20/10/15
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

יום א

08:00

10:00

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ה

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחש
0608111001
שיעור
ד"ר מירי רוזמרין
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -מטאפיסיקה
0618235002
תרגיל
גב' נעמי כורם
חדר 305:גילמן

ק"מ :דקארט  -קבוצה א'
0618106801
תרגיל
גב' דפנה מרק
חדר 101:דן-דוד
-----------------------------טרגדיה ופילוסופיה**
0680311301
שיעור
ד"ר ניר קדם
חדר 279:גילמן
-----------------------------דיון בבעיות אקטואליות
0618352801
סמינר
פרופ' עובדיה עזרא
חדר 262:גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל -אסתטיקה
0618240002
תרגיל
גב' נטע סובינסקי
חדר 210:דן-דוד

ק"מ :דקארט  -קבוצה ד'
תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית
מבוא ללוגיקה
0618106804
0618758503
0618101204
תרגיל
תרגיל
תרגיל
מר אורן לבנה
מר יובל איתן
מר אסף מנור
חדר 101:דן-דוד
חדר 305:גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-----------------------------ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה
0618103103
תרגיל
מר אורי גלעד
חדר:א 319גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -שפה
0618240102
תרגיל
מר איתמר בן-יאיר
חדר:א 361גילמן
לקרוא את קפקא בצרפת
מבוא לפילוסופיה חדשה
ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה מבוא ללוגיקה לתלמידי הפכ"מ
0680326001
0618103201
0618101209
0618103101
שיעור
שיעור
תרגיל
תרגיל
ד"ר רוני קליין
ד"ר נועה נעמן צאודרר
מר שחר ברנר
מר נדב רצבי
חדר 305:גילמן
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר 307:גילמן
חדר 101:דן-דוד
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לאחוז את הריקות בידיים
אריסטו ,אתיקה ניקומאכית
בעיית התודעה :היבטים פילוסופיי פרקים בפילוסופיה של החינוך
0687341201
0618272201
0618295401
0618645901
סמינר
שיעור
שיעור
שיעור
פרופ' אנדריו פלאקס
ד"ר שרון וייסר
פרופ' צבי טאובר
ד"ר אסף וקסלר פלשנר
חדר 210:דן-דוד
חדר 279:גילמן
חדר 278:גילמן
חדר 281:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תורת ההכרה ומטאפיסיקה  -שיעורפילוסופיה פוליטית  -שיעור המשך
דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה תרגיל צמוד לנ"ל  -דת
0618758501
0618235001
0618220902
0618221801
שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
פרופ' צבי טאובר
פרופ' רות ויינטראוב
מר רועי פולד
ד"ר דני רוה
חדר 278:גילמן
חדר 305:גילמן
חדר 305:גילמן
חדר 306:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -מוסר לתלמידי על יחס ,קרבה וזיקה
פילוסופיה של השפה  -שיעור המשך ביקורת הדת של שפינוזה
0618365401
0618260104
0690366901
0618240101
סמינר
תרגיל
סמינר
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
מר נועם מלמד
ד"ר גובני יובל
ד"ר ענת מטר
חדר 260:גילמן
חדר 211:דן-דוד
חדר 212:רוזנברג
חדר 277:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------המיתוס בפילוסופיה
הפנומנולוגיה של הוסרל
הגות בין-דתית במאה ה20 -
0659304401
0618400901
0697409301
סמינר
סמינר
סמינר
פרופ' משה צוקרמן
ד"ר ירון סנדרוביץ
ד"ר ברברה מאייר
1
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20/10/15
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ה

חדר 458:גילמן

12:00

מבוא ללוגיקה
0618101201
שיעור
ד"ר דנה ריזנפלד
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -מוסר
0618260102
תרגיל
מר אמיר ירצקי
חדר 305:גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית
0618758502
תרגיל
מר אורי פרלמן
חדר 317:גילמן
-----------------------------דיון בבעיות אקטואליות
0618352801
סמינר
פרופ' עובדיה עזרא
חדר 262:גילמן
-----------------------------מודלים וסימולציות בפילוסופיה
0659220401
סמינר
ד"ר אהוד לם
חדר 458:גילמן
-----------------------------מודלים וסימולציות בפילוסופיה
0659220401

חדר:א 361גילמן
חדר 501:ווב
----------------------------------------------------------הורקהיימר/אדורנו"-דיאלקטיקה של
תכונות ראשוניות ותכונות משניות
0659612301
0659999501
סמינר
סמינר
פרופ' משה צוקרמן
ד"ר אורי בלקינד
חדר 458:גילמן
חדר 107:רוזנברג
----------------------------------------------------------הבעש"ט ותלמידיו
סוגיות בלתי-צפויות בפילוסופיה
0690367001
0618405601
סמינר
סמינר
פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' בן-עמי שרפשטיין
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
חדר:
מבוא ללוגיקה
מבוא ללוגיקה
ק"מ :דקארט  -קבוצה ג'
מבוא לפילוסופיה של הדת
0618101208
0618101206
0618106803
0618101601
תרגיל
תרגיל
תרגיל
שיעור
מר תום מרגלית
גב' קרן שחר
גב' שירה דושי
מר יואב מירב
חדר:א 319גילמן
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------סובייקטיביות ואחרות במחשבה המוק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה ב'
מיל :מוסר ופוליטיקה
0618206802
0618207501
0618206802
0618268901
תרגיל
שיעור
תרגיל
שיעור
גב' מרים ויילר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
גב' מרים ויילר
פרופ' עובדיה עזרא
חדר 102:דן-דוד
חדר 307:גילמן
חדר 102:דן-דוד
חדר 278:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מטא-אתיקה
שיעור יסוד  -פסיכואנליזה ופילו הקבלה האקסטטית
המטאפיזיקה של הלשון
0618274501
0690272501
0618284501
0618238201
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
ד"ר יאיר לוי
ד"ר אדם אפטרמן
פרופ' רות רונן
מר יהונתן וורטהיים
חדר 278:גילמן
חדר 103:רוזנברג
חדר 277:גילמן
חדר 307:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לאחוז את הריקות בידיים
ניטשה בירושלים :יהודים ויהדות מבוא לרטוריקה
קריאה במורה נבוכים )חלק א'(
0687341201
0662145001
0690263701
0690161101
סמינר
שיעור
שיעור
שו"ת
פרופ' אנדריו פלאקס
ד"ר שי פרוגל
ד"ר גובני יובל
ד"ר אדם אפטרמן
חדר 210:דן-דוד
חדר 326:גילמן
חדר 279:גילמן
חדר 279:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------על יחס ,קרבה וזיקה
רגשות
מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי:תרגיל צמוד לנ"ל -סינית
0618365401
0618355601
0618222502
0662223601
סמינר
סמינר
תרגיל
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
פרופ' רות ויינטראוב
גב' רננה פרים
ד"ר חיים דעואל לוסקי
חדר 260:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 317:גילמן
חדר 281:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מ
מה אנחנו חייבים לדורות הבאים? אסתטיקה  -שיעור המשך
תרגיל צמוד לנ"ל  -הודית
0618483901
0618240001
0618342801
0618222302
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מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ה

סמינר
פרופ' צבי טאובר
חדר:א 361גילמן
-----------------------------המיתוס בפילוסופיה
0659304401
סמינר
פרופ' משה צוקרמן
חדר 458:גילמן

14:00

שיעור
סמינר
תרגיל
סמינר
פרופ' רות רונן
ד"ר יאיר לוי
מר דור מילר
ד"ר אהוד לם
חדר 279:גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 458:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------מרטין היידגר ,המילה
פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת
0680515601
0697409401
0618222501
סמינר
סמינר
שיעור
פרופ' גלילי שחר
ד"ר נחמה ורבין
מר רועי פורת
חדר 497:גילמן
חדר 501:ווב
חדר 362:גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מ הפנומנולוגיה של הוסרל
הגות בין-דתית במאה ה20 -
0618400901
0618483901
0697409301
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' צבי טאובר
ד"ר ברברה מאייר
חדר:א 361גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר 501:ווב
----------------------------------------------------------הורקהיימר/אדורנו"-דיאלקטיקה של
תכונות ראשוניות ותכונות משניות
0659612301
0659999501
סמינר
סמינר
פרופ' משה צוקרמן
ד"ר אורי בלקינד
חדר 458:גילמן
חדר 107:רוזנברג
----------------------------------------------------------הפילוסופיה הסטואית :אתיקה ,פיז
מרטין היידגר ,המילה
0618405201
0680515601
סמינר
סמינר
ד"ר שרון וייסר
פרופ' גלילי שחר
חדר:א 317גילמן
חדר 449:גילמן
----------------------------------------------------------תיאולוגיה פוליטית
סוגיות בלתי-צפויות בפילוסופיה
0690463201
0618405601
סמינר
סמינר
פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' בן-עמי שרפשטיין
חדר) 206:ספרייה לתלמוד( רוזנבר
חדר:
מבוא לפילוסופיה יוונית
מבוא ללוגיקה
מבוא ללוגיקה
מבוא לפילוסופיה של המדע
מבוא ללוגיקה
0618103001
0618101207
0618101205
0618104101
0618101202
שיעור
תרגיל
תרגיל
שיעור
תרגיל
ד"ר אורנה הררי
גב' חן רווה
מר אלירן חזיזה
פרופ' מנחם פיש
גב' סתו זינגר
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר 361:גילמן
חדר:א 361גילמן
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
חדר:א 319גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גישות יצירתיות במדעי הרוח
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה ב'
מבוא לפילוסופיה סינית
ק"מ :המאה התשע-עשרה  -קבוצה א'
מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
0662133601
0618220102
0618104301
0618220101
0618220001
שיעור
תרגיל
שיעור
תרגיל
שיעור
ד"ר תמי אילת-יגורי
מר אדם אבולעפיה
פרופ' גליה פת-שמיר
מר אורי לנדסברג
ד"ר עילית פרבר
חדר 282:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 281:גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 326:גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© כל הזכויות שמורות לגראד תוכנה ופרוייקטים בע''מ
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20/10/15
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

יום א

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

יום ג

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ה

לוגיקה  -שיעור המשך
0618745801
שיעור
ד"ר עפרה רכטר
חדר:א 319גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל -אסתטיקה
0618240003
תרגיל
מר יונתן לוין
חדר 305:גילמן

16:00

שיעור יסוד  -תיאוריות של מקור שיעור יסוד  -סוגיות בפילוסופיה
בעקבות הבודהה :פילוסופיה ,פסיכ קריאה בוויטגנשטיין
0618298101
0618288001
0618298001
0687216001
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
ד"ר אסף שרון
ד"ר עילית פרבר
ד"ר ענת מטר
ד"ר קרן ארבל
חדר 277:גילמן
חדר 277:גילמן
חדר 361:גילמן
חדר 281:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------האם ישנה אמנות אחת?
מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הב פילוסופיה של המתמטיקה
מבוא לפילוסופיה אסלאמית
0618205601
0659600101
0690161301
0631246801
שיעור
שיעור
שיעור
שו"ת
גב' רנן עמיר
פרופ' ליאו קורי
ד"ר אדם אפטרמן
ד"ר אחמד אע'באריה
חדר 306:גילמן
חדר 209:רוזנברג
חדר 282:גילמן
חדר 002:רוזנברג
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מה אנחנו חייבים לדורות הבאים? הפילוסופיה הסטואית :אתיקה ,פיז
פילוסופיה של המתמטיקה
רגשות
0618405201
0618342801
0659600101
0618355601
סמינר
סמינר
שיעור
סמינר
ד"ר שרון וייסר
ד"ר יאיר לוי
פרופ' ליאו קורי
פרופ' רות ויינטראוב
חדר:א 317גילמן
חדר:א 362גילמן
חדר 362:גילמן
חדר:א 362גילמן
---------------------------------------------------------------------------------------סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת
מודלים וסימולציות בפילוסופיה חיים דרך מוות
0697409401
0618383801
0659220401
סמינר
סמינר
סמינר
ד"ר נחמה ורבין
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר אהוד לם
חדר 501:ווב
חדר:א 362גילמן
חדר 458:גילמן
----------------------------------------------------------מודלים וסימולציות בפילוסופיה הכפיל :אוהב או אוייב?
0680515301
0659220401
סמינר
סמינר
ד"ר עירן דורפמן
ד"ר אהוד לם
חדר 211:רוזנברג
חדר 458:גילמן
ק"מ :דקארט  -קבוצה ה'
מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה סמינר מחלקתי
ק"מ :דקארט  -קבוצה ב'
מבוא ללוגיקה
0618106805
0618000101
0618103701
0618106802
0618101203
תרגיל
סמינר
שיעור
תרגיל
תרגיל
גב' הדר אליקים
מרצים אורחים
ד"ר ירון סנדרוביץ
גב' רוני קדם קלובסקי
גב' רון נויברגר
חדר 101:דן-דוד
חדר 449:גילמן
חדר) 223:אולם ברגר( גילמן
חדר 101:דן-דוד
חדר 320:ע"ש אלקוב גילמן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------סמינר דוקטורנטים מתקדמים** שפינוזה :קריאה ב"אתיקה"
שיעור יסוד  -מרטין היידגר :שאל דמיון מוסרי
עמנואל לוינס :מובן ואחרות
0618365601
0618910401
0618212301
0618202501
0618384001
סמינר
סמינר
שיעור
שיעור
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
ד"ר עפרה רכטר
גב' מורן גודס-ריצ'יטלי
פרופ' חגי כנען
פרופ' חגי כנען
חדר 262:גילמן
חדר:
חדר 278:גילמן
חדר 282:גילמן
חדר 455:גילמן
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תורת המוסר  -שיעור המשך
פילוסופיה הודית  -שיעור המשך מבוא לתיאוריה ביקורתית  - Iממר פילוסופיה של הדת  -שיעור המשך
0618260101
0618220901
0659305601
0618222301
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר נחמה ורבין
ד"ר וגנר רועי
פרופ' שלמה בידרמן
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20/10/15
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

יום א

חדר 277:גילמן

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ג

יום ב

חדר 220:גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -לוגיקה
0618745802
תרגיל
גב' נעמי כורם
חדר 305:גילמן
-----------------------------אמת
0618381401
סמינר
ד"ר עפרה רכטר
חדר 262:גילמן
-----------------------------חיים דרך מוות
0618383801
סמינר
פרופ' גליה פת-שמיר
חדר:א 362גילמן
-----------------------------פילוסופיה וטרנספורמציה
0618404601
סמינר
ד"ר דני רוה
חדר 102:דן-דוד
-----------------------------הכפיל :אוהב או אוייב?
0680515301
סמינר
ד"ר עירן דורפמן
חדר 211:רוזנברג
-----------------------------פילוסופיה וטרנספורמציה
0618404601
סמינר
ד"ר דני רוה
חדר 102:דן-דוד
-----------------------------סוגיות נבחרות בתולדות המדע העת
0672328701
סמינר
ד"ר אורנה הררי
חדר 450:גילמן

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ה

חדר 277:גילמן
-----------------------------לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיס
0687446501
סמינר
ד"ר רועי צהר
חדר 304:גילמן

חדר 280:גילמן
-----------------------------שפינוזה :קריאה ב"אתיקה"
0618365601
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
חדר 262:גילמן
-----------------------------סוגיות נבחרות בתולדות המדע העת
0672328701
סמינר
ד"ר אורנה הררי
חדר:א 317גילמן
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20/10/15
מערכת שעות משותפת של מאפיניםפילוסופיה-כללישעה

18:00

יום א

ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206801
תרגיל
מר יואב ביירך
חדר:א 362גילמן
-----------------------------עמנואל לוינס :מובן ואחרות
0618384001
סמינר
פרופ' חגי כנען
חדר 455:גילמן

החוג לפילוסופיה
'סמ' :א
יום ב

מבוא לפילוסופיה פוליטית
0618101901
שיעור
ד"ר אסף שרון
חדר) 144:אולם אתינגר( גילמן
-----------------------------שיעור יסוד  -עצם ,טבע ונפש בפי
0618211301
שיעור
ד"ר אורנה הררי
חדר 277:גילמן
-----------------------------אמת
0618381401
סמינר
ד"ר עפרה רכטר
חדר 262:גילמן
-----------------------------פילוסופיה וטרנספורמציה
0618404601
סמינר
ד"ר דני רוה
חדר 102:דן-דוד
-----------------------------פילוסופיה וטרנספורמציה
0618404601
סמינר
ד"ר דני רוה
חדר 102:דן-דוד

הפקולטה למדעי הרוח
סה''כ  286:00שעות
יום ד

יום ג

יום ה

מוסר ויהדות בהגות היהודית המוד שפינוזה :קריאה ב"אתיקה"
0618365601
0690463101
סמינר
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' רון מרגולין
חדר 262:גילמן
חדר 208:רוזנברג
-----------------------------שפינוזה :קריאה ב"אתיקה"
0618365601
סמינר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
חדר 262:גילמן

ק"מ :פילוסופיה יוונית  -קבוצה
0618103102
תרגיל
מר מיכאל גולדבוים
חדר:א 319גילמן
-----------------------------ק"מ :יום וקאנט  -קבוצה א'
0618206801
תרגיל
מר יואב ביירך
חדר:א 362גילמן
-----------------------------תרגיל צמוד לנ"ל  -מוסר
0618260103
תרגיל
גב' נועה פטיש
חדר 305:גילמן
-----------------------------לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיס
0687446501
סמינר
ד"ר רועי צהר
חדר 304:גילמן

20:00
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