מרכז מודע למודעות ,מדע וחברה ומכון סגול למחקר יישומי במדעי המוח ,בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה
מתכבד להזמינכם לסדנה ויום עיון בנושא:

”תודעה ,חקר מוח ומדיטציה  -שילוב מבטיח או בזבוז זמן?“
יום חמישי 2 ,בינואר  ,2014אודיטוריום איבצ’ר ,קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה
*שימו לב  -לפני יום העיון תתקיים סדנת התנסות במדיטציה בתשלום נפרד

סדנה :

מושב שני:

התכנסות
9:30
 10:00-13:00סדנת התנסות במדיטציית ויפסנה

התודעה המאומנת לשירות המדע – דוגמאות ליישומים
מנחה :עמוס אריאלי

17:00

אביבה ברקוביץ‘ אוחנה ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ,בית הספר
לפסיכולוגיה ,הבינתחומי הרצליה והמחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע
מהי נוירופנומנולוגיה? היסטוריה ודוגמאות

בהנחיית אסף פדרמן ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ,בית הספר לפסיכולוגיה,
הבינתחומי הרצליה ומכון מינרבה לחקר מדעי הרוח ,אוניברסיטת תל אביב
פרטים נוספים על הסדנה באתר מרכז מודע www.idc.ac.il/muda

תכנית יום העיון :
13:30
14:00

התכנסות וכיבוד קל
דברי ברכה ופתיחת יום העיון
אביבה ברקוביץ‘ אוחנה ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ,בית הספר לפסיכולוגיה,
הבינתחומי הרצליה והמחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע
נאוה לויט בן-נון ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ומכון סגול למחקר
יישומי במדעי המוח ,בית הספר לפסיכולוגיה ,הבינתחומי הרצליה

מושב ראשון :תודעה ,חקר מוח ומדיטציה – היילכו יחדיו?
מנחה :אביבה ברקוביץ אוחנה
14:15

אורלי שנקר ,מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ,הטכנולוגיה והרפואה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

את מה אנו חוקרים ,כשאנו חוקרים את התודעה בכלים ביולוגיים? זווית פילוסופית

15:05
15:30

כשגבולות הגוף מתמוססים :ראיונות עומק עם מודטים וותיקים

17:50

18:30

יאיר דור זיידרמן ,המרכז לחקר המוח ע”ש לסלי וסוזן גונדה ,אוניברסיטת בר-אילן

ואביבה ברקוביץ‘ אוחנה ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ,בית הספר
לפסיכולוגיה ,הבינתחומי הרצליה והמחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע
מה יש מעבר לתחושת העצמי הנראטיבי ומה הקשר בין תחושת זמן ,מרחב וגוף?
 מחקר נוירופנומנולוגינאוה לויט בן נון ,מרכז מודע למודעות מדע וחברה ומכון סגול למחקר יישומי במדעי
המוח ,בית הספר לפסיכולוגיה ,הבינתחומי הרצליה

”תרגול חקר מוח אישי“  -שימוש בטכניקות חקר ממסורת המדיטציה ככלי פדגוגי
בחקר המוח והפסיכולוגיה.

18:50

דברי סיכום ומדיטציה קצרה -אביבה ברקוביץ‘ אוחנה

רפי מלאך ,המחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע

ההבטחות והמגבלות של חקר המוח והתודעה

14:40

17:25

יוחאי עתריה ,המחלקה לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

ההרשמה לסדנה וליום העיון עד לתאריך 26.12.13

באתר הרישום www.idc.ac.il/muda02012014 :
מספר המקומות מוגבל  -הקדימו להירשם!

יובל אידו-טל ,מרכז פסיכו-דהרמה

האם המדיטציה היא כלי ’מדעי’ לחקר התודעה?
עמוס אריאלי ,המחלקה לנוירוביולוגיה ,מכון ויצמן למדע

עלויות השתתפות:

איזה שימוש חקר המוח יכול לעשות באינטרוספקציה ובתודעה המאומנת?

15:55

פאנל לסיכום המושב הראשון ,בהנחיית יוחאי עתריה ,בהשתתפות:
רפי מלאך ,אורלי שנקר ,יובל אידו-טל ,עמוס אריאלי ואסף פדרמן

16:30

הפסקה

יו ם עיון בל בד
סד נה בל בד
יו ם עיון וסד נ ה

 ₪ 90 ₪ 130לסטודנטים ואזרחים ותיקים.
 ₪ 85 ₪ 120לסטודנטים ואזרחים ותיקים.
 ₪ 175 ₪ 240לסטודנטים ואזרחים ותיקים.

