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  בערב 8:00בשעה , 2007 בנובמבר 14, רביעייום . 1

  הרצאה לזכרה של פרופסור מרה בלר
  הינירולקדרום ת אוניברסיט ,מיכאל דיקסון

   נושיתט את הקוואנטים מנקודת מביתיאורי? רהְ לחלץ משהו מבֹו אם אפשרה

  מכון ון ליר בירושלים

  
  בערב 6:00בשעה , 2007בדצמבר  17, שנייום . 2

  אוניברסיטת פרדו ,פינקוק פרכריסטו
  תרומות אפריוריות לידע מדעי

  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, יקיר לוין :מגיב

  אביב-אוניברסיטת תל
 

 

  בערב 8:00בשעה  ,2008 ינוארב 16, יום רביעי. 3

  אביב-יברסיטת תלאונ, אורנה הררי
אריסטו ת היחס שלייהאחדות של קטגור  

  האוניברסיטה העברית בירושלים ,מיכאל רובק :מגיב

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 

 

  בערב 8:00שעה ב, 2008בפברואר  27, ייום רביע. 4

  MIT, אוולין פוקס קלר
  לד לנלמד מּואשליית המרחב שבין ה

  אביב-תלאוניברסיטת , סנאית גיסיס :בהמגי

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 
 

  ערבב 6:00בשעה , 2008במארס  3, שנייום . 5

  אוניברסיטת קולומביה ,שרטפיליפ קי
 אתיקה אחרי דרווין

  אילן-אוניברסיטת בר ,אורן הרמן :מגיב

  אביב-אוניברסיטת תל

  
  



  בערב 8:00בשעה , 2008במארס  26 ,יום רביעי .6
  סיטת שיקגואוניבר ,ברברה מריה סטפורד

  דימויים ומחשבה: המוחשל למודולריות מעבר 

  טה העברית בירושליםיהאוניברס, אבי מולר :מגיב

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 
  

  בערב  6:00בשעה , 2008אפריל ב 7, שנייום . 7

  מקגילאוניברסיטת  ,וייס 'ורג'ג
  20-במאה ה את המחלה הכרוניתלהמציא מחדש 

  האוניברסיטה העברית בירושלים ,עתניאל דרור :מגיב

  אביב-ת תלאוניברסיט
  
  ערבב 6:00בשעה , 2008 מאיב 26, שנייום . 8

האוניברסיטה הפתוחה ,גינצבורג ימונהס  

תאבולוציוניגישה : חוותהכושר ל  

 האוניברסיטה העברית בירושלים, לאון דעואל :מגיב

 אביב-ת תלאוניברסיט
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