
מה זו בכלל פילוסופיה? 

השאלה הזו כשלעצמה היא ככל הנראה שאלה 
פילוסופית, אף שפילוסופים מיעטו לעסוק בה. פילוסופיה 
היא בחינה שיטתית ומעמיקה בשאלות גדולות: שאלות 

שאינן ניתנות לבחינה על ידי תצפית בלבד, שאלות 
חידתיות או מעוררות פליאה, שאלות קיומיות, שאלות 

שדורשות בחינה מהפרספקטיבה הרחבה ביותר. על חלק 
מהשאלות האלה מן הסתם כבר חשבת: למשל, האם 

ידיעה היא בכלל אפשרית? מה בדיוק קיים בעולם? כיצד 
ראוי לנהוג? האם יש אלוהים? האם אנחנו חופשיים? דיון 
פילוסופי בשאלות אלה, יהיה שיטתי ומעמיק יותר, מדויק 
יותר, אחראי יותר אינטלקטואלית, ולעתים גם יותר עשיר 

היסטורית מהדרכים בהן הן נידונות בהקשרים אחרים. 
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הפקולטה למדעי הרוח
החוג לפילוסופיה

מה עושים עם זה?

לימודי הפילוסופיה מעניקים השכלה ומרחיבים דעת, 
ומטפחים יכולות אינטלקטואליות מועילות גם בעיסוקים 
מעשיים יותר. יכולות כמו חשיבה מופשטת, כושר ניתוח, 
ביקורתיות, דיוק, הגיון, יצירתיות, וחשיבה מחוץ לקופסה.

ניתן לשלב לימודי פילוסופיה עם חוג לימודים נוסף. 
למשל לימודי כלכלה, סוציולוגיה או פסיכולוגיה, ביולוגיה, 

מתמטיקה או מדעי המחשב, ותחומים רבים אחרים. 
שילוב כזה יקנה בנוסף לעולם הידע ולכלי הניתוח של 

אותו חוג לימודים, גם את המחשבה הביקורתית של 
פילוסופיה ובכך יעשיר ויעמיק את ההבנה באותו תחום 

ידע. 
החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים 

ידוע כ"מקום של חכמים/ות". סיום לימודי הבוגר - ודאי 
בהצטיינות - עשוי להעניק יתרון יחסי בפנייה לקבלה לכל 

תפקיד ומשרה. מדוע כדאי ללמוד פילוסופיה? 

בראש ובראשונה כי זה מאוד מעניין! פילוסופיה היא חלק 
מהותי מחייהם של כל איש ואישה חושבים.  אי אפשר, 
ולא רצוי, להעביר חיים שלמים מבלי לחשוב מדי פעם 
על "השאלות הגדולות" הללו. ולכך, אין זמן טוב יותר 

מעכשיו. את מה שנדחה לרגע של פנאי, לעולם לא נעשה. 
ואם כבר, מדוע לא לחשוב עליהן היטב? 

החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים 
הוא החוג המוביל בישראל. המסורת של מצוינות 

שהוא מגלם מאז היווסדו מקנה לו מקום של כבוד 
בחוגים מובילים בעולם. תלמידנו ותלמידותינו הם, 

ללא ספק, חתך התלמידים/ות המרשים ביותר בחוגים 
לפילוסופיה בישראל. ובוגרי התארים המתקדמים בחוג 
מצליחים מאוד בזירה התחרותית של משרות אקדמיות 

בפילוסופיה. 
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אתר החוג

 
פייסבוק

פייסבוק הוועד החוגי  

שנה א' – קורסי חובה

4 נ"ז קריאה ביקורתית בטקסטים פילוסופיים )שנתי( 15108
2 נ"ז מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית - חלק א' )סמ א( 15100
2 נ"ז מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית - חלק ב' )סמ ב( 15200
2 נ"ז בעיות מרכזיות בפילוסופיה )סמ א( 15187
6 נ"ז מבוא לתורת ההיגיון + תרגיל )שנתי( 15101
4 נ"ז שיעור + תרגיל תולדות הפילוסופיה יוונית )סמ ב(  15104+15115

שנה ב' – קורס חובה

6 נ"ז תולדות הפילוסופיה החדשה + תרגיל )סמ א( 15020

שנים ב' או ג' – קורסי יסוד, סמינר, בחירה, מחוץ לחוג ואבני פינה

4-8 נ"ז שני קורסי יסוד )אחד היסטורי ואחד שיטתי – רשימה מלאה בשנתון(
6-12 נ"ז שלושה קורסים המוגדרים סמינר/שו"ס, באחד מהם תוגש עבודה סמינריונית

כתיבת העבודה אינה כלולה במנין הנ"ז לתואר, אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי כ-4 נ"ז 

6-20 נ"ז קורסי בחירה בחוג לפילוסופיה להשלמת מכסת הנקודות לבוגר 
תחת המשבצת הזאת אפשר לקחת גם קורסים מצוטטים בחוג )מחוגים אחרים(, אבל לא יותר מ 6 נ"ז. שאר 

הנ"ז צריכים להיות מקורסים של מורי/ות החוג.

4-6 נ"ז קורסים מחוץ לחוג / מחוץ לפקולטה
4 נ"ז מחוץ לחוג יכולים להילקח מהקורסים המצוטטים )ללא אישור יועץ( או מכל מקום אחר )באישור יועץ(. 

0-4 נ"ז קורסים מתכנית "אבני פינה" מפקולטה שלא נלמדת 

60 נ"ז סה"כ קורסי חובה ובחירה בחוג לפילוסופיה  

2 נ"ז קורס מיומנויות קריאה וכתיבה
לתלמידים אשר בפסיכומטרי יש ציון מתחת ל- 140 בחלק המילולי. 

)אחראית על הקורס נועם אברהם, טלפון 02-5883597(  




