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08:00

10:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  230:00שעות
יום ד

תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
0618101203
תרגיל
גב' יעל פייטלסון )טבח(
חדר 262:גילמן

תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
בעיית התודעה :היבטים פילוסופיי פילוסופיה הודית  -שיעור המשך מבוא לפילוסופיה סינית
0618101204
0618104301
0618222301
1071990201
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
גב' ענבל בלום
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר רועי צהר
ד"ר ליעד מודריק
חדר 304:גילמן
חדר 001:ווב
חדר 305:גילמן
חדר 204:נפתלי
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור קריאה :לודוויג ויטגנשטיי שיעור יסוד :פרקים ב"פילוסופיה תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618101210
0618214101
0618521301
0618206801
תרגיל
שיעור
שיעור
תרגיל
גב' דלית זכאים
פרופ' צבי טאובר
מר אורן רוז
מר רועי פולד
חדר 210:דן-דוד
חדר 279:גילמן
חדר 317:גילמן
חדר 102:דן-דוד
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
תאמינו או לא :ניהליזם כבעיה הי מ-ערב :אוריינטציה בתרבות המערבאריסטו ,אתיקה ניקומאכית
0618206801
0618409201
0680280101
0618387701
תרגיל
סמינר
שיעור
סמינר
מר רועי פולד
ד"ר שרון וייסר
פרופ' גלילי שחר
ד"ר יובל קרמניצר
חדר 102:דן-דוד
חדר:א 362גילמן
חדר 456:גילמן
חדר 262:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד :סוגיות בפילוסופיה
סמינר מסלול חקר התודעה**
תודעת הזמן
ספקנות
0618218901
0618917101
0618353401
0618316701
שיעור
סמינר
סמינר
ד"ר שרון וייסר
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 279:גילמן
חדר 449:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
----------------------------------------------------------ספקנות
ג'ורג'יו אגמבן על האמנות
0618316701
0618409101
סמינר
סמינר
פרופ' רות ויינטראוב
פרופ' רות רונן
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

יום ה

תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
0618101206
תרגיל
גב' נעה כהן
חדר 262:גילמן
-----------------------------מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב
0618106804
תרגיל
מר ארנון רוזנטל
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחש
0608111001
שיעור
ד"ר מירי רוזמרין
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
מבוא לפילוסופיה חדשה
0618103201
שיעור
ד"ר נועה נעמן צאודרר
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-----------------------------פילוסופיה פוליטית  -שיעור המשך
0618758501
שיעור
פרופ' צבי טאובר
חדר 280:גילמן
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12:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  230:00שעות
יום ד

יום ה

חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר:א 317גילמן
-----------------------------הרמב"ם והרמב"ן  -ההיענות של מק
0616351401
סמינר
פרופ' מנחם לורברבוים
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
-----------------------------ברוך שפינוזה :פילוסופיה כרפואת
0618409301
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
מבוא לפילוסופיה של הדת
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה מבוא לפילוסופיה יוונית
מבוא ללוגיקה
0618101601
0618103001
0618103701
0618103102
0618101201
שיעור
שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
ד"ר נחמה ורבין
ד"ר שרון וייסר
ד"ר ירון סנדרוביץ
מר אורי איתן
פרופ' אלי דרזנר
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור קריאה :ז'אק רנסייר" ,חלו פילוסופיה של השפה  -שיעור המשך שיעור יסוד :גוף ונפש  -מאריסטו שיעור יסוד :פילוסופיה של ההיסט ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
0618220102
0618283301
0618211601
0618240101
0618521101
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
גב' טל יחזקאלי
ד"ר עילית פרבר
פרופ' רות רונן
ד"ר דנה ריזנפלד
גב' קרן שחר
חדר 102:דן-דוד
חדר 279:גילמן
חדר 279:גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 307:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------קריאה בספר מורה הנבוכים-חלק ב'לוגיקה  -שיעור המשך ,תרגיל צמו
פרויד :אדם ללא נחת
תאמינו או לא :ניהליזם כבעיה הי מבוא למיסטיקה יהודית
0618745802
0616201301
0662261701
0616131101
0618387701
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
סמינר
מר שי אטר
פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' שי פרוגל
פרופ' אדם אפטרמן
ד"ר יובל קרמניצר
חדר 307:גילמן
חדר 102:רוזנברג
חדר 282:גילמן
חדר 281:גילמן
חדר 262:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פעולה רציונאלית בהגות העתיקה אמנות ופוליטיקה
אמנות ופוליטיקה
פעולה רציונאלית בהגות העתיקה תודעת הזמן
0618342901
0618408401
0618342901
0618353401
0618408401
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
פרופ' צבי טאובר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' צבי טאובר
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' אורנה הררי
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ברוך שפינוזה :פילוסופיה כרפואת
אריסטו ,אתיקה ניקומאכית
ג'ורג'יו אגמבן על האמנות
ההיגיון של הברירה הטבעית
0618409301
0618409201
0618409101
0659243001
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר שרון וייסר
פרופ' רות רונן
ד"ר אהוד לם
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר:א 317גילמן
חדר:א 362גילמן
----------------------------------------------------------אסיה במונחיה היא ?
פילוסופית הטכנולוגיה של וילם פ
0687450701
0659258201
2
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14:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  230:00שעות
יום ד

יום ה

סמינר
סמינר
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' עמוס מוריס -רייך
חדר 261:גילמן
חדר 212:דן-דוד
-----------------------------החוויה המיסטית בקבלת המאה השש
0616411901
סמינר
פרופ' אדם אפטרמן
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה מבוא לפילוסופיה של המדע
0618101207
0618101205
0618106803
0618104101
0618103101
תרגיל
תרגיל
תרגיל
שיעור
תרגיל
מר דור זכרוביץ'
מר איתי מלמד
גב' דנה עזריאל
ד"ר אורי בלקינד
מר נדב בירן
חדר 101:דן-דוד
חדר 304:גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב פילוסופיה של המוסר  -שיעור המש חידת התודעה :היבטים אפיסטמייםפכ"מ  -תרגיל צמוד למבוא ללוגיק פילוסופיה של הדת  -שיעור המשך
0618220901
0618101209
0618717201
0618260101
0618106801
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
תרגיל
ד"ר נחמה ורבין
גב' יעל פייטלסון )טבח(
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר עמיחי עמית
גב' ליאת שמלי
חדר 307:גילמן
חדר 212:דן-דוד
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 281:גילמן
חדר 102:דן-דוד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה נשים מגדר ומיניות בסין:בין היס
תורת ההכרה ומטפיזיקה  -שיעור ה שיעור קריאה :גילברט רייל " Theאסתטיקה  -שיעור המשך
0687242002
0618103103
0618240001
0618522401
0618235001
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
ד"ר סמדר וינטר
גב' רונית צתרי
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר יאיר לוי
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 279:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 277:גילמן
חדר 317:גילמן
חדר 279:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שופנהאור :העולם כרצון וייצוג
שיעור קריאה :קרישנה-צ'נדרה בהטפילוסופית הטכנולוגיה של וילם פ שיעור יסוד :דיאלוגים ופולמוסים לוגיקה  -שיעור המשך
0618387501
0618745801
0618221801
0659258201
0618522101
סמינר
שיעור
שיעור
סמינר
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר עפרה רכטר
פרופ' דני רוה
פרופ' עמוס מוריס -רייך
מר דור מילר
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 279:גילמן
חדר 212:דן-דוד
חדר 307:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גבולות השפה בהגות הודו הקלאסיתשפינוזה והולדת החילוניות היהוד הודו של האפוסים הגדולים:מסע מה
זן בודהיזם הלכה ומעשה
0687251301
0616201401
0687450901
0687250401
שיעור
שיעור
סמינר
שיעור
פרופ' דני רוה
ד"ר גובני יובל
ד"ר רועי צהר
ד"ר ארז יוסקוביץ
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר חדר 279:גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר 282:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------אינטואיציות
דיוידסון  -פירוש ,שפה פעולה
ההיגיון של הברירה הטבעית
0618388101
0618300101
0659243001
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר יאיר לוי
פרופ' אלי דרזנר
ד"ר אהוד לם
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר:א 362גילמן
-----------------------------3
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16:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  230:00שעות
יום ד

יום ה

שלושה מבטים על השיח :פרלמן ,וי
0662308601
סמינר
פרופ' שי פרוגל
חדר:א 317גילמן
-----------------------------אסיה במונחיה היא ?
0687450701
סמינר
פרופ' גליה פת-שמיר
חדר 261:גילמן
-----------------------------יהדות ומוסר
0616411501
סמינר
פרופ' רון מרגולין
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
שופנהאור :העולם כרצון וייצוג
שיעור יסוד :דרידה בשולי הפילוס תיאוריה צרפתית במאה ה :20-מאקז
תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
0618387501
0680324201
0618295201
0618101202
0618220101
סמינר
שיעור
שיעור
תרגיל
תרגיל
פרופ' אלי פרידלנדר
פרופ' עירן דורפמן
ד"ר ענת מטר
גב' שחר רשף
גב' שחר רשף
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 211:רוזנברג
חדר 277:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 102:דן-דוד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פכ"מ  -תרגיל צמוד למבוא ללוגיק שיעור קריאה :מנג דזה )מנציוס( מבוא לתיאוריה ביקורתית )השלמותפילוסופיית הדת של קירקגור
Scientific Explanation
0697417901
0659305601
0618521901
0618101208
0618387401
סמינר
שיעור
שיעור
תרגיל
סמינר
ד"ר נחמה ורבין
ד"ר לין חלוזין דברת
פרופ' גליה פת-שמיר
גב' ענבל בלום
ד"ר דוד קובץ'
חדר 304:גילמן
חדר 278:גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 209:דן-דוד
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מבוא למדעי הדתות :פילוסופיה ופ
מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב דיוידסון  -פירוש ,שפה פעולה
אלף המישורים של ז'יל דלז
0697101001
0618300101
0618106802
0618409501
שיעור
סמינר
תרגיל
סמינר
פרופ' רון מרגולין
פרופ' אלי דרזנר
גב' מיכל יששכר
פרופ' חגי כנען
חדר 103:רוזנברג
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 449:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד :סמכות פוליטית  -בי פאזלים פילוסופיים :הודו והמערב סמינר מחלקתי**
0618000101
0618408701
0618221101
סמינר
סמינר
שיעור
חדר 449:גילמן
פרופ' דני רוה
ד"ר אסף שרון
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 278:גילמן
----------------------------------------------------------מבוא להגות היהודית בעת החדשה)חהשיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.
0616351601
0616102201
סמינר
שיעור
ד"ר גובני יובל
פרופ' רון מרגולין
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו
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יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר

18:00

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206802
תרגיל
מר מאיר קורצוייל
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------Scientific Explanation
0618387401
סמינר
ד"ר דוד קובץ'
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------אלף המישורים של ז'יל דלז
0618409501
סמינר
פרופ' חגי כנען
חדר 449:גילמן

חדר 282:גילמן
-----------------------------תיאוריה צרפתית במאה ה :20-מאקז
0680324201
שיעור
פרופ' עירן דורפמן
חדר 211:רוזנברג
-----------------------------אינטואיציות
0618388101
סמינר
ד"ר יאיר לוי
חדר 323:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------גבולות השפה בהגות הודו הקלאסית
0687450901
סמינר
ד"ר רועי צהר
חדר:א 361גילמן
-----------------------------ליוטאר :הדיפרנד
0618494301
סמינר
ד"ר ענת מטר
חדר:א 362גילמן
מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
מבוא לפילוסופיה פוליטית
0618220001
0618101901
שיעור
שיעור
ד"ר עילית פרבר
ד"ר אסף שרון
חדר 003:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
----------------------------------------------------------פאזלים פילוסופיים :הודו והמערב
שיעור יסוד :היידגר ולוינס  -או
0618408701
0618244701
סמינר
שיעור
פרופ' דני רוה
פרופ' חגי כנען
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 278:גילמן
-----------------------------ליוטאר :הדיפרנד
0618494301
סמינר
ד"ר ענת מטר
חדר:א 362גילמן

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  230:00שעות

© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206802
תרגיל
מר מאיר קורצוייל
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
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