
  פילוסופיה, של האגודה הישראלית להיסטוריהשנתי ס ההכנ
 של המדע  וסוציולוגיה
 

The Annual Conference of the Israeli Society for the 
History, Philosophy and Sociology of Science 

 
 Sunday  20.6.2021יום ראשון

 9:00—19:30בשעות 

  At the Van Leer Jerusalem Instituteבמכון ון ליר בירושלים 

 English-titled lectures will be held in Englishבאנגלית ||  ושא יניהרצאות שכותרתן באנגלית  

 

 Gatheringהתכנסות ||    09:30–09:00

  Parallel Sessions ||ים מקבילים  מושב   11:00–09:30

 Session 1מושב 

 :|| יו"ר : תיאוריה, מוסדות, סובייקטיםI וטכנולוגיה ותיאוריה פוליטיתלימודי מדע 
 פרופ' צבי רייך 

 גיא פלטיאלי ד"ר || השתתפות פוליטית בחברה טכנולוגית: שינוי מושגי וערכי? 

  ה שלומדידמערכות מבוססות נתונים לניהול   :חברתי של תכונות אישיותיות- הדמיון הטכנו
 ד"ר חמי רמיאל ||  הספרהתנהגות תלמידים בבתי 

 יובל גולדפוס || סחר באיבריםלשם  מסחר במידע  :פרטיות

 

 Session 2מושב 

 ד"ר עדי ענבר  :|| יו"ר אנושיות: עבר הווה ועתיד 

 איתי מלמד ||  בינה מלאכותית, האפשרות לחיי נצח וטבע המוות האנושי

How Complementary Descriptions in Egyptian Papyri and Biblical Sources Clarify 

the Puzzling Professional Persona of a Wet Priest || Prof. Don Kristt  

Experiential Wisdom and the Digital Age: Knowledge and Expertise among NLP 

Advocates || Orel B. Amano 

 

 Session 3מושב 

Philosophy, Society and Algorithms || Chair: Dr. Boaz Tamir 

 ד"ר גלית ולנר||  הטיות מגדריות באלגוריתמים לעיבוד שפה



The Design of Democratic Tech Platforms: Two Notions of Trust || Ori Freiman 

Smoking GAN || Danielle Zini 

 

 Session 4מושב 

 || יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ' המאה העשרים: מדע ורפואה בראשית מּונעתרפואה 

 || מארגנת ומגיבה: ד"ר לימור מלול

 ד"ר לימור מלול ||  אלי בצל הרפואה הנאציתהתפתחותו של המדע הרפואי הישר

 חדוה אייל ד"ר ||  רות בינוי האומה והמדעיחוק האנטומיה והפתולוגיה: הגוף המת בש

 בהרד-ד"ר הילה שלם||  "זה לא רק בראש הפצע, זה בלב": ילדי המעברות וטיפולי הגזזת

 מעיין ללוש||  במצרים השלושיםזנות בשנות על ההיבטים רפואיים  :"כיצד תטפל בזנות?"

 

 Coffee Breakהפסקת קפה ||     11:30–11:00

 

  Parallel Sessions ||  ים מקביליםמושב   13:00–11:30
 

 Session 1מושב 

|| יו"ר: פרופ' ענת  : טכנולוגיה ומעמד הידעIIלימודי מדע וטכנולוגיה ותיאוריה פוליטית 
 דוד-בן

 ד"ר הגר להב ו פרופ' צבי רייך||  ממדים של מומחיות עיתונאית

Israelʼs “Start-up Nation” Urban Innovation Ecosystem: A new Zionist Enterprise || 

Dr. Amit Sheniak 

ד"ר גילה  ו  גולן-ד"ר אורית צ'רני|| דיגיטלית כמקרה בוחן ההפטרנליזם של הדאטה: הגלולה  
 יעקב

 פרופ' אילן תלמוד||  טכנולוגיה כלכלית דיגיטלית ובתפעולה תימסגרות זמן השזורות בהבני 

 

 Session 2מושב 

 פרופ' ריימונד לייכט || יו"ר: חידושים בחקר המתמטיקה העברית בימי הביניים 

היחס בין אריתמטיקה לבין גיאומטריה בטקסטים העבריים במסורת האאוקלידית של ימי  
 פרופ' ליאו קורי||  הביניים

 ד"ר עפר אליאור ||  Euclid’s Elements in Hebrew Garb  הצגת הספר

 ד"ר אבינעם ברנס ||  Alfonsoʼs Rectifying the Curved  הצגת הספר

 גלזנר  פרופ' רות||  הגיאומטרית העברית האנציקלופדיה

 



 Session 3מושב 

פרופ' רם בן || יו"ר:  רפואה עברית בימי הביניים המאוחרים: תרגום, פרשנות ופולמוס
 שלום

שירי  ||  בין תיאולוגיה למדע  :פיזיונומיה יהודית ונוצרית בימי הביניים המאוחרים באירופה
 בירנבוים  -סלנט

Studying the Heart, Recording the Self: The Sixteenth-century Reception of On 

Cardiac Drugs by Eliezer Eilburg || Dr. Magdaléna Jánošíková 

 ד"ר אילאיל באום || שפות הרפואה בקרב יהודי ספרד בשלהי ימי הביניים 

 סיון  גוטליב|| טקסט ואיור ב"ספר עשבים" עברי   :"זה העשב טוב לרפאת..." 

 

 Session 4מושב 

 ד"ר תמר שניידר :|| יו"ר המשגות, מחלוקות ומפנים מדעיים

The Birth of the Concept “Cultural Diversity” in Anthropology and its Translation to 

Politics || Dr. Irit Kornblit 

 ד"ר אמיר טייכר  || איך תכונות הפכו להיות מנדליות? על שרקנים, כרומוזומים ומדגמים קטנים

 אדם קרשניאק || נטיות הסבריתלוו לעומת ר  "אבולבביליות"הברירה הטבעית ככוח יוצר: 

 דברת- ד"ר לין חלוזין || רציפות בלשון, בין הפילוסופיה לפיזיקה-ה: רציפות ואיֶייאנטואן מ  

 

 

  Lunch Break|| הפסקת צהריים  14:15–13:00

 

 היסטוריה של הרפואה  המפגש של חוקרי   14:00–13:30
 

  Parallel Sessions ||  ים מקביליםמושב   15:45–14:15

 Session 1מושב 

ד"ר חמי  :|| יו"ר : טכנולוגיה ומרחבIIIלימודי מדע וטכנולוגיה ותיאוריה פוליטית 
 רמיאל

 ד"ר רגב נתנזון ||  אנתרופולוגי על ערים "חכמות" ואלגוריתמים אורבנייםמבט 

 ד"ר לירון שני ||  התשתית החקלאית כדרך לשמירת אדמות ושינוי הסביבה :להפריח את המדבר

“Neo-Scouting Mapping” in Conflict Spaces: ‘Amud-Hana’ Mapping, Navigation 

App and South Hebron Hills || Dr. Orna Vaadia 

 

 Session 2מושב 



 דולב -|| יו"ר: פרופ' יעל השילוני ותודעה פסיכיאטריה  ,אנתרופולוגיה

 ד"ר ציפי בן עמי ||  ת מושג הפתולוגיה אצל פרוידסאנתרופולוגיה סימטרית בתפי

Cobmat Trauma: A Comparative Study || Dr. Rakefet Zalashik and Prof. Alexander 

Edmonds 

The Scientific Cost of Reductive Theories of Mind || Maya Roman 

 

 Session 3מושב 

 

 ד"ר חגי בועז  רפואה, חברה ופוליטיקה || יו"ר:

 ד"ר נורית קירש וד"ר ארי בראל  ||  1971– 1948 השומר כשדה מחקר, בית החולים תל

 ד"ר בני נוריאלי ||  1972–1961ים בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית,  נסטודנטים אפריק

 אדם ענבוסי ||  מרכז הבריאות באקה אלע׳רביה כמרחב של מפגש, היכרות ופוליטיקה

 

 Session 4מושב 

ד"ר איילת   :|| יו"ר  עשרה-השבעעד המאה  עשרה-החמשעל השיטה המדעית: המאה 
 עזרא-אבן

Induction, Reduction and Action in Francis Bacon’s Philosophy of Nature || Dr. Ori 

Belkind 

Inductive and Deductive Reasoning in Discovering the Cause of Brownian Movement 

|| Dr. Klodian Coko 

-פרופ' רז חן||  עשרה -השבע מחוות לשלילת הקריאה ותהליכי ייצור ידע במאה ":בלי ספרים"
 מוריס

  

 Coffee Breakהפסקת קפה ||     16:15–15:45

 

  Parallel Sessions ||  מקביליםים מושב   17:45–16:15

 Session 1מושב 

 מגיב: ד"ר אורי כהן ויו"ר  ||סיפור הקמתם של שלושה בתי ספר לרפואה 

ראשיתו של בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ובניית דור הרופאים הישראלים  
 פרופ' ליאת קוזמא || הראשון 

- "ר משה כהןד||  : מאבקו של חיים שיבא על דמות הרופא הישראלי(מזרחים)הבו לי רופאי כפר 
 גיל

 פרופ' שפרה שורץ ||  הקמת בית הספר לרפואה בנגב



 

 Session 2מושב 

 פרופ' נח עפרון  יו"ר: ||  כלבים וממתיקים מלאכותיים,גפנים מדע מקומי: 

 ד"ר אריאל הנדל  || ילידיות כניסוי מעבדה: יין, פוליטיקה ומדע בישראל/פלסטין

מדענית פורצת דרך ומייסדת תרבות הכלבנות הביטחונית והאזרחית   :פרופסור רודלפינה מנצל
 יוסף -תמי בר || בישראל

ד"ר  || 1963–1958"רזית הודות לסוכרזית": מגדר, אתניות וממתיקים מלאכותיים בישראל  
 אראלה טהרלב בן שחר  

 

 Session 3מושב 

Listening, Expecting, Thinking and Explaining || Chair: Dr. Yaakov Garb 

How Context Determines the Identity of Physical Computation || Dr. Nir Fresco 

The Origins of Music || Dor Shilton 

Explaining Economic Policymaking: Efficacy as an Explanatory Virtue || Mickey 
Peled 

 Session 4מושב 

  ||  בימי הביניים ובראשית העת החדשה בתרבות האיברית הם י האהבה" וייצוגי"חול  
 הנגבי-ד"ר נעמה כהןיו"ר: 

ד"ר אסף || הזוהרי "רעיא מהימנא"? "כי חולת אהבה אני": מה עושה תיאור מקרה גאלני בחיבור 
 תמרי  

פרנסיסקו לופס דה    מאת Sumario de la medicina-בין שירה לכתיבה רפואית: מחלת האהבה ב
 ד"ר אור חסון||  (Villalobosויאלובוס )

 ד"ר טניה ורטמן||  סייםארמב"ם ורקעו במקורות הערביים הקלהדימוי חולי האהבה אצל 

 

 Coffee Breakהפסקת קפה ||     18:00–17:45

 Plenary Session||   מליאה    18:15–18:00

 Keynote Lecture ||  מרכזית  ההרצא   19:30–18:15

 עתיד נוכח: מגפת הקורונה ומשבר המומחיות 

 פרופ' גיל אייל 

 ד''ר דוד רייר : יו"ר 
 ההרצאה תועבר בשידור חי, עם כתוביות בעברית 



נדב פרופ'  פרופ' יעקב גארב, חגי בועז,ד"ר  קעדאן, -אבוטועמהמארגנת: נג'מה  הועדה הו
נח  פרופ' אהוד לם, שואף, ד"ר  -ציפי לזרארנון לוי, פרופ' דולב, -יעל השילוני פרופ'  דוידוביץ', 

 נורית קירש, אגט קראוס  ד"ר  עפרון,

 

 With advance registration  מותנית בהרשמה מראשהשתתפות 

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfERMEg8X

6rVtl9cIkK0PtjdHVy2iv_Yf4KdO8cj4kCvtC2w/viewform 

 

The Van Leer Jerusalem Institute, 43 Jabotinsky St., Jerusalem 972-2-5605222 

www.vanleer.org.il 

 (לא תתאפשר חניה בשטח המכון )חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים

 ת וברשתות החברתיו ון ליר יפורסמו באתר מכון כנסתמונות שיצולמו במהלך ה

Parking is not available at the Institute 
 (metered parking is available on the neighboring streets) 

Photographs taken at the conference will be posted on the VLJI’s website  
and on social networks  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfERMEg8X-6rVtl9cIkK0PtjdHVy2iv_Yf4KdO8cj4kCvtC2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfERMEg8X-6rVtl9cIkK0PtjdHVy2iv_Yf4KdO8cj4kCvtC2w/viewform
http://www.vanleer.org.il/

