
 קול העורכת

 1. דיון מקיף ככל האפשר במושגים(מושג בכל גיליון), מתוך
 נקודות מבט שונות: פילוסופית, פסיכולוגית, סוציולוגית,
 כלכלית, דתית־הלכתית, ספרותית ואמנותית (סיפורת,

 שירה וציור).
 2. דיון מהכלל אל הפרט: מהקשרים כוללים שעניינם ברמת

 המקרו - החברה הרחבה, אל ההקשרים האישיים
 המתבוננים במיקרו - האדם - בהגיגיו, בתחושותיו,

 באמבותיו ובשאיפותיו. ־
 3. משתתפים בכתיבה סטודנטים, בוגרים, עוזרי הוראה

 ומרצים מהמסלול האקדמי במכללה ומחוצה לה.
 4. הכתיבה קצרה ככל האפשר, ממוקדת ושואפת להגיע

 אל קוראים רבים ככל האפשר.

 גיליון"כוורת 9״ יצא לאור בחודש יוני 2004 ויתמקד במושג
 "הקרבה". כדרכגו גקבל(לאתר תהליך של שפיטה) מאמרים
 ויצירות בהיקף של כ־2000 מילים בתוספת תקציר בן כ־40
 מילים, עד 6 פריטים ביבליוגרפיים מלאים (שם המחבר,
 שם הספר, שנת פרסומו, שם ההוצאה ומקומה) ללא הערות
 שוליים. גשמח לקבל גם מאמרי תגובה, ברוח ארבעת
 עקרוגות ה״אני מאמין" של "כוורת". מועד אחרון להגשת

 מאמרים, 29.4.2004.

 ד״ר רחל פםטרנק
 החוג למדעי ההתנהגות

 המסלול האקדמי המכללה למינהל

, כתב עת של החוג למדעי ההתנהגות, " רת 8 ו ו כ " ן ו י ל י  ג
 עוסק ב״אמת". העיון ב״אמת״ הוא חוליה נוספת בשרשרת
 המושגים מהגיליונות הקודמים: "אהבה" ("כוורת 1״, ינואר
 2000), ״מגהיגות״ ("כוורת 2״, מרן 2001), ״תופש״
 ("כוורת 3״, יוני 2001), "צדק" ("כוורת 4״, ינואר 2002̂)

 ״אושר״("כוורת 5״, יוני 2002) ו״יופי״("כוורת 6״, ינואר
 2003), ו״תשוקה" (״כוורת ר״, יוני 2003).

 ״אמת״ מוגדרת במילון ספיר כהתאם של משפט אל עובדה
 במציאות, דבר נכון ונאמן. או: יושר, צדק, נאמנות. ראייה
 פוסט־מודרגית קוראת תיגר על האבםולוטיות המותלטת של
 ״מציאותי/״נכון", ״נאמן" "יושר״ ו״צדק״, ומכירה בפרשנות
 שוגה לגביהם, הכוונה ל״נרטיב" שבונה המתבונן למושגים
 אלה. מכאן, האם ה״אמת״ מוחלטת? האם קיימת ״אמת״

 אתת ובלעדית?

 המאמרים דנים בגושאים אלה בדרך רב־תחומית, משולבים
 בהם היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים. תשעת
 המאמרים הראשונים (9-1) בוחנים את מהות ה״אמת״
 .בראיה פילוסופית ופסיכולוגימ. חמשת המאמרים הבאים
 (16-10) בוחנים אח מוחלטות ה״אמת״ באמנות, בציורי
 בספרות, בתאטרון ובסטטיסטיקה. ארבעת המאמרים הבאים
 דנים ב״אמת״ בחיי היום יום: בפוליטיקה, בזוגיות ובקליניקה
 (19-17 ו־22). לבסוף, שני סיפורים המטפלים ב״אמת״

 !בהיבט אישי(21-20).

 בדומה למה שנעשה בגיליונות הקודמים, המושג "אמת״
 (נדון כאן על יסוד ארבעה עקרונות מרכזיים שהם ה״אני

 מאמין״ של "כוורת״:


