
 סמסטר א -מערכת שעות   –המחלקה לפילוסופיה 

 שישי  חמישי רביעי שלישי  שני  ראשון   

08:00 - 10:00     

 זהות וסוכנות 
 הדרכה אישית  –31212

 ד"ר רם טיקטין אפרת
 שנתי 

טיעונים קריאת טקסטים: 
 פילוסופיים

 הדרכה אישית  -31781-01
 ד"ר לבנון תמר 

 שנתי 
 הקורס ילמד בזום 

    
 

 

10:00 - 12:00     
 פילוסופיה של אנרי ברגסון

 הרצאה - 31221-01
 ד"ר תמר לבנון

 מטאפיזיקה של זהות ושינוי
 הדרכה אישית  -31770-01

 ד"ר לבנון תמר  
 שנתי 

 הקורס ילמד בזום 

 תרציונליות לא אנכי  
31205-01/02 

 הרצאה/סמינריון

 ד"ר ברא"ז דן 

  

 

 
 

 

12:00 - 14:00    

 בעת החדשה האלמושג 
31236-01/02 –  

 הרצאה/סמינריון
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 מבוא לפילוסופיה של הלשון 
 הרצאה  -31111-01

 ד"ר דן ברא"ז

 שנתי 

 

פילוסופית המוסר והדת של 
 קאנט

הרצאה /   – 31377-01/2
 סמינריון

 ד"ר הופר נעם
 שנתי 

  

 

 
 

 

14:00 - 16:00     
 סמינר מחקרי

 קולוקויום   - 31900-01
 שנתי 

מבוא לפרשנויות פילוסופיות של 
 מושג ההסתברות

 הרצאה  -31350-01
 מר בני אייזנר 

 שנתי 

 מבוא לאתיקת אקלים
01-31113  

דן  ד"ר ברא"ז  
 

S 

 

 

 
 

 

16:00 - 18:00 

הגל כפילוסוף שיטתי: 
קריאה בפנומנולוגיה של 
הרוח ובפילוסופיה של 

 המשפט 
הדרכה   -31349-01/02

 סמינריון אישית /
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

 מבוא לפילוסופיה של המוסר 
 הרצאה  - 31487-01

 ד"ר רם טיקטין אפרת

 הזמן: מציאות או אשליה?
 של הזמןבפילוסופיה סוגיות 

 הרצאה  - 31335-01
 מבוא לפילוסופיה  פרופ' דולב יובל 

 הרצאה  - 31101-01
 פרופ' איפרגן פיני

 
 תורת ההכרה  

 הרצאה  - 31208-01
  חסיד אלון פרופ'

  

 

תולדות הפילוסופיה החדשה  
 מדקארט עד קאנט 

 הרצאה  - 31202-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 

 

 

18:00 - 20:00 

 והפילוסופיה פרויד  
הרצאה /   – 31344-01/2

 סמינריון
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

 סוגיות באתיקה רפואית
 סמינריון/הרצאה -31733-01/02

 ד"ר אפרת רם טיקטין 

 תולדות הפילוסופיה העתיקה
 הרצאה  - 31102-01

 ד"ר לבנון תמר 
 שנתי 

 הקורס ילמד בזום 

 מבוא ללוגיקה 
 הרצאה  - 31105-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

 
 תורת ההכרה  

 הרצאה  - 31208-01
  חסיד אלון פרופ'

  

 

 

קריאה בביקורת התבונה 
 הטהורה 

 הדרכה אישית  –  31229-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 

 

 סוגיות בפילוסופיה של הדמיון
 הרצאה  – 31726-01/2

 חסיד אלון פרופ'
 

20:00 - 22:00       

 המדע פילוסופיה של 
 הרצאה  - 31512-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

    

 

 
 

 


