
 
 

 
 

 39038   :מספר הקורס
 פילוסופיה/קולנוע  : שם הקורס

 Philosophy/Film  :שם הקורס באנגלית
 

 שיעור: אופן הוראה
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

האם הפילוסופיה יכולה לומר משהו בעל ערך על הקולנוע? האם הקולנוע יכול לשאת מסרים פילוסופיים? 
בקורס נבחן את נקודת הממשק בין הפילוסופיה לקולנוע, ונחשוב על במאים כעל פילוסופים ועל פילוסופים כעל 

 במאים. 
 

Can philosophy say something of value on film? Can film express philosophical statements? 
In the course of the course, we will examine the interface of philosophy and film, and think of 
film directors as philosophers and philosophers as film directors.  

 
 : תכנים
 מופעיו בסרטים.ב( בפילוסופיה, כמו גם The Realהאופן שבו נחשב מושג הממשי )בחינת 

 . הממשי אצל אפלטון1
 . הממשי אצל ניטשה ובאקזיסטנציאליזם2
 מודרנית-. הממשי בתקופה הפוסט3
 

 הגשת עבודה מסכמת: מטלות
 

  :פירוט מפגשים
 דיון בתורת האידיאות של אפלטון   1מפגש 
 דיון במשל המערה של אפלטון   2מפגש 
 ע של טרומן" פ"המו צפייה בסרט  3מפגש 
 " בהקשר אפלטונידיון בסרט "המופע של טרומן  4מפגש 
 דיון באפלטוניזם המהופך של ניטשה  5מפגש 
 דיון בסיסמת האקזיסטנציאליזם: קיום קודם למהות  6מפגש 
 "הבושם"צפייה בסרט   7מפגש 
 " בהקשר אקזיסטנציאליסטיהבושם"דיון בסרט   8מפגש 
 " אלוהי הקטל"צפייה בסרט   9מפגש 
 " בהקשר אקזיסטנציאליסטיאלוהי הקטל"דיון בסרט  10מפגש 
 דיון במושג הסימולקרה של בודריאר 11מפגש 
 צפייה בסרט "סינקדוכה ניו יורק" 12מפגש 
 מודרני-דיון בסרט "סינקדוכה ניו יורק" בהקשר פוסט 13מפגש 

 
 

 :מרכיבי הציון באחוזים
 100%עבודה מסכמת 

 
 חובה: נוכחות
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