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 " 1022יוני , 221גליליאו , "תובנות על העשייה המדעית –ראסל 

 "1022יולי , 222גליליאו , "חלק ראשון - בעיות במתודולוגיה המדעית 

 "1022אוגוסט , 227גליליאו , "שניחלק  - לוגיה המדעיתבעיות במתודו 

 "1022ספטמבר , 226גליליאו , "במדע פשטות אינה עניין פשוט 

 " 1022נובמבר , 229גליליאו , "תובנות מדעיות –רנה דקארט 

 "1022דצמבר , 270גליליאו , "?האם יש תחליף למדע 

 

 גליליאו, מדור בנושא בעיית חופש הרצון, "לחופש נולד"
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 "1021דצמבר , 261גליליאו , "חלק שני, חופש בעולם דטרמיניסטי 
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 "1023יוני , 261גליליאו , "חלק ראשון, יותאחרחופש רצון ו 

 "1023יולי , 269גליליאו , "חלק שני, יותאחרחופש רצון ו 

 

 אוגלילי, פיה של הנפשומדור בנושא פילוס, "העולם הפנימי"

 " 1023נובמבר , 211גליליאו , "?מהי –פילוסופיה של הנפש 

 "1023דצמבר , 213גליליאו , "משמע אני קיים, אני חושב 
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 "1022 פברואר, 296גליליאו , "פנפסיכיזם 
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 סקירת ספרים

 "אוגוסט , 231גליליאו , מתמטיקה שירה ויופי: ן אהרוניסקירת ספרו של רו, "גשר של יופי

1009 

 "279גליליאו , עלומות מדעיותת 23: מייקל ברוקססקירת ספרו של , "עולם מסתורי ,
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 "מחשבות : חיים שפירא סקירת ספרו של, "האדם בראי הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית

, 212גליליאו , מסע אישי, פילוסופיה קיומית, קירקגור שופנהאואר ניטשה, לעת לילה

 1023ספטמבר 

 "בין מציאות לאשליה –  -חשיבה חדה : גלעד דיאמנט סקירת ספרו של, "לשרש בורות ,

 1022 ינואר, 297גליליאו 

 

 

 ייעוץ

 (.1009) פ"האו, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, אמיר, הורוביץ: יועץ לספרי הקורס 

 (1020) האוניברסיטה הפתוחה, פרדוקסים קורס הצעת היועץ ל. 

 (.1027)ם הוצאת של, אביעד שטיר: עברית, ?העולם מדוע קיים, ים הולט'ג :מדעי לספר יועץ 
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