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 :  תיאור הקורס 

נבחרים   בטקסטים  מעמיקה  לקריאה  מוקדש  של הקורס  טיבה  את  שונים  באופנים  המייצגים 

הפילוסופיה היוונית הקלאסית. במקום מבוא היסטורי המנסה להתחקות אחר התפתחותה של  

הפילוסופיה היוונית ממעוף הציפור, אנו נתמקד בלימוד מהותה של ראשית הפילוסופיה המערבית  

כשותפים חלק  ניקח  עצמה.  הראשיתית  הפילוסופית  בפעילות  התנסות  במחשבה    דרך  פעילים 

״ מנון״-ו האפולוגיה של סוקראטס״היוונית דרך דיון משותף בשאלות היסוד העולות בדיאלוגים ״

״ בחיבורים  וכן  אפלטון,  ניקומאכית״של  אף   מטאפיזיקה״״-ו אתיקה  על  כי  נראה  אריסטו.  של 

נושי העובדה ששאלות אלו מופיעות בטקסטים עתיקים, הן עולות בהכרח בכל זמן מתוך דחף א

החיים הראויים והטובים  בסיסי לדעת. בין הסוגיות שיעסיקו אותנו ניתן למנות את מהות החכמה, 

, טבע הידיעה והלמידה, מקומה של התבונה בחיים הפוליטיים, מצוינות אנושית והדרכים  לבני אדם

 להשגתה, ומהותה של האלוהות. 
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 : הקורס מטרות 

בפילוסופיה היוונית, הקורס מקנה לסטודנטים הכרות עם דרך התנסות פעילה בשאלות מרכזיות  

וכן מיומנות בסיסית בקריאה   צורת המחשבה היוונית כגישה חיה להבנת העולם ומקום האדם בו

. הסטודנטים ירכשו הבנה מעמיקה של חיבורי מפתח במסורת המחשבה  בטקסטים פילוסופיים

ל שאלות יסוד בתרבות המערבית. בסיום  עם הטקסט ע  יחד המערבית כולה, אך גם יתרגלו לחשוב

בזמן   בו  ובטיעונים המופיעים בהם, אך  בקיאות בטקסטים הנלמדים  ירכשו  הקורס הסטודנטים 

הואיל   היוונים.  ההוגים  את  שהטרידו  סוגיות  אותן  על  דיון  ומיומנויות  עצמאית  מחשבה  יפתחו 

י, למידה, ומקומה של רציונאליות  ועמדות עכשוויות בסוגיות אלו, כגון מצוינות האדם, הטוב האנוש

בחיים הציבוריים, קובעות במידה רבה את הוויית ואופי המודרנה בה אנו חיים, הדיון בהן בהקשר  

היווני לא רק יקנה לסטודנטים מודעות לשורשים של תרבותם, אלא גם יעמת אותם, בגוף ראשון,  

 עם הדרישה היוונית לחקירה עצמית.

 

 

 :   יון בקורס חובות הקורס והרכב הצ

 

 הקריאה לכל שיעור היא חובה.       •

 יש להקפיד להגיע לכל שיעור עם עותק של הטקסט הנידון.       •

 חל איסור על שימוש בטלפונים או מחשבים במהלך המפגשים.       •

 - 10%השתתפות:       •

במאמץ   חלק  לקחת  בהזמנה  אלא  דווקא,  בדיבור  להרבות  בדרישה  מדובר  לא 

היא לא פחות חשובה   הקשבה .משותף . מאמץ מסוג זה הוא באופן הכרחיללמוד אמיתי

מושמעת  היא  כאשר  יותר  רב  משקל  בעלת  היא  דעה  הבעת  כן,  כמו  עמדה.  מהבעת 

כתגובה לאחרים, אך לא בהכרח כצד בוויכוח, אלא כתרומה משמעותית לדיון הקבוצתי  

 השלם.

 - 20%: 1עבודת אמצע       •

ור פילוסופי המנסה לענות, דרך פרשנות טקסטואלית, על שאלת עומק הנוגעת  כתיבת חיב 

לדיונים בכיתה בדיאלוגים של אפלטון. היקף העבודה הנדרש הוא לא יותר משני עמודים 

גודל   גופן  ידי המרצה שבועיים לפני  12ברווח של שורה וחצי,  יינתן על  נושא העבודה   .

 הגשה סופי יפורסמו בהמשך. מועד ההגשה. הנחיות מפורטות, ומועד 

 - 20%: 2עבודת אמצע       •

כתיבת חיבור פילוסופי המנסה לענות, דרך פרשנות טקסטואלית, על שאלת עומק הנוגעת  

לדיונים בכיתה במשנתו של אריסטו. היקף העבודה הנדרש הוא לא יותר משני עמודים  

גודל   גופן  יינתן על12ברווח של שורה וחצי,  נושא העבודה  ידי המרצה שבועיים לפני    . 

 מועד ההגשה. הנחיות מפורטות, ומועד הגשה סופי יפורסמו בהמשך. 

 -  50%עבודת סיום:       •

כתיבת חיבור פילוסופי המציע דיון מושכל, דרך פרשנות טקסטואלית, בסוגיה או שאלה  

החוזרת ועולה בלפחות שלושה טקסטים שנלמדו במהלך הסמסטר. היקף העבודה הנדרש  

גופן גודל   . נושא עבודת הסיום 12הוא לא יותר משישה עמודים ברווח של שורה וחצי, 
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 תתפרסמנה  ידי מרצה הקורס. הנחיות מפורטות  ייבחר מתוך מספר שאלות שיינתנו על

 בהמשך.

  

 60ציון עובר בקורס:       •

  

 

  קריאה המומלצתוה חובה הוקריאת  שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 : שיעורבכל 

 

 : הפילוסופיה והעיר: מהי חכמה? 1שיעור מס' 

 איזו ידיעה מהווה חכמה? -

 העיר לפילוסופיה?מה היחס של -

  *17a-24b האפולוגיה של סוקראטס, קריאת חובה: אפלטון,

תרגם יוסף ג. ליבס, תל אביב:   כתבי אפלטון, כרך ראשון, בעברית יש לקרוא מתוך: אפלטון,

 .1997שוקן, 

 באנגלית מתוך: או 

Plato and Aristophanes, Four Texts on Socrates, trans. Thomas G. West and 

Grace Starry West, Ithaca: Cornell University Press, 1998. 

 

. מכיוון  Westבתרגום לאנגלית של  אויש לקרוא את הטקסט בתרגום לעברית של ליבס  *

שהתרגום לעברית מיושן למדי, בעוד שהאנגלית עדכני ואף מדויק יותר, מומלץ לסטודנטים  

 לאנגלית. המרגישים עם כך בנוח לקרוא את התרגום 

  

 ( וחיי החקירה aretē: מצוינות )2שיעור מס' 

 מה או מי משפר את בני האדם? -

 24b-42a האפולוגיה של סוקראטס, קריאת חובה: אפלטון,

  

 איך נוכל להפוך לבני אדם מצוינים?  :3שיעור מס' 

 מי הוא מנון? -

 מדוע השאלה איך נרכשת מצוינות מובילה לשאלה מהי מצוינות? -

 * של הדיאלוג כולו ראשונה קריאה מנון, בה: אפלטון,קריאת חו

תרגם יוסף ג. ליבס, תל אביב:   כתבי אפלטון, כרך ראשון, בעברית יש לקרוא מתוך: אפלטון,

 .1997שוקן, 

 באנגלית מתוך: או 
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Plato, Plato’s Meno, trans. George Anastaplo and Laurence Berns, Newburyport, 

MA: Focus Publishing, 2004. 

  

. מכיוון Anastaploבתרגום לאנגלית של    או *יש לקרוא את הטקסט בתרגום לעברית של ליבס  

לסטודנטים  מומלץ  יותר,  מדויק  ואף  עדכני  שהאנגלית  בעוד  למדי,  מיושן  לעברית  שהתרגום 

 המרגישים עם כך בנוח לקרוא את התרגום לאנגלית. 

 

 מצוינות? תשובה ראשונה מהי  :4שיעור מס׳ 

 רבים לעומת אחד -

 ( eidosצורה )-

 70a-73c מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 מהי מצוינות? תשובה שנייה  :5שיעור מס׳ 

 תשובתו של גורגיאס: מצוינות היא היכולת לשלוט על בני האדם -

 אנלוגיה לצורה וצבע-

 73c-76e מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 מהי מצוינות? תשובה שלישית  :6שיעור מס׳ 

 מצוינות היא לרצות דברים יפים והיכולת להשיגם -

 77a-79a מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 ( anamnēsisהפרדוקס של מנון ומיתוס ההיזכרות ) :7שיעור מס׳ 

 ( aporiaאפוריה )-

 איך נחפש אחר דבר שאיננו יודעים כלל מהו? -

 ( anamnēsisלמידה היא היזכרות )-

 79a-81e מנון, יאת חובה: אפלטון,קר 

  

 פתרון בעיה גאומטרית כהיזכרות  :8שיעור מס׳ 

 הנער העבד ״נזכר״ בתשובה לבעיית גיאומטריה -

 ( הוא היזכרות? epistēmē( לידיעה )doxaבאיזה מובן מעבר מסברה )-

 81e-86b מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 האם למידה משפרת אותנו?  :9שיעור מס׳ 
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סוקראטס: ההנחה כי עלינו לחפש את מה שאיננו יודעים משפרת אותנו והופכת אותנו לאמיצי -

 ( 86b-cלב ומוכנים אלי קרב )

 של הדיאלוג כולו  שנייה קריאה מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 איך נוכל להפוך לבני אדם מצוינים?  חזרה לשאלה: :10 שיעור מס׳

 האם מצוינות היא בכלל ידע? -

 86b-89e מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 השיחה עם אניטוס  :11 שיעור מס׳

 היכן נמצא מורים למצוינות? -

 הסופיסטים? -

 אזרחיה הטובים של אתונה? -

 89e-95a מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 האם מצוינות ניתנת ללימוד או שהיא באה לאדם באופן טבעי?  :12 שיעור מס׳

 ניס הסתירה בדבריו של תאוג-

 אם אין מורים אז אין תלמידים? -

 סברה אמיתית לעומת ידע בהנחיה לפעולה -

 95a-97c מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 האם סברה אמיתית מספיקה כדי לפעול נכון? :13 שיעור מס׳

 הפסלים של דדלוס -

 מצוינות לא באה לאדם באופן טבעי, וגם לא ניתנת ללימוד -

 השראה אלוהית -

 97c-100c מנון, חובה: אפלטון,קריאת 

  

 דיון מסכם  –מנון  :14שיעור מס׳ 

 דמותם של מנון, סוקראטס, אניטוס -

 מסכמת של הדיאלוג כולו  שלישית קריאה מנון, קריאת חובה: אפלטון,

  

 ( eudaimoniaהטוב העליון ואושר ) :15שיעור מס׳ 

 7, 1-5 1ספר  אתיקה ניקומאכית, קריאת חובה: אריסטו,

 לקרוא באנגלית מתוך: יש 
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Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Joe Sachs, Newburyport, MA: Focus 

Publishing, 2002. 

  

 (, מצוינות ואושר energeiaבפעילות )-היות :16שיעור מס׳ 

 7-13: 1ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 האופי ואיך היא נרכשת?( של aretēמהי מצוינות ) :17שיעור מס׳ 

 מנון״ סדר החקירה בהשוואה ל״ -

 1-7: 2ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 האמצע :18שיעור מס׳ 

 7-9: 2ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 רצון, שיקול דעת, ובחירה  :19 שיעור מס׳

 1-5: 3ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 מצוינות של האופי: אומץ לב, גדלות נפש, בושה :20שיעור מס׳ 

 9, 3: 4; ספר 6-9: 3ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

 10-12: 3קריאה מומלצת: ספר 

  

 (praxis( לעומת מעשה )theōriaמצוינות של החשיבה: עיון ) :21שיעור מס׳ 

 כולו  6ספר  ניקומאכית,אתיקה  אריסטו, קריאת חובה:

  

 חברות  :22שיעור מס׳ 

 מהי חברות? -

 אהבה עצמית, חברות, ומצוינות -

 האם האדם המאושר זקוק לחברים? -

 8-9, 4 :9; ספר 1-6 :8ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 חיי העיון ואושר :23שיעור מס׳ 

 6-8, 10ספר  אתיקה ניקומאכית, אריסטו, קריאת חובה:

  

 מהי חכמה? :24שיעור מס׳ 

 1-2, ספר אלפא, מטאפיזיקה קריאת חובה: אריסטו,
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 1-3, ספר אלפא זוטא, מטאפיזיקה קריאה מומלצת: אריסטו,

 יש לקרוא באנגלית מתוך: 

Aristotle, Aristotle’s Metaphysics, trans. Joe Sachs, Santa Fe, NM: Green Lion 

Press, 2002. 

  

 עקרונות ראשוניים ואלוהות  :25שיעור מס׳ 

 

 6-9, 1, ספר למבדה, מטאפיזיקה קריאת חובה: אריסטו,

 

 1-4ספר זטא  מטאפיזיקה, ;1-4ספר גמה,  מטאפיזיקה, קריאה מומלצת:

Klein, Jacob, “Introduction to Aristotle,” in Lectures and Essays, ed. Robert 

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

1985. 

 

 דיון מסכם: מצוינות וחכמה  :26שיעור מס׳ 

 קריאה של הדיאלוג כולו  האפולוגיה של סוקרטאס, קריאת חובה: אפלטון,

  

 

 : מומלצת  הקריא

  

Klein, Jacob, A Commentary on Plato’s Meno, Chicago: University of Chicago 
Press, 1965. 

  

Sachs, Joe. 2002. “Introduction: Three Little Words.” In Nicomachean 
Ethics. Aristotle. Translated by Joe Sachs. Newburyport, MA: Focus Publishing. 

 


