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דרושות לדיון הקניית מיומנויות הו וכתיבה של טקסטים פילוסופייםמטרת הקורס היא פיתוח כישורי קריאה 

במסגרת הקורס יילמדו כללי הכתיבה האקדמית: מבנה החיבור האקדמי, פתיחה וסיום, שימוש . פילוסופי

יקראו מגוון הסטודנטים  כובמהל.עודרשימת מקורות )ביבליוגרפיה(, ונכון בהפניות ובמראי מקום, ארגון 

לשיעורי הקורס  באורכים שונים.בעלי אופי פילוסופי  חיבוריםשל טקסטים פילוסופיים, ידונו בהם ויכתבו 

קוראים ולומדים זה מזה הם ים שטקסט עלדיונים ב חלק פעיללוקחים הסטודנטים יש אופי של סדנה. 

 . הוראת עמיתיםבתרגילי 

  -סמסטר א'
 טכניים כגון מושגים. נכיר את נתמקד בלימוד עקרונות הקריאה והדיון הפילוסופיבמהלך סמסטר זה 

למד לזהות נ "טענה", "טיעון" ו"עמדה". נלמד להבחין ביניהם, לזהותם בטקסטים ולהציגם בעל פה ובכתב.

עמדות שמופיעות בטקסט ולהציגן וכן גם לזהות את הטיעונים שהוצגו בטקסט לביסוסן. לשם כך 

לכתיבה אקדמית: חלוקה לפסקאות, רצף בין פסקאות, מילות  נכיר דגשיםבנוסף, ות. לוץ טענחינתרגל

 , הפניות וביבליוגרפיה.קישור וניסוח שאלה מרכזית

 

 פירוט בנוגע לסמסטר ב', יינתן בסיום סמסטר א'. 

 

 חובות הקורס:

 קריאה רציפה ועקבית של טקסטים פילוסופיים.

 הכנת הטקסטים לדיון בכיתה.

 השתתפות פעילה בדיונים.

 מטלות הקורס.הגשת כל 

 חיסורים לא ניתן לקבל ציון בקורס( 20%חובת נוכחות. )מעל 

 

 :)שנתי( הרכב הציון

 .הטובים ביותר החיבורים ששתממוצע  - 80%

 .השתתפות פעילה - 20%

 נקודות. על כל יום  10על איחור של עד יומיים בהגשת עבודה יורדו  -לאחר בהגשת העבודותאין הערה: 

 נקודות נוספות.  5איחור נוסף יורדו          

 

 ביבליוגרפיה לסמסטר א': 

 

כרך א' ירושלים: מאגנס, עמ' מפארמנידס עד הוגי ימינו, בתוך: בראון: , ד' -אנסלם. פרוסלוגיון, פרקים ב'

127-157   

 

 תרגום: מ. שטרנברג , ירושלים: מאגנסשלושה דיאלוגים בין הילאס לפילונוס, (, 1966ברקלי, ג'. ) 

 

 444 -425תרגום: י. אור, ירושלים: מאגנס, עמ' , מסכת טבע האדם(, 1975ד. ), יום
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 471 -445ירושלים: מאגנס, עמ'  תרגום: י. אור, על שכל האדם, מסה( 1972לוק, ג'.)

 

 .274-275 עמ' י. אלדד, ירושלים ותל אביב: שוקן, ם:מתרגהמדע העליז,   (.1985) יטשה, פ.נ

 

-1 , עמ'. האו"פספר מקורות: הפילוסופיה של המדע, בתוך "מדע: השערות והפרכות. "(1977) .פופר, ק

23 

 

 .1-31יורק: מקמילן, עמ' -ניו .המוסר תוך מושגב"יחסיות מוסרית",  (.1937) סטייס וו. ט.

חקירות ודרישות, (, על כישלונם של כל הנסיונות הפילוסופיים לתיאודיציה, בתוך: 2011) קאנט, ע. 

 33-54עורך ומתרגם: א. שגיב, אור יהודה: כנרת, זמורה ביתן, דביר, עמ' 

 

 

 


