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מתמטיקה, מדע ותפיסת עולם

יו"ר: פרופ' יוסי שוורץ

Prof. Dmitry Biriukov
How does a Physical Picture 

of the World Influence 
Metaphysics? Physical 

Paradigms in the Christological 
Controversies of Byzantium

Noa Naftalovich
The Tower of the Winds: 

Geometry and Regularities 
in Greek and Roman 

Artifacts and Architecture

ד"ר ניתאי שנאן
 המדע, האמנות והדת

ואיחודה של האנושות

Ivory Pribram-Day
The Problem of the Variable 

in Quine’s Perspicuous Lingua 
Franca of the Sciences

Issues in the 
Philosophy of Science

Chair: Prof. Yemima 
Ben-Menahem

Athamos Stradis
The Unbridged Gap between 

Entropy and Memory
Dr. Boaz Miller 

Extracting Knowledge 
from a Group

Dr. Alik Pelman
Is Confirmation Inductive?

Science in the 
Nineteenth Century
Chair: Dr. Snait Gissis

 Prof. Annette Vogt 
Insurance Science and 
the Role of Probability 

Theory and Mathematical 
Statistics: A Case Study 

in the German-Speaking Area
Dr. Dan Tsahor

Zionist Objectivity
Dr. Noa Sophie Kohler

The Anthropologist 
Bernhard Blechmann 

and the Emergence 
of a Jewish Race, 

1880–1900

בין מדע לעמדה: משמעות חלופית, 
לגיטימציה ופעולה חברתית מכוונת מטרה 

יו"ר: אגט קראוס | אוראל ב. עמנו

עומר קינן
 סמלים תרבותיים, אמצעים

 ויזואליים ורגש קולקטיבי
במחאת יוצאי אתיופיה 2015 

ד"ר אורית ברשטלינג | פרופ' אלי זומר
 המיקרו-פוליטיקה שמאחורי גילויה

של "הפרעה נפשית" חדשה: לגיטימציה 
 בשיח של אינדיבידואלים הסובלים

מיתר חלימה בהקיץ

אוראל ב. עמנו
 "תוקף חברתי"? על לגיטימציה

חוץ-מדעית ותפיסות של "מדע" מחוץ 
 NLP לאקדמיה, המקרה של

ליאת ליפשיץ מלביצקי
 כוחו של המומחה בניהול הדאגה:

המקרה של קרינה בלתי מייננת של 
טלפונים סלולריים בישראל

הכנס השנתי של האגודה 
הישראלית להיסטוריה 
ופילוסופיה של המדע

THE ANNUAL CONFERENCE OF THE 
ISRAELI SOCIETY FOR THE HISTORY 
AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Sunday | June 16, 2019 | 8:45-18:30

English-titled lectures will be in English

יום ראשון | י"ג בסיוון תשע"ט | 16 ביוני 2019 | 8:45–18:30

הרצאות שכותרתן באנגלית יינתנו באנגלית

10:45-9:15 מושב 1א

12:45-11:15 מושב 2א

מושב 1ב

מושב 2ב

מושב 1ג

מושב 2ג

מושב 1ד

מושב 2המושב 2ד

ROOM 205 חדר

ROOM 205 חדר

ROOM 204 חדר

ROOM 204 חדר

ROOM 206 חדר

ROOM 206 חדר

VAN LEER UPPER HALL  

POLONSKY AUDITORIUMVAN LEER UPPER HALL

9:15-8:45GATHERING התכנסות

COFFEE BREAK 11:15-10:45 הפסקת קפה 

Technology 
and Science

Chair: Dr. Carmel 
L.Vaisman

Aviv Spector Shirtz 
Technology of Mind: 

When Science 
Needs Philosophy

Sandra Ziv
The Entrepreneurs 

Who Made It Happen: 
Israel’s High-Tech 
Founding Fathers

Prof. Naomi Mandel
Anatomy of a Hacker  

Explanation: Unity 
and Contrast 

in Science
Chair: Dr. Dan Baras

Adam Krashniak
How Does Natural 
Selection Explain 

Adaptations?
Jonathan Najenson

Biological Memory: 
Kinds and Mechanisms

  Dr. Yafeng Shan
Scientific Explanation: 
Beyond Contrastivism 

and Non-Contrastivism 

 המדע האסלאמי
 בהתהוותו, היבטים

היסטוריים ומוסריים

יו"ר: ד"ר אחמד אגבאריה

בועז ישי
 בין קוראן ומדע: אח'ואן
אל-צפא ושאלת האדם

יוסף עואבדי
 מדע תיאורטי מול מדע

 אמפירי באסלאם של
 ימי הביניים: תופעת

שבירת האור

ריאד מנצור
 כתאב אל-הנד )הספר

 על הודו( של אל-בירוני
)נ' 1048( וההיסטוריה של 

המדעים באסלאם

אספקטים פילוסופיים 
וסוציולוגיים של חומרים 

פסיכואקטיביים 2.0

יו"ר: ד"ר עפרי אילני

יהב ארז
ידע מקומי על אודות שימוש 

בחומרים משני תודעה בהקשר 
של פנאי בישראל

ד"ר עידו הרטוגזון
אימג'ינרים פרמקו-קיברנטים: 

כיצד הפך האינטרנט 
מטכנולוגיה נרקוטית 

לטכנולוגיה פסיכדלית וחוזר 
חלילה

ד"ר אורי שויד
תפסת מרובה, מה תפסת? 

תיאוריות של שינוי סוציו-טכני 
במבחן הפסיכדלי 

בריאות הנפש: סוגיות 
חברתיות 

יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ'

Dr. Gil Hersch
Well-Being Coherentism

Dr. Oren Bader
Social Attention Deficit 

in Mental Disorders: 
Phenomenology, 

Scope, and Future 
Directions for Research  

ד"ר מריאנה רוח-מדבר שפירא 
ד"ר שרון ורשבסקי

מהי היפנוזה? עיון ביקורתי 
בחוק ההיפנוזה הישראלי 
מ-1984 ובאכיפתו לנוכח 

 המחלוקות בשיח
המדעי בעולם

LUNCH BREAK 13:45-12:45 הפסקת צהריים 

 מכון ון ליר
בירושלים

האגודה הישראלית להיסטוריה 
ופילוסופיה של המדע

The Israeli Society for the 
History & Philosophy of Science
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 לחיות עם אלגוריתמים
במאה העשרים ואחת

יו"ר: ד"ר יובל דרור

ד"ר גלית ולנר
 מסובייקט חכם

לאלגוריתם חכם?

Ori Freiman
Infrastructure-Based 

Trust in Hybrid Institutions 
of Humans and Algorithms

ענת פנטי  
 אושר במאה העשרים

ואחת: קטגוריות ומדדים 
בשירות שיח האושר החדש

אדיר ונונו
 לשחק עם מספרים:

כיצד טכנולוגיות מעקב 
ואלגוריתמים שינו כל מה 

שאנחנו יודעים על כדורסל 

 Wo/men in the Life
Sciences

Chair: Prof. Ute Deichmann

Dr. Alessandra Passariello
Another Biologist in Israel: 

Aron Moscona’s Early 
Research at the 

Hebrew University
Dr. Pnina Abir-Am
“A Small Scientific 

Commune”: Carolyn 
Cohen’s (1929–2017) 

Wit, Muscle, and 
Gender Activism

Prof. María J. Santesmases
Bacteria and Gender in War 
and Peace: The Transitions 

of Microbiologist 
Emmy Klieneberger

אנתרופוקן בישראל

יו"ר: ד"ר חגי בועז

ד"ר עפרי אילני
הקטסטרופלי במחשבת 

האנתרופוקן ובתרבות 
 הישראלית, או:

לאן נעלמה האדמה?

אדם אבולעפיה
 האדמה – בין האנושות

 ליקום: האנתרופוקן
כאתגר פילוסופי

ד"ר לירון שני
 אנתרופולוגיה
מעבר לאדם?

פוליטיקה, מדיניות וכלכלה 

יו"ר: פרופ' איילת שביט

Prof. Piki Ish-ShalomIt
Takes Time: Forecasts, 

Democracy, and Academia
Talia Fried

Municipal Composting 
in Israel as 

an Environmental and 
Social Project  

יאיר ברק
 הפרטה - אידיאולוגיה
 ולא מדיניות כלכלית

מבוססת מדעית

Issues in Biomedicine
Chair: Dr. Otniel E. Dror

Dr. Pavel Vasilyev
Urine for the New 

Soviet Man: Revisiting the 
Miracle Drug Gravidan

Maya Fisher
IVF World as a 

“Live Battlefield 
between Mechanism 

and Organicism”  
Dr. Christopher Donohue

Genomics as an 
Unfinished Science  

PLENARY SESSION   POLONSKY AUDITORIUM פולונסקי   אודיטוריום  מליאה   מושב   15:00 –13:45

יו"ר: פרופ' נח עפרון

דובר ראשי: פרופ' אלון טל 

מגיבה: ד"ר ענת ליבלר 

 ילדים זה ברכה?
 מדיניות אוכלוסין בין

מדע פוליטיקה ודת
16:30-15:00 מושב 3א

18:30-16:45 מושב 4א

מושב 3ב

מושב 4ב

מושב 3ג

מושב 4ג

מושב 3ד

מושב 4ד

מושב 3ה

מושב 4ה

ROOM 205 חדר

ROOM 205 חדר

ROOM 204 חדר

ROOM 204 חדר

ROOM 206 חדר

ROOM 206 חדר

COFFEE BREAK 16:45-16:30 הפסקת קפה 

מחשבות על זמן במדע, 
ברפואה ובטכנולוגיה

יו"ר: ד"ר ענת ליבלר

אגט קראוס
 "הרבה בדמיון,

מעט בחיים": ייצור ידע 
בשדה הטכנולוגיות בהתהוות 

 (Emergent Technologies)

מיכל פרנקל | יוסף סאלם
 חיזוי חוסן ומוכנות לחירום

באמצעות שימוש בנתוני
 ָעֵתק בפיקוד העורף

מיכל אחיטוב
 ״חזק ומהר״: ממד הזמן

בפעילות משלחות
צה"ל לסיוע באזורי אסון

איתמר אבנרי
 אם הטכנולוגיה יכולה לשנות

 את העבר שלנו – אז אולי הוא
 בכלל לא "עבר"? על תפיסות

הטבע, הטכנולוגיה והזמן
 במדע האל-הכחדה

 Normative Systems
 and the Construction of

Scientific Facts
Chair: Prof. Shai Lavi

Dr. Ari Schick
The Moral Weight of 

Facts and the Factual 
Import of Moral Imperatives

Dr. Shira Shmuely 
“Spiritually Beautiful and 

Physically Useful”: 
The Emergence of Ethical 

Scientific Facts 
Dr. Maayan Sudai

From Status to Fact: 
The Evidence of 

 Sex in the Age of 
Medical Jurisprudence

 עיונים בחשיבה
 המדעית בתרבויות

יהודיות בימי הביניים

יו"ר: פרופ' צבי לנגרמן

 ד"ר עפר אליאור
 האם המהדורה הערבית

 האבודה של ספר היסודות
 מאת אוקלידס השתמרה

 בתרגום עברי?

סיון גוטליב
 הצומחת, המרגשת,

 המדברת: תרגום חזותי
לציון שלושת כוחות הנפש

ד"ר גדי צ'רלס וובר
מנורת הזהב: מטפורה
למודל אסטרונומי לפי

יעקב אנטולי, יצחק
 אבן לטיף ושמואל אבן תבון

ד"ר עדיאל זימרן
 בעיית החומר בתיאוריה של
האימננציה בבריאת העולם

מחקרים עכשוויים בישראל 
על אודות האבולוציה והדת

יו"ר: פרופ' אורן הרמן

נג'מה אבוטועמה קעדאן
כיווני מחקר מקומיים

 ובין-לאומיים

ד"ר דב ברגר
 מדרווין ועד ימינו: מדוע

תיאוריית האבולוציה
 נתפסת ככפירה?

רעות סטאחי-חיטין
ללמד אבולוציה

בישראל: התנסויות
ומחשבות מהשטח

Dr. Rachel S. A. Pear 
  and Meir Klein

Evolution Education 
Open to Religion? 

Thoughts on Challenges 
and Questions about Goals  

 מדע ויישומיו ביישוב
 ובמדינת ישראל:

 המושב מוקדש לזכרו של
ד"ר שאול כ"ץ

יו"ר: ד"ר אורית אבוהב

ד"ר מיה דואני
חוויית ניקוז הביצה

בארץ ישראל: מעבודת
 ידיים לעבודה מכנית

אראלה טהרלב בן שחר
 ביקורת התזונה הטהורה:

 על הבניית האישה
 הישראלית במדריכי

התזונה 

ד"ר לין חלוזין-דברת
העברית – שפת מדע?

יצקן אביה  הוועדה:  רכזת  רייר   דוד  קראוס,  אגט  קירש,  נורית  עפרון,  נח  לם,  אהוד  לוי,  ארנון  השילוני-דולב,  יעל  דוידוביץ',  נדב  בועז,  חגי  קעדאן,  אבוטועמה  נג'מה  מארגנת:  ועדה 

ADMISSION IS FREE  הכניסה חופשית
The Van Leer Jerusalem Inst i tute 43 Jabotinsky St. ,  Jerusalem Tel.  02-5605251 www.vanleer.org. i l
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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.
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