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                                 3דף קשר מספר 

 ,שלום רבוללומדים "תרשיש" מורי ל

 .קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים של כל הפעילויותאנא , קשרהדף עמכם קשר היא באמצעות יצור הדרך שלנו ל

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

           

י מפגש. תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה :1אולם ב :0150בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .4

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

רגע של  -כמו כן אנו ממשיכים במסורת רש"ת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .יפורסמו מראש

 שלוש וקצו לויו קהלהמן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתואה בהצלחה רבה. לפני כל הרצמקיימים אנו  אותו "תרשיש"

, לשתף מיוחד מקום לתאר, חשוב שהשפיע עליו אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור,  להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות 

 ועוד. את הציבור בחוויה מעניינת 

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

  ונושאים מעניינים.  

   

העיראקית  לכורדיסטןשליחות הבנושא:  משה סיבונימר עם  "פרלמנתרשיש"  106..6.0, ותשע" כ"ה בטבתביום רביעי 

לאמן את הצבא הכורדי הייתה מטרה . הכורדיסטןלהמוסד  ידי-של מר סיבוני על שליחותהסיפור הרצאה תעסוק בה .0161 בשנת

 מוסטפה בראזני במלחמתו בצבא עיראק. בראשותו של מולא

 .בוגר יחידה מובחרת בצה"ל, שירת בשב"כ ובמוסדהוא חקלאי ממייסדי מושב חצבה בערבה.  מר סיבוני

 

הכאוס הישראלי5 בנושא:  פרופסור יהושע גיתאיעם  "פרלמנתרשיש" 106..01.0תשע"ו,  ' בשבטגביום רביעי 

האידיאולוגיים הדומיננטיים המתרוצצים בחברה הישראלית  את הזרמים נתח פרופ' גיתאי י .ציוניות בהתנגשות אידיאולוגיות

 יה היסטורית ורעיונית.מזווית רא ,כיום והמעצבים את התהליכים המדיניים והחברתיים של ישראל

לשעבר ראש המרכז לחקר הרטוריקה באוניברסיטת קייפ טאון ובעל הקתדרה לספרויות יהודיות ומלמד במחלקה  יאתיג 'פרופ

  .אומנות הרטוריקה-ו השיח הישראלי, חוזרים לתנ"ך לישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב. מספריו שפורסמו לאחרונה:

 

התרגומים הראשונים לתנ"ך  נושא:ב ד"ר מוטי אזולאיעם  פרלמנתרשיש"" 106..1.0.ע"ו, תש שבט' ביביום רביעי 

קדוש לשלוש הדתות המונותיאיסטיות.  כטקסטנתפס ו הכי הרבה שפות בעולם-התנ"ך הוא הספר שתורגם ל .והפיצול בנצרות

נים? מי היו המתרגמים? כיצד התייחסו מי בכלל כתב את התנ"ך? מה הייתה המוטיבציה לתרגומים השו :תתדון בשאלוההרצאה 

  ?הנוצרים הראשונים ואבות הכנסייה לתרגומים הללו? כיצד גרם התרגום הלטיני המפורסם המכונה "וולגטה" לפיצול בנצרות

תואר ראשון ושני בחינוך  בעלטכנולוגית, המכללה הבוגר הוא  מורה בגמלאות ממערכת החינוך. -תושב מיתר  מוטי אזולאיד"ר 

עוסקת בפולמוס בפרשנות שלו עבודת הדוקטור  בוגר תואר שלישי בפילוסופיה והיסטוריה של עם ישראל.ובמחשבת ישראל ו

 44-43המקרא )הברית הישנה( בין אבות הכנסייה לפרשנותם של חז"ל ולפרשנים הקלסיים הצרפתיים והספרדיים במאות 

ריכז מגמת אלקטרוניקה ומגמת מחשבת הוא  נחיית בית מדרש.בוגר קורס הסמכה להד"ר אזולאי  הנחשבים לפרשני הפשט.

בית מדרש להורים ותלמידים  . מר אזולאי הקיםשותף בכתיבת תכניות לימוד במקצוע מחשבת ישראל והיה ישראל באורט בערד

  .כעת מרצה בתנ"ך ובספרות חז"ל במוסדות ובארגונים שוניםובערד 
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תכנון ובניית האנטנה של כיפת בנושא:  מר מני כהן עם  "פרלמנתרשיש" 106..7.0.תשע"ו,  שבטב זביום רביעי י"

עובד . מר כהן בעל תואר מהנדס חשמל ואלקטרוניקהבבאר שבע,  "בוגר המכללה להנדסה "סמי שמעוןמני כהן מר ל. ברז

  .במפעל "אלתא" באשדוד

 .ואפשר להזמין גם אורחים ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים               

        

 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .2
 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים.כל ה

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

פי מספר הנרשמים. על ביטול יציאה לטיול יש להודיע לפחות עד יום לפני מועד -שימו לב, הזמנת סוג הרכב מתבצעת על

 שקלים.  1:-היציאה בדוא"ל, או בטלפון. המבטלים את היציאה לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויבו ב

 

 אל מישור החוף הצפוני והשרון הנושא5  106..0.:, ותשע" כ"ד בטבת שלישי יוםביצא  "אצלנו טבע שכזה"לקורס  סיורה. א

 יתכן שינוי בסדר האתרים.הגן הבוטני ב"אילנות".   -המרכז הימי ב"מבואות ים"  -החוף ורכס הכורכר באזור מכמורת  המסלול5

 48:38שעה ב חזרה משוערת 7:88 ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה 5היציאה

  .ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות  ציוד: כובע, נעליים נוחות, מים, משקפת. ביגוד בהתאם לתחזית. :ציוד

 תעודות מזכות בהנחה.וב ₪ 35-כבלהצטייד יש  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 5מחיר

לומדי "תרשיש" ואורחים  ,:10...11.0 תשע"ו  טבתב חרביעי י"יום עד  יירשמוס לומדי הקור ".במזכירות "תרשיש :הרשמה

  להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים. יש .106..0.0תשע"ו  טבתב טי" חמישייום עד  רשמויי

 

 ת יהודהאל מושבו הנושא5  .106..0..0 ,בשבט תשע"ו 'ב שלישי יוםב יצא "לבנות ולהיבנות בה"קורס הסיור לב. 

 יתכן שינוי בסדר האתרים. מכון וייצמן למדע, בדגש על המבנים והעיצוב הסביבתי. -מזכרת בתיה  - חוות חולדה  5המסלול

 .49:88בשעה  חזרה משוערת 7:88מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ 5היציאה

 ת שניתן יהיה לתגבר.ארוחות במקומו: ארוחות  כובע, מים, נעליים נוחות. ביגוד בהתאם לתחזית. :ציוד

 תעודות מזכות בהנחה.וב ₪ 35-בכלהצטייד יש  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 5מחיר

 ואורחים "לומדי "תרשיש,  106..6.0 ,תשע"ו טבתב הרביעי כ"יום עד  יירשמו לומדי הקורס ."במזכירות "תרשיש 5הרשמה

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים. .106..7.0 ,ותשע" טבתב וכ"חמישי  יום עדיירשמו 

                    

 43:88עד  8:38וחמישי בשעות  רביעיוהיא פתוחה בימים שני,  6482848. מספר הטלפון של מזכירות "תרשיש": 9

 

 להתראות בכל הפעילויות 

  מנהלת "תרשיש" – חנה בלאו

       


