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 פילוסופיה של המדע: שם הקורס בעברית
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 :הקורסמטרות 

     לקורס שתי מטרות עיקריות: האחת, דיון בקורתי בשאלת האמת המדעית והמתודה המדעית    

והשנייה, הכרות ראשונית עם היסודות המושגיים של תאוריות מדעיות שמעוררות שאלות 

שני חלקי הקורס מקנים ידע בנושאים חיוניים  פילוסופיות כגון תורת האבולוציה ותורת הקוונטים.

  . מודרניזם-חלוקת בין המודרניזם לפוסטלאדם משכיל בן ימינו, במיוחד לאור המ

 תיאור הקורס:

לכלל המדעים והן בשאלות הקשורות באופן   הפילוסופיה של המדע דנה הן בשאלות הנוגעות

מיוחד לתאוריות מסוימות. הברור המושגי של  מונחים כגון  'המתודה המדעית', 'אמת', 'ידיעה', 

'סיבתיות', שייך לתחום הראשון. דוגמאות לשאלות מן הסוג השני הן: "האם -'אישוש', 'הסבר' ו

ליתיות בתורת האבולוציה"? "האם הפיסיקה מסבירה את כיוון הזמן?" הקורס יעסוק יש תכ

בשאלות משני הסוגים כשחלוקת הזמן ביניהם היא בערך שני שלישים לנושא הראשון. )לא 

 יידרש רקע מעמיק במדע(.

בהמשך תמצאו את רשימת הקריאה לקורס. החומרים   חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

תרגילים קצרים, בערך אחת  כששהנתנו יבמהלך הקורס י לאתר תוך כדי הקורס.יועלו 

יבו את קריאת החומר יויחבו נדון בנושא האמור עור ישיהוו תרגילי הכנה לקראת הש ,לשבועיים

הגשת חמישה מתוך ששת התרגילים היא חובה ומהווה תנאי לאפשרות  הנלמד מראש.

 בסוף הקורס יערך מבחן. לגשת למבחן. 

 25: %תרגילים

 75מבחן סיום: %

 60ציון עובר בקורס: 

 



2 

 

 נושאים נלמדים וקריאת חובה בחלוקה לשיעורים: 

 . שעור מבוא 1

 . בחינות והפרכה 2

 5, פרק פילוסופיה של מדעי הטבעהמפל,  ;"פופר, "השערות והפרכותקריאת חובה: 

 . הסבר: שתי גישות3

 5פרק  ,המפלקריאת חובה:  

 . המהפכה המדעית ותהליך החילון: גלילאו וניוטון 4

  גלילאו, "מכתב לדוכסית קריסטינהקריאת חובה: 

 . סיבתיות5

 סון, "יחסים סיבתיים" דדייוי; מאקי, "סיבות ותנאים" קריאת חובה:  

 . דטרמיניזם וחופש הפעולה 6

 דייוידסון, "אירועים מנטליים"קריאת חובה: 

 על מושג האמת המדעית. קוהן: קריאת תיגר 7

 המבנה של מהפכות מדעיותקוהן, קריאת חובה:  

 הדיון בספרו של קוהןהמשך . 8

 גודמן "בעיית האינדוקציה החדשה" ; "קוויין "שתי דוגמות; "פטנם, "הסבר והוראהקריאת חובה: 

 . תכליתיות, סיבתיות ואקראיות בתורת האבולוציה 9

 קטעים, מוצא המיניםדרווין, קריאת חובה: 

 בתכליתיות, סיבתיות ואקראיות בתורת האבולוציה הדיון המשך. 10

 10, פרק הרעיון המסוכן של דארוויןדנט,  ;1-3פרק חיים נפלאים גולד קריאת חובה:  

 . טעון התכנון והעקרון האנתרופי 11

, האנתרופיהעקרון בארו וטיפלר,  ;מכתבים ראשונים 4, התכתבות לייבניץ קלארקקריאת חובה: 

 הקדמה

 . איינשטיין והרעיון המרכזי של תורת היחסות הכללית 12

 המשמעות של יחסותאיינשטיין, קריאת חובה: 

 . תורת הקוונטים וכמה מחידותיה.13
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