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 רשימת פרסומים 
 :דוקטורעבודת 

רמת . "הרשת הרעיונית" מבוא מתודולוגי ו–תרבות העידן החדש בישראל . מריאנה, מדבר-רוח

 .]בשני כרכים,  עמודים459 [.2006, אוניברסיטת בר אילן: גן

 : אקדמישיפוטעברו שמאמרים 

 : מופורס

• Ruah-Midbar, Marianna & Klin Oron, Adam. "Jew Age: Jewish Praxis in Israeli 

New Age Discourse", in Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies. 

5 (2010). (Also available at: http://www.asanas.org.uk/files/005Ruah-

Midbar&Oron.pdf) 

• Mayseless, Ofra, Ruah-Midbar, Marianna & Theodor, Ithamar. "Spirituality and 

Mothering", in O'Reilly, Andrea & Golson, J. Geoffrey. (Eds.) Encyclopedia of 

Motherhood. Sage, 2010.  

האגודה הישראלית ללימודים (חקר מגדר בארץ , "את שאהבה נפשי". מריאנה, מדבר-רוח •

 .27-26ע "ע, )2002אפריל -מרץ (9 )פמיניסטיים ולחקר המגדר

לטיפוח , לטיפול,  רבעון לפסיכולוגיה-נפשבתוך , "אגדת דוד והתהום". מריאנה, מדבר-רוח •

 . 18-11ע " ע,)א"אייר תשס, 2001מאי  (7 רגשי ולחינוך יצירתי

דמותה של לילית כארכיטיפ של מוות ולידה  -?'דוכי יצר הרע טוב מא'". מריאנה, מדבר-רוח •

 .יהדות חופשיתבתוך , "מחדש

 :בדפוס

' יחס הניו אייג: רליגיוזי למעשה, חילוני להלכה. "מריאנה, אדם ורוח מדבר, קלין אורון •

 ).2010'  להתפרסם אוגעתיד, דפוסב( סוציולוגיה ישראליתב, "הישראלי להלכה

 ):שיפוט אקדמיעברו (פרקים בספרים 

 : מופורס

 דימויים של עבר אידיאלי –במחשבת העידן החדש ' בחזרה לגן העדן'". מריאנה, מדבר-רוח •

, )העידן החדש בישראל(רוקדים בשדה קוצים  .)עורך(עידו , בתוך תבורי ," ישראלבתולדות עם

 .59-28ע "ע .2007, )קו אדום (הקיבוץ המאוחד

ל מול " ספרות חז-מכוערים בתרבות הישראלית לאור מקורותיההיחס ל". מריאנה, מדבר-רוח •

אומנות וספרות ביהדות כתרבות , הגות). עורך(עזר , תוך כהנובב" סיפורי עם אירופאיים

המכללה האקדמית אחוה בשיתוף ספריית (ירון גולן . )לימודים בינתחומיים ביהדות כתרבות(

 . 152-113ע "ע. 2002, תל אביב): כתרבותיהדות 

 :בדפוס

• Ruah-Midbar, Marianna. "Jewish Spirituality in the New Age – Emerging Jewish-

Israeli Phenomena in the Junction with New Age Culture", in Huss, Boaz. Kabbalah 
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and Current Spiritual Revival (Temporary Name). Ben-Gurion University press, 

2009.  

עשרה טיפוסי רוחניות (ישראלית -עידן חדש של רוחניות יהודית". מריאנה, מדבר-רוח •

  .)שם זמני (רוחניות יהודית ).ךעור(משה , בתוך אידל ,)"'הצומחים במפגש עם הניו אייג

 בגרסאות רעיון בריאת המציאות– 'זה משחק שכולם כבר משחקים בו'. "מריאנה, מדבר-רוח •

ויוכי פישר . נ.בתוך אייזנשטדט ש, "מחולנות ומורחנות בשיח הרוחניות האלטרנטיבית

 . הוצאת מכון ון ליר. )עדיין אין כותרת(). עורכים(

 : מדעייםמאמרים נוספים בתהליך עבודה מתקדם לקראת הגשה לכתבי עת

• Ruah-Midbar, Marianna. "'It's a Game Everybody's already Playing' – Secularized 

and Spiritualized Versions of the Creating our Reality Theme in the Alternative 

Spirituality Discourse".  

• Ruah-Midbar, Marianna & Zaidman, Nurit. "'Stop Everything. Connect to Nature.' 

New Agey Images and Discourse in Israeli Mainstream Commercials".  

• Ruah-Midbar, Marianna. "Sanctification of Randomness– The Theological 

Imagination and Rationale of Computerized Divination". 

 של דיבינציה ים הדמיון וההיגיון התיאולוגי–קידוש האקראיות . "מריאנה, מדבר-רוח •

  ".ממוחשבת

 :פרוייקט פרסום נוסף בתהליך עבודה

בסדרת , Brillשתצא בהוצאת , בישראל' אנתולוגיה של מחקרים אודות הניו אייגאני עורכת 

Contemporary Religions Series) עורך הסדרה :James R. Lewis(. 

 : אחריםפרסומים מקצועיים

 : מופורס

ספרי (מעלות בהוצאת , במחשבת ישראלוזוגיות אהבה  –את שאהבה נפשי  )מרכזיתכותבת ( •

 .2007,  ומשרד החינוך)לימוד

שמתקיימת " חשבון נפש"בחוברת תערוכת האמנות הקבוצתית " חשבון נפש"מאמרון על  •

 ).דפנה נאור: אוצרת (2009הרצליה פיתוח החל ממרץ ' בהייטאצ

 : בדפוס

בעריכת ) ממלכתי(בספר לימוד לבגרות במחשבת ישראל  ,"משבר האמונה בעידן החדש"פרק ה •

 ").משבר האמונה בעת החדשה ":ספרשם ה(אילן -מירוןישראל קורן וצילה 
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ומינויים תפקידים   במוסדות אקדמיים 
. מכללה האקדמית צפתבטיקה תרבויות רוחניות ומיס, לדתות) בהקמה(ראש החוג :  כיום-2007

 .מכללה האקדמית צפתחברת המועצה האקדמית ב

 .אוניברסיטת חיפהמרצה מן החוץ ב:  כיום-2010

עפרה ' בהנחיית פרופ, אוניברסיטת חיפהבדוקטורנטית בפקולטה לחינוך -פוסט: 2009 -2007

 .מייזלס

 . אוניברסיטת תל אביבב) עמיתת הוראה(מרצה : 2009 -2007

 .מכון שלום הרטמןחוקרת במכון ללימודים מתקדמים של : 2008 -2007

, מרכז דהאן מטעם ישראל-בתולדות עם מנחה תלמידים לעבודות גמר לבגרות :2007 -2005

 .אילן-אוניברסיטת בר

 המכללה ליהדות -ר" מיתמכללתמרצה בהשתלמויות וסדנאות למורים מטעם : 2006 -2002

 .כתרבות

מנהלת , רכזת בית מדרש לקבלה לתלמידי מחקר, ויות וקורסיםרכזת השתלמ: 2005 -2003

 .אילן-אוניברסיטת בר, מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלהפרוייקטים ומרצה ב

מנהיגות יהודית "הנחיית פרוייקט , הנחיית קהילה לומדת בלימוד טקסטים יהודיים: 2005 -1997

, תרבות ישראל(ה הישראלית ל בנושאי החבר"כתיבת דפי מידע לחיל חינוך בצה, "צעירה

 .בית מורשה בירושליםמטעם ) 'מיעוטים וכד

ס תיכוניים "יועצת הוליסטית להטמעת המחשוב בלמידה ובהוראה בבתי: 2004 -1998

אוניברסיטת ס לחינוך ב"ביה, .ה.ל.י.מרכז אתרבותיים מטעם -ובפרוייקטים חינוכיים רב

 .אילן בר

  . בר אילןאוניברסיטתב, בין חילוניים לדתייםידברות תוכנית ההמרצה בקורס במסגרת : 2002

וכן , בקורסים להכשרת עובדי הוראהמכללה האקדמית אחווה מרצה עמיתה ב: 2001 -2000

 . של המכללהיועצת פדגוגית לפיתוח ושדרוג של קורסים במרכז ללמידה מרחוק

ח התיכון בעת חוג לתולדות המזריהודי ב-בתחום הפולמוס המוסלמיעוזרת מחקר : 1994

 .אביב-אוניברסיטת תל, החדשה

 

 ניסיון בהוראת קורסים
עכשוויות ומשמעויותיהן   סוגיות–ישראלית תרבות "הקורס : אוניברסיטת חיפהב: 2010

מסורות "הקורס ; בפקולטה לחינוךש בחוג למינהל ומדיניות בחינוך) ש" ש3(" החינוכיות

בפקולטה שבחוג לייעוץ והתפתחות האדם ) ש" ש4( "רוחניות בעידן החדש ויישומן בחינוך

 .לחינוך

למדעי . א.בתכנית מ) ש" ש4(" דת העידן החדש"סמינר ה: אוניברסיטת תל אביבב: 2009 -2007

יהדות "בתוך הקבץ ) ש" ש2(" תרבותי-מפגש בין: ת והעידן החדש)יו(יהדו"הקורס ; הדתות

 .תחומיים-בחוג ללימודים כלליים ורב" כתרבות

  .)ש" ש2 (בין חילוניים לדתייםתוכנית ההידברות קורס במסגרת  : בר אילןברסיטתאוניב: 2002
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ר "ביחד עם ד, ש" ש2" (תרבות וחינוך, מגדר "קורסה :מכללה האקדמית אחווהב: 2001 -2000

 ).ר שוש מילאת"ביחד עם ד, ש" ש2(תהליכי שינוי בחינוך "הקורס , )אתי גלעד

 

 ות מחקר/הנחיית תלמידי
 ).עפרה מייזלס' הנחייה משותפת עם פרופ(באוניברסיטת חיפה , ליה נאור -מידת דוקטורטתל* 

 .ארוע מכונן במסגרת טיפול בטבעבנושא השפעת בשלב גיבוש הצעה 

). עפרה מייזלס' הנחייה משותפת עם פרופ(באוניברסיטת חיפה , נטע הדסה שלם -.א.תלמידת מ* 

 . נשים דתיות בעקבות השתתפות בסדנאות תנועהבשלב גיבוש הצעה בנושא חווית הגוף של

המנחה הוא ; ליתאהנחייה בלתי פורמ(באוניברסיטת תל אביב ,  אלון מרק-תלמיד דוקטורט* 

 .בנושא זן בודהיזם במערב,  הצעת המחקר אושרה).יעקב רז' פרופ

 

  ורשתות חוקרים מחקרארגוני/מכוני בחברות
 .במכללה האקדמית צפת) בהקמה(חברת הוועד המנהל של המכון למחקר תרבות ואתנוגרפיה  •

 .ורוחניות עכשווית בישראל' ייזום וריכוז רשימת תפוצה של חוקרי ניו אייג •

• Society for the Scientific Study of Religion ,Scholars of New Age ,גודה הא

האגודה , ת להיסטוריה ופילוסופיה של המדעיםהאגודה הישראלי, הסוציולוגית הישראלית

 . הישראלית לחקר שפה וחברה

 

 פעילות בקבוצות מחקר
 במכון ללימודים בסמינר חוקרים בנושא מיגדר במקורות היהודייםהשתתפות : ח"תשס •

הצגת הרצאה ודיון בנושא כולל , ר חנה קהת"בריכוזה של ד, מתקדמים של מכון שלום הרטמן

 .ית יהודית עכשוויתרוחניות פמיניסט

, "חילון והדתה"בנושא , פישרר יוכי " בהנחיית ד,ליר-חברה בקבוצת מחקר במכון ון: ח"תשס •

 .כולל הצגת מחקר אישי

בנושא , טדאייזנשט. נ.ש' בהנחיית פרופ, ליר-בקבוצת מחקר במכון וןחברה : ז"תשס-ו"תשס •

כולל הצגת הרצאות , "גלובלימגמות דתיות חדשות ואתגרי החברה האזרחית בישראל בעידן ה"

 ). על תפיסות זמן דתיות עכשוויות ועוד, בישראל' על חקר הניו אייג(אחדות 

-ארגון יום עיון לקבוצה ארצית של חוקרים ותלמידי מחקר ישראליים העוסקים בניו :ה"תשס •

 .וריכוז רשימת תפוצה מתמשכת באינטרנט, שנערך באוניברסיטת בר אילן', אייג

 מטעם מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה "בית מדרש לקבלה"תפות בריכוז שתה: ד"תשס •

 .שיועד בעיקרו לתלמידי מחקר, באוניברסיטת בר אילן

, השתתפות בקבוצת מחקר באוניברסיטת בר אילן בנושא הגשר שבין רוחניות ומדע :ג"תשס •

 .מטעם התכנית הבינתחומית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע
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וכיהון כיואקדמיים) מושביםו(ארגון כנסים   ר" 
וישיבה " רוחנית פוגשת את הטכנולוגיה העכשווית והאינטרנט-פילוסופיה דתית"ארגון המושב  •

, במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, בראשו

 .30/05/10-מוזיאון המדע בירושלים ב

 ותצאנה "בכנס" 'אייג-מדי נשים ברוח היהדות והניו טקסי ומע– 'הרוח הנשית'"מושב הר "יו •

 . 10/03/10, אוניברסיטת תל אביב, "קול הנשים/כל

אוניברסיטת , לחקר רוחניות עכשוויתהשני ר שותפה של הוועדה האקדמית בכנס הישראלי "יו •

הרוחניות בלב "ר מושב מליאה בנושא "ויו, ) מרצים120-בהשתתפות כ (08/03/10, חיפה

 )il.ac.haifa.spirituality: אתר הכנס (."ישראליהממסד ה

במסגרת הכנס השנתי של האגודה , וישיבה בראשו" רות הרוחניותיהאינטרנט בש"ארגון מושב  •

 . 5/04/09-מוזיאון המדע בירושלים ב, הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים

,  לחקר רוחניות עכשוויתר שותפה של הוועדה האקדמית בכנס הישראלי הראשון"יוזמת ויו •

. וישיבה בראש מליאת הערב של הכנס, ) מרצים70-בהשתתפות כ( 23/03/09אוניברסיטת חיפה 

 .il.ac.haifa.spirituality –אתר הכנס 

, בסדנה למחקרים בתרבות חזותית" האיקונה והסמל"השתתפות בארגון מושב בנושא  •

 .26/03/07-אוניברסיטת בר אילן ב

האגודה השנתי של בכנס " בין רוחניות לבין מדע וטכנולוגיה בעת החדשה"שא ארגון מושב בנו •

 .18/03/07-מוזיאון המדע בירושלים ב, הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים

, שני מושבים שארגנתי התקיימו בכנס האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים •

מוזיאון , "על המדעיּות של חקר הרוח"ו" של דתיּות עכשוויתהמחשב כַנָׂשא וכָנׂשּוא "בנושאים 

 .26/03/06-המדע בירושלים ב

 

 בכנסים אקדמיים הרצאות 
 מושג או מלת -דת חילונית " תתקיים בכנס "? דת רוחנית חילונית–' הניו אייג"הרצאה בנושא  •

 .04/05/10-ירושלים במכון ון ליר שב, ליר ומכון שפינוזה-מכון וןשל , "?גנאי

 פרסומות ישראליות כמקרה – העידן החדש על ידי הזרם המרכזיערכיניכוס "הרצאה בנושא  •

אוניברסיטת , השני לחקר רוחניות עכשוויתבכנס הישראלי , ר נורית זיידמן"ביחד עם ד, "בוחן

 .08/03/10-חיפה ב

ביחד , "יחס הרוחניות הישראלית לפרקסיס יהודי: להלכה ולמעשה' ניו אייג"הרצאה בנושא  •

-אוניברסיטת חיפה ב, בכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית, עם אדם קלין אורון

23/03/09. 

 Jewish Spirituality in the New Age- Emerging Jewish-Israeli"בנושא הרצאה  •

Phenomena in the Junction with New Age Culture" ,ל "בכנס הבינ"Kabbalah and 

Current Spiritual Revival",21/05/08-ב,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 



  7'  עמ  מדבר-ר מריאנה רוח" ד–קורות חיים 

בכנס תקיים ה, "'תיכנות עצמי'ל' ביטול התוכנה' מ–רוחניות ממוחשבת "בנושא הרצאה  •

מוזיאון המדע בירושלים , האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעיםהשנתי של 

 .18/03/07-ב

 בין –מעמד הסמלים בדיבינציה וירטואלית " בנושא תרבות חזותיתמחקרים בהרצאה בסדנה ל •

 .26/03/07-ב אוניברסיטת בר אילן ,"איקונוגרפיה לשרירותיות

בנושא ) SSSR) Society for the Scientific Study of Religion-ההשנתי של הרצאה בכנס  •

"Sanctification of Randomness – The Theological Imagination of Virtual 

Divination", 19-22/10/06 -ב) בעיר פורטלנד(ב " שבארהאורגון. 

קידוש "בנושא , הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעיםהרצאה בכנס האגודה  •

, " הדמיון התיאולוגי של הרוחניות האלטרנטיבית בזיקה לטכנולוגיות אינטרנט–האקראיות 

 .26/03/06-מוזיאון המדע בירושלים ב

ביקורת על תרבות העידן החדש או "בנושא , ת הישראליתסוציולוגיודה ההרצאה בכנס האג •

 .23/02/06-אוניברסיטת בר אילן ב, "העידן החדש כביקורת תרבות

לעקוף  '–שפת הרוחניות החדשה "בנושא , הרצאה בכנס האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה •

 .14/06/05-אילן ב-אוניברסיטת בר, "'תכנות עצמי'או ' את התוכנה

גרסאות של עיצוב רעיון בריאת "בנושא , כנס על ספרות פנטסטית והעידן החדשבהרצאה  •

 . 17/04/05-ליר ב-מכון ון, "המציאות בתרבות העידן החדש

הרפואה "בנושא , הרצאה בכנס השנתי של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע •

, "מודרניסטית-דיגמה פוסטמפרדיגמה מודרניסטית לפר: המדיקלית והרפואה האלטרנטיבית

 .16/03/05-ליר ב-מכון ון

נרטיבים של העבר "בנושא , הרצאה בכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית •

 .19/05/04-בוקר ב-שדה, "ודימויי גוף בשיח העידן החדש

הרצאה בכנס בנושא מגמות ושיטות מחקר לשנות האלפיים מטעם החוג למחשבת ישראל  •

אתגרים פרשניים בחקר המיסטיקה הישראלית "בנושא ,  בן גוריון בנגבבאוניברסיטת

 .24/03/03-ב, "החדשה

מכוערים היחס ל"בנושא , הרצאה ביום עיון של החוג ליהדות במכללה האקדמית לחינוך אחוה •

 ת אחווהמכלל, "ל מול סיפורי עם אירופאיים" ספרות חז-בתרבות הישראלית לאור מקורותיה

 .11/06/01-ב

 

בפורומים אקדמיים ה  נוספיםרצאות 
סמינר במסגרת , "מבט על טקסים ומאגיה באינטרנט :רוחניות וירטואלית"הרצאה בנושא  •

 .30/12/09-ב, ן שבאוניברסיטת תל אביב'במכון נטוויזמחקר 

עפרה ' של פרופ" מסורות רוחניות בעידן החדש ויישומן בחינוך" הרצאות במסגרת הקורס 5 •

 ).2009(ט "ל תשס"של שנה' ב' בסמס, ת חיפהטמייזלס באוניברסי



  8'  עמ  מדבר-ר מריאנה רוח" ד–קורות חיים 

ר אייזיק לובלסקי "של ד" תולדות מחשבת העידן החדש"הרצאה במסגרת הקורס  •

 .11/05/09-באוניברסיטת תל אביב ב

זרמים ביהדות "במסגרת הקורס " יהודית-זרמים חדשים ברוחניות ישראלית"הרצאה על  •

 .24/05/09- בבאוניברסיטת חיפה, קלנרמנחם ' של פרופ" זמננו

, הארצי' במסגרת מפגש חוקרי הניו אייג, "מיסוד העידן החדש"השתתפות בפאנל בנושא  •

 .16/06/08-באוניברסיטה העברית ב

רוחניות נשית "בנושא , נועם זוהר באוניברסיטת בר אילן'  במסגרת קורס של פרופאההרצ •

 .04/06/08-ב ,"עכשווית

הסגל של המחלקה לתקשורת סמינר ב ,חנית בנושא תרבות האינטרנט ותרבות רוהרצאה •

 .10/04/07- ב,באוניברסיטת חיפה

, "אתגרים מרכזיים העומדים בפני המחקר בישראל כיום"הרצאה והנחיית דיון בנושא  •

באוניברסיטת בר , בישראל' רשת חוקרי הניו אייגיום עיון שארגנתי עבור  במסגרת התקיימה

 .28/06/05- ב,אילן

 בנושא ,קויום של החטיבה ללימודי פולקלור באוניברסיטת בן גוריון בנגב במסגרת קולוהרצאה •

 .06/06/05-ב, " של המוות במחשבת העידן החדשcomeback-ה"

לקראת מחקר " בנושא ,הרצאה במסגרת סמינר מתקדם למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב •

 . 10/05/05-ב, " בארץNew Ageאקדמי של דתות 

של מכון הלפרן למחקרי תודעה " תודעה של רצף ותמורה"בנושא הרצאה במסגרת סמינר  •

' העידן החדש'דימויי העבר בתודעת "בנושא ,  באוניברסיטת בר אילןבמסורת היהודית

 .20/03/05- ב,"היהודי

, אילן באוניברסיטת בר פרשנותהתוכנית הבינתחומית ללימודי קולוקויום  במסגרת הרצאה •

 .18/11/03-ב, "רה הישראליתאתגרי העידן החדש לחב"בנושא 

 

 ציבוריות פעילויות 
 ".האקדמיה של הרוח"את התכנית " מהות החיים"מגישה ברדיו כת ועור •

 . וטקסי חיים וחגיםעורכת טקסי נישואין יהודיים אלטרנטיביים •

משלחת מנהיגים לגיבוש תרחישים וחזון משותף למדינת , "ישראלי-מסע יהודי"ה בחבר •

 .ישראל

, בתחומי יהדות) הן עצמאיים והן של משרד החינוך(בות בפרוייקטים חינוכיים ייזום ומעור •

 .רוחניות וערכים

 

 שפות
 . שפת אם-עברית

 . שליטה טובה מאד-אנגלית

 . חלקיתשליטה -ערבית ספרותית, גרמנית, רוסית


