21/10/18
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

08:00

10:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ג

יום ב

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206801
תרגיל
מר רועי פולד
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן

תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
0618101203
תרגיל
גב' דלית זכאים
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  194:00שעות
יום ד

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206801
תרגיל
מר רועי פולד
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן

יום ה

שיעור קריאה באריסטו" ,פוליטיקה
0618520301
שיעור
מר יובל איתן
חדר 306:גילמן
-----------------------------מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחש
0608111001
שיעור
ד"ר מירי רוזמרין
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
0618101207
תרגיל
גב' תום פדה
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------פילוסופיה פוליטית  -שיעור המשך
0618758501
שיעור
פרופ' צבי טאובר
חדר 280:גילמן
-----------------------------שיעור יסוד  -הפילוסופיה בימה"ב
0618211101
שיעור
פרופ' יוסף שורץ
חדר 305:גילמן

פילוסופיה הודית  -שיעור המשך מבוא לפילוסופיה חדשה
בעיית התודעה :היבטים פילוסופיי תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
0618103201
0618222301
0618101202
0618717101
שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר רועי צהר
גב' ענבל בלום
ד"ר ליעד מודריק
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 278:גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 449:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה שיעור יסוד  -פרקים בפילוסופיה שיעור יסוד  -פילוסופיה הודית ב
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
0618282001
0618295401
0618103102
0618220101
שיעור
שיעור
תרגיל
תרגיל
פרופ' דני רוה
פרופ' צבי טאובר
גב' נועה יבין
מר רגב יאירי
חדר 280:גילמן
חדר 280:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 101:דן-דוד
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הסטואים על העולם ,האלים והגורלשיעור קריאה ברנסייר" ,חלוקת הח הביולוגיה של החוויה :נקודת המפ עיון מתקדם במורה הנבוכים
0616200601
0659215201
0618521101
0618302801
שיעור
סמינר
שיעור
סמינר
פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' חוה יבלונקה
גב' קרן שחר
ד"ר שרון וייסר
חדר 102:רוזנברג
חדר 112:דן-דוד
חדר:א 362גילמן
חדר 262:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הסטואים על העולם ,האלים והגורל
בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם סמינר מסלול חקר התודעה
החוק הלא כתוב :הסדר וצלו
0618302801
0618917101
0687247301
0618302901
סמינר
שיעור
סמינר
ד"ר שרון וייסר
חדר 449:גילמן
ד"ר רועי צהר
ד"ר יובל קרמניצר
חדר 262:גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 261:גילמן
-----------------------------מושג האינדוקציה ובעיית האינדוק
0659213401
סמינר
ד"ר אורי בלקינד
חדר:א 361גילמן

© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו
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12:00

14:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  194:00שעות
יום ד

יום ה

ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
0618220102
תרגיל
מר אורן לבנה
חדר 101:דן-דוד
-----------------------------שפינוזה והאידיאליזם הגרמני
0618302501
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------מושג האדם בהגות של מרקס
0618489901
סמינר
פרופ' צבי טאובר
חדר:א 362גילמן

מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה פכ"מ  -תרגיל צמוד למבוא ללוגיק תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
מבוא ללוגיקה
0618101206
0618101209
0618103701
0618101201
תרגיל
תרגיל
שיעור
שיעור
מר מיכאל גולדבוים
גב' יעל טבח
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר דנה ריזנפלד
חדר 102:דן-דוד
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
שיעור קריאה באריסטו" ,אתיקה נימושג הנפש בתקופתנו )ב'( :קריאה מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
0618101210
0618220001
0618717401
0618521201
תרגיל
שיעור
שו"ת
שיעור
גב' דלית זכאים
ד"ר ענת מטר
גב' פנינה זייץ
ד"ר שרון וייסר
חדר 212:דן-דוד
חדר 282:גילמן
חדר 262:גילמן
חדר 306:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -חופש כמושג פוליטי הביולוגיה של החוויה :נקודת המפ ק"מ :דקארט  -קבוצה ג'
החוק הלא כתוב :הסדר וצלו
0618106803
0659215201
0618261801
0618302901
תרגיל
סמינר
שיעור
סמינר
גב' דפנה מרק
פרופ' חוה יבלונקה
ד"ר אסף שרון
ד"ר יובל קרמניצר
חדר 262:גילמן
חדר 112:דן-דוד
חדר 280:גילמן
חדר 261:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לוגיקה  -שיעור המשך ,תרגיל צמו
מושג האדם בהגות של מרקס
מושג האינדוקציה ובעיית האינדוק Puzzles about persons
0618745802
0618489901
0618302101
0659213401
תרגיל
סמינר
סמינר
סמינר
גב' שירה אחישר
פרופ' צבי טאובר
ד"ר דוד קובץ'
ד"ר אורי בלקינד
חדר 101:דן-דוד
חדר:א 362גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר:א 361גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -לייבניץ :בין מטאפ
קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן
אבולוציה תרבותית
0618206601
0659221001
0659212201
שיעור
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר אחמד אע'באריה
ד"ר אהוד לם
חדר 280:גילמן
חדר 103:ווב
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-----------------------------רטוריקה ואתיקה :שלשה נאומים הו
0662129201
שיעור
פרופ' שי פרוגל
חדר 326:גילמן
שפינוזה והאידיאליזם הגרמני
מבוא לפילוסופיה של המוסר
פכ"מ  -תרגיל צמוד למבוא ללוגיק תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
ק"מ :דקארט  -קבוצה א'
0618302501
0618101801
0618101204
0618101208
0618106801
סמינר
שיעור
תרגיל
תרגיל
תרגיל
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר יאיר לוי
גב' שחר רשף
מר איתי מלמד
גב' הדר אליקים
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 212:דן-דוד
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -הדיאלוגים הסוקרטי
ק"מ :דקארט  -קבוצה ב'
מבוא לפילוסופיה של המדע
ק"מ :דקארט  -קבוצה ד'
0618210101
0618106802
0618104101
0618106804
שיעור
תרגיל
שיעור
תרגיל
ד"ר שרון וייסר
מר אלון דויד פילוסוף
ד"ר אורי בלקינד
מר ארנון רוזנטל
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו
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16:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  194:00שעות
יום ד

חדר 280:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 261:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פילוסופיה של המוסר  -שיעור המש שיעור קריאה בפרגה
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה Puzzles about persons
0618521001
0618260101
0618302101
0618103101
שיעור
שיעור
סמינר
תרגיל
ד"ר עפרה רכטר
ד"ר עמיחי עמית
ד"ר דוד קובץ'
מר דרור בירגר
חדר 306:גילמן
חדר 282:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 101:דן-דוד
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבןמבוא להגות יהודית מודרנית :משפ נשים מגדר ומיניות בסין-בין היס
0687242002
0616101101
0659221001
0618103106
שיעור
שיעור
סמינר
תרגיל
ד"ר סמדר וינטר
ד"ר גובני יובל
ד"ר אחמד אע'באריה
מר אורי איתן
חדר 279:גילמן
חדר 306:גילמן
חדר 103:ווב
חדר:א 361גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תורת ההכרה ומטפיזיקה  -שיעור ה חיי הרגש:ההסטוריה והפילוסופיה תיאוריות של משמעות לשונית  -סו פילוסופיה הודית בקולנוע
0687249301
0618365201
0687446301
0618235001
שיעור
סמינר
סמינר
שיעור
פרופ' דני רוה
פרופ' אלי דרזנר
ד"ר רועי צהר
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 001:ווב
חדר:א 362גילמן
חדר 209:דן-דוד
חדר 280:גילמן
-----------------------------קריאה בויטגנשטיין" ,מאמר לוגי-
0618521701
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
חדר 306:גילמן
-----------------------------אבולוציה תרבותית
0659212201
סמינר
ד"ר אהוד לם
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
פילוסופיה של השפה  -שיעור המשך סמינר מחלקתי**
מבוא לפילוסופיה יוונית
אסתטיקה  -שיעור המשך
0618000101
0618240101
0618103001
0618240001
סמינר
שיעור
שיעור
שיעור
חדר 449:גילמן
ד"ר ענת מטר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' אלי פרידלנדר
חדר 278:גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 278:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
 Explanation in Science and inלוגיקה  -שיעור המשך
0680324201
0618745801
0618406101
שיעור
שיעור
סמינר
פרופ' עירן דורפמן
ד"ר עפרה רכטר
ד"ר דוד קובץ'
חדר 304:גילמן
חדר 307:גילמן
חדר:א 362גילמן
----------------------------------------------------------שיעור יסוד  -נושאים במטא-אתיקהתיאוריות של משמעות לשונית  -סו
0618365201
0618274501
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

יום ה

שיעור יסוד  -פילוסופיה יוונית
0618288201
שיעור
פרופ' אורנה הררי
חדר 306:גילמן
-----------------------------תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
0680324201
שיעור
פרופ' עירן דורפמן
חדר 304:גילמן
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18:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

סמינר
שיעור
פרופ' אלי דרזנר
ד"ר יאיר לוי
חדר:א 362גילמן
חדר 277:גילמן
----------------------------------------------------------מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית ) פילוסופיה ומלנכוליה
0618383201
0659515501
סמינר
שיעור
ד"ר עילית פרבר
ד"ר אורי רוטלוי
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 456:גילמן
----------------------------------------------------------עמנואל לוינס :מובן ,אחרות ,אהב פילוסופיה הודית באינטרנט
0618407201
0618384001
סמינר
סמינר
פרופ' דני רוה
פרופ' חגי כנען
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר 304:גילמן
----------------------------------------------------------חיי הרגש:ההסטוריה והפילוסופיה האדם והטבע :עיון בפילוסופיה של
0616351201
0687446301
סמינר
סמינר
ד"ר גובני יובל
ד"ר רועי צהר
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
חדר 209:דן-דוד
תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה
 Explanation in Science and inמבוא לפילוסופיה פוליטית
0618101205
0618101901
0618406101
תרגיל
שיעור
סמינר
מר ינאי סנד
ד"ר אסף שרון
ד"ר דוד קובץ'
חדר 262:גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר:א 362גילמן
----------------------------------------------------------שיעור יסוד  -הפילוסופיה הביקור
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618233401
0618206802
שיעור
תרגיל
ד"ר ירון סנדרוביץ
מר יואב ביירך
חדר 278:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
----------------------------------------------------------עמנואל לוינס :מובן ,אחרות ,אהב פילוסופיה ומלנכוליה
0618383201
0618384001
סמינר
סמינר
ד"ר עילית פרבר
פרופ' חגי כנען
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 304:גילמן
-----------------------------פילוסופיה הודית באינטרנט
0618407201
סמינר
פרופ' דני רוה
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  194:00שעות
יום ד

יום ה

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206802
תרגיל
מר יואב ביירך
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
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