
 ש"פבמחלקה לפילוסופיה לשנה"ל ת רשימת השיעורים
 סמסטר א' תש"פהמחלקה לפילוסופיה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים עד שבועיים מתחילת שנת לימודים 

 
 סמסטר א'  

 
  קורסי חובה לתלמידי שנה א' 

 נק"ז  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

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

 ד"ר אנדרו גרמן
 2 34/202 10-12ג'  

 1 90/237 16-17א'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה –תאלס עד אפלטון , תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2791-01

 1 72/504 18-19א'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה – , תאלס עד אפלטוןתרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2791-02

 1 74/343 16-17ג'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה – , תאלס עד אפלטוןתרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2791-03

 כללי -מבוא לפילוסופיה 131-1-1011
 2 34/202 10-12ד'  מריוס כהןד"ר  

 2 74/343 08-10 'ה גב' אפרת ליברמן שנתיקורס קריאה וכתיבה א'  131-1-1631
 2 74/343 10-12א'  ד"ר יעל קרימרמן שנתיקורס קריאה וכתיבה א'  131-1-1631
 2 74/3433 10-12ה'  ד"ר יעל קרימרמן שנתיקורס קריאה וכתיבה א'  131-1-1631

 פסוקים תחשיב –לוגיקה מבוא ל 131-1-1021
 2 72/489 10-12ב'  אורי ליבוביץדר'  

 1 90/139 12-13ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091

 14-15ג'  גב' תמר  נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091
74/109 

1 

 12-13ד'  תמר נקשגב'  תחשיב פסוקים נוכחות חובה –תרגיל בלוגיקה  131-1-2091
72/504 

1 

 
 
 
 

 הרישום לקבוצת התרגיל אינו אוטומטי, יש להירשם בנפרד.
 
 
 
 
 
 

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


 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 רציונליסטים –פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131 -1- 1061
 2 34/214 12-14ב'  נעה שייןדר'  

 1 34/03 10-11א'  מר עדן מלכיאל רציונליסטים נוכחות חובה –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1062
 1 74/343 12-13א'  מר עדן מלכיאל רציונליסטים נוכחות חובה –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1062
 1 74/343 11-12ג'  גב' ירדן דנין רציונליסטים נוכחות חובה –קאנט תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד  131-1-1062

     מבואות בחירה לשנה ב' 

 2 74/343 15-17ד'  פרופ' חגית בנבג'י מבוא לאפיסטמולוגיה** 131-1-0311

 3 74/343 17-20א'  פרופ' עדו גייגר 19-מבוא לפילו' קונטיננטלית של המאה ה** 131-1-0201

 3 74/343 09-12ד'  פרופ' חגית בנבג'י מבוא לפילוסופיה של הלשון** 131-1-1111

 ** 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 שם הקורס מס הקורס

      

 2 74/343 10-12ב'  דר' נעה שיין פילוסופיה ומוזיקה  131-1-0146

 3 28/106 15-18ב'  פרופ' עדו גייגר מבוא לתורת המוסר של קאנט 131-1-03661
 2 28/103 18-20ב'  דר' אנדי גרמן אפלטון על הטבע  131-1-0200
 3 28/105 14-17א'  דר' דן טנא הפסימיות של שופנהאואר  131-1-0180

 ד״ר ארז יוסקוביץ בודהיזם כפילוסופיה    131-1-0269
 3 90/226 13-16ה  

 
 
 
 

 שנה ג' לתואר ראשון, תלמידי סמינרים 
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס
 3 74/343 12-15ב'  דר' אנדי גרמן המטפיזיקה של אריסטו 131-1-0085
 3 74/343 08-11ג'  אליעזר מלכיאלדר'  חירות הכרח ורצון 131-1-2941

 3 74/343 12-15ד'  פרופ' יקיר לוין אתיקה של זהות  131-1-0090

 3 74/350 10-13ה  דר' אורי ליבוביץ אנרכיזם אפיסטמולוגי 131-1-0160

      



      

 
 
 

 וקורסים לתואר שניסמינרים 
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-2-0178 
 סמינר ייעודי לתואר שני 

 4 74/350 08-12ב'  דר' שלמה כהן כבוד האדם והחובה לכבד 

 תפיסות נפש ואני בעת העתיקה  131-2-0100
 ה במיילאישור המרצראשון. יש לבקש את פתוח גם לתמידי תואר הקורס 

 3 74/343 17-20ד'  פרופ' יקיר לוין

131-2-0120 
 בפילוסופיה של העת החדשהקריאות עכשוויות 

 
 ה במיילאישור המרצראשון. יש לבקש את פתוח גם לתמידי תואר הקורס 

 2 74/343 14-16ג'  דר' נעה שיין

 1 74/350 10-12ג'  פרופ' יובל לוריא קורס שנתי –קבוצת קריאה  131-2-0198

 12.15-14.00סמינר מחלקתי   ג' 

 
 

 אוטומטי, יש להירשם בנפרד.הרישום לקבוצת התרגיל אינו 
 

 ט.ל.ח.

 

 

 


