06/08/19
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

08:00

10:00

12:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  214:00שעות
יום ד

יום ה

מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206804
0618106807
0618206804
תרגיל
תרגיל
תרגיל
גב' נועה פטיש
גב' נעמה אנגל
גב' נועה פטיש
חדר:א 361גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר:א 361גילמן
שיעור יסוד :רעיון האמנה החברתי
מבוא לפילוסופיה הודית
שיעור קריאה :ג'ודית בטלר Exc" ,שיעור יסוד :נפש ,תודעה ,רצון :ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
0618223001
0618104201
0618220105
0618209001
0618522001
שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
פרופ' צבי טאובר
פרופ' דני רוה
מר תומר יהוד
ד"ר יאיר לוי
מר גלעד קינן
חדר 278:גילמן
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 262:גילמן
חדר 306:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד :המצאת הדברים  -המפקריאות בדרידה
היוגה-סוטרה מאלף עד תו
הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
0680507601
0618202701
0618386101
0618220002
0618388001
סמינר
שיעור
סמינר
שיעור
סמינר
ד"ר מיכל בן-נפתלי
פרופ' אורנה הררי
פרופ' דני רוה
ד"ר ענת מטר
ד"ר שרון וייסר
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 278:גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר 326:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הפילוסופיה של הבודהיזם המהאיאנשיכור ,שודד ואישה עם חטוטרת:קר
0687229501
0687336001
0616100501
0659259101
פרו"ס
סמינר
שיעור
סמינר
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר רועי צהר
ד"ר עומר מיכאליס
ד"ר אורי בלקינד
חדר 261:גילמן
חדר 260:גילמן
חדר 281:גילמן
חדר 262:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------ברוך שפינוזה :מאמר תיאולוגי מד
קריאה בפרויד ולאקאן :יחיד וחבר סמינר מסלול חקר התודעה**
0618301501
0618917101
0618387901
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' רות רונן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 449:גילמן
חדר:א 361גילמן
-----------------------------סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנלי
0618409001
סמינר
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון מושג הנפש בתקופתנו )ב'( :קריאה שיעור יסוד :הפילוסופיה בימה"ב מבוא לפילוסופיה של המוסר
0618220104
0618101802
0618211101
0618717401
0618388001
תרגיל
שיעור
שיעור
שו"ת
סמינר
מר יהונתן שמילוביץ
ד"ר יאיר לוי
פרופ' יוסף שורץ
ד"ר דוד קובץ'
ד"ר שרון וייסר
חדר 101:דן-דוד
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר 278:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם שיעור קריאה :מישל פוקו" ,המילי שיעור קריאה :ג'ון מקדוואל Mi" ,מושג הנפש בתקופתנו )א'( :קריאה סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת
0618388201
0618717301
0618521801
0618522201
0659259101
סמינר
שו"ת
שיעור
שיעור
סמינר
ד"ר נחמה ורבין
מר יהונתן סופרין
מר אמיר ירצקי
מר רגב יאירי
ד"ר אורי בלקינד
1
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14:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  214:00שעות
יום ד

יום ה

חדר 260:גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 277:גילמן
חדר 262:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jewish Philosophy in Greek Lanרטוריקה :נקודת מבט פסיכואנליטישיעור יסוד :שיטוטים פילוסופיים קריאה פילוסופית בכתבי היינריך
פילוסופיה של הביולוגיה
0618492101
0618243501
0662261601
0616201101
0659258901
סמינר
שיעור
שיעור
שיעור
סמינר
פרופ' צבי טאובר
פרופ' דני רוה
פרופ' שי פרוגל
ד"ר מיכאל מאך
ד"ר אהוד לם
חדר:א 361גילמן
חדר 278:גילמן
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר חדר 280:גילמן
חדר:א 361גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיכור ,שודד ואישה עם חטוטרת:קרג'ורג'יו אגמבן :פרוטוקולים של
קריאה בפרויד ולאקאן :יחיד וחבר היוגה-סוטרה מאלף עד תו
0680521501
0687229501
0618386101
0618387901
סמינר
פרו"ס
סמינר
סמינר
ד"ר שאול סתר
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' דני רוה
פרופ' רות רונן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 261:גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר:א 361גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------גבולות הרציונליות והגדרת האדם קריאה פילוסופית בכתבי היינריך ברוך שפינוזה :מאמר תיאולוגי מד
0618301501
0618492101
0659259301
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' צבי טאובר
פרופ' יוסף שורץ
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------פוליטי וא-פוליטי בפילוסופיה אס מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופי לאומיות וליברליזם
0618408601
0659214601
0659259201
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר אסף שרון
ד"ר לין חלוזין דברת
ד"ר אחמד אגבאריה
חדר 262:גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר:א 362גילמן
-----------------------------החוויה המיסטית בקבלת המאה השש
0616411901
סמינר
פרופ' אדם אפטרמן
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
מבוא לפילוסופיה של השפה
מבוא לפילוסופיה יוונית
0618206803
0618103106
0618103105
0618101501
0618103002
תרגיל
תרגיל
תרגיל
שיעור
שיעור
מר אלון דויד פילוסוף
גב' תום הנדלר
מר אוריאל כרמלי
ד"ר ענת מטר
פרופ' אורנה הררי
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פילוסופיה של המדע המשך )השלמושיעור יסוד :ולטר בנימין  -שפה ,מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב בודהיזם בהודו
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0687247301
0618106808
0618207301
0659461301
0618206803
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
תרגיל
ד"ר רועי צהר
מר ארנון רוזנטל
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר אורי בלקינד
מר אלון דויד פילוסוף
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 278:גילמן
חדר 277:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פילוסופיית הריקות בבודהיזם המז גבולות הרציונליות והגדרת האדם הפילוסופיה הפוליטית של קרל מרקהמעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסו סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת
0618388201
0618217101
0618356901
0659259301
0687252201
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16:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  214:00שעות
יום ד

יום ה

סמינר
שיעור
סמינר
סמינר
שיעור
ד"ר נחמה ורבין
מר יורם רון
ד"ר נווה פרומר
פרופ' יוסף שורץ
ד"ר איתן בולוקן
חדר 260:גילמן
חדר 262:גילמן
חדר 210:דן-דוד
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 282:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אינטואיציה והשיטה האקסיומטית:
פוליטי וא-פוליטי בפילוסופיה אס מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופי יהדות ומוסר
פילוסופיה של הביולוגיה
0618387801
0616411501
0659214601
0659259201
0659258901
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר עפרה רכטר
פרופ' רון מרגולין
ד"ר לין חלוזין דברת
ד"ר אחמד אגבאריה
ד"ר אהוד לם
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר:א 362גילמן
חדר:א 361גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברו
חופשי זה לגמרי לבד? על בחירה ו
סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנלי קריפקה על שמות והכרח
0618409401
0680519901
0618408501
0618409001
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
פרופ' אלי פרידלנדר
פרופ' עירן דורפמן
פרופ' אלי דרזנר
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 262:גילמן
חדר 455:גילמן
חדר 260:גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חשיבה ביקורתית :תיאוריה ומעשהשיעור קריאה :היידגר" ,מהי חשיב
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה מבוא לפילוסופיה חדשה
Properties and Relations
0618521601
0662175701
0618103202
0618103104
0618408301
שיעור
שיעור
שיעור
תרגיל
סמינר
מר תום מרגלית
ד"ר איתי שניר
פרופ' צבי טאובר
מר איתי פרץ
ד"ר דוד קובץ'
חדר 306:גילמן
חדר 326:גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הפילוסופיה של הבודהיזם המהאיאנ
מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב שיעור יסוד :סימבולים  -שפה ,חי סמינר מחלקתי**
0687336001
0618000101
0618285301
0618106805
סמינר
סמינר
שיעור
תרגיל
ד"ר רועי צהר
חדר 449:גילמן
פרופ' אלי דרזנר
מר איתמר פופליקר
חדר 260:גילמן
חדר 278:גילמן
חדר 102:דן-דוד
---------------------------------------------------------------------------------------אינטואיציה והשיטה האקסיומטית:
שיעור יסוד :פילוסופיה של הנפש למה יש רק מארי קירי אחת  -פילו
0618387801
0608360401
0618286501
סמינר
סדנה
שיעור
ד"ר עפרה רכטר
גב' מאיה רומן
ד"ר יאיר לוי
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 307:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------פרקים בהגותה של חנה ארנדט
הפילוסופיה הפוליטית של קרל מרק
קריאה בספר הזוהר
0618388301
0618356901
0616201201
סמינר
סמינר
שיעור
ד"ר ראיף זרייק
ד"ר נווה פרומר
פרופ' אדם אפטרמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 210:דן-דוד
חדר 102:רוזנברג
---------------------------------------------------------------------------------------אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברו
מבוא להגות היהודית בעת החדשה)חפילוסופיה כפרקטיקה :הפרוייקט ה
0618409401
0618387601
0616102301
סמינר
סמינר
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' רון מרגולין
חדר 262:גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 282:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------3
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18:00

יום א

Properties and Relations
0618408301
סמינר
ד"ר דוד קובץ'
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

סמינר מחקר :פילוסופיה ושירה חופשי זה לגמרי לבד? על בחירה ו
0680519901
0618409601
סמינר
הדרכה אישית
פרופ' עירן דורפמן
פרופ' חגי כנען
חדר 455:גילמן
חדר 210:דן-דוד
----------------------------------------------------------רגשות רפלקסיביים במדע ,פוליטיק
קריפקה על שמות והכרח
0659259601
0618408501
סמינר
סמינר
פרופ' מנחם פיש
פרופ' אלי דרזנר
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 260:גילמן
-----------------------------השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.
0616351601
סמינר
ד"ר גובני יובל
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
מיומנויות יסוד :ק"מ דקארט  -קב
מבוא לאסתטיקה
0618106806
0618105901
תרגיל
שיעור
גב' מונדה קנצפולסקי
פרופ' חגי כנען
חדר 102:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
----------------------------------------------------------ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
0618206805
0618220103
תרגיל
תרגיל
מר אריק קורבסקי
מר חן טופז
חדר 262:גילמן
חדר 262:גילמן
----------------------------------------------------------שיעור יסוד :המהפך הביקורתי בהג הפילוסופיה של הטכנולוגיה
0662211901
0618273001
שיעור
שיעור
ד"ר גלית ולנר
ד"ר עפרה רכטר
חדר 282:גילמן
חדר 277:גילמן
----------------------------------------------------------פילוסופיה כפרקטיקה :הפרוייקט ה
לאומיות וליברליזם
0618387601
0618408601
סמינר
סמינר
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר אסף שרון
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 261:גילמן
-----------------------------רגשות רפלקסיביים במדע ,פוליטיק
0659259601
סמינר
פרופ' מנחם פיש
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הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  214:00שעות
יום ד

יום ה

פילוסופיית הדת של קירקגור
0697417901
סמינר
ד"ר נחמה ורבין
חדר 304:גילמן

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
0618206805
תרגיל
מר אריק קורבסקי
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------פרקים בהגותה של חנה ארנדט
0618388301
סמינר
ד"ר ראיף זרייק
חדר 102:דן-דוד
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יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  214:00שעות
יום ד

יום ה

חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
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