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: השאלות בדבר חופש הבחירה, הרצון האנושי, ומקומו של האדם בסדר הטבע מעסיקות תיאור

את הפילוסופיה מראשיתה ועד ימינו. העיסוק בהן מעלה שורה של שאלות מתחומי המטפיסיקה, 
הקורס נבקש לשאלות אלה תשובות  האתיקה, ההכרה, הדת והאנתרופולוגיה הפילוסופית. במהלך

בכתבי הפילוסופים בני זמננו, נתעמק במושגי החופש, הבחירה והאוטונומיה האנושית ונשרטט 
 את גבולותיהם.
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 :?(2012) מתכונת הציון בקורס
. יתרת הציון תיקבע על פי המטלות לפי המפתח מציון הקורס 92%ל 84%ציון הבחינה יקבע בין 

 16ב –עמידה בכל אחת מהמטלות תזכה בנקודה אחת בציון הסופי )"ברזל"(, ובכולן יחד הבא: 
 נקודות

 
 )מתוכם אבודד בהמשך קריאת חובה( רשימה ביבליוגרפית

המאמרים מצויים באתר הקורס; ראו גם  בורפסקאות בודדות מהובס, יום, מיל, ראסל, ועוד. 
http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwIntroIndex.htm 
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