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 23.1.2017כה' בטבת תשע"ז                                                                                                              

                             4דף קשר מספר 

 

 שלום רב!ולמורים ותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

 המחצית הראשונה מתקרבת לסיומה

עד יום חמישי י"ח באדר תשע"ז  12.2.2017ופשת סמסטר מיום ראשון ט"ז בשבט תשע"ז ח

16.3.2017 

במהלך החופשה נקיים השלמת שיעורים בקורסים בהם לא הושלמה מכסת שעות הלימוד 

 במהלך המחצית.

 עם מורי הקורס. ם מתבקשים לתאם את מועדי השיעוריםלומדי

 19.3.2017דר תשע"ז פתיחת סמסטר ב' ביום ראשון כ"א בא

 

       

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

באתר של גם י הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו דפ .המועדים של כל הפעילויות

  tarshish.kaye.ac.il"תרשיש" בכתובת: 

 

  

את , באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .1

 הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד מפגשי "פרלמנתרשיש" כוללים. תרשיש"נ"פרלמ

כל  ם,לומדיהמוזמנים כל  .. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראשאינם כרוכים בתשלוםו

אותה  רגע של "תרשיש" –אנו ממשיכים במסורת רש"ת  כמו כן .ניתן להזמין אורחיםוהמורים 

אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו 

שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע 

 ינת ועוד. עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעני

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

     הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים.
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 שפרה שוורץפרופ' " עם "פרלמנתרשיש 1.2.2017ה' בשבט תשע"ז ביום רביעי 

 עדתיות, דת ופוליטיקה בהקמתם של בתי החולים היהודיים בירושלים  נושא:ברצה שת

בהקמתם של בתי החולים   ראשיתם של שרותי הבריאות בארץ ישראלתקציר ההרצאה: 

, תחת 19-ים, הדסה , משגב לדך( במחצית המאה ה) שערי צדק, ביקור חול היהודיים בירושלים

השלטון הטורקי. הקמת בתי חולים אלה נבעה לא מצרכי הבריאות של הישוב היהודי אלא 

מאינטרסים דתיים ופוליטיים, אך בדיעבד הובילה להקמת מערכת בריאות ציבורית רחבה 

השרות והניהול של בתי תחילה בירושלים ובעקבותיה בכל הישוב היהודי בארץ ישראל. יסודות 

חולים אלה קבעו בפועל את התנהלותה ואת התפתחותה של מערכת הבריאות הציבורית 

 בישראל.

שעמדו בבסיס הקמתם של בתי  ההרצאה תסקור את ההיבטים הפוליטיים, הדתיים והרפואיים

ו לטוב הראשונים בארץ בעיקר אלה שבירושלים, ואיזה מרכיבים שנוסדו אז מלווים אותנ  החולים

 ולרע במערכת הבריאות הציבורית כיום.

במרכז  פרופסורו רפואהשל ה היסטוריהההיא חוקרת של   שפרה שורץ פרופסור המרצה:

היא משמשת כסגן מזכ"ל  .גוריון-אוניברסיטת בןלחינוך רפואי בפקולטה למדעי הבריאות ב

החברה הבינלאומית להיסטוריה של הרפואה. מחקריה עוסקים בהיסטוריה והתפתחות של 

 .שראל וההיסטוריה של הרפואה הציבוריתשירותי הבריאות בי

 

 ד"ר זאב זיוון עם "פרלמנתרשיש" 8.2.2017  תשע"זי"ב בשבט  ביום רביעי

 חבר בן גוריון מקיבוץ שדה בוקררצה בנושא: שי

שנות חייו האחרונות של האב המייסד של מדינת ישראל עוררו בשנים האחרונות  תקציר ההרצאה:

תחת השם 'בן גוריון אפילוג' חזרו על דמות המנהיג שאיבד את מחקר, כתיבה והכנת סרט. אלו 

ד את אשתו שנפטרה חמש כסאו, היה למדינאי כעוס וממורמר שנלחם ביורשו לוי אשכול, איב

שנים לפניו וחי לו בבדידות לא מזהרת במדבר. אלא שלבן גוריון, ואני יודע זאת כשכנו מהצריף 

שמאחורי הצריף הירוק המפורסם, היו גם חיים כחלק מהקיבוץ שבו חי בשדה בוקר ועל כך תספר 

 ההרצאה.

ות הים התיכון בסיורים לימד בתרשיש בעבר והחל את הסיורים לארצ ד"ר זאב זיוון :המרצה

הבלתי נשכחים לירדן ופטרה ולמרוקו. מלמד במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בעיקר 

בתחום הנגב. מדריך סיורים לקבוצות יד בן צבי, מכון אבשלום, העמותה להיסטוריה צבאית ועוד. 

' ומכיל שירים וסיורים ספרו האחרון במשותף עם פרופ' עדי וולפסון וגואל דרורי נקרא 'מטמון

בדווים בנגב וספר על -ותמונות מבאר שבע. בדרך למכבש הדפוס ספר נוסף על יחסי יהודים

 העשור השני למדינת ישראל בנגב הדרומי.

 

 .להזמין גם אורחים וניתן ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
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 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ סיור במסגרת הקורס נקייםחודש מידי  .2

 כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. 

 

 "מים וים" ללומדי הקורס

 14.2.2017 תשע"ז בשבט  יום שלישי י"חב יתקיים הסיור הרביעי

 "אל הנגב המערבי, לעת פריחת הכלניות" הנושא:

מתקני המים  –מעיינות שללה  –פארק נחל הבשור, כולל הדרך הנופית ומאגרי המים : המסלול

ביקור במוזיאון המים בקיבוץ ניר עם, או באתר שמחה של מקורות. כלניות  –בפארק נחל גרר 

 לאורך הבשור/נחל גרר.

 .19.00בשעה  חזרה משוערת  7:30מכללת קיי בשעה החנייה בממגרש  :היציאה

 . בהתאם לתחזית וביגוד ,נעליים נוחות משקפת, כובע, מים, :ציוד

 צמיות.ע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות

לצורך כניסה  כסףבלהצטייד יש  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  170ללומדי הקורס, ₪  150 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.וב₪( 35 -)כ  לאתרים בתשלום

  .08-6402742או בטלפון  "במזכירות "תרשיש הרשמה:

 8.2.2017י"ב בשבט תשע"ז רביעי יום יש להירשם עד  -לומדי הקורס 

תשע"ז שני י"ז בשבט  יום עדו 8.2.2017י"ב שבט תשע"ז  מיום רביעי  ואורחים לומדי "תרשיש"

13.2.2017 

  כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים. אנא הקפידו להירשם במועד

 

 "אנשים ואמונותהקורס "ללומדי 

 21.2.2017 תשע"ז,כ"ה בשבט  ביום שלישי יתקיים הסיור השלישי

 "חלון לדתות השונות ברמלה ובלודהנושא: "

כנסיות  –המגדל הלבן והמתחם שסביבו  –רמלה: המסגד הגדול הבנוי על בסיס כנסיה  המסלול:

, ביקור במתחם מרכז הקראים. לוד: כנסיית סנט ג'ורג'. אם הזמן יאפשר – העיר העתיקה ברמלה

 רבן גמליאל ביבנה

 19:00בשעה  חזרה משוערת 7:30 מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ היציאה

 . בהתאם לתחזית וביגוד ,כובע, מים, נעליים נוחות :ציוד
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 צמיות.עבוקר וצהריים  וחותאר: ארוחות

לכניסה  כסףבלהצטייד יש  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  170הקורס,  ללומדי₪  150 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.וב (₪ 35 -כ ) לאתרים

 08-6402742או בטלפון  "במזכירות "תרשיש הרשמה:

 15.2.2017י"ט בשבט תשע"ז רביעי יום יש להירשם עד  -לומדי הקורס 

כ"ד בשבט שני  יום עד  15.2.2017 תשע"זמיום רביעי י"ט בשבט לומדי "תרשיש" ואורחים  

 20.2.2017תשע"ז 

 אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים

 

 לים*יתכנו שינויים במסלולי הטיו

 

 מדים במסגרת "תרשיש"ללו

עבור התשלום לקורסים אליהם נרשמתם, הנכם מתבקשים לגשת למשרד תרשיש, בשעות  קבלהאם טרם קיבלתם 

 הקבלה, על מנת לקבלה.

           

   8:30והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  08-6402742, 08-6402818הטלפון של המזכירות: ספרי מ

  13:00עד 

         

 להתראות בכל הפעילויות 

  שרה גורדון מנהלת תרשיש


