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 ?תועמשמ-ילעב םייח םה המ

 תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל גוחה
 15325 ׳סמ סרוק

 16:45-15:00 ׳ב םוי ,2019/2020 ,׳א רטסמס
 2101 :רדח

 לדנמ ןיינב ,325 רדח ,ןמענ דדוע ר״ד :הצרמ
 שארמ םואיתב ,13:00-12:00 ישילש :הלבק תועש

 סרוקה רואית

 :ןהב ןודנש תולאשהמ המכ הנה .ונייחב תועמשמ םישפחמ ונחנא רשאכ םישפחמ ונחנא המ ןחבנ הז סרוקב

 קינעהל הלוכי תיתד הנומא דציכ ?םייתועמשמ םייח לש יביטקייבוסה דממה והמו יביטקייבואה דממה והמ

 םה םייתועמשמ םייח םאה ?םירשואמ וא םיבוט םייח םג חרכהב םה םייתועמשמ םייח םאה ?םייחל תועמשמ

 תויהל םילוכי לילעב םיירסומ-אל םייח םאה ?םיוסמ )יביטרנ( ירופיס הנבמ וא תמיוסמ הלילע ילעב םייח

 השוע ונייחל םיסחיימ ונחנאש תועמשמה םאה ?יטילופ יוכידל תועמשמ-רסוח ןיב רשקה המ ?םייתועמשמ

 ?םייחה תועמשמ תחת רתוח וא רשפאמ תוומה םאה ?התוא תורשפאמש תוירסומה תולוועל םירוויע ונתוא

 יח דציכ ?רתוי לבסנל ונלבס תא תכפוה תועמשמ םאה ?ונתומ ירחא הרקיש המב היולת ונייח תועמשמ םאה

 תויהל םילוכי םיידרוסבא םייח םאהו םיידרוסבא םייחה ןבומ הזיאבו םאה ?ויניעב תועמשמ ןיא וייחלש םדא

 הרברב ,טרופקנרפ יראה ,ףלוו ןזוס ,לגיינ סמות :תיוושכע תיפוסוליפ הביתכ ארקנ ?לוכה תורמל םייתועמשמ

 זלב ,יוטסלוט בל :רתוי םימדקומ תוגוהו םיגוה ןכו ,תילגרמ-ןמלוא הנדע ,סאלאוו יי׳ג ,סמאיליוו דרנרב ,ןמרה

  .ראובוב הד ןומיס ,ימאק רבלא ,לייו ןומיס ,השטינ ךירדירפ ,לקספ

 תורטמ

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

-דח תובושת אצמנ אל לבא דומלל 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 ךירענו ונעדישמ רתוי עדנ .םימלשומ

 תולטמ

 ןכל .תיפוסוליפ החיש להנל איה רועישה תרטמ ךא ,םעפ ידמ רועישב הצרא םנמא :תופתתשה .א

 ןיא ןכלו תיפוסוליפה החישה לש םלגה ירמוח םה לובלבו תויועט .תיתוהמ איה רועישב תופתתשהה

 שיגרנש תנמ לע .םתוא ןיבהלו ריתהל ,תוהזל הזל הז רוזעל םילוכי ונחנאש חומשל אלא םהמ שושחל

 אצוי אללו דימת הז תא הז דבכל ונילע ,הזב הז רזעיהלו ונמלוע תוסיפת תא ףושחל ידכ קיפסמ םיחוטב

 .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 10 הווהי רועישב תופתתשהה םצע רובע ןויצה .ללכה ןמ

 םיטסקטהמ רתוי וא דחאל הבוגת וא הלאש וחסני דימלתו הדימלת לכ עובש לכב :תיעובש הבוגת .ב

 הלאש וא הרעהל תסחייתמש הבוגת םג .moodle-ב ףתושמה םורופב התוא ומסרפיו אורקל ושרדנש

 םויב 14:00 העשה דע הבוגת םסרפל םידימלתה לכ לע .הבוגתכ בשחת םירחא הדימלת וא דימלת לש

 .התיכב ןוידה תא החנא ןרואלו תויעובשה תובוגתה לכ תא ארקא .)רועישה תליחת ינפל העש( ינש

 .תודוקנה אולמ תא לבקת עובש לכ תיעובש הבוגת שיגת וא שיגיש ימו ןויצ לבקת אל תיעובשה הבוגתה

  .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 40 הווהי תיעובשה הבוגתה תביתכ םצע רובע ןויצה
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 סרוקל םימושרש ימ .הדובע שיגהל םישרדנ תודימלתהו םידימלתה לכ רטסמסה םותב :רמג תדובע .ג

-20 ךרואב הדובע ובתכי רנימסכ סרוקל םימושרש ימו םידומע 10 ךרואב הדובע ובתכי ז״נ 2 ןב רועישכ

 תישיא העד שבגלו ונארקש םיטסקטהו ונד םהב םיאשונהמ רתוי וא דחאב ןודל הדובעה לע .םידומע 25

 הטויט ושיגיש ימ .רועישה ךשמב הב ללכיהל ךירצ המו הדובעה הנבמ תא ריבסא .םהיתודוא תקמונמו

 הסרג שיגהל ולכויו ינממ תורעה ולבקי )הנורחאה השיגפה רחאל עובש( 3.2.2020-ה דע הדובעה לש

 וא( הדובעב ןודל ידכ ימע שגפיהל תונמזומו םינמזומ םלוכ ,הרקמ לכב .ימשרה השגהה דעומב תרפושמ

 רחאל שדוח( 27.2.2020 :ןורחא השגה דעומ .)ליימב םאתל אנ( תע לכב )רועישל רושקש רחא אשונ לכב

 .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 50 הווהי רמגה תדובע ןויצ .)הנורחאה השיגפה

 האירק תמישר

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

 )התיכב האירק( ?תועמשמה תלאש יהמ : 28.10.2019

  .1 דומע ,רנוטס ,סמאיליוו ןו׳ג -
 .205 ,194 ,199 ףיעס ,תובשחמ ,לקספ זלב -
 .341 ףיעס ,זילעה עדמה ,השטינ ךירדירפ -

 תוומו דרוסבא : 4.11.2019

 :הבוח תאירק

- Thomas Nagel, “The Absurd” 
 וא

- Bernard Williams, “The Makropulos Case: Reflections on the Tedium of Immortality” 

 :תצלמומ האירק

 .126-123 םידומע ,סופיזיס לש סותימה ,ימאק רבלא -
- James Baillie, “The Recognition of Nothingness” 

  האצמהכו תמאכ תועמשמ :11.11.2019

 :הבוח תאירק

- David Wiggins, “Truth, Invention, and the Meaning of Life” 

 .םידימלתה תולבגמב בשחתהבו ךשמהב עבקי המלשה רועיש .רועיש ןיא :11.201981.

 לאב הנומאו תועמשמ :25.11.2019

 :הבוח תאירק

 ׳יודיו׳ ,יוטסלוט בל -
 וא

- Thaddeus Met, “Recent Work on the Meaning of Life,” pp. 781-792 

 :תצלמומ האירק

 233 ףיעס ,לקספ -

 לא אלל תועמשמ :20192.12.
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 :הבוח תאירק

- Alexander Nehamas, Nietzsche: Life as Literature, chapter 5 
 וא

- Alexander Nehamas, Nietzsche: Life as Literature, chapter 6 

  :תצלמומ האירק

  .25-16 ,7 םיפיעס ,ינש רוביח .רסומה לש היגולאנגל ,השטינ ךירדירפ -

 הרטמ אלל תועמשמ :12.20199.

 :הבוח תאירק

- Moris Schlick, “On the Meaning of Life” 
 וא

- Mark Rowlands, “The Immortal, the Intrinsic and the Quasi Meaning of Life” 

  ךרע ילעב םירבדו תועמשמ ילעב םייח  :12.201916.

 :הבוח תאירק

- Susan Wolf, “The Meanings of Lives” 
 וא

- Robert Nozick, The Examined Life, chapters 15-16 

 תויטסילרוטנ תועמשמ תוירואית  :12.201923.

 :הבוח תאירק

- Harry Frankfurt, “The Importance of What We Care About” 
 וא

- Thaddeus Metz, “Recent Work on the Meaning of Life”, pp. 792-801 

 ביטרנו תועמשמ :30.12.2019

 :הבוח תאירק

- Peter Goldie, “Narrative Thinking about One’s Past”, in The Mess Inside: Narrative, Emotion 
and the Mind 

 וא
 ״םייתועמשמ םייחו םייחה תועמשמ״ ,תילגרמ ןמלוא הנדע -

 ןמלוש דוד ׳פורפ תא חראנ :תדחוימ השיגפ :6.1.2020

 הקיטאופ ,תימורדה ודוה תויוברתל החמומ אוה ,תותדה עדמב לארשי סרפ ןתח ,ןמלוש דוד ׳פורפ -
 ןמלוש ׳פורפ .םלאילמו וגולט תילימטב תויורפסו תופשו תיטאנרק הקיסומ ,ילימט םאלסא ,תיטירקסנס
 תילגנאב רואל אצי ,Dark Hope ןושארה :׳שויאעת׳ תצובקב תיטילופה ותוליעפ לע םירפס בתכ םג
 הנשב רואל אצי ,Freedom and Despair ינשהו ,הרמ הווקת םשב לוגרח תאצוהב תירבעבו 2007 תנשב
  .למרכ תאצוהב תירבעב רואל תאצל דיתעו הרבעש

  .ןושאר קרפו רבד-חתפ ,הרמ הווקת ,ןמלוש דוד :הבוח תאירק -

 ?םיירסומ חרכהב םה םייתועמשמ םייח םאה :1.202013.

 :הבוח תאירק

- Bernard Williams, “Persons, Character, and Morality” 
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 וא
- Barbara Herman, “Integrity and Impartiality” 

 :תצלמומ האירק

- John Kekes, “The Meaning of Life”, esp. pp. 26-31 

 יטילופ יוכידו תועמשמ  :1.202020.

 :הבוח תאירק

- Simone Weil, “Factory Work” 
 וא

 .ינש ךרכ ,ינשה ןימה ךותמ ,׳תיאמצע השיא׳ ,ראובוב-הד ןומיס -

 :תצלמומ האירק

- Karl Marx, “Alienated Labour” 

 תולוועל ןורוויעו תועמשמ :1.202072.

 :הבוח תאירק

- R. Jay Wallace, “Affirming the Unacceptable”, in The View from Here: On affirmation, 
attachment, and the limits of regret. 

 וא
- Samantha Vice, “’How Do I Live in This Strange Place?’” 

 היצזיליביצה ףוסו ןדבוא ,תועמשמ :)םי/תויטנדוטסה םע םואיתב עבקי ךיראת( הנורחא השיגפ

 :הבוח תאירק

- Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the face of cultural devastation, chapter 1 
 וא

- ”What is Called Thinking in the Anthropocene?Liane Carlson, “  

 :תצלמומ האירק

- Samuel Scheffler, The After Life 

 

 
 


