הכנס הישראלי הרביעי

לחקר רוחניות עכשווית
The Fourth Israeli Conference for the Study
)of Contemporary Spirituality (ICSCS

ימים שני ושלישי 19.03.2012-20.03.2012 ,כ"ה-כ"ו באדר תשע"ב
 08:00-19:00אוניברסיטת חיפה (אודיטוריום מוזיאון הכט)
יום שני 19.03.12 ,יום (טרום כנס) סדנאות מחקריות
שלושה סבבים של סדנאות מחקריות:
סוציולוגיה של רוחניות עכשווית – פרופ' איילין ברקר ( ,)London School of Economicsפרופ' פול הילאס ()Erasmus University Rotterdam
פסיכולוגיה קבלית – פרופ' לס לנקסטר ( )Liverpool John Moores Universityוד"ר מנחם קלוש (אוניברסיטת חיפה)
פסיכולוגיה טרנספרסונאלית – פרופ' האריס פרידמן ( )Florida Universityופרופ' דאגלס מקדונלד ()University of Detroit Mercy

מליאת ערב  -רוחניות באקדמיה :תוכניות לימוד והתנגדויות
יו"ר :פרופ' נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
פרופ' יונתן הלוי (מנהל בית החולים שערי צדק) ,פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה) ,ד"ר יקי מנשנפרוינד (האוניברסיטה הפתוחה)
דיון בשיתוף הקהל (מושב זה פתוח לקהל חינם ללא צורך בהרשמה)

יום שלישי 20.03.12 ,יום הרצאות מחקריות
מליאת בוקרInner Life Spiritual Humanism: Healing/the Theraputic and the Cultivation of Humanity :
יו"ר :פרופ' משה אידל (האוניברסיטה העברית ירושלים)
דברי פתיחה :פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה)
מרצהProf. Paul Heelas (Erasmus University Rotterdam( :
דיון בשיתוף הקהל (מושב זה פתוח לקהל חינם ללא צורך בהרשמה)
סבבי מושבים מקבילים :רפואה משלימה ורוחניות ,שמאניזם עכשווי ,יהדות  -תופעות וזרמים עכשווים ,אזוטריקה מערבית ,רוחניות
וחינוך ,אמנות רוחנית ,שיח טיפולי-רוחני ,נשים בתיאולוגיה עכשווית ,פגאניזם עכשווי ,מחקר משווה בין מסורות קבליות למסורות אסיאתיות,
צדק ופעילות חברתים  -היבטים רוחניים ,פסיכולוגיה טרנספרסונאלית ,תנועת ההתחדשות היהודית ,צופיות בעולם הגלובאלי ,ועוד...

מליאת ערב :מעורבות המדינה בשדה הרוחני העכשווי  -מבט משפטי ,פסיכולוגי וסוציולוגי
יו"ר :פרופ' איילין ברקר ()London School of Economics
מצבם הנפשי של החברים בתנועות דתיות חדשות :האם יש מקום לדאגה?  -פרופ' אלי זומר (אוניברסיטת חיפה)
החוקתיות של הטלת איסור פלילי על פעילות "כתות"  -פרופ' אריאל בנדור (אוניברסיטת בר-אילן)
דיון בשיתוף הקהל (מושב זה פתוח לקהל חינם ללא צורך בהרשמה)

הוועדה האקדמית של הכנס
יו"ריות הוועדה :פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה) ,ד"ר מריאנה רוח-מדבר (אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית צפת).
חברי הוועדה האקדמית :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. Tobin Hart (University of West Georgia), Prof. Wouter Hanegraaff (University of Amsterdam),
Prof. Paul Heelas (Erasmus University Rotterdam), Prof. James R. Lewis (University of Tromso),
Prof. Lisa Miller (Columbia University).

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית • מספר המקומות מוגבל!
הרשמה מוקדמת 050-6980735 :או spirituality@edu.haifa.ac.il
חפשו אותנו באתר ובפייסבוקspirituality.haifa.ac.il :
הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה | קומה  ,5חדר  ,538בניין חינוך ,הר הכרמל ,חיפה  | 31905טלפון | 050-6980735 :פקס04-8240911 :

