
יום ראשון, כז בסיון תשע"ח, 10 ביוני 2018, בשעות 20:00-8:30
במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים

 הכנס ה־17 של האגודה להיסטוריה
ופילוסופיה של המדע

 הממשי והמדומיין:
סוגיות פילוסופיות

יו"ר: ימימה בן מנחם
Boaz Miller

Wittgenstein and the Machine

Claire Benn
Computational Agency, 

Supererogation and Slave Ethics

Efraim Wallach
Inference from Absence 

in Archaeology

 מתמטיקה ומטפיזיקה
ביוון העתיקה

יו"ר: רז חן־מוריס
Wolfgang Salter

Aristotle on Substances 
as being Primary in Time

Benjamin Wilck
Scientific Definitions 

and a New Problem for 
Pyrrhonian Scepticism

 היבטים חברתיים
של סמכות מדעית

יו"ר: ענת לייבלר

אוראל ב. עמנו
“Made in Science”:

 על מיתוגה של סמכות מדעית בהקשר של 
Neuro Linguistic Programming

אורית אבוהב
 מקומו של הידע האנתרופולוגי
 בבינוי אומה: השוואת המקרה

הטורקי למקרה הישראלי

אורלי סלע
 הידרולוגיה היא עניין של אידיאולוגיה:

 ההיבט המשפטי של נרטיב מצאי
המים משפע למחסור בקום המדינה

רב־שיח לכבוד צאת הספר 
Bioethics and Biopolitics 

in Israel: Socio-legal, Political 
and Empirical Analysis 

(Cambridge University Press, 2018)

יו"ר: חגי בועז
 מתדיינים: שי לביא, חדוה אייל,

נדב דוידוביץ'

מושב 1דמושב 1גמושב 1במושב 1א 10:30-9:00
ROOM 205 חדרROOM 206 חדרROOM 204 חדרCONFERENCE HALL אולם ישיבות

האגודה הישראלית 
להיסטוריה ופילוסופיה 

של המדעים

מושב 2דמושב 2גמושב 2במושב 2א 12:30-11:00

מתודולוגיה במדע: דיון פילוסופי
יו"ר: ארנון לוי

Adela Deanova
Experimental Philosophy of 

Study of Nature, in Early 
Modern Europe

Christian J. Feldbacher- 
Escamilla

Newtons Methodology: 
A Critique on Duhem, 

Feyerabend, and Lakatos

Fabien Grégis
Standards, Units, and Convention: 

The Case of Quantum Electrical 
Metrology

 מדענים ומדעניות במחקר
הביולוגי: ביוגרפיה, סטטיסטיקה 

וזיכרון קולקטיבי
יו"ר: אורן הרמן

Leore Joanne Green
Give Me the Numbers: 

Statistics and Prosopography of British 
Women Entomologists, 1870-1939

נורית קירש
 נעמי פיינברון ואלישבע גולדשמידט:

בין הרצפה הדביקה לתקרת הזכוכית

Pnina G. Abir-Am
RNA Splicing at 40: 

Restoring Justice to the Public 
Memory of a Major Discovery 

 תיווך הידע הסביבתי: ממשק מדיניות
המדע ויצירת מדיניות סביבתית

יו"ר: אלון טל
Maya Negev, Soula Goulden

Implications of Standards 
in Setting Environmental Policy 

Miri Lavi-Neeman
Conservation, Control, and the 

Eco-Political life of Camels in the 
Negev Highlands

ליאת מלביצקי 
בין הרחבה לצמצום גבולות: עקרון הזהירות 

המונעת בממשק בין מדע שנוי במחלוקת 
למדיניות בריאות סביבה

Shula Goulden
Something for Everyone: Broad 

Sustainability Policy Concepts and their 
Impact on Policy Networks and Tools

 רב־שיח לכבוד ספרו
של פרופ׳ מנחם פיש 
Creatively Undecided: 

Toward a History and Philosophy of 
Scientific Agency 

 (University of Chicago Press, 2017)

יו"ר: נח עפרון
 מתדיינים: ליאו קורי, חוה יבלונקה,

שני ענבר
מגיב: מנחם פיש

ROOM 205 חדרROOM 206 חדרROOM 204 חדרCONFERENCE HALL אולם ישיבות

11:00-10:30 הפסקת קפה

14:00-13:00 הפסקת צהריים

* הרצאות שכותרתן באנגלית יתקיימו באנגלית9:00-8:30 התכנסות

13:00 |  אולם ישיבות  |  ישיבת מליאה  |  הודעות והצעות להחלטה  - 12:30



 מושגים מדעיים: התפתחות
ופרשנות

יו"ר: אורלי שנקר
לין חלוזין־דברת

 המטפיזיקה של הזמן הדקדוקי:
ניקולא בוזה והִממדוע של הבלשנות

שאול קציר
 שימוש לפני ניסוח: שימושים מוקדמים

ברעיון שימור האנרגיה

אריאל פורסטנברג
 בחירות, החלטות, והאם יש משהו

פילוסופי ב"רעש" נוירוני? 
Gall Alster

Realistic Interpretation of 
Quantum Mechanics

טכנולוגיה בבית, במדע ובתעשייה

יו"ר: דוד רייר
שירה שמואלי

קוררה: מטכנולוגיה של ציד לציוד מעבדה
 Or Cohen Sasson

A Covert Technological-Bias in 
Patent Law: The Case of Gene Patents

Sandra Ziv
Infrastructure and Innovation: 

The Case of the Capsule Endoscope

מבט גלובלי על סוגיות רפואיות

יו"ר: גליה פלוטקין

איתי אדלר
סדירות אמפירית ברפואה

אלי למדן
שורשיהם של מושגי הארגון וההתפתחות 

בנוירולוגיה ובפסיכולוגיה של אלכסנדר לוריא

Pavel Vasilyev
Re/Production Cycles: Affective 

Economies of Soviet Menstruation

Hillel D. Braude
Between Life and Logos: The Role of 

Abduction in Clinical Reasoning

פילוסופיה, קבלה ומדע בחברה 
היהודית: מבט היסטורי

יו"ר: יוסי שוורץ 

אביעד מרקוביץ
משושלת למקום: פרק עלום בתולדות 

הפילוסופיה היהודית באירופה של המאה ה-14

אסף תמרי 
 ״יסוד דנוקבא״: איזומורפיזם גאלני

וגוף המין-האחד בקבלת האר″י

יותם כהן
״כי החכמות האלה מהם יצאו״: על מקומן של 
יוון ורומא ביחס המודרני של היהודים למדעים

Ilana Wartenberg
An Untraditional Transmission of 

Euclid’s Elements in Isaac Israeli’s Yesod 
Olam from Medieval Toledo

מושב 3א 14:00-15:45

מושב 4א 17:45-16:00

20:00-18:00 
הרצאה חגיגית

מושב 3ב

מושב 4ב

מושב 3ג

מושב 4ג

מושב 3ד

 פוסט תודעה בעידן
האינטליגנציה המלאכותית

יו"ר: בועז תמיר

גלית ולנר 
פוסט דמיון

אורי פריימן
 אמון מבוסס-תשתית במערכות

חסרות סמכות אפיסטמית מרכזית

ליאת פרידמן
תודעה במרחב דיגיטלי

Yarden Katz
Manufacturing an Artificial 

Intelligence Revolution

 הרחבה חדשה של מושגים
מוכרים בפילוסופיה של הכלכלה

יו"ר: אורי וייס

מיקי פלד 
 איך אפשר לדבר על פרפורמטיביות

במקרו־כלכלה? 

חן עירון
ביקורת סמית'יאנית על אחריות תאגידית 

אייל אושרי
 אימפריאליזם של הכלכלה:

קווים לדמותה של תופעה מתפשטת

תפיסות, אמונות וערכים במדעי החיים 
יו"ר: חוה יבלונקה

Susie Fisher
“Life Created” – For the 

Love of Science?

Alessandra Passariello
Deep Time Conceptual Taboos: 

The Fate of “Giant Molecules” 
in Early XIX Century Biochemistry

Amit Varshizky
Beyond Genetics: Nazi Racism and 

the Search of Values in Biology

Noa Sophie Kohler
Genetic Genealogy, Jews and Israel 

2010-today

ADMISSION IS FREE הכניסה חופשית
The Van Leer Jerusalem Institute, 43 Jabotinsky St., Jerusalem 972-2-5605222 www.vanleer.org.il

לא תתאפשר חניה בשטח המכון )חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים(. תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.
Parking is not available at the Institute (metered parking is available on the neighboring streets). Photographs taken at the event will be posted on the Institute’s website and on social networks. 

ROOM 205 חדר

ROOM 205 חדר

ROOM 206 חדר

ROOM 206 חדר

ROOM 204 חדר

ROOM 204 חדר

CONFERENCE HALL אולם ישיבות

הרמן אורן  בהנחיית  ואחת"  במאה העשרים  על מדע  "מדברים  במסגרת סדרת המפגשים 

Professor Janet Browne 
Harvad Univeristy

Darwin’s Afterlives - The Making and 
Remaking of a Historical Story

16:00-15:45 הפסקת קפה

http://www.vanleer.org.il

