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 קול קורא להגשה

 

 

לוחמת  פעילה חברתית, פילוסופית, מורה בתיכון ולעובדים במפעלים, -) 1909-1943סימון וייל (
לא  -חברת רזיסטנס, מיסטיקנית   בשורות האנרכיסטים בספרד, עובדת כפיים במפעלים ובחוות,

הכרכים של כתביה הם ביטוי אינטלקטואלי אך אישי של  16כתבה מעולם מאמרים אקדמיים: 
מקורית,  מעורבותה ולבטיה החברתיים, הפוליטיים והרוחניים, המצטרפים יחד לקורפוס של הגות

מפוכחת וחתרנית. השפעת הגותה הולכת ומתעצמת עם השנים, מאלברט קאמי שפרסם אותה 
לראשונה לאחר מותה ואשר לדבריו היתה "הרוח הגדולה היחידה של תקופתנו", ועד לנוכחותה 

 הגוברת בהתבטאויותיהם של פוליטיקאים בימינו אלה.

  

-30שון מכתביה החברתיים והפוליטיים, וב יצא לאור תרגום לעברית של מבחר רא 2018בשנת 
יערך בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה כנס בינלאומי סביב הגותה והרלבנטיות  31.10.2018

-הכנס יהיה תלת שלה לחברה ולפוליטיקה של זמננו בהיבטים תאורטיים, השוואתיים והיסטוריים.
ין צרפתית ועברית, וישתתפו בו בין השאר לשוני, בעברית, צרפתית ואנגלית, עם תרגום סימולטני ב

  חוקרים מרכזיים של סימון וייל מצרפת.

  

מילה  400-500המעוניינים להציג מאמר בכנס מתבקשים לשלוח תקציר בן 
 .2.7.2018תישלחנה עד תשובות לפונים   .4.6.2018עד  SWconference@openu.ac.il אל

  

 הכנס ייערך בתמיכת המכון הצרפתי בישראל.
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Simone Weil, une politique du bien pour notre 
temps  

l'université ouverte d'Israel, 30-31.10.2018 

 

https://philevents.org/event/show/41478 

 

Appel a contributions  

 

Philosophe, enseignante en milieu ouvrier et professeur de lycée, activiste sociale, 
combattante dans les rangs des anarchistes espagnols, employée en usine et dans 
des fermes agricoles, membre de la Résistance, mystique, Simone Weil (1909-1943) 
n'a jamais écrit d'articles de format et pour un public universitaire. Les seize volumes 
de ses œuvres complètes sont l'expression intellectuelle, mais personnelle, de son 
engagement et de son questionnement social, politique et spirituel. Ils forment 
ensemble un corpus révélateur d'une pensée originale, lucide et 
subversive.  L'influence de sa pensée s'accentue avec les années, depuis Albert 
Camus, le premier à éditer l'essentiel de son œuvre après sa disparition, qui l'a 
considérée comme  "le seul grand esprit de notre temps", et jusqu'à sa présence de 
plus en plus manifeste aujourd'hui comme référence dans le discours d'hommes 
politiques. 

 

En 2018 paraîtra le premier volume d'écrits sociaux et politiques de Simone Weil 
traduits en hébreu. Un colloque international autour de sa pensée sera organisé les 
mardi 30 et mercredi 31octobre 2018 à l'université ouverte d'Israel à Raanana. Il 
portera sur l'actualité de la pensée de Simone Weil pour la société et la politique de 
notre temps selon des perspectives théoriques, comparatistes et historiques. Le 
colloque se déroulera en trois langues – en hébreu, en français et en anglais, avec 
une traduction simultanée français-hébreu et vice-versa, en présence d'éminents 
spécialistes de l'œuvre de Simone Weil en France. 

 

Tout personne intéressée à présenter une contribution lors du colloque est prié 
d'envoyer un résumé d'environ 400-500 mots  - en anglais, en français ou en hébreu 
- à l'adresse suivante: SWconference@openu.ac.il  jusqu'au 4.6.2018. Les réponses 
seront renvoyées pas plus tard que le 2.7.2018. 

 

Le colloque a été soutenu par l'Institut français en Israël.  
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Simone Weil, a politics of the good for our age 

Open University of Israel, 30-31.10.2018 
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Call for submissions  

 

Simone Weil (1909-1943) - philosopher, teacher in high schools and for factory 
workers, social activist, anarchistic-ranks soldier in Spain, manual worker in factories 
and farms, Résistence member, mystic - never wrote academic articles: the 16 
volumes of her writings are an intellectual but personal expression of her social, 
political and spiritual deliberations and engagement, constituting a corpus of original, 
sober and subversive thought. Her influence is intensifying along the years, from 
Albert Camus who first published her posthumously and described her as "the only 
great spirit of our time", up to her increasing presence in the words of contemporary 
politicians.  

  

A first Hebrew translation of a collection from her social and political writings is 
forthcoming in 2018, and in 30-31.10.2018 an international conference will be held at 
the Open University of Israel campus in Raanana on her thought and its relevance for 
the society and politics of our age from theoretical, comparative and historical 
perspectives. The conference will be tri-lingual, in Hebrew, French and English, with 
simultaneous translation between Hebrew and French, and with the participation of 
central Simone Weil scholars from France. 

  

Those interested to present a paper in the conference are invited to submit an 
abstract of 400-500 words to  SWconference@openu.ac.il by June 4, 
2018.  Acceptance decisions will be sent by July 2, 2018. 

  

The conference will be held with the support of the French Institute in Israel. 
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