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  22.02.2016 ו, "תשע באדר א' ג"י             5דף קשר מספר 

 ותיקים והחדשים שלום רב!ו"תרשיש" ה לומדיל

 חופשת הסמסטר מאחורינו. אנו מקווים שנהניתם מתקופת החופשה ושבתם רעננים לסמסטר ב'.

 כולכם מוזמנים להצטרף. ןבנוסף ללימודים תתקיימנה פעילויות מעניינות אליה

       

 

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

 בכתובת:באתר של "תרשיש" גם דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  .הפעילויות

tarshish.kaye.ac.il  

 

מפגשי . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .1

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

כים במסורת כמו כן אנו ממשי .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 חפץ שמאחוריו סיפור,  להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות  שלוש וקצו לויו קהלה

  ועוד., לשתף את הציבור בחוויה מעניינת מיוחד מקום לתאר

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

  מרצים ונושאים מעניינים.  

         

"אירועים היסטוריים : בנושא אבן-מר שלום הרעם  "פרלמנתרשיש"  2.3.2016ביום רביעי כ"ב באדר א' תשע"ו,  

אירועים בהם אתרים יוצגו של שירי משוררים,  ,זמרבבסיפור ו הריסקובא הרצאה ת. בהמשתקפים בזמר הישראלי "

 ח" ,"שיר העמק", "את אדמה" ועוד."שיר שמ: כגון ידועיםמשתקפים בשירים כפי שהם היסטוריים 

 ניידתאת ניהל  בבתי ספר,פרישתו לגמלאות היה מורה למוסיקה לעד  שנה. 40-כהוא איש מוסיקה  אבן-שלום הר מר

ת במקסיקו סיטי בבתי במשך שש שנים היה בשליחות חינוכית מטעם הסוכנות היהודי  מחוז הדרום.של  אומנויותה

 .בקייב ומוסקבה  קיים סמינרים קצרים למורים יהודייםלהסוכנות היהודית  ידי-על. כמו כן הוא נשלח ספר יהודיים

  .במקומות שוניםשנים רבות היה מדריך ומנצח על חבורות זמר 

 

האם כל הפעילות  בנושא: בני גרובשטיין מרעם  "פרלמנתרשיש"  9.3.2016,  ותשע" כ"ט באדר א'ביום רביעי 

להאריך את תוחלת החיים?  שפר איכות החיים? של מי?ל נועדה בכדי נושא איכות הסביבה )הגנת הסביבה(ב

סימני  בהרצאה יועלוינו, ורמת חיינו. נראה כי כל הטיפול בנושא נובע מהרעיון לשפר את טיב חי לכאורה של מי?

רמת החיים שיפור מ ולאו דווקאכי חלק ניכר מפעילות זו נובע מאינטרסים זרים לחלוטין  יובהרו והנחה ז לגבישאלה 

בעל תואר שני בהנדסה כימית והנדסה גרעינית, סגן ראש אגף בטיחות ואיכות הסביבה  בני גרובשטייןמר  ואיכותה.

וף פיקוד העורף לחומרים מסוכנים וחבר בוועדה להשוואת סיכונים של הסוכנות הבינלאומית בקמ"ג, יועץ לאל

 לאנרגיה אטומית.
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"רפואה ורופאים  :בנושא פרופ' יעקב קנטיעם  "פרלמנתרשיש"  16.3.2016,  ותשע" ו' באדר ב'ביום רביעי 

וש חצי האי האיברי על ידי המוסלמים כיב .בין השלטון המוסלמי לשלטון הנוצרי" ,בתור הזהב יהודיים בספרד

מכונה בהיסטוריה  10-12 –הביא לתקופת פריחה תרבותית ומדעית ביהדות ספרד. תקופה זו שנמשכה בין המאות ה 

. במהלך תקופה זו נוצרו יצירות תרבות ומדע רבות וידועות. מבין כל אלה תעסוק תור הזהב של יהדות ספרד בשם 

 ל אותה תקופה.ההרצאה ברפואה והרופאים ש

שתחום התמחותו הרפואית הוא אורולוגיה, היה עד פרישתו מנהל המחלקה לאורולוגיה בבית  פרופ' יעקב קנטי

שפתם של יוצאים יהדות ספרד שגלו לאחר  -החולים סורוקה. בין שאר תחומי התעניינותו וחקירותיו היא שפת הלדינו 

פרופ' קנטי מרצה בנושאים הקשורים   הייתה שגורה במשפחתו.גירוש ספרד לארצות הים התיכון וארצות השפלה, ש

גוריון -ליהודים דוברי השפה בארצות פזורתם. הוא חבר במרכז משה דוד גאון לתרבות הלדינו שבאוניברסיטת בן

 והרשות הלאומית לחקר תרבות הלדינו.

 

אתיקה עיתונאית : בנושא דוד יוסובמר עם  "פרלמנתרשיש"  30.3.2016,  ותשע" כ' באדר ב'ביום רביעי 

דילמות מוסריות בהן מתחבט כל עיתונאי או עורך בעידן  בהרצאה יוצגו וידונו .בעידן התחרות בתקשורת

 התחרות העזה בין הערוצים השונים.

 הרדיו האיזורי של הדרום והנגב. –מנכ"ל רדיו דרום הוא   דוד יוסובמר 

 

 .ואפשר להזמין גם אורחים רלמנתרשיש"ל"פ כולכם מוזמנים                         

                   

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

 .ום פנויעל בסיס של מקשאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס סיורל

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

 שקלים.  50-לפני מועד היציאה בדוא"ל, או בטלפון. המבטלים את היציאה לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויבו ב

 "אצלנו טבע שכזה" ללומדי הקורס 

   13.3.2016שון ג' באדר ב' תשע"ו, יום ראב הסיור הבא יתקיים

 אביב בהר הנגב הנושא:

הר הנגב  -הפסקת צהריים בעבדת  -פריחת אירוס הנגב וצמחי חולות נוספים  -חולות בנגב המערבי  :המסלול 

הגבוה: פריחת הצבעונים, השמשונים, ובתקווה פריחת ריבס המדבר. תצפית בנדידת עופות דורסים, ואם הזמן 

 יתכן שינוי בסדר האתרים. ור במרכז המבקרים המחודש במצפה רמון.יאפשר, ביק

  18:30משוערת בשעה החזרה  7:00ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  היציאה:

 משקפת, כובע, נעליים נוחות, מים. ביגוד בהתאם לתחזית. :הציוד

 ארוחות עצמיות. יתאפשר תגבור. הארוחות:

לאדם. נא להביא תעודות ₪  20ללומדי "תרשיש" ואורחים. כניסה לאתרים  ₪ 170ללומדי הקורס, ₪  150: המחיר

 מזכות בהנחה )אזרח ותיק, מטמון וכו'(.

, לומדי "תרשיש" 9.3.2016תשע"ו  רביעי כ"ט באדר א'לומדי הקורס יירשמו עד יום  במזכירות "תרשיש".ההרשמה: 

  9-10.3.2016 ,תשע"ול' באדר א' -כ"טואורחים יירשמו בימים רביעי וחמישי 

 יש להירשם במועד כדי לנוכל להיערך ברכב מתאים.
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 הקורס "לבנות ולהיבנות בה"ללומדי        

   22.3.2016באדר ב' תשע"ו,  בשלישי י"יום ב הסיור הבא יתקיים

 אביב-תל הנושא:

ות ושימור בשדרות התחדש -התצוגה של ראשית העיר בבניין מגדל שלום  -ראשיתה של העיר, רחוב הרצל המסלול: 

 יתכן שינוי בסדר האתרים. כיכר הבימה ומתחם האופרה, ועוד ככל שיותיר הזמן. -רוטשילד 

  18:30משוערת בשעה החזרה  7:00ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  היציאה:

 כובע, נעליים נוחות, מים. ביגוד בהתאם לתחזית. :הציוד

 ארוחות עצמיות. יתאפשר תגבור. הארוחות:

לאדם. נא להביא תעודות ₪  20ללומדי "תרשיש" ואורחים. כניסה לאתרים ₪  170ללומדי הקורס, ₪  150: מחירה

 מזכות בהנחה )אזרח ותיק, מטמון וכו'(.

, לומדי "תרשיש" 17.3.2016 ,' תשע"ובבאדר  חמישי ז'לומדי הקורס יירשמו עד יום  במזכירות "תרשיש".ההרשמה: 

 21.3.2016 ,' תשע"ובבאדר  ני י"אשואורחים יירשמו בימים 

 יש להירשם במועד כדי לנוכל להיערך ברכב מתאים.

 

   

 לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הדרך שלנו לתקשר עמכם. .1

  13:00עד  8:30והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  6402818מספר הטלפון של המזכירות:  .2

          

 להתראות בכל הפעילויות

  הנהלת "תרשיש" –שרה גורדון 

 מנהלת "תרשיש" – חנה בלאו

 

 
  
  

 

 


