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בירושלים גיליון 57  ׀  חורף 2023 ליר  ון  מכון 

 הוא כתב עת למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית הרואה אור 
פעמיים בשנה. מאז הקמתו בראשית שנות התשעים הוא עוסק בתיאוריה הביקורתית בהקשריה 

המקומיים. המאמרים שמתפרסמים בו מציעים דיון תיאורטי וצורות חדשות לביקורת ופורסים את 

תביעותיהם מן העיון ומן המעש. הם תוהים על שאלות היסוד של התיאוריה הביקורתית לנוכח 

התמורות במציאות החברתית הקונקרטית – זו שבישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות 
שעולות בה; וכן זו שבמקומות אחרים, במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

הוצאת מכון ון ליר
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עלמה יצחקי, תמר נוביק, ערן שוורצפוקס, לירון שני מה חדש בטבע? שולחן עגול נתליה גוטקובסקי שינוי אקלים ודמיון סביבתי במזרח התיכוןמתן קמינר לקראת אקולוגיה פוליטית של הציונות טפת הכהן-ביק אנתרופוקן, ספרות ואסתטיקה של אשפהגיא פרחי אספנות, אגרנות והמטריאליזמים החדשיםעפרי אילני, חגי בועז, שאול סתר פתח דבר
עמית רפאל צורן עץ האלון
ניצן ליבוביץ' ריאיון עם דיפש צ'קרברטי ופרנסואה ארטוג | بالعربية أيضابالعربية أيضاברונו לאטור, טימותי לנטון מדוע קשה כל כך להבין את גאיהחגי בועז על השערת גאיה: הקדמהאליזבת פובינלי שלוש הפיגורות של הגיאונטולוגיהאדם אבולעפיה וירולוגיה ילידית: הקדמהעומר אבן-פז תיק עבודות: זמן המתנהניצן רותם טבע אומד כוחותיו
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