
 סמסטר א -  מערכת שעות – פילוסופיההמחלקה ל

 שישי  חמישי רביעי שלישי  שני  ראשון   

08:00 - 10:00     

 ילדות וחינוך: עיונים פילוסופיים
 הדרכה אישית  –  31226-01

 ד"ר רם טיקטין אפרת
 שנתי 

קריאת טקסטים: טיעונים 
 פילוסופיים חלק ב'

 הדרכה אישית  –  31222-01
 ד"ר לבנון תמר 

 שנתי 
 הקורס ילמד בזום 

  

ופנומנולוגיה :  אונטולוגיה 
 ממשותו של היחס 

 הרצאה  - 31776-01
 ד"ר לבנון תמר 

 הקורס ילמד בזום 

 
 

 

10:00 - 12:00     

 הפילוסופיה של ניטשה 
הרצאה /   – 31554-01/2

 סמינריון
 פרופ' שגיא אברהם

 שנתי 

ביואתיקה: טכסטים וטיעונים  
 מרכזיים 

 הדרכה אישית  –  31443-01
 פרופ' זהר נעם

 שנתי 

  

 בעית הגוף והנפש
הרצאה /   – 31788-01/2

 סמינריון
 ד"ר חסיד אלון

 שנתי 
 הקורס ילמד בזום 

 

 
 

 

12:00 - 14:00 

משנתו הפילוסופית של 
 היידגר 

הרצאה /   – 31700-01/2
 סמינריון

 פרופ' שגיא אברהם
 שנתי 

  

סובלנות, פלורליזים ורב  
 תרבותיות

הרצאה /   – 31572-01/2
 סמינריון

 פרופ' שגיא אברהם
 שנתי 

  

פילוסופית המוסר והדת של 
 קאנט

הרצאה /   – 31231-01/2
 סמינריון

 ד"ר הופר נעם
 שנתי 

  

 

 
 

 

14:00 - 16:00     
 סמינר מחקרי

 קולוקויום רשות - 31902-01
 שנתי 

 האמפריציסטים 
הרצאה /   – 31214-01/2

 סמינריון
 ד"ר לבנון תמר 

 שנתי 
 קורס מתוקשב 

    

 

 
 

 

16:00 - 18:00 

מהו האדם: תחנות 
באנתרופולוגיה  

 פילוסופית 
הדרכה   – 31499-01/2

 אישית / סמינריון
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

 מבוא לפילוסופיה של המוסר 
 הרצאה  - 31487-01

 רם טיקטין אפרתד"ר 

 תורת האמת של ג'יימס 
 הרצאה  - 31216-01

 פרופ' דולב יובל 

 מבוא לפילוסופיה 
 הרצאה  - 31101-01

 פרופ' איפרגן פיני

 מבוא לאסתטיקה
 הרצאה -  31218-01

 ד"ר חסיד אלון
 שנתי 

  

 

 -שיטות מחקר בפילוסופיה 
 סדנה לתלמידי מחקר 

 הרצאה  - 31590-01
 פרופ' זהר נעם

 

 אתיקה, הלכה ורפואה
 הרצאה  - 31453-01

 פרופ' זהר נעם

 

תולדות הפילוסופיה החדשה  
 מדקארט עד קאנט 

 הרצאה  - 31202-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 

18:00 - 20:00 

 תיאוריות של מודרניות 
הרצאה /   – 31727-01/2

 סמינריון
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

 המוסר מבוא לפילוסופיה של 
 הרצאה  - 31487-01

 תולדות הפילוסופיה העתיקה ד"ר רם טיקטין אפרת
 הרצאה  - 31102-01

 ד"ר לבנון תמר 
 שנתי 

 הקורס ילמד בזום 

 מבוא ללוגיקה 
 הרצאה  - 31105-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

 פרדוקסים וניסויי מחשבה 
 הרצאה  - 31716-01

 ד"ר חסיד אלון
 שנתי 

  

 

 

בביקורת התבונה קריאה 
 הטהורה 

 הדרכה אישית  –  31229-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 

 

20:00 - 22:00       

 פילוסופיה של המדע 
 הרצאה  - 31512-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

    

 

 
 

 



 ב סמסטר  -  מערכת שעות – פילוסופיההמחלקה ל

 שישי  חמישי רביעי שלישי  שני  ראשון   

08:00 - 10:00     

 ילדות וחינוך: עיונים פילוסופיים
 הדרכה אישית  –  31226-01

 ד"ר רם טיקטין אפרת
 שנתי 

קריאת טקסטים: טיעונים 
 פילוסופיים חלק ב'

 הדרכה אישית  –  31222-01
 ד"ר לבנון תמר 

 שנתי 
 הקורס ילמד בזום 

  

 הפילוסופיה של אנרי ברגסון
 הרצאה  - 31221-01

 ד"ר לבנון תמר 
 הקורס ילמד בזום 

 

 

 

10:00 - 12:00     

 הפילוסופיה של ניטשה 
הרצאה /   – 31554-01/2

 סמינריון
 פרופ' שגיא אברהם

 שנתי 

ביואתיקה: טכסטים וטיעונים  
 מרכזיים 

 הדרכה אישית  –  31443-01
 פרופ' זהר נעם

 שנתי 

  

 בעית הגוף והנפש
הרצאה /   – 31788-01/2

 סמינריון
 ד"ר חסיד אלון

 שנתי 
 הקורס ילמד בזום 

 

 

 

 

12:00 - 14:00 

משנתו הפילוסופית של 
 היידגר 

הרצאה /   – 31700-01/2
 סמינריון

 פרופ' שגיא אברהם
 שנתי 

  

סובלנות, פלורליזים ורב  
 תרבותיות

הרצאה /   – 31572-01/2
 סמינריון

 פרופ' שגיא אברהם
 שנתי 

ספקנות: סקירה הסטורית  
 וקונספטואלית

 הרצאה  - 31731-01
 פרופ' דולב יובל 

פילוסופית המוסר והדת של 
 קאנט

הרצאה /   – 31231-01/2
 סמינריון

 ד"ר הופר נעם
 שנתי 

  

 

 

 

 

14:00 - 16:00   

 סמינר יישומי בביואתיקה
הרצאה /   – 31645-01/2

 סמינריון
 ד"ר רם טיקטין אפרת

 סמינר מחקרי
 קולוקויום רשות - 31902-01

 שנתי 

 האמפריציסטים 
הרצאה /   – 31214-01/2

 סמינריון
 ד"ר לבנון תמר 

 שנתי 
 קורס מתוקשב 

    

 

 

 

 

16:00 - 18:00 

תחנות מהו האדם: 
באנתרופולוגיה  

 פילוסופית 
הדרכה   – 31499-01/2

 אישית / סמינריון
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

 סמינר יישומי בביואתיקה
הרצאה /   – 31645-01/2

 סמינריון
 ד"ר רם טיקטין אפרת

פילוסופיה פמיניסטית ומסורת  
 עיון ביקורתי -ההלכה

 הרצאה  - 31484-01
 פרופ' זהר נעם

פילוסופיה של  -ניטשהמהגל עד 
 19-20המאות 
 הרצאה  -31232-01

 מבוא לאסתטיקה פרופ' איפרגן פיני
 הרצאה -  31218-01

 ד"ר חסיד אלון
 שנתי 

  

 

 

תולדות הפילוסופיה החדשה  
 מדקארט עד קאנט 

 הרצאה  - 31202-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 מוסר ומלחמה 
 הרצאה  - 31691-01

 פרופ' זהר נעם

 

 

18:00 - 20:00 

 תיאוריות של מודרניות 
הרצאה /   – 31727-01/2

 סמינריון
 פרופ' איפרגן פיני

 שנתי 

קריאה בביקורת התבונה 
 הטהורה 

 הדרכה אישית  –  31229-01
 ד"ר הופר נעם

 שנתי 

 תולדות הפילוסופיה העתיקה
 הרצאה  - 31102-01

 ד"ר לבנון תמר 
 שנתי 

 הקורס ילמד בזום 

 ללוגיקה מבוא 
 הרצאה  - 31105-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

 פרדוקסים וניסויי מחשבה 
 הרצאה  - 31716-01

 ד"ר חסיד אלון
 שנתי 

  

 

 

 

 

20:00 - 22:00       

 פילוסופיה של המדע 
 הרצאה  - 31512-01

 פרופ' דולב יובל 
 שנתי 

    

 

 

 

 

 


