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  41.48.2843, דבחשוון תשע" י"א                                4דף קשר מספר 

 ותיקים והחדשים שלום רב!וללומדי "תרשיש" ה

  של בית הספר. 42-השנת הלימודים את ב"תרשיש"  אנו פותחיםבשעה טובה 

 עניין.ו ותחווימלאת  שנהתשע"ד  תהא לכולנו

לכל באי המכללה, לסגל האקדמי, לסגל המנהלי, ולעומדת  ברכות חמות להיווסדה.שנים  88מכללת קיי חוגגת 

 בראשם הפרופ' לאה קוזמינסקי.

 :ב"תרשיש" ורים החדשיםמאנו מקדמים בברכה את ה

  .בריאות בכיף – ד"ר צור אילנה, המרחב הדיגיטאלי –ד"ר רפי דוידזון 

       

דף זה הוא הראשון השנה ולכן הוא גדוש בפרטים . קשרהדף עמכם קשר היא באמצעות יצור הדרך שלנו ל

דפי הקשר יישלחו גם לדואר  .קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים של כל הפעילויותאנא  רבים.

  tarshish.kaye.ac.il בכתובת:י שלכם ויופיעו באתר של "תרשיש" האלקטרונ

  

מפגשי . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה 11אולם ב 01:01בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .4

. נושאי הפעילות אינם כרוכים בתשלוםו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד יםכולל"פרלמנתרשיש" 

כמו כן אנו ממשיכים במסורת  .ניתן להזמין אורחיםמוזמנים כל לומדי "תרשיש" ו .והמועדים יפורסמו מראש

עבר רשות הדיבור תובהצלחה רבה. לפני כל הרצאה בעבר אותה קיימנו  "רגע של "תרשיש –רש"ת 

 אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור,  להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות  שלוש וקצו לויו קהלהמן  מתנדבל

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

 נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מענייניםזיו, וחנוך גלברג. אפרים הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

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

   

, ד"ו בחשוון תשע"כביום רביעי שיתקיים  במפגש חגיגיאת "פרלמנתרשיש" לשנת תשע"ד נפתח 

ייפתח המפגש  48:41ובשעה  כיבוד קלניהנה מ באגף המוסיקה. 11באולם  01:11בשעה  31.01.03

 סקי, בקטע נגינה ובברכות. במעמד נשיאת המכללה, פרופ' לאה קוזמינ

 .פתרון התעלומה כבעיה בלשית - "רצח ארלוזורוב עוד חי"ירצה מר יוסי רגב על הנושא: לאחר מכן 

 .48.8.4.33-ב ארלוזורוב ממנהיגי היישוב היהודי וראש המחלקה המדינית בסוכנות נרצח על רקע פוליטי

מר רגב  בהמשך יספר. הרב קוקוהתערבות  שפטעיקר מעשה הרצח, החקירה, המדברי רקע,  ההרצאה תכלול:

 וניה הדרי, האקדח של עדויות של: יובאו  .שנה לאחר מעשה 08על הפרשה  הגילוהוא  פרטים שלא היו ידועים
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ב"צ כץ, יצחק בנדור, יצחק חנקין, חיים גורי, מרדכי עליאש, יהודה ארזי, מנחם לוין, שלמה אראל, נתן  ,אמי

מירב  שלסיים בהערכות מר רגב י. הספרן טסלר. הסיפור של וג`וזף ברודהרסטת"( )השיר "התנגשו אלתרמן

אין ללמוד ממה שקרה אז על המפלגות השרויות . ראוי להדגיש של הפרשה לאחר שניםע וושל ארלוזורוב

  .במחלוקת היום

. מר רגב היה 4.83גוריון בנגב, ומחלוצי המחשבים בארץ משנת -הוא גמלאי של אוניברסיטת בן יוסי רגבמר 

 4.98גוריון בנגב. בשנת -ם של הטכניון ולאחר מכן מנהל מרכז החישובים באוניברסיטת בןמנהל מרכז המחשבי

טרוני. מר רגב הביא לישראל את הדואר האלק 4.08הוא בנה פרויקט גדול של הוראה בסיוע מחשב ובשנת 

 כיום בעל בלוג וכותב בו בין היתר על ענייני מחשבים ועל ההיסטוריה שלהם.

 .כולכם מוזמנים ואפשר להזמין גם אורחים

  
 

 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור יםנקימדי חודש . 2

 סוגיות פתורות ובלתי פתורות בתולדות ארץ ישראל מן העת העתיקה ועד ימינו.ל הסיורים השנה יוקדשו

 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  ן להזמין אורחיםנית סיוריםיכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס. לכל ה סיורל

שונות הקשורות ובו יושם דגש על סוגיות  1.44.2843, תשע"ד ב' בכסלוהראשון יתקיים ביום שלישי  סיורה

  לנושא ההתיישבות ברמת הנגב לאורך התקופות.

מבט פרהיסטורי  א.ובו:  ק"מ( בשביל אבני )מסלול מותאם לגמלאים( 2הליכות קצרות )עד הפעם יכלול  המסלול

ג. התיישבות עכשווית ברמת   ב. "העיר האבודה" ברכס חלוקים  מי ולשם מה התיישב פה? )אתר עין עבדת( -

 מימי החווה ב"שדה בוקר" עד חוות הבודדים וגרעין "הראל". -הנגב 

 . 9:88בשעה  ממכללת קיי :היציאה

 .40:88 שעהב זרה משוערתח . לפי מזג אוויר ובגדיםכובע, מים, נעליים נוחות  :ציוד

 ארוחת צהריים במתחם עבדת  ,ארוחת בוקר עצמאית: ארוחות

כסף לצורך כניסה בלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  498ללומדי הקורס, ₪  418 :סיורמחיר ה

 תעודות מזכות בהנחה.ובלאתרים בתשלום, 

 "ללומדי "תרשיש  31.01.03בחשוון תשע"ד שלישי כ"ה יום עד ללומדי הקורס  "במזכירות "תרשיש ההרשמה

יערך נוכל להכדי שאנא הקפידו להירשם במועד  30.01.3103כ"ז בחשוון תשע"ד חמישי יום  ולאורחים עד

  ברכב מתאים.

  

₪  188לשנה דמי שימוש  ויפקידו ₪  18עומדת לרשות הלומדים. המעוניינים ישלמו  ספריית המכללה .3

  יוחזרו בתום שנת הלימודים(.דמי הפיקדון פיקדון )

 . חנות חומרי למידה וכלי כתיבהלרשותכם בקומת המקלט  .1
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קשים לעשות זאת בשבוע זה. יש , מתבומספרי רכב פספורט תתמונלומדים שלא מסרו בעת ההרשמה  .1

ה ישחולק בעת ההרשמה )הכניסה תותר אך ורק בהצגת תו חני צהובהלרשום את פרטי הרכב בתו החנייה 

 (.צהוב

 . לומדים שנרשמו באמצעות הטלפון מתבקשים להגיע למזכירות כדי למסור תמונת פספורט ולקבל תו חנייה.8

 .שי: תיק בד. לומדים חדשים מוזמנים לקבל 9

לא מעט בית הספר לאמנות חזותית משנה פנים. נערכים בו שיפוצים נרחבים מה שמחייב התארגנות ו.  0  

   נאה.מרווח ומבניין  סבלנות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית ומקווים עד מהרה ליהנות

 לתקשר עמכםרך שלנו . לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הד.

 .בעידן הטכנולוגיה המתקדמת

 8182040מספר הטלפון של מזכירות "תרשיש":  . 48

  

 

  43:88עד  0:38י בשעות לרשותכם בימים שני, רביעי וחמיש מזכירות "תרשיש"

 

 להתראות בכל הפעילויות

  מנהלת "תרשיש"  - חנה בלאו        

 אלילי

 

 


