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הכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית
The 4th Israeli Conference for the Study of Contemporary Spiritualities

אוניברסיטת חיפה
יו שלישי ,כ"ו באדר התשע"ב 20 ,במר 2012
הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית מהווה מאז  2009מסגרת
בינתחומית לעיו ומחקר בהיבטי שוני של רוחניות עכשווית ואתר
למפגש ושיח בי אנשי המחקר לאנשי השדה הרוחני והקהל הרחב.
בכנס שעומד בפני שנתו הרביעית שלושה חידושי:
נושא מרכזי לכנס השנה מוקד נושאי שעיקרו השיח הטיפולי ברוחניות העכשווית
ובכלל זה :מאפייני השיח הטיפולי ,יחסי מטפלמטופל בשדה הרוחני,
הפסיכולוגיזציה של הדת ,תורות הנפש ברוחניות ובטיפול ,ועוד.
אי במיקוד זה משו הגבלה על כל שאר נושאי המחקר והכנס פתוח לכל תחומי
ושדות המחקר ברוחניות עכשווית.
בינלאומיות השנה אנו פוני באופ מכוו יותר לזירה הבינ"ל :לצד הוועדה

הכנסי הישראליי הקודמי לחקר רוחניות
עכשווית התקיימו באוניברסיטת חיפה בשני
) ,20092011בחודשי אדר/מר ,(+והשתתפו בכל
אחד מה מאות אנשי .הכנסי עוררו עניי
רב וסחפו קהל רב אל בי כותלי האוניברסיטה,
וא" זכו לסיקור תקשורתי נרחב.

אתר הכנסspirituality.haifa.ac.il :
בפייסבוקspirituality haifa :
מ ַרכז הכנס )מר שי פררו( ' 04'8240891
spirituality@edu.haifa.ac.il

האקדמית מכהנת וועדה מייעצת בינ"ל .בכנס תתקיימנה הרצאות מליאה של חוקרי בולטי מחו"ל ומישראל ,ויינתנו בו הרצאות
בעברית ובאנגלית .למרצי הישראליי תינת הבחירה בי הצגה בעברית לאנגלית.
אחת מהרצאות המליאה השנה תינת ע"י פרופ' פול הילאס ) (Paul Heelasבנושא .Spiritual Humanism
סדנאות השנה נוסי" סדנאות מחקר ) (Workshopsבינ"ל ביו שלפני הכנס וביו שאחריו .ההרשמה לסדנאות אלו תתבצע בנפרד מ
ההרשמה לכנס .מספר המשתתפי בסדנאות מוגבל) .מידע בנושא זה יפורס בהמש(.%

לכנס מוזמנות/י חוקרות/י ותלמידות/י מחקר מכל הדיסציפלינות להציג הרצאות ומושבי בחקר
הרוחניות העכשווית .ייבחנו הצעות להצגת מחקרי חדשי ,במיוחד בתחו השיח הטיפולי ברוחניות
העכשווית .בנוס" ,יתקבלו בברכה הצעות בכל תחו אחר הנוגע לרוחניות העכשווית ,כגו :תרומתה ומקומה
של המסורת הרוחנית היהודית לרוחניות העכשווית הגלובלית ,מבט סוציולוגי על רפואה אלטרנטיבית ,סגנונות
של שיח בידתי עכשווי ,כח/ידע ומאבקי סביב רוחניות בישראל ,רוחניות עכשווית באמנות הפרפורמטיבית,
מזרח ומערב ברוחניות העכשווית.
נית להגיש הצעות להרצאות או למושב )בעברית או באנגלית( ,עד  18בנובמבר .2011
את ההצעות יש להגיש באמצעות הטפסי שבאתר הכנס ).(spirituality.haifa.ac.il
תשובות למגישי הצעות יישלחו בדוא"ל חוזר עד  24ינואר .2012
* * * * *
יו"ר וועדת הכנס :פרופ' עפרה מייזלס )אוניברסיטת חיפה( ,ד"ר מריאנה רוחמדבר )אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית צפת(.
חברי הוועדה האקדמית :פרופ' משה אידל )האוניברסיטה העברית ירושלי( ,ד"ר דניאלה גורבי) '+אוניברסיטת בר איל( ,פרופ' נדב
דוידובי) '+אוניברסיטת ב גוריו בנגב( ,פרופ' יוסי יונה )אוניברסיטת ב גוריו בנגב( ,פרופ' מריו מיקולינסר )המרכז הבינתחומי
הרצליה( ,פרופ' אילנה סילבר )אוניברסיטת בר איל( ,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. Paul Heelas (Erasmus University
Rotterdam), Prof. James R. Lewis (University of Tromso), Prof. Lisa Miller (Columbia University), and more.

