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 7117711.73 ,   כסלו, תשע"דב"ד י                3דף קשר מספר 

 tarshish.kaye.ac.ilדפי הקשר יישלחו גם לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו באתר של "תרשיש" בכתובת: 

 ללומדי "תרשיש" ולמורים שלום רב!

למידה לאורך  -מבוגרים ולומדים "נקיים ב"תרשיש" יום עיון בנושא   .11711.7ביום שלישי ו' בשבט תשע"ד, 

שבע מר רוביק דנילוביץ' ונשיאת המכללה פרופסור לאה קוזמינסקי. פרטים על -במעמד ראש העיר באר החיים"

 התכנית יימסרו בהמשך. כולם מוזמנים וניתן להזמין אורחים.

  
הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, "פרלמנתרשיש" פעילות  71:.7רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע1 7

 יקהבאגף המוס 1.אולם כל הפעילויות מתקיימות ב סדנאות ועוד. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

רגע  –רש"ת . אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחים. מוזמנים כל לומדי "תרשיש" ובתשלום כרוכות אינןו

או סיפור מעניין, ל . לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקותשל "תרשיש"

 ת ועוד. חוויה מעניינלמקום מיוחד, ל ,אדם חשובלחפץ שמאחוריו סיפור, ל

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים אפרים זיו, וחנוך גלברג1 הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

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

 

 :רדצמבודש להלן תכנית "פרלמנתרשיש" לח

 המהפכה" בנושא: רפי דוידזוןד"ר עם  "פרלמנתרשיש" 17111.73., דתשע"א' בטבת ביום רביעי 

האם המהפכה הדיגיטלית היא מסדר גודל של מהפכות ידועות כמו  "הדיגיטלית בראי התרבות והחברה

ות במרחב קמו מדינות חדשות הנמצא 24-המהפכה התעשייתית? אם כן, מהם המאפיינים שלה? במאה ה

וירטואלי כמו מעצמות העל: פייסבוק, וגוגל או מדינת היוטיוב )שוכנת ובת חסות של מעצמת גוגל(, האם יש וה

 להן גבולות? האם יש להן מאפיינים של מה שקרוי "מדינה"? מי הם תושבי המדינות ומה משותף להם?

שפה מיוחדת משלהם, דרכי תקשורת גם המבנה השבטי חזר לעולם החדש ונוצרו שבטים דיגיטליים שיש להם 

 בין אישית, טקסים וסמלים משותפים לחברי כל שבט. 

חיי היומיום, כישורי החיים תרבות  על השפעתם ,נהגי כמה מהשבטים הדיגיטלייםמ   בהרצאה יבואו לידי ביטוי

חברות?  האם המהפכה משנה מושגי יסוד כמו 1להתמודדות עם השינויים שהמהפכה הביאה בכנפיה הנחוצים

שפה? תפיסת הזמן? מה קורה למושג הידע? אילו שינויים מתרחשים בדרכי הפצת המידע, כמו עיתונים 

 וספרים? שאלות אלה יעמדו במרכז ההרצאה והדיון בעקבותיה.

חוקר ומכשיר מורים בתחום  ,במדעי החיים, מרצה במכללת קיי ואוניברסיטת בן גוריון  .Ph. D – ד"ר רפי דודזון

נולוגיות בחינוך ומפתח יוזמות חדשניות בתחום ההוראה והלמידה בסביבות מקוונות. פנסיונר ללא מנוח של טכ

 שמאוהב בעבודתו כמחנך ומכשיר מורים וממשיך אותה ללא לאות גם כיום.

 

לנהוג ולהישאר בנושא:  פי באומןאמר עם  "פרלמנתרשיש"  7717111.73 תשע"ד  טבת' בחביום רביעי 

 המטרה של והנוהגים בהן. רבות מכוניותמתנהלות שבו  ש והתנועה משולים למסלול מכשוליםהכבי .בחיים
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 , פיתחוכח המספר הרב של תאונות הדרכיםלנלהגיע ליעד בשלום. כדי  מסלול בהצלחההנהג היא לעבור את ה

כיצד  יםמכוונת את הנהג ומעניקה לו כלזו  .לנהיגה המשולה להתנהגות בתנאי הישרדות גישה מר באומן

חלקים,  3עיקריים שמשתלבים זה בזה כמו פאזל בן  מרכיביםשלושה  מהתאונה הבאה. הדגש הוא על להימנע

 תרחישים1 על פי צפיית  נהיגה  :הוא  כאשר המוטו המרכזי

רכש  ,מחשוב, מערכות מידעמי שם עסק בתחו גמלאי של מפעלי הברום ,תושב להביםהוא  אפי באומןמר 

בעמותת "אור ירוק לחיים" ומרצה בהתנדבות על חשיבותה של הנהיגה הנכונה מר באומן נדב כיום מת ושיווק.

הוציא לאור ספר שנושא את שם  . מר באומןבמקומון ובבלוג הוא כותבבמניעת תאונות. בשנים האחרונות 

 ההרצאה. הספר נבחן וקיבל את אישור הרשות הלאומית למניעת תאונות להפצה לנהגים צעירים. 

 

 מיכל מזרחיהגב' ועם  ריקי מוסקוביץעם גב'  "פרלמנתרשיש"  7117111.73 תשע"ד ט"ו בטבתיום רביעי ב

פעילות מחלקת , מסל"ןמהו  :נושאב)מסל"ן( פגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב נליוע סלרכז ממה

 שקרו. יםמקרבהרצאה יובאו דוגמאות של 1 הסיוע של מסל"ן

, במטרה לסייע,  4800שנת  נפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב, פועל מאזמרכז הסיוע ל -ן ”מסל

לנפגעות, לנפגעים ולבני משפחותיהם. לצד הסיוע לנפגעים,  ללוות ולהוות מקור ובסיס לתמיכה מעשית ורגשית

תופעות לשינוי חברתי, להעלאת המודעות ולצמצום משמעותי של  -להתמודדות עם שורש הבעיה פועל המרכז 

 .האלימות והאלימות המינית הנפוצות בכל רבדי החברה, וזאת על ידי פעילויות חינוך, מניעה והסברה

פגעות ולנפגעי תקיפה מינית לניוע סרכז המברכזת מחלקת הסיוע  ,בדת סוציאליתעו - ריקי מוסקוביץגב' 

 .רכזת ההליך המשפטי במסל"ן היא מיכל מזרחיהגב' )מסל"ן( וואלימות בנגב 

 

"החינוך ככלי  בנושא טפר-אביב בצרי גב' עם פרלמנתרשיש"" 1117111.73תשע"ד  טבתב בכ"ביום רביעי 

 שבע.-היא ראש תחום חינוך בבית הסוהר "אשל" בבארטפר -1 גב' בצרי"שיקומי בין כתלי בית הסוהר

  

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

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

 סיוריםלהצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס. לכל היכולים  סיורלסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים1 כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  ניתן להזמין אורחים

ולמצטרפים על בסיס של מקום  לימודי חו"ל ,א"ילתלמידי הקורסים לימודי  שני סיוריםבחודש דצמבר יתקיימו 

 3.1 -סיור מוגבל ל מספר המשתתפים בכל ביקור בתערוכת הורדוס במוזיאון ישראל1במוקד הסיורים  .פנוי

 

  117111.73  ראשון ה' בטבת תשע"דביום יתקיים  (ללומדי הקורס לימודי ארץ ישראל)הראשון  סיורה

 ביקור בתערוכת הורדוס 41:38בשעה  ,סנהדריה )לפי הזמן( ,מערב ירושלים-אתרי רגמים בדרום :המסלול

  .הברזל; דגם ירושלים בימי בית שנימוזיאון ישראל. דגש על התצוגות המוקדשות לתקופת הברונזה וב

 .48:88 בשעה שבע-לבאר חזרה משוערת .0:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

  אפשרות לתגבור.תהיה  :רוחותא נעליים נוחות; כיסא גלריה )למי שיש( :ציוד

 לתערוכהכניסה  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408, לימודי ארץ ישראלללומדי הקורס ₪  458 :מחיר
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 תעודות מזכות בהנחה.ביש להצטייד  ם.לגמלאי₪  32, יםלמבוגר ₪  88: רכהוהד

 ל' בכסלו תשע"ד  שלישי יום עד ישראל -ללימודי ארץללומדי הקורס  "במזכירות "תרשיש ההרשמה

 ""תרשישללומדי  17111.73. א' בטבת תשע"ד יום רביעיהקורס לימודי חוץ לארץ עד ללומדי  317111.73

 .אנא הקפידו להירשם במועד 117111.73ב' בטבת תשע"ד חמישי ום י ולאורחים עד

 

 7.17111.73  שלישי ז' בטבת תשע"דיתקיים ביום  ( לארץ-ץלימודי חו)ללומדי הקורס  הסיור השני

 מאפייני התקופה והתרבות הרומית בא"י, כפי שבאים לידי ביטוי בפועלו של הורדוס1הנושא: 

הדרך הרומית לירושלים בעמק  ,אבני מיל רומיות )גבעת ישעיהו( ,הרומית בית גוברין של התקופה המסלול:

ביקור בתצוגת הקבע  -הסיור בתערוכה  רלאח .במוזיאון ישראל תערוכת הורדוסב ביקור - 48:88 בשעה האלה.

 ציור הבשורה של בוטיצ'לי. -של התקופה הרומית במוזיאון, ולקינוח 

 .24:88 בשעה שבע-לבאר משוערת חזרה .8:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

  אפשרות לתגבור.תהיה  :רוחותא נעליים נוחות; כיסא גלריה )למי שיש( :ציוד

: לתערוכה והדרכהכניסה  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408, לארץ-לימודי חוץ ללומדי הקורס₪  458 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.ביש להצטייד  ם.לגמלאי₪  32, יםלמבוגר₪  88

 317111.73שלישי ל' בכסלו תשע"ד   יום עד  חוץ לארץללומדי הקורס ללימודי  "במזכירות "תרשיש רשמההה

 ולאורחים עד "ללומדי "תרשיש 17111.73.א' בטבת תשע"ד  יום רביעי עדארץ ישראל  הקורס לימודיללומדי 

 אנא הקפידו להירשם במועד. 117111.73ב' בטבת תשע"ד חמישי יום 

  

 יש עדיין מקומות פנויים בקורסים לערבית ולקולנוע. השבוע נפתח קורס לאדריכלות ולעיצוב הבית .3

 .המעוניינים יזדרזו להירשם

 

 מתבקשים לעשות זאת בשבוע זה.  פספורט תתמונלא מסרו בעת ההרשמה עדיין לומדים ש. 1

הלומדים  שם העמותה לקידום פרויקטים במכללת קיי.-חיוב התשלומים בכרטיס האשראי הוא על שימו לב:. 5

 ירות כדי לקבל את הקבלות עבור התשלומים.מתבקשים לסור למזכ

לתקשר עמכם . לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הדרך שלנו 8

 בעידן הטכנולוגיה המתקדמת.

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש" . 0

   8182040ות "תרשיש": מספר הטלפון של מזכיר

  

   למידה לאורך החיים" -"מבוגרים ולומדים  יום עיון בנושא: .11711.7 דתשע" ביום שלישי ו' בשבט

 אנא שריינו מועד זה, פרטים בהמשך.

 התראות בכל הפעילויותל

 מנהלת "תרשיש"  - חנה בלאו        


