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 עם המרצה בתיאום מראששעות קבלה: 
 

 מתרגלים:
   גב' מאיה מישייב

 : חזוניגב' אביטל 
 
 

-הקדם בפילוסופים מתחילתה הקלאסית היוונית הגותשל ה סקירה מקיפה מהווהזה  קורס
 סתיו ואביב. –הקורס יימשך שני סמסטרים . ואריסטו אפלטוןלועד  סוקראטיים

ונעמוד על  םכל ההוגים הנדונימספר שאלות יסוד חוזרות ועולות אצל נלמד כיצד במהלך העיון שלנו 
של כל גילגוליה ואת ביוון  את דמותה של הפילוסופיהקבעו הנסיונות הללו . ת עליהןהנסיונות לענו

את לראות יתאפשר לנו כך  .ימינועד  - על החוויה האנושיתהן על היקום והן  - החשיבה הפילוסופית
י הוגה זה או ע" דרה של דעות מוזרות שנאמרויאת הפילוסופיה בכלל, לא כסוהפילוסופיה היוונית, 

 הוויה עצמה.של ההמוזרות כאחדות של שאלות בעקבות , אלא אחר

מושא הידיעה , היקוםפילוסופי, מבנה  מהות החקר :הבאים הנושאים סביבהדיון  ייסובין היתר ב
והדרכים  האנושית השלמות, טיב הנפש ומבנה היכולות שלה ,אמתידיעת הנסיונות להגדיר מהי ו

 .להשגתה
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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 in different ways, in the works of these thinkers. In this way we will be able to 
understand how Greek philosophy, and philosophy in general, constitutes not a series of odd 
opinions held by different thinkers, but a unity of ways of asking about - and trying to articulate - 
the oddity which characterizes Being as a whole. 
 
We will focus our investigation on the following topics: the nature of philosophy, the structure and 
origin of the cosmos, thinking and the true objects of thought, the nature of the soul and the 
achievement of human perfection. 

 
 : איןדרישות קדם לקורס

 
 : הרצאה

 
 01%: )פעמיים במהלך סמסטר( בוחן כיתה

 01%: (במהלך הסמסטר והנחיות יפורסמונושא ) עבודת סוף סמסטר
  חובהנוכחות בהרצאות הינה 

 
 התרגיל:

 01%נוכחות והשתתפות פעילה בתרגיל: 
 01%: על חומר הקריאה לאותו שבועקצרות הגשת מטלות כתיבה 

 
את כל חומר הקריאה ניתן למצוא  לה עבורכם לאתר הקורס. יוערוב חומר הקריאה הנדרש ריאה: חומרי ק

להשיג את  הבלעדיתבמדור השמורים, תחת שם המרצה והקורס, בספריית ארן.  על התלמיד מוטלת החובה 
 .להרצאה ולתרגילחומר הקריאה ולהכין אותו 
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  :)ייתכנו שינויים( מבנה הקורס
 

 מטלות  )יפורסם בהמשך( חומר הקריאה רצאהנושא הה שיעור
הערות על שאלה:  כיצד  מבוא:  0

 מתחילים להתפלסף?
  

סוקראטיים:  -הקדם 1
הפילוסופים המילטים 

 והפיתאגוריים

  

 סוקראטיים:-הקדם 3
 היראקליטוס ופרמנידס

  

הפילוסופיה סוקראטיים: -קדם 0
 המטריאליסטית היוונית

 1בוחן כיתה  

   הסופיסטית התנועה 5
האפולוגיה של  אפלטון:  0

 סוקראטס
  

   Iהמנון אפלטון:  7

   IIהמנון אפלטון:  8

 2בוחן כיתה    Iהגורגיאס אפלטון:  9

   IIהגורגיאס : אפלטון 01

   Iהפיידון אפלטון:  00

ותחילת הפיידון סיום : אפלטון 01
 דיון במשתה

  

   והערות לסיכום המשתה:אפלטון 03
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