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  רצהעם המ בתיאום מראששני ושלישי ימי מהלך בשעות קבלה: 
 ב' לילך קרסנטיגה :תמתרגל

 
 בפילוסופים מתחילתה הקלאסית היוונית של ההגות מקיפהשנתית סקירה ל חלק ראשון מהווהזה  קורס

ילבוס הס סתיו ואביב.בסמסטר  –מתחלק לשני קורסים הקורס . ואריסטו ועד לאפלטון סוקראטיים-הקדם
 .בלבד סתיור של סמסטהקריאה שלהלן מתייחס למטלות, ציונים וחומרי 

ונעמוד על בהם נדון, נלמד כיצד מספר שאלות יסוד חוזרות ועולות אצל כל ההוגים במהלך העיון שלנו 
קבעו את דמותה של הפילוסופיה ביוון ואת גילגוליה של כל החשיבה נסיונות ש ,לענות עליהן שונים הנסיונות

נית, ך יתאפשר לנו לראות את הפילוסופיה היוועד ימינו. כ -האנושית המציאות על על היקום ו -הפילוסופית 
 עבר,כזה או אחר בהוגה שבדה מליבו מופרכות מוזרות ו טענותדרה של את הפילוסופיה בכלל, לא כסדרכה ו

 עצמה.בהוויה המוזרות הטבועה מ לות שצפות ועולות בהכרחאלא כמארג של שא

הנסיונות ומושא הידיעה , היקוםילוסופי, מבנה פ מהות החקר :הבאים הנושאים סביב דיונינו ייסובין היתר ב
 .והדרכים להשגתה האנושית השלמות, טיב הנפש ומבנה היכולות שלה ,אמתידיעת להגדיר מהי 
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This course is a survey of Greek thought from its pre-Socratic beginnings through Plato and 

Aristotle. Our goal is to understand how a set of permanent philosophical concerns reappear, and 

are treated differently, in the works of these thinkers. We will thus be able to understand Greek 

philosophy (and philosophy in general) not as a series of absurd opinions held by different 

thinkers in the past, but as a unity of ways of questioning and articulating the oddity which 

characterizes being as a whole and at all times. 

 

Our investigation will focus on the following topics: the nature of philosophy, the structure of the 

cosmos, thinking and the true objects of thought, the nature of the soul and the achievement of 

human perfection. 

 
 : איןדרישות קדם לקורס

 
 מטלות ומבנה ציון: 

נק"ז(.  1נק"ז( והתרגיל ) 2ההרצאה ) :בנוי משני חטיבתבאביב,  והןהן בסתיו המבוא לפילוסופיה יוונית, קורס 
גם להירשם י החוג לפילוסופיה על תלמידבכל סמסטר, רדים. אלה מופיעים אצלכם במערכת כשני קורסים נפ

 כדי לעמוד בחובות הקורס.להרצאה וגם לתרגיל 
 
, ללא אישור בכתב ממרצה מיד שיעדר)תל חובהפגישות הרצאה הינה  13מתוך  11נוכחות בלפחות : הרצאהב

 (ובכך ייכשל בקורס מסכמתהעבודה את הלא יוכל להגיש   למכסה המותרת הנ"למעבר משיעורים  הקורס,
 

 הסופי מהציון 30%: שתי בחנים במהלך הסמסטרא(. 
 הסופי מהציון 70%: (הסמסטרלקראת סוף  והנחיות יפורסמונושא )מסכמת  עבודהב(. 

 
היעדרות מעבר  סיטה.עפ"י תקנון האוניברחובה פגישות בתרגילים הינה  13מתוך  11ת בלפחות נוכחו) תרגיל:ב

 נקודות מהציון הסופי על כל היעדרות( 5למכסה המותרת ללא אישור תגרור הורדה של 
 

, לפי הערכת עם החומרמעמיקה המעידה על קריאת והתמודדות כזו השתתפות פעילה ותורמת )א(. 
 מהציון הסופי  25%(: המתרגל/ת

 מהציון הסופי 75%: על חומר הקריאה( 1)עמוד קצרות מטלות כתיבה  3הגשת ב(. 
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או יונח במדור השמורים בקומת הכניסה  PDF-כ לה לאתר הקורסיועחומר הקריאה הנדרש חומרי קריאה: 
 וישבמדור השמורים למשל, ניתן למצוא,  ליבס ג.של י.עברי כתבי אפלטון בתרגום את כל ) בספריית ארן

להשיג את  הבלעדיתמוטלת החובה  יםעל התלמידלמען הסר כל ספק,  .(עותקים נוספים במדפים בפתוחים
 .להרצאה ולתרגיל חומר הקריאה ולהכינו

 
 ***ובין על המסךהנייר תכם, בין על לאותו יום נמצא אכשחומר הקריאה שיעור להגיע ל חובה חמורהיש  ***

 
 :(נו שינויים)ייתכ מבנה הקורס

  ו/או הערות מטלות חומר הקריאה נושא ההרצאה שיעור
1 

16.10.18 
 להתפלסףכיצד מתחילים  מבוא: 
נרצה לעשות ש ומדוע ביוונית

 ?זאת

  

2 
23.10.18 

 

הפילוסופים סוקראטיים: -הקדם
 המילטים

פרגמנטים של תאליס, אנאקסימנדרוס, 
 (PDFב) ואנאקסימנס בתרגום לעברית

על  1טלת כתיבה מס' מבתרגיל: 
 הגשה ב)מועד  הפילוסופים המילטים

 (עד חצות 1.11.18

3 
30.10.18 

 סוקראטיים:-הקדם
 היראקליטוס ופרמנידס

ס ופרמניד הפרגמנטים של היראקליטוס
 (PDFשקולניקוב )' של שבתרגומו 

 10.00 -*** השיעור יתחיל ב
 10.15במקום 

4 
6.11.18 

הפילוסופיה סוקראטיים: -קדם
 טריאליסטית היווניתהמ

הפרגמנטים של אנאקסאגוראס, תירגם . 1
"פילוסופיה יוונית,   תוךש. שקולניקוב, מ

סוקראטיים(, בעריכת ש. -כרך א )"הקדם
שקולניקוב וא. וינרוב, הוצאת 

 האוניברסיטה הפתוחה
   
ש. , מתוך 10"אמפדוקליס", פרק . 2

"תולדות הפילוסופיה היוונית: שקולניקוב, 
הוצאת  "סוקראטיים-פים הקדםהפילוסו
 ."יחדיו"

 
מתוך  13וקיפוס ודימוקריטוס", פרק "לי. 3

 אותו ספר של ש. שקולניקוב

בוחן על היראקליטוס בהרצאה: 
 ופרמנידס

5 
13.11.18 

התנועה הקדם סוקראטיים: 
מחקר הטבע לטבע  - הסופיסטית

 האדם

הפרגמנטים של פרוטאגורס nקטעים 
 מתוך: וגורגיאס באנגלית

 A Pre-Socratics Reader, edited by 
Patricia Curd and Richard D. , 
McKirahan, Hackett Publishing 

על  2מס' מטלת כתיבה  :בתרגיל
המטריאליסטים והסופיסטים. )מועד 

 עד חצות( 21.11.18ההגשה 

6 
20.11.18 

האפולוגיה של  אפלטון: 
 סוקראטס

    תרגום ליבס"כתבי אפלטון" מתוך 

7 
27.11.18 

 10.00-השיעור יתחיל ב כנ"ל I המנוןאפלטון: 

8 
4.12.18 

  כנ"ל II המנוןאפלטון: 

9 
11.12.18 

על  2בהרצאה: בוחן מס'  כנ"ל  I הגורגיאסאפלטון: 
 האפולוגיה והמנון

10 
18.12.18 

 10.00-השיעור יתחיל ב כנ"ל II הגורגיאסאפלטון: 

11 
25.12.18 

 – דוןהפייקטע נבחר מאפלטון: 
 על הצורות האפלטוניות

-והעל  3מטלת כתיבה מס' בתרגיל:  כנ"ל
 )עד חצות 2.1.19-הגשה ב" )"גורגיאס

12 
1.1.19 

  כנ"ל I משתהה: אפלטון

13 
8.1.19 

  כנ"ל II המשתה אפלטון:

 
 ***יפורסם בהמשך  העבודה המסכמתמועד הגשת  ***


