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 ראשית

 
 לפילוסופיה לתלמידי ותלמידות מחקר 7-קול קורא: הכנס ה

  , תשע"ט2019ביוני  19
 

החוג לפילוסופיה מזמין את תלמידי ותלמידות התואר השני והשלישי של החוג לפילוסופיה ובית הספר 

ודיונים לפילוסופיה להגיש הצעות להרצאות בנושא ״ראשית״, שיהיה פתוח לפרשנויות, כיווני מחשבה 

 .2019ביוני  19  ,פילוסופיים מזרמים שונים. הכנס ייערך בתום סמסטר ב׳, ביום ד׳

 

פתיחה, כזו -ראשית היא התחלה, מה שקודם לכל ולפני הכל. מחד גיסא, על ראשית ניתן לחשוב כעל נקודת

אידך גיסא כעל מה המזמנת וַמְתנה את העתיד לבוא, את הזמן ההיסטורי, ואולי אף את אפשרות הזמן בכלל; ומ

שנשלם ונסגר, עבר קדום שלא ישוב עוד ושאף על פי כן מהווה מושא לתשוקה הפילוסופית בחפשה אפשרות 

הפילוסופיה על כל ענפיה, מאז מה שנהוג לכנות "ראשיתה", עסקה בשאלות שונות ומגוונות על הראשית,  לאמת.

להופעתם: סיבה מחוללת, נסתרת או גלויה המקור, העיקרון או המסד המהווים תנאי לדברים עצמם או 

המעניקה תוקף לעולם, לידע, למוסר ולשפה. מחשבה על ראשית מעלה שאלות גם ביחס לראשית הפילוסופיה 

עצמה: האם אפשר להצביע על זמן ומקום מסוימים בהם התרחשה? כיצד אנו, בזמננו ובאיזורנו, ממקמים עצמנו 

 רת ולאיזו שפה אנו קושרים עצמנו באמרנו "ראשית"? ביחס לראשית אפשרית זו? לאיזו מסו

 

אנו מזמינות ומזמינים אתכם לחשוב על המושג הפילוסופי 'ראשית' והמשמעויות הפילוסופיות שמושג זה טומן 

בחובו, כמו גם על המחלוקות, הפולמוס והדיון שנוצרו סביבו בהגותם של פילוסופים ופילוסופיות מתחומים 

לו שאלות כגון: שונות, או אלו שראוי שייווצרו. כיוונים אפשריים, אך לא ממצים, לפיתוח יכלשונים ומסורות 

האם יש ראשית אונטולוגית, והאם טבעה האם ראשית מחייבת אחרית? י נקודת המוצא לעשייה הפילוסופית? מה

ישה אל המקור ואיזו למי יש גסצנדנטי או אימננטי? האם אלוהים ישנו? מהו מקור הידע שלנו על העולם? טרנ

ואילו צורות חיים, פוליטיות ואחרות, קשר זה  לזהותמתקשר  הראשיתעמדת כוח גישה זו מעניקה? כיצד מושג 

האם מקוריות בשפה היא מן סמכות, לאוטוריטה? -מתי הופך המקור למקורמכתיב? מה בין ראשית ומקור? 

שרת המחשבה על שפה ראשיתית אבודה, שפתי לשפה? מה מאפ-האם קיים יסוד ראשיתי וטרוםהאפשר? 

האם ניתן לפתור בעיות של מעגליות או רגרסיה אינסופית ללא שימוש בפרימיטיבים או  הקודמת לריבוי השפות?

מה דינה של מחשבה פילוסופית הנוטשת  אקסיומות? למי ניתנת הבכורה ביחס לאמת, לפילוסופיה או לאמנות?

 מחשבה נודדת? : מחשבה ללא עוגן,הראשיתאת מחשבת 

 

מילים יש לשלוח  500מילים. תקצירים בני  3000-דקות, דהיינו כ 30-25על ההרצאות להיות באורך של עד 

מספר : האחד בעילום שם והשני עם שם, קבציםשני  philos@tauex.tau.ac.il  למזכירות החוג בכתובת המייל

. החלטות 2019במרץ  10-א', הטלפון וכתובת מייל. המועד האחרון לשליחת התקצירים הינו יום תעודת זהות, 

. תקצירים מעודכנים יופצו בין חברי החוג ותלמידי התואר השני והשלישי 2019באפריל  2-הועדה תימסרנה עד ה

 לפני הכנס. לשאלות והבהרות, אל תהססו לפנות לחברי וחברות ועדת הכנס.

 

 ילוביץועדת הכנס: ד"ר ענת מטר, ד"ר עפרה רכטר, קרן שחר, עדן כץ, יהונתן שמ


