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 :הקורסמטרות 

מטרת הקורס הינה פיתוח היכולת לחשיבה ביקורתית, היינו, חשיבה המאפשרת, מחד גיסא, 
על אודות המציאות, ומאידך גיסא, הבוחנת את מערך להרחיב באופן מהימן את כר הידיעות שלנו 

האמונות שלנו על אודות המציאות במטרה לודא שאלו אמונות מוצדקות. היכולת להרחיב ולהעמיק 
את ההכרות עם המציאות, לצד יכולת לבקר את מה שנדמה לנו שאנו יודעים, חיוניות עבור קבלת 

ה יכולת שיפוט והערכה. היא מחייבת הכרות החלטות מושכלות. יכולת החשיבה הביקורתית הינ
יסודית עם מבנה הטיעונים המופיעים במחקר המדעי, בהליך המשפטי, בשדה האתיקה והמוסר, 
בתקשורת היומיומית, ועוד. בקורס נלמד מהו טיעון דדוקטיבי, אינדוקטיבי, אבדוקטיבי, סטטיסטי, 

 ונתוודע אל שיטות האנאליזה המושגית.
 

 תיאור הקורס:

תורת ההגיון )לוגיקה(,  –את כלי החשיבה הביקורתית נביא משלושה תחומי מחקר עיקריים 
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. כמו כן 

כשלים פורמאליים וכשלים לא פורמאליים. מהפילוסופיה של המדע נביא את ההבחנה נלמד לזהות 
בין טיעונים דדוקטיביים וטיעונים אינדוקטיביים, ונכיר את החשיבות של כל אחד מסוגי הטיעונים 
הללו. נעיין בקושיות הקונספטואליות שמתעוררות ביחס לכל אחד מסוגי הטיעונים הללו, ונתוודע 

נים אבדוקטיביים וסטטיסטיים. אנאליזה קונספטואלית הינה מכשיר העבודה העיקרי גם אל טיעו
של הפילוסוף האנאליטי. חקירה של נושאים מורכבים מחייבת, בנוסף להקפדה על עקביות לוגית 
ותקפות של טיעונים, ובנוסף להערכה נכונה של ראיות, נתונים ואינפורמציה, גם יכולת לברר את 

של מושגים, ואת יחסי הגומלין ביניהם. נפתח את היכולת הזאת באמצעות  משמעותם הסבוכה
 למידה של דוגמאות בולטות, הן מהפילוסופיה של העת העתיקה והן מהפילוסופיה העכשווית. 
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במהלך הסמסטר, כמעט מדי שבוע, יעלה לאתר הקורס   חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

הציון התרגול הינו חובה, אך אין בו ציון. יש לפתור את כל התרגילים במהלך הסמסטר.  תרגיל. 

 נתן על סמך בחינת סיום.יי

  :100%בחינה מסכמת 

  :60ציון עובר בקורס 

 

 

 פירוט המפגשים
)הערה: חלקו של הקורס הוא פורמלי, ויתבסס על הצגה של חומר טכני בכיתה ולא על חומר 

 קריאה. 
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