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 :תיאור הקורס 

הקורס הינו תרגיל קריאה מודרכת בפילוסופיה יוונית. כמחצית מהמפגשים יוקדשו לקריאה 

של אריסטו. כמו כן  על הנפש-של אפטון, וכמחצית לקריאה בפרקים מרכזיים ב פיידון בדיאלוג

  נעמוד על כללי כתיבה וציטוט אקדמאיים, ובפרט אלו הנהוגים עם מקורות קלאסיים.

ריאה מעמיקה וקפדנית בשני הטקסטים הללו. נבחן וננתח את מושגיהם במהלך הקורס נתרגל ק

העיקריים ואת טיעוניהם המרכזיים של אפלטון ואריסטו, כל אחד לגופו, ונעמוד על ההבדלים 

  ביניהם כפי שעולים מתוך הקריאה.

חשוב לציין כי הצלחת השיעור תלויה במידה רבה בהשתתפות התלמידים בדיון שיתפתח 

 הדיון מאפשר לפתח מחשבה ביקורתית החיונית לעשייה הפילוסופית.בכיתה. 

( השתתפות פעילה 1הקורס מתבסס על שלושה היבטים אשר הכרחיים להשלמתו בהצלחה: )

( סיכומים שבועיים של הקטעים אותם קראנו בכל 2בשיעורים בהם נערוך קריאה משותפת )

 ינתנו שבועיים לפני מועד ההגשה.אשר פרטיהן י ( שלוש עבודות במהלך הסמסטר3מפגש )

mailto:ronchakirron@gmail.com


 

 חובות הקורס 

 )נוכחות מלאה )אין להיעדר מעל לשלושה מפגשים 

  ,הגשת סיכום שבועי קצר של הקטע אותו נקרא בכיתה )יש להגיש במודל בכל שבוע

פרט לשבועות בהם מגישים עבודה(. חשוב לציין כי על סיכומים אלו לא יינתן משוב והם 

 למקד את הדיון בכיתה. לא ציון . מטרתם היא

 :עבודות להגשה 

 מילים 1200עבודה ראשונה: תוגש בשבוע הרביעי של הסמסטר. אורך: עד  .1

 מילים 1200עבודה שנייה: תוגש בשבוע התשיעי של הסמסטר. אורך: עד  .2

 מילים 2000עבודה שלישית: וגש בשבוע האחרון של הסמסטר. אורך: עד  .3

 

 ציון הקורס 

על העבודה הראשונה  25%( 2על השתתפות במפגשים ) 10%( 1הציון מורכב באופן הבא: )

על העבודה השלישית. כל חובות הקורס הינן תנאי  40%( 4על העבודה השנייה ) 25%( 3)

 להשלמת הקורס.

 

 ( :אפלטון,1מקורות ) ( אריסטו,2( )2005תרגום: שמעון בוזגלו, )ספרי עליית גג, , פיידון 

  .1-6פרקים  II(: ספר 1989תרגום: מנחם לוז, )הקיבוץ המאוחד, , נפשעל ה

  

  


