
הפקולטה למשפטים
ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב 

תש״פ

בונים בית  מפגש ראשון: 12.12.19 
הסופר מאיר שלו – בית וגינה  יו"ר: פרופ' מיכאל בירנהק 

פרופ' צבי טריגר- הבית של המשפט והמשפט כבית   

ביתו של עמוס עוז  מפגש שני: 26.12.19 
פרופ' דן לאור - מקלוזנר לעוז ובחזרה: מסע השורשים של עמוס עוז  יו"ר: פרופ' שרון חנס 

פרופ' נילי כהן – הבשורה על פי עמוס עוז – סוקרטס כמשל      

הבית כמחוז חפץ  מפגש שלישי: 9.1.20 
פרופ' תומר לב – אולם הקונצרטים כמעצב וכמשמר תרבות יו"ר: ד"ר יופי תירוש 

גב' מירה לפידות - אוצרת ראשית לאמנויות במוזיאון ישראל –    
מה שומרים בבית הנכות   

בית חולים, בית ילדים ומוסדות אחרים מפגש רביעי: 13.2.20 
פרופ' ערן דולב – בית חולים כמוסד טוטלי יו"ר: פרופ' אריה אדרעי 

פרופ' אבנר הולצמן – בית הילדים בקיבוץ: דיוקן ספרותי   
פרופ' שי לביא – ענישה טוטלית      

בית בכפר ובית בעיר   מפגש חמישי: 5.3.20 
פרופ' ישי בלנק – המשפט, העיר, הכפר )והפרבׂר( יו"ר: ד"ר שי ווזנר 

ד"ר לילך נתנאל – הסופר העברי במזרח אירופה - בין העיירה לעיר הגדולה    

בית משותף מפגש שישי: 2.4.20 
הסופר אשכול נבו - חיים בבית משותף  יו"ר: ד"ר הילה שמיר 

עו"ד יוסי מנדלסון - משפחה בבית משותף   

בית ספר מפגש שביעי: 7.5.20 
פרופ' חנה יבלונקה – "ילדים בסדר גמור"- חינוך בשנות החמישים, ששים יו"ר: פרופ' רון חריס 

השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין – החינוך והמשפט של ילדי תש"ח     

הבית שאבד והבית שנבנה מפגש שמיני: 11.6.20 
השופט )בדימוס( פרופ' יורם דנציגר – הבית שאבד – משפטנים יהודים  יו"ר: פרופ' ליאורה בילסקי  

בגרמניה 1939-1933
פרופ' שלמה אבינרי – הבית שנבנה     

https://www.tau.ac.il/law_and_book_club :ניתן להירשם לסדרת ההרצאות באתר הפקולטה
או באמצעות פנייה טלפונית למשרדי המכון בטלפון 03-6408717 | התכנית כפופה לשינויים

הבית והמשפט
מרכזת הסדרה: פרופ' נילי כהן, 

רקטור לשעבר של אוניברסיטת תל-אביב, 
נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית 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 תש"פ נקדיש 

את המפגשים לבית על משמעויותיו השונות ולמשפט.

https://www.tau.ac.il/law_and_book_club

