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החוג לפילוסופיה
לימודי התואר הראשון

א. כללי
מטרת הלימודים בחוג לפילוסופיה היא להקנות לתלמיד מושגי יסוד, להציג בפניו שיטות הגות ותחומי עניין פילוסופיים, ולאפשר לו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בשניים מתחומים אלה, לפי נטיותיו והתעניינותו. בהתאם לכך מורכבת מערכת הלימודים של החוג משלוש קבוצות של קורסים (להלן סעיף ד').

ב. מסלולי הלימודים
1. 	במסלול הדו-חוגי ילמדו התלמידים 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים ו-56 ש"ס קורסים בפילוסופיה, בסה"כ 60 ש"ס 	 תלמידי "חוג לאחר תואר" פטורים מהלימודים הפקולטטיים (4 ש"ס).
2.	במסלול החד-חוגי ילמדו התלמידים 8 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים ו-112 ש"ס קורסים מפילוסופיה ומחוגים אחרים, בסה"כ 120 ש"ס.
3.	לימודי חטיבה בפילוסופיה בהיקפים שונים לתלמידי חוגים אחרים (להלן סעיף ח').

ג. תנאי הקבלה
1.	במסלול הדו-חוגי
	קבלת תלמידים לחוג נעשית לפי דרישות הפקולטה, כמפורט בחוברת המידע של המרכז למרשם.

2.	במסלול החד-חוגי
	המסלול החד-חוגי נועד למספר מצומצם של תלמידים, המעוניינים להעמיק בלימודי הפילוסופיה ולהרחיב את אופקיהם בנושאים משלימים מחוגים אחרים, לפי בחירתם.
	יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין במסלול זה רק מי שסיים את כל חובות שנה א' בפילוסופיה בציון 90 ומעלה, ושנה א' בחוג נוסף (16 ש"ס לפחות) בציון 85 ומעלה.
	תלמיד המתקבל למסלול זה ורמת הישגיו בסוף שנה ב' אינה מגיעה לציון 80 לפחות, יבוטל מסלול לימודיו ויהיה עליו להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול הדו-חוגי.

ד. מבנה תכנית הלימודים    תכנית לימודים החל משנה"ל תשס"א.
 ככלל, תכנית הלימודים הקובעת לכל סטודנט היא זו של השנה שבה החל או חידש את לימודיו בחוג.

תלמידי החוג ישתתפו (מעבר ללימודים הפקולטטיים) בקורסי החוג הנחלקים לשלוש קבוצות:

קבוצה א' - קורסי חובה
מבוא לפילוסופיה יוונית; מבוא לתולדות הפילוסופיה החדשה; מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל; קריאה מודרכת (א', ב' וג'); פילוסופיה במאות ה- 20-19.

קבוצה ב' - קורסים בתחומי הלימוד
מטאפיסיקה ותורת ההכרה; לוגיקה ופילוסופיה של הלשון; פילוסופיה מזרחית ומושווית (הודית וסינית); תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופית המדע והתרבות הדיגילטאלית.
ייתכנו שינויים ותוספות בתחומי הלימוד בהתאם לנסיבות. 
החוג אינו מתחייב לקיים כל שנה את כל תחומי הלימוד.
בכל אחד מתחומי הלימוד שפורטו לעיל יינתנו שיעורים, תרגילים וסמינריונים ברמות שונות לפי הפירוט הבא:
1.	מבוא בתחום הלימוד, שבו יילמדו מושגי-יסוד וטקסטים בסיסיים ומרכזיים, השייכים לתחום.
2.	שיעור המשך ותרגיל, שיקיפו את הבעיות היסודיות של התחום ואת הפתרונות המרכזיים שהוצעו להן. ההשתתפות בקורסים אלה מותנית בהשתתפות במבוא של תחום הלימוד.
3.	סמינריון - עיסוק בבעיה מסויימת או בהגותו של פילוסוף מסויים בתחום הלימוד. ההשתתפות בסמינריון מותנית במילוי החובות הקודמות בתחום ועמידה במבחן הבקיאות (ראה סעיף ו'2).

קבוצה ג' - שיעורי בחירה
החוג מציע שיעורי בחירה בתחומים השונים, שבחלקם אינם מכוונים דווקא למתמחים באותו תחום.  

ה. מהלך הלימודים

מהלך הלימודים לתלמידי החוג במסלול הדו-חוגי	
תלמיד התואר הראשון בחוג לפילוסופיה ילמד 60 שעות סמסטריאליות (ש"ס) לפי הפירוט הבא:

שנה א'
מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד 	4 	ש"ס 	סמ' א' 
מבוא לפילוסופיה יוונית	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
מבוא לפילוסופיה החדשה	2 	ש"ס	סמ' א' או ב'
קריאה מודרכת א'	2 	ש"ס	סמ' א' או ב'
מבואות בתחומי הלימוד 	תלמיד שיבחר בתחום  תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
	תלמיד הבוחר בתחום פילוסופיה מזרחית ומושווית, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו (2 ש"ס) ומבוא לפילוסופיה סינית (2 ש"ס). התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
	8    	ש"ס	סמ' א' או ב'
                                                                      סה"כ	18	ש"ס

שנה ב'
פילוסופיה במאות ה- 20-19	2 	ש"ס	סמ' א' או ב' 
קריאה מודרכת ב'	4 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
קריאה מודרכת  ג'	2 	ש"ס  	סמ' א' או ב'
שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום I	בשנה ב' יבחר התלמיד שני תחומי לימוד (ע"ס ציון חיובי במבוא בתחום), ובהם ישתתף בשיעורי המשך ותרגילים, בשיעורי בחירה  ובסמינריונים. כמו כן, על התלמיד לעמוד בהצלחה במבחן הבקיאות (בנוסף לעמידה בהצלחה בחובות הקודמות) כתנאי קדם להשתתפות בסמינריונים.
	4 	ש"ס	סמ' א'
שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום II	4 	ש"ס	סמ' א'
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד הנ"ל	4 	ש"ס	סמ' א' או ב'
שיעור בחירה כלשהו	2    	ש"ס	סמ' א' או ב'
                                                                      סה"כ	22 	ש"ס
דרישת קדם להשתתפות בסמינריונים - מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון עובר במבחן הבקיאות (ראה סעיף ו' 2).
על התלמיד לכתוב 2 עבודות סמינריוניות אצל  מרצים שונים.

שנה ג'
סמינריון בתחום I	4 	ש"ס	סמ' א' או ב'   אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמיד לקחת שיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף של 2  ש"ס.
סמינריון בתחום II	4 	ש"ס	סמ' א' או ב'  
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד הנ"ל	4 	ש"ס	סמ' א' או ב'
שיעורי בחירה כלשהם	4   	ש"ס 	סמ' א' או ב'
                                                                      סה"כ 	16 	ש"ס

סה"כ שעות בלימודי פילוסופיה: 56 ש"ס
+ 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים, עיין בפרק הלימודים הפקולטטיים בידיעון זה.

סה"כ שעות בלימודי התואר הראשון בפילוסופיה: 60 ש"ס


תשס"ג
קורסים
שנה
2 ש"ס
פילוסופיה יוונית
א'
2 ש"ס
פילוסופיה חדשה

4 ש"ס
מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל

2 ש"ס
קריאה מודרכת א'

8 ש"ס
4 מבואות תחומיים

2 ש"ס
סדנת יסוד/ אנגלית מוגבר (בהתאם לחוג הנוסף במדעי הרוח) (תנאי קדם לסמינריון)
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים
הרישום לא בחוג
2 ש"ס
שיעורים פנורמיים

2 ש"ס
מבוא לפילוסופיה במאות 19 - 20
ב'-ג'
4 ש"ס
קריאה מודרכת ב'

2 ש"ס
קריאה מודרכת ג'

4 ש"ס
שיעור המשך +תרגיל צמוד (תחום א')

4 ש"ס
שיעור המשך +תרגיל צמוד (תחום ב')

4 ש"ס
2 שיעורי בחירה (תחום א')

4 ש"ס
2 שיעורי בחירה (תחום ב')

6 ש"ס
3 שיעורי בחירה כלשהם


מבחן בקיאות

4 ש"ס
סמינריון (תחום א') *
ג'
4 ש"ס
סמינריון (תחום ב') *

60 ש"ס
סה"כ


* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמיד לקחת שיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף 2 ש"ס.

מהלך הלימודים לתלמידי החוג במסלול החד-חוגי
תלמיד המסלול החד-חוגי לתואר ראשון ילמד 112 ש"ס מלימודי הפילוסופיה ומחוגים אחרים, ובנוסף על כך 8 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים, סה"כ 120 ש"ס, בהתאם לפרוט הבא:

-  שיעורים וסמינריונים בחוג לפילוסופיה 	76  	ש"ס
-  לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון)	20  	ש"ס
-  שיעורים מחוגים אחרים	16  	ש"ס
-  שפה זרה שניה עד רמת מתקדמים (לא לשקלול)	---           
                                                                   סה"כ	112 	ש"ס
-  HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים	8    	ש"ס
                                                                   סה"כ	120	 ש"ס

הלימודים בקורסי החוג לפילוסופיה במסלול החד-חוגי - סה"כ 76 ש"ס

שנה א'  (ר' סעיף ה' דלעיל)	18	ש"ס

שנה ב'
פילוסופיה במאות ה- 20-19	2	ש"ס
קריאה מודרכת ב'	4	ש"ס
קריאה מודרכת ג'	2	ש"ס
3 שיעורי המשך + תרגילים צמודים	12	ש"ס
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד	12	ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם	8    	ש"ס
                                                                   סה"כ	40	ש"ס
	
דרישת קדם להשתתפות בסמינריונים: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון עובר במבחן הבקיאות. (ראה סעיף ו' 2)
על התלמיד לכתוב 3 עבודות סמינריוניות אצל מרצים שונים.

שנה ג'
סמינריון בתחום הלימוד I	4	ש"ס   אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמיד לקחת שיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף של 2  ש"ס.
סמינריון בתחום הלימוד II	4	ש"ס 
סמינריון בתחום הלימוד III	4	ש"ס 
שיעורי בחירה כלשהם	6    	ש"ס
                                                                   סה"כ 	18 	ש"ס

התלמיד ידרש להגיע לרמת "מתקדמים" בלימודי שפה זרה שניה. שעות לימודי השפה הזרה לא ייחשבו במכסת השעות לתואר והציון לא ישוקלל בציון הגמר.

ו. דרישות במהלך הלימודים
1.	לימודי החוג לפילוסופיה מדורגים. השתתפות בלימודי המשך בתחומי הלימוד מותנית בסיום החובות בשיעורי המבוא בתחום הלימוד. השתתפות בסמינריון מותנית בסיום החובות של שיעור המשך + תרגיל בתחום וציון חיובי במבחן הבקיאות.
2. 	מבחן בקיאות: תלמיד החוג חייב להבחן בבחינת הבקיאות בתום שנת לימודיו השניה. 
	רשאי להבחן תלמיד שסיים חובות הלימוד בקורסים הבאים: מבוא לפילוסופיה יוונית 2 ש"ס, מבוא לפילוסופיה החדשה 2 ש"ס, מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל 4 ש"ס, קריאה מודרכת א' + ב' 6 ש"ס, 4 מבואות בתחומי הלימוד 8 ש"ס. סה"כ 22 ש"ס.
	הדרכה כללית לבחינה זו תינתן לתלמידים במהלך שנת הלימודים השניה, במסגרת קבוצות הקריאה המודרכת. דף הנחיות לקרא המבחן נמצא במזכירות החוג ובאתר האינטרנט של החוג.
3.	התלמיד חייב לעמוד בבחינה, או להגיש עבודה (עפ"י דרישות המרצה) בכל שיעור ותרגיל ששמע, ולהגיש עבודה סמינריונית בכל סמינריון שהשתתף בו. אסור לבחור בסמינריון במקום שיעור, או להפך. 
4.	ככלל, מומלץ לתלמידים להבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר ע"י ועדת הוראה חוגית, רק אם נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה בשני המועדים מסיבת מילואים או לידה. לא ינתן מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.
5.	עבודות סמינריוניות תמסרנה רק באמצעות מזכירות החוג. מועדי הגשת העבודות (סמינריוניות ואחרות) מצויינים בלוח המבחנים בידיעון זה.
	לא תתקבלנה עבודות באיחור, אלא רק באישור מיוחד של ועדת ההוראה החוגית.

ז. ציון גמר
ממוצע שיעורי החוג יחושב כך:
במסלול הדו-חוגי -
ממוצע שיעורים	54%
ממוצע סמינריונים	25%
מבחן בקיאות	15%
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים	6%

במסלול המורחב (חד-חוגי) -
ממוצע שיעורים	44%
ממוצע 3 סמינריונים	25% 
חטיבה חיצונית	7%
סמינריון בחטיבה	3%
מבחן בקיאות	15%
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים 	6%

ח. חטיבות לימודים מיוחדות
לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון (בחוג אחר), במסגרת לימודים חד-חוגית, אשר החוג שלהם ממליץ בפניהם או מחייב אותם בלימודי חטיבה ובחרו ללמוד אותה  במסגרת החוג לפילוסופיה. תלמיד ילמד לימודי חטיבה רגילה (ללא סמינריון) - 16 ש"ס, או חטיבה מורחבת (עם סמינריון) 20 ש"ס.

1. חטיבה רגילה 16 ש"ס
מבוא היסטורי לפילוסופיה	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב' 
(פילוסופיה יוונית או פילוסופיה חדשה)
3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד	6 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
קריאה מודרכת א'	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
שיעור המשך + תרגיל באחד מהתחומים בו למד מבוא	4 	ש"ס 	סמ' א'
שיעור בחירה בתחום בו למד מבוא	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'





2. חטיבה מורחבת 20 ש"ס

שנה א'
מבוא הסטורי לפילוסופיה (פילו' יוונית או פילוסופיה חדשה)	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד	6 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
קריאה מודרכת א'	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'

שנה ב'
שיעור המשך + תרגיל באחד התחומים בו למד מבוא	תלמיד שיבחר בתחום תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס).  תלמיד שיבחר בתחום פילוסופיה מזרחית ומושווית, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו (2 ש"ס) ומבוא לפילוסופיה סינית (2 ש"ס). 
	4 	ש"ס 	סמ' א'
שיעור בחירה בתחום בו למד מבוא	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
סמינר בתחום הלימוד הנ"ל	תנאי קדם להשתתפות בסמינר - ציון חיובי בשיעור ההמשך ובתרגיל הצמוד לו. אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמיד לקחת שיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף של 2 ש"ס.
	4 	ש"ס 	סמ' א' או ב'


ט. תכניות לימוד משותפות

1. מסלול לימודים מצורף (דו-חוגי) תולדות האמנות ופילוסופיה 
מטרות התכנית
- 	להציע לתלמידים הכשרה בין-תחומית בפילוסופיה ובתולדות האמנות.
- 	למקד את נקודות המפגש שבין לימודי תולדות האמנות ובין לימודי האסתטיקה בפילוסופיה. להעמיק את הידע של התלמיד בתחומים אלה ולעודד כיווני לימוד ומחקר, בהם ישולבו שני תחומים אלה.

תנאי קבלה
תלמידים יתקבלו לתכנית זו בשנת לימודיהם השניה, לאחר שהשלימו שנת לימודים מלאה בשני החוגים, וממוצע לימודיהם בשנה זו הוא 80 לפחות, בכל חוג.

ייעוץ ומעקב
לימודי התלמידים יונחו באופן רצוף ואישי על ידי יועץ מהחוג לתולדות האמנות ומהחוג לפילוסופיה. תכנית הלימודים של התלמידים תורכב בהנחייתם ותהיה חייבת באישור היועצים.

נוהלי הלימודים
התלמידים יהיו כפופים לנוהלי הלימודים הנהוגים בחוגים לפילוסופיה ולתולדות האמנות.

תכנית הלימודים:
החוג לפילוסופיה
תלמידי התכנית המשותפת ילמדו בהתאם למתכונת ולכללים הנהוגים בחוג, בשינויים הבאים:
אחד מהמבואות שלב א' חייב להיות "מבוא לאסתטיקה".
אחד מתחומי ההתמחות חייב להיות אסתטיקה.
אפשר להוסיף שיעורי בחירה מחוגים אחרים כמו: ספרויות ומוסיקולוגיה.

החוג לתולדות האמנות
4 מבואות + תרגילים	32 	ש"ס
2 מבואות (שיעור ללא תרגיל)	4 	ש"ס
5 שיעורי בחירה	20 	ש"ס
2 פרו"ס (בהתאם לדרישות החוג)	8 	ש"ס
1 סמינריון	4     	ש"ס 
                                                                                     סה"כ	68 	ש"ס
תלמידים במסלול לימוד זה חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שניה, כמקובל בלימודי התואר הראשון של החוג לתולדות האמנות.

2. מסלול לימוד מצורף (דו-חוגי) פילוסופיה ומדע המדינה
מטרות התכנית
-	להעניק הכשרה בין-תחומית במדע המדינה ובפילוסופיה.
-	למקד את נקודות המפגש שבין לימודי הרעיונות המדיניים ובין לימודי פילוסופיה פוליטית ולהעמיק את הידע של התלמיד בתחומים אלה.
במסגרת לימודים זו יעסקו התלמידים בהרחבה בלימוד נושאים ובעיות בתחומי הרעיון המדיני ופילוסופיה פוליטית.

תנאי קבלה
תלמידים יתקבלו לתכנית זו בשנת לימודיהם השניה, לאחר שהשלימו שנת לימודים מלאה בשני החוגים, בציון 80 לפחות בכל אחד מהחוגים.

ייעוץ ומעקב
לימודי התלמידים יונחו באופן רצוף ואישי על ידי יועץ מהחוג למדע המדינה ומהחוג לפילוסופיה. תכנית הלימודים של התלמידים תורכב בהנחייתם ותהיה חייבת באישור היועצים.

תכנית הלימודים:
החוג לפילוסופיה
תלמידי התכנית המשותפת ילמדו בהתאם למתכונת ולכללים הנהוגים בחוג, בשינויים הבאים:
אחד מהמבואות שלב א' חייב להיות "מבוא לפילוסופיה פוליטית".
אחד מתחומי ההתמחות חייב להיות פילוסופיה פוליטית.
ניתן להוסיף שיעורי בחירה מהחוגים: היסטוריה, סוציולוגיה והיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות.

החוג למדע המדינה
מבואות החוג	20	ש"ס
סטטיסטיקה	4	ש"ס
מחשבים	4	ש"ס
שיטות מחקר	4	ש"ס
התנהגות וכלכלה פוליטית	3	ש"ס
3 קורסי בחירה (2 לפחות בתחום הרעיון המדיני)	9	ש"ס
פרו"ס בתחום הרעיון המדיני	2	ש"ס
סמינריון בתחום הרעיון המדיני	4     	ש"ס 
                                                                                   סה"כ	50	ש"ס

3. מסלול בתכנית הלימודים במתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מבין: כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה (0379) 	 הטיפול בתלמידים הוא במזכירות תלמידים בבית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות יתבצע בחוגים הרלבנטיים.

תאור התכנית ומטרותיה
תכנית הלימודים המוצעת מיועדת לתת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר הראשון לקראת לימודים גבוהים, מסגרת לימודים ייחודית ויוקרתית. התכנית תאפשר להם לרכוש תוך-כדי לימודי התואר הראשון, בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומים של מדעי החברה והרוח בהם יש לרקע המתמטי חשיבות מכרעת.

מבנה תכנית הלימודים
מסגרת הלימודים היא התכנית הדו-חוגית (הקיימת) במתמטיקה עם חוג נוסף מפקולטה אחרת, כאשר במקום לימודים בחוג נוסף, ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה.

תכנית הלימודים כוללת 141 ש"ס, מהן:
א. במתמטיקה       	– 77 ש"ס
ב. בשתי החטיבות 	– 32 ש"ס בכל חטיבה
החוג לפילוסופיה
שנה א'
מבוא לפילוסופיה חדשה 	2	ש"ס 	סמ' א' או ב'
קריאה מודרכת א'	2	ש"ס 	סמ' א' או ב'
מבוא כללי ללוגיקה והתרגיל הצמוד	4   	 ש"ס	סמ' א'
                                                                 סה"כ 	8 	ש"ס

שנה א' ו/או שנה ב'
שלושה מבואות תחומיים מתוך:
מבוא ללוגיקה פילוסופית	2 	ש"ס 	סמ' ב'
מבוא לפילוסופיה של הלשון	2 	ש"ס 	סמ' ב'
מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה	2 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
מבוא לפילוסופיה של המדע	2    	ש"ס 	סמ' ב'
                                                                 סה"כ 	6 	ש"ס
שנה ב'
שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד והתרגיל הצמוד לו	4 	ש"ס 	סמ' א'
קריאה מודרכת ב'	4 	ש"ס 	סמ' א' או ב'
שיעור בחירה	2    	ש"ס 	סמ' א' או ב'
                                                                 סה"כ 	10 	ש"ס
שנה ג'
סמינר בתחום ההתמחות	4 	ש"ס   אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמיד לקחת שיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף של 2  ש"ס.	סמ' א' או ב'
2 שיעורי בחירה	4    	ש"ס 	סמ' א' או ב'
                                                                 סה"כ 	8 	ש"ס
                                                  סה"כ בחטיבה 	32 ש"ס



י. ועדת הוראה
1.	חברי הוועדה עומדים לרשות התלמידים הפונים אליהם בשעות הקבלה המפורסמות על לוח המודעות.
2.	פניות לוועדה יש להגיש בכתב באמצעות מזכירות החוג.
3.	בקשה לערעור על ציון, ניתן להגיש למזכירות החוג בלבד (ולא למורה במישרין), עד 10 ימים מיום פרסום הציונים על לוח המודעות. הבקשה חייבת להיות מנומקת ומלווה בסימוכין.







לימודי התואר השני

מטרות הלימודים
מטרות הלימודים לתואר השני כוללות:
א.	העמקה באחד או בשניים מתחומי הפילוסופיה הנלמדים בחוג - תורת ההכרה ומטאפיסיקה; לוגיקה ופילוסופיה של הלשון; תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית; פילוסופיה מזרחית ומושווית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופיה של המדע והתרבות הדיגיטאלית.
ב.	רכישת כלים למחקר פילוסופי.
	לימודי התואר השני מהווים התחלה של לימודי-מחקר. החוג יעודד, בין היתר, מחקרים שייערכו בשיתוף עם תחומים מחקריים אחרים כגון: חינוך, משפטים, תורת הספרות, מחקר התרבות, מדעי המדינה, לימודים קלאסיים ותולדות האמנות. לתלמידים שייזמו הצעות מחקר כאלה ויימצאו מתאימים למסגרת לימודים בין-תחומית, תורכב לפי הצורך מערכת לימודים מתאימה.

החוג מקיים שני מסלולי-לימוד מקבילים לקראת התואר השני:
מסלול א':  כולל כתיבת עבודת גמר.
מסלול ב':   ללא כתיבת עבודת גמר.
תלמידים שיבחרו במסלול ב' לא יוכלו להתקבל בעתיד ללימודי התואר השלישי, אלא אם יכתבו עבודת גמר.

תנאי קבלה (לשני המסלולים)
ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות, שעמדו בבחינת הבקיאות הנערכת בחוג וקיבלו בה ציון 80 לפחות. תלמידים שלא השתתפו בבחינת הבקיאות יתקבלו על-תנאי עמידה במבחן הבקיאות בציון 80 לפחות, בשנה הראשונה ללימודיהם.
ללימודי התואר השני יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר אקדמאי שאינם בוגרי החוג לפילוסופיה, בתנאי שיציגו תעודה מוכרת של "בוגר אוניברסיטה", בציון גמר של 75 לפחות. תלמידים אלה יתקבלו במעמד מיוחד לשנת השלמות ויחוייבו בלימודי השלמה בהיקף של 32 ש"ס (מלימודי התואר הראשון) ובעמידה בבחינת הבקיאות. תנאי המעבר למעמד "מן המניין" הוא ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 80 לפחות בבחינת הבקיאות.

מבנה תכנית הלימודים
תכנית הלימודים לתואר השני כוללת את הקורסים הבאים:
א.	סמינריון מחקר א' (הדרכה אישית): סמינר זה כולל פגישות של הדרכה אישית בין התלמיד ובין מורה הסמינר. מטרות ההדרכה האישית: רכישת כלי-מחקר פילוסופיים, תרגול והתעדכנות בחומר ביבליוגראפי, שיפור מיומנויות הכתיבה המקצועית.
ב.	סמינריון מחקר ב': סמינריון מחקר לתלמידי תואר שני מתקדמים שנועד למלא פורמאט כולל של לימודים, אשר מאפשר עבודה מחקרית עצמאית, שיח ביקורתי-הדדי בין התלמידים ועבודה משותפת שלהם על נושאים מסויימים. הסמינריון כולל מפגשים כלליים והדרכה אישית.
ג.	סמינריוני בחירה: עיסוק בנושא מסויים או בפילוסוף מסויים בתחום התמחות כלשהו. ככלל, התלמידים ישתתפו בסמינריונים שמיועדים לתואר שני, אך יהיו רשאים להשתתף גם בסמינריונים מלימודי התואר הראשון, בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס לתלמידי מסלול א', ו - 12 ש"ס לתלמידי מסלול ב'.
ד.	הסמינריון המחלקתי (הקולוקויום): תלמידי התואר השני חייבים להשתתף בסמינריון המחלקתי של החוג לפילוסופיה. פגישות אלה נערכות בדרך-כלל אחת לשבועיים (בימי ד', בשעות 16-18) והן מוקדשות להרצאות ולדיונים בנושאים פילוסופיים שונים, בהשתתפות מרצים אורחים, מורי החוג ותלמידיו המתקדמים (תלמידי תואר שני ושלישי). ההשתתפות בסמינריון המחלקתי אינה כלולה במניין השעות לתואר ואינה כרוכה בהגשת עבודות. תוכנית הסמינר המחלקתי מפורסמת באתר האינטרנט של החוג.

מהלך הלימודים
לימודי התואר השני מורכבים משני שלבים (בשני המסלולים):
התלמיד ילמד 32 ש"ס (במסלול א') או 44 ש"ס (במסלול ב'), במשך שתי שנות לימוד לפחות, בהתאם לשלבים הבאים:

א. שלב ההכשרה
שלב זה ימשך בדרך כלל שני סמסטרים, במהלכם ישמע התלמיד כמחצית מספר השעות הנדרש לתואר (בהתאם למסלול בו הוא מתכוון ללמוד, ולא פחות מ-  16 ש"ס), יגיש עבודה סמינריונית אחת וישתתף בשני סמינריוני מחקר א' (חובה).
תלמידים הלומדים לימודים חלקיים יוכלו לפרוש את לימודי ההכשרה על פני פרק זמן ממושך יותר. תלמידים מצטיינים יוכלו ללמוד עפ"י תכנית מיוחדת ובקצב מהיר יותר.

ב. שלב ההתמחות
בתחילת הסמסטר השלישי ללימודי התלמיד (או במועד מוקדם יותר כאשר מדובר בתלמידים מצטיינים), תתקיים שיחת הכוונה בין התלמיד לבין ועדת התואר השני של החוג. מטרת השיחה להעמיד את התלמיד על הערכות מוריו ביחס להישגיו וכישוריו, ולכוונו למסלול הולם. כמו כן ייקבעו בשיחות אלה תחומי ההתמחות של התלמידים ובחירת המנחים והיועצים האישיים. לתלמיד במסלול א' ימונה מנחה לכתיבת עבודת הגמר, אשר ילווה אותו בהכנת ההצעה לעבודה ובשלבים השונים של כתיבתה. לתלמיד במסלול ב' ימונה יועץ-לימודים, אשר ילווה אותו בבחירת תחומי התעניינותו, ייעץ לו בבחירת הקורסים וישתתף בבחינת הגמר שלו.
סדר הלימודים
מסלול א' (עם עבודת גמר):
1.  2 סמינריוני מחקר א' (הדרכה אישית)	4	ש"ס
2.  סמינריון מחקר ב'	4	ש"ס
3.  סמינריוני בחירה	24	ש"ס
4.  שפה זרה שניה ברמת פטור	-----         
5.  עבודת גמר	_________ 
סה"כ 	32 	ש"ס

במסגרת סמינריוני הבחירה  על התלמיד לכתוב 2 עבודות סמינריוניות אצל שני מרצים שונים. בשאר הסמינריונים יגיש התלמיד רפראטים, בהתאם להנחיות המרצים בקורסים השונים.

כמו כן, על התלמיד לעמוד בבחינה בשפה זרה שניה ברמת "פטור". לימודי שפות אינם נכללים במיכסת 32 ש"ס של לימודי התואר השני.
עם סיום לימודיו, יגיש התלמיד עבודת גמר.

עבודת גמר
התלמיד חייב להגיש עבודת גמר שתכלול הצגה ביקורתית של נושא מתחום התמחותו. עליו להוכיח בעבודתו יכולת מחקרית, כולל מיומנות בכתיבה מדעית. כמו כן תשקף העבודה שליטה בספרות הרלוונטית, הן הראשונית והן המשנית, כולל התייחסות לפרסומים שיצאו לאור בשנים האחרונות.
תחום עבודת הגמר ייקבע בייעוץ, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השניה. בהתאם לכך ייקבע לתלמיד מנחה, עמו ייפגש לעתים מזומנות לדיון בנושא העבודה. על התלמיד להגיש בכתב הצעה לעבודת הגמר, לאישור ועדת ההוראה לתואר שני.
היקף עבודת הגמר לא יעלה על כ- 100 עמודים. עבודת הגמר תישפט על-ידי המנחה ועל-ידי קורא נוסף.

ציון גמר
הציון הסופי במסלול א' ישוקלל לפי הפירוט הבא:
ממוצע ציוני רפראטים	30%
ממוצע ציוני עבודות סמינריוניות	20%
ממוצע ציוני עבודת גמר	50%	

מסלול ב' (ללא עבודת גמר):
1.  2 סמינריוני מחקר א' (הדרכה אישית)	4	ש"ס
2.  סמינריון מחקר ב'	4	ש"ס
3.  סמינריוני בחירה	36 	ש"ס
4.  שפה זרה שניה ברמת פטור	-----         
5.  בחינת גמר	__________               
                                                                                 סה"כ 	44	ש"ס

במסגרת סמינריוני הבחירה על התלמיד לכתוב 3 עבודות סמינריוניות אצל מרצים שונים. בשאר הסמינריונים יגיש התלמיד רפראטים, בהתאם להנחיות המרצים בקורסים השונים.
כמו כן, על התלמיד לעמוד בבחינה בשפה זרה שניה ברמת "פטור". לימודי שפות אינם נכללים במכסת 44 ש"ס של לימודי התואר השני.
עם סיום לימודיו, יעמוד התלמיד בבחינת גמר.




בחינת גמר:
לאחר קבלת הציונים על מלוא שעות הלימוד, ייגש התלמיד לבחינת גמר. בחינה זו תיערך במתכונת של בחינה בעל-פה, על ידי שנים או שלושה ממורי החוג (ביניהם יועץ הלימודים של התלמיד). נושאי הבחינה ייקבעו על-פי תחומי ההתמחות המיוחדים של התלמיד ויאושרו על-ידי ועדת ההוראה החוגית לתואר שני.

ציון גמר
ציון התואר השני במסלול ב' יקבע לפי השקלול הבא:
ממוצע ציוני הרפראטים	60%
ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות	30%
ציון בחינת הגמר	10%

סגל ההוראה

ד"ר	צבי טאובר ראש החוג
פרופ'	יוסף אגסי 
פרופ'	אלעאי אלון
ד"ר 	אילנה ארבל	
פרופ'	יואב אריאל
גב'	אפרת ביברמן	
פרופ'	שלמה בידרמן	 
פרופ'	ענת בילצקי	
ד"ר	חנוך בן-ימי 
מר	ירון בקר
מר 	יובל ג'ובני
מר	יפתח גולדמן		
מר	מנחם גולדנברג
מר	תומר גונן 	
גב'	מיכל גל
פרופ'	מרסלו דסקל (שבתון סמ' א'+ב')
ד"ר 	אלי דרזנר 
מר	ניצן הדס
ד"ר	רות וינטראוב	
גב'	תמר יגורי-אילת	 
ד"ר	חגי כנען 
פרופ'	אסא כשר 		 
פרופ'	נתנאל לאור
ד"ר	ענת מטר	 (שבתון סמ' א')	
ד"ר	אריאל מירב	
מר	דניאל מישורי
מר	יוסי ממרוד		
פרופ'	רות מנור (שבתון סמ' א' + סמ' ב')
ד"ר	נועה נעמן-צאודרר
ד"ר	רן סיגד (שבתון סמ' א' + סמ' ב')
ד"ר	ירון סנדרוביץ 
ד"ר	עובדיה עזרא
ד"ר	אריה פינקלברג
גב'	תמר פלג
גב'	עילית פרבר
ד"ר	שי פרוגל
ד"ר	אלי פרידלנדר 
מר'	אשר קראוס
מר	דני רוה
ד"ר	מירי רוזמרין
פרופ'	צבי רוזן
מר	שאול רוזנפלד
פרופ'	רות רונן (שבתון סמ' ב'(
פרופ'	יעקב י' רוס
ד"ר	עפרה רכטר
ד"ר	רחל שיחור
מר	עפר שמאי
פרופ'	בן-עמי שרפשטיין
גב'	דנה תמיר-ריזנפלד
פרופ'	יולי תמיר		
	
עוזרת מינהלית   -  גב' מירי דביר
ע' מזכירת החוג  -  גב' אליה יאיר




אתר הבית של החוג באינטרנט: 
http://www.tau.ac.il/humanities/philos/index-heb.htm
מזכירות החוג: בנין גילמן, חדר 363, טל': 6409492-03
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה', שעות 10-13

לימודי התואר הראשון

חשוב: חובה להרשם לסדנת יסוד בשנה הראשונה ללימודים.
למידע על סדנות היסוד והקורסים הפנורמיים, יש לעיין בפרק הלימודים הפקולטטיים.

שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1030.01" 0618.1030.01	מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1032.01" 0618.1032.01	מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן-צאודרר  	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.01" 0618.1012.01	מבוא ללוגיקה
פרופ' ענת בילצקי	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	223

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.02" 0618.1012.02	קבוצה א'
מר רן לנצט	סמ' א'	ת'	א'	18-20	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.03" 0618.1012.03	קבוצה ב'
גב' מיטב אשכנזי	סמ' א'	ת'	א'	18-20	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.04" 0618.1012.04	קבוצה ג'
גב' ענת אשר	סמ' א'	ת'	ב'	08-10	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.05" 0618.1012.05	קבוצה ד'
מר עמית שמרת	סמ' א'	ת'	ב'	12-14	רקאנטי	254

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.06" 0618.1012.06	קבוצה ה'
גב' סיגל רונן	סמ' א'	ת'	ב'	16-18	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.07" 0618.1012.07	קבוצה ו'
מר נדב ארביב	סמ' א'	ת'	ב'	16-18	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.08" 0618.1012.08	קבוצה ז'
גב' ענת אשר	סמ' א'	ת'	ג'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.09" 0618.1012.09	קבוצה ח'
מר נועם הופר	סמ' א'	ת'	ג'	18-20	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.10" 0618.1012.10	קבוצה ט'
גב' סיגל רונן	סמ' א'	ת'	ד'	14-16	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.11" 0618.1012.11	קבוצה י'
גב' רועית דהן	סמ' א'	ת'	ה'	08-10	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.12" 0618.1012.12	קבוצה יא'
גב' מיטב אשכנזי	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1012.13" 0618.1012.13	קבוצה יב'
מר רן לנצט	סמ' א'	ת'	ב'	18-20	גילמן	320

קריאה מודרכת א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.01" 0618.1068.01	קבוצה א'
גב' חגית אלדמע	סמ' א'	ת'	א'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.02" 0618.1068.02	קבוצה ב'
מר אורי הרשטיין	סמ' א'	ת'	א'	12-14	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.03" 0618.1068.03	קבוצה ג'
גב' ליאור לוי	סמ' א'	ת'	ב'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.04" 0618.1068.04	קבוצה ד'
מר אורי רוטלוי	סמ' א'	ת'	ב'	18-20	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.05" 0618.1068.05	קבוצה ה'
גב' איריס מאיר	סמ' א'	ת'	ג'	08-10	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.06" 0618.1068.06	קבוצה ו'
מר יניב איצקוביץ	סמ' א'	ת'	ד'	08-10	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.07" 0618.1068.07	קבוצה ז'
גב'  גלית ענבר ישראלי	סמ' א'	ת'	ה'	10-12	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.08" 0618.1068.08	קבוצה ח'
גב' רועית דהן	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	גילמן	319

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1016.01" 0618.1016.01	מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחור	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1042.01" 0618.1042.01	מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1019.01" 0618.1019.01	מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1018.01" 0618.1018.01	מבוא לתורת המוסר
מר יוסף ממרוד	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1037.01" 0618.1037.01	מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1059.01" 0618.1059.01	מבוא לאסטתיקה
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1030.02" 0618.1030.02	מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' ב'	ש'	א'	16-18	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1032.02" 0618.1032.02	מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן-צאודרר  	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

קריאה מודרכת א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.09" 0618.1068.09	קבוצה א'
מר ברק בן נתן	סמ' ב'	ת'	א'	10-12	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.10" 0618.1068.10	קבוצה ב'
מר דורי פרוסט	סמ' ב'	ת'	ב'	10-12	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.11" 0618.1068.11	קבוצה ג'
מר אורן מוקד	סמ' ב'	ת'	ב'	14-16	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.12" 0618.1068.12	קבוצה ד'
גב' חגית אלדמע	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.13" 0618.1068.13	קבוצה ה'
מר אורי רוטלוי	סמ' ב'	ת'	ג'	14-16	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.14" 0618.1068.14	קבוצה ו'
גב'  גלית ענבר ישראלי	סמ' ב'	ת'	ד'	08-10	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.15" 0618.1068.15	קבוצה ז'
מר אורי הרשטיין	סמ' ב'	ת'	ה'	10-12	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1068.16" 0618.1068.16	קבוצה ח'
מר עירא אבנרי	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	גילמן	319

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1016.02" 0618.1016.02	מבוא  לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחור	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	גילמן	282
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1037.02" 0618.1037.02	מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1018.02" 0618.1018.02	מבוא לתורת המוסר
מר יוסף ממרוד	סמ' ב'	ש'	א'	14-16	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1041.02" 0618.1041.02	מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פיש	סמ' ב'	ש'	ב'	08-10	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1015.02" 0618.1015.02	מבוא לפילוסופיה של הלשון
ד"ר ענת מטר	סמ' ב'	ש'	ב'	12-14	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1043.02" 0618.1043.02	מבוא לפילוסופיה סינית
פרופ' יואב אריאל	סמ' ב'	ש'	א'	18-20	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1019.02" 0618.1019.02	מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1010.02" 0618.1010.02	מבוא ללוגיקה פילוסופית מותנה בציון חיובי במבוא כללי ללוגיקה או באישור המרצה
ד"ר אלי דרזנר	סמ' ב'	ש'	ד'	14-16	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1059.02" 0618.1059.02	מבוא לאסתטיקה
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר
שיעורי שנים ב'-ג'
סמסטר א'
שיעור חובה (מסגרת 120)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2200.01" 0618.2200.01	פילוסופיה במאות ה- 19 וה- 20
ד"ר צבי טאובר	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	גילמן	281

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.01" 0618.2068.01	קבוצה א'
גב' תמר אילת יגורי	סמ' א'	ת'	א'	10-12	גילמן	320
			ד'	10-12	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.02" 0618.2068.02	קבוצה ב'
גב' הגר קוטף	סמ' א'	ת'	א'	12-14	גילמן	319
			ה'	14-16	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.03" 0618.2068.03	קבוצה ג'
מר דני טנא	סמ' א'	ת'	א'	18-20	גילמן	319
			ג'	18-20	גילמן	319
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.04" 0618.2068.04	קבוצה ד'
מר תומר גונן	סמ' א'	ת'	ב'	08-10	גילמן	319
			ה'	08-10	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.05" 0618.2068.05	קבוצה ה'
מר אוריאל מנוחין	סמ' א'	ת'	ב'	14-16	גילמן	319
			ה'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.06" 0618.2068.06	קבוצה ו'
גב' הגר מסחרי	סמ' א'	ת'	ב'	18-20	גילמן	א319
			ה'	18-20	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.07" 0618.2068.07	קבוצה ז'
ד"ר נועה נעמן-צאודרר  	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	גילמן	319
		ת'	ה'	12-14	גילמן	320

קריאה מודרכת ג'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.08" 0618.2069.08	קבוצה א'
מר ניצן הדס	סמ' א'	ת'	ג'	10-12	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.09" 0618.2069.09	קבוצה ב'
מר מישורי דניאל 	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	גילמן	א317

סמסטר ב'
שיעור חובה (מסגרת 120)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2200.02" 0618.2200.02	פילוסופיה במאות ה- 19 וה- 20
ד"ר צבי טאובר	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	282

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.08" 0618.2068.08	קבוצה א'
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' ב'	ת'	א'	14-16	גילמן	319
			ה'	14-16	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.09" 0618.2068.09	קבוצה ב'
ד"ר נועה נעמן-צאודרר  סמ' ב'	ת'	ב'	14-16	גילמן	א319
			ד'	14-16	גילמן	א319


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2068.10" 0618.2068.10	קבוצה ג'
ד"ר עפרה רכטר	סמ' ב'	ת'	ב'	10-12	גילמן	306
			ג'	10-12	גילמן	221

קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.01" 0618.2069.01	קבוצה א'
מר ניצן הדס	סמ' ב'	ת'	א'	16-18	גילמן	א361


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.02" 0618.2069.02	קבוצה ב'
גב' תמר פלג	סמ' ב'	ת'	ב'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.03" 0618.2069.03	קבוצה ג'
גב' מיכל גל	סמ' ב'	ת'	ב'	18-20	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.04" 0618.2069.04	קבוצה ד'
גב' דנה ריזנפלד תמיר  	סמ' ב'	ת'	ג'	16-18	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.05" 0618.2069.05	קבוצה ה'
ד"ר שי פרוגל	סמ' ב'	ת'	ד'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.06" 0618.2069.06	קבוצה ו'
מר אשר קראוס	סמ' ב'	ת'	ג'	12-14	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2069.07" 0618.2069.07	קבוצה ז'
מר אשר קראוס	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	גילמן	א362


תרגיל קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2268.02" 0618.2268.02	קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
מר מישורי דניאל 	סמ' ב'	ת'	ג'	10-12	גילמן	304

תחומי לימוד:
שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)
שיעורי בחירה (מסגרת 124)

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2350.01" 0618.2350.01	תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2351.01" 0618.2351.01	תרגיל צמוד לנ"ל 
מר יניב איצקוביץ	סמ' א'	ת'	ד'	14-16	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2093.01" 0618.2093.01	פרקים במשנתו של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2630.01" 0618.2630.01	מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים
פרופ' אלעאי אלון	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2502.01" 0618.2502.01	פעולות ופרשנויות: דיווידסון ומבקריו
גב' תמר פלג	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	306



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר יוסף שורץ	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	א317
	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2605.01" 0618.2605.01	קאנט: הדיאלקטיקה של התבונה הטהורה
ד"ר שי פרוגל	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2761.01" 0618.2761.01	אינדוידואליות פוסטמודרנית
ד”ר מירי רוזמרין	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2661.01" 0618.2661.01	פנומנולוגיה: מהוסרל עד לוינס
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ש'	ה'	12-14	גילמן	307

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4379.01" 0618.4379.01	תיאוריות עתיקות של תפישה סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3709.01" 0618.3709.01	היידגר: הוויה וזמן
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	320
			ד'	14-16	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3764.01" 0618.3764.01	האני והזולת
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ס'	ג'	18-20	גילמן	320
			ה'	14-16	גילמן	א319

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2170.01" 0618.2170.01	החיפוש אחר האמת
ד"ר רחל שיחור	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2664.01" 0618.2664.01	תפישה ישירה
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2666.01" 0618.2666.01	מהות האדם בפילוסופיה היוונית
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2668.01" 0618.2668.01	המטאפיסיקה של הזמן
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' ב'	ש'	ה'	12-14	גילמן	307


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2788.01" 0618.2788.01	הגוף
ד”ר מירי רוזמרין	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	גילמן	307


סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3548.01" 0618.3548.01	לייבניץ על מושג הפרספקטיבה
ד"ר נועה נעמן-צאודרר	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4392.01" 0618.4392.01	מקאנט לשופנהאואר סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' ב'	ס'	ג'	10-12	גילמן	א361
			ה'	10-12	גילמן	א361


ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2401.01" 0618.2401.01	פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' ענת בילצקי	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2402.01" 0618.2402.01	תרגיל צמוד לנ"ל 
גב' דנה ריזנפלד תמיר	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.7458.01" 0618.7458.01	לוגיקה - שיעור המשך תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה + מבוא ללוגיקה פילוסופית

ד"ר אלי דרזנר	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.7458.02" 0618.7458.02	תרגיל צמוד לנ"ל
מר עפר שמאי	סמ' א'	ת'	ג'	10-12	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2502.01" 0618.2502.01	פעולות ופרשנויות: דיווידסון ומבקריו
גב' תמר פלג	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0662.1450.01" 0662.1450.01	מבוא לרטוריקה
ד"ר שי פרוגל	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	גילמן	281

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3765.01" 0618.3765.01	לוגיקה ושפה טבעית
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' א'	ס'	ג'	10-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3557.01" 0618.3557.01	חישוב ומחשבה
ד"ר אלי דרזנר	סמ' א'	ס'	ד'	14-16	גילמן	319


סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2697.01" 0618.2697.01	נושאים בהסטוריה של הפילוסופיה האנליטית
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2696.01" 0618.2696.01	קריאה ב"חקירות פילוסופיות" של ויטגנשטיין
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' ב'	ש'	ג'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2809.01" 0618.2809.01	מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנר	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	281

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4387.01" 0618.4387.01	לוגיקה אינדפיניטיבית סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. המתמחים בלוגיקה, או בעלי רקע בלימודי מתמטיקה או פיסיקה.
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3766.01" 0618.3766.01	ממלכת הרטוריקה
פרופ' ענת בילצקי	סמ' ב'	ס'	ג'	12-16	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3767.01" 0618.3767.01	תפיסות מודרניסטיות של שפה
ד"ר ענת מטר	סמ' ב'	ס'	ה'	14-18	גילמן	א319

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
   (2 ש"ס) ומבוא לפילוסופיה סינית (2 ש"ס). התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2223.01" 0618.2223.01	פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.01" 0618.2224.01	תרגיל צמוד לנ"ל 
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	א'	18-20	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.02" 0618.2224.02	תרגיל צמוד לנ"ל
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	ב'	12-14	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.03" 0618.2224.03	תרגיל צמוד לנ"ל 
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	ה'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2225.01" 0618.2225.01	פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאל	סמ' א'	ש'	א'	18-20	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2226.01" 0618.2226.01	תרגיל צמוד לנ"ל
גב' יעל בורי	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2104.01" 0687.2104.01	דרך האמצע הבודהיסטית – מבט קיצוני
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	326	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2014.01" 0687.2014.01	פולחן,מחשבה אמונה: דת ביפן המסורתית
ד"ר אירית אורבוך	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	317


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2698.01" 0618.2698.01	שנקרה כמות שהוא
מר דן רוה	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2102.01" 0687.2102.01	פרקטיקה ותיאוריה במסורת היוגה של פטנג'לי
מר דן רוה	סמ' א'	ש'	ה'	12-14	גילמן	326

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3768.01" 0618.3768.01	שנקרה מול הבודהיסטים
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' א'	ס'	ג'	08-12	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3313.01" 0687.3313.01	סוגיות במחשבת סין המודרנית מועד הגשת העבודה בהתאם לנוהלי החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר גדי שי	סמ' א'	ס'	ג'	16-18	גילמן	261
			ה'	16-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3365.01" 0687.3365.01	סיפורים ומסרים פילוסופיים באופנישדות מועד הגשת העבודה בהתאם לנוהלי החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר יוחנן גרינשפון	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3357.01" 0687.3357.01	יופי של חמלה  מועד הגשת העבודה בהתאם לנוהלי החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר חן למפרט	סמ' א'	ס'	ד'	14-18	גילמן	260

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2255.01" 0687.2255.01	פילוסופיה סינית על האינטרנט (פרו"ס) לתלמידי החוג לפילוסופיה יחשב כשיעור בחירה או סמינר באישור המרצה
פרופ' יואב אריאל	סמ' ב'	פרו"ס	יפורסם

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9002.01" 0687.9002.01	סינית קלאסית א'	
פרופ' יואב אריאל	סמ' ב'	ש'	ב'	16-20	ווב	316	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2012.01" 0687.2012.01	המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרט	סמ' ב'	ש'	ד'	14-18	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2820.01" 0618.2820.01	פילוסופיה הודית בת-זמננו
מר דן רוה	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2106.01" 0687.2106.01	הפילוסופיה של הפרישות ההודית
מר דן רוה	סמ' ב'	ש'	ה'	12-14	גילמן	279

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3769.01" 0618.3769.01	רשומותיו של האדון לו: האנציקלופדיה הפילוסופית הראשונה בסין
פרופ' יואב אריאל	סמ' ב'	ס'	א'	08-12	גילמן	262



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3360.01" 0687.3360.01	אמונה או תבונה: השקפות הודיות מועד הגשת העבודה בהתאם לנוהלי החוג ללימודי מזרח אסיה
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	08-12	גילמן	277

ד. פילוסופיה של הדת
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2209.01" 0618.2209.01	פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
ד"ר רחל שיחור	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2213.01" 0618.2213.01	תרגיל צמוד לנ"ל
מר ברק בן נתן	סמ' א'	ת'	ה'	16-18	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2704.01" 0618.2704.01	שפינוזה וניטשה: על הטוב והרע
ד"ר שי פרוגל	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר יוסף שורץ	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	א317
	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3218.01" 0616.3218.01	מהם עקרי האמונה היהודית? תשובתו של יוסף אלבו
פרופ' שרה קליין ברסלבי	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2241.01" 0616.2241.01	מבוא למחשבת ישראל בעת החדשה
ד"ר רון מרגולין	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	326
			ה'	16-18	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2135.01" 0618.2135.01	שפינוזה - "מאמר תיאולוגי מדיני"
מר שאול רוזנפלד	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	גילמן	307

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3770.01" 0618.3770.01	שיבוט גנטי
פרופ' אסא כשר	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1259.01" 0616.1259.01	סובלנות דתית בין שפינוזה ללוק
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' א'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3771.01" 0618.3771.01	ישו וסוקרטס
ד"ר אריאל מירב	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	262

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2700.01" 0618.2700.01	אהבת אלוהים בדרך גיאומטרית
מר ג'ובני יובל	סמ' ב'	ש'	א'	14-16	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2813.01" 0618.2813.01	אקזיסטנציאליזם תאיסטי ואתאיסטי
ד"ר שי פרוגל	סמ' ב'	ש'	א'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1200.01" 0616.1200.01	מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלבי	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	326
			ד'	16-18	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2701.01" 0618.2701.01	תפיסת האהבה במסורת הנוצרית
ד"ר אריאל מירב	סמ' ב'	ש'	ג'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2702.01" 0618.2702.01	יהדות כתרבות
פרופ' אסא כשר	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	306

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3780.01" 0618.3780.01	דיאלוגים פילוסופיים על הדת
ד"ר שי פרוגל	סמ' ב'	ס'	א'	18-20	גילמן	277
			ד'	14-16	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3548.01" 0618.3548.01	לייבניץ על מושג הפרספקטיבה
ד"ר נועה נעמן-צאודרר	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	262

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2601.01" 0618.2601.01	תורת המוסר - שיעור המשך
מר יוסף ממרוד	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2602.01" 0618.2602.01	תרגיל צמוד לנ"ל
מר יואב מירב	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.7585.01" 0618.7585.01	פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
ד"ר צבי טאובר	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.7584.01" 0618.7584.01	תרגיל צמוד לנ"ל 
מר אורן מוקד	סמ' א'	ת'	ב'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.7584.02" 0618.7584.02	תרגיל צמוד לנ"ל
מר אורן מוקד	סמ' א'	ת'	ג'	08-10	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2671.01" 0618.2671.01	היחס 'אני זולת' – פרספקטיבות פמיניסטיות
ד"ר מירי רוזמרין	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	279


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2703.01" 0618.2703.01	פילוסופיה של חוסר-עקביות: דרכו הפילוסופית של לשק קולקובסקי
מר ירון בקר	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2704.01" 0618.2704.01	שפינוזה  וניטשה: על הטוב והרע
ד"ר שי פרוגל	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3127.01" 0668.3127.01	הפילוסופיה של הנאורות בצרפת
ד"ר מישל קאהן	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2135.01" 0618.2135.01	שפינוזה - "מאמר תיאולוגי מדיני"
מר שאול רוזנפלד	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2782.01" 0618.2782.01	התרדמה האנתרופולוגית - מ. פוקו נגד המודרניות
ד"ר אילנה ארבל	סמ' א'	ש'	ד'	14-16	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2761.01" 0618.2761.01	אינדוידואליות פוסטמודרנית
ד”ר מירי רוזמרין	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2662.01" 0618.2662.01	זהות ומה שמעבר לה
ד”ר מירי רוזמרין	סמ' א'	ש'	ה'	12-14	גילמן	304

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3770.01" 0618.3770.01	שיבוט גנטי
פרופ' אסא כשר	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4373.01" 0618.4373.01	ניטשה: תפיסת הפוליטיקה והחברה סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
פרופ' צבי רוזן	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3528.01" 0618.3528.01	דיון בבעיות אקטואליות
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	320
			ד'	12-14	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3774.01" 0618.3774.01	דמוקרטיה  - תיאוריה ומעשה
פרופ' יולי תמיר 	סמ' א'	ס'	ג'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1411.5965.01" 1411.5965.01	מטא אתיקה, מוסר ומשפט
מר דוד אנוך	סמ' א'	ס'	ה'	19-20:30	טרובוביץ	305

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2891.01" 0618.2891.01	אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמרין	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2883.01" 0618.2883.01	החברה הפתוחה ואויביה
ד"ר אילנה ארבל	סמ' ב'	ש'	ב'	12-14	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2794.01" 0618.2794.01	זכויות רוב וזכויות מיעוט
פרופ' יולי תמיר	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2780.01" 0618.2780.01	תומס מורוס - אוטופיה
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2702.01" 0618.2702.01	יהדות כתרבות
פרופ' אסא כשר	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2788.01" 0618.2788.01	הגוף
ד"ר מירי רוזמרין	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	גילמן	307

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3773.01" 0618.3773.01	אתיקה ותשוקה
ד"ר מירי רוזמרין	סמ' ב'	ס'	א'	14-16	גילמן	א319
			ה'	18-20	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3775.01" 0618.3775.01	הפרט והחברה - תורת המידות והמדינה של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' ב'	ס'	א'	14-16	גילמן	324
			ד'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3776.01" 0618.3776.01	ספר המדינה לאפלטון
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	גילמן	א361
			ד'	14-16	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3723.01" 0618.3723.01	פילוסופית המשפט מאת היגל
ד"ר צבי טאובר	סמ' ב'	ס'	ג'	12-14	גילמן	319
			ה'	12-14	גילמן	319

ו. אסתטיקה
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2400.01" 0618.2400.01	אסתטיקה- שיעור המשך
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2300.01" 0618.2300.01	תרגיל צמוד לנ"ל
גב' עילית פרבר	סמ' א'	ת'	ה'	08-10	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2300.02" 0618.2300.02	תרגיל צמוד לנ"ל
גב' עילית פרבר	סמ' א'	ת'	ג'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2802.01" 0618.2802.01	זמן ויזואלי
גב' אפרת ביברמן	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2818.01" 0618.2818.01	אופקי החשיבה של הנשגב
מר מנחם גולדנברג	סמ' א'	ש'	א'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2819.01" 0618.2819.01	על הטרגי והטרגדיה
פרופ' רות רונן	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2661.01" 0618.2661.01	פנומנולוגיה: מהוסרל עד לוינס
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ש'	ה'	12-14	גילמן	307

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3709.01" 0618.3709.01	היידגר: הוויה וזמן
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	320
			ד'	14-16	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3777.01" 0618.3777.01	בקורת כח השיפוט
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' א'	ס'	ג'	14-16	גילמן	א319
			ה'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3764.01" 0618.3764.01	האני והזולת
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ס'	ג'	18-20	גילמן	320
			ה'	14-16	גילמן	א319

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2767.01" 0618.2767.01	אוסקר ויילד ואסתטיציזם
גב' מיכל גל	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2059.01" 0618.2059.01	קולנוע ופילוסופיה
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' ב'	ש'	ג'	12-14	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6104.01" 0659.6104.01	פילוסופיה ואומנות ברומנטיקה הגרמנית
ד"ר משה צוקרמן	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2821.01" 0618.2821.01	האסתטיקה של שופנהאור
ד"ר אריאל מירב	סמ' ב'	ש'	ה'	18-20	גילמן	305

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3219.01" 0616.3219.01	פואטיקה ומטפיסיקה אצל שלמה אבן גבירול
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3548.01" 0618.3548.01	לייבניץ על מושג הפרספקטיבה
ד"ר נועה נעמן-צאודרר  	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3778.01" 0618.3778.01	פילוסופיה וציור
ד"ר חגי כנען	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	א361
			ה'	16-18	גילמן	262

ז. פילוסופית  המדע והתרבות הדיגיטאלית
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.4613.01" 0659.4613.01	פילוסופיה של המדע – שיעור המשך
פרופ' מנחם פיש	סמ' א'	ש'	ב'	08-10	גילמן	278
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5287.01" 0659.5287.01	תרגיל צמוד לנ"ל
מר רמי גולדרט	סמ' א'	ת'	א'	16-18	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5162.01" 0659.5162.01	מבוא לשפת המתמטיקה
ד"ר ליאו קורי	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	324
			ג'	10-12	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6126.01" 0659.6126.01	היסטוריה אינטלקטואלית
פרופ' רבקה פלדחי	סמ' א'	ש'	ג'	14-16	גילמן	281
ד"ר  חנן יורן

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5268.01" 0659.5268.01	פיזיקה פילוסופיה מערב ומזרח
ד"ר יואב בן דב	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	304

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3770.01" 0618.3770.01	שיבוט גנטי
פרופ' אסא כשר	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3555.01" 0618.3555.01	הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים
פרופ' נתנאל לאור	סמ' א'	ס'	ד'	08-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3557.01" 0618.3557.01	חישוב ומחשבה
ד"ר אלי דרזנר	סמ' א'	ס'	ד'	14-16	גילמן	319

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6001.01" 0659.6001.01	פילוסופיה של המתמטיקה
ד"ר ליאו קורי	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6141.01" 0659.6141.01	היסטוריה אינלקטואלית
פרופ' רבקה פלדחי	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	גילמן	326
ד"ר  חנן יורן

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6043.01" 0659.6043.01	גישות אלטרנטיביות בפילו' של המדע
ד"ר יואב בן דב	סמ' ב'	ש'	ד'	10-12	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2809.01" 0618.2809.01	מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנר	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	281

סמינרים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3779.01" 0618.3779.01	מאפייניה של מהפכת האינטרנט
מר יוסף ממרוד	סמ' ב'	ס'	א'	12-14	ווב	002	 	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6143.01" 0659.6143.01	כאוס והכרחיות
ד"ר  יצחק בן ישראל	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6212.01" 0659.6212.01	פילוסופיה של המדעים החדשים
ד"ר יואב בן דב	סמ' ב'	ס'	ד'	12-14	ווב	001

לימודי התואר השני

סמינריונים מחקר (חובה)	-	מסגרת 630
רפראטים (בחירה)	-	מסגרת 620
עבודות סמינריוניות (2)	-	מסגרת 640
עבודת גמר		-	מסגרת 621
תלמידים בשנת השלמות	-	מסגרת 610
תלמידים במעמד מיוחד	-	מסגרת 998
שפה זרה (פרט לאנגלית)	-	מסגרת 900

סמינר מחלקתי
החוג לפילוסופיה מקיים מסגרת קבועה של סמינר מחלקתי. סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים שיציגו בו את מחקריהם האחרונים בפילוסופיה.
פגישות הסמינר תתקיימנה כאחת לשבועיים, בימי רביעי, בשעה 16:00, בבניין גילמן, חדר 449.
תוכנית מפורטת של פגישות הסמינר המחלקתי תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט. ניתן גם לקבלה במזכירות החוג לפילוסופיה, בניין גילמן, חדר 363.

סמינריוני חובה (מסגרת 630)
שנתי
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4777.01" 0618.4777.01	סמינר מחקר ב': ברייה פוליטית ורציונלית
פרופ' ענת בילצקי	שנתי	ס'	ה'	16-18	גילמן	277
מר  יפתח גולדמן

סמסטר א'
סמינר מחקר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4669.01" 0618.4669.01	סמינר מחקר א' - רציונאליות
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' א'	ס'			 	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4374.01" 0618.4374.01	סמינר מחקר א' - זכויות אדם
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' א'	ס'			 	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4370.01" 0618.4370.01	סמינר מחקר א'- הניסיון
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' א'	ס'			 	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4394.01" 0618.4394.01	סמינר מחקר א'- שפה ופרשנות
פרופ' רות רונן	סמ' א'	ס'			 	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4398.01" 0618.4398.01	סמינר מחקר א' – הומניזם
ד"ר מירי רוזמרין	סמ' א'	ס'

סמסטר ב'
סמינר מחקר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4276.01" 0618.4276.01	סמינר מחקר א' - רגשות
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' ב'	ס'
			 	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4396.01" 0618.4396.01	סמינר מחקר א' - שפת הפילוסופיה
ד"ר ענת מטר	סמ' ב'	ס'
			 	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4397.01" 0618.4397.01	סמינר מחקר א'  - דמוקרטיה וצדק חברתי
פרופ' יולי תמיר	סמ' ב'	ס'			 	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4666.01" 0618.4666.01	סמינר מחקר א' – ידע עצמי – זהות עצמית
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' ב'	ס'			 	

סמינריוני בחירה (רפראטים - מסגרת 620: עבודות סמינריוניות מסגרת 640 )
שנתי
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4375.01" 0618.4375.01	הפילוסופיה הפוליטית של  אל-פאראבי
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	א'	18-20	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2296.01" 0616.2296.01	קריאה בכתביו של ליאו שטראוס - סמינר מתודולוגי
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' א'	ס'	א'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4376.01" 0618.4376.01	תרגיל במו"מ: המקרה של ישראל-איראן
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	ג'	14-16	גילמן	277
פרופ'  דוד מנשרי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4377.01" 0618.4377.01	גוף ראשון וגופים אחרים במחשבת האסלאם
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	ג'	16-18	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4395.01" 0618.4395.01	המילון הערבי הרגשי
פרופ' אלעאי אלון	סמ' א'	ס'	ג'	18-20	גילמן	א362
	סמ' ב'	ס'	ג'	18-20	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4378.01" 0618.4378.01	המוסריות ללא מסד
פרופ' רוס י. יעקב	שנתי	ס'	ד'	14-16	גילמן	א317

סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4385.01" 0618.4385.01	לפני קונפוציוס
פרופ' יואב אריאל	סמ' א'	ס'	א'	08-12	ווב	316

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4379.01" 0618.4379.01	תיאוריות עתיקות של תפישה
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	א361



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4380.01" 0618.4380.01	סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
ד"ר רות ויינטראוב	סמ' א'	ס'	א'	14-16	גילמן	323
			ד'	12-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4381.01" 0618.4381.01	פוליטיאה לאפלטון
ד"ר אריה פינקלברג	סמ' א'	ס'	א'	16-18	גילמן	א361
			ד'	10-12	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6208.01" 0659.6208.01	הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון
ד"ר יצחק בן ישראל	סמ' א'	ס'	א'	16-20	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4373.01" 0618.4373.01	ניטשה: תפיסת הפוליטיקה והחברה
פרופ' צבי רוזן	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4383.01" 0618.4383.01	ספונטניות באמנות העולם
פרופ' בן-עמי שרפשטיין	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4060.01" 0669.4060.01	מעבר לאדיפוס: פסיכואנליזה ותרבות
פרופ' רות רונן	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	א317
			ד'	12-14	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4384.01" 0618.4384.01	מחשבה מדינית שימושית
פרופ' יוסף אגסי	סמ' א'	ס'	ב'	16-20	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6203.01" 0659.6203.01	כיצד מועילה הפילוסופיה ללימודי התרבות
פרופ' עדי אופיר	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2298.01" 0616.2298.01	האם יש מוסר יהודי? קאנט וההגות היהודית המודרנית
ד"ר רון מרגולין	סמ' א'	ס'	ב'	18-20	רוזנברג	104
			ה'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4233.01" 0618.4233.01	פרקים מ"הפנומנולוגיה של הרוח"   מאת היגל
ד"ר צבי טאובר	סמ' א'	ס'	ג'	12-14	גילמן	262
			ה'	12-14	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4386.01" 0618.4386.01	מלחמה, אתיקה ומוסר
פרופ' אסא כשר	סמ' א'	ס'	ג'	16-18	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6202.01" 0659.6202.01	אסונות: היסטוריה פילוסופית
פרופ' עדי אופיר	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6201.01" 0659.6201.01	חנה ארנדט, קאנט ופילוסופית הפוליטיקה
פרופ' זאב בכלר	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	362

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4387.01" 0618.4387.01	לוגיקה אינדפיניטיבית
ד"ר חנוך בן ימי	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	323
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4389.01" 0618.4389.01	משמעות החיים
פרופ' אסא כשר	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6206.01" 0659.6206.01	אתגר הרלטיביזם
פרופ' מנחם פיש	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6143.01" 0659.6143.01	כאוס והכרחיות
ד"ר יצחק בן ישראל	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4388.01" 0618.4388.01	מסורת אמנותית באמנות העולם
פרופ' בן-עמי שרפשטיין	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3221.01" 0616.3221.01	שלמה מיימון קורא משה בן מיימון
פרופ' גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	103
פרופ' שרה קליין ברסלבי 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5394.01" 0659.5394.01	פילוסופית המדע  של קאנט
פרופ' גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ג'	8-12	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4390.01" 0618.4390.01	לשון, קהילה, הסטוריה
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' ב'	ס'	ג'	12-14	גילמן	א361
			ה'	12-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0722.8009.01" 0722.8009.01	צדק חינוך ומשפט		
פרופ' יולי תמיר	סמ' ב'	ס'	ג'	15-19	דן-דוד	311	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4382.01" 0618.4382.01	על המציאות החיצונית ומה שמחוצה לה: מחשבות על פילו' השוואתית
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4391.01" 0618.4391.01	לוינס
ד"ר חגי כנען	סמ' ב'	ס'	ג'	14-16	גילמן	319
			ה'	14-16	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4392.01" 0618.4392.01	מקאנט לשופנהאואר
ד"ר ירון סנדרוביץ	סמ' ב'	ס'	ג'	10-12	גילמן	א361
			ה'	10-12	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0620.4004.01" 0620.4004.01	מבט מן השוליים: מתודות של פרשנות
ד"ר אורלי לובין	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	449
פרופ'  חנה נוה
פרופ'  ענת בילצקי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4393.01" 0618.4393.01	פילוסופיה, שירה וארוטיקה
פרופ' נתנאל לאור	סמ' ב'	ס'	ד'	08-12	גילמן	א361


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6213.01" 0659.6213.01	דקונסטרוקציה: שאלות מוסריות, משמעויות פוליטיות
פרופ' עדי אופיר	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6003.01" 0659.6003.01	עיונים במושג האידיאולוגיה
ד"ר משה צוקרמן	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6218.01" 0659.6218.01	האתיקה של קאנט
פרופ' זאב בכלר	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	317

