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 רקחמ תודימלתו ידימלתל היפוסוליפל 11-ה סנכה :ארוק לוק

 "ןיאו שי"
 2023 ,ינויב 28

 
 

 ״...תוצרל אל רשאמ רתוי ,ןיאה תא תוצרל םדאה הצור״
 28 )ג( רסומה לש היגולאנגל ,השטינ

 
 ,םירבדה אובר לש םתישאר אוה – םש ול ןיאב״
 ״.םמא אוה – םש ול שי רשאב

 הלוגסהו ךרדה רפס ,הזד ואל
 

 ״ונשי אוהש ,הז אלא ,יטסימ אוה ,םלועה אוה ךיא אל
 6.44 סוטטקרטה ,ןייטשנגטיו

 

 יפנע לכ לע שולחל הכישממ התליחתמ הבשחמה תא הפדרש ןיאו שי ןיב תידוסיה הנחבהה
 עדמה לש היפוסוליפו היגולואיתב רובע ,היגולומטסיפאבו היגולוטנואב לחה ,היפוסוליפה
 הקיטמתמהו ןושלה ימוחתל ,תויוושכעה היישעל ףא תעגונו ,הקיטתסאבו רסומב םינויעל דע
 לוטיב ,הלילש וב שיש ךשמתמ הווה לומ .תויגולוקאו תויטילופ תולאשל רשאמ תוחפ אל
 ןיחבמש "שי"ב וב שי המ. ןיאהו שיה תודוא יפוסוליפ ןויעב םעט שי יכ עיצהל הצרנ ,הקיחמו

 אלא וניא אמש וא ישממ "ןיאו שי" ןיב חתמה םאה  ?םירחא םייפוסוליפ םיגשוממ ותוא
 ?הילשא

 הנשה שדקומ ,ביבא לת תטיסרבינואב היפוסוליפל גוחה לש 11-ה רקחמה ידימלת סנכ
 גוחה ידימלתו תודימלת תא תונימזמ ונא .תולאשכו םיגשומכ ,תויווהכ ,"ןיא"לו "שי"ל
 לכמ ,םינווגמ םינוויכמ )ףיקע וא רישי ןפואב( "ןיאו שי" תויגוסב תוקסועה תואצרה עיצהל
 ךשמ .הווהתמו יח חישב קלח תחקלו ,תופוקתה לכמו םימרזה לכמ ,היפוסוליפה ימוחת
  .)םילימ 3,000-כ( תוקד 20-25 :רעושמה תואצרה
 

   :םיירשפא הבשחמ ינוויכ
 ;תושממ ;תוקיר ;)ךפהלו( שיה לש ותורשפא יאנתכ ןיאה ;ןיאו שי ןיבש )ךוותה וא( לובגה
 ,תויביסאפו תויביטקא ;הממדו העונת ;הלילשו בויח ;תוומו םייח ;תורדעיה ,תוחכונ ;היווה
 ספא ;הקיחמו הריצי ;םויק תייפוסוליפ ;םזיליהינ ;ימצעה-לוטיבו תוימצע ;הישע-יאו הישע
 תויחצנ ,הריציהו ללחה ,הקיתשו םילימ ;רוסיאו תוריח ;הקיר הרוצ ;הקיר הצובק ;ףוסניאו

 .דועו – םלועה ףוס ;אבה םלועהו דיתעה ,ןמז ;שפנה
 

 :תוריכזמל חולשל ןתינ ,האצרהל סיסב ווהיש ,םילימ 300-500 דע לש םיריצקת
philos@tauex.tau.ac.il 

 ,םש םוליעב דחאה :םיצבק ינשב חולשל שי םיריצקתה תא .14.3.23 :השגהל ןורחא דעומ
  .ליימ תבותכו ןופלט רפסמ ,תוהז תדועת ,םש םע ינשהו
 

 :סנכה תדעו ירבחל תונפל וססהת לא ,תורהבהו תולאשל
 galiap@tauex.tau.ac.il :רימש-תפ הילג 'פורפ
 hanauer@tauex.tau.ac.il :רואנה םות ר"ד
 ylavi3@gmail.com :איבל לעי

 shirazkalir@mail.tau.ac.il :רילק זריש
ilyairhacohen@mail.tau.ac. :ןהכה-ריאי ליא


