קולוקוויום בר-הלל
להיסטוריה ,פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע
הסדרה השנתית העשרים ושבע ,תשס"ח
מכון ון ליר בירושלים
המכון להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות ע"ש כהן
אוניברסיטת תל-אביב

מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה
של המדע ,הטכנולוגיה והרפואה
האוניברסיטה העברית בירושלים

 .1יום רביעי 14 ,בנובמבר  ,2007בשעה  8:00בערב

הרצאה לזכרה של פרופסור מרה בלר
מיכאל דיקסון ,אוניברסיטת דרום קרוליינה
האם אפשר לחלץ משהו מבוֹ ְהר? תיאוריית הקוואנטים מנקודת מבט אנושית
מכון ון ליר בירושלים
 .2יום שני 17 ,בדצמבר  ,2007בשעה  6:00בערב
כריסטופר פינקוק ,אוניברסיטת פרדו
תרומות אפריוריות לידע מדעי
מגיב :יקיר לוין ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת תל-אביב
 .3יום רביעי 16 ,בינואר  ,2008בשעה  8:00בערב
אורנה הררי ,אוניברסיטת תל-אביב
האחדות של קטגוריית היחס של אריסטו
מגיב :מיכאל רובק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 .4יום רביעי 27 ,בפברואר  ,2008בשעה  8:00בערב
אוולין פוקס קלרMIT ,
אשליית המרחב שבין המוּלד לנלמד
מגיבה :סנאית גיסיס ,אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית בירושלים
 .5יום שני 3 ,במארס  ,2008בשעה  6:00בערב
פיליפ קיטשר ,אוניברסיטת קולומביה
אתיקה אחרי דרווין
מגיב :אורן הרמן ,אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת תל-אביב

 .6יום רביעי 26 ,במארס  ,2008בשעה  8:00בערב
ברברה מריה סטפורד ,אוניברסיטת שיקגו
מעבר למודולריות של המוח :דימויים ומחשבה
מגיב :אבי מולר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 .7יום שני 7 ,באפריל  ,2008בשעה  6:00בערב
ג'ורג' וייס ,אוניברסיטת מקגיל
להמציא מחדש את המחלה הכרונית במאה ה20-
מגיב :עתניאל דרור ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת תל-אביב
 .8יום שני 26 ,במאי  ,2008בשעה  6:00בערב
סימונה גינצבורג ,האוניברסיטה הפתוחה
הכושר לחוות :גישה אבולוציונית
מגיב :לאון דעואל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת תל-אביב
_______________________________________________________________

ההרצאות מתקיימות
במכון ון ליר בירושלים :רחוב ז'בוטינסקי  ,43ירושלים
באוניברסיטת תל-אביב :בניין גילמן ,אולם 449
באוניברסיטה העברית בירושלים :גבעת רם ,בניין לוי ,אולם 324
ימימה בן-מנחם ,מנהלת אקדמית
שולמית לרון ,מנהלת הפעילות לציבור ,מכון ון ליר בירושלים
למידע נוסף :מכון ון ליר בירושלים ,ת"ד  ,4070ירושלים 91040
טל' www.vanleer.org.il ,02-5605222
________________________________________________________________
הקולוקוויום נוסד בשיתוף רוברט ס' כהן ,הקולוקוויום של בוסטון לפילוסופיה של המדע.
הקולוקוויום נתמך בידי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן )אוניברסיטת
תל-אביב(; מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ,הטכנולוגיה והרפואה )האוניברסיטה העברית
בירושלים(; מכון ון ליר בירושלים; קרן יהושע בר-הלל.
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