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תשע״ט

פרסים באקדמיה // הערת שולים  מפגש ראשון: 15.11.18 
הבמאי יוסף סידר – מקורות היצירה, תהליך היצירה  יו"ר – פרופ' שרון חנס 

פרופ' אבנר הולצמן – הפרופסור כגיבור ספרותי   
פרופ' נילי כהן- ציונים ופרסים במשפט     

חינוך במדינת ישראל // פיגומים   מפגש שני: 13.12.18 
הבמאי מתן יאיר והשחקן אשר לקס -  מקורות היצירה, תהליך היצירה יו"ר – ד״ר הילה שמיר  

פרופ' דן גיבתון – מדוע מערכת החינוך בישראל מובילה בעולם   
פרופ' נאוה בן-צבי – פיגומים וסולמות      

מוסיקה בסרטים ישראליים  מפגש שלישי: 10.1.19 
ד"ר עופר גזית – שירים ושיירות – מוזיקה והגירה בקולנוע הישראלי יו"ר – פרופ' תומר לב   

מלחמה וחקירה // ואלס עם באשיר מפגש רביעי: 7.2.19 
פרופ' זהבה סולומון – מקו החזית אל חזית הבית – הטראומה הנפשית  יו"ר – ד״ר דורין לוסטיג 

במלחמה 
השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין – הלחימה בטרור והחזית המשפטית   

עו"ד ד"ר אביגדור קלגסבלד - חקירה על ועדות חקירה     

בין עולמות // האופה מברלין   מפגש חמישי: 7.3.19 
הבמאי אופיר ראול גרייצר – מקורות היצירה, תהליך היצירה  יו"ר – פרופ׳ ישי בלנק 

פרופ' צבי טריגר - בין ברלין לירושלים    
הסופר חיים באר - בין קודש לחול    

מנהיגות // בן גוריון – אפילוג  מפגש שישי: 11.4.19 
הבמאי יריב מוזר – להציג את בן גוריון  יו"ר – פרופ׳ נטע זיו   

ד"ר תום שגב – מדינה בכל מחיר   
פרופ' דניאל פרידמן - אתגרים חברתיים ומשפטיים בפני בן גוריון   

משפחה ונשים // גט מפגש שביעי: 16.5.19 
ד"ר שמואל דובדבני – דרכה של רונית אלקבץ בקולנוע יו"ר – פרופ׳ טלי פישר 

פרופ' דפנה הקר – דיני משפחה במדינה יהודית ודמוקרטית    
הסופרת צרויה שלו - סופרת ויוצרת בישראל     

צבא ונשים // אפס ביחסי אנוש  מפגש שמיני: 13.6.19 
הבמאית טליה לביא  – מקורות היצירה, תהליך היצירה יו"ר – פרופ' איסי רוזן-צבי 

פרופ' יגיל לוי – שוויון בצבא   
האומנית מיכל רובנר - יוצרת ויוצר    
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משפט, תרבות והיסטוריה
בראי הקולנוע הישראלי

מרכזת הסדרה: פרופ' נילי כהן, 
רקטור לשעבר של אוניברסיטת תל-אביב, 

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים

המפגשים יתקיימו אחת לחודש
בימי חמישי, בשעות 21:30-20:00
באולם בר־שירה, מול בניין נפתלי

הסדרה מיועדת לקהל הרחב וכוללת שמונה מפגשים שבהם דנים סופרים, 
יוצרים ומשפטנים מנקודת הראות שלהם בנושא מסוים. בשנת תשע"ט 
נקדיש את המפגשים למשפט, תרבות והיסטוריה בראי הקולנוע הישראלי.
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