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 מטרת הקורס

תוך  העיקרייםעל זרמיה  מטרת הקורס להכיר לסטודנטים את מסורת החשיבה הקונטיננטלית

 מתכתבת עמה.ובו מסורת זו התפתחה מתוך הפילוסופית המערבית ששימת דגש על האופן 

מה מייחד אותה ומבדיל  ,מה המשותף לזרמים השונים בפילוסופיה הקונטיננטליתננסה להבין 

היא מחדשת מהם ו ,מה יחסה להיסטוריה של הפילוסופיה ,אותה מהפילוסופיה האנליטית

כמה מהדמויות הראשיות  ב מקרובבקורס נעיין  .פילוסופיים קלאסיים יותרביחס לפרויקטים 

 תיאוריה)פנומנולוגיה, אקזיסטנציאליזם,  של הפילוסופיה הקונטיננטלית זרמים העיקרייםוב

 עד כה, קורסים בפילוסופיהשהסטודנטים רכשו ב , ונלמד, בהתבסס על הידע(וכו׳ ביקורתית

מטרת הקורס את הפילוסופיה הקונטיננטלית.  תת שמאפיינסוג השאלות ואופן ההתפלספואת 

לספק לסטודנטים הבנה בסיסית של כמה מהפילוסופים הקונטיננטליים המרכזיים, ולתת להם 

 כלים להתמודד עם הסוגה הפילוסופית הזו בכלל.

 תיאור הקורס

שונות פילוסופיות פילוסופיה קונטיננטלית היא קטגוריה רחבה שתחתיה מאוגדות מגמות 

. ועוד אקזיסטנציאליזם, פנומנולוגיה, סטרוקטורליזם דקונסטרוקציהוביניהן  םבמאה העשרי

ביחס לתקופות  קונטיננטליתהפילוסופיה הקורס ייפתח בניסיון להבין את ייחודיותה של ה

מה המוטיבציה שלה, מהם שורשיה ובתגובה לאיזו מסורת ) וזרמים גדולים שקדמו לה

מגמות החשיבה המרכזיות שמאפיינות דון בבמהלך הקורס נ (.תחה?פילוסופית היא התפ

 ובהם ,עמהמזוהים ה מרכזייםופים של פילוסבטקסטים מקרוב עיון פילוסופיה זו על ידי 



להבין  בקשנ מישל פוקו.ופול סארטר -ז'אןמרטין היידגר, פרידריך ניטשה, אדמונד הוסרל, 

סוף המאה התשע מחדש ב תומשגממחדש ו תנשאלאינה נזנחת אלא  כיצד שאלת האמת

)והלא תמיד שים דגש על הבנת השפה הייחודית . כמו כן נעשרה ובמהלך המאה העשרים

 השונים.  המאפיינת את הפילוסופיה הקונטיננטלית על זרמיהפשוטה( 

 והרכב הציון בקורס חובות הקורס

 :כתיבת שתי עבודות

 30% :עמודים השלוששל כעבודת אמצע קורס בהיקף 

 70%עמודים:  שמונהעבודת סוף קורס בהיקף של כ

 60: בקורס ציון עובר

 

 ירוט השיעורים:פ

 

הצגה כללית של הקורס והסבר על מבנה הקורס, חובות הקריאה והמטלות.         : 1שיעור 

כרקע לפילוסופיה ההיסטוריה של הפילוסופיה קונטיננטלית? מהי פילוסופיה 

פילוסופיה. היסטוריה וקץ ההגל ורעיון קץ ה. הקונטיננטלית העכשווית

 הפילוסופיה הקונטיננטלית כתגובה לאידיאל המדע הקלאסי של הפילוסופיה. 

הקדמה לפנומנולוגיה בשיעור נקרא מתוך ה. אין קריאת חובה –שיעור ראשון  :הקריא

 של לפנומנולוגיה הקדמה, הגל פרידריך וילהלם גאורג) ,של הגל של הרוח

 .(63-52 , עמ׳1996, מאגנס: ירושלים, יובל ירמיהו: מתרגם, הרוח

הכתיבה האפוריסטית של ניטשה פרידריך ניטשה: רקע ביוגרפי וביבליוגרפי.    :2 שיעור

מעבר : קריאה בושאלת האמתניטשה שיטתי של מחשבתו. -והסגנון הלא

 . לטוב ולרוע

, תרגום: ישראל אלדד, הוצאת שוקן מעבר לטוב ולרועפרידריך ניטשה,   קריאת חובה:

 13-16עמ' , 1967

, תרגום: יעקב גוטשלק, הוצאת כרמל, ניטשה: חיי הגותרידיגר ספרנסקי,   קריאת רשות:

 9-28, עמ' 2000ירושלים 

: ביקורת המטפיזיקה. שאלת הערך מעבר לטוב ולרועהמשך קריאה ב  :3שיעור 

דיכוטומית של ניטשה. -המחשבה הלא .״ומשמעות הביטוי "מעבר לטוב ולרוע

 הרצון לעצמה. 



, תרגום: ישראל אלדד, הוצאת שוקן מעבר לטוב ולרועפרידריך ניטשה,   קריאת חובה:

 16-35עמ' , 1967

, מוסד אכסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבות המערביתרן סיגד,  קריאת רשות: 

 38-62, עמ'2016ביאליק 

פסקל.  קונטראביקורת הדת: הצדק המעניש, ושאלת החטא והסבל. ניטשה  :4שיעור 

ורת הדת של ניטשה לעומת ביקורות דת המאפיינים הייחודיים של ביק

 מודרניות אחרות. מרכזיות הנצרות בביקורת הדת של ניטשה. 

ירושלים , שוקן הוצאת , אלדד ישראל: מתרגם, שחר דמדומי ,ניטשה פרידריך קריאת חובה: 

  .147-161, עמ' 1978

, מוסד אכסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבות המערביתרן סיגד,  קריאת רשות: 

 63-81, עמ'2016ביאליק 

 . מדע העליזה-ב 125מות האל: קריאה באפוריזם   :5שיעור 

ירושלים הוצאת שוקן, , מתרגם: ישראל אלדד, המדע העליז, פרידריך ניטשה קריאת חובה:

 .262-275עמ'  ,1985

 Karl Löwith, Nietzsche's Philosophy of the Eternal Recurrence of קריאת רשות: 

the Same, Translator: J. Harvey Lomax, University of California 

Press, California 1997, pp. 36-54 

 ההן,-אמירתהפילוסופיה החיובית של ניטשה: החזרה הנצחית של הזהה,  :6שיעור 

 אדם.-והעל

ירושלים הוצאת שוקן, , מתרגם: ישראל אלדד, המדע העליז, פרידריך ניטשה קריאת חובה: 

 262-275, עמ' 1985

-עובד, תל , תרגום: אילנה המרמן, עםכה אמר זרתוסטרהפרידריך ניטשה,  

 258-262-ו 53-74, עמ' 2010אביב 

 Karl Löwith, Nietzsche's Philosophy of the Eternal Recurrence of קריאת רשות: 

the Same, Translator: J. Harvey Lomax, University of California 

Press, California 1997, pp. 55-106 

ביקורת ההיסטוריציזם ב"פילוסופיה בליוגרפי. יביוגרפי ובאדמונד הוסרל: רקע   : 7שיעור 

 כמדע חמור". 



מרים , מתרגמים: מבחר מאמרים, פילוסופיה כמדע חמור"הוסרל, "אדמונד  קריאת חובה: 

 . 111-119, עמ' תשס"ח ירושלים, מאגנס, וייס ודינה שור

 Rudolf Bernet, "Husserl", A Companion to Continental קריאת רשות: 

Philosophy, Edited by Simon Critchley and William R. Schroeder, 

Blackwell Publishers, Malden 1999, pp. 198-207 

פילוסופיה כמדע חמור". הנאיביות הפילוסופית של ”ביקורת הפסיכולוגיזם ב :8שיעור 

המדעים הפוזיטיביים וה"אפוכה" הפנומנולוגי כרדיקליזציה של הספק 

 הקרטזיאני. 

מרים , מתרגמים: מבחר מאמרים, פילוסופיה כמדע חמור"אדמונד הוסרל, " קריאת חובה: 

 .65-79, עמ' תשס"ח , מאגנס, ירושליםוייס ודינה שור

ירושלים א. בר און, מאגנס,  , מתרגם: צביהגיונות קרטזיאנייםאדמונד הוסרל, 

 . 19-22, עמ' 1972

, הוצאת מאגנס, הוגי הדורשמואל הוגו ברגמן, "הוסרל והפנומנולוגיה",  קריאת רשות:

 83-121ירושלים תשמ"ד, עמ' 

התודעה מושגי יסוד בפנומנולוגיה: מושג התופעה וה"חזרה לדברים עצמם",   :9שיעור 

 . (erlebnisהאגו הטרנסצנדנטלי, מושג ה"חוויה" )כהתכוונות, 

מרים , מתרגמים: מבחר מאמרים, פילוסופיה כמדע חמור"אדמונד הוסרל, " קריאת חובה: 

 .93-103תשס"ח, עמ'  , מאגנס, ירושליםוייס ודינה שור

הוסרל,  אדמונד -, מבוא ל”, "'פסיכולוגיה כמדע חמור' נוסח הוסרליעקב גולומב  קריאת רשות:

, מרים וייס ודינה שור, מתרגמים: מבחר מאמרים, פילוסופיה כמדע חמור""

 52-13, עמ׳ תשס"ח מאגנס, ירושלים

פנומנולוגיה נוסח היידגר: המחלוקת מרטין היידגר: רקע ביוגרפי וביבליוגרפי.  :10שיעור 

ת שאלוביקורת הפילוסופיה המערבית כשכחת  הוויהשאלת ה עם הוסרל. 

 . ההוויה

 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006, pp. 58-63 

, הוצאת הוגי הדור, מרטין היידגר"פילוסופיה של שמואל הוגו ברגמן, "ה קריאת רשות:

 165 -122מאגנס, ירושלים תשמ"ד, עמ' 



כמאפשרת לשאול מחדש את שאלת  בהוויה וזמן Dasein -האנליטיקא של ה  :11שיעור 

 חקירה אונטית וחקירה אונטולוגית. ההבדל האונטולוגי )הוויה/ישים(. ההוויה. 

 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006 , pp. 21-24. 

, , הלשון והאמנותקיום ומשמעות: מרטין היידגר על האדםאברהם מנסבך,  קריאת רשות:

 25-57הוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ח, עמ' 

. ההבדל בין מצוי מול מהות להוויה. קיום Dasein-הדאגה: יחסו של ה  :12שיעור 

(Vorhanden( לשמיש )Zuhandenה"שליות" של ה ,)-Dasein  וההבדל בין

 מסוגל(. -אותנטי )לא-לאנטי )מסוגל( לתקיום או

 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006, 67-71 

 Richard Polt, Heidegger: An Introduction, Cornell University קריאת רשות:

Press, New York 1999, p. 23-59 

 dasאותנטי. מושג ה"בנאדם" )-היומיומי, הנפילה והקיום הלא Dasein-ה  :13שיעור 

manושלושת אופני ההיות המאפיינים אותו: דיבור סרק, סקרנות, ודו ,)-

 משמעות. הקיום היומיומי כהיטמעות בעולם. 

 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006, pp. 210-224   

, מוסד אכסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבות המערביתרן סיגד,  קריאת רשות:

 135-165, עמ' 2016ביאליק 

המוות. ה"שום דבר": -לקראת-האותנטי: פחד, חרדה והיות Dasein-ה  :14שיעור 

 התגלות העולם והמפגש עם העצמי. 

 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006, 228-241, 296-311 

, מוסד המערבית אכסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבותרן סיגד,  קריאת רשות:

 165-190, עמ' 2016ביאליק 

קט סיכום היידגר: הוויה וזמן כפרוי , וזמן.האותנטי: חופש, מצפון aseinD-ה  :15שיעור 

בפילוסופיה של היידגר. הפילוסופיה הבשלה של  Kehre-שלא הושלם. ה

 שפה. והוויה מהוויה וזמן להיידגר: 



 ,Martin Heidegger, Being and Time, Translator: Joan Stambaugh קריאת חובה:

SUNY, New York 2006, pp. 312-325 

 Stephen Mulhall, "Human Mortality: Heidegger on How to Portray קריאת רשות:

the Impossible Possibility of Dasein", A companion to Heidegger 

(Edited by Hubert L. Dreyfus and Mark A. Wrathall), Blackwell 

Publishing, Malden 2004, pp. 297-310 

: לשאול מחדש את שאלת הבחילהז'אן פול סארטר: רקע ביוגרפי וביבליוגרפי.  : 61שיעור 

 אבסורדיתר, וקונטינגנטיות, התגלות אמת הקיום. צינת עץ הערמון: הקיום. ס

 מוחלט.

, תרגום: הדרה לזר, הוצאת סימן קריאה, תל אביב הבחילהפול סארטר, -ז'אן קריאת חובה:

 138-147, עמ' 1978

 

ספרות, פילוסופיה ופוליטיקה ביצירת סארטר,  – דרכי החירותמנחם ברינקר:  קריאת רשות:

  38-47, עמ' 1992אביב -ההוצאה לאור, תל –משרד הביטחון 

ל והמנוולים. הקיום . הזכות להיות. המוזיאון של בוביהבחילההמשך קריאה ב :17שיעור 

 ״אקזיסטנציאליזם״.המושג: כשאלה: כיצד )לא( להיות. 

, תרגום: הדרה לזר, הוצאת סימן קריאה, תל אביב הבחילהפול סארטר, -ז'אן קריאת חובה:

 188-191, 92-105, עמ' 1978

 Iris Murdoch, Sartre: Romantic Rationalist, Vintage: Random קריאת רשות:

House, London 1987, p. 39-63 

: תרגום המושגים הספרותיים לקטגוריות הישות והאיןל הבחילהמעבר מ : 18שיעור 

הונאה עצמית ושאלת החירות. המלצר: פילוסופיות. פנומנולוגיה נוסח סארטר. 

 עצמו״. מושג האין ומושג העובדתיות. -״בשביל-ל״עצמו״-האידיאל הכנות. 

, ברינקר מנחם: מתרגם, פילוסופיה: א כרך -כתבים  מבחר, פול סארטר אן'ז קריאת חובה:

 .76-94, 68-71, עמ' 1972אביב  תל, פועלים ספריית

ספרות, פילוסופיה ופוליטיקה ביצירת סארטר,  –מנחם ברינקר: דרכי החירות  קריאת רשות:

 28-37, עמ' 1992אביב -ההוצאה לאור, תל –משרד הביטחון 



עצמו? שאלת התשוקה. -עצמו וישות הערכים: מה רוצה הבשביל-הבשביל  :19שיעור 

תודעה אומללה וגבולות החירות האנושית: לידה, מוות, וחוסר החירות של 

 החירות. 

, ברינקר מנחם: מתרגם, פילוסופיה: א כרך -כתבים  מבחר, פול סארטר אן'ז קריאת חובה:

 53-65עמ'  ,1972אביב  תל, פועלים ספריית

  Jean Paul Sartre, Being and Nothingness: A Phenomenological 

Essay on Ontology, translation: Hazel E. Barnes, Washington 

Square Press, New York 1984, p. 629-633, 636-637,707-711  

 , מוסדאכסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבות המערביתרן סיגד,   קריאת רשות:

 232-251, עמ' 2016ביאליק 

אחר״: הזולת כשאלה פונדמנטלית במחשבת הקיום של סארטר. -ה״בשביל : 20שיעור 

 ״הגיהינום זה האחרים״. ההשלכות הפוליטיות והאתיות של מחשבת סארטר.  

-34, 2007, רסלינג:  אביב תל, להב אבנר: מתרגם, המבט, פול סארטר אן'ז קריאת חובה:
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