
הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה
סמסטר ב׳, תשע"ח

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי, בשעה 16:15 בבניין גילמן, אולם ע״ש ירושלמי )449(

החוג לפילוסופיה 
הפקולטה למדעי הרוח

ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

קהל הסגל והסטודנטים מוזמן

7 במרץ 2018
פילוסופיה בעת הזו:

הרצאות קצרות על נושאים בוערים
משתתפים: פרופ' דני רוה, ד"ר שרון וייסר, 

ד"ר יאיר לוי וד"ר דוד קובץ׳ 

14 במרץ 2018  
Prof. John Hyman (Oxford University)

עמית סאקלר לשנת 2017-18

”Intentional Action“ סדנה בנושא

משתתפים: ד"ר יאיר לוי, מר נועם מלמד

ומר אלירן חזיזה
19:45-16:15

21 במרץ 2018 
  Prof. John Hyman (Oxford University)
Responsibility and the special question ”Why?“

25 באפריל 2018 
מפגש דוקטורנטים *

2 במאי 2018
מפגש דוקטורנטים *

9 במאי 2018
Prof. Daryn Lehoux

(Queen’s University, Canada)

”Why Are Bees ‘Divine’ for Aristotle?“

16 במאי 2018
מפגש דוקטורנטים *

23 במאי 2018
ד"ר מיכל גלייטמן )עמיתת פולונסקי, מכון ון ליר(

״מה פילוסופיה של השפה יכולה ללמוד
מאוטיסטים שלא מדברים?״

30 במאי 2018
מפגש דוקטורנטים *

6 ביוני 2018
מפגש דוקטורנטים *

13 ביוני 2018 
ערב הרצאות דוקטור

ד"ר ירון שור
״שפה, פעולה ולוגיקה בניאיה-וארטיקה

 של אודיוטקרה״

ד"ר דני טנא
״הארכיטקטוניקה של הפילוסופיה הביקורתית: לקראת 

 פרשנות מטאפיסית לשיטת קאנט״

ד"ר מורן גודס-ריצ׳יטלי
״הכוח-המדמה והסוגיה המוסרית: על הפונקציות 
הפרודוקטיביות של כושר הדמיון בפילוסופיה של 

עמנואל קאנט״

19:45-16:15

סדרת ההרצאות השנתית של החוג לפילוסופיה: 
 

Prof. Christia Mercer
(Columbia University)

 עמיתת קרן שאול לשנת 2017-18

9 באפריל, יום שני, 17:45-16:15 גילמן, אולם 281
”Feeling the way to Truth, or

How Women Changed the Course
of Philosophy: 1300-1700“

הרצאה פומבית
 

11 באפריל, יום רביעי, 17:45-16:15 גילמן, אולם ע"ש ירושלמי )449(

”Radical Perfectionism:
The Philosophy of Anne Conway“
הרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי

 
12 באפריל, יום חמישי, 19:45-18:15 גילמן, חדר 304

סדנה סביב הטקסט של
Anne Conway, Principles of the Most Ancient and 

Modern Philosophy

* מפגשי דוקטורנטים פתוחים לתלמידי דוקטורט וסגל החוג בלבד.


