
 
 

 
    מחשבה ותרבותמחשבה ותרבותמחשבה ותרבותמחשבה ותרבות, , , , לשו�לשו�לשו�לשו�: : : : סמינריו�סמינריו�סמינריו�סמינריו�

    ר אוה ברגרר אוה ברגרר אוה ברגרר אוה ברגר""""דדדד
 

    תאור הקורס ומטרותיותאור הקורס ומטרותיותאור הקורס ומטרותיותאור הקורס ומטרותיו
לסמינריו� שתי .  מחשבה ותרבות, לשו�, משמעות, מוח, סמינריו� זה עוסק בקשר שבי� סמלי�

, ובמיוחד לשו�, הסטודנטי� לגבי הדרכי� שבה� סמלי�הראשונה היא לגרות את חשיבת :  מטרות
�פועלי� בתהליכי חשיבה והתנהגות אנושיי� �המטרה השנייה היא .  במישורי� האישי והתרבותי 

 .לעזור לסטודנטי� לחדד את חשיבת� הביקורתית אשר קשורה קשר הדוק ללשו�
, לשו�,ת ביותר לגבי סמלי�בחלק הראשו� נדו� בכמה מ� השאלות הבסיסיו: לקורס מספר חלקי�

חלק מהרגלי החשיבה שלנו ) עד כמה שנית�(לאחר מכ� ננסה להבי� ולהפחית .  מחשבה ומשמעות
פרונטאלי האחרו� יוקדש לדרכי� שבה� המבנה /החלק התאורטי. אשר מובילי� לשיבושי� בתקשורת

אז נעבור .  ונותהלשוני של שפות שונות מארג� ומעצב את הבנת העול� של חברות ותרבויות ש
 .לפרק הרפרטי� של הסמינריו�

 
    חובות ומטלותחובות ומטלותחובות ומטלותחובות ומטלות

 מהשעורי� 80%נוכחות והשתתפות חכמה בלפחות 
 קריאת הביבליוגרפיה

 פ"הגשת רפרט בע
 עבודה סמינריונית

 
    נושאי השעורי�נושאי השעורי�נושאי השעורי�נושאי השעורי�

 לשו� ומציאות •
 שיפוט והנחות יסוד, היקש, דווח •
 סיגנאליות ומנגנוני השהייה, תגובות סימבוליות: הסמלה •
 תהלי% ההפשטה •
 חשיבה קטגורית וסטריוטיפית •
 שיקו& וראיפיקציה •
 הצגה והצהרה •
 חשיבה מאגית •
 אריסטוטלית�לוגיקה אריסטוטלית ולא •
 הגדרות •
 פרופגנדה ומילי� טעונות •
 )וור&. 'ג.ב(מחשבה ותרבות , לשו� •
 רבותמטאפורות ות, דקדוק, אוצר מילי� •

 
    ביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיה
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