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 שיעור:  סיווג הקורס
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   :תיאור הקורס

  השישית   המאה  משלהי  החל  המערבית  החשיבה  התפתחות  את  ובוחן   היסטורי   ציר  על  נע  זה  קורס
  והאתיקה.  המטפיזיקה  למרחבי  נוגע   ההתפתחות  ציר   לפנה״ס.  הרביעית  המאה  לסוף   ועד  לפנה״ס

  האדם   של  אושרו  שאלת  גם  כמו  שבו  והחוקיות  העולם  מבנה  של  קוסמולוגיות  סוגיות  ידונו  השאר  בין
   ואריסטו. אפלטון סוקרטים,-פרהה פילוסופיםה בקורס יידונו הבולטים ההוגים  בין והקהילה.

 

 : מטרות הקורס

  עקרונות  על  בדגש  המערבית  המחשבה  התפתחות  של  פנורמי  מבט  לסטודנט  יקנו  אלה  שיעורים
 מסגרת   וכיו״ב.   מדעיים   וטריא  שקלא  והפרכה,  לאישור  קריטריונים  והתנסות,  ניסיון  של  היסוד

 החשיבה  של  העיקריים  הצמתים   את  לתלמידים  תקנה  , היסטורי  ציר   על  הבנויה   השיעורים
 האדם.   של  הקרדינליות  לשאלות  ההיסטוריה  במהלך  שניתנו  והתשובות  תכניה  על  הפילוסופית

 בעולם  האדם  של  מקומו  העולם,  של  התנהגותו  אופן  העולם,  של  ראשיתו  את  כוללות  אלה  שאלות
  ותכליתו. זה

 

ציון הקורס מורכב מעבודת חובה שתוגש לאחר מחצית :   קורס והרכב הציון בקורסחובות ה

מהציון    20%עמודים( ומבחינת הסיום בסופו. משקל העבודה הוא    3הקורס )היקף העבודה עד  

 מהציון הכולל.  80%הכולל, ומשקל הבחינה 

 60ציון עובר בקורס:  •
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 שיעור: והרשות בכל חובה הוקריאת  שיעור בכל נלמדים הנושאים  , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 

 הקדמה  :השיעור  נושא :1 מס' שיעור

 היוונית  בפילוסופיה השונות התקופות תיחום  .1

 לפילוסופיה  המקור .2

   :לשיעור חובה קריאת

W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy (6 vols.), Cambridge: Cambridge 
University Press, Vol. I: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans (1962), pp. 
26-38. 

 

 פרמנידית-הקדם הפילוסופיה :השיעור  נושא :2 מס' שיעור

 לתקופה מקורות .1

 המקורות  מצב .2

 כמקור  אריסטו .3

 הדוכסוגרפית  הספרות .4

 Vorsokratiker der Fragmente Die הפרגמנטים: אוסף .5

 . 18-12 עמודים תשנ״ב, מאגנס, רות, ח״י תרגם ,א׳  מטפיסיקה אריסטו: :לשיעור חובה קריאת

  

 המילטית  הפילוסופיה :השיעור  נושא :3 מס' שיעור

 הקדמה .1

 הפילוסופיה  צמיחת כמקום  הקטנה( )אסיה מילטוס .2

 המיתית העולם והשקפת המיתולוגי הרקע .3

  (;rcheA hydros) תאלס .4

   :לשיעור חובה קריאת

G.S. Kirk, J.E. Raven and M. Schofield, Presocratic Philosophers: A Critical 
History with A Selection of Texts (2nd ed.), Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983, pp. 7-74. 

 

 ו׳מופשט׳ ׳מוחש׳ ׳יש׳, בין :(apeiron) אנאכסימנדרוס השיעור: נושא :4 מס' שיעור

     :לשיעור חובה קריאת

R.M. Dancy, “Thales, Anaximander, and Infinity,” Apeiron 22 (1989), pp. 149-190. 

 

 ה׳איך׳  אל ׳מה׳ מן המעבר :(aer) אנאכסימנס  השיעור: נושא :5 מס' שיעור

   :המילטים סיכום

 נפסקת? זו חשיבה צורת  מדוע .1 

 המילטים תרומת הערכת .2 

 הפתוחות והשאלות הבעיות .3 
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   :לשיעור חובה קריאת

W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy (6 vols.), Cambridge: Cambridge 
University Press, Vol. I: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans (1962), pp. 
140-145. 

 

 ( .c 570) פיתאגורס השיעור: נושא :6 מס' שיעור

 טכניות ובעיות  קשיים .1

 מקורות  .2

 היוונית  החשיבה של המכוננים המרכיבים את כמהווים ההומירי  והזמן האורפיאי  הזרם .3

 . 71-58 עמ׳ תרצ״א,  ירושלים, ,יוון  חכמי גומפרץ, ת. :לשיעור חובה קריאת

 

 הפיתגוראית  לפילוסופיה פרקים ראשי השיעור: נושא :7 מס' שיעור

 בטבע  ומקומו האדם .1

 נשמות  וגלגול הנפש של אלמותה .2

   :לשיעור חובה קריאת

G.S. Kirk, J.E. Raven and M. Schofield, Presocratic Philosophers: A Critical 
History with A Selection of Texts (2nd ed.), Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983, pp. 214-238. 

 

 Archē-כ  – Arithmos – המספר השיעור: נושא :8 מס' שיעור

 וקוסמוס  מספרים .7

 ,mimesis theoria, kosmos, philosophia, harmonia  המושגים: .8

 כמספרים  הדברים .9

 )קוסמולוגיה( העולם מבנה .10

 הפילוסופי  לזה הדתי הפן  בין היחס .11

   :לשיעור חובה קריאת

Guthrie, W.K.C. The Greek Philosophers from Thales to Aristotle, Hasper 
Torchbooks, New York, 1950, pp. 22-42. 

 

   (.c 530) הרקליטוס  השיעור: נושא :9 מס' שיעור

 שקולניקוב(  פרופ' ידי על לעברית המתורגמים לפרגמנטים בצמוד נלמד זה )חלק

 והשיטה  הקשיים .1

 תחביריות  בעיות .2

 אוראקולרי  סגנון .3

 ומקורות  כתבים .4

 עצמית  חקירה –  פילוסופית מתודה .5

   :לשיעור חובה קריאת
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Charles H. Kahn, The Art and Thought of Heraclitus: An Edition of the Fragments 
with Translation and Commentary, Cambridge and New York: Cambridge 
University Press, 1980, pp. 1-23. 

 

    ההרקליטית הדוקטרינה ור:השיע  נושא :10 מס' שיעור

 ההרקליטית( בשיטה ותפקידה למילה שונים )שימושים Logos-ה .6

 ההרקליטית העולם תמונת .7

 ניגודים  בין  הרמוניה .8

 הניגודים  זהות .9

 ושולט  יוצר  ככוח  (polemos) המלחמה .10

 (rhei panta) מתמדת ותנועה  בשינוי הכול .11

 לדינאמית סטאטית מראייה משתנה העולם ראיית תבנית הרקליטוס: סיכום  .12

   :לשיעור חובה קריאת

W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy (6 vols.), Cambridge: Cambridge 
University Press, Vol. I: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans (1962), pp. 
486-488. 

 

 ( .c 515) פרמנידס  השיעור: נושא :11 מס' שיעור

 בפרט  סוקרטית-הפרה ובזו ככלל בפילוסופיה דרך כציון  חשיבותו .1

 והמקורות הכתבים .2

 הכתיבה  צורת .3

 prologos-ה .4

 הפילוסופית  שיטתו

 האמת: דרך

 במושגים  עיסוק .1 

 פילוסופית  מוצא כנקודת ה"יש"  הנחת .2 

 absurdum ad reduction טיעון .3 

 מאכסיומה  היציאה .4  

 5. est nihil nihilo Ex 

 ( semata) .האותות6 

 

 משרד  משודרת,  אוניברסיטה  ,היוונית  הפילוסופיה  של  עלייתה  גלוקר,  יוחנן     :לשיעור  חובה  קריאת
 . 57-49 עמ׳  ,1982  הביטחון,

 

 ההיראות  דרך  השיעור: נושא :12 מס' שיעור

 זו לדרך להתייחס שונות אפשרויות .1 

 ההיראות דרך של תקפותה .2 
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 הדרכים  שתי בין המתח .3 

   :לשיעור חובה קריאת

G.S. Kirk, J.E. Raven and M. Schofield, Presocratic Philosophers: A Critical 
History with A Selection of Texts (2nd ed.), Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983, pp. 239-262. 

 

 והפרדוכסים   זנון השיעור: נושא :31 מס' שיעור

 הפרדוכס תופעת .1

 הפרדוכסים:  .2

 האיצטדיון  א. 

 החץ ב.  

 והצב אכילס ג.  

 החושים  או התבונה או – הסעיפים שתי על פסיחה .3

  הפילוסופיה   תפתור  האם  פתורים:  הבלתי  הפרדוכסים  בעקבות   יובל,  שטייניץ  : לשיעור  חובה  קריאת
  )צילום   16.5.2012  ׳הארץ׳  מתוך  פרמנידס?,  של  האחד  היש  תיקושי  מכל,  הקשה  הקושיה  את

 לסטודנטים(. מסריי המאמר

 

 ( 433-493) אמפדוקלס השיעור: נושא :41 מס' שיעור

 פרמנידס:  לאחר הפילוסופיה לפני העומדות האפשרויות שתי .1

 פלורליזם  .2

 )אפלטון( עולמות שני חיוב .3

 ניתן  מה  ועל  ל"יש"   ליחס  שלא  אפשר-אי  ששוב  העקרונות  )מהם  לפרמינדס  כמגיב  אמפדוקלס  .4
 להתפשר( 

 היסודות  ארבעת .5

 הפילוסופיה   בעולם חדשים תחומים  .6

  התנועה: א.

  האהבה .1  

 השנאה  .2  

 קוסמולוגיה:  ב. 

 היסטורי בזמן שהתרחש קוסמוגני תהליך .1  

 ורגע  רגע כל הקורה מחזורי תהליך .2  

 ההכרה: ג. 

 להכרה ההתייחסות עצם .1  

 הדומה( ידי על הדומה )הכרת ההכרה תהליך .2  

 לתבונה החושים בין  היחס .7

 משרד משודרת, אוניברסיטה ,היוונית הפילוסופיה של עלייתה גלוקר, יוחנן  :לשיעור חובה קריאת
 . 66-58 עמ׳  ,1982  הביטחון,
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 (.c 500) אנאכסגוראס השיעור: נושא :15 מס׳ שיעור

 אמפדוקלס של הפתרון בעיות .1

 הפרמנידית הבעיה עם אנאכסגוראס של התמודדותו  .2

 ( spermata) הזרעים תורת .3

 החלקים  שוויון עקרון .4

 קוסמוגניה  .5

 (nous - )השכל התנועה .6

   :לשיעור חובה קריאת

J. Burnet, Greek Philosophy, Macmillan, London, 1914: pp. 76-81  

 

 ( .c 460) דמוקריטוס השיעור: נושא :16 מס׳ שיעור

 atomos המושג .1

 הפרמנידית  לבעיה האטומיסטי הפתרון  .2

 האטומיסטית העולם תפיסת .3

 האין  חיוב .4

 התנועה  בעיית .5

 המכניסטית(  התפיסה )ראשית התחושה .6

 לאפיקורס דמוקריטוס ירושת .7

  וחומר   אחדותי  )הסדר  לאחדות  חמורה  דרישה  בין  המתח  סוקרטית:-הפרה  התפיסה  סיכום   .8
  על  המציאות  של  המפוכחת  היוונית  הראייה  לבין  ספקולטיביות  בתיאוריות  המתבטא  אחדותי(
 הקיימות. במסגרות להיפתר יכול אינו גווניותה-ורב שינוייה

    :לשיעור חובה קריאת

Pieter Hasper, “The Foundations of Presocratic Atomism,” Oxford Studies in 
Ancient Philosophy XVII (1999), pp. 1–14. 

 

 הסופיסטים  השיעור: נושא :17 מס׳ שיעור

 הסופיסטים:  להופעת סיבות .1

 פילוסופיות  סיבות א.

 וחברתיות מדיניות סיבות ב.

 ( sophia-)ה sophistes המונח .2

 הסופיסטים של העיסוק תחום .3

 politike arete-ו arete המושג .4

   לסופיסטים:  ראשון דור  .5

 רלטיביסטית עמדה א.

 לסברה ידיעה בין ההבחנה ב.

 גורגיאס פרותגורס; ג.
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 משרד משודרת, אוניברסיטה ,היוונית הפילוסופיה של עלייתה גלוקר, יוחנן  :לשיעור חובה קריאת
 . 83-76 עמ׳  ,1982  הביטחון,

 

 :לסופיסטים שני דור השיעור: נושא :18 מס׳ שיעור

  physis-  ל nomos בין ההבחנה א.

 תרזימכוס קליקלס; גלאוקון;  אנטיפון; ב.

 סוקרטית-הבתר הפילוסופיה ג.

 : לשיעור חובה קריאת

G.B. Kerferd, The Sophistic Movement , Cambridge: Cambridge University Press, 
1981: 86-89; 271-278. 

 

 לפנה״ס(  399-469)  סוקראטיס :19 מס׳ שיעור

 מקורות:  .1

 כסנופון  א.

  אפלטון  ב.

  אריסטופאניס ג.

 אריסטו  ד.

 חייו  על עדויות .2

 לסופיסטים  סוקראטיס בין ההבדל .3

 סוקראטיס:  של חידושיו .4

 החקירה מהות א.

 החקירה מטרת ב.

 החקירה  מתודת ג.

 )האומנם?( יודע אינו שהוא יודע הוא כי אדם מכל החכם סוקראטיס .5

 ( psyche המילה בשימוש סוקראטיס של )חידושו לנשמה הדאגה .6

   :לשיעור חובה קריאת

 . 2001 מאגנס, כספי, זיוה תרגמה ,עננות אריסטופנס,

 אביב,-ותל  ירושלים  שוקן,  ,א׳  כרך   ,אפלטון  כתבי   בתוך  ליבס  ג.  יוסף  תרגם   ,אפולוגיה  אפלטון,
 . 230-206  עמ׳ 1979

 

 :הסוקראטיים הפרדוכסים השיעור: נושא :20 מס׳ שיעור

 ידיעה היא הטובה המידה א.

 מרצונו עוול עושה אדם אין ב.

 מלעשותו עוול לסבול טוב ג.

 משרד משודרת, אוניברסיטה ,היוונית הפילוסופיה של עלייתה גלוקר, יוחנן  :לשיעור חובה קריאת
 . 91-84 עמ׳  ,1982  הביטחון,

 



8 

 

 (.c 347-429) אפלטון השיעור: נושא :21 מס׳ שיעור

 אפלטון  חיי .1

 כדרמה  הדיאלוג .2

 הסוקרטית: האפוריה .3

 אינטלקטואלית אפוריה א.

 אמוציונאלית אפוריה ב.

 המוקדמים:  הדיאלוגים  .4

 מוקדם דיאלוג של סכימה א.

 ל"הגדרה" הדרישה ב.

  eidos-ה ג.

 האנושי התופעות בעולם  וסדר  ליציבות הדרישה ד.

 באפוריה? מסתיימת דיאלוגים קבוצת אותה כל מדוע ה.

  עובד,   עם  אביב:  תל  גלוקר,  יוחנן  תרגם   ,כפשוטו  אפלטון  קורא,  אלכסנדר  : לשיעור  חובה  קריאת
 . 25-17 עמ׳ תשל״ט,

 . 57-17 עמ׳ תשמ״ה, הביטחון, משרד ,לאפלטון מבוא פרקי גלוקר, יוחנן

 

 האמצעיים  הדיאלוגים :22 מס׳ שיעור

 למוקדמים  האמצעיים הדיאלוגים  בין ההבדלים א.

 מעבר(:  )דיאלוג גורגיאס ב.

 גורגיאס - סוקרטס *

 פולוס  - סוקרטס * 

 הטיראן( מול הפילוסוף )המלך  קליקלס - סוקרטס *

  שוקן,   א׳,  כרך  ,אפלטון  כתבי  בתוך  ליבס,  ג.  יוסף  תרגם  ,גורגיאס  אפלטון,  :לשיעור  חובה  קריאת
 . 392-278  ;71-11 עמ׳  ,1979 אביב,-ותל ירושלים

Yosef  Z. Liebersohn, “Polus the Unsung Hero: On the Significance of Polus and 
Socrates’ conversation with Polus in Plato’s Gorgias”, in For a Skeptical 
Peripatetic: Festschrift in Honour of John Glucker (eds. Yosef Z. Liebersohn, Ivor 
Lidlam and Amos Edelheit), Academia Verlag, Germany, 2017, pp. 64-77. 
 

 האידיאות  תורת השיעור: נושא :23 מס׳ שיעור

 לידיעה סברה בין ההבדל *

 idea-ל eidos-ה בין המעבר *

   הפרמינידית  לבעיה כתשובה האידיאות ותורת אפלטון הבנת *

   החומר  לעולם האידיאות  עולם בין היחס *

 (asomatos) מהחומר כמופשטות האידיאות *

 'פיידון'(:  )הדיאלוג  לאידיאות הדרך *

 הדיאלוג  קונטקסט * 

 האידיאות הכרת את כמאפשרת הנפש *
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 "המדינה"(:  )דיאלוג המדינה תורת ה.

 "צדק" למונח הגדרות שתי - ראשון ספר *

 האותיות. משל *

  מוכשר הוא שאליו הדבר את עושה אחד כל העיקרון:  *

 פונקציונאלית( )בנייה פלטוניתהא המדינה בניית *

 aretai-ה מול האפלטונית במדינה המעמדות *

 פופר( קרל של )ביקורתו האפלטונית המדינה הערכת *

 המערה  משל *

* dianoia ו-dialektika 

  שוקן,   ב׳,   כרך  ,ליבס  ג.  יוסף   תרגם   אפלטון,  כתבי  בתוך  ,המדינה  אפלטון,  : לשיעור  חובה  קריאת
   .425-417 עמ׳  ,1979 אביב,-ותל ירושלים

 

 (322-385) אריסטו השיעור: נושא :24 מס׳ שיעור

 הקדמה .1

 ביוגרפיה  .2

 כתביו:  .3

 logoi ekdedomenoi א.

 logoi akroatikoi ב.

 המדעים:  חלוקת .4

 לידיעה החיצוני סופי מוצר היא התכלית - פרודוקטיבי א.

 פרטית( או )כללית התנהגות/פעילות צורת היא התכלית - פרקטי ב.

 הפליאה יצר לשמה/סיפוק הידיעה  היא התכלית - תיאורטי ג.

 האריסטוטלית לחשיבה אפלטון תרומת - הפילוסופי הרקע .5

 אפלטון של האידיאות  תורת ביקורת .6

 האפלטוני: זה מול  האריסטוטלי eidos -ה .7

 האונטולוגי  מעמדו א.

 הכרתו אפשרות ב.

 האריסטוטלית המתודה .8

 

   :לשיעור חובה קריאת

A. E. Taylor, Aristotle, Dover Publications, N.Y, 1955, pp. 41-60. 

 

 )מטאפיסיקה(: ראשונית פילוסופיה השיעור: נושא :25 מס׳ שיעור

 בסיסיים  מושגים .1

 וצורה חומר א.

 ו'בפועל'  'בכח' ב.
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 הסיבות  4 ג.

 הפרמנידית לבעיה אריסטו תשובת .2

 הטלאולוגי ההסבר .3

 התנועה: .4

 התנועה של נצחיותה א.

 עצמו את החושב 'יש' בטהרתה, הצורה מונע, בלתי כמניע האל ב.

 מכניסטית( -אנטי )תפיסה ההנעה אופן ג.

  משרד  , אריסטו  של  הטבע-ולפילוסופית  למטפיסיקה  מבוא   לנדאו,  יהודה  :לשיעור   חובה  קריאת
 הספר(. )כל תשמ״ט הביטחון,

 

 פרקטית פילוסופיה השיעור: נושא :26 מס׳ שיעור

 (eudaimonia) הפרקטית החקירה תכלית - הקדמה .1

 לאדם ורק אך המיוחד החיים סוג .2

3. ethike arête - מוסרית/התנהגותית   שלמות 

4.  edianoethik arête-  שכלית  שלמות 

 האריסטוטלית האמצע דרך .5

 ובחירה רצון .6

  ביותר הנעלה  החיים כצורת העיון חיי .7

   :לשיעור חובה קריאת

234.-187 pp. 1923, London, Methuen, ,Aristotle Ross, David 

 

 סיכום  דברי

 

 


