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 תיוושכע תיתא הירואיתב תויביטרנ

 תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל גוחה
 15135 ׳סמ סרוק

  ז״נ 4 ,רנימס
 16:30–18:15 ׳ה םוי ,16:30–18:15 ׳ג םוי ,2022/2023 ,ג״פשת ׳ב רטסמס

 2207 חורב ׳ה םוי ,2201 חורב ׳ג םוי :רדח

 oded.naaman@mail.huji.ac.il ,ןמענ דדוע ר״ד :הצרמ
 5613 חור :רדח

 שארמ םואיתב וא ,10:00–11:00 ישילש :הלבק תועש

 סרוקה רואית

 םירפסמ ,םירחא םייח ןיימדל ידכ תורפסמ ,ונלש םייחה תא םירפסמ ,ונייה ימ תורפסמ ,ונחנא ימ םירפסמ ונחנא

 םיעגונה תיוושכע היפוסוליפב םינוש םינויד ןחבנ הז רנימסב .תועמשמ תתל ידכ תורפסמ ,החילס שקבל ידכ

 .תיפרגויבוטוא תיביטרנ הבישח :׳א .םייללכ םיאשונ השימח ןחבנ .ונייחב ,םירופיס וא ,םיביטרנ לש םתובישחל

 םיביטרנ םאה .תוימצעו תוהז ,תויביטרנ :׳ב ?ונמצע תא רוכזל תלוכיב הרושק ונל הרק המ רפסל תלוכיה דציכ

 ןיימדל ונל םירשפאמ םירופיס דציכו םאה .ןוימדו תורפס :׳ג ?ונלש ׳ינא׳ה ןוניכלו םיטרפכ ונלש תוהזל םייתוהמ

 םיכילהתב תיביטרנ הנבה לש דיקפתה המ .החילסו תויביטרנ :׳ד ?ונתעד לע םילעמ ונייה אל תרחאש םירבד

 הנבמ ילעב םייח םה תועמשמ ילעב םייח םאה .םייחב תועמשמו תויביטרנ :׳ה ?החילסו ירסומ ןוקית לש

  ?יביטרנ

 תורטמ

 ןודל דציכ ,יפוסוליפ רמאמ אורקל דציכ דומלל .ליעל תולאשל תובושתה לע ונמצעמו תורחאו םירחאמ דומלל

-דח תובושת אצמנ אל לבא ,עדי שוכרל איה ונתרטמ םנמא .יפוסוליפ רוביח בותכל דציכו תיפוסוליפ הלאשב

 םיפוסוליפ םירוביח בותכנ אלו םיפוסוליפה ןוידהו האירקה תויורשפא תא הצמנ אל ,תולאשל תויעמשמ

  .ונל רסחש עדיה תא רתוי בוט ךירענו ונעדישמ רתוי עדנ .םימלשומ

 ונחנאש חומשל אלא םהמ שושחל ןיא ןכלו תיפוסוליפה החישה לש םלגה ירמוח םה לובלבו תויועט :דוסי ללכ

 תולולעש תודמעב ,תונועט תולאשב םג ןודנ .וניתואיגש תא ןיבהלו ריתהל ,תוהזל הזל הז רוזעל תולוכיו םילוכי

 תיפוסוליפ החיש .םילק אל תונורכיז וא תושוחת ררועל םילולעש םיאשונבו תוינעגופ וא תוממוקמכ ספתיהל

 תא ףושחל ידכ קיפסמ םיחוטבו תוחוטב שיגרנש תנמ-לע .ונתלוז לעו ונמצע לע םירבד ונל הלגמ ךרע תלעב

 .ללכה ןמ אצוי אללו דימת וז תא הז דבכל ונילע ,וזב הז רזעיהלו ונמלוע תוסיפת

 

 תולטמ

 ןה רועישב תופתתשההו תוחכונ ןכל .תיפוסוליפ החיש להנל איה רועישה תרטמ :רועישב תופתתשה .א

 .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 10 הווהי תופתתשה לע ןויצ .תויתוהמ

 .רמאממ קלח וא ,רמאמ וגיצי טנדוטסה וא תיטנדוטסה הבש הרצק האצרה :רמאמ לש הרצק הגצה .ב

  .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 20 הווהי הרצק האצרה לע ןויצ .רתויה לכל תוקד 10 ,הרצק תויהל הכירצ הגצהה

 ינש ךרעב( הלימ 1000—800 ךרואב ,תורצק תודובע ושגוי רטסמסה ךלהמב םיימעפ :םיתימע טופיש .ג

 תימע לש הדובע וארקי תחאו דחא לכ .ונארקש םירמאמה דחא ךותמ ןועיט גיצהל ושקבתת .)םידומע
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 .ןתוא גיצהל ונמזוי ,ם.ןהל וליעוי ובתכש הדובעה לע תורעההש ימ .תוצעו תורעה ובתכיו התימע וא

 יתש תקידבו תודובע יתש תשגה .הקידבהו השגהה םצע לע קר אלא הדובעה תוכיא לע ןויצ ןתני אל

  .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 30 ווהי תודובע

 תדובע ךרוא .רנימס תדובע וא רמג תדובע שיגהל שי רטסמסה םותב :רנימס תדובע וא רמג תדובע .ד

 תויהל הילע ךא הרצק הדובעה .)הלימ 1200 ךרעב ,12 ןפוג ,לופכ חוור( םידומע השולש היהי רמגה

 .םירועישה דחאב הדובעה תא בותכל דציכ ריבסאו הלטמה תא גיצא .רורבו רודס ןועיט גיצהלו תקדוהמ

 עיצהלו תיפוסוליפה תורפסהמ ןויד גיצהל הכירצ הדובעה .םידומע 25 דע 20 אוה רנימסה תדובע ךרוא

 אנ( תע לכב )רועישל רושקש רחא אשונ לכב וא( הדובעב ןודל ידכ ימע שגפיהל רשפא .תירוקמ המורת

 תשגהל ןורחא דעומ .)רטסמסה ףוסב( 30.6.2023 :רמגה תדובעל ןורחא השגה דעומ .)ליימב םאתל

 לולכיו דרפנב םסרופי רנימס תדובע תנכהל ז״ול .רטסמסה ףוס רחאל שדוחכ 5.8.2023 :רנימס תדובע

 .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 40 הווהי רנימס/רמגה תדובע ןויצ .יתיא תושיגפ יתש

 רנימסה תינכת

  .תרחא ןיוצמ םא אלא סרוקה רתאב םינימז ויהי האירקה ירמוח לכ

1. 14.3.2023 

  :)לדומה ךרד רועישה ינפל וא ,התיכב( האירק
  .ןושאר דומע ,רנוטס ,סמאיליוו ןו׳ג -

 תיפרגויבוטוא תיביטרנ הבישח :׳א קלח

2. 16.3.2023 
- Peter Goldie, The Mess Inside: Narrative, Emotion, and the Mind, ch. 1: ‘Narrative Thinking’ 

3. 21.3.2023 
- Peter Goldie, The Mess Inside: Narrative, Emotion, and the Mind, ch. 2: ‘Narrative Thinking 

about One’s Past’ 

4. 23.3.2023 
 ךשמה :ידלוג -

5. 28.3.2023 
- Mark Rowlands, Memory and the Self: Phenomenology, Science, and Autobiography, ch. 4: 

‘The Metaphysical and the Autobiographical Self’ 

 ’Rowlands, ch. 3: ‘Rilkean Memory :ץלמומ -

6. 30.3.2023 
 ךשמה :סדנלור -

 חספ תשפוח
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 תוימצעו תוהז ,תויביטרנ :׳ב קלח

7. 18.4.2023 
 .הנושאר הדובע תשגה -

- Marya Schechtman, ‘The Narrative Self’ 

8. 4.20230.2 
 ךשמה :ןמטכש -

9. 4.20237.2 
 .הנושאר הדובע לע תורעה תשגה -

- Alasdair MacIntyre, After Virtue, ch. 15: The Virtues, the Unity of a Human Life, and the 
Concept of a Tradition 

10. 2.5.2023 
- David Velleman, ‘The Self as Narrator’ 

 )לופכ רועיש(  5.20234. .11
 ךשמה :ןמלוו -

- ’Narrative and Personal Identity‘Mark Schroeder,  

12. .5.20239 
- Galen Strawson, ‘Against Narrativity’ 

13. 11.5.2023 
 ךשמה :ןוסורטס -

14. 16.5.2023 
 .היינש הדובע תשגה -

- Richard Moran, ‘The Story of My Life’  

15. 18.5.2023 
 ךשמה :ןרומ -

 ןוימדו תורפס :׳ג קלח

16. 23.5.2023 
 .היינש הדובע לע תורעה תשגה -

- ’How Literature Expands Our Imagination‘onia Peacock, Ant   

17. 30.5.2023 
 ךשמה :קוקיפ -

18. 1.6.2023 
- Jenefer Robinson, Deeper than Reason: Emotion and its Role in Literature, Music, and Art. Ch. 

4:‘The Importance of Being Emotional’  
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 החילסו ןוקית ,תויביטרנ :׳ד קלח

 )לופכ רועיש(  6.2023.6 .19
- Andrea Westlund, ‘Who Do We Think We Are?’ 

- Charles Griswold, Forgiveness: A Philosophical Exploration. Ch. 2.viii: ‘Forgiveness, Narrative, 
and Ideals’ 

20. 32.208.6 
 .רועיש ןיא -

21. 13.6.2023 
- Karen Jones, ‘How to Change the Past?’ 

22. 15.6.2023 
- ’eselfOutliving On‘. Ch. 3: a Selfnce and the Remaking of Aftermath: VioleSusan Brison.  

23. .20230.62 
 .רועיש ןיא -

 םייחב תועמשמו תויביטרנ :׳ה קלח

24. 2.6.20232 
- Helen de Bres, ‘Narrative and Meaning in Life’ 

25. 27.6.2023 
- Anti Kauppinen, ‘Meaningfulness and Time’  

26. 9.6.20232 
  .ישונאה םויקה ךשמה לש ךרעה לע :הקיתאל זכרמה סנכ -

 .רמג תדובע תשגה :30.6.2023

 
 


