
משפטו של סופר בספרות מפגש ראשון: 10.11.16 
פרופ' דן לאור – "החי על המת" יו"ר – פרופ' טליה פישר 

השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין – היבטים משפטיים ב"החי על המת"     

האיום הספרותי על הקומוניזם  מפגש שני: 8.12.16 
פרופ' שלמה אבינרי – הספרות כנשק פוליטי  יו"ר – פרופ' שרון חנס  

פרופ' נילי כהן – יוסף ברודסקי – אויב המהפכה    

הספרות עומדת למשפט בספרות ובמשפט מפגש שלישי: 12.1.17 
הסופר מאיר שלו – הסופר כשופט דמויות עבר יו"ר – פרופ' איסי רוזן-צבי   

   פרופ' גיא מונדלק – דמויות ספרותיות עומדות למשפט

פרסומים אסורים מפגש רביעי: 9.2.17 
הסופר עמוס עוז – פגיעה ברגשות  יו"ר – ד"ר יופי תירוש  

השופט )בדימוס( בעז אוקון – הגבלה על יצירות אומנות    

מוסיקה ומוסיקאים עומדים למשפט   מפגש חמישי: 2.3.17 
האומן פרופ' תומר לב    

השפעות אומנותיות והשלכות משפטיות  מפגש שישי: 6.4.17 
מירה לפידות, אוצרת ראשית לאומנויות, מוזיאון ישראל –  יו"ר – פרופ' אסף לחובסקי   

השפעות אומנותיות    
פרופ' מיכאל בירנהק – יצירות המשך וזכויות יוצרים   

הספרות כחיל חלוץ במלחמת התרבות היהודית מפגש שביעי: 11.5.17 
במאה התשע עשרה   

פרופ' אבנר הולצמן – י"ל גורדון ומשה לייב לילינבלום ומלחמתם יו"ר – פרופ' שי לביא 
בעולם ההלכה    

פרופ' ישי בלנק – החילון כשחרור?     

רגולציה וצנזורה  מפגש שמיני: 8.6.17 
הסופרת דורית רביניאן – בתוך הגדר החיה    יו"ר –  פרופ' נילי כהן 

ד"ר אילנה דיין – רגולציה כצנזורה עקיפה על אומנות   

ספרות וסופרים
עומדים למשפט

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 בהם דנים סופרים, 
יוצרים ומשפטנים מנקודת הראות שלהם, בנושא מסוים. בשנת תשע"ז 

נקדיש את המפגשים לספרות וסופרים העומדים למשפט.

 מועדון
 משפט וספר

תשע"ז 

התכנית כפופה לשינויים
www.tau.ac.il/law/legalstu ניתן להירשם לסדרת ההרצאות באתר המכון

או באמצעות פנייה טלפונית למשרדי המכון בטלפון 03-6408717

מועדון משפט וספר תשע"ז 

בחסות

המכון להשתלמות עורכי דין
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב 
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