
אנו נערכים לקראת השנה השניה של הכנס "פילוסופיה 360°" אשר ייערך  
אפריל 2019 באוניברסיטה העברית. בכנס זה ירצו סטודנטיות וסטונדנטים 
לתואר ראשון ושני מכל הפקולטות והחוגים האקדמיים בארץ, על 
הנושאים העומדים על הזיקה שבין הפילוסופיה לבין תחומי ידע 
אקדמיים שונים. מטרות הכנס הן (א) לעודד השתתפות פעילה של 
פילוסופים בדיאלוג אינטר-דיסציפלינרי פתוח ולקדם שיתוף 
פעולה פורה עם תחומי דעת אחרים. (ב) להעניק לפילוסופיות פעולה פורה עם תחומי דעת אחרים. (ב) להעניק לפילוסופיות 
ופילוסופים צעירות/ים הזדמנות להציג את עבודתם/ן בפני 
קהל ולהשתתף בדיונים חיים, ובכך לרכוש מיומנות וניסיון 
בהיבט חשוב של הפעילות האקדמית המקצועית שלרוב אינו 
נגיש להם/ן בשלבים המוקדמים של הכשרתם האקדמית. 
(ג) לעודד היכרות ושיתוף פעולה בין סטודנטים/ות בחוגים 
ובאוניברסיטאות השונות ובכך לקדם את גיבושה של קהילה 

פילוסופית ישראלית חיה ופעילה. פילוסופית ישראלית חיה ופעילה. 
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מה חשוב לנו? 
תינתן עדיפות להרצאות מקוריות, המתאימות לקהל 
אקדמי רחב ואשר במרכזן עומדים נושאים בעלי זיקה 
ברורה לתחומי ידע אקדמי החיצוני לפילוסופיה ואשר 
עוסקים בסוגיות מרכזיות ומעניניות בהם. לדוגמא: 
סוגיות אתיות במשפט, מקומה של הפילוסופיה בחינוך, 
היסודות הפילוסופיים של השוק החופשי. בכל נושא 
אפשרי: כלכלה, ביולוגיה, מגדר או תקשורת, ישנן אפשרי: כלכלה, ביולוגיה, מגדר או תקשורת, ישנן 
סוגיות פילוסופיות שניתן לגעת בהן. נושאי המושבים 
בכנס יבחרו בהתאם לנושאים של ההרצאות הטובות 

ביותר. 

כיצד להגיש מועמדות 
בכדי להגיש מועמדות עליך לשלוח אלינו תמצית הרצאה או תקציר 
של עבודה אקדמית אשר כתבת בעבר (ללא הגבלה על סו העבודה), 
באורך של עד שלושה עמודים. את החיבורים יש לשלוח לכתובת המייל: 

philosophy360.huji@gmail.com
על שם הקובץ להכיל את שמך ואת שם המוסד האקדמי בו הנך לומד. 

סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון או שני, מכל חוג ומכל מוסד אקדמי 
יכולים/ות להגיש מועמדות. 

לאחר מיון ההצעות, נודיע למועמדים/ות על החלטותינו ונפרסם את רשימת הדוברים/ות הסופית עד לתאריך 10.2.2019



פעם הכתירו את הפילוסופיה ל“מלכת המדעים“, פעם מינו אותה לשפחתם, ופעם ביקשו להציגה 
כמדע בין כל שאר המדעים. אך עצם קיומו של קשר עמוק בין הפילוסופיה לבין שאר תחומי 
הדעת לא הוכחש מעולם. הניסיון לעמוד על טיבו של קשר זה ולכוונו העסיק את גדולי ההוגים 

לאורך ההיסטוריה וממשיך להעסיק אותנו עד היום. 

כיום, בחוגים לפילוסופיה באוניברסיטאות השונות, רבים מהדיונים הינם ”פנים-פילוסופיים“ 
ולרוב אינם נגישים ורלוונטיים לסטודנטים מחוגים אחרים. לכן, מטרתו המרכזית של כנס 

פילוסופיה 360 היא הרגשת אותה הזיקה בין הפילוסופיה לשאר תחומי הדעת.  היא הרגשת אותה הזיקה בין הפילוסופיה לשאר תחומי הדעת. 

אנו מאמינים שעידוד דיונים העומדים על הזיקה המובנית שבין פילוסופיה לתחומי דעת אקדמיים 
אחרים, עשוי לתרום להפיכת הפילוסופיה לרלוונטית יותר לשיח האקדמי העכשווי. במקביל, אנו 
שואפים להעניק הזדמנות לפילוסופים צעירים להציג את עבודתם בפני קהל, להשתתף בדיונים 
סוערים, להיחשף לגישות דעות ורעיונות מקוריים ורענים, ולהכיר פנים-אל-פנים את דור 

העתיד של הקהילה הפילוסופית הישראלית 

לאחר מיון ההצעות, נודיע למועמדים/ות על החלטותינו ונפרסם את רשימת הדוברים/ות הסופית עד לתאריך 10.2.2019

החזון 


