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 עם המרצה בתיאום מראששעות קבלה: 
 

 מתרגלים:
 מר נועם כהן

 
 

 בפילוסופים מתחילתה הקלאסית היוונית הגותשל ה סקירה מקיפהזה מהווה חלק שני בקורס 
 . , שישמשו מוקד לדיוננו בסמסטר האביבואריסטו אפלטוןלועד  סוקראטיים-הקדם

ונעמוד על  םכל ההוגים הנדוניחוזרות ועולות אצל  מספר שאלות יסודנלמד כיצד במהלך העיון שלנו 
של כל גילגוליה ואת ביוון  את דמותה של הפילוסופיהקבעו הנסיונות הללו . הנסיונות לענות עליהן
את לראות יתאפשר לנו כך  .ימינועד  - על החוויה האנושיתהן על היקום והן  - החשיבה הפילוסופית
זה או כי הוגה ע" דרה של דעות מוזרות שנאמרויפיה בכלל, לא כסאת הפילוסווהפילוסופיה היוונית, 

 הוויה עצמה.ב הטבועההמוזרות בעקבות העולות של שאלות כמארג , אלא בעבר אחר

מושא הידיעה , היקוםפילוסופי, מבנה  מהות החקר :הבאים הנושאים סביבהדיון  ייסובין היתר ב
והדרכים  האנושית השלמות, מבנה היכולות שלהטיב הנפש ו ,אמתידיעת הנסיונות להגדיר מהי ו

 .להשגתה

Introduction to Greek Philosophy – Spring Semester  
Dr. Andy German  

 
This course is the second half of our survey of Greek thought from its pre-Socratic beginnings 
through Plato and Aristotle, who will be the focus of our attention in the spring semester. Our goal 
is to understand how a set of permanent philosophical concerns reappear, and are treated in 
different ways, in the works of these thinkers. In this way we will be able to understand how 
Greek philosophy, and philosophy in general, constitutes not a procession of odd opinions held 
by different thinkers throughout history, but a unity of ways of questioning - and trying to articulate 
- the oddity which characterizes Being as a whole. 
 
We will focus our investigation on the following topics: the nature of philosophy, the structure and 
origin of the cosmos, thinking and the true objects of thought, the nature of the soul and the 
achievement of human perfection. 

 
 , על ההרצאות והתרגיליםהשלמת סמסטר 'א' של הקורס: דרישות קדם לקורס

 
 מטלות הקורס:

 : הרצאה
  חובהפגישות הרצאה הינה  15מתוך  12נוכחות בלפחות 

 חובההגעה להרצאה עם הטקסט שיידון באותו מפגש הינה 
 40%: )פעמיים במהלך סמסטר( כיתהבחנים ב 2יתקיימו 

 60%: (במהלך הסמסטר והנחיות יפורסמונושא ) עבודת סוף סמסטר
 

 תרגיל:
 חובהפגישות בתרגילים הינה  15מתוך  13נוכחות בלפחות 

 25%השתתפות פעילה בתרגיל: 
 75%: במהלך הסמסטר( 3) קצרותמטלות כתיבה 

 

mailto:agerman672@gmail.com


 וריון בנגבאוניברסיטת בן ג
 המחלקה לפילוסופיה

מה שלא יופיע באתר יונח במדף  לה עבורכם לאתר הקורס.יוערוב חומר הקריאה הנדרש חומרי קריאה: 
ם של כל כתבי אפלטון נמצאים שם דרך קבע(. )עותקי .של ספריית ארן, תחת שם המרצה והקורס השמורים

להרצאה להשיג את חומר הקריאה ולהכין אותו  הבלעדיתמוטלת החובה  /העל התלמידלמען הסר כל ספק, 
 .ולתרגיל

 
  :(קלים )ייתכנו שינויים מבנה הקורס

 
 )עפ"י תאריך ההגשה( מטלות  חומר הקריאה נושא ההרצאה שיעור 

 "המדינה"אפלטון:  14/3 1
הם  -ההפניות לכל ))"פוליטיאה"( 

של כל  2מתוך תרגומו של ליבס, בכרך 
 כתבי אפלטון(

  1-2 יםספר

  1-2ספרים  "המדינה: "אפלטון 21/3 2
  2-3 יםספר "המדינהאפלטון: " 28/3 3
על ספרים  1מטלת כתיבה מס'  4ספר  "המדינהאפלטון: " 4/4 4

-תוגש בהמדינה של   1,2,3
30.3.16 

  5-6ספרים  "המדינהאפלטון: " 5/4 5
 חופשת פסח 

  6-7ספרים  "המדינהאפלטון: " 18/4 6
תיאור  –חכמה  אריסטו:  25/4 7

 ראשוני
 1-3המטאפיזיקה,  ספר א, פרקים 

 1-3ספר א זוטא, פרקים 
 המדינהעל   1בוחן כיתה מס ' 

דקות,  25) 4,5,6,7ספרים 
 בתחילת ההרצאה(

 יום העצמאות 2.5.2016

?  "להיות" מה פירוש אריסטו:  9/5 8
 מהי "הוויה"?

-פרקים א. מטאפיזיקה ספר 'גמה', 1
 ז ד,
 
תרגום עברי של קטעים אלו מופיע )

ו בתרגום ש. שקולניקוב בקובץ כנספח 
 האונ' הפתוחה הנ"ל, כרך ג'

   "(אריסטו"
 
 ד, יז -פרקים א, Z ספר  פיזיקה. מט2

 )נספח ט מתוך הקובץ הנ"ל של האונ'
 הפתוחה(

 

9 16/5 
 

"? מהו טבע"מה זה אריסטו:  
 ?ייצור טבעי

 1,2,5-8פרקים  הפיזיקה ספר א,
תירגם יהודה לנדא )ספרי מופת, 

 בהוצאת מאגנס(
 

על ספר  2מטלת כתיבה מס' 
של אריסטו  המטאפיזיקה

 (18.5.2015-)להגיש ב

עפ"י תורת הסיבות אריסטו:  23/5 10
 אריסטו

)מתוך  1-3פרקים הפיזיקה ספר ב 
 תרגום לנדא הנ"ל(

 

 שבועות - 30.6.2016
מהם חיים מאושרים אריסטו:  6/6 11

 באמת? מהי  סגולה טובה?
, 2+  1ספרים , הניכומאכיתהאתיקה 

 תרגם י. ליבס
ספר  על 3מס'  מטלת כתיבה

)להגיש עד אריסטו של  הפיזיקה
 (8.6.2015-ה

מהם חיים מאושרים אריסטו:  13/6 12
 סגולה טובה?  באמת? מהי

+  ,2+  1ספרים , הניכומאכיתהאתיקה 
, פרק 4ספר ו, 10-12-ו 8, פרקים 3ספר 

 תרגם י. ליבס, 3
 

 

הסגולות הטובות אריסטו:   20/6 13
 המעשיות

-1, פרקים 3ספר אתיקה הניכומאכית 
תרגם י. ,  3, פרק 4, ספר 10-12-ו 8

 ליבס

 

הסגולות הטובות אריסטו:  27/6 14
והחיים המאושרים העיוניות 

 באמת

 6כל ספר 
 6-8, פרקים 10ספר 

האתיקה על  2בוחן כיתה מס' 
בתחילת דקות,  25) הניכומאכית

 ההרצאה(

 
 *  *  * שךמהבמועד שיפורסם בתוגש עבודות הגמר  *  *  * 

 מועדים נוספים להגשת עבודת הגמר!!או  דחיות איןנא תשומת ליבכם:  


