
لغة، قانون وعدل
שפה, משפט וצדק

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מרכז מינרבה לזכויות האדם
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

18.11.19 | 18:00 | חדר 201
ד"ר זהייה קונדוס, עו"ד ראסול סעדה

دكتور زهية قندس، المحامي رسول سعدة
פשע הוא שפה חלופית או פעולה בהעדר שפה?

الجريمة هي لغة بديلة او عمل في ظل غياب اللغة؟
**בהרצאה יוקרנו קטעים מהסרט עג’מי בבימוי ירון שני וסנדר קובטי

17.12.19 | 13:00 | חדר 303
פרופ' ליאת קוזמא  / بروفيسور ليات كوزما

לא דרך כוונות: על תפקידם האזרחי של לימודי המזרח התיכון

عن الوظيفة المدنية لدراسات الشرق االوسط

16.1.20 | 13:00 | חדר 201
ד"ר דפנה יצחקי / دكتور دافنا يتسحاكي

"אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע..." – חוק הלאום ושאלת מעמדה של השפה 
הערבית 

"ال يمس المذكور في هذا البند..." -قانون القومية ومكانة اللغة العربية

14:00 | 15.3.20
עו"ד מיכל ברק / المحامية ميخال براك

מקמפוס מגוון לקמפוס מכיל

من التعددية الى االحتواء في الحرم الجامعي

16:00 | 1.4.20
ד"ר מנאר מחול / دكتور منار مخول

שפה כתנועה: התפתחות השיח הפלסטיני בכתבי אמיל חביבי
اللغة كحركة: تطور الخطاب الفلسطيني في كتابة اميل حبيبي

16:00 | 13.5.20
ד"ר אילן סבן  / دكتور ايالن سبان 

שיום )מתן שמות( במרחב הציבורי של ישראל: דיבור-יתר וכפיית אלם
تسميات في الحيز العام في اسرائيل: بين االفراط في الكالم وفرض البكم

14:00 | 24.5.20
ד"ר גל הרץ / دكتور جال هيرتس

כשליברליזם נעשה לאומי: הולדתו של הפופוליזם הפוליטי המודרני 
عندما اصبحت الليبرالية قومية: والدة الشعبوية السياسية الحديثة

13:00 | 14.6.20
עו"ד אלאא חאג' יחיא, עו"ד אלעזר וייס

المحامية االء حاج يحيى، المحامي العازار فايس 
פערי שפה: זהויות מורכבות בפקולטה למשפטים

ثغرات لغوية:  هويات مركبة في كلية الحقوق

السلسلة الثانية 
הסדרה השניה

מארגנות הסדרה: אלאא חאג’ יחיא ועדן טאטור | منظمات المحاضرات: االء حاج يحيى وعدن طاطور  

مركز مينيرفا لحقوق االنسان في 
تل  جامعة  في  الحقوق  كلية 
ابيب يعلن عن افتتاح التسجيل 
لسلسلة المحاضرات الثانية على 
التوالي تحت عنوان ״لغة, قانون 
وعدل״. في سلسة المحاضرات 
״لغة, قانون وعدل״ سوف 
يتم تسليط الضوء على 
اللغة العربية، مكانتها 
في المجتمع والثقافة، 
خاصة في ظل حيوية الرأي والنقاش العام في الموضوع. 
المحور االساسي في المحاضرات سوف يكون عن مكانة اللغة 
العربية في القانون المحلي والحياة المدنية وسوف يشمل 
مواضيع عديدة ومتنوعة في العالقة بين القانون واللغة، 
اللغة والهوية, الحق الجماعي في اللغة والثقافة، تأثير 
قانون اساس: القومية على اللغة العربية وغيرها. سيقدم 
المحاضرات مجموعة من المحاضرين والمحاضرات من مجال 
القانون، العلوم االجتماعية واالنسانية, دراسات التاريخ. 
سلسلة المحاضرات مفتوحة لجميع الطالب، طاقم الجامعة 

والمهتمين.

למשפטים  בפקולטה  האדם  לזכויות  מינרבה  מרכז 
באוניברסיטת תל אביב שמח להכריז על פתיחת ההרשמה, 
בשנה השניה ברציפות, לסדרת ההרצאות בנושא ״שפה, 
משפט וצדק". כבשנה שעברה, בסדרת ההרצאות יושם 
דגש על השפה הערבית, מקומה בחברה ובתרבות, במיוחד 
לאור השיח הציבורי הער בנושא. הדגש בהרצאות יהיה 
על מקומה של השפה הערבית במשפט המקומי ובחיים 
האזרחיים, והן יכללו מגוון נושאים בנקודת המפגש בין 
משפט ושפה, כגון: הזכות הקולקטיבית לשפה ולתרבות, 
היחס בין שפה לזהות, השפעת חוק יסוד: הלאום על 
השפה הערבית ועוד. הדוברים בסדרה יהיו מתחומי 
המשפט, הסוציולוגיה, מחקר התרבות וההיסטוריה. סדרת 
ההרצאות פתוחה לסטודנטים, לאנשי סגל ולקהל הרחב.

نرجو التسجيل المسبق | יש להירשם מראש 
iditp@tauex.tau.ac.il 

לבירור מיקום המפגשים בסמסטר ב׳, אנא התעדכנו באתר מינרבה
لالستفسار عن غرف اللقاءات في الفصل الثاني، يمكنكم التوجه لموقع مينيرفا

https://law.tau.ac.il/node/2499/?tab=2
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