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ט ב ל-מ ס :ע נ כ ה ם  ו י ז  " ו   ל
 | אוניברסיטת חיפה 29/5/18יום שלישי | ט"ו בסיוון תשע"ח | 

 (מבואה לאודיטוריום הכט) התכנסות וכיבוד קל    8:00

9:00 

 עד

10:00 

 (אודיטוריום הכט)חגיגית  מליאת בוקר

 שותפה של הכנס( )אוניברסיטת חיפה, יו"ר מייזלס עפרה' פרופ               יו"ר:

 , נשיא אוניברסיטת חיפהרובין רון' פרופ           :ברכות

 )מילים: ליאת ציון ודביר כהן; לחן: ינון דרוויש(        "ח  "נּו – ציון ליאת  :שירה וגיטרה

 ליק(צ; לחן: יואל אלקבץהלוי שלמה  ר')מילים:  "התנערי"                                      

 (מהבהק) וטיפוח רוח האדם אוניברסיטאי לחקר-ברהמרכז ה השקת

 הפסקה  |    10:15עד  10:00

 מושבים
 מקבילים

 מסלול א:

 רוח בחומר
 

 אודיטוריום, 
 ספריה

 מסלול ב:

 יהדות / ישראל

 

 ספריה, 134חדר 

 מסלול ג:

 השדה הטיפולי
 

  מגדל, חדר הסנאט
 29אשכול, קומה 

 ד:מסלול 

 בחינוך רוחניות
 ובמוסדות

 אגף אמנויות,
 מוזיאון הכט

 מסלול ה:

מסורות רוחניות 
 שונות

 הבית הישראלי, 
 מוזיאון הכט

 מסלול ו:

 תודעה

 
 רחבת הספינה, 

 מוזיאון הכט

10:15 

 עד

12:15 

ף שו  כי
י ו שו  עכ

-ניאו
 חסידות

במפגש עם 
 תפיסות
 אחרות

 על מבט
ת ו י חנ  רו
ל פו  בטי

 מיינדפולנס
בחינוך 
 ובארגונים

 מחשבה
תית י  :אסי

 I- אחדות גוף-

  נ'נפש בפסיכוא
II- אסתטיקה 

 –תודעה
הגות 
 ומחקר

12:15 

 עד

13:15 

 (הכנס למשתתפי כריכים עם)הפסקת צהריים 

 (רחבת הדשא הצפונית, מוזיאון הכט) (Special Interest Groups) ושיחSIG  שולחנות

הקשר בין האישי למקצועי בהיבט  :כגון ,סביב נושאי עניין ויצירת קשרי מחקר שולחנות דיון
המשיכה רוחניות ושינוי חברתי; אפשרויות ומגבלות;  –מחקר על רוחניות באקדמיה הרוחני; 

רוחניות, טבע ותרבויות ; איך אפשר למדוד רוחניות? והרתיעה מרוחניות ומתיוג כ"רוחני";
  .חינוך ותכניות לימוד ;מוסיקה/אמנות רוחניתורוחניות; פסיכותרפיה  קדומות;

 |   הפסקה   13:30עד  13:15

13:30 

 עד

15:00 

ת ו  אמנ
משנה 
 תודעה

, רוחניות
 פוליטיקה
 ולאומיות

שיטת 
העבודה של 
ביירון קייטי 

(IBSR :) 

 מחקר ויישום

 
 
 ל:פאנ
 רוחני ליווי

  ל:פאנ
יחסי 
-תלמידים
מורים 
 רוחניים

 

: מדיטציה

מחקרי מח 
 ופיזיולוגיה

 |   הפסקה   15:15עד  15:00

15:15 

 עד

17:15 

רוחניות 
  בטבע

סדנאות 
ושיטות 
טיפול 
 רוחניות

 רוחניות
 ולימודים
 יםאקדמי

 מפגש 
 רוחניות העם 

דרך מסורות 
 דתיות שונות

 

 פסיכדליה

רוחניות  ורוחניות
ת ו י נ מי  ו

כיבוד  |   הפסקה   17:30עד  17:15  ו

17:30 

 עד

19:00 

 (אודיטוריום הכט)  ת רוחנית בישראל: פאנל מנהיגּומליאת ערב

 שותפה של הכנס( )המכללה האקדמית צפת, יו"ר שפיראמדבר -רוח"ר מריאנה דיו"ר: 

  בימינו והישראלית המערבית החברה אתגרי על רוחני מבט: בנושא פאנל

 דוברים:
 (ליווי רוחני)            הלה אשחר .1

 (sacred activism)מוסיקה מקודשת,   הלויגבריאל מאיר  .2

 )שמאניזם ודרכי אדמה(    מאיטרי כהן .3

  חסידות(-)מיניות מקודשת, ניאו אוהד )פלא( אזרחי .4

 דיון בשיתוף הקהל

 אשוןר סבב
מושבים  של

 מקבילים

 שני סבב
מושבים  של

 מקבילים

 שלישי סבב
מושבים  של

 מקבילים
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 מקביליםה במושבים והמרצים רצאותהה פירוט
 

 (12:15עד  10:15)מקבילים  מושבים של ראשון סבב

 
 מסלול א: רוח בחומר

 

 (ספרייה, אודיטוריום) עכשווי כישוף  א'1 מושב
 

 (המכללה האקדמית גליל מערביפרופ' יעל קשת )  –יו"ר 

 (הקריה האקדמית אונו)צחי כהן  ד"ר – פתיחה בספרים וניחוש בשנות התהוות המדינה .1

 (אוניברסיטת בר אילן) אפרת פרידנזוןגב'  - קמיעות: מאגיה ועיצוב עכשווי בישראל .2

ת עמק יזרעאל ה האקדמימכללה)פררו ד"ר שי  - פגאנים בישראל-מאגיה וכישוף בקרב ניאו .3

 (והמכללה האקדמית צפת

 )אוניברסיטת בן גוריון גל סופרמר  – מפתח וחותם שלמה: טרנספורמציה של פרקטיקה ריטואלית .4

 (בנגב

)אוניברסיטת תל  ברוק-ורשבסקיד"ר שרון  – טבעי ומעשי כשפים במשפט הפלילי-האמונה בעל .5

 אביב, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית ספיר(

 

 ישראל/יהדותמסלול ב: 
 

 (, ספרייה134חדר ) ניאו חסידות במפגש עם תפיסות אחרות  ב'1 מושב
 

 (בר אילן)אוניברסיטת  חזקי שוהם ד"ר  –  יו"ר

 (אוניברסיטת בר אילן) סלמוןגב' אסתר  – הנחיות תנועת המוסר לרוחניות מוגברת .1

 )אוניברסיטת תל אביב( אוסימלאק ציפיןגב' אנא  – אני הנני אתה .2

  ד"ר מנחם קרן קרץ – בין חומריות ורוחנית: עיון ב"תורת הכסף" של הרבי מסאטמר –כסף  .3

 – רוחנית של הרב קוק-ֵעירום ּוְשמֹאל | זיקות מבניות בין השיח הפרוידיאני לגישתו הפסיכולוגית .4

  )אוניברסיטת בר אילן( אחימאירמר אופיר 

)האוניברסיטה  פלשמןד"ר אהרון  – : רוחניות בישראל היום?ואתה" בחזרה ל"דניאל"מ"אני  .5

 (ירושלים העברית

)המכללה  קסוד"ר רון  – ( לחסידות בקבוצות עבודה רוחניתCoachingהמפגש בין האימון האישי ) .6

 האקדמית הרצוג(
 

 הטיפוליהשדה מסלול ג: 
 

 (29חדר הסנאט, מגדל אשכול, קומה ) מבט על רוחניות בטיפול ג'1 מושב
 

 (ירושלים העברית האוניברסיטה) ירמיהנורית פרופ'   –יו"ר 

ְצָמם  .1 ְדָבִרים ְבָכל ְמֹאָדם, ְכֶדֶרְך ֶשֵהם ְבע  ר ֶאת ה  -לֹא ָחְשבּו ֵמעֹוָדם ִלְהיֹות": בין הארס |"לֹומ 

 גיא פרלמר  – פואטיקה של ר. מ. רילקה לפוטנציאלים בתיאוריה הפסיכואנליטית ובחדר הטיפול

 אוניברסיטת חיפה()

 – מיחסי אובייקט ליחסים עם ה׳אלוהות׳: חשיפת הממד האמוני בתוך החשיבה הפסיכואנליטית .2

 )אוניברסיטת חיפה( ינת פלדחיגב' ע

תרומת הגותו של  – "חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם"; טיפול נפשי כדרך רוחנית מודרנית .3

 )אוניברסיטת בר אילן( סלעגב' טלי  – שטיינר לפסיכואנליזה ולתפיסת הטיפול הנפשי

  אנג'לשחר -אורגב'  – דרך חיים רוחנית להחלמה מהפרעות אכילה -הצעדים 12תכנית  .4

איה גב'  – בין הדרך הרוחנית האישית לבין ההתפתחות המקצועית של פסיכותרפיסטיםהקשר  .5

 )אוניברסיטת חיפה( רייס

  ניאקיהגר דרור מלגב'  – פסיכותרפיה אנתרופוסופית .6
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 חינוך וקונטמפלציה :דמסלול 

 

 (, אגף אומנויות, מוזיאון הכטחלל פנימי) מוסדותבחינוך וב מיינדפולנס  ד'1 מושב

 

 (חיפהשי צפריר )אוניברסיטת  פרופ'  –יו"ר 

 לינור הדרד"ר ו )המכללה האקדמית בית ברל( אורן ארגזד"ר  – מיינדפולנס בחינוך: מבט כללי .1

 (המכללה האקדמית בית ברל)

)המרכז  מר עמוס אבישר – למוח, מיינדפולנס וחינוך whole schoolגישת  -"בית ספר סגול"  .2

 הבינתחומי הרצליה(

 )אוניברסיטת תל אביב( ריקרדו טרשד"ר  – בפעולה: השפעות על מורים ותלמידים קשיבות .3

ד"ר  – חקר מוח מתוך תודעה מתבוננת ככלי לטרנספורמציה אישית ומקצועית של מורים ומורות .4

 (המרכז הבינתחומי הרצליה) נעה אלבלדה

 )אוניברסיטת חיפה(נעמה קטן גב'  – מיינדפולנס ואמונה בעצמי .5

מבט של עשור על החיבור המיוחד בין  ?הילכו שניים יחדיו -מיינדפולנס וארגונים בישראל  .6

  אביאלשירי גב'  –השניים 

 

 מסורות רוחניות שונות: המסלול 
 

 (רחבת הבית הישראלי, מוזיאון הכט) עכשווית אסייתית מחשבהה'  1מושב משולב 

  פלד רד"ר אסת  –  יו"ר

 

I -  :מדואליזם לאחדות בפסיכואנליזה: התבוננות זן בשאלת מושב סביב ספרו של ד"ר יורי סלע

 נפש-יחסי גוף

 

 )אוניברסיטת תל אביב( ד"ר יורי סלע – המפנה האחדותי בפסיכואנליזה .1

הרהורים וממצאי  - משמעות: דואליזם ומוניזם של גוף ונפש מזווית אנתרופולוגית-נפש-גוף .2

 )אוניברסיטת חיפה( רלגב' תמר אשל ביא – מחקר ראשוניים

 קןוד"ר איתן בול – שניות: עיון בטרמינולוגיה של מורה הזן דוגן-נפש בין אחדות לאי-גוף .3

 )אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה(

 – ( כציר מחבר במחלקה פסיכיאטריתQiאי שניות במרחב מפוצל: מחקר מהשטח על מושג הצ'י ) .4

 (מכון טכנולוגי לישראל – יון)הטכנ ד"ר אלון רשף

 

II - אסתטיקה ומחשבה אסייתית 

 

 )אוניברסיטת תל אביב( פרופ' דני רווה – יופיו של המכוער: על האסתטיקה של הגועל .1

2. Art, Aesthetics and a Glimpse of Spirituality from India's Northeast –  פרופ' בהגט

 (Delhiy, Jawaharlal Nehru Universit) אוינהם

 

 תודעה: ומסלול 
 

 (רחבת הספינה, מוזיאון הכט) תודעה הגות ומחקר ו'1 מושב
 

 )אוניברסיטת תל אביב(פרופ' עודד מימון   – יו"ר

 (אוניברסיטת תל אביב) מר משה קליין – הגדרת שדה התודעה .1

 (אוניברסיטת תל אביב) מר אמנון פוד – הפסיכואנליזה של האינטואיציה ותיאורה המתמטי .2

 (אוניברסיטת בר אילן) ד"ר ישראל בלפר – רוחניות בעולם רווי אינפורמציה .3

 (המכללה האקדמית כנרת) ד"ר אורי בן יעקב – משפט גדל במרחב התודעה .4

)אוניברסיטת תל  ד"ר דניאל מישורי – תודעה-אתגר היציבות: יוגה, טאי צ'י, מדיטציה והקשר גוף .5

 אביב(
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 (15:00עד  13:30)מקבילים  מושבים של שני סבב

 

 מסלול א: רוח בחומר
 

 (אודיטוריום, ספרייה) אמנות משנה תודעה א'2 מושב
 

 (מכון ון ליר) ד"ר אדם קלין אורון – יו"ר

 )המכללה האקדמית צפת( אורי דייגיןד"ר  – תיאטרליזציה: שינוי תודעה ובריאה מחדש .1

)המכללה  דני ווסרמןמר  – : אודיסיאה בחלל"2001קולנועיות בסרט "-טכניקות מיסטיות .2

 האקדמית צפת(

 ד"ר לילה מור – סייבורגים ושמאנים בשדות של חמלה: אמנות מרושתת, קולנועית ופולחנית .3

 (Plymouth University, UK -ו )המכללה האקדמית צפת

"(  על שינוי תודעה Music for Dialogue)“השפעתו של מודל "המוזיקה ככלי לדיאלוג"   .4

)המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת  אורי לשמןד"ר  – שנוגעים לדיאלוג עם הזולתבהיבטים 

 תל אביב(

 

 ישראל/יהדות: במסלול 

 

 (, ספרייה134חדר ) פוליטיקה ולאומיותרוחניות,  ב'2 מושב
 

 (חיפה)אוניברסיטת  ד"ר אוריאל סימונסון – יו"ר

 )אוניברסיטת בר אילן( טל גב' אורלי – חברתי בישראלהרוחני הוא פוליטי': ליווי רוחני ככלי לשינוי ' .1

)האוניברסיטה  הרפז קייגב' איריס  – תרבות הנגד והעידן החדש: צמיחתה של פוליטיקה רוחנית? .2

 (ירושלים העברית

גב'  – "קבוצה גרמנית, ישראלית אני": שיח אשמה ותיקון בעקבות השואה בסיפור מסע להודו .3

 )אוניברסיטת חיפה( זוהר-כרמית רוזן אבן

 )אוניברסיטת בר אילן( ד"ר חזקי שוהם – מימוש עצמי טראגי? רוחניות בפולחן השכול .4

 

 

 חינוך וקונטמפלציה :גמסלול 
 

מחקר  :(Inquiry Based Stress Reduction - IBSRשיטת העבודה של ביירון קייטי ) ג'2 מושב

 (29חדר הסנאט, מגדל אשכול, קומה ) ויישום

 

 ואוניברסיטת תל אביב( אביב-המרכז הרפואי תלד"ר שחר לב ארי ) – יו"ר

ד"ר שחר לב  (: תיאוריה, מחקרים ויישום בישראל ובעולםIBSRשיטת העבודה של ביירון קייטי ) .1

 אביב ואוניברסיטת תל אביב(-ארי )המרכז הרפואי תל

2. IBSR כגשר רעיוני חדשני בין הגל השני לגל השלישי ב-CBT – אוניברסיטת תל ) ד"ר נעמי אפל

 (אביב

( על שחיקה ורווחה נפשית IBSR) Inquiry based stress reductionהשפעת התערבות  .3

 (אוניברסיטת תל אביב) גב' קרן זפרני – בקרב מורים

על חווית הגמגום הכוללת,  Inquiry Based Stress reduction (IBSR)השפעה של התערבות  .4

גב' עמרית  – איכות החיים ומדדים פסיכולוגיים של מגמגמים מבוגרים, ניסוי קליני מבוקר אקראי

 (אוניברסיטת תל אביבפלדמן )
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 השדה הטיפולי: דמסלול 

 

 (אגף אומנויות, מוזיאון הכטחלל פנימי, ) פאנל –ליווי רוחני  'ד2 מושב
 

 (חיפה)אוניברסיטת  נצר-רוסוד"ר פנינית  – יו"ר

 (משרד הרווחה והשירותים החברתייםמר אילן שריף ) – ליווי רוחני באובדן ושכול פתאומי .1

 (משרד החינוך) אומנסקיתמי גב'  – ליווי רוחני בייעוץ חינוכישילוב  .2

הקריה הרפואית ) מייק שולץ הרב – התפתחות מקצוע הליווי הרוחני ושילובו במערכת הבריאות .3

 (רמב"ם

 (ברוקדייל-ג'וינט-מכון מאיירס) שירלי רזינצקיד"ר  – מחקרים בשילוב ליווי רוחני בעבודה בשדה .4

 ()ג'וינט ישראל אשלים נאוה זוהר סייקסגב'  – רוחניות וליווי רוחני במקצועות העזרה .5

 

 מסלול ה: מסורות רוחניות שונות

 

 (רחבת הבית הישראלי, מוזיאון הכט) פאנל -רוחניים  מורים-תלמידים יחסי ה'2 מושב
 

 (אילן בר)אוניברסיטת שלומי מועלם ד"ר  – יו"ר

 )אוניברסיטת חיפה( מר עמיר פריימן – תלמיד בדרך הרוחנית-פרדוקסים ודילמות ביחסי מורה .1

רה האנתרופוסופית: כיצד ראה שטיינר את מקומו כמורה רוחני ותלמידים בת –יחסי מורה רוחני  .2

אקדמית המכללה )ה טדד"ר גלעד גולדשמי – וכיצד ראו אנתרופוסופים במהלך השנים קשר זה?

 (אקדמית אורניםהמכללה והחי -תל תה האקדמימכללהע"ש דוד ילין, 

פרופ' לידיה  – שוליית הפילוסוף: בעיות ופתרונן ביחסי הפילוסוף המדריך והפילוסוף המתלמד .3

 )המכללה האקדמית בית ברל( אמיר

 

 תודעה :ומסלול 

 

 (הספינה, מוזיאון הכטרחבת ) היפרקטיקות מדיטטיביות: מחקרי מוח ופיזיולוג ו'2 מושב
 

 (בנגב בן גוריון)אוניברסיטת נדב דוידוביץ' פרופ'  – יו"ר

 (אוניברסיטת בר אילן) יוסי גליקסוןפרופ'  – תפיסת זמן וחווית הזמן בחסך תפיסתי .1

אוניברסיטת ) אוחנה - ד"ר אביבה ברקוביץ' – ינדפולנס וחקר המוחילהיות כאן ועכשיו: מדיטציית מ .2

 (חיפה

 Research Institute) טל דותן בן שושןד"ר  – ממצאים התנהגותיים ומוחיים -הריבוע  מדיטציית .3

for Neuroscience, Education and Didactics, Italy) 

 (המרכז האקדמי פרס) יל רוזנשטריךיאד"ר  – מיינדפולנס ושולי התודעה .4
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 (17:15עד  15:15)מקבילים  מושבים של שלישי סבב

 

 

 רוח בחומר :אמסלול 

 

  א'3 מושב

I (אודיטוריום, ספרייה) רוחניות בטבע 
 

 (אוניברסיטת חיפה) דוד-פרופ' נורית בירד – יו"ר

 )אוניברסיטת חיפה( ליה נאורגב'  – התגלמות הרוח בטבע .1

 (אוניברסיטת חיפה) בן דודמר עמית  – מחדר הטיפולים למרחב הפראי .2

)האוניברסיטה  מרגוליןמר איל  – במסעות לנוער בסיכוןהמדבר כמגבר: חוויות של חיבור וגדילה  .3

 (ירושלים העברית

 

II (אודיטוריום, ספרייה) רוחניות ומיניות 
 

 ספיר( ה האקדמיתמכללה) ד"ר הגר להב – יו"ר

 הילה נדב כרמל עו"ד – כדרך לשליטה במיניות הנשים מפוקו ועד לרב עובדיה יוסף הלכות הנידה, .1

(Adam Mickiewicz University) 

המכללה האקדמית )רל וד"ר ענבל סיק – טבילה: בין צרכים של הגוף לבין צרכים של הנפש .2

 (המכללה האקדמית אשקלון)ד"ר נעמי סילמן ו (אשקלון

שינויים בתפיסת הגבריות ובפרקטיקות מיניות בקרב גברים שעברו סדנאות התפתחות מינית  .3

 (אוניברסיטת בר אילן) גב' מיכל מעיין דון – רוחניות

 

 

 השדה הטיפולי :גמסלול 

 

 (29חדר הסנאט, מגדל אשכול, קומה ) רוחניות טיפול ושיטות סדנאות ג'3 מושב
 

 פרופ' אריה לזר )אוניברסיטת אריאל( – יו"ר

 ד"ר נדב גבאיו)אוניברסיטת בר אילן( ן יינשטיוסמדר וגב'  – רוחניות, עבודת רגש ותוצאות עבודה .1

 (אריאל)אוניברסיטת 

  ליאורה בירנבאוםד"ר  – הפסיכולוגיה של הנשמה: מבט חדש על מושג הפסיכופתולוגיה .2

גב' ו )אוניברסיטת חיפה( רונןגב' מיטל  – קבוצות חמלה עצמית בישראל: פרקטיקות ואתנוגרפיה .3

 )אוניברסיטת חיפה( אורבךיפית 

מר  – מתרגלי בודהיזם טיבטי במינכןההארה כתכנית עבודה: רוחניות מבוססת תכנון בקרב  .4

 )אוניברסיטת תל אביב(יותם בורשטין 

 (אוניברסיטת בר אילןגב' נעה רחל בן דוד ) – הכנה רוחנית ללידה והשפעתה על חווית הלידה .5
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 חינוך וקונטמפלציה :דמסלול 

 

 (הכטחלל פנימי, אגף אומנויות, מוזיאון ) רוחניות ולימודים אקדמיים ד'3 מושב
 

 חיפה(  גיא אנוש )אוניברסיטת פרופ' – יו"ר

ד"ר אתי  – תפיסת הרוחניות וזיקתה לחינוך בקרב סטודנטיות להכשרת מורים במכללה הערבית .1

 (נוך בישראליהמכללה האקדמית הערבית לח) שחר סימן טוב

הלומדים אישי אך לא אנוכי: רפלקציות על רוחניות ועל משמעותה עבור סטודנטים -מסע רוחני .2

 (חי-ת תלה האקדמימכללה) ד"ר יונתן קסלר – במכללה בגודל בינוני בגליל

ה מכללה) ד"ר עפרה ולטר – הפוטנציאל בהזמנה להתמקדות בהכשרה בעבודה סוציאלית .3

 (ת תל חיהאקדמי

המכללה ) ד"ר סופי ברזילי – ומעשה הלכה –רוחניות בשירות החינוך -פרקטיקות קונטמפלטיביות .4

 (המכללה האקדמית אורנים) וד"ר גלית קליגר (אורניםהאקדמית 

 

 

 מסורות רוחניות שונות :ה מסלול

 

 (רחבת הבית הישראלי, מוזיאון הכט) שונות דתיות מסורות דרך הרוחניות עם מפגש ה'3 מושב
 

 )אוניברסיטת חיפה(פרופ' חנן אלכסנדר  – יו"ר

 )אוניברסיטת חיפה( ד"ר יותם חותם – רומנטיקה ומיסטיקה בחינוך .1

 "ר איימן אגבאריהד – דתי חדש: פרספקטיבה מוסלמית-חינוך קוסמופוליטי והצורך בדמיון בין .2

 )אוניברסיטת חיפה(

ד"ר אלי  – עם ומדינת ישראל במשנה הקבלית של הרב י. ל. אשלג –"אוונגארד לגאולת העולם"  .3

 (מכללת גורדון) קורווינ

שוורץ גב' נעה  –אופנישדות ההודיות ב של ק.ג. יונג  וה'אטמניזציה' מה בין ה'אינדיבידואציה' .4

 (ירושלים )האוניברסיטה העברית פוירשטין

 מר אורי מאוטנר – אורתודוקסים-האימוץ של מדיטציית הויפאסנה על ידי ישראלים יהודים .5

(University of Cambridge, UK) 

 

 

 

 תודעה :ומסלול 

 

 (רחבת הספינה, מוזיאון הכט) פסיכדליה ורוחניות ו'3 מושב

 

 (בנגב ד"ר אורי שוויד )אוניברסיטת בן גוריון  –יו"ר 

 פולחני במזרח התיכון -היסטוריה של חומרים פסיכואקטיביים בשימוש דתי :אנתאוגן מזרח תיכוני .1

 )המכללה האקדמית צפת( דניאל פלוטקין מר –

 מר יאיר גולוב – מסע אל המקדש הפנימי :פסיכדלים .2

 מר אסף באר – הפנומנולוגיה של החוויה הדתית והפסיכדלית .3

 ד"ר קרן צרפתי – PTSD-ל MDMAהאקומי במחקר פסיכותרפיה מבוססת  .4

  מר יגאל טרטקובסקי – רשת ביטחון לחוקרי תודעה .5

 

  



 לחקר רוחניות עכשווית     -הכנס הישראלי ה תכנית

 
 

8 

 
 
 

 יו"ריות הכנס

 פרופ' עפרה מייזלס )אוניברסיטת חיפה(

 (צפתמדבר שפירא )המכללה האקדמית -רוחד"ר מריאנה 

 

 

 חברי הוועדה המדעית

 פרופ' חנן אלכסנדר )אוניברסיטת חיפה(

 פרופ' נדב דוידוביץ' )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

 פרופ' נורית ירמיה )האוניברסיטה העברית ירושלים(

 ת ספיר(ה האקדמימכללהד"ר הגר להב )

 אביב(-פרופ' עודד מימון )אוניברסיטת תל

 האקדמית גליל מערבי(פרופ' יעל קשת )המכללה 

 ד"ר חזקי שוהם )אוניברסיטת בר אילן(

 
 

 


