cardiff University

מושב א'  2רפואה משלימה ורוחניות (חדר הסנאט ,קומה  ,29מגדל אשכול)
יו"ר – ד"ר יובל יונאי (אוניברסיטת חיפה)
 .1שימושים של רוחניות ברפואה הכשירה ד"ר ציפי עברי (אוניברסיטת חיפה)
 .2רוחניות כמשאב פרופסיונאלי ברפואה סינית בישראל גב' אלין זהבי (אוניברסיטת חיפה)
 .3האם ניתן ליישם טיפול הוליסטי במערך ביו-רפואי? מחקר איכותני על שילוב רפואה משלימה במחלקה
כירורגית בבית-חולים בחיפה ד"ר יעל קשת (המכללה האקדמית גליל מערבי) ,ד"ר ערן בן-אריה (הטכניון,
אוניברסיטת חיפה) ,ד"ר אלעד שיף (המרכז הרפואי בני ציון)
 .4בין  caringלמצוות ביקור חולים ,על רוחניות קונקרטית בסיעוד ד"ר שרה שחף (אוניברסיטת חיפה)

מושב א'  3שמאניזם עכשווי (מושב הכולל תהליך חוויתי) (חדר  ,363קומה  ,3בנין חינוך)
יו"ר – פרופ' בני שנון (האוניברסיטה העברית ירושלים)
1. Communicating Experiences with Nature and Creatures Mr. Joel Jojola (A Native
)American Traditional Adviser
' .2סנטו דיימי' – פולחן קהילתי מקומי פוגש ב Cultic Milieu -מר תום אורגד (אוניברסיטת תל אביב)
 .3ריפוי הנפש  -טיפול שמאני בשכול פרופ' נחום מגד (האוניברסיטה העברית ירושלים)

מושב א'  4יהדות – זרמים ותופעות עכשוויים/ות (חדר  ,466קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר זהר שגב (אוניברסיטת חיפה)
 .1פרקטיקות תיקון וריפוי טקסטואלי בישיבת המקובלים מר שלמה גוזמן-כרמלי (אוניברסיטת בר אילן)
 .2המצאת טקסים יהודיים :בין מסורת ושינוי בטקסי חתונה ולוויה לא-אורתודוקסיים בישראל ד"ר אנה
פרשיצקי (אוניברסיטת בר אילן ,המכללה האקדמית גליל מערבי)
4. 'As Ridiculous As Kosher Pork': Why is Messianic Judaism a Special Case? Prof. Faydra
)Shapiro (Wilfrid Laurier University

החוקתיות של הטלת איסור פלילי על פעילות כתות

דיון בשיתוף הקהל

מושב א'  1זהות רוחנית עכשווית :מבט רב תרבותי (אודיטוריום הכט ,בנין ראשי)

 .3רבנים שלא מאמינים באלוהים גב' רעות הוכמן (אוניברסיטת חיפה)

פרופ' אריאל בנדור (אוניברסיטת בר אילן)

דו"ח צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
לבחינת תופעת הכתות בישראל

סבב א' של מושבים מקבילים

4. Shamanism as 'Psychologized' Religion? Comparative Views between France and Nepal
)Prof. Lionel Obadia (Université Lyon 2

 - 17:30 - 17:15הפסקה וכיבוד קל

גב' יעל הרמל (מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה,
נציגת משרד הרווחה והשירותים החברתיים)

לתשומת ליבכם :חלק מן ההרצאות תינתנה בעברית וחלקן באנגלית ,בהתאם לשפה
בה מופיעה כותרת ההרצאה בתכניה.

מושב זה פתוח לקהל חינם.
אין צורך בהרשמה.
המושב יתקיים באנגלית.

" .5פסיכותורפיה"  -תורה ,יהדות והשיח הפסיכותרפויטי ד"ר סמדר שרלו (אוניברסיטת בר אילן)
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מושב א'  5אזוטריקה מערבית (חדר  ,464קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר דניאלה גורביץ' (אוניברסיטת בר אילן)

יו"ר – ד"ר ערן בן אריה (הטכניון ,רפואת המשפחה חיפה)

1. From Real to Mystical Biography (the Prophet Zor Alef's Case) Prof. Ekaterina Anastasova
)(Bulgarian Academy of Sciences

1. Effect of Inquiry based Stress Reduction (IBSR) Intervention on Health and Well-Being
)Dr. Shahar Lev-Ari (Tel Aviv Sourasky Medical Center; Tel-Aviv University

2. Breathing Together: Spiritual and Bodily Therapy in Late Nineteenth-Century Palestine
)Dr. Julie Chajes (Ben Gurion University in the Negev

2. The Relationship of Religious Involvement to Chronic Disease Among U.S. Immigrants
)Dr. Ephraim Shapiro (New York University

3. The Fall of Magicians: Magical Myth of Russian Symbolists Dr. Uri Daigin (Bar Ilan
)University

3. Alternative Healing and Spirituality in Japan: A Glance at Fasting Training Centers
)Mr. Girardo Rodriguez Plasencia (Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

 .4רוחניות כמקור הרשע בספרות הרוסית ובמסורת הפראבוסלאבית פרופ' רינה לפידוס (אוניברסיטת בר אילן)
5. Professing Esotericism? Scholars, Students, Practitioners and the Idea of a Holistic
Curriculum Prof. Peter Forshaw (University of Amsterdam).

מושב א'  6אמנות רוחנית (חדר  ,463קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – פרופ' איתן שטיינברג (אוניברסיטת חיפה)
' .1אורפנד-לנד' :רוחניות ,זהות ,ודו-קיום אצל להקת הווי מטאל ישראלית ד"ר ברל לרנר (המכללה האקדמית
גליל מערבי)
 .2רוק ישראלי בדיאלוג עם אלוהים גב' אמירה ארליך (מכללת לוינסקי לחינוך)
3. Imaginal Resonance: Spiritual Awakening in Response to Mystical Poetry Dr. Dorit Netzer
)(Institute of Transpersonal Psychology, California
 .4נוף משנה צורה ,גוף ונשמה :קולנוע כמתחם של אימרסיה ,ריפוי וטרנספורמציה  -בסרט "מערת החלומות
הנשכחים" ,וורנר הרצוג 3D, 2010 ,ד"ר לילה מור (המכללה האקדמית צפת ,אוניברסיטת לונדון מטרופוליטן)
5. The Spiritual in Postdigital Art: Creativity/ Biofeedback/ Kabbalah Prof. Mel Alexanberg
)(Emunah College, Jerusalem

מושב א'  7הכללת רוחניות במוסדות חינוך (חדר  ,272קומה  ,2בנין חינוך)
יו"ר – פרופ' לילי אורלנד ברק (אוניברסיטת חיפה)
1. Graduate Training around Spirituality and Psychology: Curricular, Pedagogical and
Advisement Dr. Aurelie Athan (Teachers College, Columbia University) and Ms. Marina Mazur
)(Teachers College, Columbia University
" .2חינוך חדש" במערכות חינוכיות בישראל  -כיצד ערכי ה"העידן החדש" משפיעים על מערכות חינוכיות
בישראל באמצעות הכשרה בפיתוח יכולות רגשיות ,חברתיות ואף רוחניות מר יוני צ'ונה (האוניברסיטה העברית
ירושלים)
' .3עוני ותושייה' :על ארוס הפועל במעשה החינוך ד"ר בועז צבר (מכללת דוד ילין ,האוניברסיטה העברית ירושלים)
 .4התנוחה היוגית כפדגוגיה מונחית גוף מר אורן ארגז (אוניברסיטת חיפה)

סבב ב' של מושבים מקבילים
מושב ב'  1שיח טיפולי-רוחני (אודיטוריום הכט ,בנין ראשי)
יו"ר – פרופ' פרימה אלבז-לוביש (אוניברסיטת חיפה)
 .1בלבול השפות  -שפת הנפש ושפת הרוח בטיפול ד"ר אלון רז (מכללת עמק יזרעאל ,אוניברסיטת חיפה)
 .2שילוב השיח הטיפולי הרוחני בשיח הטיפולי הפסיכולוגי ד"ר צחי ארנון (מכללת עמק יזרעאל)
" .3אכן יש אלוהים במקום הזה" :על חוויות וחלומות דתיים בפסיכותרפיה גב' רות נצר (מכללת סמינר הקיבוצים)
 .4המרפא כמורה  -הזמנה לטרנספורמציה  -התבוננות מזוית ראיה זן בודהיסטית גב' איריס דותן כ"ץ
(אוניברסיטת תל אביב)
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מושב ב'  2דת ורוחניות ,בריאות וריפוי (חדר הסנאט ,קומה  ,29מגדל אשכול)

מושב ב'  3נשים בתיאולוגיה עכשווית (חדר  ,463קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר שרון הלוי (אוניברסיטת חיפה)
1. Satan as the Liberator of Woman in Contemporary “Dark Spirituality” Mr. Per Faxneld
)(Stockholm University
 .2פרדוקס המאמינה המפוכחת :התיאולוגיה הפמיניסטית ויחסה הדיאלקטי לתיאולוגיה האקזיסטנציאליסטית
ד"ר חנה קהת (מכללת סמינר הקיבוצים ,מכללת גבעת וושינגטון)
 .3קול פנימי מהימן  -פמיניזם אורתודוקסי בישראל כמודל להבניה אישית של אמונה בעולם קונפליקטואלי
גב' גלית ינאי ונטורה (מכללת עמק יזרעאל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
כּפוֹעל :רוחניות מגדרית/פוליטית במשנתה של מרי דאלי ד"ר הגר להב (המכללה האקדמית ספיר)
ָ
 .4האלוהי

מושב ב'  4מחקר משווה – בין מסורות קבליות למסורות אסיאתיות
(חדר  ,466קומה  ,4בנין חינוך)

(מושב הכולל התנסות במדיטציה)

יו"ר – ד"ר גדי ישי (אוניברסיטת חיפה)
 .1התנסות מיינדפולנס ופיתוח מידות טובות ,מבית מדרשו של האדמו"ר מפיאצסנה הרב ג'יימס ג'ייקובסון
מייזלס (אוניברסיטת שיקגו)
 .2אסטרטגיות לניתוח משווה של "העלאת מחשבות זרות" אצל הבעש"ט ו"שינוי צורת הכוחות" בכתבי אנו-
טרה-טנטרה ד"ר מנחם קלוש (אוניברסיטת חיפה)
 .3סוד האצבעות בקבלת קשטיליה והמודרות ההודיiת :עיון משווה ד"ר אורנה-רחל וינר (אוניברסיטת בר אילן)

מושב ב'  5נצרות במפגש בין תרבותי (חדר  ,464קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר ז'ני הורוביץ (אוניברסיטת חיפה)
1. "Natural theology” of Arda: Christianity for Contemporary World? Dr. Zoya Metlitskaya
)(Moscow Lomonosov State University
2. The Narrative and Educational Philosophy of Saint James Vicariate for Hebrew Speaking
)Catholics in Israel Dr. Arie Kizel (University of Haifa
3. Christianity in Korea: From antagonist and marginal to the center stage player Dr. Alon
)Levkowitz (Bar Ilan University

מושב ב'  6צדק ופעילות חברתית – היבטים רוחניים (מושב הכולל תהליך חוויתי)
(חדר  ,363קומה  ,3בנין חינוך)
יו"ר – פרופ' יוסי יונה (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .1איך יוצרים גן עדן עלי אדמות ? – תהליך חוויתי מר אייל סלונים (תנועת "מהפכה של אהבה")
 .2רוח המחאה ד"ר אראלה שדמי (מכללת בית ברל)
 .3ניו אייג' והמהפיכה החברתית בישראל -ניתוח רטורי ד"ר שרון אביטל (המרכז הבינתחומי הרצליה)
4. Spiritual Aspects of Sustainable Development Mrs. Kaidi Tamm (Justus Liebig University
)Giessen
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מושב ב'  7מרטין בובר כמורה רוחני למאה ה( 21-חדר  ,272קומה  ,2בנין חינוך)
יו"ר – פרופ' רון מרגולין (אוניברסיטת תל אביב)
 .1מרטין בובר :מבט מקרוב ד"ר לימור שרייבמן שריר (אוניברסיטת תל אביב)
 .2הילד כאביו הרוחני של האדם ,או :ללמוד מהתינוק של בובר ד"ר חני ויטלסון (חוקרת עצמאית)
 .3אתה ואני בישראל היום ד"ר אהרון פלשמן (האוניברסיטה העברית ירושלים)
 .4שכל ,שפה ,שיחה – כשההומניזם פוגש את הטבע ד"ר אילון שוורץ (האוניברסיטה העברית ירושלים)

סבב ג' של מושבים מקבילים
מושב ג'  1פסיכולוגיה על-אישית (טרנספרסונלית)  -חידושים בחקר רוחניות עכשווית (אודיטוריום הכט ,בנין ראשי)
יו"ר – ד"ר ליאורה בירנבאום
1. Self-Expansiveness Theory: A Transpersonal Scientific Approach Prof. Harris L Friedman
)(University of Florida
2. From Cognitive Neuroscience to Transpersonal Science: Expansiveness and Scale in
)the Human Construction of Self Prof. Les Lancaster (Liverpool John Moores University
3. The Study of Spirituality Using Quantitative Methods: An Evaluation of their Usefulness
)for Transpersonal Science Prof. Douglas MacDonald (University of Detroit Mercy

מושב ג'  2תודעה ,גוף ותפיסת עצמי (חדר הסנאט ,קומה  ,29מגדל אשכול)
יו"ר – פרופ' יוסי גליקסון (אוניברסיטת בר-אילן)
 .1מודל תלת מימדי לתודעה  -ההקשר לעצמי והתפתחותו האפשרית ד"ר אביבה ברקוביץ-אוחנה (מכון וויצמן)
 .2על הקשר בין גבולות הגוף לגבולות העצמי מר יוחאי עתריה (האוניברסיטה העברית ירוושלים)
 .3השפעת אימון קוגנטיבי-מוטורי על יכולות קוגנטיביות ותיפקוד מוחי ד"ר טל דותן בן-שושן (Research
)Institute for Neuroscience, Education and Didactics, Rome
 .4מודעות גופנית ומיינדפולנס :הבחנה בין שני מבנים תיאורטיים והקבלה עם התיאוריה של רוג'רס גב' נגה
צור ,גב' אילת ברק וד"ר קרני גינזבורג (אוניברסיטת תל אביב)

מושב ג'  3רוחניות וריפוי בקרב נשים (חדר  ,463קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר אמנה בריק-אהרני (אוניברסיטת חיפה)
 .1היריון ולידה בהשפעת שיח הרוחניות העכשווית גב' מיכל גבע (אוניברסיטת תל אביב)
' .2אישה לאישה יודעת' – מרפאות מסורתיות ערביות בישראל ד"ר אריאלה פופר-גבעון (המכללה האקדמית דוד
ילין)
 .3תקשור -הסתגלות או מצוקה? הקשר בין היסטוריה של טראומה ,דיסוציאציה ואיכות חיים בקרב נשים
שעוסקות בתקשור גב' טלי סטולובי (אוניברסיטת חיפה ,מרכז לבריאות הנפש 'לב השרון')

מושב ג'  4התנועה להתחדשות יהודית ()The Jewish Renewal Movement
(חדר  ,466קומה  ,4בנין חינוך)

יו"ר – ד"ר יוסי חיות (אוניברסיטת חיפה)
 .1חידושים פסיכו-רוחניים בהתחדשות הניאו-חסידית של ר' זלמן שחטר-שלומי ור' שלמה קרליבך ד"ר נתן
אופיר (האוניברסיטה העברית ירושלים)
2. Post Monotheistic Jewish Theology in Contemporary America: Zalman Schachter
)Shalomi and Arthur Green Prof. Shaul Magid (Indiana University
 .3רבי זלמן שחטר-שלומי  :בין מדיטציה יהודית למדיטציה הודית מר תומר פרסיקו (אוניברסיטת תל אביב)
4. Practicing Devekut in Jewish Renewal: Learning to Experience God’s Presence Prof.
)Chava Weissler (Lehigh University
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מושב ג'  5צופיות בעולם הגלובאלי (חדר  ,464קומה  ,4בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר אברהם אלקיים (אוניברסיטת בר אילן)
1. Islamic Sufism in Response to the Contemporary Global Crisis Mr. Stephen Schwartz
)(Center for Islamic Pluralism, USA
 .2על התחדשותה של הדרך הרוחנית-צופית בחברה הישראלית מר ע'סאן מנאסרה (המרכז לתרבות האיסלאם)
 .3צופיות קוסמופוליטית בין קנדה ,הקווקז והמזרח התיכון :הגלובאלי ,הלוקאלי וה'גלוקאלי' ד"ר חן ברם (מכון
ון ליר ,האוניברסיטה העברית)
 .4רוחניות ומשיחיות בזירה הצופית הגלובלית פרופ' יצחק וויסמן (אוניברסיטת חיפה)

מושב ג'  6פגאניזם עכשווי (מושב הכולל הדגמה של טקס ניאו-פגאני) (חדר  ,363קומה  ,3בנין חינוך)
יו"ר – ד"ר אורנה אליגון דר (המרכז האקדמי כרמל)
 .1הדגמה של טקס פגאני לכבוד חג אוסטארה ,ראשית האביב גב' הדס גולדגייר וגב' אליזבת זוהר
' .2ואף מילה על האלה' :על תהליכי עיצובה וביטויה של זהות פגאנית בפסטיבלי וסדנאות רוחניות נשית
בישראל על ידי נשים פגאניות ישראליות מר שי פררו (אוניברסיטת תל אביב)
 .3ריטואלים וטקסי מעבר בקרב וויקאנים ישראליים גב' אורלי סאלינס מזרחי (האוניברסיטה העברית ירושלים)
 .4הפולחן הפגאני כשיטת ריפוי והעצמה עצמית ד"ר יעל כ"ץ חנקין (חוקרת עצמאית)

מושב ג'  7חינוך – מהות ורוח (חדר  ,272קומה  ,2בנין חינוך)
יו"ר – מר עמיר פריימן (התנועה להעצמת הרוח בחינוך)
 .1בין פדגוגיה ביקורתית ותיאולוגיה ביקורתית ד"ר יותם חותם (אוניברסיטת חיפה)
 .2להיות מחנך ב(ארץ) ישראל ד"ר נירית רייכל (המכללה האקדמית כנרת ,המכללה האקדמית גורדון)
 .3מהו חינוך הומניסטי רוחני פרופ' רון מרגולין (אוניברסיטת תל אביב)
 .4הממד הרוחני בחינוך מר שבתאי מג'ר (אוניברסיטת בר אילן)

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

International Advisory Board
)Prof. Eileen Barker (London School of Economics
)Prof. Harris L. Friedman (University of Florida
)Prof. Wouter Hanegraaff (University of Amsterdam
)Prof. Tobin Hart (University of West Georgia
)Prof. Paul Heelas (Erasmus University Rotterdam
)Prof. James R. Lewis (University of Tromso
)Prof. Lisa Miller (Columbia University
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הכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית
מושבי הכנס במבט-על
חדר

אודיטוריום
הכט
בנין ראשי

חדר סנאט
קומה 29
מגדל אשכול

חדר 363
קומה 3
בנין חינוך

חדר 466
קומה 4
בנין חינוך

חדר 464
קומה 4
בנין חינוך

חדר 463
קומה 4
בנין חינוך

סבב מושבים א'
12:45 – 10:45
סבב מושבים ב'
15:15 – 13:30
סבב מושבים ג'
17:15 – 15:30

מושב א' 1

מושב א' 2

מושב א' 3

מושב א' 4

מושב א' 5

מושב א' 6

מושב א' 7

זהות רוחנית
עכשווית:
מבט רב
תרבותי

רפואה
משלימה
ורוחניות

שמאניזם
עכשווי

יהדות:
תופעות וזרמים
עכשוויים/ות

אזוטריקה
מערבית

אמנות
רוחנית

הכללת
רוחניות
במוסדות
חינוך

מושב ב' 1

מושב ב' 2

מושב ב' 4

מושב ב' 5

שיח טיפולי-
רוחני

דת ורוחניות,
בריאות וריפוי

מחקר משווה-
בין מסורות
קבליות
למסורות
אסיאתיות

נצרות במפגש
בין תרבותי

מושב ג' 4

מושב ג' 5

התנועה
להתחדשות
יהודית

צופיות בהיבט
הגלובאלי

מושב ג' 1

מושב ג' 2

פסיכולוגיה
על-אישית

תודעה ,גוף
ותפיסת עצמי

חדר 463
מושב ב' 3
נשים
בתיאולוגיה
עכשווית

חדר 463
מושב ג' 3
רוחניות
וריפוי בקרב
נשים

(The Jewish
Renewal
)Movement

חדר 363
מושב ב' 6
צדק ופעילות
חברתית-
היבטים
רוחניים
חדר 363
מושב ג' 6
פגאניזם
עכשווי

אתר הכנסhttp://spirituality.haifa.ac.il :
הצטרפו אלינו בפייסבוקspirituality haifa :

מזכירות הכנס :מר שי פררו 050-6980735
דוא"לspirituality@construct.haifa.ac.il :
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חדר 272
קומה 2
בנין חינוך

מושב ב' 7
מרטין בובר
כמורה רוחני
למאה ה21-

מושב ג' 7
חינוך – מהות
ורוח

