מערכת שעות סמסטר א' – שנה"ל תשע"ז
שעה
08:00-10:00

10:00-12:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה

תרגיל רציונליזם
ואמפיריציזם -מר נדב
רובינשטיין (תרגול
חובה לשנה א' ,דרג ,1
 0נ"ז 2 ,שש"ס)

פילוסופיה וספרות:
מבוא לפילוסופיה של יחסי גומלין ,השפעות
ומחלוקות -ד"ר
הנפש -ד"ר מייקל
ליאור לוי וד"ר נטליה
אנטוני (שיעור
בחירה ,דרג  4 ,2נ"ז ,גורדינסקי (קורס
חובה במסגרת
 4שש"ס)
התכנית לפילוסופיה
וספרות ,דרג  2 ,2נ"ז,
 2שש"ס)
מבוא לפילוסופיה
והיסטוריה של
המדע -פרופ' גיורא
הון (שיעור בחירה,
דרג  4 ,2נ"ז4 ,
שש"ס)
מבוא לפילוסופיה
אנליטית -ד"ר גיל
שגיא (שיעור בחירה,
דרג  4 ,2נ"ז4 ,
שש"ס)

הטעות בפילוסופיה
מבוא לפילוסופיה
ובמדע -פרופ' גיורא
אנליטית -ד"ר גיל
הון (סמינר ,דרג
שגיא (שיעור
בחירה ,דרג  4 ,2נ"ז 4 ,3/4 ,נ"ז4 ,
שש"ס)
 4שש"ס)

תרגיל  2בפילוסופיה
וספרות -השפעות
ומחלוקות -מר רוני
פירסטנברג (תרגיל
חובה במסגרת
התכנית לפילוסופיה
וספרות 0 ,נ"ז2 ,
שש"ס)

שאלות גדולות
בחקר האדם חלק
א' -ד"ר ברוך עיטם
(שיעור חובה
במסגרת תכנית
פסיפס ,שנה א' 2
נ"ז 2 ,שש"ס)

יום ו'

12:00-14:00

מבוא לפילוסופיה של מבוא לפילוסופיה
והיסטוריה של
הנפש -ד"ר מייקל
המדע -פרופ' גיורא
אנטוני (שיעור
בחירה ,דרג  4 ,2נ"ז ,הון (שיעור בחירה,
דרג  4 ,2נ"ז4 ,
 4שש"ס)
שש"ס)

מבוא לאתיקה-
פרופ' דניאל סטטמן
(קורס חובה לשנה
ב' ,דרג  4 ,2נ"ז4 ,
שש"ס)

פילוסופיה של
התיאטרון  -ד"ר
ליאור לוי (שיעור
בחירה ,דרג  4 ,2נ"ז,
 4שש"ס)

הטעות בפילוסופיה
רגשות בחיי
ובמדע -פרופ' גיורא
היומיום -פרופ'
אהרון בן זאב (שיעור הון (סמינר ,דרג
בחירה ,דרג  2 ,2נ"ז 4 ,3/4 ,נ"ז4 ,
שש"ס)
 2שש"ס)

Spinoza's Tractatus
Theologico
 -Politicusד"ר דניאל

סוגיות בפילוסופיה
של הדת -ד"ר
מייקל אנטוני
(סמינר ,דרג 4 ,3
נ"ז 4 ,שש"ס)

שניידר (סמינר ,דרג
 4 ,3/4נ"ז 4 ,שש"ס)

14:00-16:00

פילוסופיה של
התיאטרון -ד"ר
ליאור לוי (שיעור
בחירה ,דרג 4 ,2/3
נ"ז 4 ,שש"ס)

רציונליזם
ואמפיריציזם -ד"ר
נעם רון (קורס חובה
לשנה א' ,דרג 4 ,1
נ"ז 4 ,שש"ס)

מבוא לחשיבה
פילוסופית -פרופ'
דניאל סטטמן
(הקורס לחבצלות

מבוא לאתיקה-
פרופ' דניאל סטטמן
(קורס חובה לשנה
ב' ,דרג  4 ,2נ"ז4 ,
שש"ס)

סדנת פסיפס -חלק
א' (לתלמידי תכנית
פסיפס ,דרג 1 ,1
נ"ז 2 ,שש"ס)

סוגיות בפילוסופיה
של הדת -ד"ר
מייקל אנטוני
(סמינר ,דרג 4 ,3
נ"ז 4 ,שש"ס)

בלבד!  2נ"ז)

Spinoza's Tractatus
Theologico
 -Politicusד"ר דניאל

הגותו של ז'אן פול
סארטר -ד"ר ליאור
לוי (שיעור בחירה,
דרג  2 ,3נ"ז2 ,
שש"ס)

מבוא למטפיזיקה בת
זמננו -ד"ר אריאל
מירב (שיעור בחירה,
דרג  4 ,2/3נ"ז4 ,
שש"ס)

פילוסופיה של
הלשון -פרופ' יונתן
ברג (שיעור בחירה,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

שניידר (שיעור
בחירה ,דרג 4 ,3/4
נ"ז 4 ,שש"ס)

סמינר מחקר
בפילוסופיה של
הפיזיקה -חלק -1
פרופ' מאיר חמו
(סמינר ,דרג 4 ,3/4
נ"ז 4 ,שש"ס)

פילוסופיה של
הלשון -פרופ' יונתן
ברג (שיעור בחירה,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

סמינר מחקר
בקוגניציה
ובפילוסופיה של
הנפש חלק  -1פרופ'
מאיר חמו (סמינר,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

16:00-18:00

מבוא למטפיזיקה בת
זמננו -ד"ר אריאל
מירב (שיעור בחירה,
דרג  4 ,2/3נ"ז4 ,
שש"ס)

רציונליזם
ואמפיריציזם -ד"ר
נעם רון (קורס חובה
לשנה א' ,דרג 4 ,1
נ"ז 4 ,שש"ס)

משמעות החיים-
פרופ' עדו לנדאו
(שיעור בחירה ,דרג
 4 ,2נ"ז 4 ,שש"ס)

תרגיל בפילוסופיה
וספרות -השפעות
ומחלוקות -מר מאור
ליסיה (תרגיל חובה
במסגרת התכנית
לפילוסופיה וספרות,
 0נ"ז 2 ,שש"ס)

מוסר למתקדמים-
פרופ' שאול
סמילנסקי (סמינר,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

סמינר מחקר
בפילוסופיה של
הפיזיקה -חלק -1
פרופ' מאיר חמו
(סמינר ,דרג 4 ,3/4
נ"ז 4 ,שש"ס)

סמינר מחקר
בקוגניציה
ובפילוסופיה של
הנפש חלק  -1פרופ'
מאיר חמו (סמינר,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

משמעות החיים-
פרופ' עדו לנדאו
(בחירה ,דרג 4 ,2
נ"ז 4 ,שש"ס)

18:00-20:00

מוסר למתקדמים-
פרופ' שאול
סמילנסקי (סמינר,
דרג  4 ,3/4נ"ז4 ,
שש"ס)

סדנת עבודות מחקר-
פרופ' דניאל סטטמן
(חובה לתלמידי
דוקטור 2 ,שש"ס)

