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התכנסות ורישום | בנין רבין                     להורדת חוברת תקצירים לחצו כאן8:30-9:00

מושב הפתיחה | אודיטוריום בנין רבין9:00-10:30
ברכות

ניסים אוטמזגין | דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים 
נלי טאלר | ראש החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

אילת שביט | יו"ר אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה 

הרצאה מרכזית
ימימה בן מנחם

פילוסופיה של המדע על קו התפר שבין ביסוס אפשרות הידיעה לספקנות

הפסקה10:30-10:45

חדר 2502חדר 2406חדר 2405חדר 2403חדר 2402 

האם אנו חיים בסימולציית קאנטלוגיקהאתיקה10:45-12:15
מחשב?

אפיסטמולוגיה

הילה יעקובסוןאורון שגרירפיני איפרגןקרל פוזידני אטאסיו״ר

Ron Aboodi
Respecting a person's 
strategies

Guy Hetzroni
Invariance Principles and 
Mathematical Realism

ירון סנדרוביץ' 
האנליטיות של עקרון האפרצפציה

Why the hypothesis that we 
may be living in a computer 
simulation is necessarily false  

Meir Hemmo
Orly Shenker
Sam Lebens

Preston Werner
On the Epistemic Structure of 
the Given

נחמה ורבין
הבלתי נסלח

Balthasar Grabmayr  
Carnaps’s Conception of  
Syntax in his Syntax

Gabriel Toledano
Schematism reconsidered 
reflexively

Ori Beck
Must Empirism be reformed

Christopher Roser
Why the Answerability 
Account of Moral 
Responsibility fails

Elia Zardini 
Choice=Any; Chance=A 
Certain; Totality=Every; 
Dependence=Some;

Roy Amir
An attempt at a Rationalist 
(Neo-Kantian) reading of the 
Transcendental Aesthetic of 
Kant's Critique of Pure Reason

Avraham Max Kenan
Emotions as evidence of 
evidence

הפסקת קפה12:15-12:30

12:30-14:00
מטא-אתיקה

אפיסטמולוגיה חברתית ותורת 
החלטות

על ספרו של מאיר בוזגלו ״שמע״ פילוסופיה של הביולוגיהפילוסופיה עתיקה
- עיון מטאפיזי לאור המקורות

דרור ינוןחוה יבלונקהאורנה הרריאיתי ניסן-רוזןדוד אנוךיו״ר

Nir Gottlieb
Millikanian support of Moral 
Cognitivism and Moral 
Objectivism

Arnon Keren
The Social Epistemology 
of Philosophy: The Case of 
Disagreement and Lack of 
Convergence

יוסי ליברזון
סנקה ובעיית התיאודיציה

Arnon Levy & Lotem Elber-
Dorozko
What is so good about 
being optimal? Scientific 
explanations and selectionist 
rationales

נועם אורן
תהיות פילוסופיות על היחס שבין 
טקסט ופשרו לאור תפיסת בוזגלו

Amiya Hashkes 
Why we should ignore oracles: 
Epistemic problems In moral 
testimony

בועז מילר
אמון בעדות המכונה

Benjamin Wilck
Was Euclid a Platonist 
Philosopher?

אילת שביט
על נפלאות ה'הבדל'

חביבה פדיה
הנפח התיאולוגי של האין סוף

Amit Pundik
Predictive Evidence in Criminal 
Trials: Why criminal law 
should treat people as if they 
have unpredictable free will

Amit Pinsker 
Potential Infinity and 
paradoxes of desicion

נלי טאלר                                 
שליטה עצמית והתנגשות ערכים 

בדיאלוגים הסוקרטיים

אורלי דהאן
על בלבול מושגי במדע ועל 

השלכותיו: בין היפוך אדפטיבי 
לפשרה אבולוציונית

אלי פיטקובסקי
ניתוח והנהרה, חסד ונאמנות

מאיר בוזגלו
תגובה

 "מזון למחשבה": ארוחת צהריים, דיון והצבעה על מתן אישור להנהלת האגודה להביע עמדה בסוגיות בוערות בחברה הישראלית14:00-15:15

אבולוציה ואקולוגיהפילוסופיה של הנפשפנומנולוגיה ומשמעות החייםלשוןפילוסופיה של אוכלוסיה וילודה15:15-16:45

אורן הרמןחגית בנבג׳ישרון קרישקמאיר בוזגלויובל אילוןיו״ר

Jonathan Yovel
Against capital punishment: 
the argument from the 
depolitization of existence

אורי ברון
מחויבות לשפה וביקורת לשונית

Noam Cohen
Being-there, Being-with and 
Being-a-part: Heidegger’s 
Mereology of Mitsein in Being 
and Time

Hilla Jacobson
On the Very Idea of Valenced 
Perception

Aya Evron
Biological Sexes

Anastasia Berg
The Good of Children and the 
Good of Human Life

Eliran Haziza
Moore’s Paradox and 
Uncancellable Implicatures

Angelos Sofocleous
The depressed individual as a 
‘non-participant spectator’

Yair Levy
The Do-able Solution to the 
Interface Problem

דור שלטון
האבולוציה של המוזיקה 
כטכנולוגיה אינטרקטיבית

Davide Pala 
The Naturalisation of the 
Vulnerable: An International 
Responsibility

דנה ריזנפלד
בין קלישאות לקונבנציות

Iddo Landau
Competitive Value, 
Noncompetitive Value, and 
Meaning in Life

גיל ליפקין-שחק
נחיצות תכונות סמנטיות 
באינדיבידואציה חישובית

Adam Krashniak
Generalized Darwinism and 
the causal structure of natural 
selection

הפסקה16:45-17:00

מודלים במדעי החייםמושב לזכרו של עדי צמחלייבניץמטאפיזיקהאוטונומיה ומערכות יחסים17:00-19:00

ארנון לוידוד הדנעה שייןיובל דולבדני אטאסיו״ר

עודד נעמן
פגיעותן ועמידותן של מערכות 

יחסים

Ariel Meirav
Persistence and temporal 
aspects

Ohad Nachtomy
Modal Harmony ('the best of 
all possible worlds is the most 
harmonious')

רותי לורנד
עדי צמח על פרשנות, אמת ויופי

צבי הסנס-בנינסון
A strategy to what end? “The 
Strategy of Model Building 
in Population Biology” in its 
programmatic context

Eli Israel
Autonomy in rape fantasies

Aviv Hoffman
Defining Perdurance: An 
Enduring Problem

Uri Eran
Mind-Body ('Phenomenal') 
Harmony

לוי ספקטר
־עדי צמח על טעמים פרגמטיים לא
מונה ועל אינטרנליזם אפיסטמולוגי

טופז הלפרין
What was written in the 
Neutral Theory in Ecology, and 
what is “read Into” it?

עליזה אברהם
מדוע אין להתלות את האוטונומיה 

ביחסים?

Jack Himelright
Platonism, Nominalism, and 
Theoretical Virtue

Noam Hoffer
Explanatory Harmony

אלון חסיד
מדוע להתנסות תמונתית אין כוח 

אסרטורי

נדב רובינשטיין
The Mote in the Modeler’s 
Eye – on Some Limitations of 
Simulation Models in Biology

David Kovacs
A semi-deflationist response 
to debunking arguments 
against ordinary objects

Reed Winegar
Causes and Kingdoms: 
Analyzing Leibniz’s Harmonies

שמעון אזולאי
בין נפש האדם לנפש העולם: 

החיים על פי עדי צמח

יונתן נחנסון
Hierarchies and analogies in 
Neurobiology

תערוכות לאורך היום: 
כתב העת עיון: גליונות קודמים מכל השנים ודוכן להצגת עיון המחודש( 	
תערוכת יבול מקומי: מחברי ועורכי ספרי עיון )בין השנים 2019-2022(. 	

לסיום, כל חברי האגודה מוזמנים בחום אל דז׳ה בו בר מסעדה ירושלמי

https://drive.google.com/file/d/1_p4UzCsa8m9XKfUxzA95yxqIsqvdJRqV/view?usp=sharing
https://www.iyyun.co.il/
https://www.iyyun.co.il/
https://www.dejabu.co.il/

