
הסעה לקמפוס האוניברסיטה הפתוחה מתחנת רכבת צפון בתל אביב )הרשמה מראש. ראו כאן(08:00

התכנסות ורישום )בניין הכיכר(09:00-08:30

מושב הפתיחה )אולם נוידרפר, בניין הכיכר(10:30-09:00
יו”ר: פרופ’ אמיר הורוביץ, ראש תחום פילוסופיה, האוניברסיטה הפתוחה

ברכות: נשיאת האוניברסטה הפתוחה, פרופ’ מימי איזנשטדט; יו”ר האגודה הישראלית לפילוסופיה, פרופ’ אילת שביט

פרופ’ עירד קמחי, אוניברסטת שיקאגו: ״הקושייה הפילוסופית ומהות כל הדברים״ 

הפסקה10:45-10:30

12:15-10:45SpinozaEpistemology & 
Philosophy of Mind

פאנל לכבוד חצי יובל חינוך
 The Decent Societyל־

Personhood

כתה 12אולם נוידרפרכיתה 8כיתה 7אולם קנבר

יו”ר: אהרן דוד סגליו”ר: יובל איילוןיו”ר: משה שנריו”ר: חגית בנבג’ייו”ר: אוהד נחתומי

Noa Shein:
"Nos Corpus Quoddam Multis 
Modis Affici Sentimus” – 
Spinoza on Sensing Our Body

אברהם מקס קינן: 
על זכאות אפיסטמית ורגשות

Ron Aboodi: 
Educating Under Normative 
Uncertainty

יולי תמיר
דוד אנוך

דני אטאס
תגובה: אבישי מרגלית 

David Mark Kovacs:
Pregnancy and de se thought

Noa Lahav: 
Expressions of Essence in 
Spinoza’s Ethics

Uriah Kriegel: 
The Structure of Phenomenal 
Justification

עדי אפעל לאוטנשלגר: 
על השאלה הפדגוגית אצל דקארט

Matthew Nitzanim: 
Property or Person? 
Unpacking the Ethics of 
Fertilized Embryos

Omberto Marrama: 
Spinoza on Recognizing 
Humanity
הרצאת זום

Anna Giustina: 
The Epistemic Ground 
of the Intrinsic Value of 
Consciousness

אפרת דוידוב: 
האוטופיה החינוכית: פילוסופיה, 

ספרות והמעשה החינוכי

איתי מלמד: 
בינה מלאכותית, האפשרות לחיי 

נצח, וטבע המוות האנושי

הפסקה12:35-12:15

תקווה ואמונה כקטגוריות 13:50-12:35
פוליטיות

פילוסופיה של ההלכה: 
מטאפיזיקה

פנומנולוגיה וקהילהמגדר ורפואהשינוי אקלים

כתה 12אולם נוידרפרכיתה 8כתה 7אולם קנבר

יו”ר: ירון סנדרוביץ’יו”ר: נחמה ורביןיו”ר: אליק פלמןיו”ר: נורית קירשיו”ר: חגי כנען

תומר ראודנסקי: 
אמונה, אהבה והספירה הפוליטית 

הרצאת זום

ישראל כהן: 
מהו חוק הלכתי? 

עיון פילוסופי בעקבות סוגיית ”אין 
איסור חל על איסור”

עמיחי עמית: 
ניכור ומשבר האקלים – להיות בבית 

כשהבית עולה בלהבות

Sara Cohen Shabot: 
You Are Not Qualified – 
Leave It to Us”: 
Obstetric Violence 
asTestimonial Injustice

Noam Cohen: 
The Logic of Parts and 
Wholes in Husserl’s Theory of 
Intersubjectivity

עודד ציפורי: 
ואולי ייאוש? על האפשרות של 

פוליטיקה נטולת תקווה

בן ציון עובדיה: 
אינדיבידואציה של פעולות: הלכה, 

משפט ומטאפיזיקה

אילת שביט: 
על מקומיות ומעורבות: רבגוניות 

החיים בעת שינויי אקלים

Lena Sagi-Dain: 
Lessons Learnt During 
Exposure of Healthcare 
Practitioners to the Issue of 
"Obstetric Violence”

Michael Fagenblat: 
One, Two, We: Heidegger 
on the First-Person Plural, 
from Phenomenology 
to Metaphysics to 
Deconstruction

קרן שחר: 
תקווה: בין הכאן ועכשיו 

לעתיד לבוא

יוסף מילר: 
עיון אונטולוגי בזכות 

הקניין בהלכה

דן ברא"ז: 
האם קיזוז פחמן באמת מקזז את 

הפליטות שלנו?

Orli Dahan: 
Not just Mechanical Birthing 
Bodies: The implications of a 
Misunderstanding of Second 
Stage Birth Reflexes

Annabel Herzog: 
Home and Community in 
Levinas

“מזון למחשבה”: ארוחת צהרים, מפגשים ושיחות סביב שולחנות דיסציפלנריים 14:45-13:50

   &Cognitionפיזיקה ומטאפיזיקהאפיסטמולוגיהנורמות16:25-14:45
Cognitive Science

אתיקה וקבלת החלטות

כתה 12אולם נוידרפרכיתה 8כתה 7אולם קנבר

יו”ר: יוחאי עתריהיו”ר: ניר פרסקויו”ר: מאיר חמויו”ר: לוי ספקטריו”ר: דוד אנוך

Suddhasatwa Guharoy: 
Trust, Roles and Normativity
 הרצאת זום

Eyal Tal: 
Epistemic Akrasia: Irrational 
or Worse

Casper Storm Hansen: 
The excellent track record a 
presumptuous philosopher 
would  
have had

Jonathan Najenson: 
Learning as a Part of Memory

אלי פיטקובסקי: 
נוגדי מציאות, אי היקבעות וערך

Eliran Haziza: Inquiry, Goals, 
and Epistemic Norms
 הרצאת זום

דוד דורון יעקב: 
אי־הסכמות, טענות משוגעות ו־

Resilience

יורם קירש: 
האם תכליתה של תיאוריה פיזיקלית 

היא לתאר את היקום בו אנו חיים? 
תורת המיתר כמקרה בוחן

Alon Chasid: 
Why spoilers adversely affect 
engagements with fiction

Ittay Nissan Rosen:
Effectiveness and the value of 
uncertainty

קטי קיש בר און: 
ההשפעה ההדדית של זהות חברתית 

ופסיכולוגיית נורמות על התנהגות 
קבוצתית

Arnon Keren:
What is Epistemic Authority?

Martin Grajner: 
Grounding, Metaphysical 
Laws, and Structure

Adam Singer: 
Information in the cognitive 
sciences

Saul Smilanski: 
Contribution, Replaceability, 
and the Meaning of Our Lives

Anna Zielinska: 
Populism and the myth of 
decision-making autonomy

Ori Freiman: 
Designed to Mimic Humans: 
Trust in Artificial Speakers and 
Technology-Based Beliefs

Yuval Dolev: 
Einstein vs Bergson, Scientism 
vs Humanism

Noam Tiran: 
Tension valence and feeling 
motivated 
to act

Roy Brand: 
LifeArt

הפסקה16:45-16:25

18:15-16:45Language and Logicקאנטפילוסופיה של ההלכה: מצוותצדק חברתיMetaphysics and 
philosophy of mind

כתה 12אולם נוידרפרכתה 8כיתה 7אולם קנבר

יו”ר: אוריה קריגליו"ר: קארל פוזייו”ר: סם לבנסיו"ר: דני אטאסיו”ר: מנחם פיש

Charlie Siu: 
Against the coarsening 
approach to imprecision
 הרצאת זום

נתנאל ליפשיץ: 
נגישות לאוטונומיה ואי־שוויון כלכלי

שלומית ויגודה: 
טעמי הציווי

Eli Benjamin Israel: 
Kant on Marital Rape

John Himelright: 
Russellian Monists Should Be 
Sense-Data Theorists

Yonatan Shemmer:
Priestley: Disagreement for 
Dialetheists

נעם הופר: 
תקווה קולקטיבית ואקטיביזם פוליטי

איתמר ויינשטוק סעדון: 
דילמה למוטיבציה הלכתית 

דה דיקטו: למה מצוות לא צריכות 
כוונה )ומה, אולי, הן כן(

Uri Eran: 
More than a Feeling: Kant’s 
Tripartite Account of Pleasure

Amir Horowitz: 
Intentional Suicide and 
Radical Philosophy

Daniel Telech: 
Invitations: Their Nature and 
Normativity

עליזה אברהם: 
Z הבנת

נועם אורן: 
האם ייתכנו ציווי אמונה?

בן שלמאשווילי: 
”קאנט, מבחן ההכללה וההבחנה בין 

’איש’ ל’דבר’”

Amber Maimon: 
Does Neuroplasticity Support 
the Hypothesis of Multiple 
Realizability?

הפסקה18:35-18:15

Indian Philosophy :פאנל: פילוסופיה פאנל
קונטיננטלית: ז’נקלביץ’

פאנל לזכר מרק שטיינר: אבולוציה ואקולוגיה
פילוסופיה של המתמטיקה

אולם נוידרפרכתה 8כתה 7אולם קנבר

יו”ר: ימימה בן מנחםיו”ר: ארנון לוייו”ר: רות הכהן פינצ’ובריו”ר: דמיטרי שבצ’נקו

Dimitry Shevchenko: 
The Indefinite in Phenomenal 
Experience

ינון ויגודה: 
השנאה בממלכת המידות הטובות 

של ולדימיר ז’נקלביץ’

Tamar Schneider: 
Different Meaning in Different 
Sizes: Ecology in Size Scales

מאיר בוזגלו: 
קנטור ושפינוזה: לקראת תורת 

קבוצות פנתאיסטית

Elise Coquereau-Saouma: 
The Concept of Demand: 
Krishnachandr Bhattacharyya’s 
Inner Dialectical Force
הרצאת זום

זו’אל הנסל: 
ולדימיר ז’נקלביץ’: 

פילוסופיה של ה’קסם’

אדם שי קרשניאק: 
הברירה הטבעית ככח יוצר: 

אבולבביליות לעומת רלבנטיות 
הסברית

טלי לפן: 
הסבר מתמטי של מערכת אקסיומות

Dor Miller: 
The Object as Freedom: 
Krishnachandra 
Bhattacharyya between 
Aesthetics and Politics

Daniel Raveh: 
Krishnachandra Bhattacharyya 
on Pātañjala-yoga

חנוך בן פזי: 
ז’נקלביץ’ – והפרדוקס של המוסריות

עפרה רכטר: 
אינדוקציה מתמטית ואינטואיציה

* לאורך כל היום: תערוכת ”יבול מקומי”. מחברי ועורכי ספרי עיון חדשים )2015-2021( מוזמנים לחלוק את פרי עמלם, ולאספם מהתערוכה בסוף היום.

הסעה חזרה לתחנת רכבת צפון )הרשמה מראש כאן(, ולהתראות בשנה הבאה!20:00

אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה

אגודת הפילוסופיה הישראלית )החדשה(
תכנית הכנס השנתי ה־24

יום חמישי, כח בתמוז תשפ"א, 8 ביולי 2021, בין השעות 20:00-08:30

http://www.fee.co.il/e36913
http://www.fee.co.il/e36913

