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 )שיעור( מושגי יסוד בפנומנולוגיה הוסרליאניתסילבוס לקורס: 

Basic concepts of Husserlian Phenomenology 
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 ראשון לתואר:   2היקף שעות:      ב':  סמסטר     תשע"ז:  שנת לימודים      0618205401:  קורס מס'

 

 280, גילמן 10:00-12:00ימי חמישי, ב השיעורים יתקיימו
 על פי תיאום מראש 12:00ימי חמישי בשעה  שעת קבלה:

  054-5989809:     טלפון
 pnina.zeitz@gmail.com     דוא"ל:

 
 עשרה-המאה התשעמבוא לפילוסופיה של  דרישות קדם ודרישות נוספות:

 
 חומר קריאה:

 זה בהמשך מסמךכמפורט ברשימה הביבליוגרפית 
 

 תיאור הקורס

מציע היכרות עם מושגי יסוד של הגות זו ועם  (1859-1938)שיעור מבואי זה להגותו של אדמונד הוסרל 
התמודדותה עם שאלות על אודות התודעה. השיעור מבוסס על שלושה טקסטים מרכזיים של הוסרל וישולבו 

ם בהתאם לעניין. חלקו הראשון של השיעור יבוסס על פרקים נבחרים מן החיבור "חקירות בו טקסטים נוספי
. חלק זה מציג את התפיסה היסודית של הוסרל על פיה תודעה הינה התכוונות, ומנהיר (1921 ,1901)לוגיות" 

השיעור נעסוק בחלקו השני של   גזרים מתפיסה זו של מושגי היסוד ידיעה, אווידנציה ואמת.את המובנים הנ
ונתוודע כך למעבר של הוסרל לפנומנולוגיה טרנסצנדנטלית. במסגרת  I "(1913)בפרקים מן החיבור "אידיאות 

זו נדון הן בעקרונותיה של המתודה, הן בממצאי החקירה המרחיבים ומעמיקים את הבנת מבניה המהותיים של 
-1893)נומנולוגיה של תודעת הזמן הפנימי" התודעה. החלק השלישי, המבוסס על קטעים מן החיבור "על הפ

( יוסיף להעמקתה של היכרות ראשונית זו באמצעות שילובן של חקירות המבקשות לברר כיצד, בעצם (1917
 .ההתכוונות שלנו לאובייקטים, אנו רוכשים תודעה של זמן

 
 

 הקורס דרישות
 וכחות בשיעורים, קריאה שבועיתנ

 בית.-בחינת 100%מרכיבי הציון הסופי: 
 
 

 : םתכנית  השיעורי
 

 ות מקדימות:הער
מדובר בסעיפים נבחרים מכל פרק. מספרי צוינו מספרי הפרקים אולם  בסעיף "קריאה נדרשת" .1

 .הסעיפים יועברו בהודעות נפרדות מדי שבוע
מבוססים על החיבור "על הפנומנולוגיה של תודעת הזמן הפנימי", בטבלה מצוין חיבור  12-14שיעורים  .2

 . מספרי הפרקים והסעיפים יעודכנו בהמשך.PITCזה באמצעות הקיצור 
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מס' 
 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי

: ההקשר הפילוסופי, שיעור מבוא 16.3.2017 1
 ברנטנו ופרגה

 

 מבוא לחקירות לוגיות 23.3.2017 2
 בתורת ההתכוונות רעיונות יסוד

 חקירות לוגיות

 1-2ים , פרקVקירה ח
, חקירת המובנים השונים של תוכן 30.3.2017 3

 התודעה המתכוונת
 ירות לוגיותחק

 2-4, פרקים Vחקירה 
 חקירות לוגיות , המשךחקירת התודעה המתכוונת 20.4.2017 4

 4-5 , פרקיםVחקירה 

 1פרק  VIחקירה 
 חקירות לוגיות התכוונות וידיעה, אווידנציה ואמת 27.4.2017 5

  2-5פרקים , VIחקירה 
אינטואיציה מסדר גבוה והתיקוף  4.5.2017 6

 של הלוגיקה
 חקירות לוגיות

 8 ,6, פרקים VIחקירה 
המפנה שיעור מבוא:  11.5.2017 7

 הטרנסצנדנטלי
 Iאידיאות 

 1חלק 
 Iאידיאות  הרדוקציות הפנומנולוגיות 18.5.2017 8

 2חלק 
 1, פרק 3חלק 

המבנים האוניברסליים של  25.5.2017 9
 , נואזיס ונואמההתודעה

 Iאידיאות 
 2-3, פרקים 3חלק 

 Iאידיאות  , דגש על הנואמה9המשך שיעור  1.6.2017 10
 3-4, פרקים 3חלק 
 1, פרק 4חלק 

הגות רקע: פילוסופיה של הזמן,  8.6.2017 11
 משךה של תפיסמוקדמת ביחס ל

 

 11המשך שיעור  15.6.2017 12
, הפנומנולוגיה של הזמן הפנימי

 המודל המוקדם

PITC 

ההתכוונות הכפולה ותודעה  22.6.2017 13
 אבסולוטית

PITC 

 13המשך שיעור  29.6.2017 14
 הזמן האובייקטיבי

PITC 
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 רשימת הטקסטים של הוסרל שתורגמו לעברית ורשימה נוספת של ספרים מומלצים לקריאה: ל

 ראו רשימת קריאה מורחבת באתר הקורס.
 


