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המרכז לחקר הדמוקרטיה
תוכנית פעולה
מטרת המרכז לחקר הדמוקרטיה באוניברסיטת חיפה היא להגביר את המודעות ולפתח
את ההבנה באשר לתרבות אזרחית בדמוקרטיה .קיי צור גובר והול לחזק את
יסודות הדמוקרטיה ולספק את התנאי לפלורליז ולשוויו ,לסובלנות כלפי מגזרי
שוני באוכלוסיה ההטרוגנית ולהבנת השונה .המרכז בחיפה מבקש ליצור פורו לאומי
ובינלאומי לליבו סוגיות אלה ,לדיו ולהחלפת דעות .המיקוד הוא על תפקיד האתיקה,
המוסר והצדק בכל תחומי החיי :חינו ,פוליטיקה ,כלכלה ,משפט ,תרבות ,תקשורת,
רפואה ,עסקי ומסחר .תשומת לב מיוחדת ניתנת להבנת האיזו העדי בי דמוקרטיה
ויהדות ,שני היסודות המקיימי את ההוויה של החברה הישראלית.
המרכז מבקש לחזק את ערכי הדמוקרטיה :השתתפות פעילה בחיי הציבוריי;
אתיקה מקצועית בכל התחומי המוזכרי לעיל; אחריות באשר לפעולות היחיד תו
התחשבות בחברה; שוויו אזרחי .כמו כ ניתנת תשומת לב לתופעות של ניצול לרעה של
הכוח השלטוני ולהפרה של זכויות אד .המרכז מעודד ויכוח והחלפת דעות בנוגע
לחשיבות חירות הביטוי ,במובנה הרחב )חופש העתונות ,האמנות והיצירה ,חירות
האספה וההפגנה ,חופש אקדמי ,החירות לערו משמרות מחאה ,לבחור ולהבחר(,
בחיי הדמוקרטיי .בה באותה עת מבקש המרכז להגביר את המודעות בדבר הצור
להציב גבולות לסובלנות ולחירות לבל תהפו החירות להפקרות והסובלנות לאנרכיה.
אנו חיי בעיד של אלימות וקיצוניות פוליטית .שומה עלינו למצוא את הדרכי
הנכונות להתמודדות ע תופעות אנטי!דמוקרטיות אשר מנצלות את הכלי
שהדמוקרטיה מעניקה לה במטרה להרוס את יסודותיה .בנידו זה רואה המרכז צור
דחו" בחיזוק החינו בכל הרמות :גני ילדי ,בתי ספר יסודיי ,בתי ספר תיכו כמו ג
אוניברסיטאות ומכללות.
על מנת להשיג את המטרות הללו ,המרכז עור את הפעולות הבאות:
•

עריכת מחקרי לקידו הדמוקרטיה בישראל.

•

עריכת כינוסי לאומיי ובינלאומיי ,כל כנס בנושא מובח .למשל :מהות
השוויו בחברה דמוקרטית; רב!תרבותיות :מה בי זר למוזר; אתיקה
בתקשורת; אתיקה ברפואה; אתיקה בעסקי; אתיקה משפטית; חופש
הביטוי וגבולותיו; השתתפות אזרחית; פמיניז חברתי וזכויות נשי.

•

הוצאה לאור וסיוע בהוצאה לאור של מאמרי ,ניירות עמדה וספרי בעברית
ובאנגלית העוסקי בדמוקרטיה ,סובלנות ואתיקה.

•

שיתו" פעולה ע מרכזי מקבילי במדינות שונות בעול.
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•

ייסוד כתב עת בינלאומי בש The Journal of Ethics, Law and Society
)ראו נספח(.

•

גיבוש תוכנית לחילופי סטודנטי מצטייני בי התוכנית בחיפה ותוכניות
דומות באוניברסיטאות בעול .כמו כ מת הזדמנות לסטודנטי מדרו
אמריקה המתענייני במשטרי במזרח התיכו לבקר וללמוד במסגרת המרכז
לתקופת זמ מוגבלת )סימסטר אחד או שניי( בעוד סטודנטי שלנו
המתענייני במשטרי בדרו אמריקה יוכלו ללמוד על פי ההסדר במוסדות
המקבילי.

•

שיתו" פעולה ע משרד החינו לש הקניית ערכי דמוקרטיה בכל רמות
החינו.

•

שיתו" פעולה ע עמותות וארגוני שוני הפועלי להגברת המודעות
לחשיבות ערכי הדמוקרטיה :חירות ,סובלנות ושוויו.

•

פיתוח אתר אינטרנט מקי" המתאר את פעילות המרכז ע קישורי לפעילות
מרכזי דומי בעול.
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APPENDIX

Statement of Purpose: The Journal of Ethics, Law and Society aims to be
an international journal of moral, political and legal philosophy. Its scope
includes various aspects of moral philosophy, political theory, legal theory,
professional ethics, medical ethics and media ethics. The Journal will
encourage the discussion of cross-cultural aspects of ethics, law and politics
and will seek contributions that combine theory and the application of theory
to contemporary moral and ethical issues. Scholarly articles that explore
moral and ethical problems arising from the practice of law and cultural
practices of different societies will especially be welcome as will be
contributions that draw on more than one disciplinary approach. Historical
texts will also be gladly received, provided they contribute to contemporary
debates. Authors should avoid unnecessary technicality and endeavour to
make their texts accessible to the largest possible audience without
sacrificing precision and rigor.

Articles submitted to The Journal of Ethics, Law and Society should be
original contributions and should not be under consideration for any other
publication at the same time.
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