
שבעים שנות מדינה, משפט וספרות
מועדון משפט וספר תשע"ח

מרכזת הסדרה:
פרופ' נילי כהן, רקטור לשעבר של אוניברסיטת תל אביב, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי חמישי, בשעות 20:00-21:30 באולם בר-שירה, מול בנין נפתלי

הסדרה מיועדת לקהל הרחב וכוללת שמונה מפגשים בהם דנים סופרים, יוצרים ומשפטנים מנקודת הראות 
שלהם, בנושא מסוים. בשנת תשע"ח נקדיש את המפגשים לשבעים שנות מדינה, משפט וספרות.

מפגש ראשון | 9.11.17
יו"ר – פרופ' שרון חנס

זיכרון השואה ותקומת המדינה –
לזכרו של הסופר חנוך ברטוב

פרופ' מיכל אורון-ברטוב – דברי פתיחה
פרופ'  אבנר הולצמן – השואה והתקומה אצל חנוך ברטוב

פרופ' נילי כהן – שואה עומדת למשפט: מחוץ לאופק, 
מעבר לרחוב

מפגש שני | 7.12.17 
יו"ר – פרופ' ליאורה בילסקי

שיח לוחמים: אלתרמן, משורר מלחמת העצמאות
פרופ' דן לאור – "מגש הכסף": אחרי שבעים שנה  

השופט )אלוף במיל'( ד"ר מנחם פינקלשטיין –
"על זאת" וסוגיית טוהר הנשק

מפגש שלישי | 4.1.18
יו"ר – פרופ' שי לביא

פעמי משיח
פרופ' דן מירון –  משיחיות חילונית בספרות העברית

השופט )בדימוס( בעז אוקון – חובת הציות לחוק 

מפגש רביעי | 8.2.18
יו"ר – פרופ' טליה פישר 

צלילים ישראלים בני שבעים
האומן פרופ' תומר לב 

מפגש חמישי | 8.3.18
יו"ר – פרופ' ישי בלנק

שטחים, היסטוריה ומשפט
הסופר פרופ' א"ב יהושע – זכויות היסטוריות 

פרופ' מני מאוטנר – המשפט בשטחים

מפגש שישי | 26.4.18 
יו"ר – ד"ר תמי קריכלי-כץ

זהויות בישראל
הסופרת פרופ' רונית מטלון – נשיות מזרחית באספקלריה 

של ז'קלין כהנוב
ד"ר יופי תירוש – זהויות אתניות בדמיון המשפטי:

המקרה של אפליה בכניסה למועדונים

מפגש שביעי | 17.5.18
יו"ר – פרופ' יורם מרגליות

מהפכות מדעיות וטכנולוגיות 
פרופ' יוסי שילה – מהפכות מדעיות

פרופ' מיכאל בירנהק – המלחמה על הפרטיות

מפגש שמיני | 7.6.18 
יו"ר – פרופ' אסף לחובסקי

לקראת השמונים
פרופ' אניטה שפירא – מה ניתן ללמוד מן העבר
פרופ' דניאל פרידמן –מה מלמד העבר המשפטי

פרופ' שלמה אבינרי– עם ועולם

 לאירועים נוספים:
events.tau.ac.il

www.tau.ac.il/law/legalstu ניתן להירשם לסדרת ההרצאות באתר המכון
או באמצעות פניה טלפונית למשרדי המכון בטלפון 03-6408717

התכנית כפופה לשינויים | ההשתתפות בסדרה כרוכה בתשלום.

הפקולטה למשפטים 
ע״ש בוכמן

בחסות


