הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית

סבב מושבים מקבילים א'
(חדרים יפורסמו בהמשך)

יום ב' –  – 08/03/2010כ"ב אדר תש"ע

תוכנית הכנס
 - 8:45 - 8:00התכנסות וכיבוד קל ,אודיטוריום הכט ,בניין ראשי

 - 10:15 - 8:45מליאת בוקר

(באודיטוריום הכט)

יו"ר :פרופ' מריו מיקולינסר (המרכז הבינתחומי הרצליה)

דברי פתיחה  -פרופ' עפרה מייזלס (דיקאן הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה)
קטע נגינה בעוגב ( – )Lied / Louis Vierneעו"ד אייל ברוק (אוניברסיטת תל-אביב)
הרצאה :פרופ' יוסי גליקסון (אוניברסיטת בר-אילן)

מטראנס לטרנסצנדנטיות  -המשגה ,מחקר וממצאים אמפיריים

על האפשרות למחקר מדעי של תופעות מיסטיות ,בקונטקסט היסטורי-ביקורתי
דיון בשיתוף הקהל

 - 10:45 - 10:15הפסקה
 - 1 2 : 3 0 - 1 0 : 4 5מ ו ש ב י ם מ ק ב י ל י ם א ' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 13:30 - 12:30הפסקת צהרים
 - 1 5 : 1 5 - 1 3 : 3 0מ ו ש ב י ם מ ק ב י ל י ם ב ' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 15:30 - 15:15הפסקה
 - 1 7 : 1 5 - 1 5 : 3 0מ ו ש ב י ם מ ק ב י ל י ם ג ' (בחדרים שונים ,פירוט בהמשך)
 - 17:30 - 17:15הפסקה וכיבוד קל
 - 1 9 : 0 0 - 1 7 : 3 0מ ל יא ת ע ר ב (באודיטוריום הכט)
מושב זה פתוח לקהל חינם.
אין צורך בהרשמה.

פרופ' עוז אלמוג (סוציולוג ,אוניברסיטת חיפה) ,ד"ר שי פינטוב (רופא ,המכללה למנהל) ועוד.
דיון בשיתוף הקהל
דברי סיכום :פרופ' פיליפ וקסלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

יו"ר – פרופ' מריו מיקולינסר (המרכז הבינתחומי הרצליה)
 .1רוחניות ודמנציה במחקר רפואי ד"ר יקיר קאופמן (ביה"ח הרצוג; האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .2הקשר בין בשלות פסיכולוגית להתפתחות רוחנית :בחינה אמפירית ראשונית של מודלים אפשריים פרופ'
עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה )
 .3בדיקה ניסויית של הקשר בין אוריינטציה רוחנית וערכים פרו-חברתיים גב' נורית ברזניץ (אוניברסיטת חיפה)
 .4מדיטציה – שינויים אלקטרו פיזיולוגיים וקוגניטיביים גב' אביבה ברקוביץ'-אוחנה (אוניברסיטת בר-אילן)

מושב א'  3אינטרנט ,רוחניות ודת

מגיב :ד"ר נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

פאנל :רוחניות בלב הממסד הישראלי

יו"ר – ד"ר יוסף חיות (אוניברסיטת חיפה)
 .1סדנה ניאו-חסידית על השבטיות העברית החדשה בארץ ישראל רבי אוהד אזרחי ("הגן – בית הספר לאהבה
וקבלה")
 .2המיסטיקה היהודית בחסידות המאוחרת של המאה העשרים מר דניאל רייזר (האוניברסיטה העברית
בירושלים)
 .3שיחה מדומיינת (מבוססת טקסטים) בין הראי"ה קוק וא.ד .גורדון על התגלות האלוהות ד"ר ראובן גרבר
(מכללת לוינסקי; מכללת דוד ילין)
 .4לימודי אמונה כעבודה רוחנית פנימית במשנתו של ר' צבי יהודה הכהן קוק ד"ר ארז פלג (מכללת לוינסקי;
האקדמיה לאומנות בצלאל)

מושב א'  2רוחניות ובריאות הגוף והנפש – מחקר אמפירי

ברכות  -פרופ' אהרון בן-זאב (נשיא אוניברסיטת חיפה)

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

מושב א'  1סדנה ומחקרים על חסידות וניאו-חסידות

יו"ר – פרופ' שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה)
" .1אלוהי הרשת" מר עידו הרטוגזון (אוניברסיטת בר-אילן)
 .2האינטרנט בחיי המאמינים :המרחב האיסלאמי ד"ר אסמאא גנאיים (אוניברסיטת חיפה; אקדמיית אל-קאסמי
לחינוך)
 .3שמאניות און ליין :אינטרנט בשירות הדת העממית בדרום קוריאה ד"ר ליאורה צרפתי (אוניברסיטת תל-אביב)
" .4תאודיסיאה בחלל" :טכנולוגיה ,בדיון ורוחניות בחינוך בן-זמננו ד"ר יותם חותם (אוניברסיטת חיפה)

מושב א'  4תקשור
יו"ר – פרופ' רחל לב-ויזל (אוניברסיטת חיפה)
 .1הדיאלקטיקה של עולם התקשור גב' סופי ברזילי (אוניברסיטת חיפה)
 .2בין חומר לרוח – תפיסות הגוף והחומר בקרב מתקשרים בארץ גב' רותם קורן (האוניברסיטה העברית
בירושלים)
" .3השמים הם כאן" :קידוש העצמי בקורס תקשור מר אדם קלין אורון (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .4סוגי תקשורים ומאפייניהם :הלכה למעשה פרופ' תמר לוין (אוניברסיטת תל-אביב) וגב' אורית תומר איש-ימיני

מושב א'  5מזרח אסיה במפגש עם המערב והמודרנה
יו"ר – פרופ' רותם קובנר (אוניברסיטת חיפה)
" .1סוזוקי הגדול וסוזוקי הקטן" – שתי גישות לזן בודהיזם בראשית דרכו במערב מר אלון מרק (אוניברסיטת
תל-אביב)
 .2איך להפיג את הסבל – התבוננות בכאב בזן בודהיזם ובמחול עכשווי גב' עינב רוזנבליט (אוניברסיטת תל-
אביב)
 .3פרשנויות עכשוויות לרוחניות בעולם הקונפוציאני :על הזיקה בין מרכזיות לרוחניות ד"ר גד ישי
(האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת חיפה)
 .4ברוח הדאו :אתגר של שיח בודהיסטי-נוצרי בהונג-קונג ד"ר סופיה כץ (האוניברסיטה העברית בירושלים)

סבב מושבים מקבילים ב'

מושב א'  6התנסות חווייתית ומחקרים על הזיווג בין בודהיזם ויהדות
יו"ר – פרופ' יואב אלשטיין (אוניברסיטת בר-אילן)
Experiential Exploration in Jewish-Buddhist Meditation Rabbi James Moshe Jacobson- .1
Maisels (The University of Chicago); The Pardes Institute of Jewish Studies
Jewish and Buddhist: Internal and External Conflicts and Resolutions Dr. Daniel .2
)Stambler (Hadassah College, Jerusalem
Buddhism and Judaism: Do They Go Together? Prof. Yehuda Gellman (Ben-Gurion .3
)University of the Negev

מושב א'  7שירה רוחנית
יו"ר – פרופ' חיה שחם (אוניברסיטת חיפה)
 .1משוררים תלמוד – ניסיונות של משוררים בני זמננו למציאת ביטוי רוחני בעולם ההלכה ד"ר רוחמה וייס
(היברו יוניון קולג')
 .2תודעת העצמי של "בני ברוך" כפי שהיא משתקפת בשיריהם מר שי בן-טל (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .3מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה – אמנו רחל וגאולת ישראל ,ומורשתה בשירה ד"ר טליה הורוביץ (מכללת
שאנן; מכללת הגליל המערבי)
 .4אן סקסטון :שירת הרוח היוצרת את עצמה ד"ר קרן פייט

מושב א'  8מושב לכבוד ספרה של ד"ר דלית שמחאי" :לזרום נגד הזרם"
יו"ר – ד"ר יעל קשת (המכללה האקדמית גליל מערבי)
 .1מבט נוקב על "התנגדות מחבקת" בקרב קבוצות ניו אייג' בישראל ד"ר עמליה סער (אוניברסיטת חיפה)
 .2מלאכי המשאלות – על ספרה החדש של דלית שמחאי ד"ר דבורה גולדן (אוניברסיטת חיפה)
 .3לזרום נגד הזרם -מתווה כללי למהלך המחקר ד"ר דלית שמחאי

מושב א'  9התנסות חווייתית ומחקרים על הגוף הנשי ברוחניות
יו"ר – גב' רות נצר
 .1התנסות ב"עוצמת הרכות" גב' ליסה טרודלר
 .2גוף האישה כעץ החיים והריטואל הוויקאני ד"ר יעל כץ-חנקין
" .3רוחניות מגופנת" :אותנטיות נשית דרך רוחניות גופנית של המחזור החודשי גב' שרית גייל מואס
(אוניברסיטת בר-אילן)

מושב א'  10סדר יום רוחני בחינוך
יו"ר – פרופ' יוסי יונה (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .1חינוך מיסטי :קץ השלטון הצרכני פרופ' פיליפ וקסלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .2קיומיות ורוחניות בחינוך פרופ' ישעיהו תדמור (מכללת עמק יזרעאל )
 .3חינוך ואושר – שילוב מזרח ומערב בניסיון ליצור מודל חינוכי הוליסטי למאה ה 21-מר אורן ארגז
(האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .4ביטוי הרוחניות אצל סטודנטים להוראה :ביטוי לא ממומש בהכשרת מורים פרופ' פרימה אלבז-לוביש
(אוניברסיטת חיפה)

מושב א'  11משיחיות גלובאלית :אידיאל העולם הבהאאי
יו"ר – ד"ר סולי שאהוור (אוניברסיטת חיפה)
 .1בהאא אללאה משיח עולם לכל הדתות :תורת הישע של דת מודרנית פרופ' משה שרון (האוניברסיטה
העברית בירושלים)
 .2לקאא אללה -מפגש עם האלוהות מר עמי שרגר (האוניברסיטה העברית בירושלים)
Spirituality: A Bahá'í Perspective Dr. Vahid Ra'fati (The Bahá'í World Center, Haifa(.3

(חדרים יפורסמו בהמשך)

מושב ב'  1מיסטיקה יהודית בפתח המאה ה21 -
יו"ר – פרופ' רון מרגולין (אוניברסיטת תל-אביב)
 .1על עלייתן של המיסטיקה והמיסטיקה היהודית בסוף המאה העשרים -במבט היסטורי ,פילוסופי וחברתי
ד"ר רפאל שוח"ט (אוניברסיטת בר-אילן)
 .2בדרכי נועם :הניו-אייג' כהפנמה של אתוס נוצרי ביהדות בת זמננו מר תומר פרסיקו (אוניברסיטת תל-אביב)
 .3התחדשות המדיטציה היהודית בימינו לאור המחקר בנוירו-פסיכולוגיה ד"ר נתן אופיר אופנבכר (מכון
"מאורות")
 .4פולקולור ומיסטיקה קדומים בקברי צדיקים חדשים ,ושליחיהם בגליל מר ינון שבטיאל (המכללה האקדמית
צפת)

מושב ב'  2ליווי רוחני ,מוות ושכול
יו"ר – פרופ' סופיה מנשה (דיקן לימודים מתקדמים ,אוניברסיטת חיפה)
 .1אמונת המלווה הרוחני :המוות והייסורים האישיים בהגות היהודית האקזיסטנציאליסטית המודרנית
כתשתית לתמיכה במלווה הרוחני ד"ר עינת רמון (מכון שכטר)
 .2לחזק ולהתחזק :משמעות הליווי הרוחני בחייהן של מלוות חולים נוטים למות גב' אסנת לב-ארי
(אוניברסיטת חיפה)
 .3רוחניות וסרטן השד :השפעה של התערבות פסיכו-רוחנית על רווחה רוחנית של נשים המתמודדות עם
סרטן השד ד"ר אריאל וורנר (המכון לפסיכולוגיה טראנספרסונלית ,קליפורניה)
 .4השפעת ההיסטוריה הרוחנית על קבלת החלטות רפואיות בטיפול בסוף החיים ד"ר אפרים יאול (ביה"ח
הרצוג; האוניברסיטה העברית בירושלים)

מושב ב'  3רוחניות במשפט
יו"ר – פרופ' שולמית אלמוג (אוניברסיטת חיפה)
 .1רוח האדם ,ענישה והמשפט הפלילי פרופ' שלמה גיורא שוהם (אוניברסיטת תל-אביב)
 .2המוח הימני והמוח השמאלי – עולם המשפט בין רציונאליות לרוחניות ויצירתיות עו"ד אייל ברוק
(אוניברסיטת תל-אביב)
 .3משפט ותודעה – התמרת הקונפליקט ככלי להתפתחות אישית וחברתית השופט (בדימ ).שלמה שוהם

מושב ב'  4סדנה התנסותית ב( Focusing -התמקדות)
יו"ר – ד"ר רבקה יהב (אוניברסיטת חיפה)
 .1התנסות חווייתית בגישת ההתמקדות גב' ירדן כרם (אוניברסיטת תל אביב)
 .2התמקדות עם החדש בשדה המקצועי גב' דנה גניהר-רז וגב' רונה רענן-שפריר
 .3פסיכותרפיה בגישת ההתמקדות :על סובייקטיביות ,אינטר-סובייקטיביות ומה שביניהם מר דן שאכטר
(אוניברסיטת תל אביב)

מושב ב'  5הודו במפגש עם המערב
יו"ר – ד"ר נמרוד ברנוביץ' (אוניברסיטת חיפה)
 .1מורה העולם או משיח נוצרי :קרישנהמורטי והתיאוסופים ד"ר אייזיק לובלסקי (אוניברסיטת תל-אביב;
אוניברסיטת חיפה)
 .2קרישנמורטי על חינוך :מסע עם עיפרון סגול ד"ר דני רווה (אוניברסיטת תל-אביב)
 .3גוף ,מגדר ולאומיות בהיווצרות היוגה המודרנית גב' כרמית רוזן (אוניברסיטת חיפה)
 .4האם קאלי היא פמיניסטית? – גישות שונות לשימוש באלה ההודית כמקור להעצמה לנשים מערביות
מר שי פררו (אוניברסיטת חיפה)

מושב ב'  6מושב משולב עם הקרנת סרט  -מדיטציית ויפאסנה
יו"ר – פרופ' נורית בירד-דוד (אוניברסיטת חיפה)
" .1קולות מן השתיקה" :חוויית קורס מדיטציית ויפאסנה ותהליכים אישיים בעקבותיו ד"ר אלון רז
(אוניברסיטת חיפה; מכללת עמק יזרעאל)
" .2בין השקט לענני הסערה" :תרגול ויפאסנה אינטנסיבי ומשברים פסיכו-רוחניים גב' מתי ליבליך
" .3ויפאסנה בחרמון" – הקרנת סרט תיעודי (יוצרות :גב' איילת מנחמי וגב' אילונה אריאל)
 .4שיקום אסירים באמצעות מדיטציית ויפאסנה (כפי שמלמד ס.נ .גואנקה) עו"ד יגאל בורוכובסקי

מושב ב'  7ספרות פנטזיה
יו"ר – ד"ר דניאלה גורביץ' (אוניברסיטת בר-אילן)
 .1גיבורות ספרות פנטזיה לנוער – בין ייצוג הקסם לייצוג פמיניסטי ד"ר רבקה קלנר (אוניברסיטת בר-אילן)
 .2ההשפעה של סופר הפנטזיה והאימה ה.פ .לובקראפט על הכישוף המודרני מר אלי אשד
 .3פרשנות עכשווית לספרו האוטופי "המסע האסטרלי" של רטיף דה לה ברטון ניתוח טקסטים ואיורים גב'
דניאל ארלט (אוניברסיטת חיפה)

מושב ב'  8סוציולוגיה של רוחניות עכשווית בשדה הישראלי
יו"ר – ד"ר יובל יונאי (אוניברסיטת חיפה)
 .1האלהת הלאומיות ושלילת הדת בשפה הישראלית פרופ' גלעד צוקרמן (אוניברסיטת קווינסלנד ,אוסטרליה)
' .2דרך ארץ ושמים' – מיזם משותף לצה"ל ולמערכת החינוך לשנת השישים למדינה ד"ר עירית זאבי (מכללת
אורנים; מכללת עמק יזרעאל)
 .3זיכרון ,מקום וזהות :נרטיבים של העבר ושל הארץ בהתחדשות הרוחנית היהודית בישראל גב' רחל
ורצברגר (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .4ספרי העידן החדש בישראל :מקדמי שינוי או מקדמי מכירות? גב' יעל רודנר

מושב ב'  9רוחניות נשית בעולם היהודי
יו"ר ד"ר שרון הלוי (אוניברסיטת חיפה)
' .1שבת לנשמ"ה (לנשים מכל הזרמים)' :רוחניות פמיניסטית בהתהוות ד"ר ענת ישראלי (מכללת אורנים)
 .2עזות שבקדושה :תיאטרון הקודש של נשים דתיות בישראל ד"ר רינה רוטלינגר-ריינר (מכללת תלפיות)
 .3הרוחניות של נשים חרדיות כתופעה אותנטית עכשווית ד"ר יוליה שוורצמן (מכללת הגליל המערבי)
 .4מפה חדשה :נשים מערערות את החלוקה בין הזרמים ביהדות בישראל היום ד"ר אליזבט גולדווין
(אוניברסיטת חיפה; מכללת אורנים)

מושב ב'  10חציית גבולות :זהות פרופסיונאלית של רופאים ומטפלים ברפואה משלימה
יו"ר – ד"ר ערן בן אריה (המחלקה לרפואת המשפחה ,הטכניון; מרכז רפואי לין)
 .1בין המרת דת לרפורמה מדעית :הומאופטים רופאים בארה"ב במפנה המאה ה 20 -ד"ר נדב דוידוביץ
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .2משה פלדנקרייז :האיש שהעמיד את המדינה על הראש ד"ר משה כהן (אוניברסיטת בר-אילן)
 .3הבחירה ברפואה אלטרנטיבית על ידי רופאים קונבנציונאליים ונתיבי המעבר אליה :מאפיינים לוקליים
גלובליים של התופעה גב' אמה אברבוך-סמטניקוב (האוניברסיטה העברית בירושלים; משרד הבריאות)
" .4אז מה לקחת מהכנס באונה הלא דומיננטית שלך?"  -רופאים משלבים פועלים לקידום שינוי בארגונים
לטיפול בבריאות ד"ר יעל קשת (המכללה האקדמית גליל מערבי)

מושב ב'  11מחקר פילוסופי של השיח הרוחני
יו"ר – פרופ' מנחם קלנר (אוניברסיטת חיפה)
 .1האם יש עוד טעם לדבר על הטוב שבעולמות (ההכרתיים) האפשריים? מר שועי רז (אוניברסיטת בר-אילן)
 .2מעמדה של החקירה העצמית-דיון פילוסופי-רוחני בקשר שבין ממד הפנימיות והממשות הטרנסנדנטית
גב' דידה קימור (אוניברסיטת חיפה)
 .3פיסיקה וקבלה – בין מדע למיסטיקה פרופ' יורם קירש (האוניברסיטה הפתוחה)
Scientologists and Satanists, Rabbis and Raelians Prof. James Lewis (University of .4
(Tormsø, Norway

סבב מושבים מקבילים ג'
(חדרים יפורסמו בהמשך)

מושב ג'  1קהילות מתפללות ביהדות המתחדשת
יו"ר – ד"ר אלי הולצר (אוניברסיטת בר-אילן; אוניברסיטת ברנדייס ,ארה"ב)
 .1אסטרטגיות נוסח קבלת-השבת ב'בתי תפילה ישראליים חדשים' ומשמעותן האידיאולוגית ד"ר ניחם רוס
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון-ליר)
 .2תפילה תל אביבית :בית תפילה ישראלי בתל אביב ד"ר רינה נאמן (המכללה האקדמית תל אביב-יפו)
 .3מפגשי תפילה נוסח קרליבך ד"ר שרה וידנפלד (מכללת בית וגן)
" .4אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח" (קהלת ח  - )8הקמת בית תפילה לנשים גב' נאוה סגל גולדנצייל
(אוניברסיטת בר-אילן)

מושב ג'  2מצבי תודעה – שינויים והתפתחות
יו"ר – ד"ר ליאורה בירנבאום (פרקטיקה פרטית  -פסיכותרפיה טראנספרסונאלית)
 .1טיפולים בשילוב היפנוזה ושיטת רוחניות מר דאי נצר (מכון היל"ה)
 .2היפנוזה רוחנית-טרנספרסונלית ד"ר צחי ארנון (מכללת עמק יזרעאל)
 .3כשהפסיכואנליזה פוגשת את התפתחות הרוח – פסיכו-אבולוציה גב' רות גולן (אוניברסיטת בר-אילן)
 .4חווית האייאואסקה – חקירה פסיכולוגית-קוגניטיבית פרופ' בני שנון (האוניברסיטה העברית בירושלים)

מושב ג'  3רוחניות בניהול ובעסקים
יו"ר – פרופ' ערן ויגודה-גדות (אוניברסיטת חיפה)
 .1ניכוס ערכי העידן החדש על ידי הזרם המרכזי– פרסומות ישראליות כמקרה בוחן ד"ר מריאנה רוח-מדבר
(אוניברסיטת חיפה; המכללה האקדמית צפת) וד"ר נורית זיידמן (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .2האם לרוחניות השפעה על התנהגות לא נאותה בארגונים? ד"ר אלי וייץ (אוניברסיטת תל-אביב) ,פרופ' יואב
ורדי (אוניברסיטת תל-אביב) וד"ר אורה סתר (אוניברסיטת תל-אביב)
 .3האם יכול ארגון רוחני להתקיים לאורך זמן? פרופ' יוחנן אלטמן (אוניברסיטת פריז  ,IIבריטניה) וLynne -
(CBE Group, formerly CEO of CEL 157) Sedgmore
 .4ללמוד את הרוח ד"ר אורה סתר (אוניברסיטת תל-אביב) וגב' טובה אברבוך (מרכז "עוגנים")
Silence, Fear and Attachments – East-west Study in organizational context Mr. Rajesh .5
)Jain (New Delhi University, India

מושב ג'  4מושב משולב בקטעי סרטים – השפה הרוחנית של אומנות הקולנוע
יו"ר – מר דני ורט (מבקר וחוקר קולנוע)
 .1הקרנת הסרט "  "River Womanוקטע מתוך הסרט ""Au hasard Balthazar
 .2דימויים של הבלתי נראה :השפה והחוויה הרוחנית באמנות הקולנוע ד"ר לילה מור (המכללה האקדמית
צפת)
 .3הקרנת קטע הפתיחה מהסרט " -אשת כהן"
 .4האם קיימת שפה יהודית בקולנוע הישראלי? ד"ר יצחק ש' רקנטי (אוניברסיטת בר-אילן; מכללת הרצוג;
מכללת אמונה)

מושב ג'  5בודהיזם ופסיכולוגיה
יו"ר – פרופ' הדס ויסמן (אוניברסיטת חיפה)
 .1הכורסא וכרית המדיטציה :הטמעת עקרונות הפסיכולוגיה הבודהיסטית בפסיכותרפיה ד"ר איתמר בשן
(בית בהאוונא)
 .2טיפול פסיכולוגי ממוקד-גוף ( )body oriented psychotherapyכתהליך רוחני :להתקרקע כדי
להתעלות? גב' יעל לי
 .3העצמי העמוק כמארגן את תהליך האינדוידואציה בהקשר של מערכות יחסים מר עידו סימיון (מכון
קליפורניה ללימודים אינטגרליים)
 .4דרך האמצע :הרחבה ושביל צר לצידה :על בודהיזם ואניאגרם ד"ר תור גונן (מכללת לוינסקי)

15:30
17:15

13:30
15:15

מושב ג' 4

 - 1 9 : 0 0 - 1 7 : 3 0מליאת ערב (באודיטוריום הכט)

קהילות
מתפללות
ביהדות
המתחדשת

מושב ג' 1

מצבי
תודעה-
שינויים
והתפתחות

מושב ג' 2

רוחניות
בניהול
ובעסקים

מושב ג' 3

מושב משולב
בקטעי
סרטים-
השפה
הרוחנית
של אומנות
הקולנוע
בודהיזם
ופסיכולוגיה

מושב ג' 5

התנסות
חוויתית
ומחקרים
על רוחניות
ומעורבות-
ישיבה
שקטה
או פעולה
בעולם?

מושב ג' 6

החווייה
הרוחנית
כבסיס
ליצירה
האומנותית

מושב ג' 7

מגמות
חדשות
בשדה
הזהויות
היהודיות-
ישראליות

מושב ג' 8

מגדר
ופמיניזם
בתורות
רוחניות
עכשוויות

מושב ג' 9

מיסטיקה
יהודית
בפתח
המאה
ה21-
ליווי רוחני,
מוות ושכול
רוחניות
במשפט
סדנה
התנסותית ב-
Focusing
(התמקדות)2
הודו
במפגש עם
המערב
מושב
משולב עם
הקרנת סרט-
מדיטציית
ויפאסנה
ספרות
פנטזיה
סוציולוגיה
של
רוחניות
עכשווית
בשדה
הישראלי
רוחניות
נשית בעולם
היהודי

מושב ב' 1
מושב ב' 2
מושב ב' 3
מושב ב' 4
מושב ב' 5
מושב ב' 6
מושב ב' 7
מושב ב' 8
מושב ב' 9

הוועדה האקדמית של הכנס

אקולוגיה
ורוחניות

מושב ג' 10

חציית
גבולות :זהות
פרופסיונאלית
של רופאים
ומטפלים
ברפואה
משלימה

מושב ב' 10

סדר יום רוחני
בחינוך

מחקר
פילוסופי
של השיח
הרוחני

מושב ב' 11

משיחות
גלובאלית:
אידיאל
העולם
הבהאאי

מזכירות הכנס04-8240891 :
פנינית רוסו-נצר ,רכזת הכנסspirituality@construct.haifa.ac.il :

מושב א' 11

אתר הכנסwww.spirituality.haifa.ac.il :

מושב א' 10

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' מריו מיקולינסר (המרכז הבינתחומי הרצליה) ,פרופ' יעקב רז (אוניברסיטת תל אביב)

10:45
12:30

תקשור
מזרח אסיה
במפגש
עם המערב
והמודרנה
התנסות
חווייתית
ומחקרים
על הזיווג
בין בודהיזם
ויהדות
שירה
רוחנית
מושב
לכבוד
ספרה של
ד"ר דלית
שמחאי:
"לזרום נגד
הזרם"
התנסות
חווייתית
ומחקרים על
הגוף הנשי
ברוחניות

סדנה
ומחקרים
על
חסידות
וניאו-
חסידות
אינטרנט,
רוחניות
ודת

מושב א' 3
מושב א' 4
מושב א' 5
מושב א' 6
מושב א' 7
מושב א' 8

מושב ג'  10אקולוגיה ורוחניות
יו"ר – ד"ר דניאל מישורי (אוניברסיטת תל-אביב; המכללה האקדמית אשקלון)
 .1רוחניות ואנטי-רוחניות בסביבתנות העכשווית מר אהרן אריאל לביא (מרכז הליכות עולם ליהדות וסביבה)
 .2חזון האצילות הרוחנית של רוסו :ביקורת פנומנולוגית וסביבתית ד"ר שלומית תמרי (המכללה האקדמית
ספיר)
 .3חינוך לקיימות ויזמות כמקור להתחדשות רוחנית וחינוכית מר אייל בלוך (מכללת דוד ילין) וד"ר מיכל יובל
(מכללת דוד ילין)
 .4אקו-רוחניות בקרב פעילי סביבה בישראל ד"ר אורי גורדון (מכון "ערבה")

מושב א' 9

יו"ר – פרופ' צבי איזיקוביץ (אוניברסיטת חיפה)
 .1אמוניות חילונית ככלי פמיניסטי ד"ר הגר להב (המכללה האקדמית ספיר)
" .2תשתחרר ,גבר" – ניתוח פרקטיקות ניו אייג' להבניית גבריות (רוחנית) חדשה מר ירון שוורץ (אוניברסיטת
בר-אילן)
 .3רוחניות של יום-יום :כלכלת הנתינה וחברות מטריאכליות כדגם לעולם אחר ד"ר אראלה שדמי (מכללת בית
ברל)
 .4וויקה – דת המכשפות המודרנית גב' הילה בניוביץ' (אוניברסיטת בר-אילן)

 - 1 7 : 1 5 - 1 0 : 3 0שלושה סבבי מושבים מקבילים (בחדרים שונים):

מושב ג'  9מגדר ופמיניזם בתורות רוחניות עכשוויות

 - 1 0 : 1 5 - 8 : 4 5מליאת בוקר (באודיטוריום הכט)

יו"ר – פרופ' תמר כתריאל (אוניברסיטת חיפה)
 .1אפיון של יהודים בישראל באמצעות המשגה רב-ממדית של דתיות ורוחניות ד"ר חגית הכהן-וולף
(האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .2מסורתיים חדשים בישראל מר אסף ליבוביץ' (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .3לימוד מגמות רוחניות בלימוד הגמרא בישיבות ההסדר מר שמעון פוגל (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
 .4פוליטיקה אנטי-פוליטית :המיסטיקה הפוסט-ציונית של הרב מנחם פרומן מר אודי אברמוביץ' (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב)

 - 8 : 4 5 - 8 : 0 0התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל (בסמוך לאודיטוריום הכט)

מושב ג'  8מגמות חדשות בשדה הזהויות היהודיות-ישראליות

הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית

יו"ר – מר בלו-סימיון פיינרו (אוצר הבינאלה הים-תיכונית של חיפה)
 .1אדריכלות האור כחומר האור כרוח-אדריכלות האור של לואי קאן בעבודותיו ובהצעה לתכנון בית כנסת
"החורבה" בירושלים אדר' אביטל בר-שי
 .2נופים של חומר ורוח :הרי יהודה ביצירתה של אנה טיכו ד"ר חיה פרידברג (מדרשה לאמנות ,מכללת בית
ברל; אוניברסיטת תל אביב)
 .3הגוף הפיזי והגוף "השני" :המרקם הדיגיטלי של תמונות העולות מתוך הטקסטים של סילבי ג'רמן גב' רות
סיסו (אוניברסיטת חיפה)

רוחניות
ובריאות
הגוף
והנפש
– מחקר
אמפירי

מושב ג'  7החוויה הרוחנית כבסיס ליצירה האומנותית

מושב א' 1

יו"ר –מר נחי אלון ("פסיכו-דהרמה")
 .1התנסות חווייתית במדיטציה" :חיבור או ניתוק? שקיטה או פעילות?" מר יובל-אידו טל ("פסיכו-דהרמה")
" .2העולם מושלם בדיוק כפי שהוא – וכעת ,צא ונסה לשפר אותו" מר צבי להב ("פסיכו-דהרמה")
 .3ישיבה שקטה או פעולה בעולם? או בלי 'או' :על טיבו של האימון הרוחני בזן בודהיזם פרופ' יעקב רז
(אוניברסיטת תל-אביב; "פסיכו-דהרמה")

מושב א' 2

מושב ג'  6התנסות חוויתית ומחקרים על רוחניות ומעורבות  -ישיבה שקטה או פעולה בעולם?

