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 תיאור הקורס: 

  את כלי החשיבה הביקורתית בהם מוצאים  שלושה תחומי מחקר עיקריים  הקורס כולל מפגש עם  
תורת ההגיון )לוגיקה(, הפילוסופיה של המדע, הפילוסופיה האנליטית. לכל אחד מהתחומים    –

הללו יוקדש כשליש מהקורס. בפרק מתורת ההגיון נחקור מהו טיעון תקף, כלומר, מתי מסקנה 
נובעת לוגית מהנחות. מהפילוסופיה של המדע נביא את ההבחנה בין טיעונים דדוקטיביים וטיעונים  

בקושיות  אינדוק נעיין  הללו.  הטיעונים  מסוגי  אחד  כל  של  החשיבות  את  ונכיר  טיביים, 
טיעונים   אל  גם  ונתוודע  הללו,  הטיעונים  מסוגי  אחד  לכל  ביחס  שמתעוררות  הקונספטואליות 
וסטטיסטיים. אנאליזה קונספטואלית הינה מכשיר העבודה העיקרי של הפילוסוף   אבדוקטיביים 

אנאליזהאנאליטי.   מהי  באמצעות  ה  נכיר  הן    ניתוחקונספטואלית  בולטות,  דוגמאות  של 
 מהפילוסופיה של העת העתיקה והן מהפילוסופיה העכשווית.

 

 : הקורסמטרות 

כר הרחבה של    מטרת הקורס הינה פיתוח היכולת לחשיבה ביקורתית, היינו, חשיבה המאפשרת 
המציאות אודות  על  שלנו  של    תוך   ,הידיעות  לומערך  בחינה  במטרה  שלנו  שאלו והאמונות  דא 

אמונות מוצדקות. היכולת להרחיב ולהעמיק את ההכרות עם המציאות, לצד יכולת לבקר את מה  
שנדמה לנו שאנו יודעים, חיוניות עבור קבלת החלטות מושכלות. יכולת החשיבה הביקורתית הינה  

המופיעים במחקר המדעי,  יכולת שיפוט והערכה. היא מחייבת הכרות יסודית עם מבנה הטיעונים
ועוד.   והמוסר, בתקשורת היומיומית,  כן  בהליך המשפטי, בשדה האתיקה  נדרשת מיומנות  כמו 

בקורס נלמד מהו טיעון דדוקטיבי, אינדוקטיבי,  כשלים פורמאליים וכשלים לא פורמאליים.  בזיהוי  
המושגית. האנאליזה  שיטות  אל  ונתוודע  סטטיסטי,  נו  אבדוקטיבי,  של  מורכבים  חקירה  שאים 

מחייבת, בנוסף להקפדה על עקביות לוגית ותקפות של טיעונים, ובנוסף להערכה נכונה של ראיות, 
הגומלין  יחסי  ואת  מושגים,  של  הסבוכה  משמעותם  את  לברר  יכולת  גם  ואינפורמציה,  נתונים 

   .את היכולת הזאתנשאף לפתח גם ביניהם. 
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חובה לפתור את כל תרגילים.   15הקורס ניתנים כ במהלך   בקורס:חובות הקורס והרכב הציון 
 . בהמשך, כמפורטנתן קריאת חובהיתשבועות ללא תרגיל ב התרגילים.

 : ןהרכב הציו

 20%בוחן אמצע )לוגיקה דדוקטיבית(: 

 80%בחינה מסכמת: 

 60ציון עובר בקורס:  •

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 יסודות תורת ההגיון  -חלק ראשון 

 

 . טענות, טיעונים, ערכי אמת, תקפות - מושגי יסודמבוא, רקע היסטורי,  :1שיעור מס' 

 

 .דיסיונקציה, קוניונקציה, שלילה –קשרים לוגיים א'  :2שיעור מס' 

 1הגשה של תרגיל מס'  

 

 .תנאי, שקילות לוגית  –קשרים לוגיים ב' : 3שיעור מס' 

 2הגשה של תרגיל מס'  

 

 טאוטולוגיות, סתירות לוגיות, ופסוקים קונטינגטיים. : 4שיעור מס' 

 3הגשה של תרגיל מס'  

 

 הוכחת תקפות באמצעות טבלאות אמת. : 5שיעור מס' 

 4הגשה של תרגיל מס'  

 

 .דדוקציה טבעית א': 6 שיעור מס'

 5הגשה של תרגיל מס'  

 

 .דדוקציה טבעית ב': 7שיעור מס' 

 6הגשה של תרגיל מס'  

 

 . תחשיב הפרדיקטים, הצרנות, ריבוע הניגודים  :8שיעור מס' 
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 7הגשה של תרגיל מס'  

 

 .תחשיב היחסים :9שיעור מס' 

 8הגשה של תרגיל מס'  

 

 .דדוקציה טבעית בתחשיב הפרדיקטים   :10שיעור מס' 

 9הגשה של תרגיל מס'  

 

 . פורמליים: תכונות של יחסים, כשלים 11שיעור מס' 

 10הגשה של תרגיל מס'  

 

 . המשך, הוכחות אי תקפות בתחשיב הפרדיקטים –: כשלים פורמליים 12שיעור מס' 

 11הגשה של תרגיל מס'  

 

 . : כשלים לא פורמליים13שיעור מס' 

 12הגשה של תרגיל מס'  

 

 .מערכות אקסיומטיות, משפט השלמות, משפט הנאותות: 14שיעור מס' 

 13הגשה של תרגיל מס'  

 

 . מבוא –: אינדוקציה  15שיעור מס' 

 קריאת חובה:

  בתוך ",מדע: השערות והפרכות" , פופר, ק.

Popper Karl, "Science: Conjectures and Refutations" in Conjectures and 
Refutations, London, Routledge & Kegan Paul, 1963, pp. 33-55 . 

. הפתוחה האוניברסיטה, נבון יורם  תירגם  

 .(בחוברת המקורות 15-1' עמ) 

 

 הפרכה ואישוש.: 16שיעור מס' 

 קריאת חובה:

   .3,  2, 1פרקים ,  הפילוסופיה של מדעי הטבע, , ק.המפל
 1979 שנתב הוצאת האוניברסיטה הפתוחה יצא לאור ע"י

 .(בחוברת המקורות 38-16' עמ) 

 

 : בעיית הצידוק של האינדוקציה.  17שיעור מס' 

 קריאת חובה:

https://simania.co.il/publisherDetails.php?itemId=70803
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ראשון, חלק ג', סעיף ו', עמ'  , ספר (הוצאת שלם, תשע"ד)ירושלים:  האדם טבע מסכתיום, ד., 
 .(בחוברת המקורות 44-39  'עמ) 88-82

 

 המשך. –בעית הצידוק : 18שיעור מס' 

 ה מומלצת:קריא

Goodman, N., Fact Fiction and Forecast, Harvard University Press; 4th Revised 
ed. Edition, 1983, pp. 59-84. )בחוברת המקורות( 

 

 : כשלים סטטיסטיים. 19שיעור מס' 

 14הגשה של תרגיל מס' 

 

 : אבדוקציה. 20שיעור מס' 

 

 הפרדוקסים של זנון.  –: פרדוקסים מהעולם העתיק א' 21שיעור מס' 

 15הגשה של תרגיל מס' 

 קריאת חובה:

Sainsbury, R.M., Paradoxes, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, Ch.  
1, pp. 4-21. 

 (בחוברת המקורות 63-45' עמ)

 

 פרדוקס הערמה. –: פרדוקסים מהעולם העתיק ב' 22שיעור מס' 

 קריאת חובה:

Sainsbury, R.M., Paradoxes, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, Ch.  
3, pp. 40-63.  

  בחוברת המקורות( 92-64)עמ'  

 

   .: אנליזה קונספטואלית, ניסויי מחשבה פילוסופיים, א'23שיעור מס' 

 קריאת חובה:

Putnam, H. "Brains in a vat", in Reason, Truth and History, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1981, pp. 1-21 . 

 (בחוברת המקורות 113-93עמ' )

 

 שאלה אמפירית או מושגית?  –חלוף הזמן  -: אנליזה קונספטואלית, ב' 24שיעור מס' 

 קריאת חובה:

McTaggart, J.E.M., "The Unreality of Time", Mind 17 (1908), pp. 456-473. 

 )בחוברת המקורות. 132-114'  עמ(
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   ניתוח מושגי. –משך ההווה  -: אנליזה קונספטואלית, ג' 25שיעור מס' 

 :ה מומלצתקריא

Sorabji, R., & Kretzmann, N. (1976). "Aristotle on the Instant of Change," 
Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, 50, pp. 69-114. 

 

 סיכום וחזרה. :26שיעור מס' 

 

 

 

 

 


