
 בלימודי המשפטים  פילוסופיה העולים לשנה ג'-מכתב לתלמידי משפטים 

 שלום לכולם, 

 להלן מספר הנחיות בנוגע לתחילת לימודי התואר השני בפילוסופיה. 

 

 

במסגרת הלימודים   לפחות   80המפורטים להלן בממוצע של  ם קורסיה עליכם לוודא שהשלמת את כל  .1
 : לתואר ראשון במשפטים

 לוגיקה   31105 •
 העתיקה פילוסופיה  תולדות ה 31102 •
 החדשהפילוסופיה  תולדות ה 31202 •
 המוסר מבוא לפילוסופיה של  31487 •
 תורת המשפט  99103 •
 מבוא למחשבה מדינית 99152 •

 
להגיש בקשה להתקבל לתואר  עליכם  יולי(  - )חודשים יונירשמו לעצמכם ביומנים שלקראת סוף שנה ג'   .2

פילוסופיה  -שני )רישום דרך האתר(. יש לציין במפורש שאתם תלמידי התוכנית המשולבת למשפטים
(104-99 .) 

 
לפנות למחלקה בבקשה  , עליכם ולאחר שקבלתם אישור שהתקבלתם לתואר שניבנוסף, בתום שנה ג'  .3

ואינם נחשבים כקורסי בחירה במשפטים  תואר הראשון  במהלך שנה ג' באת הקורסים שנלמדו  ן ילאפי 
  הלימודים   כקורסים ששייכים לתוכנית (, 31105,31102,31202,31487: )הרשימה המופיעה לעיל

ום התואר השני  לא תוכלו לקבל עליהם הכרה לצורך סי  איפיון מתאים לקורסים , בהעדר . לתואר שני
   בפילוסופיה. 

 
שקורסים שנלמדו במחלקה לפילוסופיה כחלק מתוכנית הלימודים לתואר שני חייבים להופיע  נדגיש   .4

 כקורסים עודפים בגיליון הציונים של תואר ראשון. 
 
 

 ? )תחילת שנה ג' בלימודי המשפטים(מה עליכם לעשות לקראת תחילת הלימודים לתואר שני   .5
קורסים )לפי המפורט להלן(. המלצתי היא לחלק את העומס פחות או יותר בשווה בין שתי  עליכם לבחור  

השנים. היות ואתם עדיין לא רשומים לתואר שני לא תוכלו לבצע רישום לקורסים דרך המחשב. לאחר  
 שהחלטתם לאלו קורסים אתם רוצים להרשם שלחו מייל מסודר לאפרת פולבר ובו ציינו: 

 שם מלא ות.ז.  . א
 פילוסופיה )מתחילים עכשיו תואר שני(. -ם סטודנטים בתוכנית המשולבת משפטיםשאת . ב
 שמות קורסים + מספרי קורסים.  . ג
 לא ניתן להירשם ליותר משתי הדרכות אישיות בתואר.  . ד
יש לקבל את אישור המרצה )בפילוסופיה(   ,  במקרה של חפיפה בין הדרכה אישית לקורס במשפטים  .ה

 . למייל פו  לחפיפה ולצר

חו לאפרת פולבר בקשה לרישום הקורסים לפני שאתם בטוחים לאלו קורסים אתם רוצים  אל תשל
להרשם. על אפרת מוטל עומס רב בחודשים אלו והיא לא תוכל לבצע עבורכם שינויים, למעט שינויים  

 הכרחיים בתקופת השינויים לאחר תחילת שנה"ל. 

 

 מוד הבא  ראו בע החובות למסלול עם ובלי תזה  מסודר של כל פירוט ל

    : מסלולי לימוד לתואר שני 2ישנם   לפילוסופיה במחלקה  



 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר.  -  )עם תיזה( מסלול א' 

 ועמידה במבחן גמר לתואר שני )מבחן בע"פ(.  ללא עבודת מחקר   -  )ללא תיזה( מסלול ב' 

 

 עם תיזה   -  מסלול א' 

 דלהלן: כלפי החלוקה (  ז נ" 32)ש"ש   16

 ש"ש  4עד   * במחלקה לפילוסופיה )לא כולל סמינריונים במשפטים( סמינריונים  2 .1
 ש"ש  4עד          * הדרכות אישיות 2 .2
 ש"ש  1       קורס שיטות מחקר     .3
 קורס בחירה   .4

 ( 19-20אשכול הקורסים "פילוסופיה חדישה" )מאות מתוך  
     ( 16)סמסטר ב, רביעי  31232בשנה"ל תשפ"ב הוא  למדשיהקורס 

 ש"ש  7        קורסי בחירה  .5
 31900 במהלך כל שנות הלימוד   בסמינר מחלקתי / קולוקוויום, השתתפות חובת  .6
 . 313000    שנה השניה לתואר , ב יש להירשם לקוד התיזה .7

 

 מה שנספר זה שני קורסים בדגש על הדרכה אישית ולא מספר הנקודות.  *

 לכתוב עבודה סמינריונית בשנה ב'. )אך לא חובה(  לסטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה, מומלץ 
 

בחוברת פרטי    יש לעיין )  בהתאם להנחיות של ביה"ס לתארים מתקדמים.הצעת התיזה יש להגיש  את  •
 לתארים מתקדמים(.   מידע של ביה"ס 

 .  תיבת תיזה כ •

ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס   תזה פה על ה-תתקיים בחינה בעל לידיעתכם 
 לעבודת המחקר.  

  .למצוא מנחה  שימו לב, הרישום לקוד תזה מחויב בתשלום ולכן עד שנה ב' עליכם
 .לימודתשלומי שכר מעבר בין מסלול עם תזה ללא תזה יהיה כרוך במשנה ב ההחל 

 חובת לימודי יהדות  

 ש"ש.  2בוגרי בר אילן מחויבים בקורס שנתי בהיקף 

 ש"ש.   4 כולל של בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים מחויבים בשני קורסים שנתיים בהיקף

 ביהדותלביה"ס ללימודי יסוד לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות 

 

 חובת לימודי אנגלית

יקבע היקף הקורס    הסטודנט שאינו זכאי לפטור מלימודי אנגלית, נדרש להיבחן בבחינת מיון שעל פי

 שעליו ללמוד.

בחינות המיון מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים, למידע נוסף על בחינות המיון, תקנון הפטור ניתן  

 .ליחידה לאנגלית כשפה זרהלפנות 

 

https://yesod.biu.ac.il/node/32
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https://efl.biu.ac.il/node/1232
https://efl.biu.ac.il/node/1232


 

 

לול  מס
 ללא תיזה   -  ב'

 דלהלן: כלפי החלוקה נ"ז(  40)ש"ש   20

 ש"ש  4עד   במחלקה לפילוסופיה )לא כולל סמינריונים במשפטים(  *סמינריונים  2 .1
 ש"ש  4עד          * הדרכות אישיות 2 .2
 ש"ש  10        קורסי בחירה  .3
 ש"ש  2        קורס בחירה   .4

 ( 19-20מתוך אשכול הקורסים "פילוסופיה חדישה" )מאות 
  ( 16רביעי )סמסטר ב,  31232בשנה"ל תשפ"ב הוא  למדשיהקורס 

 ( 31900) בסמינר מחלקתי / קולוקוויום. השתתפות חובת  .5
 במהלך כל שנות הלימוד. 

 ( 31763. )שנה השניה לתוארב  בחינת גמרליש להירשם   .6
 

 * מה שנספר זה שני קורסים בדגש על הדרכה אישית ולא מספר הנקודות. 

 

 לכתוב עבודה סמינריונית בשנה ב'. )אך לא חובה(  לסטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה, מומלץ 

 

 חובת לימודי יהדות  

 ש"ש.  2בוגרי בר אילן מחויבים בקורס שנתי בהיקף 

 ש"ש.   4 כולל של בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים מחויבים בשני קורסים שנתיים בהיקף

 לביה"ס ללימודי יסוד ביהדותלקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות 

 

 חובת לימודי אנגלית

יקבע היקף הקורס    הסטודנט שאינו זכאי לפטור מלימודי אנגלית, נדרש להיבחן בבחינת מיון שעל פי

 שעליו ללמוד.

בחינות המיון מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים, למידע נוסף על בחינות המיון, תקנון הפטור ניתן  

 .ליחידה לאנגלית כשפה זרהלפנות 

 

 

 

 

 

 : לתואר שני כלל אוניברסיטאיות דרישות 

 

 נון ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"פ השנתון בו נרשמת ללימודים. חובה לקרוא בעיון את תק

 חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר עומד על 

 חובות חוץ מחלקתיות כגון לימודי יסוד ביהדות, אנגלית.   לא כולל  ש"ש לפי הפירוט לעיל,    16

 חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר עומד על 

 לא כולל חובות חוץ מחלקתיות כגון לימודי יסוד ביהדות, אנגלית.   ש"ש לפי הפירוט לעיל, 20
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 לברורים בנושא לימודי יהדות ואנגלית, יש לפנות ישירות למחלקות: 

 03-5318237טלפון:   - כשפה זרהאנגלית היחידה ל .1
 efl.unit@mail.biu.ac.ilמייל:   

 03-5318361טלפון: ללימודי יסוד ביהדות   בית הספר .2
 Studies@mail.biu.ac.il-Basic.Jewishמייל : 

 מערכת שעות ורשימת קורסים 

 להלן קישור למערכת שעות ורשימת קורסים בהתאם לשנת הלימוד:

  (למטה )מופיע גם בנספחים מערכת שעות ורשימת קורסים חובה ובחירה

 תהליך הרישום לקורסים 

לסרטון  בר )מידע אישי לסטודנט(, להלן מצורף קישור -האינ תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת

 . בר-ההדרכה כללי על מערכת האינ

 

 

 

 למזכירות המחלקה לפילוסופיה לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות  

 03-5318256 :טלפוןב

 Philosophy.Dept@ biu.ac.ilבדוא"ל:  

 http://philosophy.biu.ac.ilאתר המחלקה: 

 

 אני זמינה בנייד ובמייל לשאלות 

0508862695 

Efrat.ram-tiktin@biu.ac.il 

  

mailto:efl.unit@mail.biu.ac.il
file:///C:/Users/Efrat%20Pulver/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/פריאל/הנחיות%20מחלקתיות/תשעז/Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il
https://philosophy.biu.ac.il/Courses
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&feature=youtu.be
mailto:Philosophy.Dept@%20biu.ac.il
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 נספחים: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רשימת קורסים בחירה: 

 

 

 הערות  שם הקורס  מספר הקורס 

 קורס מתוקשב האמפריציסטים  31214-01

   תורת האמת של ג'יימס  31216-01

   מבוא לאסתטיקה  31218-01

   הפילוסופיה של אנרי ברגסון  31221-01

 שני, תואר שלישיתואר ראשון שנה ג', תואר  פילוסופית המוסר והדת של קאנט  31231-01

   אתיקה, הלכה ורפואה 31453-01

31484-01 
עיון  -פילוסופיה פמיניסטית ומסורת ההלכה

 ביקורתי 
  

   מבוא לפילוסופיה של המוסר 31487-01

  פילוסופיה של המדע  31512-01

 הפילוסופיה של ניטשה 31554-01
תנאי קדם: קורס בתולדות הפילוסופיה  

 העתיקה והחדשה

 סובלנות, פלורליזם ורב תרבותיות 31572-01
תנאי קדם: קורס בתולדות הפילוסופיה  

 העתיקה והחדשה

31590-01 
סדנה לתלמידי  -שיטות מחקר בפילוסופיה 

 מחקר
  

 סמינר יישומי בביואתיקה  31645-01
שימו לב: ייתכן שחלק 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

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

   ספקנות: סקירה היסטורית וקונספטואלית 31731-01

 ילמד בזום   אונטולוגיה ופנומנולוגיה: ממשותו של היחס  31776-01

 ילמד בזום   בעיית הגוף והנפש 31788-01



                                                                         הדרכות אישיות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמינריונים: 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 

 הקורס 
 שם הקורס 

31222-01 

קריאת טקסטים: טיעונים  

 פילוסופיים חלק ב' 

 בזוםילמד 

31226-01 
ילדות וחינוך: עיונים  

 פילוסופיים 

31229-01 
קריאה בביקורת התבונה 

 הטהורה

31443-01 
ביואתיקה: טכסטים וטיעונים 

 מרכזיים )חובה ביואתיקה(

31499-01 
מהו האדם: תחנות 

 באנתרופולוגיה פילוסופית 

 שם הקורס  מספר הקורס 

31214-02 
   האמפריציסטים

 קורס מתוקשב

31231-02 
פילוסופית המוסר והדת של 

 קאנט 

31499-02 
מהו האדם: תחנות 

 באנתרופולוגיה פילוסופית 

 הפילוסופיה של ניטשה 31554-02

31572-02 
סובלנות, פלורליזם ורב  

 תרבותיות

31645-02 
 סמינר יישומי בביואתיקה 

 )חובה ביואתיקה( 

 הפילוסופית של היידגרמשנתו  31700-02

 תיאוריות של מודרניות  31727-02

31788-02 
 בעית הגוף והנפש 

 ילמד בזום


