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 םיסחי תוכרעמ לש תוילנויצרו הקיתא

 תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל גוחה
 15166 ׳סמ סרוק

  ז״נ 4 ,רנימס
 12:30–14:15 ׳ה ,16:30–18:15 ׳ג םוי ,2022/2023 ,ג״פשת ׳א רטסמס

 2101 חור :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

 ונמצעל םיסחיימו תוסחיימ ונחנאש תובוחה תעיבקב ,ונלש תעדה לוקישב יזכרמ דיקפת ונלש םיסחיה תוכרעמל

 היפוסוליפב ןחבומ אשונ אל ןה םיסחי תוכרעמ ,ןתובישח תורמל .ונתוא םיבבוסהו תובבוסהמ ונלש תויפיצהו

 תוהתל איה רנימסה תרטמ .הזמ הז םיקתונמ םיתעלו םינוש םירשקהב הלוע ןהב ןוידהו ,הקיתאבו רסומה לש

 תויווזמ םיסחי תוכרעמב םיקסועה הקיתאב םייוושכע םירמאמב האירק תועצמאב םיסחי תוכרעמ לש ןנקנק לע

 תולאשל ךישמנ ;)?הבהא לש הביט המ ?תורבח יהמ( םיסחי תוכרעמ לש ןביט תודוא לע תולאשמ ליחתנ .תונוש

 תא ףידעהל ירסומ םאה( ונלש תוירסומה תויוביוחמל ונלש םיסחיה תוכרעמ ןיב רצוויהל לולעש דוגינה לע

 םימוגפ םהש םושמ רבח וא הרבחמ רענתהל ונילע םאה ?םירז לש םתבוט ינפ לע וניתובוהאו וניבוהא תבוט

 תנגועמ המשא םאה( רסומל סיסב הבהאב וא םיסחי תוכרעמב תואורש תודמע ןחבנ ךכ-רחא ;)?תירסומ

 והמ תוריבסמ םיסחי תוכרעמ םאה ?אוה רשאב םדא לכל הבהא השעמל אוה רסומה םאה ?םיסחי תוכרעמב

 םיקסועש םירמאמ לש הרושב םייסנו ;)?םיסחי תוכרעמ ידי-לע תעבקנ תמא רמול הבוחה םאה ?ירסומ דמעמ

 תונרקס ןיב רשקה לע ,םיסחי תוכרעמב םירקש לע תולאש( םיסחי תוכרעמ ךותב תוררועתמה תויתא תולאשב

  .)דובעשו היצקיפיטקייבוא ,סקס ןיב רשקה לעו ,הבהאל

 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

 .תיתוהמ איה רועישב תופתתשהה ןכל .תיפוסוליפ החיש להנל איה רועישה תרטמ :רועישב תופתתשה .א

 .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 20 הווהי תופתתשה לע ןויצ

 :תולטמ יתשמ תחא רוחבל ושרדי טנדוטסו תיטנדוטס לכ
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 חותפל רשפא .רטסמסה ךלהמב תחא םעפ ותוא להנלו ןויד חותפל איה תחא הלטמ :ולוהינו ןויד תחיתפ .ב

 ראש תא הנימזמש תרחא תוסחייתה לכב וא ,ןועיטל תודגנתהב ,ןודינה רמאמה לע הלאשב ןויד

  .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 20 הווהי ולוהינו ןויד תחיתפ לע ןויצ .החישל םיפתתשמהו תופתתשמה

 וגיצי טנדוטסה וא תיטנדוטסה הבש הרצק האצרה איה הב רוחבל ןתינש תרחא הלטמ :הרצק האצרה .ג

 תוקד 15 דע 10 ,הרצק תויהל הכירצ הגצהה .גוזב וא דבל גיצהל רשפא .התיכב האירקה תמישרמ רמאמ

  .יפוסה ןויצהמ םיזוחא 30 הווהי הרצק האצרה לע ןויצ .רתויה לכל

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

 תויהל הילע ךא הכורא אל הדובעה .)הלימ 1900 ךרעב ,12 ןפוג ,לופכ חוור( םידומע השימח 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

 דעומ .)הנורחאה השיגפה רחאל םימי הרשע( 5.2.2023 :רמגה תדובעל ןורחא השגה דעומ .)ליימב םאתל

 םסרופי רנימס תדובע תנכהל ז״ול .)׳ב רטסמס תחיתפ דעומ( 12.3.2023 :רנימס תדובע תשגהל ןורחא

 ימ רובע יפוסה ןויצהמ םיזוחא 60 הווהי רנימס/רמגה תדובע ןויצ .יתיא תושיגפ יתש לולכיו דרפנב

 .תוצרהל ורחבש ימ רובע יפוסה ןויצהמ םיזוחא 50-ו ןויד להנלו חותפל ורחבש

 רנימסה תינכת

 ילואש םירמאמ םה * ב םינמוסמה םירמאמ .תרחא ןיוצמ םא אלא סרוקה רתאב םינימז ויהי האירקה ירמוח לכ

 .ונלש תומדקתהה בצקל םאתהב ,המישרהמ ורסוי

 ?םיסחי תוכרעמ ןה המ :׳א קלח

 תּורבח

1. 25.10.2022 
  :)לדומה ךרד רועישה ינפל וא ,התיכב( האירק

 תודידיה לע :ןייטנומ -

2. 27.10.2022  
 )ךשמה( תודידיה לע ,ןייטנומ -
- Alexander Nehamas, On Friendship, chapters 1+2 

3. 1.11.2022  
 )רחובה םוי( רועיש ןיא -

4. 3.11.2022  
 .סמחנו ןייטנומב ןויד ךשמה -

 :תצלמומ האירק
- https://plato.stanford.edu/entries/friendship: ”Friendship“Bennet Helm,  
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  הבהא לש םיסחי תוכרעמ

5. 8.11.2022 
- Susan Wolf: “The Importance of Love” 

6. 10.11.2022 
- Monique Wonderly, “Love and Attachment” 

  ?רסומל תודגּונמ םיסחי תוכרעמ םאה :׳ב קלח

 תירסומ הבוח ךותמ הלועפ תמועל הבהא ךותמ הלועפ

7. 15.11.2022 
- Michael Stocker, “The Schizophrenia of Modern Ethical Theories” 

8. 22.11.2017 
- Peter Railton, “Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality” 

9. 22.11.2022 
- Barbara Herman, “Other to Self: Finding Love on the Path to Moral Agency” 

10. 24.11.2022 
 .ןמרהו ןוטלייר ,רקוטסב ןויד ךשמה -

  םיבוהא םישנא לש תוירסומ תושלוח

11. 29.11.2022 
- Persons as Friends”Jessica Isserow, “On Having Bad * 

12. 2.2022.11 
- Vida Yao, “Grace and Alienation” 

  )partiality( םינפ אושמ

13. 6.12.2022 
- *Simon Keller, Partiality, chapter 1: “Special Relationships and Special Reasons” 

14. 8.12.2022 
- Samuel Scheffler, “Morality and Reasonable Partiality” 

15. 13.12.2022 
- *Sarah Stroud, “Epistemic Partiality in Friendship” 

 ?רסומל סיסבה ןה םיסחי תוכרעמ םאה :׳ג קלח

 המשאו םיסחי תוכרעמ

16. 22.12.2015 
- , “Blame”, part 1Moral DimensionsT. M. Scanlon,    
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 .)הכונח שפוח( רועיש ןיא :20.12.2022 .17

 .)הכונח שפוח( רועיש ןיא :22.12.2022 .18

19. 27.12.2022 
- T. M. Scanlon, Moral Dimensions, “Blame”, part 2 

 הבהאכ רסומ

20. 22.12.2092 
- *David Velleman, “Love as a Moral Emotion” 

21. 3.1.2023 
- Kieran Setiya, “Love and the Value of a Life”* 

 םיירסומ תונויערל םירבסהכ םיסחי תוכרעמ

22. 32.1.205 
- *Agnieszka Jaworska and Julie Tannenbaum, “Person-Rearing Relationships as a Key to 

Higher Moral Status"  

23. 10.1.2023 
- Quinn White, “Honesty and Discretion” 

 םיסחי תוכרעמב הקיתא :׳ד קלח

 םיסחי תוכרעמב תונרקסו םירקש

24. 12.1.2023 
- Rea Langton, “Duty and Desolation” 

25. 17.1.2023 
- *Daniela Dover, ”Curiosity and Love” 

  תוימיטניאו סקס

26. 3.1.20291 
 ״ןימ תויטס״ ,לגיינ סמות -
- Aleksy Tararsenko-Struc, “Objectification and Domination” 

27. 24.1.2023 
- *Candace Vogler, “Sex and Talk” 

28. 2.1.20262 
 םוכיס

 

 


