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 לבסל תויפוסוליפ תושיג

 תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל גוחה
 15528 ׳סמ סרוק

 14:15-12:30 ׳א םוי ,2020/2021 ,׳א רטסמס
 ןווקמ

 לדנמ ןיינב ,325 רדח ,ןמענ דדוע ר״ד :הצרמ
 שארמ םואיתב ,11:00-10:00 ישילש :הלבק תועש

 סרוקה רואית

 ,שחרתמ ןוסאש ירחא .לבסב הליחתמ האילפה תובורק םיתעל ךא ,האילפב הליחתמ היפוסוליפהש רמא סטרקוס

 םיסנמו םיאתשמ םיבצינ ונחנא ,השק הלחמב םילוח וא בורק םדא םידבאמ ונחנאשכ ?המל :תעדל םיצור ונחנא

 םה לבא ,לבס קר םיללוכ אל םייחה םנמא .לבסב םיכורכ םהינשו האילפ םיררועמ תוומה םגו הדילה םג .ןיבהל

 םאה ?באכמ הנוש לבס םאה ?ינפוג לבסמ הנוש ישפנ לבס םאה ?לבס והמ .תאשל רשפאשמ לבס רתוי םיללוכ

 ענמיהל ףידע דימת םאה ?שונא ייחמ ךכ לכ יתוהמ קלח אוה לבס עודמ ?םישנא לש םלבסמ הנוש תויח לש ןלבס

-יא םאה ?לבסה תא תאשל ונילע דציכ ?״לבסנ יתלב״ רבד והמ ?לובסל תוצרל ,םימעפל ,קדצומ םאה ?לבסמ

 ?טרחתהל קדצומ םאה ?םוקנל קדצומ םאה ?םירחא שינעהל קדצומ ,לשמל ,םאה ?לבס םורגל קדצומ םעפ

 רמאשכ קדצ השטינ םאה ?הקושת אלל םייח םה לבס אלל םייח םאה — האשומ לש ורדעהמ תלבוס הקושתה

 םיפוסוליפ ארקנ הז סרוקב ?לבסה לש תועמשמה רסוח אלא לבסה אל איה םדאה לש הלודגה היעבהש

 ןומיס ,ףלוו היני׳גריו ,השטינ ךירדירפ ,׳תימס םדא ,ההדוב .רבעה ןמ תוגוהו םיגוה דצל םייוושכע תויפוסוליפו

 ,דנומייד הרוק ,רגניס רטיפ ,ןוסרק ןא ,סניול לאונמע ,וקופ לשימ ,יראקס ןייליא ,ןיול ךונח ,טקב לאומס ,לייו

  .דועו ידלוג רטיפ

 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

 תונויער תביתכ ,טא׳צב תועדוה תביתכ :תואבה תולועפהמ תחא תללוכ רועישב תופתתשה .ללכה ןמ

 תחאב וטקנת )תושיגפ 13 לכה-ךס( רועיש לכב םא .רועישה ךלהמב ןוידב תופתתשהו טלדפב תורעהו

 .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 20 וחיוורת ,וללה תולועפהמ רתוי וא

 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

 12:30 העשה דע הבוגת םסרפל םידימלתה לכ לע .הבוגתכ בשחת םירחא הדימלת וא דימלת לש

 רועישה תא ןיכאו תויעובשה תובוגתה לכ תא ארקא .)רועישה תליחת ינפל הממי( תבש םויב םיירהצב



 2 

 .תודוקנה אולמ תא ולבקי עובש לכ תיעובש הבוגת ושיגיש ימו ןויצ לבקת אל תיעובשה הבוגתה .ןרואל

 רועישהמ לחה ,עובשל תחא ,תויעובש תובוגת 12 לכה-ךס( תיעובשה הבוגתה תביתכ םצע רובע ןויצה

  .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 30 הווהי )ינשה

 סרוקל םימושרש ימ .הדובע שיגהל םישרדנ תודימלתהו םידימלתה לכ רטסמסה םותב :רמג תדובע .ג

 ךרואב הדובע ובתכי רנימסכ סרוקל םימושרש ימו םידומע 8-10 ךרואב הדובע ובתכי ז״נ 2 ןב רועישכ

 העד שבגלו ונארקש םיטסקטהו ונד םהב םיאשונהמ רתוי וא דחאב ןודל הדובעה לע .םידומע 20-25

 םלוכ .רועישה ךשמב הב ללכיהל ךירצ המו הדובעה הנבמ תא ריבסא .םהיתודוא תקמונמו תישיא

 אנ( תע לכב )רועישל רושקש רחא אשונ לכב וא( הדובעב ןודל ידכ ימע שגפיהל תונמזומו םינמזומ

 הווהי רמגה תדובע ןויצ .)הנורחאה השיגפה רחאל שדוח( 17.2.2021 :ןורחא השגה דעומ .)ליימב םאתל

 .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 50

 האירק תמישר

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

 )התיכב האירק( לבס :ישונאה בצמה : 208.10.201

 .338 ףיעס ,זילעה עדמה ,השטינ ךירדירפ -

 .)ואדיו( המישנ ,טקב לאומס -

 .דסחהו דבוכה ךותמ ,״לומגו קיר״ ,לייו ןומיס -

 ?ילוח והמ ?לבס והמ : 20.200.125

 :הבוח תאירק

 .רסומה לש היגולוטנואב םיקרפ :ערל ןושל ךותמ ,״לבס״ ,ריפוא ידע -

 :וא

- Havi Carel, “Phenomenological Features of the Body”, from Phenomenology of Illness 

 ”Virginia Woolf, “On Being Ill :תצלמומ האירק

  ?לבסב ער המ :1.11.2020

 :הבוח תאירק

- Guy Kahane, “Pain, Dislike, and Experience” 

 :וא

- Troy Jollimore, “Meaningless Happiness and Meaningful Suffering” 

 Rob Boddice, Pain: A Short Introduction, ch. 1 :תצלמומ האירק

 תיתד הנומאו לבס :20.11.208

 .בוזאמרק םיחאה ךותמ ״לודגה רוטיזיווקניאה״ו ״דרמ״ ,יקסביוטסוד רודויפ -

 וא

- Robert Merrihew Adams, “Existence, Self-Interest and the Problem of Evil” 
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 :תצלמומ האירק

 דסחהו דבוכה ךותמ םיעטק ,לייו ןומיס -

- Boddice, Pain, ch. 2 

 לבס לע ההדובה :20.11.2015

 :הבוח תאירק

- Mark Siderits, chapters 2 and 3, Buddhism as Philosophy: An Introduction 

 וא

 .סויליקול לא םיבתכמ ךותמ ,הקנס -

 םייחב תומל :המוארט :22.11.2020

 :הבוח תאירק

- Susan Brison, Aftermath, chapter 3 

 :וא

- Elaine Scarry, The Body in Pain, intro and ch. 1 

 Boddice, Pain, ch. 9 :תצלמומ האירק

 תויח לש ןלבס :29.11.2020

 :הבוח תאירק

- Peter Singer, “All Animals are Equal” 

 וא

- Cora Diamond, “Eating Meat and Eating People” 

  .Boddice, Pain, ch. 3  :תצלמומ האירק

  לבאו הטרח ?לובסל ונילע םאה  :20.12.206

 :הבוח תאירק

- Rüdiger Bittner, “Is It Reasonable to Regret Things One Did?” 

 וא

- Berislav Marušić, “Do Reasons Expire? An Essay on Grief” 

 .)הכונח שפוח( רועיש ןיא :13.12.2020

 השינע ?לובסל ונילע םאה :20.12.2020

 :הבוח תאירק

 .שינעהלו חקפל ךותמ םיעטק ,וקופ לשימ -

 וא

- R. A. Duff, “Restorative Punishment and Punitive Restoration” 
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 /http://hanochlevin.com/text/p175 :ןיילנוא ןימז ,שנעיהל בייח ,ןיול ךונח :תצלמומ האירק

 תלוזב הרכה ?לובסל ונילע םאה :20.12.2027

 :הבוח תאירק

- Emmanuel Levinas, “Useless Suffering” 

 וא

- Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, chp. 1, “Of Sympathy” 

 הנובת ?לובסל ונילע םאה :1.1.2023

- Michael Brady, “Suffering, Morality, and Wisdom”, from Suffering and Virtue 

 הקושת ?לובסל ונילע םאה :1.1.20201

 :הבוח תאירק

- Anne Carson, from Eros: the Bittersweet 

 וא

- Peter Goldie, “Jealousy”, from The Emotions: A Philosophical Exploration 

 .א״ת תטיסרבינואב ןהכ ןוכמב טרוטקוד-טסופ תתימע איה ילאומש ר״ד .ילאומש הריש ר״ד :תחרוא :1.202171.

 תרדסהב הדקמתה הלש טרוטקודה תדובע .םייח-ילעב ידומילו ,תיתביבס הירוטסיה ,עדמו טפשמב החמתמ איה

 וידחי ורצי םייטרקורויבו םינעדמ ,םינטפשמ דציכ הנחבו ,19-ה האמה ףוסב הינטירבב םייח-ילעבב םייוסינה

 יטפשמה סוטטסב עדמה דיקפת תא תחתנמ איה ,הלש יחכונה טקיורפב .יוסינו באכ םיגשומל תויועמשמ

  .הקיתא-ויבב םיריעצ םירקוחל דוד ןד תגלמב התכז ילאומש ר״ד 2018-ב .םדא יפוק לש הנתשמה
 

 

 

 
 


