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 :שם קורס בעברית

 תולדות המחשבה האנושית

 

 :שם קורס באנגלית

Foundations of humanity Thought 

 

 

 

 865.5.945.מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה:  

 3 :שיעורמספר שעות 

 טל כספי שם המרצה:

  חובה סוג מקצוע:  

 

 

 

 מטרת הקורס: 

מטרתו המרכזית של הקורס הוא להביא את המשתתפים לכדי היכרות ראשונית עם הוגי 

הדעות המרכזיים על שהביאו אלינו את רעיונות הבסיסים של המחשבה האנושית המערבית 

 מימי יוון העתיקה ועד ימינו5

האם ניתן להוכיח את קיום  ?מפתח כגון: מהי משמעות החיים בקורס נעסוק בשאלות

האלוהים? האם אנו בעלי רצון חופשי? האם האדם הוא רק גוף? האם יש נשמה? מה 

מה בין עובדות לערכים? האם יש מציאות  ?ההבדל ומה הקשר בין גוף לנפש? מהי אהבה

 ,אובייקטיבית מסביבנו או שמא מרכיבים מרכזיים של העולם הינם תלויי נקודת מבט? כמו כן

 5ידע נרכשאופן שבו ובמושג הידיעה, נעסוק 

 
  



 
 

  נושאי הקורס: 
 

 מחשבה אנושית מהי?  -ה ופיסין מדע לפילוב -מבוא  15

 מעבר ממיתוס ללוגוס5 –פילוסופיה יוונית עד סוקרטס  55

 מבוא לפילוסופיה יוונית סוקרטס, אפלטון ואריסטו5 35

 מה ידיעה? מה ניתן לדעת? האם ניתן להוכיח את אמיתות המתמטיקה5 85

 פיסיקה לבין פסיכולוגיה5מה בין  –מושגי יסוד בפילוסופיה של מדע  5.

 גוף ונפש הבעיה הפסיכו פיזית5 95

 מהם החיים ומהי משמעותם? 75

 מהי אהבה? 45

 יש אלוהים? מדוע הוכחות לגבי קיומו/היעדרו נכשלות?האם  65

 מהו רצון חופשי? האם אנו באמת חופשיים? 1.5

 מהי מחשבה מוסרית? תועלתנות, חובות וצדק5 115

 ביו אתיקה5 155

 סוגיות במחשבה מדינית כלכלית5 135

 

 

 

 :ביבליוגרפיה 
 

 , בתוך כתבי אפלטון5המשתה, משל המערה : הדיאלוגים אפלטון

 5האוניברסיטה הפתוחה ,עיות בפילוסופיה של המוסרב ,וינריב אלעזר

 16695, הוצ' שוקן עולמה של סופי  ,יוסטיין גורדר

 5האוניברסיטה הפתוחה ,של המדע הפילוסופי  ,פרוינדטל גד

 35..5, הוצאת מאגנס, בעיות הפילוסופיה ,ראסל ברטרנד

 16475, זמורה הזמנה לפילוסופיה  ,שטייניץ יובל

 /http://www.ushi.co.ilאושי   שוהם קראוס, 

 

 

  והרכב הציון:מטלות/דרישות הקורס 

 בחינה סופית5 %.7

 מטלות אישיות במהלך הסמס' על חומר הקריאה וההרצאות5 5 -מטלות כתיבה קצרות %.5

 נוכחות )פעילה וחיובית( בהרצאות5 %.1

http://www.ushi.co.il/

