קול העורכת
גיליון כוורת  ,9כתב עת של החוג למדעי ההתנהגות ,עוסק
ב״הקרבה״ .העיון במושג ״הקרבה" הוא חוליה נוספת
בשרשרת המושגים מהגיליונות הקודמים :״אהבה״
)כוורת  ,1ינואר  ,(2000״מנהיגות״)כוורת  ,2מארס ,(2001
״חופש״ )כוורת  ,3יוני  ,(2001״צדק״ )כוורת  ,4ינואר
 ,(2002״אושר״ )כוורת  ,5יוני " (2002יופי״ )כוורת ,6
ינואר " ,(2003תשוקה״ )נהרת  ,7יוני  (2003ו״אמתיז
לכוורת  ,8ינואר .(2004
״הקרבה״ מוגדרת במילון ספיר כוויתור או במסירות נפש
ובדרך כלל נתפסת בהקרבה עצמית המעמידה את המקריב
בסכנה למען אדם או רעיון .האם הקרבה היא התלטה עצמאית
של המקריב? האם היא פרי תרבות? האם יש חינוך להקרבה?
המאמרים דנים בנושא ה״הקרבה״ בדרך רב־תתומית,
משולבים בהם היבטים פילוסופיים ,סוציולוגיים ופסיכולוגיים.
ארבעת המאמרים הראשונים ) (4-1בוחנים את מהות
ה״הקרבה" במדע ובדתות המונותאיםטיות .חמשת המאמרים
הבאים) (9-5בותנים את מותלטות ה״הקרבה״ כפי שמופיעה
ביהדות ובמיתולוגיה היוונית .שלושת המאמרים הנוספים
!) (12-10דנים ב״הקרבה״ בזוגיות וברמת הפרט .ארבעת
המאמרים הבאים) (16-13מתייהסיםל״הקרבה״ באקולוגיה
באמצעות שירה וציור ול״הקרבה" בגאוגרפיה ,בקולנוע
ובתאטרון .שלושת המאמרים האחרונים ) (19-17דנים
ב״הקרבה" מהיבט אישי בתיי היומיום .לבסוף ,שני סיפורים
המטפלים ב״הקרבה״).(21-20
בדומה למה שנעשה בגיליונות הקודמים ,המושג"הקרבה״
׳נדון כאן על יסוד ארבעה עקרונות מרכזיים שהם ה״אני
מאמין״ של כוורת:
 .1דיון מקיף ככל האפשר במושגים)מושג בכל גיליון( ,מתוך
נקודות מבט שונות :פילוסופית ,פסיכולוגית ,סוציולוגית,
כלכלית ,דתית־הלכתית ,ספרותית ואמנותית )םיפורת,
שירה וציור(.
 .2דיון מהכלל אל הפרט :מהקשרים כוללים שעניינם ברמת
המקרו  -ההברה הרתבה ,אל ההקשרים האישיים

המתבוננים במיקרו  -באדם  -בהגיגיו ,בתחושותיו,
באכזבותיו ובשאיפותיו.
 .3משתתפים בכתיבה סטודנטים ,בוגרים ,עוזרי הוראה
ומרצים מהמסלול האקדמי במכללה ומתעה לה.
 .4הכתיבה קצרה ככל האפשר ,ממוקדת ושואפת להגיע
אל קוראים רבים ככל האפשר.
הגיליון הבא  -גיליון חגיגי לכוורת  10בנושא ״שלום״!
יצא לאור בחודש פברואר  .2005כדרכנו נקבל)לאחר תהלץ
של שפיטה( מאמרים ויצירות בהיקף של כ־ 2000מילים
בתוספת תקציר בן כ־ 40מילים ,עד  6פריטים ביבליוגרפיינן
מלאים )שם הממבר ,שם הספר ,שנת פרסומו ,שם ההוצאר
ומקומה ,ללא הערות שוליים( .נשמח לקבל גם מאמרי תגובה!
ברוח ארבעת עקרונות ה״אני מאמין״ של כוורת .מועד אחרו י
להגשת מאמרים .31.12.2004
העורכת,
דייר רחל פסטרנק
החוג למדעי ההתנהגות
המסלול האקדמי המכללה למינהל

