אגודת הפילוסופיה הישראלית (החדשה)
הכנס ה 61-יום ב'  61.2.2162אוניברסיטת בר-אילן
תקצירים יועלו לאתר האגודה:

www.openu.ac.il/IPA

9:00-09:90
09:90-00:00

בניין  2112אולם  :116התכנסות ורישום.
יו"ר :ד"ר רמי ישראל – ועד אגודת הפילוסופיה הישראלית (החדשה).
ברכות
פרופ'  – XXXXאוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר יובל אילון – האוניברסיטה הפתוחה ,יו"ר אגודת הפילוסופיה הישראלית (החדשה).

00:00-00:45

הרצאה חגיגית – פרופסור דוד הד ,האוניברסיטה העברית" :בין ייצוג להצגה :רוסו על פוליטיקה ותיאטרון"

00:00-0090

פילוסופיה תיאורטית

פילוסופיה מעשית

תולדות הפילוסופיה

פילוסופיה והמדעים

תיאולוגיה חילונית
יו"ר :יצחק בנימיני (בצלאל)

פילוסופיה פוליטית :לגיטימיות
וגבולותיה
יו"ר :דני אטאס (האוניברסיטה העברית)

מאות  :61-21רצון ,אהבה והזולת
יו"ר :פיני איפרגן (אוניברסיטת בר-אילן)

פילוסופיה של הנפש וקוגניציה
יו"ר :מייקל אנתוני (אוניברסיטת חיפה)
Jens Herbecke (Witten/Herdecke University):

חנוך בן פזי (אוניברסיטת בן גוריון):
ההרמנויטיקה המוסרית של התיאולוגיה
הרדיקלית
אבנר דינור (מכללת ספיר):
האם חילוניים צריכים תיאולוגיה?
דנה פרייבך חפץ (המרכז הבינתוחמי):
מחויבות לאתיקת האהבה בעולם נטול אל

00:90-09:90

אסיפה כללית שנתית

(עד )61:11

Alon Harel (HUJI): The Case

Against Privatization
Amanda Green (Stanford):

Contractualism and
Democratic Legitimacy
Gabriel Danzig (BIU):
Xenophon on justice, violence
and the legitimacy of law

דביר מלניק (אוניברסיטת בר-אילן) :
ארתור שופנהאואר המוקדם והמאוחר ,עיון
ביקורתי ברצון כדבר-כשלעצמו וביכולת לדעת אותו
שרון קרישק (האוניברסיטה העברית):
האם אהבה מעדיפה היא לא מוסרית? דיון
בעמדתו של קירקגור

גלעד שרביט
פרויד ובקורת הליברליזם :על המשמעות
הפסיכולוגית של המצב הטבעי
(האוניברסיטה העברית)

What is the relation between the
regularity theory of mechanistic
constitution and Gillett’s dimensioned
?realization
Asaf Weksler (Open University):
Intentionalism
Malte Dahllgrun (Humboldt-Universität zu
Berlin):

Multimodularity in evolutionary
’psychology: Rebutting Samuels
challenge

פילוסופיה תיאורטית
טעמים וכוונות

09:90-05:00
יו"ר:אלון חסיד

(אוניברסיטת בר-אילן)

Dalia Drai (BGU): Reasons Have no
Weight
Yonathan Shemmer (Sheffield):
Future reasons
David Horst (HU): Practical
Knowledge
15:30-17:00

מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה
יו"ר :לוי ספקטר (האוניברסיטה הפתוחה)

גל יחזקאל (ספיר ,הפתוחה) :תיאוריות של
זמן והאסימטריה בעמדות התייחסות
אנושיות
מגיב :יובל דולב (בר אילן)

בועז מילר (אוניברסיטת תל-אביב) :הבדל
במידה או הבדל בסוג :האם ההבחנה
בין השפעה ישירה להשפעה עקיפה
היא ההבחנה הנכונה ביחס להשפעה
מותרת של ערכים על הערכת ראיות?
מגיבה :רות וינטראוב (אוניברסיטת
תל-אביב)
17:30-19:00

לוגיקה ופילוסופיה של הלשון
יו"ר :אלי דרזנר (אוניברסיטת תל-אביב)
Michal Gleitman (Emory University):
Autistic Speakers and Davidsonian
Interpreters: A New Perspective

פילוסופיה מעשית
מושב ספר
יו"ר :זואי גודצייט

(אוניברסיטת תל-אביב)

מנחם פיש (אוניברסיטת תל
בנבג'י (אוניברסיטת תל-אביב)

לספרם של
אביב) ,איציק
The View from Within. Normativity
and the Limits of Self-Criticism
יובל דולב (אוניברסיטת בר אילן) ,אורלי
שנקר (האוניברסיטה העברית) ,אריאל
פירסטנברג (האוניברסיטה העברית)
והמחברים
מטאתיקה
יו"ר :חגית בנבג'י

(אוניברסיטת בן-גוריון)

Melis Erdor (NYU): A Moral
Argument Against Moral Realism
Christos Kyriakou (University of
Cyprus): Pro Normative Properties
as Disjunctive Properties
-Commentator: David Enoch
)(Hebrew University

תולדות הפילוסופיה

פילוסופיה והמדעים

פילוסופיה אירופית :שפינוזה עד
הברמאס
יו"ר :נעה נעמן צאודרר (אוניברסיטת תל-אביב)

פילוסופיה ומדע
יו"ר :תמר לבנון

ניר פרידמן (בן-גוריון) :האנליטיקה של
התבונה הטהורה והבניית הניסיון – החוליה
החסרה
Noa Shein (BGU): Spinoza’s

Dan Zeman ( Institut Jean Nicod):
Can the Operator Argument Support
?Relativism

אמיר הורוביץ

(האוניברסיטה הפתוחה):

Cultural Divergence of Semantic
Intuitions and the real reference
Cartesian and Hobbsian Axioms
”of “Godel
 John Harvey (Duquesne University):דן סברס (???) :מדע ופילוסופיה

Pragmatic Metaphysics
פילוסופיה יוונית
יו"ר :יוסף ליברזון (אוניברסיטת בר-אילן)
Joel Mann (St. Norbert College):
Accidentalism as an ancient
ancestor of double effect: On some
problems in Antiphon's third tetralogy
)Commentator: Ariel Meirav (Haifa

Samuel Scolnikov (Hebrew
University): Plato: Teleology In and
Out of Time

פילוסופיה פוליטית :מוסריות וערכים
יו"ר :יצחק (יאני) נבו (אוניברסיטת בן-גוריון)

פילוסופיה יוונית
יו"ר :אורנה הררי

שלומי סגל (האוניברסיטה העברית) :שוויון

נלי טלר (האוניברסיטה העברית) :תפיסה
חושית והסבר מדעי בתיאטיטוס

(אוניברסיטת תל אביב)

חנוך שיינמן (אוניברסיטת בר אילן) :הבטחות
Martin Vacek (Slovak Academy of
Sciences): Impossibilists’ Paradise
?on the Cheap

איתי ניסן
מדע ופילוסופיה

(האוניברסיטה העברית):

)Commentator: Andrew German (TAU

שאול סמילנסקי(אוניברסיטת חיפה) :האם
ענישת יתר רעה מבחינה מוסרית כמו
ענישת חפים מפשע?

(אוניברסיטת בר-אילן)

מור שגב (פרינסטון) :מקומה של הדת
במשנתו של אריסטו
שרון וייזר (האוניברסיטה העברית) :הכחדת
הרגשות הסטואית וטיעון הנפש האחידה

פילוסופיה של הביולוגיה
יו"ר :גדי פרוד ובסקי (האוניברסיטה העברית)
איילת שביט

(מכללת תל-חי):

אוהד נחתומי (אוניברסיטת בר-אילן) וזהר
נחימי (טכניון):
-מגיב :ארנון לוי (האוניברסיטה העברית):

