
 

 

 tarshish@kaye.ac.il      80-8143828פקס:      80-8182040טל:       

 0141284שבע -באר 1384ת"ד  8עזריאל ניצני רח'        

 

 

    5.02.30.4  , אדר תשע"הב"ג י  יום רביעי,               6דף קשר מספר 

 

 !ומבדח חג פורים שמחולמורים  ללומדי "תרשיש"

 

 
 

  44.3.2841ללמוד ביום רביעי כ' באדר תשע"ה,  נשוב, להי חופשת הסמסטראנו בש  

ימודי ארץ ישראל" יצאו ליומיים לומדי הקורס "ל , להלן חלק מהן:פעילות ב"תרשיש" רחשהחופשת הסמסטר 

לגליל עם צולי כהן, יום עיון וסדנא בעיצוב קרמי התקיים בהצלחה רבה עם אליזבת כהן, התארחו ב"תרשיש" 

דרות המורים במחוז הדרום. בפגישה שהייתה טובה תיוסי משעלי וד"ר אליעזר וינוגרד העומדים בראש סניף הס

העשייה ב"תרשיש" ן האורחים התרשמו מ יו, חנוך גלברג ומירי אדלר.נכחו גם נציגי הלומדים שלנו: אפרים ז

לומדי הקורסים לצילום ליומיים של צילומים ביום ראשון הקרוב יוצאים והביעו את רצונם לשתף עמנו פעולה. 

 באתרים בצפון. נאחל להם סיור מרתק ותוצרים מלאי השראה.

 ומה בהמשך?

 

מפגשי "פרלמנתרשיש". את , באגף המוסיקה 04אולם ב 4.:0. רביעי בשעהנקיים בימי  בכל שבוע. .

. נושאי הפעילות אינם כרוכים בתשלום"פרלמנתרשיש" כוללים הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד ו

. כמו כן אנו ממשיכים ניתן להזמין אורחיםמוזמנים כל הלומדים, כל המורים ו והמועדים יפורסמו מראש.

אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור  של "תרשיש"רגע  –במסורת רש"ת 

למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב 

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

 אפרים זיו, חנוך גלברג ושמוליק ליטמנוביץ'. ם: ה"פרלמנתרשיש" מרכזי 

 נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים. 

   

מדרשים  –תורת חיים : בנושאיוסי רגב  עם מר"פרלמנתרשיש"   2.30.4...תשע"ה,  כ' באדרביום רביעי 

, רב חסדא ומרי בר איסק יפורים מן המדרשים, שהסיכוי שתשמעו אותם מפי הרבנים הוא קלוש:ס חתרניים

רבי עקיבא והיחס , חנינא בן דוסא וקורבן האבן, סיפורי ר` יוסי דמן יוקרת ,לשם מיצווה אבא תחנה: חילול שבת

הסיפור על סבלנותו של הילל , שאהב את אשתו המרשעת )פרשנות אחרת( חכםר` יוסי הגלילי, ה וכן לרפואה

 .הזקן )סיפור יפה(
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. מר רגב היה 4683גוריון בנגב, ומחלוצי המחשבים בארץ משנת -הוא גמלאי של אוניברסיטת בן יוסי רגבמר 

 4698יון בנגב. בשנת גור-ם של הטכניון ולאחר מכן מנהל מרכז החישובים באוניברסיטת בןמנהל מרכז המחשבי

הביא לישראל את הדואר האלקטרוני. מר רגב  4608הוא בנה פרויקט גדול של הוראה בסיוע מחשב ובשנת 

כיום בעל בלוג וכותב בו בין היתר על ענייני מחשבים ועל ההיסטוריה שלהם. מר רגב הופיע פעמים מספר 

 ואנו מודים לו על היענותו.בהצלחה רבה   "פרלמנתרשיש"ב

היה  -"שייקספיר בנושא:  נחס אופקפמר עם "פרלמנתרשיש"  8.2.30.4.תשע"ה,  אדרב זיום רביעי כ"ב

ראשית צמיחת האופרה באותם  ועוד עלמוזיקה ומחשבות אודות שייקספיר, וחידת כתיבת יצירותיו. או לא היה" 

שנים רבות, ממקימי מלמד ב"תרשיש"  מורה ומחנך למוסיקה פנחס אופקמר  הימים, אבל בארצות שונות.

ן "שבע". מרצה בחוגי הקונסרבטוריון העירוני. הפיק ויצר פופרות )אופרות פופ( ומחזות זמר. עיתונאי במקומו

 שבע". -ובהשתלמויות מורים. יוזם וכותב תכניות לימודים. חתן פרסי חינוך ובעל אות "יקיר באר מוסיקה רבים

 

ילדים טובים בנושא:  שלומית גיאד"ר עם רלמנתרשיש" "פ 34.2.30.4תשע"ה,  ה' בניסןביום רביעי 

כיצד ייתכן כי החל משנות התשעים של המאה העשרים השתנה לחלוטין משחק הכדורגל . משחקים כדורגל

מספורט של מעמד הפועלים, המקושר עם גבריות ואלימות, הפך המשחק לאליטיסטי ומתאים למעמד  ?באנגליה

כבר מגיל צעיר, דמויות להשוואה ומודלים לחיקוי, חוקי המשחק השתנו וזה הפך  הגבוה. שחקני הכדורגל הפכו

יותר. גם האוהדים שלו, לשעבר כורי פחם ועובדי דחק במפעלים, אימצו נורמות של התנהגות  תרבותיעדין ו

כיצד ניתן למנוע ו הכדורגלק חהתייחסות למששהתרחשו בבשינויים בהרחבה  תידון"מערבית". ההרצאה 

 ימות ולהרחיק עבריינות.אל

מכללת ספיר. בין במכללת קיי לחינוך ובאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, בהיא חוקרת ספורט  ד"ר שלומית גיא

גרה באנגליה וחקרה את הכדורגל במדינה, מתוך ניסיון להבין כיצד הועלמה תופעת  2888-2880השנים 

ת ספרה: "אימפריה: איך המציאה אנגליה את רסמה אפ 2844בענף ספורט אלים זה. בשנת החוליגניזם 

את ספרה: "ילדים טובים משחקים כדורגל". היא הייתה חברה במועצות  2841הכדורגל מחדש" ובשנת 

 עדת זליכה לשיפור פני הכדורגל. וממשלתיות בנושא מניעת אלימות ויועצת לו

 

 . בצלאל כהן בהדרכתו של מרישראל" -"לימודי ארץ סיור במסגרת הקורס מדי חודש נקיים .3

בקורס לומדות השנה שתי קבוצות ולכן נקיים שני סיורים: בימי כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. 

. לסיור יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי ל בסיס של מקום פנויעראשון ובימי שלישי. ההרשמה תתבצע 

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחים הקורס או

 

 33.2.30.4תשע"ה,  ' בניסןבראשון  לקבוצה הראשונה יצא ביום סיורה

  35.2.30.4תשע"ה,  ' בניסןדשלישי הסיור לקבוצה השנייה יצא ביום 

 

  ופעילות המחתרות בימי המנדט הבריטי. יפו, בדגש ראשית ההתיישבות-אביב-לת :נושא הטיול

טמפלרית. הליכה לשכונת -"המושבה האמריקאית" מצפון ליפו, אשר הפכה לימים למושבה גרמנית המסלול:

ביקור ב"מוזיאון אצ"ל  , )הפסקה(,פלורנטין, ביקור במוזיאון לח"י, ופרשת הרצח של אברהם "יאיר" שטרן

" בת"א, ולאחרונה הקריה"שרונה", לימים " -ה הטמפלרית סיור במושב ,"ח", בית גידי, ליד גן צ'ארלס קלורבתש

 תתקיימנה במקומות שניתן לתגבר הארוחות. הפסקות אוכל  מתחם פנאי.
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 תהיה בדיוק בזמן.היציאה  .46:88בשעה  חזרה משוערתממגרש החנייה במכללת קיי.  9:88בשעה  היציאה:

 

ובתעודות ₪(  28-38יש להצטייד בכסף ) ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  498ללומדי הקורס, ₪  418 :מחירה

 .מים, נעליים נוחות, ביגוד צנוע כובע,: ציוד .מזכות בהנחה לצורך כניסה לאתרים בתשלום

 

 ,תשע"ה רבאד כ"היום שני במזכירות "תרשיש". ליוצאים ביום ראשון או ביום שלישי יש להירשם עד  ההרשמה

  1.2.30.4. ,תשע"ה אדרב כ"חחמישי  יום עדיירשמו לומדי "תרשיש" ואורחים , 6.2.30.4.

 

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.

      

 

 נותרו מקומות פנויים במחזורי הטיולים לצרפת. המעוניינים יזדרזו להירשם. פרטים במזכירות "תרשיש". 2

 

  

  2.5.30.4.שבים ביום שני כ"ד בניסן תשע"ה,  31.2.30.4. חופשת פסח מיום ראשון ט' בניסן תשע"ה, 5

                  

  43:88עד  0:38והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  8182040מספר הטלפון של המזכירות:  .4

   

 להתראות בכל הפעילויות לכולנו בהצלחה בסמסטר ב' ו

 

 

 חנה בלאו 

 מנהלת "תרשיש"


