
 

 

 

 לתלמידים מכל התארים ולאנשי סגל קול קורא: תחרות מאמרים

 

 ?  מהי קיימות: תשובה לשאלה 

 מנקודת המבט של מדעי הרוח

 

 

 

 ?הולך ומחריףהמשבר אקלימי את הידע שמוסר לנו המדע על  להפניםמה מונע מאנשים 

מחויבות המהי ? הסביבתי המשברעל רקע  ? איך צריך לחשוב על אי השוויון בין בני אדםסביבתית תודעהמהי 

האם האם התפיסה של בני האדם את מצבי הקיצון )חום, קור, יובש( השתנתה? לקיום של דורות העתיד? שלנו 

 ?קידמההאם קיימות קשורה בהכרח ל? ומה שיבש את יחסינו עם הטבע הוא רכיב באושר שלנו הטבע

 מדעי הרוח. העוסקים בפתחם של עומדות לשנוגעות לקיימות והן אלה ורבות אחרות הן שאלות כל 

ראשה קיומי המרחף על האיום הפכו את השל השנים האחרונות בזירה הפוליטית והבינלאומית אירועים שורת 

קיימות -לעבור ממצב אקוטי של חוסר חייבתהאנושות כולם מצהירים ש. לעניין רשמי האנושותשל 

(unsustainability ) ,זהו רגע היסטורי. בת קיימאהתנהלות גלובלית לאו הטלת ספק באפשרות להבטיח קיימות 

מעבר לצמצום של  ל.אמור לשנות את הכ, אשר כפי שהגדירה פעילת האקלים והמבקרת נעמי קליין: דרמטי

 חדשה על עברה ועתידה של האנושות.מחשבה אחרת גם פליטות פחמן או הפסקה של בירוא יערות, נדרשת 

המשבר מחייב מחשבה מחדש על מושגי היסוד וצורות המחשבה השגורות. מנקודת המבט של מדעי הרוח, 

של המצב ומה שנדרש כדי לתקנו, הם התרומה המשמעותית שאנו ותרבותית  פילוסופית, המשגה היסטורית

 יכולים לתרום לשינוי תפיסות, תודעות, הרגלים והתנהגות. 

הנאורות על הישגיה וקלקוליה, ברוח , וציבוריהשיח והפיכתן לחלק מהת יסודיות שאלוברוח המסורת של ליבון 

  מהי קיימות?תשובה לשאלה:  מציעיםשאנחנו קוראים לתחרות מאמרים 

 

 

 

 



התחרות פתוחה לתלמידים מכל החוגים בפקולטה ובכל התארים, וכן לאנשי הסגל. ניתן ומומלץ להגיש מאמרים 

 שנכתבו על ידי יותר מכותב אחד. 

 , בפורמט אקדמי מקובל.מילים 5,000עד  3,000-המאמרים יהיו באורך של כ

 ניתן להגיש את המאמרים באחת משלוש השפות: עברית, ערבית או אנגלית. 

 

 .222011.4את המאמרים יש להגיש עד לתאריך 

 

 קטגוריות הבאות: העל פי יזכו בפרסים מטעם הפקולטה, ויחולקו המאמרים הזוכים 

 ש״ח 3,000ע״ס  - מאמר אישי של תלמיד/הפרס ל 

 ש״ח 2,000ע״ס  –על ידי חבר סגל וסטודנט/ית  באופן שיתופישנכתב המצטיין מאמר פרס ל 

 ש״ח 2,000ע״ס  - מעשיתשקושר בין עיון לפעולה מאמר פרס ל 

 

 ל סיוע בעריכה או באיתור מקורותיעוץ ולקבהלהתייעץ עם צוות  מוזמנים תלמידי הפקולטה הניגשים לתחרות

 .galhertz@gmail.comמייל דרך ה

 המאמרים שיוגשו יישפטו באופן אנונימי על ידי צוות שופטים שיורכב מסטודנטים וחברי סגל. 

במות אקדמיות, ולעיבודם גם למסות ולפרסומים בערוצים פופולריים גבי על  מאמרים הזוכיםהפרסום נפעל ל

 יותר.  

 .התחרות בחסות הפקולטה ובשותפות כל בתי הספר

 

 בהצלחה!

 הוועדה המארגנת

, ד״ר אמיר טייכר, ד״ר יאיר ד״ר גל הרץ, ד״ר אבנר וישניצר, פרופ׳ שאול קציר פרופ׳ רותי רונן, פרופ׳ און ברק,

 לוי
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