
 

 tarshish@kaye.ac.il      88-6443828פקס:      88-6482848טל:       

 8444284שבע -באר 4384ת"ד  6עזריאל ניצני רח'        

 

  44.48.2845, א' בחשוון תשע"ו                                4דף קשר מספר 

 ותיקים והחדשים שלום רב!ו"תרשיש" ה לומדיל

בדו את יקיריהם ואנו לבנו עם המשפחות שאיואירועים קשים מתרחשים בירושלים וסביבותיה. על כולנו קיץ חם עבר 

 מייחלים לכולנו ימי שקט ושלווה.

 שופעת תרבות והשכלה. שנהתשע"ו  תהא לכולנו. 44-השנת הלימודים את ב"תרשיש"  אנו פותחים בשעה טובה

  שנה מלאת עניין וסיפוק: אנו מקדמים בברכה את המורים החדשים ב"תרשיש" ומאחלים להם

 .מר דורון לביא, גב' קויפמן רעיהאביבה מהלו,  חלק, ד"ר-מריוןצ  ד"ר דליה 

אפרים זיו  ,את "פרלמנתרשיש" יםפרופ' אהוד זמורה לחברי הצוות המוביל טרפותו שללהצ ברכות חמות

  .שמוליק ליטמנטוביץו

       

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

דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  .קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים של כל הפעילויות

  tarshish.kaye.ac.il בכתובת:באתר של "תרשיש" גם 

  

מפגשי . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה :1אולם ב :01:0בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .4

אי הפעילות . נושאינם כרוכים בתשלוםו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד יםכולל"פרלמנתרשיש" 

כמו כן אנו ממשיכים במסורת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .והמועדים יפורסמו מראש

מן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתובהצלחה רבה. לפני כל הרצאה אנו מקיימים אותה  רגע של "תרשיש" –רש"ת 

, חשוב שהשפיע עליו אדםלדבר על ץ שמאחוריו סיפור, חפ להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות  שלוש וקצו לויו קהלה

 ועוד. , לשתף את הציבור בחוויה מעניינת מיוחד מקום לתאר

ח לקבל הצעות אודות מרצים נשמ. ושמוליק ליטמנוביץ' אהוד זמורהפרופ' אפרים זיו, הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

  ונושאים מעניינים.  

         

 ,ובחשוון תשע" ט"וביום רביעי ב"פרלמנתרשיש" שיתקיים  במפגש חגיגי את פתיחת שנת הלימודים תשע"ו נציין

פתח המפגש במעמד יי 48:45ובשעה  כיבוד קלניהנה מ באגף המוסיקה. :1באולם  01:11בשעה   :82.01.810

 נשיאת המכללה, פרופ' לאה קוזמינסקי, בקטע נגינה ובברכות. 

ההרצאה תעסוק  .כיצד אנו מדברים? מילים הורסות ומילים בונות על הנושא: פרופ' אהוד זמורהלאחר מכן ישוחח 

ו בקידום חיובי של בצורות הביטוי המילולי הנפוצות שחלקן מביאות לאלימות מילולית הרסנית וחלקן יכול לעזור לנ

יוקדש לצורות האלימות המילולית הנפוצות כל כך בחברה: במשפחה,   מטרותינו. להרצאה שני חלקים: הראשון

בעבודה, בדרכים, בבתי הספר וברשתות האינטרנט. החלק השני יוקדש להתבטאות מילולית המקדמת בצורה חיובית 

  תו של דייל קרנגי.על תוראת מטרותינו בקשירת קשר עם הזולת. חלק זה מבוסס 

רופא ילדים ופגים, מנהל מחלקת הפגים בסורוקה עד פרישתו, זוכה באות המופת לרופא מטעם  פרופ' אהוד זמורה,

היסטוריה כללית ובתנ"ך. מרצה על פרשת ב ,האגודה הישראלית למשפט ורפואה. מתעניין בהיסטוריה של הרפואה

תקשורת מילולית בין בני אדם הוא נושא המעסיק  ולומד ב"תרשיש". עהשבוע במשען ובקהילה המסורתית בבאר שב

 מאד הן כרופא והן כמתנדב בער"ן ובמשטרה.  ואות
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  ת.בטיחות רפואיבנושא:  פרופ' יואל דונחיןעם  "פרלמנתרשיש"  :4.00.810,  ובחשוון תשע" כ"בביום רביעי 

המוות".  סם "לעיתים הרופא שוגה ונותן הואתנו אחד הפירושים שני, "םלגיהינו  "הטוב שברופאיםשאומרים 

חלוקת  האנושית. חולשת הזיכרון, בעיית מגבלות היכולתעל  ישוחח פרופ' דונחיןבהרצאה  שוגים? רופאים מדוע

אוירה מתאימה   ידיעת המגבלות הללו ויצירת הקשב, יכולת הראיה והשמיעה והטיות קוגניטיביות שונות.

  י לטעות ולהגביר בטיחות.את הסיכו להקטין ותעשוי

 ,בעת היותו רופא בבית החולים הדסה ,האחרונות יםהשנ 25-עסק ב ,רופא מרדים בדימוס פרופ' יואל דונחין

 המכון הישראלי לבטיחות ברפואה. פרופ' דונחין הקים אתהנושא.  בטיחות ובהוראת במחקרי

 

"הומור בספרות  בנושא: אביבה מהלוד"ר עם  "פרלמנתרשיש"  :00.00.810,  ובחשוון תשע" טכ"ביום רביעי 

. גישה הבודקת את 2. גישה חברתית, פסיכולוגית וקוגניטיבית. 4רצאה תעסוק בגישות שונות להומור: הה היהודית"

  השתקפותם של סוגי הומור שונים בטקסטים ספרותיים ברמות שונות.

אילן, חוקרת ספרות העלייה השלישית -יטת ברבעלת תואר שלישי בספרות עברית מטעם אוניברס ד"ר אביבה מהלו

וספרות דור הפלמ"ח ואף פרסמה שני ספרים בנושאים אלה. לימדה שנים רבות קורסים שונים ומגוונים במכללות קיי 

 ובמכללת אחווה ועסקה בשנים האחרונות בנושא ההומור והסאטירה בספרות.

 

המעמד האישי בבית בנושא:  שולמית וולפישגב' עם  יש""פרלמנתרש  :02.00.810,  ותשע" ' בכסלווביום רביעי 

  טוענת רבנית.של סיונה יתובנות וחוויות מנ הדומה והשונה. –המשפט ובבית הדין הרבני 

עובדת סוציאלית. בעבר ניהלה את השרות הסוציאלי בסורוקה, מדריכה בכירה בבית הספר  שולמית וולפישגב' 

השנים האחרונות עבדה כטוענת רבנית וייצגה בבתי הדין הרבניים  48-וריון. בלעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן ג

חוויותיהן של נשים יוזמות  – הרי את לעצמך האחד,שני ספרים:  כתבהגב' וולפיש  בהליכי גירושין. לקוחות הנמצאים

נישואים ארוכים  סודם של - בטבעת זו השני,עובד למחזה והוצג בתיאטרון גשר. שספר  ,גירושין בבית הדין הרבני

 נשים שנישואיהן ארוכים ומצלחים. 35תוצאות מחקר שערכה על  והוא ומוצלחים

 

מטאורולוגיה בשירות  בנושא: ד"ר ניצה חייקיןעם  "פרלמנתרשיש"  :00.810.:8,  ותשע" י"ג בכסלוביום רביעי 

עננים אתמול ועכשיו. הציבור מקבל  . הציבור בישראל מקשיב לחזאים המבשרים על שקע ושרב, ומכ"מההסביב

ומדברים תחזית מפורטת לפחות פעם ביום ויכול גם להשוות בין החזאים. בעידן הנוכחי המידע הפך לנחלת הכלל 

אך האם הנושא באמת כה פשוט כפי שאולי נדמה? מה מיוחד בענף המדעי הזה בפרט ובכלל במדע  עליו רבות.

צרה של מושגים מתחום המטאורולוגיה, וידובר על תופעות מטאורולוגיות האטמוספירה? בהרצאה תיערך סקירה ק

 ייחודיות. יידונו יישומים של מידע מטאורולוגי תוך התמקדות בחשיבות המטאורולוגיה לצרכי הגנת הסביבה. 

ת ועוסקת שנים רבובעלת תארים במדעים מדויקים, היא בעלת תואר שלישי במדעי האטמוספירה  ןד"ר ניצה חייקי

 בתחום מטאורולוגיה וזיהום אוויר ומדעי הסביבה בכלל.

 

 .ואפשר להזמין גם אורחים ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים                         
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 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .2

 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל ה

 

על בסיס של מקום סיורים: בימי ראשון ובימי שלישי. ההרשמה תתבצע מועדי נקיים שני  "אצלנו טבע שכזה"לקורס 

 ם ראשון ולאחר מכן את היוצאים ביום שלישי. . תחילה נרשום את היוצאים ביופנוי

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס סיורל

 :0.00.810, ובחשוון תשע" י"טראשון  יוםבלקבוצה הראשונה יצא  סיורה

 :1.00.810, ובחשוון תשע" כ"אשלישי  הסיור לקבוצה השנייה יצא ביום

 מבשרי גשם וציפורים בהר הנגב הנושא:   

 .נחל ימין ,מכתש גדול ,אגם ירוחם ,חלמוניות ברכס ירוחם ,שמורת החולות :המסלול

     ) המסלול עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר, ולתנאים בשטח)

 .48:38בשעה  חזרה משוערת .7:88מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ :היציאה

 . לפי מזג אוויר ובגדים משקפת ,כובע, מים, נעליים נוחות :ציוד

 צמיות.ע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות

לצורך כניסה לאתרים  ₪( 35-)כ כסףבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.ובבתשלום, 

רביעי יום יוצאים ביום ראשון וביום שלישי יש להירשם עד ומדי הקורס הל ."במזכירות "תרשיש ההרשמהשימו לב: 

  :82.01.810 ובחשוון תשע" ט"זחמישי  יום ואורחים עד "לומדי "תרשיש,  :82.01.810 ובחשוון תשע" ט"ו

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.

  

 סיורל. על בסיס של מקום פנויבימי שלישי. ההרשמה תתבצע  נקיים סיור אחד -"לבנות ולהיבנות בה"לקורס 

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס

   :01.00.810 כ"ח בחשוון שלישי ביום יתקייםראשון הסיור ה

 "עיר העתיד" -חיפה  הנושא:

סטלה  ,לואי כרמל: בית רוטנברג, טיילת  ,הדר: הטכניון הישן ,: "המפרש"אזור הנמל ,המושבה הגרמנית :המסלול

     ) המסלול עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר, ולתנאים בשטח) מאריס.

 .49:88בשעה  חזרה משוערת .7:88מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ :היציאה

  .לפי מזג אוויר בגדים ,כובע, מים, נעליים נוחות :ציוד

  במקומות שניתן יהיה לתגבר.: ארוחות

לצורך כניסה לאתרים  ₪( 35-)כ כסףבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.ובבתשלום, 

ומדי ל,  :4.00.810בחשוון תשע"ו  כ"ב רביעייום עד  "במזכירות "תרשיש ההרשמה ללומדי הקורס שימו לב:

  :00.810.:בחשוון תשע"ו  כ"גחמישי  יום ואורחים עד ""תרשיש

 אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.
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פיקדון ₪  588לשנה דמי שימוש  ויפקידו ₪  58הלומדים. המעוניינים ישלמו  עומדת לרשות ספריית המכללה. 3

 )דמי הפיקדון יוחזרו בתום שנת הלימודים(. 

 . חנות חומרי למידה וכלי כתיבה. לרשותכם בקומת המקלט 4

, מתבקשים לעשות זאת בשבוע זה. יש לרשום תמונת פספורט ומספרי רכב. לומדים שלא מסרו בעת ההרשמה 5

 ת פרטי הרכב בתו החנייה שחולק בעת ההרשמה )הכניסה תותר אך ורק בהצגת תו החנייה(.א

, לחתום למסור תמונת פספורט לקבל קבלה, . לומדים שנרשמו באמצעות הטלפון מתבקשים להגיע למזכירות כדי6

 ולקבל תו חנייה. על טופס הרשמה

 .שי: תיק בד. לומדים חדשים מוזמנים לקבל 7

 רשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הדרך שלנו לתקשר עמכם.. לומדי "ת8

  43:88עד  8:38והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  6482848. מספר הטלפון של המזכירות: 9

         

 להתראות בכל הפעילויות 

  מנהלת "תרשיש" – חנה בלאו

 


