
 ףש"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל ת רשימת השיעורים
 ב'סמסטר ף תש"המחלקה לפילוסופיה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים עד שבועיים מתחילת שנת לימודים 

 
  ב'סמסטר 

 
  קורסי חובה לתלמידי שנה א' 

 נק"ז  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות  –יוונית  פיהמבוא לפילוסו 131-1-1421
 

 ד"ר אנדרו גרמן
 2 90/227 10-12ג'  

 1 72/504 16-17א'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה – , אפלטון עד האסכולות ההלניסטיותתרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801

 1 72/488 18-19א'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה – , אפלטון עד האסכולות ההלניסטיותתרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801

 1 72/211 16-17ג'  מר דניאל לבנט נוכחות חובה –, אפלטון עד האסכולות ההלניסטיותתרגיל בפילוסופיה יוונית  131-1-2801

 מבוא לפילוסופיה אתיקה 131-1-1501
 2 90/230 10-12ד'  שלמה כהןד"ר  

 2 74/343 08-10ה  גב' אפרת ליברמן שנתיקריאה וכתיבה א'  131-1-1641
 2 74/343 10-12א'  ד"ר יעל קרימרמן קריאה וכתיבה א' שנתי 131-1-1641
 2 74/343 10-12ה  גב' אפרת ליברמן קריאה וכתיבה א' שנתי 131-1-1641

 פרדיקטים תחשיב –לוגיקה מבוא ל 131-1-1411
 2 72/502 10-12ב'  דר' אורי ליבוביץ 

 1 74/343 12-13ג'  גב' תמר  נקש נוכחות חובהפרדיקטים תחשיב  –תרגיל בלוגיקה  131-1-2101

 14-15ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה פרדיקטיםתחשיב  –תרגיל בלוגיקה  131-1-2101
90/323 

1 

 12-13ד'  גב' תמר נקש נוכחות חובהפרדיקטים תחשיב  –תרגיל בלוגיקה  131-1-2101
90/231 

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
 2 90/326 12-14ב'  שייןנעה דר'  אמפריציסטים -פילוסופיה חדשה  131-1-1071
 1 32/109 10-11א'  מר עדן מלכיאל אמפריציסטים-תרגיל בפילוסופיה חדשה  131-1-1072
 1 74/343 12-13א'  מר עדן מלכיאל אמפריסציטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה  131-1-1072
 1 32/109 11-12ג'  גב' ירדן דנין אמפריציסטים -תרגיל בפילוסופיה חדשה  131-1-1072

     מבואות בחירה לשנה ב' 

 3 90/135 13-16א'  דר' שלמה כהן מבוא  לפילוסופיה מדינית 131-1-1081
 3 32/108 9-12ג'  דר' אורי ליבוביץ :מפוזיטבם לפוסט מודרניזםשל המדע מבוא לפילוסופיה 131-1-0218

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

 שנה ב' וג' -קורסי בחירה
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 2 72/486 16-18א  דר' נעמי זוסמן יסודות הליברליזם, לוק, מיל, ורולס 138-1-300

 2 28/101 16-18ב'  פרופ' עדו גייגר פילוסופיה וספרות 131-1-0170

 3 28/105 16-19ג'  דר' אליעזר מלכיאל בחקירות פילוסופיות של ויטגנשטייןקריאה  131-1-3031
 3 74/343 12-15ד'  פרופ' יקיר לוין סוגיות יסוד בפילוסופיה של הביולוגיה 131-1-0210

 3 72/486 13-16ה'  יוסקוביץ זדר' אר סין, יפן והמערב -זן ופילוסופיה  131-1-0220

 דר' אורי ליבוביץ ידע מול מיומנויות בחינוך –השכלה במשבר  131-1-0190
 2 28/101 10-12ה'  דר' גדעון דישון

131-1-0168 
 קיצור תולדות הפילוסופיה*

 הקורס הנו קורס כללי ואינו מיועד לתלמידי המחלקה לפילוסופיה
 

 2 72/221 18-20ב'  מרצי המחלקה

 3 74/343 09-12ד'  פרופ' חגית בנבג'י פסיכולוגיה מוסרית 131-1-0044
 

 שנה ג' –סמינרים לב.א. בלבד 
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 דר'  נעה שיין שפינוזה 131-1-2461
 90/239 10-12ב' 
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 74/343 14-16ג' 

      

 
 

 על תלמידי המחלקה/חטיבה לפילוסופיה להירשם אליו. ואין *הקורס קיצור תולדות הפילוסופיה הנו קורס כללי
 



 
 
 
 
 

 סמינרים וקורסים לתואר שני
 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 4 74/350 13-17ד'  פרופ' חגית בנבגי' קריאה בנפש ועולם של ג'ון מקדוול 131-2-0183

131-2-0110 
 הלוגיקה האנציקלופדית של הגל

 באנגלית בלבד הקורס יועבר
 3 74/343 14-17ב'  דר' אנדי גרמן

131-2-0090 
 נפשות פראיות

 . )יש לבקש אישור המרצה במייל(ראשוןהסמינר פתוח גם לתלמידי תואר 
 3 74/343 17-20ד'  פרופ' יקיר לוין

 1 74/350 10-12ג'  פרופ' יובל לוריא חוג קריאה ב' 131-2-0208

 12.15-14.00סמינר מחלקתי   ג' 

 
 

 הרישום לקבוצת התרגיל אינו אוטומטי, יש להירשם בנפרד.
 

 ט.ל.ח.

 

 

 


