06/03/18
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

08:00

10:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206805
תרגיל
חדר 102:דן-דוד

שיעור קריאה ב"מסה על עקרונות דשיעור קריאה בהגות החברתית של משיעור יסוד  -גוף ונפש
0618211601
0618520901
0618520701
שיעור
שיעור
שיעור
חדר 280:גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------למה יש רק מארי קירי אחת?  -ידע מבוא לבודהיזם בסין ויפן
הפילוסופיה של ניוטון
0687247401
0608360401
0659999301
שיעור
סדנה
סמינר
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 211:דן-דוד
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
----------------------------------------------------------Epistemology of Metaphysics
היסטורית הטבע של ההרס
0618301801
0680405701
סמינר
סמינר
חדר 301:ווב
חדר:א 362גילמן
----------------------------------------------------------דרך-סמינר משלב עשייה
הפילוסופיה של ניוטון
0687343601
0659999301
סמינר
סמינר
חדר 101:דן-דוד
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------בעיית הרציונליות
0659280001
סמינר
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
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הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  198:00שעות
יום ד

יום ה

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
0618206805
0618220105
תרגיל
תרגיל
חדר 101:דן-דוד
חדר 102:דן-דוד
----------------------------------------------------------הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון האל/ים של הפילוסופים היוונים
0618496201
0618355501
סמינר
סמינר
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 261:גילמן
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה
ק"מ :דקארט  -קבוצה ב'
0618103107
0618106806
תרגיל
תרגיל
חדר 102:דן-דוד
חדר 101:דן-דוד
----------------------------------------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה שיעור קריאה ב"חלוקת החושי" לז'
0618521101
0618103106
שיעור
תרגיל
חדר 305:גילמן
חדר 102:דן-דוד
----------------------------------------------------------מושג הנפש בתקופתנו )א'( :קריאה Epistemology of Metaphysics
0618301801
0618717301
סמינר
שו"ת
חדר 301:ווב
חדר:א 362גילמן
----------------------------------------------------------שיעור יסוד  -פרקי יסוד בפילוסו האל/ים של הפילוסופים היוונים
0618496201
0618216201
סמינר
שיעור
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 279:גילמן
----------------------------------------------------------דיאלוגים ופולומסים בפילוסופיה שופנהאור
0618495201
0687248801
סמינר
שיעור
חדר:א 362גילמן
חדר 281:גילמן
-----------------------------ידע ומוסדות ידע בראשית העת החד
0659251901
שיעור
חדר 277:גילמן
-----------------------------הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון
0618355501
סמינר
חדר 261:גילמן
-----------------------------שפינוזה :פילוסופיה כתראפיה
1

06/03/18
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

12:00

יום א

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206804
תרגיל
חדר:א 361גילמן
-----------------------------הפילוסופיה של ניוטון
0659999301
סמינר
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------היסטורית הטבע של ההרס
0680405701
סמינר
חדר:א 362גילמן
-----------------------------הפילוסופיה של ניוטון
0659999301
סמינר
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------דמיון ,בדיה וסיפור :הדיון העכ
0659248001
סמינר
חדר 497:גילמן

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  198:00שעות
יום ד

0618495901
סמינר
חדר 262:גילמן
מבוא לפילוסופיה הודית
מבוא לפילוסופיה של הדת
מבוא לאסתטיקה
0618104201
0618101601
0618105901
שיעור
שיעור
שיעור
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -פילוסופיה של המשפ מבוא להגות יהודית מודרנית :משפ ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206804
0616101101
0618298101
תרגיל
שיעור
שיעור
חדר:א 361גילמן
חדר 282:גילמן
חדר 280:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -אנליטיות וא פריור
אמנות ופוליטיקה
לאו דזה
0618231001
0618342901
0618354201
שיעור
סמינר
סמינר
חדר 279:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 262:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------קריאה בספר מורה הנבוכים
רולאן בארת :כתיבה ,אמת ,הנאה קריאה בכתביו של י .ג .הרדר
0616200501
0618301601
0680412201
שיעור
סמינר
סמינר
חדר 103:רוזנברג
חדר:א 362גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
----------------------------------------------------------רולאן בארת :כתיבה ,אמת ,הנאה
פילוסופים כותבים על טכנולוגיה
0680412201
0659250201
סמינר
סמינר
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------על הקיום הביולוגי וכוחות התודע
0687343801
סמינר
חדר 409:רקנאטי
-----------------------------רגשות
0618496001
סמינר
חדר:א 362גילמן
-----------------------------שפינוזה :פילוסופיה כתראפיה
0618495901
סמינר
חדר 262:גילמן
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יום ה

מבוא לפילוסופיה חדשה
0618103202
שיעור
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-----------------------------אמנות ופוליטיקה
0618342901
סמינר
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------שופנהאור
0618495201
סמינר
חדר:א 362גילמן
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14:00

16:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  198:00שעות
יום ד

יום ה

מבוא לפילוסופיה של השפה
שיעור קריאה במאמר על היסודות לק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה חידת התודעה :היבטים אפיסטמייםמבוא לפילוסופיה יוונית
0618101501
0618103002
0618717201
0618103105
0618520801
שיעור
שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 210:דן-דוד
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -לייבניץ :פרספקטיב
דמיון ,בדיה וסיפור :הדיון העכ פילוסופיה של המדע המשך )קורס השיעור יסוד  -מיהו אלוהים והאם ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ג'
0618249501
0618220106
0618255101
0659461301
0659248001
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
סמינר
חדר 279:גילמן
חדר 262:גילמן
חדר 279:גילמן
חדר 277:גילמן
חדר 497:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פרקים ב"פילוסופיית המשפט" מאת
תורת האמנה החברתית
קריאה בכתביו של י .ג .הרדר
לאו דזה
רגשות
0618481601
0618301901
0618301601
0618354201
0618496001
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
חדר 261:גילמן
חדר 101:ווב
חדר:א 362גילמן
חדר 262:גילמן
חדר:א 361גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------ברנדום  -משמעות לשונית ,פרקטיקעל הקיום הביולוגי וכוחות התודע
תורת האמנה החברתית
0687343801
0618301101
0618301901
סמינר
סמינר
סמינר
חדר 409:רקנאטי
חדר 262:גילמן
חדר 102:ווב
----------------------------------------------------------פילוסופים כותבים על טכנולוגיה פרקים ב"פילוסופיית המשפט" מאת
0618481601
0659250201
סמינר
סמינר
חדר 261:גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------סובייקטיביות
0618495601
סמינר
חדר:א 317גילמן
ק"מ :דקארט  -קבוצה ג'
ברנדום  -משמעות לשונית ,פרקטיקסמינר מחלקתי**
עמנואל לוינס :על אחרות ואהבה מבוא לתורת המוסר
0618106807
0618000101
0618301101
0618101802
0618403701
תרגיל
סמינר
סמינר
שיעור
סמינר
חדר 262:גילמן
חדר 449:גילמן
חדר 262:גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 449:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :דקארט  -קבוצה ד'
מרטין היידגר :שאלת ההוויה ומעש היוגה סוטרה :קריאות חדשות של ט
0618106808
0618386101
0618370901
תרגיל
סמינר
סמינר
חדר 261:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 304:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------Introduction to the Philosophy
פילוסופית הדת של קירקגור
סובייקטיביות
0618267301
0697417901
0618495601
שיעור
סמינר
סמינר
חדר 317:גילמן
חדר 361:גילמן
חדר:א 317גילמן
----------------------------------------------------------סימבוליזם בהגותו של קאנט
רליגיוזיות ,חזרה אל הטבע ופילו
3
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יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

0616350601
סמינר
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר

18:00

עמנואל לוינס :על אחרות ואהבה
0618403701
סמינר
חדר 449:גילמן

ק"מ :דקארט -קבוצה א'
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
0618106805
0618220104
תרגיל
תרגיל
חדר 101:דן-דוד
חדר 102:דן-דוד
----------------------------------------------------------מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
0618220002
0618206806
שיעור
תרגיל
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר:א 361גילמן
----------------------------------------------------------מרטין היידגר :שאלת ההוויה ומעש היוגה סוטרה :קריאות חדשות של ט
0618386101
0618370901
סמינר
סמינר
חדר:א 362גילמן
חדר 304:גילמן

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  198:00שעות
יום ד

יום ה

0618301701
סמינר
חדר:א 362גילמן
-----------------------------סליחה בפילוסופיה ובדת :סמינר מ
0697418001
סמינר
חדר 212:רוזנברג
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
0618206806
תרגיל
חדר:א 361גילמן
-----------------------------סימבוליזם בהגותו של קאנט
0618301701
סמינר
חדר:א 362גילמן
-----------------------------סליחה בפילוסופיה ובדת :סמינר מ
0697418001
סמינר
חדר 212:רוזנברג

20:00
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