מפגש ראשון5.11.20 :

הפקולטה למשפטים
ע"ש בוכמן
אוניברסיטת תל אביב

יו"ר – פרופ' שרון חנס
		

מפגש שני3.12.20 :

תשפ״א

יו"ר – פרופ׳ הילה שמיר
		
		
( | Terra cotta )2016טליה מוקמל | צילום :רמי זרנגר

מפגש שלישי7.1.21 :

יו"ר – פרופ' איסי רוזן-צבי
		

טקסים לגילוי האמת
פרופ' טליה פישר  -גילוי האמת במשפט
פרופ' ישי רוזן-צבי  -טקסים לגילוי האמת בשיטות עתיקות

יו"ר – ד"ר דורין לוסטיג

האומן פרופ' תומר לב

מפגש חמישי 11.3.21 :חתונה

מפגש שישי22.4.21 :

מפגש שביעי13.5.21 :

מרכזת הסדרה :פרופ' נילי כהן
יו"ר –ד"ר תמי קריכלי-כץ
תל-אביב,
רקטור לשעבר של אוניברסיטת
		

נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מפגש שמיני10.6.21 :

יו"ר – פרופ' עמרי ידלין
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 בנושא מסוים.
בשנת תשפ״א נקדיש את המפגשים לטקס ,תרבות ומשפט.

טקסים אז והיום
הסופר מאיר שלו – שתי מקלחות ,הלוויה וחתונה אחת
ד"ר שי ווזנר – על טקסים הלכתיים :מהמקרא לחז"ל
פרופ' אבנר הולצמן – טקסי פרידה

מפגש רביעי11.2.21 :

יו"ר – פרופ' יורם מרגליות
מועדון משפט וספר מציין בשנת תשפ"א
		
חמש עשרה שנות פעילות

המפגשים יתקיימו אחת לחודש

פרופ' נילי כהן  -טקס ,משפט ואמת
האוצרת מירה לפידות – אומנות כטקס ,טקס באומנות

טקסים במוסיקה

יו"ר– פרופ' נילי כהן
		

טקס ,תרבות ,משפט

טקס ,תרבות ,משפט

הסופר פרופ' א"ב יהושע – הכלה המשחררת
פרופ' דפנה הקר – נישואין בעידן משתנה

טקסי לידה
פרופ' שי לביא – ברית מילה
פרופ' אריאל הירשפלד – "ברית מילה" של שאול טשרניחובסקי

טקסים בקהילות
הסופר ד"ר אסף ענברי – קיבוץ ,משפט ,טקס
פרופ' צבי טריגר  -טקס ומשפט בקהילות סגורות

טקסים ממסדיים
פרופ' שלמה אבינרי  -טקסיות ומוסדות בהיררכיה השלטונית
השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין –טקס ומשמעת ,תרבות ומשפט בצבא
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