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 ראשון

 

: ויליאם ג'ימס :31779
פסיכולוגיה, מטאפיזיקה, 

 פרגמטיזם
 ד"ר תמר לבנון

 )סמסטר א(
1002-202 

: קריאת טקסטים: 31781  
 טיעונים פילוסופיים

 הדרכה אישית
 ד"ר תמר לבנון

  8:00-10:00 

הפילוסופיה של : 31221
 נרי ברגסוןא

 תמר לבנוןד"ר 
 )סמסטר ב(

1002-102 
** 

 : מבוא לאסתטיקה 31218
 ד"ר אלון חסיד

1002-201 

: בעיית הזולת מהגל ועד 31596  
 בובר

 פרופ' אבי שגיא
1002-203 

 הרצאה-01
 סמינריון-02
** 

ביקורת  -קאנט  31220 
 התבונה הטהורה

 ד"ר נעם הופר
 הרצאה -01
 סמינריון -02

 

 
10:00-12:00 

קריאה בפנומנולגיה  31498
 של הרוח להגל

 ד"ר פיני איפרגן

 

שימוש בבני אדם: : 31224 
 האתגר של ניסויים רפואיים

 פרופ' נעם זהר
 )סמסטר א(

 הדרכה אישית
1002-203 

 זכויות אדם: 31294
 טיקטין -ד"ר אפרת רם

 )סמסטר ב(

עיון פילוסופי : 31291 
 ביצירות תרבותיות

מספר חדש עיון ספרותי 
 'חלק ד

 פרופ' אבי שגיא
1002-201 

 הרצאה-01
 סמינריון-02
** 

 
 
 
 

12:00-14:00 
, קוראים: 315555
כותבים על חופש ,חושבים

 המחשבה
 טיקטין-ד"ר אפרת רם

 )סמסטר א( 
 הדרכה אישית

1002-102 

אידיאלים של חלוקה : 31293
 ם בבריאות ובחינוךויישומ

 ד"ר אפרת רם טיקטין
1002-201 

 הרצאה -01
 סמינריון-02
 עצמיות זהות ותרבות: 31292 **

 פרופ' אבי שגיא
 הרצאה-01
 סמינריון-02
** 

פילוסופיה סוגיות ב: 31786 
 של התפיסה

 ד"ר אלון חסיד
 הדרכה אישית

: מבוא לפילוסופיה של 31487
 המוסר

 ד"ר אפרת רם טיקטין  
 

 סמינר מחלקתי
1002-201 

 

 

מושג האל בעת  31236 
 החדשה

 ד"ר נעם הופר 
 הרצאה -01
 סמינריון -02

 

 
 

14:00-16:00 



 

   .ונתונה לשינויים אינה מחייבתהיא מערכת זו הוכנה לנוחות הסטודנטים אך 
 שנתי )סמסטר  ב'( /)סמסטר א'(

 קורס השייך לאשכול "פילוסופיה חדישה". -**
 

 בניין -חדר
 
 
 

 

 

 מבוא לתורת ההכרה: 31208
 ד"ר אלון חסיד

1002-102 

  מבוא לפילוסופיה: 31101
 פרופ' נעם זהר

 )סמסטר א(
1002-202 

: תולדות הפילוסופיה 31102
 העתיקה

 ד"ר תמר לבנון
1002-202 

מהגל עד : 31729 
: הפילוסופיה של ניטשה

 19-המאה ה
 ד"ר פיני איפרגן

 
 הרצאה-01
 סמינריון-02
** 

 
16:00-18:00 

 ריאליזם ואנטי ראליזם: 31296
אצל הפילוסופים של סוף 

 20-המאה ה
 פרופ' יובל דולב

  )סמסטר א(
1002-203 

פילוסופיה של המדע  :31512
 פרופ' יובל דולב

1002-102 

פילוסופיה של : 31234
 המתמטיקה 

 פרופ' יובל דולב
 )סמסטר ב(

1002-202 

 

 שיטות מחקר : 31590
 פרופ' נעם זהר

 )סמסטר א(
1002-203 

 

: הביולוגיה המודרנית 31702
 ואתגריה המוסריים
 פרופ' שאול דולברג

 )סמסטר ב'(
1002-203 

 לוגיקהמבוא ל 31105  
 פרופ' יובל דולב

1002-202 
 
 
 

: תולדות הפילוסופיה 31202
 מדקארט עד קאנט החדשה

 נעם הופרד"ר 
1002-202 

: קריאה בניטשה:31791 
מוסר, היסטוריה 

 ופוליטיקה
 ד"ר פיני איפרגן

 
 הרצאה-01
 סמינריון-02
** 

18:00-20:00 

שאלת  -חוויה והתנסות: 31772 
 אחדות התודעה
 ד"ר תמר לבנון

1002-201 
 הרצאה-01
 סמינריון-02

 מפגשים בתיאום עם המרצה -הדרכה אישית


