
מודעות עשירה מול מודעות דלילה: דוגמה להשקה בין קוגניציה 15.10.18
ופילוסופיה

זוהר ברונפמן, מכון כהן ובית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

22.10.18 A New Functional Approach to Scientific Progress
 Yafeng Shan, Cohn Institute

29.10.18 Reflections on the History of Women Physicians in the 
  United States: What Difference Does Gender Make?
 Margo Horn, Program in Feminist, Gender and Sexuality  Studies,
Stanford University

הבירוקרטיה של האמפטיה: משפט וניסויים בבעלי חיים בבריטניה, 5.11.18
1876-1910

שירה שמואלי, מכון כהן 

על תפקידיהם של מודלים כלכליים12.11.18
הרצאת סיום במסגרת יום עיון בהיסטוריה ופילוסופיה של הכלכלה)חדר 496(

צחי גלבוע, בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל אביב

19.11.18 A World Without Symmetry: Structural Realism and 
  the Mathematical Foundation of Natural Law in  General
Relativity
Noah Stemeroff, Cohn Institute

מדע, פילולוגיה, וזהויות תרבותיות מתחרות בסין של המאה ה־26.11.1818
אורי סלע, החוג למזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב

הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון3.12.18
יובל קרמניצר, מכון כהן

10.12.18  Rendering Inuit Cancer ‘Visible’: Autopsy, Pathology
and Nosology in Arctic Cancer Registration

 Jennifer Fraser, Institute for the History and Philosophy of  Science
and Technology, University of Toronto

אסתטיקה ורציונליות – להתווכח על טעם וריח )ולהישאר בחיים(17.12.18
שני ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

24.12.18
)חדר 496(

  We Tell You What You Really Want: A History of False
Consciousness
הרצאת סיום במסגרת יום עיון "בין נפש לחברה – בין הטיפולי לפוליטי"
Daniel Strassberg, University of Zürich

לא מפץ כי אם יבבה – חשיבה מחודשת על ההיסטוריוגרפיה של 31.12.18
אסטרונומיה יוונית עתיקה

Division of Social Sciences, University of Chicago ,צבי הסנס בנינסון

7.1.19 Landscapes of Collectivity in the Life Sciences (MIT Press,
2018)
ערב עיון לכבוד הספר שנערך ע"י סנאית גיסיס ואהוד לם ממכון כהן, 

ואיילת שביט ממכללת תל חי 

המפגשים יתקיימו
בימי שני בשעה 18:00 
באוניברסיטת תל אביב,
בניין גילמן, חדר 449 
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