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  סרוקה תורטמ .א

 ךלהמ – הפשה לש היפוסוליפ הרקיעב תויהל היפוסוליפה הכפה םירשעה האמבש רמול םזגומ הז ןיא
 ידכש ךכב תרבוגו תכלוה הרכה לש האצות אוה הז ינושל הנפמ .היפוסוליפב ינושלה הנפמה תרתוכל הכזש
 םיחנומהו םיקוספה לש תועמשמה תא םדוק ררבל חרכה שי ,תויסאלקה תויפוסוליפה תולאשב ןודל
 היפוסוליפב ימטסיפאה הנפמהש םשכ שממ( .הלא םיאשונב יפוסוליפה ןוידה ללכב להנתמ םתועצמאבש
 ובש ןפואה תא ןיבהל חרכה שי םלועה לע תולאשב ןודל ידכש ךכב הרכהה לש האצות היה 17-18 ה תואמב
 דאמ תעייסמ ולש הנבהש ,הביל םוחת איה הפשה לש היפוסוליפה ,וז הניחבמ ).םלועה תא םיספות ונא
 םיטלוב .םהלש תיוושכעה הסרגב היפוסוליפה לש םייפיצפסה ןוידה ימוחת תנבהל )תיחרכה רמול אלש(

 רקחמה ימוחת תיברמ לע לח רבדה םלוא ,דניימה לש היפוסוליפהו הקיזיפאטמה םה הז רשקהב דחוימב
  .יפוסוליפה

 םויה הלבקתה ,הפשה לש היפוסוליפב תיפוסוליפה הליהקה לש יביסנטניא קוסיע לש הנש האמ ףולחב
 תא ריכהל איה סרוקה תרטמ .דחוימב החונל ולש הדימלה תא ךפוהש המ ,םוחתה לש ידמל הריהב הנומת
 תא םג ומכ הלא תויגוסל עגונב תולבוקמה תודמעה תא ,הפשה לש היפוסוליפב תויזכרמה תויגוסה
  .הדמע לכ דגנו דעב םייזכרמה םינועיטה לש רשקהב תאז לכו ,ןהל תורחתמה תודמעה

 

 סרוקה ןכות .ב

 .םלועה ןיבל הפשה ןיב ,ירותסמה םיתעלו ,קתרמה רשקה ירק ,ןויצה סחיבו תועמשמב דקמתי סרוקה
 – םיעדיימ םירואיתו תומש טרפבו – םידדוב םיחנומל תועגונה תויגוסב דקמתנ סרוקה לש ןושארהו קלחב
 סרוקב שוגפנ םתואשו םוחתה תא ובציעש חתפמה תויומד ןיב .םימלש םיקוספל שדקוי ינשה קלחהש דועב
 ,הקפירק ,ןלפק ,לרס ,םאנטפ ,טמאד ,ןוסורטס ,ןוסדיוויד ,סיירג ,ןיוַוק ,ןייטשנגטיו ,לסאר ,הגרפ :ויהי
 .סיאול

 ונשי( רועישה תארקל ונממ םידומע הרשעכ ארקנ עובש לכבשכ ,ןיוצמו שדח דומיל רפס הוולי סרוקה תא
 לע ןתניי סרוקה ןויצ .תושר תאירק יטירפ לש המישר םג ןתנית ביחרהל םיניינועמל .)ילטיגיד קתוע םג

   .סרוקה םויסב תיב תניחב ךמס

 

  .ןויד ,האצרה :םירועישה ךלהמ
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 םירועישה לכל תטרופמ הארוה תינכת
 

 תושר תאירק תשרדנ האירק רועישה אשונ 
 הדמעה - םיעדיימ םירואית  .1

  תיתארוהה

 1 קרפ ,ןאקייל 

2-5 

 "הארוהו ןבומ לע" ,הגרפ

 – םיעדיימ םירואית  .2

 תירואיתה הדמעה

 2 קרפ ,ןאקייל 

13-22 

Russell, “Mr. Strawson on 

Referring” 

 – םיעדיימ םירואית  .3

 ןלנוד לש הדמעה

 2 קרפ ,ןאקייל

22-28 

Donnellan, “Putting 

Humpty Together Again” 

 תודמעה – תומש  .4

  ;תירואיתהו תיתארוהה

 3 קרפ ,ןאקייל

31-42 

 האצרה ,חרכהו תומש ,הקפירק

1 

 לש הדמעה – תומש  .5

  I הקפירק

  4 קרפ ,ןאקייל

45-55 

 המדקה ,חרכהו תומש ,הקפירק

 לש הדמעה – תומש  .6

 II הקפירק

  4 קרפ ,ןאקייל

56-63 

  "םירואית" ,לסאר

Reimer, “Reference” 

 5 קרפ ,ןאקייל תויציזופורפ  .7

69-77 

Russell, “On Propositions” 

 :"שומיש" תוירואית  .8

 ןייטשנגטיו
 6 קרפ ,ןאקייל

79-87 
 ,תויפוסוליפ תוריקח ,ןייטשנגטיוו

 1-26 םיפיעס

 :תויגולוכיספ תוירואית  .9

 סייַרג
 7 קרפ ,ןאקייל

90-100 
Grice, “Meaning” 

 8 קרפ ,ןאקייל תונתומיא  .10
 103-112 

Quine, “Two Dogmas of 

Empiricism” 

 :תמא יאנת לש תוירואית  .11

 ןוסדיוויד
 9 קרפ ,ןאקייל

114-126 

Davidson, “Truth and 

Meaning” 

  :תמא יאנת לש תוירואית  .12
  םיירשפא תומלוע

 10 קרפ ,ןאקייל
 129-137 

Lewis, “General Semantics 

 – תיטנמס הקיטמגרפ  .13

 תידמימ-וד הקיטנמס
 11 קרפ ,ןאקייל

141-148 
Kaplan, 

“Dthat”/“Demonstratives” 

 סרוקה םוכיס  .14
 תיב תניחב תקולחו

 ימוכיס לכ לע רוזחל

 רועישה
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 ןיא :םדק תושירד
 

  :תולטמ / תושירד / תובוח
 הטיסרבינואה ןונקת יפל :תוחכונ

 .רועישל רועישמ הבוחה רמוח האירק
 .)תורוש 2-3( רצרצק יעובש ליגרת
 

 :יפוסה ןויצה יביכרמ
 100% :תיב תניחב
 תיבה יליגרתמ 80% תשגה :הדובעה תשגהל יאנת
 
  :היפרגוילביב .ג

  :הבוח

  :דומילה רפסב 1-11 םיקרפ

Lycan, W., 2019. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 
edition, London: Routledge. nd3 

  .םיינורטקלא םיצבק ולעוי :לדומב

 LYC p2 401 :הירפסב

 

  :תושר
 לש לדומה רתאל ינורטקלא טמרופב ולעוי םירמאמה לכ .הלעמ טרופמה סובליסב המישרל םאתהב
  .סרוקה
 

 
  :םינחבמל בייחמ רמוח

 )סרוקה רתאב וזכורי( רועיש ימוכיס
 הבוחה תאירק רפס
 


