07/02/19
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

08:00

10:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  206:00שעות
יום ד

יום ה

לב שסטוב והערעור המקראי על ההכ
0616423701
סמינר
פרופ' רון מרגולין
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
ק"מ :דקארט  -קבוצה ג'
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה שיעור יסוד  -סוגיות עכשוויות ב פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה מבוא לפילוסופיה הודית
0618106807
0618104201
0618302301
0618209001
0618103103
תרגיל
שיעור
סמינר
שיעור
תרגיל
מר איתמר פופליקר
פרופ' דני רוה
פרופ' דני רוה
ד"ר ליעד מודריק
מר מתן שפירא
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 279:גילמן
חדר 101:דן-דוד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -חיי המעש :פילוסופ שיעור יסוד  -ביקורת הדת בכתבי
סמינר מסלול חקר התודעה
שיעור יסוד  -האלים בפילוסופיה אריסטו על התהוות החיים
0618255001
0618213701
0618917101
0618302001
0618268701
שיעור
שיעור
סמינר
שיעור
פרופ' צבי טאובר
גב' עלמה יצחקי
חדר 449:גילמן
פרופ' אורנה הררי
ד"ר שרון וייסר
חדר 279:גילמן
חדר 102:רוזנברג
חדר:א 362גילמן
חדר 305:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבואידע ומוסדות ידע )השלמות(
ידע אפריורי
0659246301
0616101401
0618302701
שיעור
תרגיל
סמינר
פרופ' יוסף שורץ
פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 277:גילמן
חדר 205:רוזנברג
חדר:א 362גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------אריסטו על התהוות החיים
ידע אפריורי
בעיית השפה במחשבת ימי הביניים
0618302001
0618302701
0659214001
סמינר
סמינר
סמינר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' רות ויינטראוב
פרופ' יוסף שורץ
חדר:א 362גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 261:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------על טינה וסליחה :קריאה בכתביו ש שפינוזה :הדרך אל החירות
המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנא
0618407801
0618408001
0659199401
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר עילית פרבר
ד"ר אורי בלקינד
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 262:גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
----------------------------------------------------------על טינה וסליחה :קריאה בכתביו ש מיסטיקה מזרח-מערב
0687449501
0618408001
סמינר
סמינר
פרופ' יעקב רז
ד"ר עילית פרבר
חדר 261:גילמן
חדר 262:גילמן
-----------------------------לצאת מהאני :על האפשרות לחריגה
0680519301
סמינר
פרופ' עירן דורפמן
1
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12:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  206:00שעות
יום ד

יום ה

חדר 211:רוזנברג
מושג הנפש בתקופתנו )א'( :קריאה מבוא לפילוסופיה של הדת
שיעור יסוד  Introduction to t -ק"מ :דקארט  -קבוצה ב'
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618101601
0618717301
0618106806
0618267301
0618206803
שיעור
שו"ת
תרגיל
שיעור
תרגיל
ד"ר נחמה ורבין
מר יהונתן סופרין
מר אלון דויד פילוסוף
ד"ר דוד קובץ'
גב' אנה יונגרמן
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 209:דן-דוד
חדר 305:גילמן
חדר 101:דן-דוד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שיעור יסוד  -מטפיזיקה :מושגי י ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
שיעור קריאה בדאיה קרישנה" ,אמנק"מ :דקארט  -קבוצה ד'
שיעור קריאה בהגל" ,לוגיקה"
0618220104
0618277301
0618106808
0618521401
0618521501
תרגיל
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
גב' עדן כץ
ד"ר ירון סנדרוביץ
גב' דפנה מרק
מר דור מילר
מר אמיר ירצקי
חדר 102:דן-דוד
חדר 280:גילמן
חדר 260:גילמן
חדר 362:גילמן
חדר 305:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה:סוגי על טבע האדם
בעיית השפה במחשבת ימי הביניים מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618302601
0687250001
0618206803
0616101001
0659214001
סמינר
שיעור
תרגיל
שיעור
סמינר
פרופ' צבי טאובר
ד"ר ארז יוסקוביץ
גב' אנה יונגרמן
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יוסף שורץ
חדר:א 362גילמן
חדר 278:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 281:גילמן
חדר 261:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה על טינה וסליחה :קריאה בכתביו ש שפינוזה :הדרך אל החירות
כלאם ופילוסופיה באסלאם :ממריבה
המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנא
0618407801
0618408001
0618302301
0659213701
0659199401
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר עילית פרבר
פרופ' דני רוה
ד"ר אחמד אע'באריה
ד"ר אורי בלקינד
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 262:גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 212:רוזנברג
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מיסטיקה מזרח-מערב
שפה מגלה ושפה מכסה
על טבע האדם
פילוסופיה של בינה מלאכותית
נורמות חברתיות
0687449501
0662320201
0618302601
0659250201
0659257201
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
סמינר
פרופ' יעקב רז
פרופ' שי פרוגל
פרופ' צבי טאובר
ד"ר אהוד לם
ד"ר אהוד לם
חדר 261:גילמן
חדר 261:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
----------------------------------------------------------סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת :על החירות וכוח הדמיון בפילוסופ
0687345001
0697412401
סמינר
סמינר
ד"ר יוחנן גרינשפון
ד"ר נחמה ורבין
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 450:גילמן
-----------------------------על טינה וסליחה :קריאה בכתביו ש
0618408001
סמינר
ד"ר עילית פרבר
חדר 262:גילמן
-----------------------------לצאת מהאני :על האפשרות לחריגה
0680519301
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14:00

יום א

מבוא לפילוסופיה יוונית
0618103002
שיעור
ד"ר שרון וייסר
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-----------------------------שיעור יסוד  -פילוסופיה דרך פרד
0618258201
שיעור
פרופ' רות ויינטראוב
חדר 305:גילמן
-----------------------------נורמות חברתיות
0659257201
סמינר
ד"ר אהוד לם
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  206:00שעות
יום ד

סמינר
פרופ' עירן דורפמן
חדר 211:רוזנברג
פילוסופיה של המדע המשך )קורס ה Introduction to Theory of Ethiשיעור קריאה בויטגנשטיין" ,על ה
0618521301
0618101802
0659461301
שיעור
שיעור
שיעור
מר אורן רוז
ד"ר איתי שניר
ד"ר אורי בלקינד
חדר 305:גילמן
חדר 220:גילמן
חדר 326:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'שיעור יסוד  -פרקים באסתטיקה הועל החירות וכוח הדמיון בפילוסופ
0687345001
0618208501
0680324301
סמינר
שיעור
שיעור
ד"ר יוחנן גרינשפון
פרופ' דני רוה
פרופ' עירן דורפמן
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 279:גילמן
חדר:א 362גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------תשוקה ,פרישות ,וידיעה :על הטרנ שפינוזה על דת ,אמונה תפילה וגא על החיים ועל המוות
0618407501
0616242101
0687344801
סמינר
שיעור
סמינר
ד"ר יאיר לוי
ד"ר גובני יובל
ד"ר רועי צהר
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 105:רוזנברג
חדר 497:גילמן
----------------------------------------------------------ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי
כלאם ופילוסופיה באסלאם :ממריבה
0618315101
0659213701
סמינר
סמינר
ד"ר ענת מטר
ד"ר אחמד אע'באריה
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 212:רוזנברג
----------------------------------------------------------סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת:
פילוסופיה של בינה מלאכותית
0697412401
0659250201
סמינר
סמינר
ד"ר נחמה ורבין
ד"ר אהוד לם
חדר 450:גילמן
חדר 458:חדר עיון ע"ש גילמן
----------------------------------------------------------שקיעתו של הלדרלין :שירה ,הגות ,סוגיות במטא-סמנטיקה :הוליזם וק
0618407101
0680518901
סמינר
סמינר
פרופ' אלי דרזנר
פרופ' גלילי שחר
חדר:א 362גילמן
חדר 449:גילמן
-----------------------------על החיים ועל המוות
0618407501
סמינר
ד"ר יאיר לוי
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

יום ה

מבוא לפילוסופיה של השפה
0618101501
שיעור
פרופ' אלי דרזנר
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
-----------------------------פילוסופיה של הדת  -שיעור המשך
0618220901
שיעור
ד"ר נחמה ורבין
חדר 280:גילמן
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16:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  206:00שעות
יום ד

יום ג

סמינר מחלקתי**
0618000101
סמינר
חדר 449:גילמן

מבוא לפילוסופיה חדשה
אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסט ק"מ :דקארט -קבוצה א'
0618103202
0618106805
0659213801
שיעור
תרגיל
סמינר
פרופ' צבי טאובר
מר יהונתן שמילוביץ
ד"ר סנאית גיסיס
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר:א 361גילמן
----------------------------------------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
0618220002
0618103104
שיעור
תרגיל
ד"ר עילית פרבר
מר ארנון רוזנטל
חדר 003:דן-דוד
חדר 212:דן-דוד
----------------------------------------------------------ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
0618315101
0618206805
סמינר
תרגיל
ד"ר ענת מטר
מר אריק קורבסקי
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
חדר 211:דן-דוד
----------------------------------------------------------שיעור יסוד :סימבולים :שפה ,חיש סוגיות במטא-סמנטיקה :הוליזם וק
0618407101
0618285301
סמינר
שיעור
פרופ' אלי דרזנר
פרופ' אלי דרזנר
חדר:א 362גילמן
חדר 277:גילמן
----------------------------------------------------------פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית פנומנולוגיה של הזמן
0618407701
0662224101
סמינר
שיעור
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר חיים דעואל לוסקי
חדר 262:גילמן
חדר 326:גילמן
----------------------------------------------------------תשוקה ,פרישות ,וידיעה :על הטרנ האדם והטבע :עיון בפילוסופיה של
0616351201
0687344801
סמינר
סמינר
ד"ר גובני יובל
ד"ר רועי צהר
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
חדר 497:גילמן
-----------------------------Dangers to Knowledge: Everyday
0618302201
סמינר
ד"ר דוד קובץ'
חדר:א 362גילמן
-----------------------------פילוסופיה פוליטית של השפה
0618408101
סמינר
© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

יום ה

ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה
0618103105
תרגיל
גב' רונית צתרי
חדר 101:דן-דוד
-----------------------------ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ג'
0618206805
תרגיל
מר אריק קורבסקי
חדר 211:דן-דוד
-----------------------------שיעור קריאה בהיידגר" ,מהי חשיב
0618521601
שיעור
מר תום מרגלית
חדר 361:גילמן
-----------------------------קאנט ובעיית האינטואיציה
0618302401
סמינר
ד"ר עפרה רכטר
חדר:א 362גילמן
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18:00

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :ב
יום ב

יום ג

ד"ר ענת מטר
חדר 262:גילמן
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
מבוא לאסתטיקה
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618220103
0618105901
0618206804
תרגיל
שיעור
תרגיל
מר רגב יאירי
פרופ' חגי כנען
מר מאיר קורצוייל
חדר:א 362גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
---------------------------------------------------------------------------------------ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסט Dangers to Knowledge: Everyday
0618220105
0618302201
0659213801
תרגיל
סמינר
סמינר
גב' עדן כץ
ד"ר דוד קובץ'
ד"ר סנאית גיסיס
חדר 261:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר:א 361גילמן
----------------------------------------------------------פנומנולוגיה של הזמן
פילוסופיה פוליטית של השפה
0618407701
0618408101
סמינר
סמינר
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר ענת מטר
חדר 262:גילמן
חדר 262:גילמן

© כל הזכויות שמורות לאמיר לופו

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  206:00שעות
יום ד

יום ה

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
0618206804
תרגיל
מר מאיר קורצוייל
חדר319:א ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------קאנט ובעיית האינטואיציה
0618302401
סמינר
ד"ר עפרה רכטר
חדר:א 362גילמן
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