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ביותר של מסורת המרכזיים טקסטים והסוגיות האת יכירו קורס תלמידים הבמסגרת   :הקורסמטרות 
הבסיס למסורת הפילוסופית המערבית כולה. היעד המרכזי את , אשר מהווה ההגות היוונית הקלאסית

. עם סיום הקורס איתםשל הקורס יהיה ללמוד איך לקרוא טקסטים פילוסופיים וגם איך להתפלסף ביחד 
, דיאלוגים קדם סוקראטיים סטודנטים יכירו את סוגי הטקסטים הפילוסופיים במסורת היוונית )פרגמנטים

, ילמדו כיצד לפרשם, ויתוודעו לסוגיות הפילוסופיות העולות בטקסטים ות(אפלטוניים, מסות אריסטוטלי
  האלה, תוך נסיון להבין ולבקר את הטיעונים של אותם הוגים.

 

 : תיאור הקורס
-קורס זה מהווה סקירה שנתית מקיפה של ההגות היוונית הקלאסית מתחילתה בפילוסופים הקדם

, שיתחיל מההגות הקדם בסמסטר סתיו –ים מתחלק לשניסוקראטיים ועד לאפלטון ואריסטו. הקורס 
 , שמתחיל מאפלטון ומתמקד באריסטו.אביבבו סוקראטיים וימשיך להתעמקות בכתבי אפלטון,

 
נלמד כיצד מספר שאלות יסוד חוזרות ועולות אצל כל ההוגים בהם נדון, ונעמוד על עיוננו, במהלך 

 הותה של הפילוסופיה ביוון ואת גלגוליה של הפילוסופינסיונות שקבעו את דמ(הנסיונות לענות עליהן 
הפילוסופיה היוונית, ודרכה הפילוסופיה בכלל, לא כסדרה של טענות מוזרות תתגלה . כך )עד ימינו

מהמוזרות  בהכרחומופרכות שבדה מליבו הוגה כזה או אחר בעבר, אלא כמארג שאלות שצפות ועולות 
פילוסופי, מבנה הוב דיונינו סביב הנושאים הבאים: מהות החקר הטבועה בהוויה עצמה. בין היתר ייס

אמת, טיב הנפש ומבנה היכולות שלה, השלמות האנושית הידיעת הגדרת מהות היקום, מושא הידיעה 
 והדרכים להשגתה.
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   :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 

  הרצאהללהגיע עם הטקסט וכל שיעור את הטקסט הרלוונטי ל ואלקרחובה.  

ים, כשציון בכל סמסטר יהיה מורכב סמסטרה שניקורס יהיה ממוצע של הציון בהשנתי בהציון הסופי 
  :  כדלהלן

 

בטבלאות ( במועדים הקבועים עמודכל מטלה באורך ) :רבסמסטמטלות כתיבה  3הגשת  .1
 .הסמסטריאלימהציון  30%, וביחד 10%כל מטלה שווה  :להלן

השיעור, של דקות הראשונות  25-יועבר בוהוא  ,שאלות 3בכל בוחן  :כל סמסטראחד  וחןב .2
 .הסמסטריאלימהציון  10% -כל בוחן .במועדים הקבועים בטבלאות להלן

, להגשה במועדים הקבועים בטבלאות להלן. עמודים 5עד ) :סמסטריאלית עבודה מסכמת .3
 .הסמסטריאלימהציון  60% בהמשך(:יפורסמו  הגשה ימפורטות ומועד הנחיות ,נושא

 הלימוד, עם חומרמתמודדים אתם כיצד עומק יתר אוכל לבחון בכדי ששאלות קריאה כבונוס:   .4
. לפורום זה יוכלו תלמידים להעלות MOODLEיונהג פורום שאלות באתר הקורס במערכת 

או כאלה שדורשים הרחבה. תלמידים שיעלו במהלך  מובנותעל קטעים או סוגיות לא שאלות 
-של אחד התלמידים האחרים, יזכו ל ותשאלות ו/או יענו בצורה מפורטת על שאל 5כל סמסטר 

 ציון השנתי הסופי.בנקודות בונוס  5
 
בשוליים  ,12, רווח שורה וחצי, גופן WORDבמתכונת תוגשנה עבודות והמטלות כל הבקורס הזה *  * *

 * כותרת וביבליוגרפיהעמוד . אורך העבודה לא כולל ס"מ בכל צד WORD - 2.5"ברירת המחדל" של 
* * 
 

עד לעוזרת ההוראה של הקורס, שיעור( יוגשו תוך כדי * * * כל עבודה או מטלה )פרט לבחנים שיאספו 
 של יום ההגשה הקבוע בטבלאות שלהלן.  חצות

 
 * * *נא לרשום רק מס' תעודת זהות )ללא שם( על גבי כל עמוד של המטלה או העבודה * * * 

 

  :60ציון עובר בקורס 

 העתקה ופלגיאט: 
 

פלגיאט, כלומר העתקה של משפטים, ורעיונות, ו/או קטעים שלמים ממקור כלשהו )בספר, באינטרנט, 
בעבודתו של מישהו אחר( מבלי לציין זאת ומבלי להפנות כדין לאותו מקור בהערת שוליים, הינה 

הרוחני של אחרים. כנ"ל לגבי קניינם גזל של למעשה, מדובר ב .החמורה ביותרהאקדמית העבירה 
הגשת עבודה שנכתבה כולה, או חלקה, ע"י מישהו אחר )או נרכשה בכסף( כאילו היתה שלכם. אינני 

 ד. כל חשכתיבה עליכם לעשות לבדמלאכת האת אך בצוותא, או סיעור מוחות לדיון  ,כמובן ,מתנגד
והרשעה בעבירה כזו גוררת עונשים כבדים המכללה, המשמעת של נהלי לפלגיאט יטופל במסגרת 

 ביותר שעשויים להשפיע על כל עתידכם האקדמי ואף מעבר לו.
 

 : חומרי קריאה
 

בשיעור נעבוד  ה.או יונח במדור השמורים בספריי PDFיסופק לכם בעותקי חומר הקריאה הנדרש כל 
, אבל יסופקו גם תרגומים )יותר טובים, צריך בתרגום עברי של י.ג. ליבס "כתבי אפלטוןעם מהדורת "

בעבודתנו על אריסטו לא יהיה מנוס מלהשתמש בתרגומים באנגלית  באנגלית למי שירצה בכך.לומר( 
למען הסר כל ספק, על התלמידים מוטלת החובה הבלעדית כי מצב התרגומים בעברית הוא בכי רע. 

 להשיג את חומר הקריאה ולהכינו להרצאה.
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 :)סמסטר סתיו( בכל שיעורחובה הוקריאת בכל שיעור נלמדים הנושאים פירוט השיעורים, ה

 

 לאתר המודל של הקורס עד חצות 27.2.20מועד הגשה של עבודה מסכמת סמסטריאלית: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )חובה( חומר הקריאה נושא ההרצאה שיעור

31/10 
 

כיצד, ולמה בכלל,  מבוא: 
 להתפלסף ביוונית? 

  

7/11 
 

הפילוסופים סוקראטיים: -הקדם
 מחבל מילטוס

פרגמנטים של תאליס, אנאקסימנדרוס, ואנאקסימנס 
 (PDF)שלי  בתרגום לעברית

 

14/11 
 

היראקליטוס סוקראטיים: -הקדם
 ופרמנידס

ש' תרגם  ,הפרגמנטים של היראקליטוס ופרמנידס
-, כרך א )"הקדםפילוסופיה יוונית, שקולניקוב
נריב, י(, בעריכת ש. שקולניקוב וא. וי”סוקראטיים

 .1997, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 עד חצות( 21.11.19 -)מועד הגשה בפרמנידס והיראקליטוס על  1מטלת כתיבה מס'   

21/11 
 

הפילוסופיה סוקראטיים: -קדם
 המטריאליסטית היוונית

 10. "אמפדוקליס", פרק 1
 11", פרק אנאקסאגוראס". 2
 13. "ליוקיפוס ודימוקריטוס", פרק 3
 

מתוך ש. שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה  כולם 
אביב: -תל  .סוקראטיים"-היוונית: הפילוסופים הקדם

  .1981", יחדיו"

 

28/11 
 

 באנגלית מתוך:סופיסטיים פרגמנטים  הסופיסטיםהקדם סוקראטיים: 
 A Pre-Socratics Reader, edited by Patricia 
Curd and Richard D. McKirahan, Hackett, 
2011. 

 

 (בחצות 5.12.19מועד ההגשה ) על המטריאליסטים והסופיסטים 2מטלת כתיבה מס' 

5/12 
 

האפולוגיה של  אפלטון: 
 סוקראטס

. תל אביב: ליבסי"ג תרגום , 1כרך  "כתבי אפלטון" 
   .206-238, עמ' 1999שוקן, 

 

12/12 
 

  .414-462, עמ' 1"כתבי אפלטון", כרך  1 המנוןאפלטון: 

19/12 
 

  .414-462, עמ' 1"כתבי אפלטון", כרך  2המנון אפלטון: 

26/12 
 

על : בוחן .278-392, עמ' 1"כתבי אפלטון", כרך  I הגורגיאסאפלטון: 
 אפולוגיהה
 המנוןו

2/1 
 

  .278-392"כתבי אפלטון", עמ'  II הגורגיאסאפלטון: 

 )בחצות 9.1.19-" )הגשה ב"גורגיאס-על ה 3מטלת כתיבה מס' 

9/1 
 

על  –הפיידון מתוך קטע אפלטון: 
 הצורות האפלטוניות

  .61-69, עמ' 2"כתבי אפלטון", כרך 

16/1 
 

  .91-155, עמ' 2"כתבי אפלטון", כרך  Iהמשתה : אפלטון

  .91-155, עמ' 2"כתבי אפלטון", כרך  IIהמשתה : אפלטון 23/1
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 )סמסטר אביב(:חובה הוקריאת בכל שיעור נלמדים הנושאים פירוט השיעורים, ה

 הערות חומר הקריאה נושא ההרצאה שיעור

, 2כרך  מתוך "כתבי אפלטון"  1-2ספרים , "פוליטיאה" אפלטון: 5.3
. תל אביב: שוקן, ליבסי"ג תרגום 
 (157-238)עמ'  1999

 

  239-327עמ' , כנ"ל 3-4ספרים , "פוליטיאה": אפלטון 12.3

  328-377עמ' , כנ"ל 5-6ספרים , "פוליטיאה"אפלטון:  19.3

  378-421 עמ' ,כנ"ל 7ספר  , "פוליטיאה"אפלטון:  26.3

 (בחצות 2.4.2019-)יוגש ב הפוליטיאהעל  1מטלת כתיבה מס' 

2.4 
 

תיאור  –חכמה  אריסטו: מבוא ל
 ראשוני

 1-3' ספר א, פר :מטפיזיקה. 1
 'ספר א זוטא, פר מטפיזיקה: .2

1-3 

 

 כולל 16.4.2020ועד  5.4.2020 –חופשת פסח 

23.4 
 

מה פירוש  אריסטו: מטפיזיקה ב
   "להיות"?  מהי "הוויה"?

, ספר 'גמה': מטפיזיקה. 1
 1-4פרקים 

פרקים , Zספר   :. מטפיזיקה2
 17ופרק , 1-4

טקסטים 
" מטאפיזיקהמה"

 :אנגליתגרסה ילמדו מ
Aristotle’s 
Metaphysics, 
trans. Joe Sachs 
(Santa Fe: Green 
Lion Press, 1999) 

מה פירוש  אריסטו: מטפיזיקה ב 30.4
   "להיות"?  מהי "הוויה"?

, ספר 'גמה' :מטפיזיקה. 1
 1-4פרקים 

-1פרקים , Zספר : . מטפיזיקה2
 17ופרק , 4

 

 בחצות 7.5.2019יוגש עד המטפיזיקה של אריסטו על  2מטלת כתיבה מס' 

  1פרק  ,ספר א :הפיזיקה "טבע"?  ומהאריסטו:  פיזיקה ב 7.5
  1-3ספר ב, פרקים  :הפיזיקה

כל חומרי הפיזיקה 
 אנגלית: יבואו מגרסה

Aristotle’s Physics, 
trans. Joe Sachs 
(New Brunswick: 
Rutgers University 
Press, 2011 

  1פרק  ,ספר א :הפיזיקה "טבע"? ו מהאריסטו: פיזיקה ב 14.5
 1-3ספר ב, פרקים  :הפיזיקה

 

 לא יתקיימו שיעורים בשל יום הסטודנט וחג השבועות 28.5-וב 21.5-ב

סגולה וחיים מאושרים אריסטו:  4.6
 טובה

 1ספרים האתיקה הניקומאכית, 
 +2 

 ספר עלבוחן 
דקות  25) הפיזיקה

 בתחילת ההרצאה(

סגולה וחיים מאושרים  אריסטו:  11.6
 טובה

 1  םספרי, האתיקה הניקומאכית
  1-3, פרקים 3ספר  + 2-ו

כל חומרי האתיקה 
יבואו מתוך הגרסה 

 ת:האנגלי
Nicomachean 
Ethics, trans. Joe 
Sachs 
(Newburyport, 
MA: Focus 
Publishing, 2002) 

הסגולות הטובות אריסטו:   18.6
 המעשיות

, 3ספר אתיקה הניקומאכית 
, 4, ספר 10-12-ו 6-8פרקים 

  3פרק 
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 , לאתר המודל של הקורס16.00השעה עד  31.7.20מועד הגשה של עבודה מסכמת סמסטריאלית: 
 
*** 
 

 קריאת רשות:
 

תחילה מתוך התמקדות בטקסטים הפילוסופיים המקוריים של הפילוסופיה היוונית הקלאסית הקורס בנוי בכוונה 
מתוכם תקראו הרבה מאד עמודים במהלך השנה הזו.  ברצוני  -סוקראטיים, אפלטון, ואריסטו(-)ההוגים הקדם

קר ופרשנות.  שתתוודעו להוגים אלה עצמם, ולא למה שנכתב עליהם בכל מיני ערכים אנציקלופדיים או ספרי מח
האין סופית על הפילוסופיה היוונית.   תלכן, כפי שניתן לראות לעיל, אין דרישה לקריאה מתוך ים הספרות המחקרי

לתלמידים שירצו להרחיב את קריאתם אני מצרף כאן רשימה מאד מצומצמת של מאמרים או ספרים שעשויים 
אנא גשו אלי אחרי השיעור או  –ותאמות לתלמיד/ה להועיל, וכמובן אני אשמח מאד לעזור בהמלצות נוספות ומ

 בשעת הקבלה.
 

  :בעברית חומר עזר כללי וברמה התחלתית מאד
 

(, בעריכת ש. שקולניקוב וא. ”סוקראטיים-, כרך א )"הקדםפילוסופיה יווניתבקבצים של האוניברסיטה הפתוחה: 
 .1997, נריב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחהיוי
 

 סוקראטית:על הגות קדם 
 
Kirk, G.S., Raven, J.E. and Schofield, M. 1983. The Presocratic Philosophers.  Second Edition. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Laks, Andre. 2018. The Concept of Presocratic Philosophy: Its Origin, Development and 
Significance. Princeton: Princeton University Press. 
 

Kerferd, G.B. 1981. The Sophistic Movement. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

 על אפלטון:
 

Klein, Jacob.  1965.  A Commentary on Plato’s Meno.  Chicago: University of Chicago Press. 
(Introductory Remarks and Digression on Anamnēsis and Mnēmē). 
 
Strauss, Leo. 1964. The City and Man. Chicago: University of Chicago Press. (Chapter 2). 
 

Friedländer, Paul. 1969. Plato. 3 Vols, translated by Hans Meyerhoff. Princeton: Princeton 
University Press. 
 

 על אריסטו

Klein, Jacob. 1985. “Introduction to Aristotle,” in Lectures and Essays. Edited by Robert B. 

Williamson and Elliot Zuckerman. Annapolis, Maryland: St. John’s College Press.  

 

Owens, Joseph. 1978. The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics: A Study in the 

Background of Medieval Thought. Toronto: PIMS. 

 
 Joeכמבוא קצר ומעולה לאתיקה של אריסטו אני ממליץ על המבוא לתרגום של האתיקה הניקומאכית ע"י  

Sachs.איתו נעבוד במהלך הסמסטר השני.  פרטי הביבליוגרפיה נמצאים לעיל , 

 

 בחצות 25.6.2019עד  יוגש ,1-4ספרים  ומאכיתקניהאתיקה ה על 3מטלת כתיבה מס' 

25.6 
 

הסגולות הטובות אריסטו: 
 העיוניות והחיים המאושרים

 6כל ספר 
 6-8, פרקים 10ספר 

 


