
 לתקצירים קריאה

  

  

, באוניברסיטת תל אביב יתקיים תש"פ לשנת החדשה הישראלית הפילוסופיה אגודת כנס

בחסות החוג לפילוסופיה ובית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע, ביום רביעי, א' אדר 

 . 2020בפברואר  26 תש"פ,

  

  

הפילוסופיה, כולל פילוסופיה יוונית,  באנגלית בכל תחומי או בעברית נשמח לקבל תקצירים

אתיקה, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה פמיניסטית, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה הודית, 

פילוסופיה סינית, פילוסופיה יהודית, נוצרית ומוסלמית, אסתטיקה, פילוסופיה של הלשון, 

יה, מטאפיסיקה, פילוסופיה של המדע, היסטוריה של פילוסופיה של הנפש, אפיסטמולוג

 הפילוסופיה, וכל תחום פילוסופי אחר שלא נזכר.

  

  

מילים. כדי לאפשר שיפוט עיוור של  500על התקצירים להיות באורך שלא עולה על 

 גם הצעות התקצירים, אנא אל תכללו בתקציר את שמכם או כל פרט מזהה אחר. ניתן להגיש
שלושה משתתפים. התקצירים במקרה  כללי לפאנל, ושמות של נושא להציע לפאנלים. יש

 מילים. 300-זה יכולים להיות קצרים יותר, כ

  

  

דקות לדיון. אנו  10  דקות. אחרי כל הרצאה יינתנו 20על ההרצאות עצמן להיות באורך של 

 נניח ששפת ההרצאה היא שפת התקציר, אלא אם כן תציינו אחרת. 

  

  

לכתובת  31/10/2019לשלוח עד לתאריך  יש ותההצע את

israel.philosophy@gmail.com אקדמי. נא לציין ֵשם ושיוך המייל . בגוף 

  

  

לחברי סגל; ₪  250) .להשתתפות בכנס תנאי הוא 2020תשלום דמי מנוי לאגודה לשנת 

ישירות לסטודנטים( אנא העבירו את הכסף ₪  50לגמלאים ומורים מן החוץ; ₪ 150

 (.395707, חשבון 778לחשבון הבנק של האגודה )בנק הפועלים סניף 

  

  

 תודה ולהתראות,

 נחמה ורבין, יו"ר אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה

 רונן צדקה, גזבר אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה
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CFA: The forthcoming conference of the Israeli Philosophical Association will be 

hosted by the Philosophy Department and the School of Philosophy, Linguistics and 

Science Studies of Tel Aviv University on Wednesday, February 26th, 2020.  

 

We welcome abstracts (300-500 words) suited for blind review in all areas and 

traditions of philosophy .Panel proposals are also welcome. Please include a short 

description of the subject (up to 300 words) and the names of 3 speakers.  

 

Final papers should be no longer than 20 minute reading time, leaving 10 minutes for 

discussion to follow after.  

 

Submissions should be sent to Israel.philosophy@gmail.com. Please include your 

name and affiliation in your email. 

 

Registration fee: 250 NIS for faculty members, 150 NIS for post-doctoral fellows, and 

50 NIS for students.  

 

Deadline for abstract submission: October 31st, 2019.  
  

We look forward to seeing you in Israel 

  

Nehama Verbin, Chairperson of the Israeli Philosophical Association 

Ronen Sadka, Treasurer 

 

mailto:Israel.philosophy@gmail.com

