קול העורכת
כוורת  ,21כתב העת של בית הספר למדעי ההתנהגות
במכללה למינהל ,עוסק בניכור .העיון במושג זה הוא חוליה
נוספת בשרשרת המושגים מהגיליונות הקודמים :אהבה
(כוורת  ,1ינואר  ,)2000מנהיגות (כוורת  ,2מארס ,)2001
חופש (כוורת  ,3יוני  ,)2001צדק (כוורת  ,4ינואר  ,)2002אושר
(כוורת  ,5יוני  ,)2002יופי (כוורת  ,6ינואר  ,)2003תשוקה
(כוורת  ,7יוני  ,)2003אמת (כוורת  ,8ינואר  ,)2004הקרבה
(כוורת  ,9יולי  ,)2004שלום (כוורת  ,10פברואר  ,)2005זהות
(כוורת  ,11יולי  ,)2005רשע (כוורת  ,12פברואר ,)2006
מהפכה (כוורת  ,13יולי  ,)2006צביעות (כוורת  ,14מרץ,
 ,)2007מיניות (כוורת  ,15יולי ,)2007 ,אכזבה (כוורת  ,16יולי,
 ,)2008הורות (כוורת  ,17יולי ,)2009 ,הומור (כוורת  ,18יולי
 ,)2010מצוינות (כוורת ,19יולי  ,)2011אהבה (כוורת  ,20יולי
.)2012
המושג ניכור מביע הרגשת זרות כלפי אנשים קרובים
והרגשה זו מתבטאת בהתרחקות ובהיבדלות .תחושת הניכור
מביאה את האדם לבידוד ולהסתגרות ומפחיתה ככל האפשר
את האינטראקציה עם בני אדם .תחושה זו יכולה לשרור גם
בקרב קבוצות מיעוט בחברה החשות כי הן מודרות ואינן
לוקחות חלק בכלל המשותף .ההתנהגות החברתית של
קבוצות אלה תאופיין בניסיון לבידוד חברתי ובהסתגרות
תרבותית .פסיכולוגים ,סוציולוגים ועובדים סוציאליים
מאוחדים בדעה כי לתחושת ניכור זו השלכות שליליות בנוגע
לאדם ולחברה.
שלושת המאמרים הראשונים בוחנים את הניכור ברמת
המקרו :את תחושת הניכור ,ניכור בחברה המודרנית
בקדמה
ובחברה הישראלית .בהמשך הגיליון ,מחיר הניכור ִ
הטכנולוגית מוצג ביצירה .ארבעת המאמרים הבאים דנים
בניכור בחינוך ובמשפחה .בנוסף נציג ניכור בשני שירים
ובשני סיפורים.

המושג ניכור נדון כאן על יסוד ארבעה עקרונות מרכזיים
שהם ה"אני מאמין" של כוורת:
.1דיון במושגים (מושג בכל גיליון) ,מתוך נקודות מבט
שונות :פילוסופית ,סוציולוגית ,ספרותית ואמנותית (שירה
וציור).
.2דיון מהכלל אל הפרט :מהקשרים כוללים שעניינם
ברמת המקרו  -החברה הרחבה ,אל ההקשרים האישיים
המתבוננים במיקרו  -האדם  -בהגיגיו ,בתחושותיו,
באכזבותיו ובשאיפותיו.
.3משתתפים בכתיבה סטודנטים ,בוגרים ,עוזרי הוראה
ומרצים מהמסלול האקדמי במכללה ומחוצה לה.
.4הכתיבה קצרה ככל האפשר ,ממוקדת ושואפת להגיע אל
קוראים רבים ככל האפשר.
גיליון כוורת  22יעסוק בנושא :תקווה ויצא לאור בחודש
יולי  .2014כדרכנו נקבל (לאחר תהליך של שפיטה) מאמרים
ויצירות בהיקף של כ 2000-מילים ,בתוספת תקציר בן
כ 30-מילים ,עד שישה פריטים ביבליוגרפיים מלאים (שם
המחבר ,שם הספר ,שנת פרסומו ,שם ההוצאה ומקומה ,ללא
הערות שוליים) ,ברוח ארבעת עקרונות ה"אני מאמין" של
כוורת .נשמח לקבל גם מאמרי תגובה .מועד אחרון להגשת
המאמרים .15.12.2013

העורכת,
ד”ר רחל פסטרנק
בית הספר למדעי התנהגות
המסלול האקדמי המכללה למינהל
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