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ל ה המחלקה  פי סו לו  פי

 חלקהראש המ
 לפילוסופיה :

 שוורץ 'דפרופ' 

 .(אמריטוס) א' בלום (אמריטוס), ד' וידרקר א' נחתומי, ,א' שגיא, נ' זהר פרופסור:

 .(אמריטוס) ד' הרצנברגי' דולב,  פרופסור חבר:

 (בדימוס). ש' קצוף א' חסיד,פ' איפרגן,  מרצה בכיר:

 .טיקטיןת' לבנון, א' רם  מרצה:

   א' פלמן. עמית הוראה:
 

ן  תואר ראשו

 לפי הפרוט הבא: טע"במסגרת המגמה יתנהלו הלימודים בשנת הלימודים תש
 ).מובנה, לא מובנה פילוסופיה  (מקצוע ראשי 

 
 :תנאי קבלה לתואר ראשון

 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי.
 פסיכומטרית. ללא בחינה 95ניתן להתקבל עם ממוצע בגרויות מעל 

 
 :תואר ראשון -  הדרישות לפילוסופיה

 לפי הפירוט: מובנה ראשי סלולשעות למ 25

 מבוא לפילוסופיה. 31101 )1

  שנה א'). תולדות הפילוסופיה העתיקה (חובה 31102 )2

 ).2תולדות הפילוסופיה החדשה (דרישה מוקדמת סעיף  31202 )3

 .לוגיקה (חובה שנה א') 31105 )4

 (משנה ב'). או מבוא לתורת המוסר תורת ההכרה 31208/31487 )4

 ש"ש. 2 -).3( דרישה מוקדמת סעיף  19-20אשכול פילוסופיה חדישה: מאות   )5

 הדרכות אישיות. 2  )6

 סמינריונים. 2  )7

 נ"ז לתואר. 25קורסי בחירה. יש להשלים את מכסת השעות ל  )8
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 לעיל. לפי הפירוט מובנה לא ראשי מסלולשעות ל 27
 נ"ז לתואר. 27בקורסי הבחירה יש להשלים את מכסת השעות ל

 

 :מאשכול פילוסופיה החדישה רשימה מפורטת של הקורסים
 
 

 
 
 
 
 
 
 

רשימה 
 מפורטת של קורסים בדגש על הדרכה אישית:

 
 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד

 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01
 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01
 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01
 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 
 

 סמינריונים:רשימה מפורטת של 
 

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02
 2.00 האמפריציסטים 31214-02
 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 הגוף והנפש תבעיי 31788-02

 2.00 שפינוזה 31813-02
 

 רשימה מפורטת של קורסי בחירה:
 

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02
 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01
 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01
 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01
 2.00 האמפריציסטים 31214-01
 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
 2.00 וטיעונים מרכזיים טקסטיםביואתיקה:  31443-01
 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01
 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
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 פילוסופיה ומדעי המוח מסלול דו ראשי

 :הבא ראשי לפי הפירוט-ש"ש למסלול דו 25

 ש"ש קורסי  חובה:  12

 )  31105לוגיקה (

 )31102תולדות  הפילוסופיה העתיקה (

 )31202תולדות הפילוסופיה החדשה (

 ש"ש) 2קורס מאשכול פילוסופיה החדישה (

 )31487או מבוא לפילוסופיה של המוסר ( )31512) או מבוא לפילוסופיה של המדע (31208מבוא לתורת ההכרה (

ש"ש) והשאר  4סמינריונים ( 2ש"ש) ו 4קורסים בדגש על ה"א ( 2נדרשים הסטודנטים לקחת מתוך קורסי הבחירה 

 הרצאות.

 קורסי חובה:
 
 

 קורסי בחירה:
 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד

 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02

 2.00 לפילוסופיה של המוסרמבוא  31487-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01
 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01
 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 2.00 הגוף והנפש תבעיי 31788-01
 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01
 2.00 שפינוזה 31813-01

ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
 אחרות באישור ראש המחלקה

 

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה 31202-01

 2.00 פילוסופיה החדישהקורס מאשכול  
 2.00  מבוא לתורת ההכרה 31208-01

  או 
 2.00  פילוסופיה של המדע 31512-01

  או 
  מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487
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 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01

 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01

 2.00 ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוסממיתוס  31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01

 2.00 שפינוזה 31813-02

ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
 אחרות באישור ראש המחלקה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 5 

י שנ  תואר 

 
 :הדרישות למסלול א'

 :דרישות מוקדמות א.

שונה יחויבו מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון בפילוסופיה. תלמידים שלמדו במגמות אחרות או מקצוע 
כמפורט  בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון של המחלקה על פי דרישות המתאימות לכל מקרה ומקרה

 .לעיל

 :מכסת השעות והסמינריונים ב.

ש"ש), לפחות שני קורסים  1מתוכם קורס "שיטות מחקר בפילוסופיה" ( "ש קורסים וסמינריונים למ.א.ש 18
, קורס מאשכול פילוסופיה שבהם תוגש עבודה סמינריונית ולפחות שני קורסים תוך דגש על הדרכה אישית

 ש"ש) 2( .19-20חדישה: מאות 

 ש"ש במחלקה אחרת באישור ראש המחלקה. 2אפשר ללמוד   

 ומפגשים קבועים עם המנחה. קוויום המחלקתיוהשתתפות חובה בקול

 :ידיעת שפות ג.

 .שפה זרה נוספת על אנגלית לפי קביעת המנחה/ראש המחלקה

 :כתיבת עבודת גמר ד.

 בהתאם לתקנון הכללי.

 :בחינת גמר וביבליוגרפיה ה.

 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני. ו.
 
 

 :רשימה מפורטת של הקורסים
 

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 ויחסו לפילוסופיההנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה  31210-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02

 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 אור, ראיה והעין שביניהןעל  31373-01
 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01
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 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01

 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היוםהגוף  31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 של היחס אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01

 2.00 שפינוזה 31813-02

ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
 אחרות באישור ראש המחלקה

 

 
 
 

 :'למסלול בהדרישות 

 :דרישות מוקדמות א.

מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון בפילוסופיה. תלמידים שלמדו מגמות אחרות או מקצוע שונה יחויבו 
כמפורט  בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון של המחלקה על פי דרישות המתאימות לכל מקרה ומקרה

 .לעיל

 :מכסת השעות והסמינריונים ב.

קורסים שבהם תוגש עבודה סמינריונית ולפחות  שלושהמתוכם לפחות  קורסים וסמינריונים למ.א. "שש 22
 . 19-20, קורס מאשכול פילוסופיה חדישה: מאות שני קורסים תוך דגש על הדרכה אישית

 במחלקה אחרת באישור ראש המחלקה. ש"ש  2ללמוד  אפשר  

 .קוויום המחלקתיוהשתתפות חובה בקול

 :שפות ידיעת ג.

 השפה תקבע באישור ראש המחלקה.

 :בחינה ד.
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 עפ"י תוכנית שתקבע לכל נבחן ע"י ראש המחלקה.

 מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני. ה.
 

 : רשימה מפורטת של הקורסים
 

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 העתיקהתולדות הפילוסופיה  31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02

 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01

 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01

 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 המוסרמבוא לפילוסופיה של  31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01

 2.00 שפינוזה 31813-02

 ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
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 אחרות באישור ראש המחלקה

 אתיקה -לימודי ביו

הדעת המוקדש לשאלות -במסגרת המגמה לפילוסופיה ניתן להתמחות בתכנית ייחודית לתואר שני בביואתיקה: תחום

בהקשר של מדעי החיים המודרניים, בייחוד בכל הנוגע לרפואה (אתיקה רפואית), שרותי בריאות, של מוסר וערכים 

 גנטיקה וביולוגיה אנושית.

יישומית עם האתגרים הקשים -: להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית גבוהה להתמודדות פילוסופיתמטרת התכנית

קה לרפואה המודרנית, ובפרט לאנשי/נשות מקצוע אתיקה, אתגרים הנוגעים לכל אדם באשר יש לו זי-בתחום הביו

התוכנית מוכרת לצרכי מעמד ושכר לדירוג האחים בתחומי הרפואה, הסיעוד, המחקר הביולוגי והמשפטים. 
 .והאחיות וכן לעורכי דין בשירות המדינה שלעיסוקם יש נגיעה לתחום הביואתיקה

לאלו של המגמה לפילוסופיה בתכנית הרגילה, בכלל הדרישות המוקדמות זהות  תנאי הקבלה ומסגרת הלימודים:

זה אפשרות קבלה לחסרי תואר ראשון בפילוסופיה עם חיוב בלימודי השלמה. על המועמדים לעבור גם ראיון קבלה. 

 ש"ש). 2חסרי רקע אקדמי קודם במדעי החיים יידרשו כהשלמה ללמוד "מבוא למדעי החיים" (

מסלולים, מסלול א' (עם תיזה) ומסלול ב' (ללא תיזה), על פי כל ההנחיות שפורטו אתיקה מתקיימים בשני ה-לימודי ביו

 לעיל, אך בהרכב קורסים ייחודי כמפורט להלן.

  מכסת השעות והסמינריונים

קורסים בדגש על הדרכה  ושניקורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית  שניש"ש, מתוכן לפחות  19: מסלול א'

ש"ש), טקסטים וטיעונים מרכזיים  1ש"ש קורסי חובה: שיטות מחקר בפילוסופיה ( 7לפי החלוקה דלהלן: אישית 

ש"ש בפקולטה למשפטים),  1( הלכה ורפואהש"ש), אתיקה,  2ש"ש), סמינר יישומי בביואתיקה ( 2אתיקה (-בביו

ש"ש סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה,  7-9ש"ש).  1המוסריים (הביולוגיה המודרנית ואתגריה 

וקורס "מבוא לפילוסופיה של המוסר" שילמד בשנת  קורס אחד תוך דגש על הדרכה אישיתסמינריון אחד, מתוכן 

. הלימודים הראשונה לתואר (לתלמידים שלא למדו קורס זה במסגרת ההשלמות או במסגרת אקדמית קודמת אחרת)

/ סל אחר בתיאום עם מרכז התכנית. השתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי, בסמינר  ל משפטיש"ש מתוך ס 3-5

ש"ש לפי  4השתתפות בקורסים נוספים בהיקף של עד  המחקרי ומפגשים קבועים עם המנחה. כן עשויה להידרש

 דרישת המנחה לתיזה ובאישור מרכז התכנית. 

 :קורסי חובה

 שם הנושא קורס קוד
 סדנה לתלמידי מחקר -מחקר בפילוסופיה  שיטות 31590

 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443

 סמינר יישומי בביואתיקה 31645
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 הביולוגיה המודרנית ואתגריה המוסריים 31702

 אתיקה הלכה ורפואה 99015-01/02

 קולקוויום מחלקתי 31900-01

 קורסי בחירה:

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01

 2.00 על גיתה ויחסו לפילוסופיההנס בלומנברג, ארנסט קסירר  31210-02

 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01

 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01

 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01
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 2.00 שפינוזה 31813-02

ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
 אחרות באישור ראש המחלקה

 

 

קורסים בדגש על הדרכה  ושני קורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית שלושהש"ש, מתוכן לפחות  23: מסלול ב'

לא כולל הקורס "שיטות מחקר  –ש"ש קורסי חובה (כמפורט לעיל במסלול א'  6לפי החלוקה דלהלן: , אישית
ש"ש סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה,  9-11). בפילוסופיה" שאינו חובה לתלמידי מסלול ב'

וקורס "מבוא לפילוסופיה של המוסר" שילמד בשנת  קורס אחד תוך דגש על הדרכה אישיתסמינריון אחד, ן מתוכ

. הלימודים הראשונה לתואר (לתלמידים שלא למדו קורס זה במסגרת ההשלמות או במסגרת אקדמית קודמת אחרת)

 ולוקוויום המחלקתי. השתתפות חובה בק עם מרכז התכנית.  ש"ש מתוך סל משפטי/ סל אחר בתיאום 6-8

 :קורסי חובה

 שם הנושא קורס קוד
 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443

 סמינר יישומי בביואתיקה 31645

 הביולוגיה המודרנית ואתגריה המוסריים 31702

 אתיקה הלכה ורפואה 99015-01/02

 קולקוויום מחלקתי 31900-01

 קורסי בחירה:

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01

 2.00 ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיההנס בלומנברג,  31210-02

 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
 2.00 פילוסופיותמעשיות  31435-01

 2.00 ביואתיקה: טכסטים וטיעונים מרכזיים 31443-01
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 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 קאנט: מוסר הכרה ופוליטיקה 31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01

 2.00 שפינוזה 31813-02

ניתן ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה פילוסופית ממחלקות  
 אחרות באישור ראש המחלקה
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פיה לתואר שלישיחלקה דרישות המ סו לו  לפי

 המגמה.ראיון עם ראש  )1

 הגשת תוכנית מחקר. )2

 ש"ש) 2בשנה א' או ב' חובת השתתפות בסדנה "שיטות מחקר בפילוסופיה" ( )3

 יום המחלקתי ובסמינר המחקרי.והשתתפות בקולוקו )4

 מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שלישי. )5

 :ידיעת שפות )6

 .המחלקהשפה זרה נוספת על אנגלית לפי קביעת המנחה/ראש 

 
 

 כמו כן יש במגמה מסלול לימודים ייחודי בביואתיקה.

 

 :קורסי חובה

 שם הנושא קורס קוד
 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590

 קולקוויום מחלקתי 31900-01

 קורסי בחירה:

 נקודות זכות שם הנושא קורס קוד
 1.00 מבוא לפילוסופיה 31101-01
 2.00 תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

 2.00 מבוא ללוגיקה 31105-01

 2.00 תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט 31202-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-01

 2.00 הנס בלומנברג, ארנסט קסירר על גיתה ויחסו לפילוסופיה 31210-02

 2.00 האמפריציסטים 31214-01

 2.00 האמפריציסטים 31214-02

 1.00 הפילוסופיה של אנרי ברגסון 31221-01
 2.00 על חיילים ואזרחים: סוגיות מוסריות במלחמה 31223-01

 1.00 על אור, ראיה והעין שביניהן 31373-01
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 2.00 מעשיות פילוסופיות 31435-01

 2.00 מרכזייםביואתיקה: טכסטים וטיעונים  31443-01

 2.00 ממיתוס ללוגוס: על יחסה של הפילוסופיה למיתוס 31450-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-01

 2.00 הגוף כמכחול הנפש: על יחסי גוף ונפש מאפלטון ועד היום 31452-02

 1.00 אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01
 2.00 לפילוסופיה של המוסרמבוא  31487-01

 1.00 סדנה לתלמידי מחקר -שיטות מחקר בפילוסופיה  31590-01
 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-01

 2.00 סמינר יישומי בביואתיקה 31645-02

 1.00 סוגיות בפילוסופיה של ההלכה 31673-01
 2.00 פרדוקסים וניסויי מחשבה 31716-01

 1.00 פילוסופיה של השפה 31742-01
 2.00 מטאפיזיקה של זהות ושינוי 31770-01

 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-01
 1.00 אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס 31776-02
 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-01

 2.00 בעית הגוף והנפש 31788-02

 2.00 מוסר הכרה ופוליטיקהקאנט:  31789-01

 2.00 שפינוזה 31813-01

 2.00 שפינוזה 31813-02
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