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 51.2.5102 ,   תשע"ד באיירכ"ח                01דף קשר מספר 

  tarshish.kaye.ac.ilדפי הקשר יישלחו גם לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו באתר של "תרשיש" בכתובת: 

 

 "תרשיש" שלום רב! ללומדי

 תשע"ד. לפנינו החודש האחרון בשנת הלימודים 

 

  
אי הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד. נוש"פרלמנתרשיש" פעילות  01:02רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע

. מוזמנים כל בתשלום כרוכות אינןו באגף המוסיקה 12אולם כל הפעילויות מתקיימות ב הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

. לפני כל הרצאה תועבר רשות רגע של "תרשיש" –רש"ת . אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחיםלומדי "תרשיש" ו

חוויה למקום מיוחד, ל ,אדם חשובלחפץ שמאחוריו סיפור, או ליפור מעניין, סל הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים . שמוליק ליטמנוביץ'-ואפרים זיו, חנוך גלברג הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי מעניינת ועוד. 

 או למלכה ועמליה במזכירות. tarshish@kaye.ac.ilונושאים מעניינים אותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו 

 

 יונילהלן תכנית "פרלמנתרשיש" לחודש . 0

"ילדי הקונסרבטוריון בנושא:  .פניה אייזנברג ותלמידיםעם ד"ר  "פרלמנתרשיש" 00.2.5102 ,תשע"ד י"ג בסיווןביום רביעי 

נפלאים המלווים נברג מתארחים מידי שנה ומגישים לנו קטעי מוסיקה תלמידיה של ד"ר אייז מנגנים ללומדי "תרשיש".

, פסנתרנית העוסקת בחינוך והוראה בקונסרבטוריון העירוני. היא מופיעה אייזנברגר ד"  .בהסבריה המרתקים של מורתם

 בנגינה בקונצרטים ברחבי העולם ושופטת בתחרויות בינלאומיות לפסנתר. 

 

ה ממבט שני בין רומנטיקה באה" בנושא:שלום שרון הרב עם  "פרלמנתרשיש"   01.2.5102  ,"דן תשעסיווב 'כביום רביעי 

מר שלום  .ארץעם המציאות החברתית וההלכתית ב הרב על המסע לישראל ועל המפגש של מספרתההרצאה  . "לארוטיקה

 .מרצה באוניברסיטאות בר אילן ותל אביבות גת יקריב "קדושי ישראל"  רב קהילתישורון הוא 

 

בתכנית: ברכות,  .חגיגי לציון סיום שנת הלימודים תשע"ד "פרלמנתרשיש" 52.2.5102  ,ן תשע"דסיווב כ"זביום רביעי 

עיתונאית, שדרנית  - חיה גולן גב' כתובה? האם יש מקום עדיין לעיתונות מקומית בנושא: חיה גולןגב' עם קטעי נגינה ושיחה 

בי -שנה כעיתונאית במקומון כל 24 . היא עבדהרדיו, יועצת תקשורת, יחסי ציבור ופרסום, מרצה בתקשורת ובהעצמה נשית

 .כל לומדי "תרשיש" ואורחים םמוזמני.  שנים כעורכת 7מ"זמן מעריב", מהם 

 

 

  

 . יישר כוח!קבלת התואר ד"רעם המורה שלנו ל"מוסיקה כשפה"  ינקו מיכלל ברכות חמות מכל באי "תרשיש" .5

 :חג השבועותחופשת . 3

 4.8.2841 ד"תשע בסיוון א"י שני ביום חוזרים 4.8.2841  בסיוון' ז עד 3.8.2841 ד"תשע בסיוון' ה  חמישי עד שלישי בימים 
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 42:88בשעה  2.8.2841תוצג בגלריה. הפתיחה ביום שני ד בסיוון תשע"ד, " 05. התערוכה "אסיף בתרשיש 2

ביום חמישי כ"א בסיוון  שבע. הפתיחה-בבאר בבית האמניםעם המורה אליזבט כהן הוזמנו להציג תערוכה לומדי עיצוב קרמי . 2

 נה.. הזמנות תישלח44.8.2841תשע"ד,  

 

 

 

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש". 7

    8182040 "תרשיש": מזכירות של טלפון מספרה

 

     נשמח לראותכם בכל הפעילויות

 חג שבועות שמח

 

 חנה בלאו

 מנהלת "תרשיש"

  

 


