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 תיאור הקורס

קורס זה מהווה מבוא לפילוסופיה היוונית העתיקה. השיעור יעסוק בעיקרי הגותם של סוקרטס, 
סוקרטיים. מטרת הקורס היא -אפלטון ואריסטו אך יתחיל בסקירה של הפילוסופים הקדם

להציג בפני התלמידים את מושגי היסוד ואת הטיעונים העיקריים שהוצגו על ידי פילוסופים אלו 
 מרכזיות כגון העולם הטבעי, האדם, המידה הטובה או הידע.אודות סוגיות 

 ציון: בחינת סוף קורס.
 

 :הקורס דרישות
 נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות.

 
 : מבחן בסוף הסמסטר.הקורס וןצי
 
 
 

 .הקריאה ייקבע משיעור לשיעור, חומר יםנושאסילבוס לפי  : םתכנית  השיעורי
 
 

 חומר קריאה נושא 

 -הקדם

 טייםסוקרא

המילטים: תאלס, 

אנאקסימנדרוס, 

 אנאקסימניס

P. Curd and R. Mc Kirahan, A Presocratic Reader, Selected 

Fragments and Testimonia (Indianapolis/Cambridge: 2001), 

pp. 13-22. (moodle) 

 קליטוס, תירגם ש. שקולניקוב, מתוך הפרגמנטים של הר רקליטוס ה
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אביב: -)תל סוקראטיים-פילוסופיה יוונית, כרך א, הפרהשקולניקוב, ש.  -

 (moodle) .109-122, עמ' (תשנ"ז

 

 , תירגם ש. שקולניקוב, מתוךהפרגמנטים של פרמנידס  פרמנידס

, האוניברסיטה סוקראטיים-פילוסופיה יוונית, כרך א, הפרהשקולניקוב, ש.,  -

 (moodle) .123-129, עמ' הפתוחה, תשנ"ז

 

 

 מתוך ודמוקריטוס לוקיפוסשל  פרגמנטים האטומיסים 

- P. Curd and R. Mc Kirahan, A Presocratic Reader, Selected 

Fragments and Testimonia (Indianapolis/Cambridge: 2001), 

pp. 109-126. (moodle) 

 

 :וגורגיאס באנגלית מתוךקטעים ופרגמנטים של פרוטגורס  הסופיסטים 

- P. Curd and R. Mc Kirahan, A Presocratic Reader, Selected 

Fragments and Testimonia (Indianapolis/Cambridge: 2001), 

pp.  144-161. (moodle) 

  (של סוקרטסם ההגנה ונא)= האפולוגיהאפלטון,  .1 סוקרטס סוקרטס

 קיימים שני תרגומים לעברית. -

ייו ומותו של סוקרטס: אותיפרון, נאום ההגנה ח אפלטון,בוזגלו )תרגם(, . ש -

 .(2001 ,אביב-תל) של סוקרטס, קריטון, פיידון

 או מתוך 

 )ירושלים: תשט"ו(, כרך א. כתבי אפלטון, )תרגם( י. ליבס -

 לכס .2

 .)ירושלים: תשט"ו(, כרך א כתבי אפלטוןמתוך י. ליבס )תרגם(,  -

 

 פיידוןאפלטון,  - הפיידון ,אפלטון אפלטון

 קיימים שני תרגומים

 .אביב: תשס"ה(-)תל פיידוןש. בוזגלו )תרגם(,  -

 או מתוך -

 תשי"ז(, כרך שני. )ירושלים: כתבי אפלטוןי. ליבס )תרגם(,    -
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 המדינה ,אפלטון 

 (פוליטיאה)=

 .7ו  6ו 4, 2, 1ספרים , המדינהאפלטון, 

 כרך שני.(, תשי"ז)ירושלים: כתבי אפלטון י. ליבס )תרגם(,  -

רעיון  אריסטו, אריסטו

השינוי ותורת 

 הסיבות

 

 .3עד  1וספר ב, פרקים  8ו  7א, פרקים ספר  ,הפיזיקהאריסטו, 

 .(תשס"ו ירושלים:) ב-פיזיקה: א אריסטו,י. לנדאו )תרגם(,  -

 3עד  1וספר ב, פרקים  1פרק  ספר א,, על הנפשאריסטו,  אריסטו, על הנפש

 (.1989חיפה, ) על הנפשמ. לוז )תרגם(, אריסטו,  -

  ספר א וספר ב.האתיקה מהדורת ניכומאכוס,  אריסטו, אתיקה 

 .(תשמ''ה ירושלים:) אתיקה מהדורת ניקומאכוסאריסטו, י. ליבס )תרגם(, 

 
 


