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 , בתיאום מראש0012:,  ראשוןיום שעות קבלה: 

 

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

כללי הכתיבה האקדמית: מבנה החיבור האקדמי, פתיחה וסיום, שימוש גם מסגרת הקורס יילמדו ב. פילוסופי

יקראו הסטודנטים  ך הקורסלבמה .עודרשימת מקורות )ביבליוגרפיה(, ונכון בהפניות ובמראי מקום, ארגון 

לשיעורי  באורכים שונים.בעלי אופי פילוסופי  חיבוריםמגוון של טקסטים פילוסופיים, ידונו בהם ויכתבו 

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

 . הוראת עמיתיםמזה בתרגילי 

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

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

חילוץ  תרגלשמופיעות בטקסט ולהציגן וכן גם לזהות את הטיעונים שהוצגו בטקסט לביסוסן. לשם כך נ

לכתיבה אקדמית: חלוקה לפסקאות, רצף בין פסקאות, מילות קישור וניסוח  נכיר דגשיםבנוסף, ות. טענ

 , הפניות וביבליוגרפיה.שאלה מרכזית

 

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

 

 חובות הקורס:

 קריאה רציפה ועקבית של טקסטים פילוסופיים.

 בכיתה.הכנת הטקסטים לדיון 

 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'

 

, תרגום י. ג. ליבס. ירושלים ותל אביב: שוקן. עמ' 2כרך  כתבי אפלטוןספר ז' בתוך  פוליטיאהאפלטון. 

421-426. 1977. 

 

מהדורה שניה. תרגם ש. בוזגלו. תל  .חייו ומותו של סוקרטס: שלושה דיאלוגים אפלטון. "קריטון" בתוך

 .109-131עמ'  ,2009, אביב: ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד

 

 .1966תרגום: מ. שטרנברג. ירושלים: מאגנס, שלושה דיאלוגים בין הילאס לפילונוס. ברקלי, ג. 

mailto:krimerma@gmail.com


 

 .28-39עמ' , 1976ירושלים: מאגנס,  אור. ם: י.ותרג, הגיונות דיקרט, ר.

 

 .444 -425, עמ' 1975תרגום: י. אור. ירושלים: מאגנס,  .מסכת טבע האדםד. , יום

 

 .274-275 , עמ'1985ירושלים ותל אביב: שוקן,  .י. אלדד ם:ותרג .המדע העליז .יטשה, פנ

 

 עורך: גד פרוידנטל,  ,ספר מקורות: הפילוסופיה של המדעבתוך  ."מדע: השערות והפרכות. "פופר, ק

 .1-23, עמ' 1977 ,האו"פאביב: -תל

 

יחידה  ,קורות ללימוד הפילוסופיה בבית הספר התיכוןראסל, ב. )תשל"ז(. "ערכה של הפילוסופיה" בתוך: מ

וניברסיטה העברית ומשרד שלמה. ירושלים: הא-עורכים: ש. שקולניקוב, ד. הד, י. בן א', מהי פילוסופיה.

 31-32החינוך. ע' 

 


