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 שלוםולמורים  ללומדי "תרשיש"

 

לאזכרת ששת המיליונים שנספו בשואה, ליום הזיכרון לחללי צה"ל וליום העצמאות. מאחורינו ופנינו  חג הפסח

 ומה בהמשך?

מפגשי "פרלמנתרשיש"0 את , באגף המוסיקה ..אולם ב .1:.1רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע0 1

עילות . נושאי הפאינם כרוכים בתשלום"פרלמנתרשיש" כוללים הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד ו

. כמו כן אנו ממשיכים ניתן להזמין אורחיםמוזמנים כל הלומדים, כל המורים ו והמועדים יפורסמו מראש.

אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור  רגע של "תרשיש" –במסורת רש"ת 

חוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמא

 שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד. 

 אפרים זיו, חנוך גלברג ושמוליק ליטמנוביץ'0 הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

 אודות מרצים ונושאים מעניינים.  נשמח לקבל הצעות

סיכוני בטיחות "בנושא: רמי ארקוש  ד"רעם רשיש" "פרלמנת  .1.0402.1תשע"ה,  כ"ו בניסןביום רביעי 

פתרונות לשיפור הבטיחות  יוצעו ?על הסיכונים המקיפים בבית ובסביבתו מתגבריםכיצד  ",בבית ובסביבתו

  וגיל הזהב. בגרות: ילדות,  םההרצאה תתמקד בשלוש התקופות בחיי בחיי היום יום ומניעת תאונות.

 . הואומהנדס בטיחות בתפקידי מהנדס איכות  4800ר גרעיני משנת עובד הקריה למחק רמי ארקושד"ר 

  הסמכה של האיגוד הישראלי והאמריקאי לאיכותובעל  בית דגון ALDבמכללת  מהנדס איכות מוסמך

American Society for Quality.  גוריון במחלקה להנדסה גרעינית-באוניברסיטה בן את הדוקטוראט קיבל .  

 

בר מצווה שלא "בנושא: ל תמרה מוט גב'עם "פרלמנתרשיש"  .210402.1שע"ה, אייר תי' בביום רביעי 

 את "הסיפור שלי" לסרט? הופכיםאיך  אוסטריה לסרט? - 4838של אבא משנת  ואיך התגלגל סיפור ,"היה

  ת ההיסטוריה הפרטית במדיה דיגיטלית לדורות הבאים.רשמיהמוסף של ערך מה ה

בתיאטרונים תפקידים שונים מלאה מוניטין עשיר בתחום התיאטרון והקולנוע. היא  הינה בעלת תמרה מוטלגב' 

, כתבה מחזות, ביימה בתיאטרון הקיבוץ ובתיאטרון הנגב ולימדה )הבימה, ב"ש, החאן(מקצועיים בארץ 

מי אביב בחוג לתיאטרון. גב' מוטל הינה חברת קיבוץ חצרים ופעילה מאוד בכל תחו-"תאורה" באוניברסיטת תל

 2881אוקטובר ה בקיוהפ הצילמ ,הביימאותו  בר המצווה שלא היה"הסרט "  בקיבוץ. יתהתקשורת הקהילת

 32גב' מוטל פרשה לגמלאות לאחר  בפסטיבלים שונים. וקרןמועצת בני שמעון וה טעםזכה במלגת יצירה מ

 שנות יצירה.
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 . בצלאל כהן בהדרכתו של מרישראל" -"לימודי ארץ סיור במסגרת הקורס מדי חודש נקיים 20

בקורס לומדות השנה שתי קבוצות ולכן נקיים שני סיורים: בימי כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים0 

. לסיור יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי על בסיס של מקום פנויבצע ראשון ובימי שלישי. ההרשמה תת

  .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחים הקורס או

 

 .210402.1ז' באייר תשע"ה, ראשון  לקבוצה הראשונה יצא ביום סיורה

 .210402.1תשע"ה,  ט' באיירשלישי הסיור לקבוצה השנייה יצא ביום 

 הרי יהודה בדגש על מלחמת השחרור :לנושא הטיו

 הר הטייסים ,ת ענביםיקרי ,שער הגיא ,לטרון המסלול:

 תתקיימנה במקומות שניתן לתגבר הארוחות. הפסקות אוכל

 תהיה בדיוק בזמן0היציאה  .48:88בשעה  חזרה משוערתממגרש החנייה במכללת קיי.  0:88בשעה  היציאה:

   יגוד צנוע.: כובע, מים, נעליים נוחות, בציוד

ובתעודות ₪(  28-38יש להצטייד בכסף ) ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408ללומדי הקורס, ₪  458 מחיר:ה

  .מזכות בהנחה לצורך כניסה לאתרים בתשלום

 

 חמישי כ"ז בניסןיום במזכירות "תרשיש". ליוצאים ביום ראשון או ביום שלישי יש להירשם עד  ההרשמה

  .2.0402.1 ,תשע"ה א' באייר שני יום עדיירשמו ומדי "תרשיש" ואורחים ל, .110402.1 ,תשע"ה

 

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים0 בשל החופשות

      

 ם במחזורי הטיולים לצרפת0 המעוניינים יזדרזו להירשם0 פרטים במזכירות "תרשיש"נותרו מקומות פנויי0 3

  

 .22-230402.1ד' באייר תשע"ה -יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות בימים רביעי וחמישי ג'0 חופשת 4

                  

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

   

 אות בכל הפעילויות להתר     

 חנה בלאו 

 מנהלת "תרשיש"


