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    25.05.2016    ו  תשע" באייר י"ז יום רביעי               8דף קשר מספר         

 

 ,שלוםולמתעניינים  "תרשיש" לומדיל

  לוח גדוש אירועיםלפנינו שנת הלימודים מתקרבת אל סיומה ו

 

 סעו לשלום וחזרו בשלום ברכות חמות למחזורים היוצאים לטייל בחו"ל

 

" התערוכה השנתית של לומדי האמנות ב"תרשיש" והפעם בנושא 14תחנו את "אסיף בתרשיש באווירה חגיגית פ

 ". התערוכה מרשימה מאוד וזוכה להערכה רבה מפי המבקרים בה. סגרות"מ

מורי האמנות אליזבת לו ניקל, גיאת המורה לרישום וציור ואוצר התערוכה לארנוןכל התודות והשבחים מקרב לב 

 . של הלומדים שלנו צם כדי להביא לידי ביטוי את פירות ההילוליםשמשקיעים את כל מר

 בהמשך תפתחנה שתי תערוכות נוספות. תערוכת לומדי צילום ותערוכת לומדי עיצוב קרמי ואבניים. 

 בדוא"ל. תשלחנהכולם מוזמנים, הזמנות 

 

תודות המרצים שהופיעו ומופיעים ב"פרלמנתרשיש" בשנים אלה הם פרי עמלם הבלתי נלאה של חברי צוות מסורים. 

 את "פרלמנתרשיש".  יםפרופ' אהוד זמורה לאפרים זיו ולשמוליק ליטמנטוביץ חברי הצוות המובילמקרב לב ל

 

מפגשי "פרלמנתרשיש" "פרלמנתרשיש". את , באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע. 1

 . נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.אינם כרוכים בתשלוםם, סדנאות ועוד וכוללים הרצאות, שיחות, קונצרטי

אותה  רגע של "תרשיש" –. כמו כן אנו ממשיכים במסורת רש"ת ניתן להזמין אורחיםמוזמנים כל הלומדים, כל המורים ו

ו שלוש דקות לספר סיפור אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו ל

את הציבור בחוויה מעניין, להציג חפץ שמאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף 

 נשמח לקבל הצעותושמוליק ליטמנוביץ'. פרופ' אהוד זמורה אפרים זיו, הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי  מעניינת ועוד.

  אודות מרצים ונושאים מעניינים.
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המשפט הפלילי ממעוף  בנושא: חלק דליה צמריון ר"דעם "פרלמנתרשיש"   1.6.2016, ותשע" איירב כ"דביום רביעי 

רועים רלבנטיים העולים בתקשורת יההרצאה תביא את עקרונות הבסיס של המשפט הפלילי, ותסקור מספר א .הציפור

  משפט הפלילי.רועים פליליים, וכן תדון בתפקיד התקשורת בהקשר ליבהקשר לא

 ,חיפה מחוז בפרקליטות פרקליטה כן לפני, בדימוס הדרום מחוז של המחוזית הציבורית הסניגורית חלק צמריון ר"ד

 .וב"תרשיש" שונים בפורומים ,למשפטים ספר-בבתי ומרצה", אבהות הוכחת"ו" השוחד עבירת" בנושאי ספרים מחברת

 

 Pray the devil backיוקרן הסרט "ובו  ד"ר איילה מרצ'וק עם"פרלמנתרשיש"   8.6.2016, ותשע" סיווןב ב'ביום רביעי 

to hell.)של נשות ליבריה ובראשן לימה   והמוצלח ההרואיהסרט מתעד את מאבקן  " )גרשו את השטן בחזרה לגיהנום

 בואיי שזכתה על כך בפרס נובל לשלום.

 אישית. -וק מרצה בתרשיש בתחום הפסיכולוגיה והתקשורת הביןאיילה מרצ'ד"ר לאחר הסרט יתקיים דיון מונחה על ידי 

היא יועצת חינוכית, בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה של קבוצות ומטפלת משפחתית ד"ר מרצ'וק 

 ת שלום"פעילה בתנועה "נשים עושווהיום  מוסמכת. היא לימדה שנים רבות במכללת קיי ובמרכז להורות ומשפחה  וזוגית

 .ומלמדת ב"תרשיש"

 

"דמויות, מוטיבים וסמלים רשף בנושא: העם ד"ר נעמה "פרלמנתרשיש"  15.6.2016, ושע"ט' בסיוון תביום רביעי 

ההרצאה מתמקדת בתופעה מרכזית בשירה העברית: פנייתם של יוצרים ומשוררים תנכיים בשירה עברית מודרנית". 

: מהי מהות הקשר המיוחד שבין יצירה בכלל ושירה יועלו השאלותבהרצאה  נכיים.לדמויות, סמלים ומוטיבים ת  ביצירתם

של יוצרים  יםשיר יושם דגש על עברית בפרט, לתנ"ך? באיזה אופן משתמשים היוצרים בסיפורים התנכיים ביצירתם? ועוד.

 דה.מוכרים כחיים גורי, אריה סיוון, טוביה ריבנר ויהודה עמיחי, הסובבים סביב סיפור העק

תכניות לימודים והדריכה צוותים פיתוח ב . עסקה שנים רבותבפילוסופיה כלליתבעלת תואר שלישי  נעמה רשףד"ר 

 לימדה במוסדות שונים וכיום מרצה במכללת קיי.תרבות עברית. נושאי חינוכיים ב

 

נושא: . הוהלימודים תשע" יום שנתיגי לציון סמפגש חג  -" "פרלמנתרשיש 22.6.2016, ושע"ט"ז בסיוון תביום רביעי 

שבע עם המורה גב' אפרת זלקו יגישו -התלמידים המוכשרים של הקונסרבטוריון העירוני באר ילדים מנגנים למבוגרים.

 ממיטב היצירות של המוסיקה הקלאסית הקלה. 

    

      13:00עד  8:30והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  6402818מספר הטלפון של המזכירות:  .3

  להתראות בכל הפעילויות

  הנהלת "תרשיש" –שרה גורדון 

 מנהלת "תרשיש" – וחנה בלא
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