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'פרופיונתןברגאנגלית- מתוקשב - חשיבה ביקורתית 14.000004.00107.1622

10:0012:00'אר"דנעםקול רוןחלק א- שנה א - סדנת פסיפס11.000002.00107.1545

10:0012:00'א'גבאוקסנהאיטקסחלק א- שנה א - סדנת פסיפס11.000002.00107.1545

10:0012:00'אר"דאסףוקסלר פלשנרשיעור- סוגיות בפסיכולוגיה ובפילוסופיה 12.000002.00107.3017

10:0014:00'אר"דמייקלאנטוניסמינר- ידע דתי 14.000004.00107.3914

10:0014:00'אר"דמייקלאנטוניסמינר- ידע דתי 10.000004.00107.4914

14:0016:00'אר"דארנוןקרןסמינר- ספקנות 14.000004.00107.3078

14:0016:00'אר"דארנוןקרןסמינר- ספקנות 10.000004.00107.4078

16:0020:00'א'פרופעדולנדאושיעור- הקולנוע כטקסט פילוסופי 14.000004.00107.2912

16:0020:00'א'פרופשאולסמילנסקישיעור- ? איך לכתוב מאמרים בפילוסופיה14.000004.00107.3747

16:0020:00'א'פרופשאולסמילנסקישיעור- ? איך לכתוב מאמרים בפילוסופיה10.000004.00107.4747

14.000004.00107.3687Philosophy of Death08:0010:00'בר"דשמואל ראובןלבנס

10.000004.00107.4687Philosophy of Death08:0010:00'בר"דשמואל ראובןלבנס

10:0012:00'בר"דמירבאלמוגשיעור- השפעות מחלוקות -פילוסופיה וספרות12.000002.00107.2287

10:0014:00'בר"דאריאלמירבשיעור- אלוהים ומושג הטוב 14.000004.00107.3830

10:0014:00'בר"דאריאלמירבשיעור- אלוהים ומושג הטוב 10.000004.00107.4830

14:0018:00'ב'פרופמאירחמופילוסופיה של מכניקת הקוונטים א14.000004.00107.3234

14:0016:00'ב'פרופיונתןברגשיעור- פילוסופיה של הלשון  14.000004.00107.3600

14:0018:00'ב'פרופמאירחמופילוסופיה של מכניקת הקוונטים א10.000004.00107.4234

14:0016:00'ב'פרופיונתןברגשיעור- פילוסופיה של הלשון  14.000004.00107.4600

16:0018:00'בר"דגילשגיאשיעור- מבוא לפילוסופיה אנליטית 14.000004.00107.2018

16:0018:00'בר"דגילשגיאשיעור- מבוא לפילוסופיה אנליטית 14.000004.00107.3018

08:0010:00'ג'פרופדניאלסטטמןשיעור- מבוא לאתיקה 14.000004.00107.2700

10:0012:00'גשיעור- כתיבה פילוסופית 12.000002.00107.2001

10:0012:00'גר"דארנוןקרן'א במסלול א"סדנא למ- סדנת עבודת גמר 10.000002.00107.4002

12:0014:00'גסמינר- ' קולוקוויום א10.000000.00107.4900

12:0014:00'גר"דארנוןקרןחלק א- פורום תלמידים מתקדמים 10.000000.00107.4990

14:0016:00'גר"דאסףוקסלר פלשנרחלק א- סדנת פסיפס  לשנה ב 11.000001.00107.3021

14:0016:00'גסדנא- חלק א - סדנת פסיפס לשנה ג 11.000001.00107.3023

14.000004.00107.3686Medieval Philosophy14:0016:00'גר"דשמואל ראובןלבנס

10.000004.00107.4686Medieval Philosophy14:0016:00'גר"דשמואל ראובןלבנס

16:0018:00'ג'פרופדניאלסטטמןשיעור- מידות טובות ורעות 14.000004.00107.3754

16:0018:00'ג'פרופדניאלסטטמןשיעור- מידות טובות ורעות 10.000004.00107.4754

14.000004.00107.3687Philosophy of Death08:0010:00'דר"דשמואל ראובןלבנס

10.000004.00107.4687Philosophy of Death08:0010:00'דר"דשמואל ראובןלבנס

10:0012:00'דר"דארנוןקרן(פסיפס)חלק א -שאלות גדולות בחקר האדם12.000002.00107.1540

10:0012:00'דר"דליאור דינהלוישיעור- פילוסופיה של האמנות 12.000002.00107.2663

10:0012:00'דר"דליאור דינהלוישיעור- פילוסופיה של האמנות 12.000002.00107.3663

10:0012:00'ד'פרופדניאלסטטמןשיעור- מידות טובות ורעות 14.000004.00107.3754

10:0012:00'ד'פרופדניאלסטטמןשיעור- מידות טובות ורעות 10.000004.00107.4754

12:0014:00'דר"דארנוןקרןסמינר- ספקנות 14.000004.00107.3078
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12:0014:00'דר"דליאור דינהלוישיעור- סוגיות בפילוסופיה פמיניסטית 12.000002.00107.3180

12:0014:00'דר"דארנוןקרןסמינר- ספקנות 10.000004.00107.4078

12:0014:00'דר"דליאור דינהלוישיעור- סוגיות בפילוסופיה פמיניסטית 10.000002.00107.4180

14:0016:00'ד'פרופדניאלסטטמןשיעור- מבוא לאתיקה 14.000004.00107.2700

14:0018:00'ד'פרופמאירחמופילוסופיה של המדעים המיוחדים א14.000004.00107.3236

14:0018:00'ד'פרופמאירחמופילוסופיה של המדעים המיוחדים א10.000004.00107.4236

16:0020:00'ד'פרופעדולנדאושיעור- משמעות החיים 14.000004.00107.2011

16:0018:00'דר"דגילשגיאשיעור- מבוא לפילוסופיה אנליטית 14.000004.00107.2018

16:0018:00'דר"דגילשגיאשיעור- מבוא לפילוסופיה אנליטית 14.000004.00107.3018

14.000004.00107.3686Medieval Philosophy08:0010:00'הר"דשמואל ראובןלבנס

10.000004.00107.4686Medieval Philosophy08:0010:00'הר"דשמואל ראובןלבנס

10:0014:00'הר"דאריאלמירבשיעור- מבוא לפילוסופיה יוונית 14.000004.00107.1138

10:0014:00'הר"דליאור דינהלויהוויה ואין- פול סארטר -אן'ז14.000004.00107.3124

10:0014:00'הר"דליאור דינהלויהוויה ואין- פול סארטר -אן'ז10.000004.00107.4124

14:0016:00'הפילוסופיה של המדע ומדע הפסיכולוגיה12.000002.00107.3056

14:0016:00'ה'פרופיונתןברגשיעור- פילוסופיה של הלשון  14.000004.00107.3600

14:0016:00'ה'פרופיונתןברגשיעור- פילוסופיה של הלשון  14.000004.00107.4600

16:0020:00'הר"דמייקלאנטונישיעור- מבוא לפילוסופיה של הנפש 14.000004.00107.2400

'פרופיונתןברגמתוקשב- חשיבה ביקורתית 24.000004.00107.1624

ערבית- מתוקשב - חשיבה ביקורתית 24.000004.00107.1626

10:0014:00'אר"דמייקלאנטונישיעור-מבוא לפילוסופיה של הדת 24.000004.00107.3915

20.000004.00105.4689Idealism : From Berkely until Today14:0016:00'אר"דשמואל ראובןלבנס

14:0016:00'א'גבויאולטהרוזמברגתרגיל- תרגיל בלוגיקה פורמלית 20.000002.00107.1621

24.000004.00107.3689Idealism : From Berkely until Today14:0016:00'אר"דשמואל ראובןלבנס

16:0020:00'א'פרופשאולסמילנסקישיעור- תיאוריה במוסר -תיאוריה ואנטי24.000004.00107.3315

16:0020:00'א'פרופשאולסמילנסקישיעור- תיאוריה במוסר -תיאוריה ואנטי20.000004.00107.4315

08:0010:00'בר"דליאור דינהלוישיעור- רציונליזם ואמפיריציזם 24.000004.00107.1185

10:0012:00'בר"דארנוןקרןשיעור- תורת ההכרה 24.000004.00107.2300

10:0014:00'בר"דאריאלמירבשיעור- פילוסופיה של האהבה 24.000004.00107.3093

10:0014:00'בר"דאריאלמירבשיעור- פילוסופיה של האהבה 20.000004.00107.4093

12:0016:00'ב'פרופשאולסמילנסקישיעור- עשרה פרדוקסים מוסריים 24.000004.00107.3765

14:0016:00'בר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פורמלית 24.000004.00107.1620

14:0018:00'ב'פרופמאירחמופילוסופיה של מכניקת הקוונטים ב24.000004.00107.3235

14:0018:00'ב'פרופמאירחמופילוסופיה של מכניקת הקוונטים ב20.000004.00107.4235

16:0020:00'ב'פרופעדולנדאושיעור- סוגיות באתיקה ופמיניזם 24.000004.00107.2747

16:0018:00'בר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פילוסופית 24.000004.00107.3623

16:0018:00'בר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פילוסופית 24.000004.00107.4623

08:0012:00'גר"דליאור דינהלויסמינריון- פנומנולוגיה של הרוח - היגל 24.000004.00107.3499

08:0012:00'גר"דליאור דינהלויסמינריון- פנומנולוגיה של הרוח - היגל 20.000004.00107.4499

08:0010:00'גתרגיל- תרגיל ברציונליזם ואמפיריציזם 20.000002.00107.1186

10:0012:00'ג'פרופדניאלסטטמןשיעור- פילוסופיה מוסר ומשפט 24.000004.00107.2741

12:0014:00'גסמינר- ' קולוקוויום ב22.000002.00107.4901

12:0014:00'גר"דארנוןקרןחלק ב- פורום תלמידים מתקדמים 20.000002.00107.4991
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14:0016:00'גר"דאסףוקסלר פלשנרחלק ב- סדנת פסיפס  לשנה ב 21.000001.00107.3022

14:0016:00'גחלק ב- סדנת פסיפס לשנה ג 21.000001.00107.3024

16:0020:00'ג'פרופעדולנדאוסוגיות נבחרות במשמעות החיים24.000004.00107.3034

16:0018:00'גר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פילוסופית 24.000004.00107.3623

16:0020:00'ג'פרופעדולנדאוסוגיות נבחרות במשמעות החיים20.000004.00107.4034

16:0018:00'גר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פילוסופית 24.000004.00107.4623

20.000004.00105.4689Idealism : From Berkely until Today10:0012:00'דר"דשמואל ראובןלבנס

10:0012:00'דר"דליאור דינהלוישיעור- רציונליזם ואמפיריציזם 24.000004.00107.1185

10:0012:00'ד'פרופדניאלסטטמןשיעור- פילוסופיה מוסר ומשפט 24.000004.00107.2741

24.000004.00107.3689Idealism : From Berkely until Today10:0012:00'דר"דשמואל ראובןלבנס

12:0014:00'דר"דארנוןקרןשיעור- תורת ההכרה 24.000004.00107.2300

12:0014:00'דאמריטוס' פרופאהרוןזאב-בןשיעור- רגשות בחיי היום יום 22.000002.00107.2410

12:0014:00'דר"דטלארבלאנשים נורמלים22.000002.00107.3019

14:0018:00'ד'פרופמאירחמוסמינר- ' פילוסופיה של המדעים המיוחדים ב24.000004.00107.3237

14:0018:00'ד'פרופמאירחמוסמינר- ' פילוסופיה של המדעים המיוחדים ב20.000004.00107.4237

16:0018:00'דר"דגילשגיאשיעור- לוגיקה פורמלית 24.000004.00107.1620

10:0014:00'הר"דאריאלמירבשיעור- מבוא למטפיסיקה 24.000004.00107.2231

10:0014:00'הר"דאריאלמירבשיעור- מבוא למטפיסיקה 24.000004.00107.3200

10:0014:00'הר"דאריאלמירבשיעור- מבוא למטפיסיקה 20.000004.00107.4210

12:0014:00'הר"דנעםקול רוןחלק ב- שנה א - סדנת פסיפס21.000002.00107.1546

12:0014:00'ה'גבאוקסנהאיטקסחלק ב- שנה א - סדנת פסיפס21.000002.00107.1546

12:0016:00'ה'פרופיונתןברגשיעור- דיבור רופף 24.000004.00107.3603

12:0016:00'ה'פרופיונתןברגשיעור- דיבור רופף 20.000004.00107.4603

14:0016:00'הר"דברוךעיטםשיעור' שאלות גדולות בחקר האדם ב22.000002.00107.1541

16:0020:00'הר"דמייקלאנטונישיעור- סוגיות מתקדמות בפילוסופיה של הנפש24.000004.00107.3476

16:0020:00'הר"דמייקלאנטונישיעור- סוגיות מתקדמות בפילוסופיה של הנפש20.000004.00107.4476


