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 (0618101001)  מבוא ללוגיקה פילוסופית 

 ז"ב' תשעסמסטר 

 סילבוס מפורט

 

 ר רן לנצט"ד :מרצה

 

לוגיקה מסדר ראשון עם התלמידים היכרות יק ולהרחיב את להעמ נועד הקורס :כלליתיאור 

ם נוספים מתחום הלוגיקה אשר לא , וכן לסקור מספר נושאי(הפרדיקטים מסדר ראשון-תחשיב)

-יסוד בתורת-מושגי בקורס: העיקריים המטופליםהנושאים . הכללי דונו בקורס המבואנ

; לוגיקות וסמנטיקה הוכחה-, כולל מערכתהפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות-תחשיב; הקבוצות

נאותות ושלמות יוצגו בקורס שפטי מ .פרדוקסים לוגיים וסמנטייםפסוקיות; -ת תחשיבמודאליו

 ללא הוכחה.

 

  . ללוגיקהכללי מבוא  :דרישות קדם

 .הקורס אינו מומלץ לתלמידים שהתקשו בקורס המבוא הכללי

 

ציון "עובר" בחינת סיום. כן עמידה בבית, ו רגילית 13-10-של כ והגשה הכנה :דרישות הקורס

ידי -שיוגשו על התרגילים אחוזבבחינת הסיום הוא תנאי הכרחי לקבלת ציון "עובר" בקורס. 

 זהיון צ .תרגיליםיחושב כציון הגשת  מתוך כלל התרגילים שינתנו במהלך הסמסטרהתלמיד 

יהיה גבוה מהציון בבחינת הסיום. יתר הציון , במקרה ש10%ישוקלל לציון הסופי במשקל של 

 . ת הסיוםנבחיידי -יקבע על

 

עוקב אחרי מקור מסויים אחד. המקורות שלהלן כולל חובות קריאה, ואינו הקורס אינו  :ספרות

, אך ברוב )כמו גם נושאים רבים שבהם לא ניגע כלל( מכסים נושאים שונים שאותם נלמד

 המקרים, ההגדרות המופיעות בהם שונות מעט מאלה שישמשו אותנו בקורס.
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Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/, esp. the entries on 

modal logic, on the Liar paradox, and on Russell’s paradox.  

 

  ירושלים: אקדמון. .פרקי מבוא בדגש פילוסופי – יסודות תורת ההגיון .1999. יקיר לוין

 

מעבר למה שמוצע בקורסי הלוגיקה הרבה  ובהעמקתן ידיעותיהם בלוגיקההמעוניינים בהרחבת 

ידי פטר סמית' -שחובר על ”Teach yourself logic“בחוג יוכלו להפיק תועלת רבה מהמדריך 

 :בכתובת הבאהמקיימברידג'. את המדריך ניתן למצוא 

 http://www.logicmatters.net/students/tyl/. 

 

 :תכנית הקורס

 . תותורת הקבוצבסיסיים מ םושגימפתיחה;  :1 שעור

עקרון  ;סימון יחס האיברות ;צורות סימון של קבוצות ;צגת מושג הקבוצהה ;הצגת הקורס

 הקבוצה הריקה. ;איחוד וחיתוך של קבוצות ;קבוצות-תת ;האקסטנסיונאליות

 

 . (המשך) קבוצות  :2שעור 

 תומכפל ;זוגות סדורים ;קבוצותהפרש  ;קבוצות זרות, איחודים זרים ;(המשך) הקבוצה הריקה

 .nמכפלות קרטזיות באורך  ;יות סדורותn ;תוקרטזי

 

 פונקציות; יחסים. ;קבוצות :3שעור 

עבור  סימון מקובל ;פונקציות; קבוצת החזקה ;קבוצות המכילות קבוצות אחרות כאיברים

 .Aיחס על קבוצה  ;ההגדרה האקסטנסיונאלית של יחס ;יחסים

 

  .דר ראשון עם זהות; לוגיקה מס(המשך)יחסים  :4שעור 

תכונות של יחסים: רפלקסיביות, סימטריה,  ;ייצוג גראפי של יחס ;(המשך) Aיחס על קבוצה 

 .מן הזהות וההשימוש בוסי :לוגיקה מסדר ראשון עם זהות ;אוקלידיות טרנזיטיביות,

 

  .לוגיקה מסדר ראשון עם זהות :5שעור 

 – נוסחאות בנויות כהלכה ,עצם-שמות ,ותשפ ,סימניםתחביר:  ;(המשך)סימן הזהות והשימוש בו 

 .הגדרה אינדוקטיבית

 

 .לוגיקה מסדר ראשון עם זהות :6שעור 

מופעים  ;טווח של כמת ;אינדוקציה על נוסחאות ;מפורשתהגדרה  –נוסחאות בנויות כהלכה 

דדוקציה טבעית: כללי  ;נוסחאות פתוחות וסגורות ;חופשיים של משתניםמופעים קשורים ו

 .זהות ההיסק של

 

http://plato.stanford.edu/
http://www.logicmatters.net/students/tyl/
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 .עם זהות לוגיקה מסדר ראשון :7שעור 

ים; פשר ;עקביות-עקביות ואיות; תיאורמ; יכיחות; דוגמאות להוכחות: (המשך) דדוקציה טבעית

 .ערך האמת של נוסחה סגורה בפשר נתון

 

  .עם זהות לוגיקה מסדר ראשון :8ר עוש

 .)המשך( ערך האמת של נוסחה סגורה בפשר נתון

 

 .עם זהות לוגיקה מסדר ראשון :9שעור 

 .קומפקטיותו שלמות, נאותות ;גרירה לוגית; ערך האמת של נוסחה סגורה בפשר נתון )המשך(

 

 פסוקית.-לוגיקה מודאלית תחשיב ;עם זהות לוגיקה מסדר ראשון :10שעור 

לוגיקה  ;בנושא לוגיקה מסדר ראשון הערות סיכום; (המשך)קומפקטיות ו שלמות ,נאותות

, T האקסיומטיות המערכות ;ב"כסימני השפה וכללי נ ;הצגת הנושא :פסוקית-תחשיב מודאלית

S4 ו-S5. 

 

 פסוקית.-לוגיקה מודאלית תחשיב :11שעור 

תקפות  ;T ים שלמודל ;הצגת הנושא סמנטיקה: ;(המשך) S5-ו T ,S4 האקסיומטיות המערכות

 נתון. T-מודל לעולם שסחה בבדיקת ערך אמת של נו ;T-של נוסחה ב

 

  פסוקית.-לוגיקה מודאלית תחשיב :12שעור 

משפט ; T-הוכחת תקפות ב ;(המשך) נתון T-מודלעולם של סחה בדיקת ערך אמת של נוב

 ;S4של  שלמותהנאותות והמשפט  ;S4-ב תקפות, S4 של יםמודל; Tהנאותות והשלמות של 

 םמודלי מאפיינים שלהסיכום  ;S5של  שלמותהנאותות והמשפט  ;S5-ב תקפות ;S5של  יםמודל

בשיטת מתן  S5-בו S4-ב, T-בבדיקת תקפות ; )תכונות יחס הנגישות( S5ל שו S4של , T של

 .הערכים

 

 פרדוקסים לוגיים וסמנטיים. :13שעור 

פרדוקס ; ההוכחה של לואיס; ex falso quodlibet; מה מטריד בפרדוקסים; ?מהו פרדוקס

דחיית דיון בפרדוקס ראסל:  ;; עקרון הקומפרהנסיה הנאיביפרדוקס ראסל ;T-; סכמתהשקרן

 ישתגבדיון אופציונאלי:  ;דוגמת הספרן ;עקרון הקומפרהנסיה הנאיבי כפתרון לפרדוקס

 .Yablo, פרדוקס לפרדוקס השקרן ”no-statement“-ה


