
Room 405 חדר Room 202 חדר Room 305 חדר Room 201 חדר Room 1 אולם
Emotions and Feelings 

Chair: Danny Attas 

Oded Na'aman 
Looking backward, moving forward: the case of 
anger 

אהרון בן-זאב 
הפרדוקס של מימוש עצמי באהבה רומנטית 

Loev Wjatscheslaw 
Intuition experiences as cognitive feelings

Ancient Psychology 
Chair: Sharon Weisser 

Antonio Ferro 
The “celebrated Rylean passage” in De An. I 4: 
a plea for reassessment 

Antonio Luis Costa Vargas 
Psyche as mind (not soul) in Proclus 

Yady Oren 
Plotinus' concept of 'we' between intellect and 
soul

Political Philosophy 
Chair: Itzhak Benyamini 

צבי טאובר 
המרקסיסט אדורנו והחינוך לנאורות 

רוני קליין 
 הדיון על דמוקרטיה בצרפת 

Shlomo Cohen 
Paternalism and certitude

 לוינס על אהבה ועל צדק
יו"ר: מיכאל פייגנבלאט 

חגי כנען 

אנבל הרצוג 
     

חנוך בן פזי

Epistemology 
Chair: Arnon Keren 

Yair Levy 
Neo-Ryleanism about self-understanding 

Nir Fresco 
Skills, automaticity and caching in know-how 

Arnon Levy 
Model-based exploration and the scientific 
imagination

11:15-  

12:45

Religion and Ethics 
Chair: Charlotte Katzoff 

Shlomo Dov Rosen 
Gratitude over existence 

נעם הופר 
ההוכחה המקורית של מנדלסון לקיום אלוהים

Transcendentalism and Mysticism 
Chair: Hagi Kenaan 

גתית הולצמן 
 פיזיקה ומטפיזיקה, רציונליות ומיסטיקה במורה נבוכים 

לרמב”ם 

Erik Kuravsky 
On the several senses of transcendence in 
Heidegger

Representation and Metaphor 
Chair: Samuel Lebens 

Michalle Gal 
Metaphorical perception or the visuality 
of metaphors 

Claire Benn 
Virtual reality: the sympathy machine

Philosophy of Science 
Chair: Alik Pelman 

יורם קירש 
שזירה קוונטית, פעולה מרחוק וסיבתיות  

סימטרית 

Ori Belkind 
The material theory of induction

Political Philosophy 
Chair: Isaac Nevo 

Danny Attas 
Is there a cultural right to possess 

Nathan Milikowsky 
Self-government of all the people? An alternative 
view of persistent minorities

13:00-  

14:00

Lunch 14:00-14:45 ארוחת צהריים; אסיפה כללית (אולם 1)

Ethics 
Chair: Daniel Statman 

שאול סמילנסקי 
מאגיה שחורה וכבוד האדם - כמה פרדוקסים 

Daniel Telech 
Associative moral luck: on agent-regretting what 
another has done 

אפרת רם-טיקטין 
סולידריות והולדה לאחר המוות

Philosophy of Language and Logic 
Chair: Ruth Weintraub 

Naomi Korem 
Do category mistakes warrant a revision of 
logic? 

James Openshaw 
Aboutness and safety 

אמיר הורוביץ 
תוכן נגזר, תוכן מקורי, והפרקטיקה של ייחוסי תוכן

קאנט 
יו"ר: דניאל שניידר 

דן טנא 
האחדות הארכיטקטונית של הפילוסופיה 

הטרנסצנדנטלית 

אילון אדלשטיין 
מהי פתיחות 

עדו גייגר 
כיצד יכולות יצירות אמנות להמחיש אידאות 

תבונה

Consciousness 
Chair: Yair Levy 

David Jenkins 
Three conceptions of self-
consciousness 

Ori Beck 
Two conceptions of phenomenology 

יורם צמיר 
מהו מודל התודעה הנכון, סדר ראשון 

?(HOR)  או סדר גבוה (FOR)

Meta-ethics 
Chair: David Enoch 

Tom Walton 
An argument for the vacuity of the natural non-
natural distinction in metaethics 

Ron Aboodi 
Without a thought too many: virtuous de-dicto 
moral motivation via policies and plans 

Joshua Anderson 
The consequences of virtue

14:45-

16:15

History of Philosophy 
Chair: Noa Naaman-Zauderer 

Daniel Schneider 
Spinoza’s meditation on the candle wax 

אדם ויילר גור-אריה ויעל קדר  
בעיות האינדוקציה של ברקלי ;בעיית האינדוקציה של יום 

Samuel Lebens 
Reassessing Russell’s relationship with idealism

Philosophy of Action 
Chair: Noam Hoffer 

Etye Steinberg 
Voluntary commitments (not) 

Ariel Furstenberg 
Hidden intentions and simulated agency 

בנימין אייזנר 
ההימור של פסקל לאור תורת ההחלטות: עיון במושג 

התועלת האינסופית

Metaphysics 
Chair: Yonatan Betzer 

אלי פיטקובסקי 
פרדוכס בוחן-הפתע: מועד ב  

Dan Baras 
Necessary facts 

Amit Pundik 
Unpredictably free

Philosophy of Language 
Chair: Eli Dresner 

Günther Eder  
Meaning, truth, and paradox 

Mark Bowker 
Truthless generics 

Dana Riesenfeld 
The misunderestimated Davidson

The Psychophysical Lab: Yoga  
Practice and the Mind-Body Problem 

מושב לכבוד ספרם של אוהד נחתומי ואייל שפרוני 

יו"ר: תמר לבנון 

דרור ינון 

איתמר תיאודור 

אליק פלמן 

מגיב: אוהד נחתומי

16:45-

18:15

פילוסופיה פוליטית 
יו"ר: אפרת רם טיקטין 

ירדן ניב 
פילוסופים כממזערי נזק 

אבירם שריאל 
כשל המדינה האחת

Greek Philosophy 
Chair: Naly Thaler 

Andy German 
On the limits of mathematics in Plato’s 
cosmology  

אריק שגב 
ידיעה מוסרית: קריאה פרגמטיסטית ב"מנון"

Religion and Ethics 
Chair: Hanoch Ben-Pazi 

Michael Fagenblat 
For goodness sake: an ethical 
defense of subjectivity without 
identity 

נהרה כרמל 
קין והבל: מיתוס עברי על ראשית השפה

Epistemology 
Chair: Michael Antony 

Arnon Keren 
On living the testimonial-skeptic’s life: can 
testimonial skepticism be dismissed? 

Boaz Miller 
Fake news and the social-epistemic norm of 
online posting

18:30-

19:30

 תודות: מכון לכטר לחקר הספרות, הקרן לכנסים בינלאומיים במדעי הרוח ע"ש משפחת לואיס

אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה, הכנס השנתי ה-22  
Israel Philosophy Association 22nd Annual Conference

9:00-9:30: התכנסות ורישום (קומת כניסה, בניין 1002)  

9:30-11:00: מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן 

ברכות:  
פרופ' דב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר נחמה ורבין, יו"ר אגודת הפילוסופיה הישראלית 

 פאנל בנושא ״זכויות מיעוטים ומדינת לאום״
פרופ' יולי תמיר, מכללת שנקר 

פרופ‘ דוד אנוך, האוניברסיטה העברית 
פרופ‘ רות גביזון, האוניברסיטה העברית

9:00-  Registration (building 1002, ground floor) 

9:30- 11:00: Opening session (in Hebrew)  

יום רביעי, ח' באדר א' תשע"ט, 13 בפברואר 2019, בבניין 1002 (מרכז סמי שמעון / בניין הרב יעקובוביץ), אוניברסיטת בר-אילן 
Wednesday, February 13, 2019, Building 1002, Bar-Ilan University 

 Acknowledgments: The Lechter Institute for Literary Research, The Lewis Family Foundation for International Conferences in the Humanities 


