
 החוג  לפילוסופיה

 הלימודים לתואר ראשון )ב.א(

/http://philo.haifa.ac.il/index.php/he 

 יועץ ב.א:  ד"ר ליאור לוי

 מטרת הלימודים

תורת ההכרה מטפיזיקה,  –לימודי התואר הראשון מיועדים להקנות לתלמידים ידע בענפי הפילוסופיה השונים 

אסתטיקה, תורת המוסר, פילוסופיה פוליטית, כמו גם היכרות עם ההיסטוריה של הפילוסופיה מן העת העתיקה ועד 

עצמאית באמצעות -וח חשיבה ביקורתיתימינו. במהלך התואר הראשון התלמידים רוכשים כלים ומיומנויות לפית

לת בשל כך, הלימודים מפתחים את היכופיתוח יכולות קריאה וניתוח של טקסטים, והבנת ופירוש טעונים מורכבים. 

 פילוסופים כאחת.-לבחון שיקולי דעת פילוסופים וחוץ

 

 להתנאי קב

)תעודת בגרות, ציון בשפה  ניברסיטה(: עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האו107101-20-01) למסלול הדו חוגי

האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמיר״ם או אמי״ר, ציון בבחינת ידע בעברית למי שלימודיו בתיכון לא 

 (.560ולהיות בעלי ציון סכם בעברית(,  התקיימו

)תעודת בגרות, ציון בשפה (: עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה 107102-20-01) למסלול החד חוגי

האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמיר״ם או אמי״ר, ציון בבחינת ידע בעברית למי שלימודיו בתיכון לא 

 (.560ולהיות בעלי ציון סכם בעברית(,  התקיימו

 החוגי. "אעם יועץ הב ראיון קבלה אישיבנוסף, על כל מועמד למסלול החד חוגי בשנה א' לעבור 

 איון.ינא לפנות למזכירות החוג לתיאום הר

 

 ba.html#tab-ilosophyph-2060studies/-https://www.haifa.ac.il/index.php/he/ba-2 לפרטים ראו:

 

 קדם לימודים

מועמדים ללא ציון פסיכומטרי יוכלו להתקבל למסלול "קדם לימודים" בחוג. הקבלה לחוג מותנית בהשלמת שני קורסי 

 .70פילוסופיה יוונית ומבוא לאתיקה, בציון ממוצע של  -קדם

המניין בתום הסמסטר הראשון ללימודים, סטודנטים אשר עמדו בהשלמת קורסי הקדם, יועברו לסטודנטים מן 

 במסלול הרצוי.

 

 מבנה הלימודים

רציונליזם  ששת שיעורי החובה הנלמדים בשנתיים הראשונות כוללים את הקורסים הבאים: מבוא לפילוסופיה יוונית,

, וכתיבה פילוסופית. כמו כן, התלמידים מעמיקים במגוון פורמלית אתיקה, תורת ההכרה, לוגיקהל ואמפיריציזם, מבוא

חירה במשך כל שלוש שנות הלימודים. החל משנה ב' התלמידים משתתפים בסמינריונים וכותבים רחב של שיעורי ב

 חוגי.עבודות במסלול החד  4 -דו חוגי ועבודות במסלול ה 2מספר עבודות סמינריוניות 
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 דרכי התקשרות

 ראש החוג: פרופ' דני סטטמן

Dstatman@research.haifa.ac.il 

 

 ע. מנהלי לראש החוג:  סאלי מנסור

 04-8240903טלפון:  

Smansour1@univ.haifa.ac.il 

 

 

 

 

 ב"א למצטיינים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה –תכנית פסיפס 

 107104-10-01פסיכולוגיה  לימודי תואר ראשון במסלול דו חוגי עם 

 )החוג לפילוסופיה( וד"ר ארנון קרן)החוג לפסיכולוגיה( ד"ר ברוך עיטם  –ראשי התכנית 

סיכולוגיה לפ החוגים חוגי, מטעם-דובמסלול תכנית "פסיפס" הינה תכנית מצטיינים ייחודית לתואר ראשון 

מאתר וחדשני, ובו קורסים ייעודיים וסדנאות מחקר ולפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. התכנית מציעה מסלול לימודים 

שיינתנו במשותף על ידי מרצים משני החוגים. הלימודים בקורסים הייעודיים יעשו בקבוצות קטנות, באופן שמאפשר 

שאלות על משמעות  –דיוני עומק ויחס אישי, ויעסקו בשאלות הגדולות אודות הנפש, ההתנהגות והמחשבה האנושית 

ונליות, חופש רצון, מוסר ומלחמה ועוד. תלמידי התכנית ירכשו כלים אינטלקטואליים ייחודיים של חקירה החיים, רצי

 ושל חשיבה ביקורתית, ויזכו בליווי ובהדרכה אישיים לאורך התואר כולו. ללומדים בתכנית אף יוענקו מענקי מחיה.

והים. מועמדים פוטנציאליים יתבקשו לעבור ראיון תכנית פסיפס מיועדת לתלמידים מצטיינים, בעלי נתונים אישיים גב

 שנים.  3קבלה אצל ראשי התכנית. משך הלימודים בתכנית הינו 

 psyphas@research.haifa.ac.il:  לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לרכזת התכנית

 

 התכנית לפילוסופיה וספרות

 .(107101-20-03) מודי תואר ראשון לתלמידים הרשומים לחוג לפילוסופיה ו/או החוג לספרות עברית והשוואתיתלי

הישראלית, התוכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה היא תוכנית בינתחומית ראשונה מסוגה באקדמיה 

התוכנית מציעה קורסים חדשניים לתלמידים המוצעת על ידי החוג לפילוסופיה והחוג לספרות עברית והשוואתית.  

המעוניינים לרכוש ידע מעמיק במסורת ההומניסטית ולפתח חשיבה ביקורתית ועצמאית. קורסי התוכנית מועברים 

ציפלינות: יחסי הגומלין, ההשפעות על ידי מרצים משני החוגים ובוחנים את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיס

ך כל שנות למידי התוכנית מקבלים לווי אקדמי אישי לאורת . תוהספרו ההפילוסופימין בין ואף היריבות עתיקת היו

מרכיבים בעצמם את מערך לימודיהם בתוכנית: בוחרים נושאי מחקר ומשתתפים בכיתות ; לימודיהם באוניברסיטה

 אמן עם חוקרים בעלי שם מן הארץ והעולם. סטודנטים מצטיינים זכאים למלגות.

 ספים על תנאי הקבלה ומבנה התוכנית אנא פנו לראשות התוכנית:לפרטים נו

 ד"ר נטשה גורדינסקי החוג לספרות
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mailto:psyphas@research.haifa.ac.il


ngordinsky@hotmail.com 

 04-8288257 

 

 ד"ר ליאור לוי החוג לפילוסופיה

Llevy1@univ.haifa.ac.il 

04-8249533 

 

 

 

 

 לימודי תואר ראשון בשנתיים

 מסלול דו חוגי  107120-19-01

 מסלול חד חוגי  107120-19-02

 החוג לפילוסופיה מציע תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים לסטודנטים שאפתניים.

 , כולל סמסטר קיץ בכל שנה.סמסטרים רצופים לאורך שנתיים 6במסגרת התכנית, הסטודנטים ילמדו 

 מטריתבתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכו

 לפרטים נוספים פנו אל מזכירות החוג:

   סאלי מנסור –ע. מנהלית לראש החוג 

 smansour1@univ.haifa.ac.il 

 

 םהדיגיטליימדעי הרוח  –תכנית לימודים חדשה 

גיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב יבמסגרת החוג לפילוסופיה תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הד

לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו  סולהיכנלימודי מערכות מידע בלימודי החוג לפילוסופיה 

 ספר קיץ בתחום-ו/או בנסיעה לבית יקטי מחקר או בתעשייה,ולמלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפר

 .ירופהא

 

  פרטים נוספים באתר

 http://dighum.haifa.ac.il/is/web/index.php/heהתכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ובדף הפייסבוק    

 למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:

   MILAVEE@RESEARCH.HAIFA.AC.IL"ר משה לביא  ד

  tsvikak@is.haifa.ac.ilפרופ' צבי קופליק   

 http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע   
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 כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.


