
ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

המכון להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות ע"ש כהן 

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין 
אוניברסיטת תל אביב

26 יוני, 2017
אולם 100 )קוגן(, הפקולטה למשפטים

17:00  התכנסות

יו"ר: ז'וזה ברונר, ראש מכון כהן, אוניברסיטת תל 
אביב

18:00-17:30 עדי אופיר, אוניברסיטת בראון: 
אינטרפלציה – סטנדרט ואלתורים

18:30-18:00 הגר קוטף, אוניברסיטת לונדון:  ביקורת 
האלימות בעידן פוסט ליברלי

19:00-18:30  ענת מטר, אוניברסיטת תל אביב: 
"המציאות משתנה; כדי לייצגה, גם אופני הייצוג 

צריכים להשתנות": 80 שנה ל'פופולריות וריאליזם' 

20:00-19:00 דיון 

27 יוני, 2017
אולם 105 )הופיין( , הפקולטה למשפטים

10:00-09:30 קפה והתכנסות

יו"ר: גלילי שחר, ראש מכון מינרבה להיסטוריה 
גרמנית, אוניברסיטת תל אביב

10:30-10:00 יפתח גולדמן, המכללה 
האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים:                                                                                    

יש איזה שורש עמוק שאיננו מצמיח – לביקורת 
הפילוסופיה הנגטיבית של אסכולת פרנקפורט

11:00-10:30 אמל ג'מאל, אוניברסיטת תל אביב:                                                                                                     
הדה-קולוניזציה של הידע בעידן הלאומנות הניאו-

ליברלית 

11:30-11:00 ניצן ליבוביץ', אוניברסיטת  ליהיי, 
פנסילבניה: זמן הזאב והמלנכוליה של השמאל 

12:00-11:30 דיון 

13:00-12:00 הפסקת צהרים

יו"ר: מישל בוקובזה קאהן, ראש בית הספר למדעי 
התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר, אוניברסיטת תל 

אביב

13:30-13:00 רונית פלג, אוניברסיטת תל אביב 
והאוניברסיטה העברית: לשחרר את התיאוריה 

הביקורתית

14:00-13:30 נווה פרומר, אוניברסיטת תל אביב: האומר 
לא אומר כן: על השלילה כביקורת

14:30-14:00 נועה גדי, אוניברסיטת תל אביב ומכללת 
ספיר: יחיד – חברה: עיון מחודש במושג הטוטליות אצל 

אדורנו

15:00-14:30 דיון  

15:30-15:00 הפסקת קפה

יו״ר: יוסי שוורץ, ראש ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות 
ולימודי מדע, אוניברסיטת תל אביב

16:00-15:30 שמואל לדרמן, אוניברסיטת חיפה 
והאוניברסיטה הפתוחה: מבדידותו של האזרח ה)ניאו(

ליברלי לבנאליות של הרוע: חנה ארנדט על האובדן של 
הפוליטי

16:30-16:00 איריס מאיר: שאלת הסמכות תחת הניאו-
ליברליזם

17:00-16:30 ראיף זראייק, מכללת כרמל, חיפה: קאנט 
על המהפכה: ממושג הפוליטי לפוליטיקה של המושגים

17:30-17:00 דיון

תיאוריה ביקורתית 
בעידן הניאו-ליברלי: 

מבט עכשווי

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות 

ע"ש כהן, מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית, ובית הספר 

לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע באוניברסיטת תל אביב

26-27 יוני 2017


