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הקורס יעסוק באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הפילוסופיה. תוך סקירה של  תיאור הקורס:

הדמויות החשובות של התקופה נבחן את יחסן לשאלות בנוגע לטבע האל ואפשרות ההוכחות לקיומו, 
 ,טבעם של הגופים הפיזיקלים והחלל, סוגיית הקשר בין הגוף והנפש, וגבולות הידע האנושי. כמו כן

לעימות החריף בין רציונליזם לאמפיריציזם והדרך שבה קאנט מנסה לפשר בין שתי הגישות נהיה עדים 
 .הללו ונשאל את עצמנו אם הוא אכן הצליח

 :דרישות הקורס

  :שעור

. סטים בהתאם לטבלה למטה תחת העמודה "מטלת קריאה"טקקריאה משבוע לשבוע של  .1
 בתרגיל.  גם טקסטים אלה יידונו 

 .מהציון הסופי 11%מהווה —    נוכחות .2
 מהציון הסופי %22מהווה — 4124121.41 -ב הגשת עבודה  .3
 מהציון הסופי. 25%מהווה — 412.421.41 -ב בכיתה   בוחן  .3
 מהציון הסופי. %31מהווה — 112121.41 -ב הגשת עבודה  .2

  :תרגיל

 . סטים בהתאם לטבלה למטה תחת העמודה "מטלת קריאה"טקקריאה משבוע לשבוע של  .1
 מהציון הסופי. 31%מהווה  והשתתפות בתרגולנוכחות –חובת נוכחות  .2
 מהציון הסופי. 01% –מטלות כתיבה קצרות על מטלות הקריאה 8 הגשת .3

, אך למען הסר ספק החובה להשיג את חומר מודלחלק מחומר הקריאה יועלה עבורכם ל חומר קריאה:
 להשגהכל חומר הקריאה ניתן  .המתרגלתמוטלת עליכם ולא על הקריאה היא בסופו של דבר 

  בספרייה בשמורים תחת שם הקורס או שם המרצה.

 : ספרי חובה
 .(2111אביב: ספרי עליית הגג, -, תרגם ד. מנור )תלהגיונות על הפילוסופיה הראשונית( ר. דיקרט, 1
 (.1601, מסדה:  גן-רמת) , תרגם קלצ'קיןאתיקה( ב. שפינוזה, 2
 מפעלים:  ירושלים) תרגם א. יקירהוההתכתבות עם ארנו,  המטפיזיהמאמר ( ג. וו. לייבניץ, 3

 (.1688, אוניברסיטאיים
3)(Indianapolis: Hackett, 1989) G.W. Leibniz, Philosophical Essays, Trans. Ariew and Garber, 
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 :מטלת כתיבה מטלת קריאה/ נושא הרצאה שבוע

  המדע החדש: מבוא 20.11

  דיקרט: הגיון ראשון ושני 12.11

  דיקרט: הגיון שלישי 16.11

  דיקרט: הגיון רביעי 10.11

   חמישידיקרט: הגיון  23.11

 1פרסום נושא לעבודה מס'  / ההתכתבות עם אליזבת' דיקרט: הגיון שישי 31.11

   12 משפט עד', א חלקשפינוזה: אתיקה,  11.12

13.12 
 כולל הסוף עד 10 משפט', א חלק, אתיקהשפינוזה: 

 נספח
 1הגשת עבודה מס' 

21.12 
 13אתיקה, חלק ב',  עד משפט  שפינוזה:

 

  1-12מאמר מטפיזי סעיפים  : לייבניץ 28.12

  הסוף ומונדולוגיה-10 מאמר מטפיזי :לייבניץ 13.11

11.11 
 ומונדולוגיה )המשך( מאמר מטפיזי :לייבניץ

 
 

 2מס'  פרסום נושא לעבודהבוחן ו סיכום בוחן בתחילת שיעור ו 18.11

 


