
המדרשה - אקדמיה ארצית לעורכי דין
מזמינה את ציבור עורכי הדין 

לערב עיון בנושא:

משפט, שירה, אדם ואלוקים - 
הברגים שמחברים את כולנו
עם צאת קובץ שיריו החדש של 

פרופ' דורון מנשה
יום שלישי | 15.11.22 | 16:30-19:15
10, תל-אביב בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 

דורון  פרופ'  של  שיריו  ספר  מקומו',  לבין  'ביני  פרסום  לרגל 
מנשה, מחשובי החוקרים בישראל בתחום דיני הראיות, שזכה 
משפטנים  בקרב  והן  תרבות  אישי  בקרב  הן  רבה  לתהודה 
בכירים, יתקיים דיון אודות הקשר שבין משפט, שירה ואמונה 

בעידן של פלגנות ושסע עמוק בחברה הישראלית

ריכוז אקדמי: עו"ד ליה פילוס, משרד עורכי דין ליה פלוס

16:30-17:00
התכנסות וכיבוד קל

17:00-17:05
 דברי ברכה:

 עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:05-17:15
על האופן שבו אנו שופטים, וקריאה שלא לכבות את הנר.

ד"ר נחשון שוחט, שותף במשרד עורכי דין מיתר, מרצה בתחום 
המשפט הפלילי ודיני הראיות 

17:15-17:30
על הפילוסופיה של המשפט נוסח המשורר מנשה 

פרופ' חמי בן-נון, ראש המגמה ללימודי חברה ורוח במכון הטכנולוגי 
חולון

17:30-17:40
ביצוע בכורה מולחן לשירו של פרופ' מנשה "באש ובמים" מתוך 

"הפרויקט של פרופ' מנשה"
הזמר הוד בלס

17:40-17:50
השירים של פרופ' דורון מנשה כפרוזדור לשירה ביננו לבינו

הגב' לילי פרי, סופרת, עורכת ומבקרת

17:50-18:05
רצנזיה, ניתוח נוקב של המבע הלירי בשירתו של מנשה 

פרופ' אורציון ברתנא, סופר, משורר, מסאי וחוקר בכיר של הספרות 
והשירה העברית

מר רן יגיל, מבקר הספרות יקרא מן הכתב את דבריו של פרופ' 
אורציון ברתנא 

18:05-18:20
איך שיר מורד: עיון בשירו של מנשה "קם על יוצרו" 

מר חיים יחזקאל , משורר ומחנך 

18:20-18:30
מדוע אנחנו זקוקים לאמנות בכלל, ולשירה בפרט, בעולם ליברלי 

חילוני 
פרופ' מנחם מאוטנר, פרופסור אמריטוס אוניברסיטת תל-אביב 

18:35-18:50
ביצוע לשירו של פרופ' מנשה 'הנה ואני בא', מתוך "הפרויקט של 

פרופ' מנשה
הזמר הוד בלס 

18:50-19:00
קריאה משיריו של פרופ' מנשה

המשורר רוני סומק  

19:00-19:10
שיר משיריי: מחשבות אודות השירים ,דברי תודה, הערכה והוקרה 

לדוברי ומשתתפי הכנס
פרופ' דורון מנשה

להרשמה «

המדרשה
ן די רכי  אקדמיה ארצית לעו

ללא 
עלות


