
 ח"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תשע רשימת השיעורים

 סמסטר א'ח המחלקה לפילוסופיה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים עד שבועיים מתחילת שנת לימודים תשע"
 

 סמסטר א'  
 

  קורסי חובה לתלמידי שנה א' 

 נק"ז  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1031 
 תאלס עד אפלטון –יוונית  פיהמבוא לפילוסו

 למזכירות  12.00 01.03.2013בהגשה  -עבודה סופית בקורס 
 יום. 30אין אפשרות לדחייה . קבלת ציונים תוך  –פילוסופיה 

 ד"ר אנדרו גרמן
 

 2 72/486 10-12ג' 

 1 72/489 13-14א'  גב' לילך קרסנטי נוכחות חובה – תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2791-01

 1 90/140 17-18א'  גב' לילך קרסנטי נוכחות חובה – תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2791-02

 1 74/343 15-16א'  גב' לילך קרסנטי נוכחות חובה –תרגיל בפילוסופיה יוונית  131-1-2791-03

131-1-1011 
 כללי -מבוא לפילוסופיה

 
 2 72/486 10-12ד'  מריוס כהןד"ר 

 2 74/343 8-10ה'  גב' אפרת ליברמן קריאה וכתיבה א' שנתי 131-1-1631

 2 72/504 10-12א'  ד"ר יעל קרימרמן קריאה וכתיבה א' שנתי 131-1-1631

131-1-1021 
 פסוקים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 2 35/117 10-12ב'  דר' אורי ליבוביץ

 1 72/123 13-14ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091-02

 1 74/343 15-16ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091-03

 1 72/215 13-14ד'  גב' תמר נקש תחשיב פסוקים נוכחות חובה –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091-01

 
 
 
 

 תרגיל אינו אוטומטי, יש להירשם בנפרד.קבוצת ההרישום ל
 
 
 
 

http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/לוגיקה.pdf


 
 
 

 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1061 -1- 131 
 רציונליסטים –פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 2 34/114 12-14ב'  דן טנאדר' 

131-1-1062-02 
רציונליסטים נוכחות  –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 חובה
 1 72/504 08-09ב'  גב' ירדן דנין

131-1-1062-03 
רציונליסטים נוכחות  –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 חובה
 1 14/102 11-12ג'  גב' ירדן דנין

131-1-1062-01 
רציונליסטים נוכחות  –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 חובה
 1 301/28 17-18ד'  גב' ירדן דנין

131-1-1081 
. 

 3 90/137 09-12ב'  ד"ר שלמה כהן  מבוא לפילוסופיה מדינית**

 3 72/488 10-13ד'  חגית בנבג'י פרופ'  מבוא לפילוסופיה של הלשון** 131-1-1111

 2 72/504 14-16ג'  פרופ' עדו גייגר **מבוא לפילו' של האומנות 131-1-0178

 2 72/209 14-16ד'  פרופ' חגית בנבג'י **מבוא לאפיסטמולוגיה 131-1-0311

 ** בשנה ב' יש ללמוד שניים מתוך ארבעת המבואות המסומנים ב** בנוסף לקורס פילוסופיה חדשה
 
 

 שנה ב' וג' -קורסי בחירה

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה הקורסשם  מס הקורס

 3 90/224 14-17ב'  פרופ' עדו גייגר פילוסופיה וטרגדיה 131-1-0157

 2 32/209 08-10ה'  דר' אליעזר מלכיאל ויטגנשטיין  לודוויגשל   חקירות פילוסופיותקריאה בספר  131-1-3031

 3 90/145 10-13ה'  פרופ' יצחק נבו פרגמטיזם וניאו פרגמטיזם  131-1-0232

 2 90/135 8-10ד'  'דר' אורי ליבוביץ אתיקה נורמטיבית: מוניזם, פלורליזם, ופרטיקולריזם 131-1-0208

 
 
 

 תרגיל אינו אוטומטי, יש להירשם בנפרד.קבוצת ההרישום ל
 
 



 

 שנה ג' – לבדב סמינרים לב.א.

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 2 74-343 17-19א'  דר' שלמה כהן אוטונומיה פטרנליזם והסכמה א' סמינר שנתי 131-1-0128

 2 74/343 10-12ג'  פרופ' חגית בנבג'י רגשות 131-1-0078

 2 74/343 16-18ג'  פרופ' גבריאל מוקד סארטר וקאמי 131-1-0198

 
 
 
 
 
 
 

 סמינרים למ.א. בלבד

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 4 74/343 14-18ב'  דר' אנדי גרמן המטפיזיקה של אריסטו  –סמינר ייעודי לתואר שני  131-2-0168

131-2-0188 
 פוליטי: על אחדות הערכים בספרו של רונלד דוורקין -הוליזם  אתי

"Justice for Hedgehogs" 
 3 74/350 10-13ב'  פרופ' יצחק נבו

 12.15-14.00ג' סמינר מחלקתי   

 

 ט.ל.ח.


