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  4114412841 כ"ד חשון תשע"ה,                                  2דף קשר מספר 

 

 שלום רב! ולמורים"תרשיש" לומדי ל

 

 שנת הלימודים תשע"ה יצאה לדרך1 

 ,מכיבוד קל נהנינו .11.5....4ביום רביעי י"ב בחשוון תשע"ה, תקיים הש במפגש חגיגיפתחנו את השנה 

ו אפרים זיו ואסתר חלילי, מברכות ומהרצאה מרתקת של פרופ' אהוד זמורה בנושא שהשמיעו לנ נגינהה יקטעמ

 1 מושגים שמקורותיהם בשמות

 

       

 

מפגשי "פרלמנתרשיש". את , באגף המוסיקה 14ם אולב 4.:1.רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע 41

1 נושאי הפעילות אינם כרוכים בתשלום"פרלמנתרשיש" כוללים הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד ו

1 כמו כן אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחיםמוזמנים כל הלומדים, כל המורים ו והמועדים יפורסמו מראש1

אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה1 לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן  רגע של "תרשיש" –רש"ת 

הקהל ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, 

 לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד1 

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ו, חנוך גלברג ושמוליק ליטמנוביץ'. אפרים זיהם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

 ונושאים מעניינים1 

   

   

 

זנות קטינים "בנושא: ארנון אדלשטיין  עם פרופ'"פרלמנתרשיש"   1.11.5..3תשע"ה,  כסלוב אביום רביעי י"

התופעה של קטינות העוסקות בזנות קשורה לכמה גורמים שזוהו בעולם, וכנראה קיימים גם  1"ויחס המחוקק

בישראל1 המודל בהרצאה זו מציג את הנתיבים השונים לזנות קטינים, אשר רובם קשורים לבני הגיל ולכנופיות רחוב 

ל דל מאד, מכיוון שהנושא לא מעניין את הרשויות, אך כמה חוקרים החלו במחקרים וסרסרות1 הידע הקיים בישרא

ההרצאה תדון, כאמור, בדרכי הפנייה לזנות, חיי היום יום, מאפייני האוכלוסייה  אמצעיים וביניהם פרופ' אדלשטיין1

בנושא ומה היה ראוי העוסקת בזנות ומאפייני הלקוחות1 כמו כן יידונו האמצעים הננקטים כיום בידי עמותות 

הוא קרימינולוג יליד ירושלים, בוגר, מוסמך ודוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים1  פרופ' אדלשטיין להיעשות1

ובסיכון במכללת קיי  הוא משמש כמרצה בכיר וראש התכנית לתואר שני בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה

 מאמרים רבים בנושא: הגירה ופשיעה, עבריינות נוער ועוד1 כתב ספרים ופרסם פרופ' אדלשטייןשבע1 -באר
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"המצאות פטנטים בנושא: חיים פורת עם מר "פרלמנתרשיש"  1.11.5..1.ביום רביעי י"ח בכסלו תשע"ה, 

, אמצעי התקשורתימים שבהם המאבק על פתרון הנדרש לגילוי מנהרות מתנהל גם באמצעות ב1 ומה שסביבם"

, פורת מר 1"אין חדש תחת השמש"או במילים אחרות:  השנ 14 - התנהל מאבק דומה לפני ככיצד לדעת מעניין 

, במסגרת שירות תעסוקה מבצעית במילואים1 על גזרה בגבול לבנון סא"ל במיל, )מגד שריון לשעבר(, היה אחראי

ת התראה מערכ יןהרעיון להתק מר פורת הגה אתמשימה בלתי אפשרית לביצוע באמצעים שהיו מקובלים1 

שר תיתן התראה על ניסיון חדירה דרך הגדר, ברגע התרחשותו, תוך , אגדר הגבול הקיימת על גביאלקטרונית 

תו ידון מר פורת הרצאב "1לאחר הרכבתה, שונה שם גדר הגבול ל"גדר המערכת 1ציון קטע הגדר בו הוא מתבצע

)עבור המערכות של דור א' ודור ב'(, , ל שמושם פטנט עורהעובד מדינה על בר ומה בין המצאה לפטנט ומה עעל: 

 1המתחרה ידי-להעתקות ורכישות עומה קורה כאשר מתרחשות שנים נדרשו כדי לשכנע את צה"ל(,  4) משווק

 

  -" ממעוז עד צור" בנושא:נחומי הרציון עם מר "פרלמנתרשיש"  1.11.5..1.ביום רביעי כ"ה בכסלו תשע"ה, 

מוסיקולוג, חוקר הזמר מר הרציון הוא חובר "מעוז צור"? מי חיבר? מניין הגיע הלחן? מתי  גלגולו של פיוט חנוכה1

  1העברי

"החיים בצל אירועים  בנושא: הדס שטייףגב' עם "פרלמנתרשיש"  1.11.5..15תשע"ה,  טבתב ב'ביום רביעי 

עיתונאית ושדרנית  היאשטייף הדס מה באמת קורה מאחורי הקלעים ומאחורי הכותרות הגדולות? גב' במדינה" 

ביטחוניים רבים, ובהן סיקור -בה היא שידרה כתבות בנושאים מדיניים 4101עובדת בגלי צה"ל משנת רדיו1 היא 

ראש תא הכתבים הדס שטייף בתפקיד היום משמשת ועוד1  מבצע עופרת יצוקה, תכנית ההתנתקותרבים,  פיגועים

שירות בתי וב משטרת ישראלב שחיתותלאורך השנים היא חשפה מספר פרשיות 1 פשעלענייני משטרה ועולם ה

1 בין השאר היא משדרת מדי יום "פינת פלילים" בת מספר דקות בתוכנית הבוקר של גלי צה"ל1 בפינה, הסוהר

אירעו בימים האחרונים, בנימה הומוריסטית1 גב' שהפכה למזוהה עמה, מתארת שטייף מספר אירועים פליליים ש

 ן מגדרי ויוצאת נגד מעשי שחיתות1לוחמת בתופעת ההטרדות המיניות, נאבקת למען שוויו שטייף

 - "שירי תל אביב"בנושא:  אבן-שלום הרמר  עם"פרלמנתרשיש"  1.11.5...3ביום רביעי ט' בטבת תשע"ה, 

אבן בוגר מכללת -מר שלום הרל תל אביב והסיפורים שמאחוריהם1 השירים היפים והמוכרים מראשית הקמתה ש

הוא ניהל את ניידת האומנויות במחוז  בהוראת המוסיקה בה הוא עוסק כארבעים שנהB.A 1קיי ובעל תואר 

אבן -במוסיקה למורים ולגננות ועוסק בשירה בציבור ובהפעלות מוסיקליות1 מר הר השתלמויות רבות העביר הדרום,

הוא היה בשליחות חינוכית מטעם הסוכנות  מספר חבורות זמר עירוניות אתן אף הופיע בחו"ל1 שש שנים ניצח על

אבן הרצה כבר מספר פעמים ב"פרלמנתרשיש", הוא נענה בשמחה -היהודית במקסיקו, במוסקבה ובקייב1 מר הר

 להזמנתנו ועל כך אנו מודים לו מאוד1

                                  

 1כם מוזמנים ל"פרלמנתרשיש" ואפשר להזמין גם אורחיםכול

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8
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 1 בצלאל כהן מר בהדרכתו שלישראל" -"לימודי ארץ סיור במסגרת הקורס 1 מדי חודש נקיים2

בקורס לומדות השנה שתי קבוצות ולכן נקיים שני סיורים: בימי ים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל הסיורים קל

 1 לסיור יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורסעל בסיס של מקום פנויראשון ובימי שלישי1 ההרשמה תתבצע 

 1על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחים או

 1 1.11.5..1תשע"ה,  כסלוראשון ט"ו ב יצא ביוםלקבוצה הראשונה  סיורה

 1 1.11.5..9תשע"ה,  כסלוב זשלישי י"הסיור לקבוצה השנייה יצא ביום 

 

  ()המוכרות והמוכרות פחותהמושבות ראשונות  :נושא הטיול

רת המושבה הפחות מוכ -מאחוזת לרר עד בית הראשונים, בתי ראשונים ברחובות, "הרטוב"  -נס ציונה  המסלול:

  בהרי יהודה1 

 40:881בשעה  חזרה משוערתממגרש החנייה במכללת קיי1  1:88בשעה  היציאה:

  : כובע, מים, נעליים נוחות ובגדים לפי מזג אוויר1ציוד

 נה במקומות שניתן לתגבר הארוחות1: הפסקות אוכל תתקיימארוחות

לצורך כניסה ₪(  34-צטייד בכסף )כיש לה ללומדי "תרשיש" ואורחים₪1  418ללומדי הקורס, ₪  448 מחיר:

  לאתרים בתשלום, ובתעודות מזכות בהנחה1

יום שני ט' בכסלו תשע"ה ביום שלישי יש להירשם עד  ואבמזכירות "תרשיש"1 ליוצאים ביום ראשון  ההרשמה

 1 1.11.5..5חמישי י"ב בכסלו תשע"ה  יום לומדי "תרשיש" ואורחים עד, 5..1...

  ועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.אנא הקפידו להירשם במ

 

  

, מתבקשים לעשות זאת בשבוע זה1 )הכניסה תמונת פספורט ומספרי רכבלומדים שלא מסרו בעת ההרשמה 1 4

 (1לשנת תשע"ה החנייה תותר אך ורק בהצגת תו

 1 לומדים שנרשמו באמצעות הטלפון מתבקשים להגיע למזכירות כדי למסור תמונת פספורט ולקבל תו חנייה21

 1שי: תיק בד1 לומדים חדשים מוזמנים לקבל 3

 1 לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות1 זו הדרך שלנו לתקשר עמכם11

  43:88עד  0:38והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  8182040הטלפון של המזכירות:  1 מספר4

 

          

        

 לויות להתראות בכל הפעי

 חנה בלאו 

  מנהלת "תרשיש"


