
 ה"ל תשע"במחלקה לפילוסופיה לשנהשנתית  רשימת השיעורים

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

 '  סמסטר א

  'קורסי חובה לתלמידי שנה א 

 ז"נק  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1331 
 תאלס עד אפלטון –יוונית  פיהמבוא לפילוסו

 למזכירות  10333 3133330313בהגשה  -עבודה סופית בקורס 
 3יום 33קבלת ציונים תוך 3 אין אפשרות לדחייה  –פילוסופיה 

 ר אנדרו גרמן"ד
 

 2 /33711 13-10' ג

 :נוכחות חובה  תאלס עד אפלטון –תרגיל בפילוסופיה יוונית 

 1 77373/   11-17' ג מר נועם כהן יווניתתרגיל בפילוסופיה  131-1-0/71-31

 1 737073 17-13' ג מר נועם כהן תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-0/71-30

      

131-1-1311 
 כללי -מבוא לפילוסופיה

 
 0 017037 13-10' ד ר יקיר לוין"ד

 :נוכחות חובה( 0) 'חלק א -('שנה א)תרגיל קריאה וכתיבה פילוסופית 

 0 3773 31-13' ג ר יעל קרימרמן"ד 'חלק א  -('שנה א) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1331-31

 0 77373/ 1-13' ה אפרת ליברמן' גב 'חלק א  -('שנה א) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1331-33

131-1-1301 
 פסוקים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 0 07713/ 13-10' ב ר דליה דראי"ד

 נוכחות חובה  תחשיב פסוקים –תרגיל במבוא ללוגיקה 

 1 /0701/ /13-1' ג תמר נקש' גב תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-0371-30

 1 307337 17-13' ד תמר נקש' גב תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-0371-33

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 'קורסי חובה לתלמידי שנה ב

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1331 -1- 131 
 רציונליסטים –פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 למזכירות 10333 3133330313בהגשה  -עבודה סופית בקורס 
 3יום 33קבלת ציונים תוך 3 אין אפשרות לדחייה  –פילוסופיה 

 0 337310 10-17' ב אורי בלקינד' דר

 נוכחות חובה -  רציונליסטים -קאנט תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד 

 1 307131 10-13' א מר אסף רוטברד 'חלק א -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1330-30

 1 017133 7-13' ד מר אסף רוטברד 'חלק א -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1330-33

131-1-7371 
 

 מבוא לתורת ההכרה
3 
  

 3 /7373 13-13' ד ר דליה דראי"ד

 3 737000 03-/1' ב י'ר חגית בנבג"ד מבוא לפילוסופיה של הלשון 131-1-1111

 

  'גקורסי חובה לתלמידי שנה 

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

2020 -0- 030 

 
  91-של המאה ה קונטיננטלית מבוא לפילוסופיה

 
 

 3 337313 11-17' א אברהם מנסבך ' פרופ

 'וג' שנה ב -קורסי בחירה

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 3 /37713 /17-1' ב ר דליה דראי"ד לוגיקה ג 131-1-1011

 3 737073 03-/1' ב ר שלמה כהן"ד אמתיות שקר והונאה 131-1-3373

 0 737000 17-13' א ר רמי גודוביץ"ד קריאות חדשות בויטגנשטיין 131-1-1311

 0 3773 13-11' ג ר אליעזר מלכיאל"ד ארלס טיילור'סוגיות בפילוסופיה של צ 131-1-3110

 
 

 לבדב .א.סמינרים לב

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 3 77373/ /17-1' ב אברהם מנסבך' פרופ היידגרקריאה בהוויה וזמן של  131-1-0331

 0 /30703 10-17' ה ר איריס מאיר"ד מעבר לטוב ולרוע 131-1-3333



 3 77373/ 13-13' ד ר יקיר לוין"ד נוירו ביולוגיה פנומנולוגיה ומודעות 131-1-3103

131-1-3113 
לאינגארדן ובין " הביקורת החדשה"בין  –פירושם של טקסטים 

 הדקונסטרוקציה
 0 77373/ 17-13' ג גבריאל מוקד' פרופ

 
 
 
 
 

 בלבד. א.סמינרים למ

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-0-3313 
 ניסיון המודרנה  –הפנומנולוגיה של הרוח להיגל  –סמינר ייעודי 

 להסביר את עצמה
 7 77333/ 13-03' ד ר אנדרו גרמן"ד

 17333-10313' גסמינר מחלקתי   

 

 3ח3ל3ט


