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  פועלים מול משבר האקלים םפילוסופי

 
 

 צעדים מעשיים לקראת קמפוס/חוג ירוק:
 

אנו קוראים לכל חברי הסגל והתלמידים המתקדמים בחוגים לפילוסופיה, להצטרף 
 תפקידם של העוסקים בפילוסופיה נוכח משבר האקלים את הגדירלאלינו כדי 

  .תפקיד זה ולהתחיל לפעול כדי לממש
 

מתברר היקף המשבר הסביבתי ומסתברת מידת מהו תפקידנו כפילוסופים כשהולך ו
 הנה כמה כווני מחשבה: ?האחריות של בני האדם להיווצרותו

 
 המתכחשים או הממעטים בגודל המשבר. בפני  להגן על האמתתפקידנו 

ביחס של כל אחד/ת מאתנו  האחריות הסובייקטיביתתפקידנו לבסס ולחזק את 
 מכוחם של גופים בעלי השפעה והון.  ןלעתיד גם אם כוחו של הפרט קט

 
מצב החירום שעומד הרלבנטיות ל שאלות האתיותההעלות לדיון את תפקידנו ל

בזבוז האם יש לפעול לצמצום הילודה?  ?הדורות הבאיםמהי חובתנו כלפי  לפתחנו:
 ועוד. ת לפתרון המשבר?דלהאם למדינות המערב יש אחריות מוגהמשאבים? 

 
מול קריסת מערכות אקולוגיות, המתרחש  משמעות השינויאת להגדיר תפקידנו 

האדם עם כליו המדעיים  .חיים ערעור איזונים בטבע והכחדה של מינים וסביבות
יכולה להראות איך הפילוסופיה התמודדות עם המשבר. אוזלת יד ב המגלוהטכנולוגיים 

מושגי הידע, עקרונות האנושיות, ערכי מושגי הזמן,  ,המחשבהמתערערים יסודות 
 . המוותחיים וה, הטבע, החירות, הערבות ההדדית

 
לחשוב על  ,מערכות הטבעאמנה חדשה עבור בני האדם ועבור תפקידנו לכונן 

 אופנים בהם האנושות יכולה להתמודד באופן צודק )כלכלית וחברתית( עם המשבר.
 

להצטרף לגופים, עמותות הקולגות שלנו ותפקידנו להירתם ולעודד את התלמידים 
 . פועלים למען הסביבהאשר וארגונים 

 רק על האמת אלא גם על אושיות הברית החברתית. להגן לא הפילוסופיה על 
 

: למשל, ״אתיקה והמשבר קורסים בנושא לתוכנית הלימודים יכולים להציע אנו
, להשתמש בפלטפורמה שניתנה לנו כמורים כדי לגייס את תשומת הלב וגם הסביבתי״

, ויכול גם לשמש להוראה משבר האקלים הוא נושא .את הנכונות לפעול של תלמידינו
 דוגמא טובה שממחישה סוגיות של מוסר, פוליטיקה ואפילו חשיבה ביקורתית. 

 



 
 

 צעדים מעשיים בחוג ובאוניברסיטה:
 

 . של שינוי הרגלים הגורמים נזק סביבתיאנחנו יכולים לתת דוגמה אישית 
 משברלמודעות תורמות ליצירת הן  ,בלבד לחלק מן הפעולות משמעות סמליתגם אם 

 . של המשבר ולהעמקת הבנת הקשר בין היבטים סביבתיים שונים הסביבתי
 

 אנחנו יכולים:
o .לצמצם הדפסה על נייר של עבודות מחקר וחומרי לימוד 
o  מכלים חד פעמיים.להימנע ככל האפשר 
o צריכה בכללוצמצום ה מוצרים מן החיצמצם צריכת ל. 
o  ובכנסיםאירועים חוגיים ב בזבוז מזוןצעדים לצמצום לנקוט. 
o  ספקים מקומיים.להעדיף 
o  טיסותלצמצם. 
o  תחבורה ציבוריתהשימוש ב לעודדושימוש ברכבים פרטיים לצמצם. 
 

 פעולות הסברה בחוגים:
 
o  העולמי יום כדור הארץבמסגרת שלכם תכנון פעולה משמעותית של החוג 

 .2020לאפריל,  22-שיתקיים ב
o ועל דרכים לצמצום פליטות. הנגשת מידע )פייסבוק, לוחות מודעות( על המשבר 
o  בנושא באמצעות ימי עיון או סמינרים מחלקתיים.חוגי עיסוק 
 

 :פעולות לשינוי מדיניות האוניברסיטה
 
o  מתקני מחזור וקומפוסט נגישיםפקולטה להצבת בקשות להפניית. 
o התארגנות חוגית לדרישה מן האוניברסיטה להסרת השקעות מתעשיות מזהמות. 
o ברור ושאפתני של צמצום פליטת גזי חממה על אוניברסיטאי הצבת יעד קריאה ל

 ידי האוניברסיטה.
o אביב אנחנו פועלים בימים אלה מול רשויות האוניברסיטה ליצור קורס -כאן בתל

מדעיים, כלכליים,  —אוניברסיטאי על ההיבטים השונים -חובה מקוון כלל
 .של המשבר —פוליטיים -ומוסריים

 
 

הצעות. להמשך ההתארגנות והפעולה למען הסביבה  זהו רק מקבץ ראשוני של
 .בעמדהאת שמכם ופרטי התקשרות  השאירוולמאבק משותף במשבר האקלים, 

 אתם מוזמנים לשלוח הצעות לפעולה ורעיונות להתארגנות משותפת לכתובת המייל:

PhilClimateIL@gmail.com 
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