
  דיקרט: השגות ומענות

 ב', תשע"זסמסטר 

 לפילוסופיה המחלקה

 בנגב גוריון-אוניברסיטת בן

 

 ר נעה שייןד" :מרצה
  sheinn@bgu.ac.il מייל: 

 .334בנין דילר חדר  בתיאום מראש, שעות קבלה:
 

   
 

 השיבו אלו. רוח ואנשי הוגים ניימ לכל כתביו את שלח דיקרט" הגיונות"ה פרסום לפני תיאור הקורס:
" הגיונות"ל צירף שאותם, מענות להם וכתב ההשגות את איחד דיקרט. וביקורות שאלות, השגות עם

 לנסיכה דיקרט ןבי המעניינת בהתכתבות ובנוסף ובמענות בהשגות נעיין בקורס. פורסמו אלו כאשר
 יחסו ואת הקרטזיאנית שיטההמ העולות מהסוגיות חלק לעומק מבינה' אליזבת כיצד נראה'. אליזבת
 עיון דרך. הובס כלפי דיקרט של הסבלנות חוסר את נגלה שני ומצד, כלפיה דיקרט של המכבד
 ובכך יקרטד של מחשבותיו הלך אחרי ישיר שידור במעין להתחקות לנו יתאפשר ובמכתבים במענות
 .משנתו הבנת את להעמיק

 

 :דרישות הקורס

  :שעור

 .  תחת העמודה "מטלת קריאה" למטהסטים בהתאם לטבלה טקקריאה משבוע לשבוע של  .1
 .מהציון הסופי 14%מהווה —       נוכחות .2

 מהציון הסופי 20%מהווה —   (כולל הגשה בכתב) הצגת דיון בכיתה .3
 מהציון הסופי. 66%מהווה —   במהלך הסמסטר הגשת שתי עבודות קצרות .4

 (12.06, 26.6)מועד ההגשות: 
 

כל חומר —"ההתכתבות עם אליזבת'""הערות על עיתון קיר" ו, "השגות ומענות" חומר קריאה:
 הקריאה יהיה נגיש באופן מקוון.

 
 

 קריאהמטלת  השיעורנושא  תאריך

13.03 
דיון מי הן הנפשות הפועלות בדיון ומדוע ה—מבוא

 היה חשוב לדיקרט? מדוע הדיון חשוב לנו? 
 

 מהי המתודולוגיה של ה"הגיונות"? 20.03
 92קובץ שני של השגות: עמ' 

 110-120קובץ שני של מענות: 
 

 האם שיטת הספק, אכן שיטה טובה? 27.03

   304-322קובץ שביעי: עמ'  
 121קובץ שלישי: עמ' 

 151קובץ רביעי/השגות: עמ' 
 172י/מענות: עמ' קובץ רביע

 180קובץ חמישי/השגות: עמ' 
 241-244קובץ חמישי/מענות: עמ' 

 270-273נספח לקובץ החמישי: עמ' 

 מדוע אני כדבר חושב אינני בכל זאת, גם גופני? 03.04

 87-88קובץ שני/השגות: עמ' 
 93-95קובץ שני/מענות 

 139-143קובץ רביעי/השגות: עמ' 
 154-160' קובץ רביעי/מענות: עמ

 181-184קובץ חמישי/השגות: עמ' 
 243-247קובץ חמישי/מענות: עמ' 
 278קובץ שישי/השגות: עמ' 



 285-287קובץ שישי/מענות: עמ' 
 Comments"הערות על עיתון קיר" )

on a Certain Broadsheet:) 
 296-300עמ'  

  חופשת פסח -אין שיעור 10.04

  חופשת פסח -אין שיעור 17.04

 "קוגיטו"-בעייתיות ה 24.04

 89קובץ שני/השגות: עמ' 
 122-125קובץ שלישי: עמ' 

 185-193קובץ חמישי/השגות: עמ' 
 247-249קובץ חמישי/מענות: עמ' 

 271-273נספח לקובץ החמישי: עמ' 
 278קובץ שישי/השגות: עמ' 
 285קובץ שישי/מענות: עמ' 

 

  הזיכרון יום -שיעור אין 01.05

08.05 

כלול באידאה של אלוהים?/האם אפשר לתפוס מה 
את אלוהים באופן בהיר ומובחן? הוכחות לקיום 

 האל/האל אינו רמאי
 

 1מועד הגשה של עבודה מס' 

 68-69קובץ ראשון השגות: עמ' 
 77-82קובץ ראשון/מענות: עמ' 

  130-132, 125קובץ שלישי: עמ' 
 273-274נספח לקובץ החמישי: עמ' 

 89-90: עמ' קובץ שני/השגות
 102-105קובץ שני/מענות: עמ' 

 136קובץ שלישי: עמ' 

15.05 
 את ליצור כדי מספיקה אני/האל לקיום הוכחות

 אלוהים של לי שיש האידאה

 88-89קובץ שני/השגות: עמ' 
 96-99קובץ שני/מענות: 

 146-150)קובץ רביעי/השגות: עמ' 
 (164-171קובץ רביעי/מענות: עמ' 

 198-214ות: עמ' קובץ חמישי/השג
 251-257קובץ חמישי/מענות: עמ' 

22.05 
המעגל הקרטזיאני/ידיעת האמיתות של 

 האתאיסט/חוק הבהירות ומובחנות

 89-90קובץ שני/השגות: עמ' 
 100-105קובץ שני מענות: 

 150קובץ רביעי/השגות: עמ' 
 171קובץ רביעי/מענות: עמ' 

 227, 221קובץ חמישי/השגות: עמ' 
, 260-261שי/מענות: עמ' קובץ חמי

263 
 279קובץ שישי/השגות: עמ' 
 289קובץ שישי/מענות: עמ' 

 ההוכחה האונטולוגית 29.05

 91קובץ שני/השגות: עמ' 
 106-108קובץ שני/מענות: 

 221-227קובץ חמישי/השגות: עמ' 
 261-263קובץ חמישי/מענות: עמ' 

 נפש -גוף 05.06
 231-234קובץ חמישי/השגות: עמ' 
 265-267קובץ חמישי/מענות: עמ' 

 275נספח לקובץ החמישי: עמ' 

12.06 
 נפש-גוף
 

 ההתכתבות עם הנסיכה אליזבת'

  מפגשים פרטניים 19.06

  2מס' הגשה של עבודה מועד  ם סיכו 26.06

 


