


?מהם התחומים שלנו–עלינו קצת 

,  של המוסרפילוסופיה . שלמה כהן
,  עם דגש על אתיקה יישומית

הקשורות  למשל שאלות 
,  לאמירת אמת, לפטרנליזם
כותב  . אתיקה-בביוולבעיות שונות 

ספר על הפילוסופיה והאתיקה של  
.מניפולציות

פילוסופיה של . לויןיקיר 
מטפיזיקה ופילוסופיה  , הנפש

.  של העת החדשה המוקדמת
דקארטכותב  ספר על 

.והמודרניות

הגות יוונית  .גרמןאנדי 
בעיקר אפלטון  )קלאסית 
ניטשה  , הגל, (ואריסטו
כותב ספר על  .  והיידגר

תפיסות טבע וחירות בהגות  
.והמודרניתהיוונית 

פילוסופיה  . י'בנבגחגית 
.  של הנפש ומטפיזיקה

כותבת על טבעם של  
רגשות  , (reasons)טעמים 

(  נפשיים וגופניים)
.וצבעים



?  מהם התחומים שלנו–עלינו קצת 

קאנט . עדו גייגר
;  ואידיאליזם גרמני

כותב  . אסתטיקה
ידיעה  ספר על 

אמפירית אצל 
.קאנט

פילוסופיה של הנפש  . אורי בק
,  והמדעים הקוגניטיביים

כותב על  . אפיסטמולוגיה ומטפיזיקה
.ריאליזם נאיבי והאמנות תפיסתיות

פילוסופיה של העת  .נעה שיין
רציונליזם  ; החדשה המוקדמת

ושאלות לגבי מהות הגופים  
כותבת  . והחלל בעת החדשה

ספר על טבעם של הדברים  
.הסופיים אצל שפינוזה

,  אתיקה-מטא. ליבוביץאורי 
אתיקה נורמטיבית ופילוסופיה  

חושב  , בין השאר. של המדע
מה  : כעת על השאלות הבאות

המטרה של תיאוריות באתיקה  
האם  ? ובפילוסופיה של המדע

פילוסופיה יכולה  ובאיזה אופן 
?ישימה/להיות שימושית



?מורפאוסומה מעסיק את 



? למה ללמוד פילוסופיה דווקא אצלנו

וללמד פילוסופיהאנחנו אוהבים ללמוד : סגל אקדמי  .
תחומי  . לאומית-הביןאנחנו מעורים מאוד בקהילה 

אך עם נקודות השקה  , העניין שלנו שונים ומגוונים
.מעניינות

למידה משותפת  ; מחלקה המצטיינת בהוראה:הוראה
.יחס אישי; סגל נגיש; בקבוצות קטנות

בלשון המעטה–יעיל ונעים , טיפול אישי: סגל מנהלי!



? למה ללמוד פילוסופיה דווקא אצלנו

בפילוסופיה  כיסוי מצוין של תחומי הלימוד : תחומי לימוד
פילוסופיה  , למשל, העשרה במגוון תחומים נוספים. מערבית
.מזרחית

 אתיקה נורמטיבית  , אתיקה-כולל מטא–אתיקה
.היסטוריה של אתיקה, ויישומית

 פילוסופיה של המדעים  ; של הנפש ומטפיזיקהפילוסופיה
.המדעפילוסופיה של ; הקוגניטיביים

 פילוסופיה  ; העתיקהיוון –הפילוסופיה היסטוריה של
אידאליזם גרמני ופילוסופיה  ; 18-וה17-חדשה במאות ה

.20-וה19-המאות השל קונטיננטלית 

שלנו תהיה הבית שלכם  המחלקה: שורה תחתונה
.באוניברסיטה



מבנה התואר: תואר בפילוסופיה

'שנה ג 'שנה ב 'שנה א

שיעורי בחירה מגוונים
('ראו שנה ב)ומתחלפים 

מבין שניים לפחותבבחירה
:  המבואות הבאים

פילוסופיה  , פילוסופיה מדינית
פילוסופיה של , של האמנות

,  פילוסופיה של המדע, הלשון
.ועוד, אפיסטמולוגיה

–' לפילוסופיה אמבוא
אתיקה

-' מבוא לפילוסופיה ב
ותורת ההכרהמטפיזיקה

.סמינרים מגוונים ומתחלפים

;  המטפיזיקה של אריסטו: למשל
;  אתיקה של זהות; שפינוזה

אנרכיזם ; הכרח ורצון, חירות
אוטונומיה  ; אפיסטמולוגי

.רגשות; פטרנליזם והסכמה

מבוא לפילוסופיה חדשה מבוא לפילוסופיה יוונית

שיעורי בחירה מגוונים
ומתחלפים

פילוסופיה של   : למשל
;  פילוסופיה וספרות; המוסיקה

פסיכולוגיה ;  אפלטון על הטבע
.מוסרית

מבוא ללוגיקה

וכתיבהקריאה



?  מה זה נותן: תואר בפילוסופיה

  לימודי הפילוסופיה מטפחים את היכולת שלנו לבחון רעיונות
.מכיוונים רבים ושונים

ומאמנים  , לימודי הפילוסופיה משכללים את יכולות הניתוח שלנו
.  פה ובכתב-אותנו בהתנסחות מדויקת בעל

 אותנו מעניין מה עוד לא –לימודי הפילוסופיה מטפחים מקוריות
.מה אחרים לא ראו, נאמר

 תקראו ותחשבו על מה  –צניעות לימודי הפילוסופיה מטפחים
.שאמרו גדולי ההוגים בכל הזמנים

שאלות היסוד בכל תחום הן שאלות פילוסופיות: ואל תשכחו.



?  מה לעזאזל עושים עם זה
:בין בוגרינו תמצאו

דיןעורכי

שחקנים

עובדים 
בשירותים  

פיננסים

פעילים  
בעשייה  
חברתית

מוזיקאים

סטודנטים  
לתארים  
מתקדמים

אנשי  
הייטק

עובדים 
בעמותות  

שונות

מורים

עיתונאים

מרצים 
באוניברסיטאות 

ומכללות

מרגל גרעין

שרה  
בממשלה



?מי עוד למד פילוסופיה: ואם לחלום לרגע

מייסד  . פיטר טיל
paypalל "ומנכ

עזר לפיתוח )
,  Yelp, פייסבוק

(ועוד

יחד עם )איתן כהן 
(.כהןאל'גואחיו 

קולנוען
.  סונטגסוזן 

,  סופרת, קולנוענית
צלמת ופעילה 

חברתית

ברוס לי



.סטיב מרטין
שחקן

.סוזן סרנדון
שחקנית

.סורוס'ורג'ג
.קסון'פיל גפילנתרופ, משקיע

מאמן כדורסל



לימודי פילוסופיה ישלימו ויעשירו את לימודיכם  
בכל  מחלקה אחרת

:הנה כמה שילובים נפוצים ומתבקשים במיוחד

פסיכולוגיה

פוליטיקה וממשל

ספרות

חינוך

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (פיילוט)מתמטיקה או מדעי המחשב

היסטוריה

מחשבת ישראל

מדעי המחשב



לשלב לימודי פילוסופיה עם לימודים  אפשר 
בפקולטה אחרת

פילוסופיה

מדעי  
הרוח

ניהול

מדעי 
החברה

מדעי  
הטבע



–המועדון הפילוסופי : בלי מזלגות

ודיונים אל תוך הלילה, סרטים, פיצה
או הצגהסרט נושא לדיון

Crimes and Misdemeanors – Woody Allen על מעמד החובה המוסרית בעולם ללא אל

Blade Runner – Ridley Scott אנושיות מלאכותית/בינה

Gattaca – Andrew Niccol על השבחה גנטית מלאכותית 

Twelve Angry Men – Sidney Lumet על אקזיסטנציאליזם ואבסורד

The Big Lebowski – Joel and Ethan Coen השפעת הדעה הקדומה על תפיסת מציאות  
עובדתית 

Caché – Michael Haneke על אמת והסתרה

מפגש מיוחד של המועדון הפילוסופי בתיאטרון  
"פולארי-B"על המחזה , בבאר שבע' הפרינג

על שאלת התודעה העצמית במצבי קיצון של 
פיצול אישיות ומחלה נפשית



!קשראיתנוצרו ? יש שאלות

אם תרצו להתייעץ בנושאי רישום וקבלה  
תוכלו לפנות למוקד הרישום והמידע  

או באמצעות פנייה  08-6461600בטלפון 
:  באתר המועמדים של האוניברסיטה

in.bgu.ac.il/welcome

לשאלות בנושאים אקדמיים ותכנית 
:אלינוהלימודים אתם מוזמנים לפנות 

andyr@bgu.ac.ilר אנדי גרמן"ד

geigeri@bgu.ac.ilעדו גייגר ' פרופ

mailto:andyr@bgu.ac.il
mailto:geigeri@bgu.ac.il


מדוע אפלטון מצביע למעלה 
למטה בציור  ואריסטו מצביע 

?הקיר הנודע של רפאל



אפלטון מסובב כדורסל בלתי  
ואריסטו  , נראה על האצבע

?מכדרר

התשובה הנכונה בשנה  
הבאה במבוא לפילוסופיה  

יוונית




