
 ה"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תשעשנתית  רשימת השיעורים

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

 נוכחות חובה בקורסי פילוסופיה 

 קורסי חובה לתלמידי שנה א'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1421 
 אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות –מבוא לפילוסופיה יוונית 

 
 2 35/117 10-12 ג' אנדרו גרמןדר' 

 נוכחות מלאה חובה( 1)תרגיל בפילוסופיה יוונית אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות 
 

 1 72/489 18-19ג'  מר נועם כהן תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801-01

 1 32/114 14-15ג'  מר נועם כהן תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801-02

     תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801-03

131-1-1501 
 אתיקה -מבוא לפילוסופיה

 
 2 34/10      10-12ד'  דר' שלמה כהן

 (2) ב'חלק  -('א)שנה תרגיל קריאה וכתיבה פילוסופית 
 נוכחות מלאה חובה

 2 74/343 08-10ג'  ד"ר יעל קרימרמן ב'חלק   -('ב)שנה  קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1641-01

 2 74/343 8-10ה'  גב' אפרת ליברמן ב'חלק   -('ב)שנה  קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1641-03

131-1-1411 
 (2) פרדיקטים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 

 2 72/486 10-12ב'  דליה דראידר' 

 נוכחות מלאה חובה פרדיקטים תחשיב –לוגיקה תרגיל ב

 1 28/103 16-17ג'  גב' תמר נקש פרדיקטים תחשיב –תרגיל בלוגיקה  131-1-2101-02

131-1-2101-03 
 

 פרדיקטים תחשיבתרגיל בלוגיקה 
 1 34/103 14-15ד'  גב' תמר נקש

 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1071 -1- 131 
 אמפריציסטים-פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 2 97/201 12-14ב'  אורי בלקינדדר' 

http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/לוגיקה.pdf
http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/לוגיקה.pdf
http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/פילוסופיה%20חדשה%20-%20סילבוס%20סמסטר%20א.rtf


 נוכחות מלאה חובהאמפריציסטים  -קאנטתרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד 
 

131-1-1072-01 
 אמפריציסטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 1 32/207 12-13א'  מר אסף רוטברד

131-1-1072-02 
 אמפריציסטים – קאנט עד מדקארט חדשה בפילוסופיה תרגיל

 
 1 32/309 9-10ד'  מר אסף רוטברד

131-1-1101 
 מבוא לפילוסופיה של המדע

 
09-12ב'  ד"ר אורי בלנקינד  28/201 

3 

131-1-1081 
 מבוא לפילוסופיה מדינית 

 
 3 72/488 13-16ד'  ד"ר שלמה כהן

  שנת חוזה : 'גקורסי חובה לתלמידי שנה 

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

      

131-1-1181 
 פילוסופיה קונטיננטלית עכשווית

 +בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט אתנאי קדם 

 

 ' אברהם מנסבךפרופ
 

 3 35/310 11-14א' 

 ג'שנה ב' ו -קורסי בחירה

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 3 74/343 10-13ד'  ד"ר נעה שיין שפינוזה 131-1-2461

 2 72/218 18-20ד'  ד"ר אנדרו גרמן עיון בתיאייטיטוס –כיצד לקרא דיאלוג אפלטוני  131-1-1741

 2 72/218 16-18ד'  ד"ר אנדרו גרמן עיון במטפיזיקה של אריסטו: הוויה, צורה, פעילות 131-1-0085

 3 34/214 14-17ב'  אברהם מנסבךפרופ'  פילוסופיה וקולנוע 131-1-4161

 2 90/236 13-15ה'  ד"ר איריס מאיר תאוריה חברתית ביקורתית 131-1-0214

 3 72/214 17-20ב'  ד"ר חגית בנבג'י האם יש  טעם לאהבה? 131-1-0018

 2 32/113 10-12ג'  ד"ר רמי גודוביץ סיבתיות והמנטלי 131-1-3431

 סמינרים לתואר ראשון

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס 

 4 74/343 10-14ב'  ד"ר יקיר לוין חיים ונפש 131-1-0155

 2 32/110 16-18ג'  ד"ר אליעזר מלכיאל קריאה בספר נפש ועולם של ג'ון מקדוול 131-1-0075

 3 74/343 13-16ד'  ד"ר יקיר לוין פיידון לאפלטון 131-1-0145

 2 74/343 14-16ג'  פרופ' גבריאל מוקד חירות על פי סארטר 131-1-0135

http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/פילוסופיה%20חדשה%20-%20סילבוס%20סמסטר%20א.rtf


 
 סמינרים לתואר שני

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-2-0115 
 – לתואר שני יסמינר ייעוד

 קוויין ודיוידסון
 

 ד"ר חגית בנבג'י 
 ד"ר דליה דראי

 4 74/343 14-18א' 

 3 74/350 10-13ב'  ד"ר נעה שיין מטפיזיקה, אפיסטמולוגיה ופיזיקה  -דקרט 131-2-0105

 12.15-14.00ג'  סמינר מחלקתי

 

 

 ט.ל.ח


