
   Registration, Gilman Building main entrance התכנסות ורישום, בניין גילמן קומת כניסה  09:30 -09:00

   Openning Session 
   Yona Ettinger Hall (144) (in Hebrew)  

מושב פתיחה 
אולם ע"ש יונה אתינגר )144(  11:00 -09:30

ד״ר נחמה ורבין, יו״ר אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה יו״ר

 

פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
ברכות

פרופ׳ חגי כנען, ראש החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

נחמת הפילוסופיה נושא הפאנל

פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית

פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריוןמשתתפים

ד"ר אריאל מירב, אוניברסיטת חיפה

הפסקת קפה
חדר 281 חדר 280 חדר 279 חדר 278 חדר 277  

Gender Relationism and Relativity Epistemology פילוסופיה של הדת אתיקה ופילוסופיה פוליטית 12:45-11:15

Miri Rozmarin Kati Kish Bar-On Ruth Weintraub אלה גרצמן ענת מטר יו״ר

 Sara Cohen Shabot - Why ‘Normal’
 Feels So Bad: Violence and Vaginal

 Examinations During Labor - a
(Feminist) Phenomenology

 Noah Stemeroff - Cassirer and the
 Conceptual Foundation of Relativity

Theory: A Lesson from the History 
of the Philosophy of Physics

 Eliran Haziza - Asserting, implying,
and knowing that you know

יורם קירש - הגותו הדתית של ישעיהו 
ליבוביץ ותיאוריית "הפיגום"

יוסף אגסי - אנטי-ליברליזם היום
 

 

Dana Riesenfeld - Language fluidity: 
 A Davidson-style analysis of

 non-binary gender language
 as a paradigm for linguistic

understanding and communication

 Ori Belkind - Conventionalism in
 Early Analytic Philosophy and the

Principle of Relativity

 Yonatan Shemmer - Disagreement
without Belief

נועם אורן - אמונה, בחירה ונונ-
קוגנטיביזם דתי

ריקי לוי - סביבתנות של עניים: 
קיימות, אקטיביזם וצדק סביבתי

 

 

ליאור מאלי - חשיבה ביקורתית 
ואתיקה של חתרנות

 Guy Hetzroni - Miracle or Physical?
 Einstein Vs. Wigner on the

Effectiveness of Mathematics

 Arnon Keren - The Functionalist
 Response to Skepticism: The Case of

Testimonial Skepticism

עינב פרידמן - הילכו שניים יחדיו 
בלתי אם נועדו: על "עבודת האל 
השכלית" ו"אהבת האל השכלית"

יאיר ברק - האתיקה של העמידה 
בתור

 

 

  

פילוסופיה פוליטית Renewal and Surprise Kant Greek Philosophy Aesthetics 14:00-13:00

ארנון קרן Ariel Meirav Ido Geiger Sharon Weisser Ruth Ronen יו״ר

צבי טאובר - ניכור האדם בהגות 
מרקס – היבטים סובייקטיביים 

והיבטים אובייקטיביים

 Curtis Hutt - Edmund Husserl on the
Philosophy of Renewal

 Laurenz Ramsauer - Kant’s
Reciprocity Thesis: 

 Positive and Negative Freedom in
Groundwork III

 Takashi Oki - Aristotle on
Deliberation and Necessitarianism

 Michalle Gal - Philosophy of Design:
towards a new definition

 

 

אמנון קנול -  כללי רוב והגרלת 
הצבעות בדמוקרטיה אפיסטמית 

ודליברטיבית

דן ברא"ז ועודד נעמן - מה מפתיע? 
על הרציונליות של ההפתעה

 Martin Sticker - Mere Means and
Mere Things

מאיר בוזגלו - הטיעון האחרון 
לנצחיות הנשמה בפיידון: הערת 

שוליים

נעה נפתלוביץ - התפישה 
הקוסמולוגית של ויטרוביוס 
והפילוסופיה של האדריכלות

 

 

הפסקת צהרים; אסיפה כללית )חדר 281(

Consciousness: East and West Logic ז׳יל דלז והמחשבה על הפוליטי Ethics
מושב מיוחד לכבוד ספרה של 

תמי יגורי, פתרון חידת המשמעות 
)ירושלים: כרמל, 2016(

16:15-14:45

Roy Tzohar Eli Dresner חגי כנען Yair Levy נחמה ורבין יו״ר

 Dimitry Shevchenko - Reflection in
 a Mirror and the Hard Problem of

Consciousness

 Balthasar Grabmayr - The Effects
 of Syntax Representation on

Metamathematical 
Limitation Results

דרור ינון - להיעשות בלתי-נתפס: 
היחיד במחשבה הפוליטית של דלז

 Saul Smilansky - The Paradoxicality
of Self-Sacrificing Altruism

עדו לנדאו - האם כדאי לפעמים שלא 
להשתדל להגביר את משמעותיות 

החיים?

ליאור רינות - בין סנדוויץ' לביה"ס 
לקדירת הכבש של החנווני: על 
המשמעות המשוקעת ביומיומי

מיכל יששכר - לוגותרפיה—על חירות, 
אחרות ואחריות

צבי טאובר - התקווה כיסוד
לאבסורד

תמי יגורי - דברי סיום 

 

 

אלי בנימין ישראל - אלמותיות מן 
האפשר: הנשגב הדינאמי כייצוג רגשי 

לפוסטולט האלמותיות של קאנט

 Gregor Damschen - Modal
Truthmaker Paradox

אדם אבולעפיה - אדמה חדשה: 
הרלוונטיות של מחשבת דלז למקרו-

פוליטיקה של האנתרופוקן

 Shlomo Dov Rosen  - Pure Ulterior
Ethical Motives

 

 

 David Jenkins - Reasoning’s relation
 to bodily action: the case of thinking

out-loud

 Michael Goldboim - Expressing
Representation

קרן שחר - ההיות של החושי: על 
כוחה של האמנות לזמן עם חדש 

וארץ חדשה

Ron Aboodi and Shlomo Cohen -
 The Intuitive Wrongness of

 Manipulation: Disrespecting a
Person’s Deliberative Project

 

 

הפסקת קפה

Aesthetics  L'hospitalité– קריאה פילוסופית 
במחשבה היהודית אצל ז'ק דרידה

האם המוח מחשב? Existentialism Philosophy of Science 18:15-16:45

Yakir Levin ברברה מאייר מאיר חמו Leore Rinott Jonathan Berg יו״ר

 Alon Chasid - Imaginings and
Imaginary Worlds

מרים פלדמן קיי - מגדלי בבל: בלבול, 
בניה, והפצת אומות העולם בראיה 

דה-קונסטרוקטיבית

לוטם אלבר - כיצד אנחנו יכולים 
לדעת מה המוח מחשב?

 Anne Kirstine Roenhede -
Authenticity and Temporality

 Klodian Coko - Varieties of
 Robustness and Multiple

Determination

 

 

 Saul Fisher - Aesthetic
 Transformative Experiences Are Not

Inferable

אנבל הרצוג - זר לי וזר לי: דרידה על 
אורחים, פליטים ויהדות

אורי הכהן - מהם ייצוגים נוירונליים?

 Liran Gordon - On the Distinction
 Between Essence and Existence: A
 Thomistic Response to Heidegger’s

Criticism

 Gadi Prudovsky - On the Charge of
Over-Idealization in Science Studies

 

 

 Erik Kuravsky - Poetry and the
 danger of insanity: Heidegger's

Hoelderlin

חנוך בן פזי - ירושלים כמודל 
רוחני של הכנסת אורחים: קריאה 

דרידיאנית בערי המקלט

מאיר חמו ואורלי שנקר - ריבוי 
חישובים, וריבוי מימושים: מדוע 

התודעה לא נמצאת במוח

תומר ראודנסקי - קירקגור על החובה 
לאהוב את המתים, שוויון וקהילה

 David Mark Kovacs and Daniel
 Giberman - Property Dualism (not?)

for Property Nominalists

 

 

      

 Ethics Comparative Philosophy Education and Subjectivity הכרה ומדע 19:30-18:30

 Saul Smilansky Noam Oren Yael Krimerman-Nave אלון חסיד יו״ר

  Ori Beck - The Direct Argument and
the Explanation of Transfers

 Szilvia Finta - “The Apocalyptic
 point” - Metaphysics of Words in the
 Jewish Religious and Philosophical

Thinking

 Renaud-Philippe Garner - We are
 what you were; we will be what you
are: Understanding social flourishing

אמיר הורוביץ - ריאליזם אינטנציונלי 
והצלחה הסברית/חיזויית

 

  

 
עמיחי עמית - להצדיק מתוך הרגל

דור מילר - "ניאו" פילוסופיה הודית –
הפילוסופיה החדשה של קרישנה 

צ'נדרה בהטצ'ריה

דלית זכאים - פרדוקס תפקיד 
המחנך בהגותם של ניטשה ואדורנו: 

על חינוך לאותנטיות )אמיתות( 
ועצמאות מחשבתית

קטי קיש בר-און - מבט פילוסופי על 
נטייתו האינטואיציוניסטית של הרמן 

וייל

 

  

אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה
הכנס השנתי ה-23

יום רביעי, א׳ אדר תש״פ  |  26 בפברואר 2020  |  אוניברסיטת תל אביב
Wednesday, February 26th, 2020  |  Tel Aviv University

הכנס בחסות החוג לפילוסופיה, בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב
לתקצירי ההרצאות ראו: https://archaeo.tau.ac.il/philosophy  באתר החוג לפילוסופיה

החוג לפילוסופיה
בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

https://archaeo.tau.ac.il/philosophy

