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 זסמסטר ב' תשע"

 101דוד חדר -, בניין דן16-18יום ב': 

 

 :יצירת קשר 

o matans@mail.tau.ac.il 

o  :בתיאום מראששעת קבלה 

 

 :תיאור הקורס 

כמחצית מהמפגשים יוקדשו לקריאה בדיאלוג ונית. יו הקורס הינו תרגיל קריאה מודרכת בפילוסופיה

 של אריסטו.  הנפש על-של אפלטון, וכמחצית לקריאה בפרקים מרכזיים ב פיידון

 העיקרייםמושגיהם נבחן וננתח את . שני הטקסטים הללוב במהלך הקורס נתרגל קריאה מעמיקה

. מעבר להיכרות הרחב של העבודות של אפלטון ואריסטו, ונעמוד על מקומם במהלךוטיעוניהם 

הפילוסופיות של אפלטון  החקירה והמטרות לסגנונות נתוודע ,הטקסטים עצמם ירכש עם תוכןשת

כת, כמו כן, ככל קורס קריאה מודר ואריסטו, וליחס המיוחד ביניהם מבחינה פילוסופית והיסטורית.

 .וטיעוניו של טקסט ניישם הרגלי קריאה וניתוח מועילים

 להשלמתו:  הכרחייםאשר  גורמיםושה הקורס מתבסס על של

 במפגשים.השתתפות ( 1)

 יש לקרוא לקראת הפגישה הבאה.של הקטעים אותם  סיכומים שבועיים( 2)

 .אשר פרטיהן יינתנו שבועיים לפני מועד ההגשה במהלך הסמסטרשלוש עבודות ( 3)

 

  הקורס:חובות 

o מפגשים(. 3-נוכחות מלאה )אין להעדר למעלה מ 

o  בכל שבוע, פרט במודל הגשת סיכום שבועי קצר של הקטע אותו קראנו במפגש )יש להגיש

 לשבועות בהם מגישים עבודה(.

o :עבודות להגשה 

 . מילים 000,1עד . אורך: עבודה ראשונה: תוגש בשבוע הרביעי של הסמסטר .1

 מילים. 001,0 עד השמיני של הסמסטר. אורך:יה: תוגש בשבוע עבודה שני .2

 מילים. 002,1ן של הסמסטר. אורך: עד עבודה שלישית: תוגש בשבוע האחרו .3
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  :ציון הקורס 

 ציון הקורס מורכב באופן הבא:

 גשים והגשה של הסיכומים השבועייםעל השתתפות במפ 10%( 1)

 על העבודה הראשונה 25% (2)

 על העבודה השנייה 25%( 3)

 העבודה השלישית על 40%( 4)

 

 תנאי להשלמת הקורס. ןכל חובות הקורס הינ

 

 :מקורות  

 (2005, הגג עליית )ספרי, בוזגלו שמעון: תרגום, פיידון, אפלטון( 1)

 12, 1-6פרקים  II: ספר (1989, )הקיבוץ המאוחד, מנחם לוז, תרגום: הנפש עלאריסטו, ( 2)

 

 מייל או לתאם פגישה.-באילכל שאלה מומלץ ורצוי לפנות אליי 

 


