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הקורס יעסוק באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הפילוסופיה. תוך  הקורס:תיאור 

סקירה של הדמויות החשובות של התקופה נבחן את יחסן לשאלות בנוגע לטבע האל ואפשרות 
ההוכחות לקיומו, טבעם של הגופים הפיזיקלים והחלל, סוגיית הקשר בין הגוף והנפש, וגבולות 

ה עדים לעימות החריף בין רציונליזם לאמפיריציזם והדרך שבה קאנט נהי ,הידע האנושי. כמו כן
 .מנסה לפשר בין שתי הגישות הללו ונשאל את עצמנו אם הוא אכן הצליח

 :דרישות הקורס

  :שעור

 נוכחות חובה. .1
 בתרגיל.  גם טקסטים אלה יידונו  .סטיםטקקריאה משבוע לשבוע של  .2
 .(מהציון הסופי 50%) מטלת אמצע .3
 .(מהציון הסופי 50%) מסכמתמטלה  .4

  :תרגיל

 .(מהציון הסופי 20% מהווה והשתתפות בתרגולנוכחות )חובת נוכחות  .1
ש המטלות הטובות חמהציון יינתן על . (מהציון הסופי 80%) מטלות קריאה ששהגשת  .2

 שהוגשו. שביותר מתוך הש

, אך למען הסר ספק החובה אתר הקורסחלק מחומר הקריאה יועלה עבורכם ל חומר קריאה:
כל חומר . המתרגלתמוטלת עליכם ולא על להשיג את חומר הקריאה היא בסופו של דבר 

  בספרייה בשמורים תחת שם הקורס או שם המרצה. להשגההקריאה ניתן 

 : ספרים
 אביב: ספרי עליית -מנור )תל וריתרגם ד. הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתרנה. רט, אדק

 .(2001הגג, 

)/לייבניץ, הערות ביקורתיות(. תרגמו שרה ירצקי ושלמה קרניאל  עקרונות הפילוסופיה

 (.1979)תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים, 

  ,יקירה לחנןתרגם א. וההתכתבות עם ארנו פיזיאמטמאמר גוטפריד וילהלם. לייבניץ 

 (.1988, אוניברסיטאיים מפעלים:  )ירושלים

, מאגנס)ירושלים: יוסף אור תרגם  .השיטה החדשה וכתבים אחרים על תורת המונאדות

1984.) 

  ,(.2003ירמיהו יובל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תרגם . אתיקהברוך. שפינוזה 
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