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 ,סטודנט/ית יקר/ה 
 ! ה בלימודייך מאחלת לך הצלחו תואר ראשון בפילוסופיה מברכת אותך על קבלתך ללימודי  לפילוסופיה המחלקה  

   Philosophy.Dept@mail.biu.ac:  דוא"ל ,  5318256-03  :טלפון 
 

 . את דף ההנחיותלעומק  לקרוא מאוד  אנו ממליצים במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, 
 דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע. 

 
 ושיטת הניקוד  שנה אקדמית

לכל קורס יש   , בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת,  וסמסטר ב,   סמסטר א:  סמסטרים 2בשנה אקדמית יש 

 עיקרים: סוגים   2-, הקורסים מתחלקים ל בקורס הנלמד בהתאם לשעות ולחומר   )נקודות זכות( ז"נ

 קורס סמסטריאלי:  .1

 ש"ש )שעות שנתיות(  1=  נ"ז  /  ס )שעות סמסטריאליות( ש" 2בהיקף של 

 קורס שנתי:  .2

 ש"ש )שעות שנתיות(  2=  נ"ז  / עות סמסטריאליות( ס )ש ש" 4בהיקף של 

 
 הלימוד  מסלולי 

להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות   על הסטודנט/ית   תואר אקדמיזכאות לעל מנת לקבל 

   :שלהלן מסלולים המתקיימים  הלפילוסופי במחלקההנדרשות בהתאם לכל מסלול. 

 : חוגי מובנה-מסלול דו  .1

 נוספת. במחלקה , וש"ש 25בהיקף של  במחלקה לפילוסופיה  – במערכת מובניתבמסלול זה לומדים בשתי מחלקות 

 : חוגי לא מובנה-דו מסלול   .2
 נוספת. במחלקה ו  , ש"ש 27בהיקף של  במחלקה לפילוסופיה – במערכת שאינה מובנית  במסלול זה לומדים בשתי מחלקות

 
 תלוי במסלול הנלמד. נ"ז(  128)ש"ש  64מותנת בצבירה של לפחות זכאות לתואר ראשון ה
 

 ות לתואר נוספ דרישות 
 :יהדות 

 .  ש"ש  10במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 
 לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות  

 אנגלית: 
שימו לב  ,  ליחידה לאנגלית כשפה זרה פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות   /"ם ציון אמי"ר/ אמיררמת האנגלית נקבעת בהתאם ל

 לקבלת התואר.  הנ"ז  קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת 
 : הבעה עברית

בשנה הראשונה   כתיבה אקדמית  - הבעה  קורס ללמוד   ש יידרסטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה 
 למחלקה ללשון עברית לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות    ,ללימודיו 

 אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.  שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר 
 :קורסים כללים 

 . מנהל הסטודנטים באתר ניתן למצוא  מידע נוסף. באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים   ים לתואר ראשוןסטודנט
 

האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה  רק לאחר השלמת כל הדרישות  
 במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.   וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון

 
 לפילוסופיה   סוגי הקורסים במחלקה

כנית ולא ניתן להחליפם  ויש להירשם לכל הקורסים המופיעים בת   לרובאותם יש ללמוד בשנה א'    קורסי ליבה  :קורסי חובה  .1
 ם. באחרי

אותם  ניתן לפרוס ובכל מסלול   הדרישות על פי נקבע   היקפם הנדרש תואר הנלמד, ה בתחומי העשרה   קורסי : קורסי בחירה .2
 לתואר. על פני שנות הלימוד  

שימו לב ישנם מס' קורסים שניתן להירשם אליהם הן   ומעלה.   'משנה ב  החל ם יונסמינרי יש להירשם לשני  ונים: סמינרי .3
 (, היקף העבודה יקבע בהתאם. 02( והן כסמינריון )קבוצה 01כהרצאה )קבוצה 

לרוב בתיאום מול המרצה, עליכם להתעדכן   - קורס שמתקיים בדרך כלל במפגשים אישיים או קבוצות קטנות   הדרכה אישית: .4
 יש להירשם לשתי הדרכות אישיות במהלך התואר החל משנה ב'. בדרישות הקורס בסילבוס, 

 

https://yesod.biu.ac.il/node/1375/
https://efl.biu.ac.il/node/1230/
https://hebrew.biu.ac.il/takanon.habaa/
https://stuad.biu.ac.il/node/3878/
https://stuad.biu.ac.il/node/3878/
https://stuad.biu.ac.il/node/3878/
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 במסלולי הלימוד במחלקה לפילוסופיה  הדרישות  פירוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ורשימת קורסיםמערכת שעות 

 להלן קישור למערכת שעות ורשימת קורסים בהתאם לשנת הלימוד: 

   )מופיע גם בנספחים(  חובה ובחירה  ורשימת קורסים מערכת שעות  שנה א, ב, ג: 

 דרישות והערות המחלקה 

   : לשנה א  דרישות והערות

  ,מכן  שלאחר  השנה של החובה בקורסי   להשתתפות   תנאי מהווים  שהם כיון , שנה אותה   של החובה  קורסי  בכל  להשתתף עליכם 

מנהל  באתר ניתן למצוא  מידע נוסףמומלץ לחלק את דרישות היהדות והקורסים הכללים באופן שווה בין שנות הלימוד. 

 הסטודנטים 

 דרישות והערות לשנה ב: 

 ה הבאה. בשנ להשלים  עליכם  יהיה  -  הנוכחית ל"בשנה אליהם  שובצתם שלא  או/ ו  יתקיימו  שלא החובה  קורסי 

 דרישות והערות לשנה ג: 

החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם  עליכם לוודא שסיימתם את כל   -לסיום התואר  דרישות  
כפי שמפורט בחוברת הרישום  את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה, עברית, וקורסים כללים 

   .ללמודים  םבה התקבלת בשנה
 

 תהליך הרישום לקורסים 
סרטון ההדרכה כללי על  למצורף קישור   להלן , )מידע אישי לסטודנט( בר -האינ הרישום לקורסים נעשה דרך מערכתתהליך 
 . בר -האינ מערכת

 

 ! לימודים מרתקת ומאתגרתאנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת 

 בברכה, 

 ה לפילוסופיה המחלק

 

 

 

סוגי קורסים /  
 מסלולי לימוד 

 דו חוגי לא מובנה  דו חוגי מובנה 

 ש"ש  10 ש"ש  10 קורסי חובה 

 סמינריונים 
 סמינריונים  2

 משתנה(  ש"ש ) 
 סמינריונים   2

 משתנה(  ש"ש)

 הדרכה אישית 
הדרכות אישיות   2

 משתנה(  ש"ש)
הדרכות אישיות   2

 משתנה(  ש"ש)

 קורסי בחירה 
  לש"ש בהתאם  

 הנותר להשלמה 
ש"ש  בהתאם ל

 הנותר להשלמה 

 נ"ז  54/  ש"ש  27 נ"ז  50/  ש"ש  25 סה"כ 

https://philosophy.biu.ac.il/Courses
https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
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 : נספחים

 צבע מילוי:  –מקרא צבעים                                     צבע גופן:  – מקרא צבעים 

 

 

 

 

 

 

 

 חובה:  - מערכת שעות 

  

 קורס סמסטר א 

 קורס סמסטר ב 

 קורס שנתי

 קורס חובה 

 קורס בחירה 

 סמינריון 

 הדרכה אישית

 רביעי שלישי  שני   

16:00 - 18:00 

 מבוא לפילוסופיה של המוסר 
 הרצאה  - 31487-01

 ד"ר רם טיקטין אפרת
 )סמסטר א'(

תולדות הפילוסופיה החדשה  
 מדקארט עד קאנט 

 הרצאה  - 31202-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 מבוא לפילוסופיה 
 הרצאה  - 31101-01

 פרופ' איפרגן פיני
 )סמסטר א'(

 
 19-20פילוסופיה של המאות  31232

 פרופ' פיני איפרגן
 )סמסטר ב'(

 

 

 

 

18:00 - 20:00 

 תולדות הפילוסופיה העתיקה
 הרצאה  - 31102-01

 ד"ר לבנון תמר 
 שנתי 

 הקורס ילמד בזום 

 מבוא ללוגיקה 
 הרצאה  - 31105-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 
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 חובה:  - ם רשימת קורסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת קורסים בחירה: 

 

 סמינריונים:                                                                           הדרכות אישיות:                            

 

 

 

 

 

 

 הערות  שם הקורס מספר הקורס 

  מבוא לפילוסופיה 31101-01

 הקורס ילמד בזום תולדות הפילוסופיה העתיקה 31102-01

  מבוא ללוגיקה  31105-01

  תולדות הפילוסופיה החדשה  31202-01

 מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01
תורת  - 31208 -קורס חלופי 

 ההכרה

31232-01 
פילוסופיה של   -מהגל עד ניטשה
 19-20המאות 

 

 שם הקורס מספר הקורס 

31222-01 
קריאת טקסטים: טיעונים 

 פילוסופיים חלק ב'
 הקורס ילמד בזום 

 ילדות וחינוך: עיונים פילוסופיים 31226-01

31229-01 
קריאה בביקורת התבונה 

 הטהורה

31443-01 
וטיעונים סטים קטביואתיקה: 

 מרכזיים 

31499-01 
מהו האדם: תחנות  

 באנתרופולוגיה פילוסופית

 שם הקורס מספר הקורס 

31214-02 
 האמפריציסטים 

 קורס מתוקש מלא 

31231-02 
פילוסופית המוסר והדת של 

 קאנט

31499-02 
מהו האדם: תחנות  

 באנתרופולוגיה פילוסופית

 הפילוסופיה של ניטשה  31554-02

31572-02 
ורב  פלורליזם סובלנות, 

 תרבותיות

31645-02 
 סמינר יישומי בביואתיקה

 )שנה ג' בלבד( 

 משנתו הפילוסופית של היידגר  31700-02

 תיאוריות של מודרניות 31727-02

31788-02 
 בעית הגוף והנפש 
  הקורס ילמד בזום 
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 קורסי בחירה 

 

  

 הערות  שם הקורס מספר הקורס 

 קורס מתוקשב מלא  האמפריציסטים  31214-01

   תורת האמת של ג'יימס  31216-01

   לאסתטיקה מבוא  31218-01

 הקורס ילמד בזום   הפילוסופיה של אנרי ברגסון  31221-01

31231-01 
פילוסופית המוסר והדת של  

 קאנט 
תואר ראשון שנה ג', תואר שני,  

 תואר שלישי 

   אתיקה, הלכה ורפואה  31453-01

31484-01 
פילוסופיה פמיניסטית ומסורת  

 עיון ביקורתי  -ההלכה
  

  פילוסופיה של המדע  31512-01

 הפילוסופיה של ניטשה  31554-01
תנאי קדם: קורס בתולדות  

 הפילוסופיה העתיקה והחדשה

31572-01 
ורב   פלורליזם סובלנות, 

 תרבותיות 
תנאי קדם: קורס בתולדות  

 הפילוסופיה העתיקה והחדשה

 סמינר יישומי בביואתיקה  31645-01

 פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד 
ייתכן שחלק  שימו לב: 

מהמפגשים יתקיימו בביה"ח תל  
 השומר! 

   מוסר ומלחמה  31691-01

 משנתו הפילוסופית של היידגר 31700-01
תנאי קדם: קורס בתולדות  

 הפילוסופיה העתיקה והחדשה

   פרדוקסים וניסויי מחשבה  31716-01

 תיאוריות של מודרניות  31727-01
תואר ראשון שנה ב', תואר שני,  

 תואר שלישי 

31731-01 
  תהיסטוריספקנות: סקירה 

 וקונספטואלית 
  

31776-01 
אונטולוגיה ופנומנולוגיה: ממשותו  

 של היחס 
 הקורס ילמד בזום  

 הקורס ילמד בזום   הגוף והנפש  תבעיי 31788-01
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