
סמינר מ.א (פתוח לתלמידי ב.א.).: מפעולה אישית לפעולה משותפת (0618-4048-01) 
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סמסטר ב׳,2016-7 
ימי ב׳, 14:00-16:00, גילמן 361א 
ימי ד׳, 14:00-16:00, גילמן 361א 

חלקו הראשון של הסמינר יעסוק בשאלות המתעוררות בניסיון להבין את טבעה של הפעולה האנושית. למשל, האם כל פעולה של 
אדם היא רצונית? מה ההבדל בין פעולה מכוונת לפעולה בלתי מכוונת? האם כל אדם פועל כדי להשיג את מה שנתפס בעיניו 

כטוב? כיצד אפשר להבין מקרים של חולשת רצון, בהם אדם בוחר באפשרות שהוא עצמו תופס כטובה פחות מהחלופות? ועוד. 
בחלקו השני של הסמינר ניעזר בתובנות מן החלק הראשון כדי להבהיר את הרעיון של פעולה משותפת. נחקור את הדמיון והשוני 

בין פעולה אישית ופעולה משותפת, ונברר אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת שקבוצת אנשים תיחשב כפועלת יחד. 

איך ליצור עמי קשר 
בדואר אלקטרוני: ylevy@post.tau.ac.il (הדרך המומלצת) -
בטלפון במשרדי 03-6406849 -
במשרד מספר 492 בגילמן -

שעת קבלה 
 -  בתיאום מראש. 

  
דרישות הסמינר 

נוכחות. -
קריאת כל החומר הנדרש (לפחות), כלומר שני הטקסטים המרכזיים של השבוע (אחד לכל שיעור). -
השתתפות פעילה. -
הגשת 5 מטלות קריאה. -
עבור תלמידי מ.א. בלבד: הצגת אחד המאמרים המרכזיים (15% מהציון). הצגת מאמר היא מטלת רשות -

לתלמידי ב.א. מי שיבחר/תבחר להציג, יהיה/תהיה פטור/ה מהגשת 3 מטלות קריאה. 
הגשת רפרט או עבודה סמינריונית (85% מהציון לתלמידי מ.א., 100% לתלמידי ב.א.). -

מטלות הקריאה 
 - במהלך הסמסטר אפרסם שבע מטלות קריאה. כדי לקבל ציון בקורס, אתם/ן נדרשים/ות להגיש (דרך אתר  
  הקורס) חמש תשובות לפחות שיזכו בציון 'עובר' (הציונים האפשריים הם ׳עובר׳ ו׳נכשל׳). המטלות תהיינה  
  קצרות וממוקדות בטקסט המרכזי של אותו שבוע. היקף של תשובה מספקת באורך של כעמוד אחד פחות או  
  יותר, אם כי התוכן חשוב לי בהרבה מההיקף. אין צורך להשקיע בתשובה ברמה הנדרשת מעבודה או מבחן  

  בית למשל, אך גם לא ניתן לקבל ציון 'עובר' בלי להפגין היכרות של ממש עם הטקסט. 
  כל הגשה צריכה לכלול כותרת בראש הטקסט, שם ומספר ת״ז של המגיש. אנא הוסיפו את שמכם גם לשם  

  הקובץ. 

עבודות סמינר/רפרטים 
 (הדברים שלהלן חלים הן על רפרטים והן על עבודות סמינריוניות) 

  
 - המועד האחרון להגשת העבודה הוא 1.10.2017 בשעה 13:00. זהו מועד אחרון בהחלט ואין בסמכותי לאשר 

  הארכות כלשהן. מדיניות החוג והפקולטה היא לאשר הארכות רק במקרים קיצוניים. 

 - אתם/ן נדרשים/ות לאשר אתי את הנושא, וקווים כלליים של מה שאתם/ן מתכוונים/ות לומר, מראש. עבודה  
  שנושאה לא יאושר מראש לא תיקרא. 

 - אתם/ן יכולים/ות לפנות אליי עם רעיון, עם חצי רעיון, עם טיעון, עם רעיון לתחום שעליו אתם/ן רוצים/ות  
  לכתוב אבל ללא רעיון לנושא, וכ״ו. 

  מומלץ להתחיל לחשוב על נושא ממש בקרוב, לאשר נושא כמה שיותר מהר, ולכתוב את העבודה   
  בקרוב. בסופו של דבר זה חוסך זמן ומאמץ, ומניב עבודות טובות יותר. 
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 -  אין דרישה כללית לגבי היקף העבודה – לא מבחינת מספר העמודים,  ולא מבחינת מספר הטקסטים אליהם  
  עליכם להתייחס.  

  תיאום הציפיות לעניין היקף העבודה ייעשה באופן פרטני, ועל יסוד שיקולים מהותיים, בשלב אישור הנושא.  

  בשלב זה גם יובחנו עבודות סמינריוניות מרפרטים – רפרטים יכולים להיות הרבה פחות שאפתניים מעבודות  
  סמינריוניות. 

 מספר המלצות: 

 - השקיעו מחשבה רבה בנושא. עבודה טובה בהכרח מתחילה בבחירת שאלת מחקר מעניינת המנוסחת באופן  
  מדויק ובהיר. 

 - רפרט יכול להיות סקירתי באופיו, ורצוי שיהיה ממוקד ביותר. אפשר לכתוב רפרט, למשל, שמציג טיעון  
  מרכזי של הוגה, ומציג ביקורת קטנה אודותיו. מעבודה סמינריונית נדרש מעט יותר, אבל לא נדרשת רמת  

  המקוריות שהכרחית למאמר. 

 - נושא טוב לעבודה סמינריונית יהיה מבוסס על שאלה ממש, כזו שנגמרת בסימן שאלה. חשוב שהנושא יהיה  
  ממוקד מאוד – אל תנסו לעשות יותר מדי. 

 - מקוריות ממש אינה נדרשת, כאמור, אך כמובן תתקבל בברכה. 

 - בכתיבת העבודה הקפידו מעל הכל על בהירות, רלבנטיות, והצגה של טיעונים. אני רוצה לדעת מה אתם/ן  
  חושבים/ות, איך כל משפט תורם לנקודה שהפסקה מנסה לבסס, ואיך כל פסקה תורמת לטענה המרכזית של  

  העבודה, ומה הטיעון שאתם מספקים לטענה זו. 

 - דרך טובה לעבוד היא בשלבים: לאחר אישור הנושא, הכינו מתווה (outline) שיכלול את המבנה של  
  העבודה, והטענות או הטיעונים העיקריים שבכוונתכם להציג בכל שלב בנקודות כלליות. אחר כך כתבו  
  טיוטה. אחר כך עברו עליה עוד מספר פעמים. מומלץ מאוד להניח לטיוטא למספר ימים, ואז לחזור אליה – זה 

  יאפשר לכם/ן לקוראה שוב מתוך מידה מסוימת של ריחוק, לבחון את בהירות ניסוחיכם/ן, וכ״ו. 

 - אתם/ן מוזמנים/ות להגיש לי טיוטה (מאוחרת!) של עבודתכם/ן. אשמח להעיר הערות, ולתת אפשרות לשיפור 
  לקראת הנוסח הסופי. הפרוצדורה הזו מוצעת רק למי שתגיש/יגיש את הטיוטה הרבה לפני הדדליין (אפרסם  

  מועד מדויק יותר בהמשך). 

 - הרגישו חופשיים/ות לפנות אליי בכל עניין הקשור לעבודות. 

תוכנית המפגשים 
התוכנית להלן טנטטיבית ועשויה להשתנות בהתאם לקצב ההתקדמות שלנו וההעדפות שלכם/ן. הטקסטים המודגשים הם 

הטקסטים המרכזיים שיהיו מוקד הדיון בכל מפגש. פריטי הרשות עשויים לעזור גם למי שמעוניין/נת לכתוב את העבודה על 
הנושא שתחתיו הם מופיעים. מלבד הפריטים שלהלן, ניתן להיעזר בספרים הכלליים הבאים (ספרי מבוא ואסופות מאמרים): 

- T. O’Connor & C. Sandis (eds.), A Companion to the Philosophy of  Action (Wiley-Blackwell, 2010). 
- R. Stout, Action (Acumen, 2006). 
- R. Teichmann, The Philosophy of  Elizabeth Anscombe (Oxford University Press, 2008). 
- A.R. Mele (ed.), The Philosophy of  Action (Oxford University Press, 1997). 
- M. Brand and D. Walton (eds.), Action Theory (Reidel, 1976). 
- A. Ford, J. Hornsby and F. Stoutland (eds.), Essays on Anscombe's Intention  (Harvard University Press, 2011). 
- B. Vermazen and M.B. Hintikka (eds.), Essays on Davidson: Actions and Events (Blackwell, 1985). 

13/3: מבוא: מהי פילוסופיה של הפעולה? 
 אין קריאה 
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15/3: איך לאפיין פעולות? 

- D. Davidson, ‘Agency’, in his Essays on Actions and Events, Essay 3 (OUP, 1980) 
- E.J. Lowe, ‘Action Theory and Ontology’, in: T. O’Connor & C. Sandis (eds.), A Companion to the 

Philosophy of  Action (Wiley-Blackwell, 2010): 3-10. 
- J.L. Austin, ‘A Plea for Excuses’, in his Philosophical Papers (Clarendon Press, 1923). 
- J. Hornsby, Actions (Routledge, 1980), chapters 1-2. 
- J. Hyman, Action, Knowledge, and Will (Oxford University Press, 2015), chapter 2. 

20/3: תיאוריית הרציֹות 

 - לוק, מסה על שכל האדם, ספר 2, פרק 21.
- E.J. Lowe, Locke on Human Understanding (Routledge 1995), ch. 6. 
- A.J.P. Kenny, The Metaphysics of  Mind (Clarendon Press, 1989), ch. 3.  

22/3: תיאוריית הרציֹות, המשך 
- G. Ryle, The Concept of  Mind (Hutchinson, 1949) ch. 3 

 - ל. ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות (מגנס 1953/1995), 611-628§§ 
- J. Hyman, Action, Knowledge, and Will (Oxford University Press, 2015), ch. 1. 

27/3: הסברים סיבתיים של פעולות 

- D. Davidson, ‘Actions, Reasons, and Causes’, Journal of  Philosophy 60 (1963): 685-700.  
- J. Hyman, Action, Knowledge, and Will (Oxford University Press, 2015), ch. 5. 
- A. Mele, ‘Intention and Intentional Action’, in B. McLaughlin & A. Beckermann (eds.), Oxford 

Handbook of  Philosophy of  Mind (Oxford University Press, 2009): 691-712, sections 40.3 & 40.4. 
- W. Davis, 'The Causal Theory of  Action', in: T. O’Connor & C. Sandis (eds.), A Companion to the 

Philosophy of  Action (Wiley-Blackwell, 2010). 

29/3: הסברים סיבתיים של פעולות, המשך 

- H. Frankfurt, The Problem of  Action, American Philosophical Quarterly 15 (1978): 157-162. 
- R. Husrsthouse, ‘Arational Action’, Journal of  Philosophy 88: 2 (1991), 57-68. 
- D. Velleman, ‘What Happens When Someone Acts?’, Mind 101 (1992): 461-481. 
- F. Stoutland, ‘The Causation of  Behaviour’, in Essays on Wittgenstein, Acta Philosophica Fennica 28. 

3/4: אין מפגש - סדנא בינלאומית בפילוסופיה של הפעולה, גילמן 496, פרטים באתר: 
 https://en-humanities.tau.ac.il/takingactionfirst 

5/4: אין מפגש (יום חלופי לקורסי יום ג׳) 

18/4 - 6/4: חופשת פסח 

19/4: הסברים סיבתיים של פעולות, המשך 

- G.E.M. Anscombe, Intention (Blackwell, 1957), §§5-19 
- R. Teichmann, ‘Anscombe’, in: T. O’Connor & C. Sandis (eds.), A Companion to the Philosophy of  

Action (Wiley-Blackwell, 2010). 
- G. Wilson, “Davidson on Intentional Action ”, in LePore and McLaughlin (eds.), Actions and 

Events: Perspectives on the Philosophy of  Donald Davidson (Blackwell, 1985). 
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- J.D. Bishop ‘Agent Causation’, Mind 92 (1983): 61-79. 

24/4: בין לפעול ולנסות לפעול 

- T. Cleveland, ‘Trying without Willing’. Australasian Journal of  Philosophy 70 (1992): 324 –342. 
- J. Hornsby, ‘Reasons for Trying’, Journal of  Philosophical Research 20 (1995): 525-539. 
- B. O’Shaughnessy, ‘Trying (as the mental “pineal gland”)’, Journal of  Philosophy 70 (1973): 365-386 
- J. Hornsby, Actions (Routledge, 1980). ch .3. 

26/4: מפגש מבוטל (תאריך למפגש השלמה ייקבע בהמשך) 

1/5: אין מפגש (יום הזיכרון) 

3/5: כוונות I: מהי כוונה? 

- M. Bratman, Intention, Plans, and Practical Reason (Harvard University Press, 1987), Ch. 1. 
- D. Davidson, ‘Intending’, in his Essays on Actions and Events, Essay 5 (Oxford University Press, 

1980) 
- H.P. Grice, ‘Intention and Uncertainty’, Proceedings of  the British Academy 5: 263–279. 
- N. Sinhababu, ‘The Desire-Belief  Account of  Intention Explains Everything’, Noûs 47 (2013):

680-696. 
- W. A. Davis, ‘A Causal Theory of  Intending’, American Philosophical Quarterly 21 (1984): 43-54. 

8/5: כוונות II: בין כוונה לפעולה מכוונת 

- M. Bratman, ‘Two Faces of  Intention’, Philosophical Review 93: 375-405. 
- R. Moran, and M.J. Stone, ‘Anscombe on Expression of  Intention’, in Ford, Hornsby & Stoutland (eds.), 

Essays on Anscombe's Intention  (Harvard University Press, 2011), sections 1-4. 
- M. Thompson, Life and Action, Part II (Harvard University Press, 2010). 
- Mele, ‘Intention, Belief, and Intentional Action’, American Philosophical Quarterly 26 (1989): 19–30. 
- Chan, ‘A Not-So-Simple View of  International Action’, Pacific Philosophical Quarterly 80 (1999): 1–16. 
- E. Anscombe, Intention, §§1 & 20-23 

10/5: ידע של פעולות 

- G.E.M. Anscombe, Intention (Blackwell, 1957), §§8-10, 28-32, and 45-48. 
- R. Teichmann, The Philosophy of  Elizabeth Anscombe (Oxford University Press, 2008), Ch. 1, section 2. 
- K. Falvey, ‘Knowledge in Intention’, Philosophical Studies 99 (2000): 21-44. 
- S. Hampshire, & H.L.A Hart, ‘Decision, Intention and Certainty’, Mind 67 (1958): 1-12. 

15/5: ידע של פעולות, המשך 

- J.D. Velleman, ‘What Good is a Will?’ in: Leist & Baumann (eds.), Action in Context (De 
Gruyter/Mouton, 2007): 193-215. 

- K. Donnellan, “Knowing What I am Doing”, Journal of  Philosophy 60 (1963): 401-409. 
- S. Paul, ‘How We Know What We're Doing’, Philosophers' Imprint 9 (2009): 1-24. 
- K. Setiya, ‘Practical Knowledge’, Ethics 118 (2008): 388–409. 

17/5: פעולה ותפיסת הטוב 

- G.E.M. Anscombe, Intention (Blackwell, 1957), §§37-40 
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- M. Stocker, “Desiring the Bad: An Essay in Moral Psychology”, The Journal of  Philosophy 76 
(1979): 738–53. 

- J.D. Velleman, “The Guise of  the Good” Noûs 26 (1992): 3–26. 
- S. Tenenbaum, Appearances of  the Good: An Essay on the Nature of  Practical Reason (Cambridge University 

Press, 2007). 

22/5: פעולה ותפיסת הטוב, המשך 

- K. Setiya, “Sympathy for the Devil,” in Tenenbaum (ed.), Desire, Practical Reason, and the Good 
(Oxford University Press, 2010): 82–111. 

- D. Stampe, “The Authority of  Desire,” The Philosophical Review 96 (1987): 335–81. 
- M. Boyle & D. Lavin 2010 “Goodness and Desire,” in: Tenenbaum, Desire, Practical Reason, and the Good: 

161–201.  

24/5: חולשת רצון 

- D. Davidson, ‘How is Weakness of  the Will Possible?’, in his Essays on Actions and Events, 
Essay 2 (Oxford University Press, 1980)  

- Buss, S., 1997, “Weakness of  Will”, Pacific Philosophical Quarterly 78: 13-44. 
- Tenenbaum, S., 1999, “The Judgment of  a Weak Will,” Philosophy and Phenomenological Research 59: 

875-911.  

29/5: חולשת רצון, המשך 

- Watson, G., ‘Skepticism about Weakness of  Will’, Philosophical Review 86 (1977): 316-339. 
- Mele, A. (2002). “Akratics and addicts”, American Philosophical Quarterly 39: 153-167. 
- Levy, N. (2011). ‘Resisting 'Weakness of  the Will’, Philosophy and Phenomenological Research 82: 

134-155. 

31/5: אין שיעור (שבועות) 

5/6: חולשת רצון, המשך 

- R. Holton, ‘Intention and Weakness of  Will’, Journal of  Philosophy 96 (1999): 241-262. 
- Holton, R., "How is Strength of  Will Possible?" In Stroud & Tappolet, Weakness of  Will and Practical 

Irrationality. 

7/6: לבחור להאמין 

- B. Williams, ‘Deciding to Believe’, In his Problems of  the Self  (Cambridge University Press, 
1973): 136–51. 

- C. Ginet, ‘Deciding to Believe’, In Steup (ed.), Knowledge, Truth and Duty (Oxford University 
Press, 2001): 63-76. 

- B. Winters, ‘Believing at Will’, Journal of  Philosophy 76 (1979): 243-256. 

12/6: לבחור להאמין, המשך 

- K. Setiya, ‘Believing at Will’, Midwest Studies in Philosophy 32 (2008): 36-52. 
- N. Shah, ‘Clearing Space For Doxastic Voluntarism.’ The Monist 85 (2002): 436-445. 
- N. Shah, ‘How truth Governs Belief ’, Philosophical Review 112 (2003): 447-482. 
- F. Dorsch, ‘Judging and the Scope of  Mental Agency’, In O'Brien & Soteriou (eds.), Mental 

Actions (Oxford University Press, 2009): 38-71. 
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14/6: אחריות מוסרית והיכולת להימנע מפעולה  

- H. Frankfurt, ‘Alternate Possibilities and Moral Responsibility’. Journal of  Philosophy 66 
(1969): 829 - 839 

- A.J.P. Kenny, Will, Freedom and Power, chs. 7 & 8 
- M. Alvarez, ‘Actions, Thought-Experiments and the 'Principle of  Alternate Possibilities’, 

Australasian Journal of  Philosophy 87 (2009): 61 – 81. 
- J.L. Austin, ‘Ifs and Cans,’ Proceedings of  The British Academy 42 (1956): 107–132. 

19/6: מחדלים 

- R. Clarke, ‘What is an Omission?’, in his Omissions: Agency, Metaphysics, and Responsibility 
(Oxford University Press, 2014), Ch.1 

- C. Sartorio ‘Omissions and Causalism’, Noûs 43 (2009):  513–530. 
- A. Varzi ‘Omissions and Causal Explanations’, in Castellani and Quitterer (eds.), Agency and 

Causation in the Human Sciences, (Mentis, 2007): 155–167. 
- B. Williams, ‘Acts and Omissions, Doing and Not Doing’, in R. Hursthouse et al. (eds.), Virtues 

and Reasons (Clarendon Press, 1995): 331–340. 

21/6: פעולות משותפות 

- J. Searle, “Collective Intentions and Actions,” in P. Cohen, J. Morgan, and M.E. Pollack 
(eds.), Intentions in Communication (MIT Press, 1990) 

- R. Tuomela and K. Miller, “We-Intentions”, Philosophical Studies 53 (1988): 367–89. 
- N. Gold, and R. Sugden, “Collective Intentions and Team Agency”, The Journal of  Philosophy 104 

(2007): 109–37. 

26/6: פעולות משותפות, המשך 

- J.D. Velleman, “How to Share an Intention,” Philosophy and Phenomenological Research 57 (1997): 
29–51. 

- M. Gilbert, ‘Shared Intention and Personal Intentions’, Philosophical Studies 144 (2009): 167-187. 
- K. Ludwig, ‘Collective Intentional Behavior From the Standpoint of  Semantics, Noûs 41 (2007):

355–393. 

28/6: פעולות משותפות, המשך 

- M. Bratman, “Shared Cooperative Activity”, Philosophical Review 101 (1992): 327-341. 
- M. Bratman, Shared Agency: A Planning Theory of  Acting Together (Oxford University Press, 2014) 
- C. Kutz, “Acting Together”, Philosophy and Phenomenological Research 61 (2000): 1-31. 

מפגש השלמה (מועד ייקבע בהמשך): פעולות משותפות, המשך 

- A. Baier, “Doing Things With Others: The Mental Commons,” in L. Alanen, S. 
Heinämaa, and T. Wallgren (eds.), Commonality and Particularity in Ethics (St. Martin's Press, 
1997): 15–44. 

- M. Gilbert, “Walking Together: A Paradigmatic Social Phenomenon,” in her Living Together: 
Rationality, Sociality, and Obligation (Rowman and Littlefield. 1996), Chapter 6. 

- F. Stoutland, “Why are Philosophers of  Action so Anti-Social?”, in: Alanen, Heinämaa, and 
Wallgren, Commonality and Particularity in Ethics: 45-74.
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