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 13.3.2017טו' באדר תשע"ז                                                                                                              

 

                           5דף קשר מספר 

 

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

 מחים לחזור לשגרת השיעורים והפעילויותופשת סמסטר מגיעה לסיומה ואנו שח

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

 

       

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

באתר של "תרשיש" בכתובת: גם דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  .כל 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 "פרלמנתרשיש" כוללים

כמו כן אנו ממשיכים במסורת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .רסמו מראשוהמועדים יפו

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

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

 לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד. 

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

     ונושאים מעניינים.

 

       

 

 פרופ' רבקה כרמי" עם "פרלמנתרשיש 22.3.2017תשע"ז  כד' באדרביום רביעי 

 "הרפואה המותאמת אישית"שתרצה בנושא 

תקים האינטנסיביים והמרהרפואה המודרנית מתקדמת ללא הרף. אחד מתחומי המחקר  :תקציר ההרצאה

כל אחד מאתנו הוא יצור ייחודי  .ביותר הוא הטיפול הרפואי המותאם והמבוסס על הגנטיקה של החולה הספציפי

לנו להגיב באופן שונה למחלות השונות בגנים שלנו גורמת אחרים.  ומיוחד, עם מטען גנטי שונה וגנים

טן וסוכרת, ובעצם להשפיע השפעה זיהומיות, מחלות דלקתיות, ולהיות בעלי סיכון משתנה למחלות לב, לסר

 .ההרצאה תעסוק בגישה החדשנית ברפואה המבוססת על מידע זה .מכרעת על כל מרכיבי הבריאות שלנו

-אוניברסיטת בן נשיאתמכהנת כ ,גנטיקהול )ילדים ופגים( רפואהל פרופסור היא רבקה כרמי: פרופ' המרצה 

 ומנהלת המכון לגנטיקה בבית החולים סורוקה . כיהנה כדיקנית בית הספר לרפואהגוריון בנגב
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 עו"ד אברהם דותן עם "פרלמנתרשיש" 29.3.2017  תשע"ז' ניסן ב ביום רביעי

 "עלי מיתר"רצה בנושא: שי      

ההרצאה/סדנא היא מעין "ציור בצלילים" של מגוון כלי מיתר, תוך הצגת והדגשת גווניהם   :אהתקציר ההרצ

מרחבי עולם, כפועל יוצא של חומר וצורה. סיפור  כלי קשת ופריטה  15-18-של כ המיוחדים  האופיניים 

כלים מסוימים. עם אודות "הולדת" -ונגינת קטעים קצרים על כל אחד מהם )קלאסי ועממי( ואגדות תולדותיהם, 

מספר כלים הם פרי תחביב ודמיון של המרצה ובנייה עצמית תוך שימוש בחומרים חריגים. אוסף הכלים יוצג 

  לפני הקהל בזמן הסדנא.

-עצמאי, לרבות יועץ משפטי לרשות הנמלים, לעירית באר . בצד עיסוק כעורך דין עו'ד אברהם דותן  :המרצה

ציבור בביה"ד הארצי לעבודה, "ספוג מוסיקה" מילדותו, תלמיד הכנר יוסף  שבע, יועץ חקיקה להסתדרות ונציג

קמינסקי, מייסד התזמורת הסימפונית הבינדורית, נגן כינור וויולה בתזמורות "אמריטוס", תזמורת הקמפוס, 

ז"ל. גן ונגן מנדולינה ומנדולה באנסמבל  כלי הפריטה "שפיה" בניצוח משה יעקבסון -התזמורת הסימפונית רמת

 וותיק של מוסיקה קאמרית. נגן 

 

 .להזמין גם אורחים וניתן כולכם מוזמנים ל"פרלמנתרשיש"   

 

                   

 

 

 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ גרת הקורססיור במס נקייםחודש מידי  .2

 כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים.

  

 לומדי הקורס לימודי חו"ל "חלון לים התיכון"ל

 28.3.2017שלישי א' ניסן תשע"ז סיור ביום  יתקיים

 "אל חיפה ועכו, לחוף הים התיכון"הנושא: 

עכו, בדגש על פעילות  –זיאון הכט לתרבויות ימיות, אוניברסיטת חיפה מו –אתר שקמונה ליד חיפה  המסלול:

 שיט מעכו לחיפה )במידה ויתאפשר(. –המסדרים הצלבניים וערי המדינה האיטלקיות בה 

 7:00ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה היציאה: 

 19:00 חזרה משוערת:

 . יתבהתאם לתחז וביגוד ,נעליים נוחות משקפת, כובע, מים, :ציוד

 , יתאפשר תגבור.צמיותע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות

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

 תעודות מזכות בהנחה.וב₪ (  40 -)כ

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

 22.3.2017כד' באדר תשע"ז רביעי יום ם עד יש להירש -לומדי הקורס 

 27.3.2017יום שני כט' באדר תשע"ז  ועד 22.3.2017לומדי "תרשיש" ואורחים  מיום רביעי כד' באדר תשע"ז 

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.
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 "אנשים ואמונות בא"י": למדי ארץ ישראל ללומדי הקורס

 4.4.2017תשע"ז ניסן ום שלישי ח' יביתקיים סיור 

 חיפה והכרמל בדגש העדות השונות"" הנושא:

 הדרוזים בכרמל. –קהילת האחמדים באל כבביר  –מנזר הכרמליתים בסטלה מאריס  –מקדש הבהאים : המסלול

 ייתכנו שינויים בסדר האתרים.

   7:00מכללת קיי בשעה החנייה בממגרש  :היציאה

 .19.00בשעה  חזרה משוערת

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

 .יתכן תגבור בצהרים. צמיותע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות

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

 תעודות מזכות בהנחה.וב₪( 35 -)כ

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

 29.3.2017ב' בניסן תשע"ז  רביעייום יש להירשם עד  -לומדי הקורס 

 3.4.2017תשע"ז שני ז' בניסן  יום עדו 29.3.2017ב' בניסן תשע"ז  מיום רביעי ואורחים לומדי "תרשיש"

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

 08-6402742טלפון או ב "במזכירות "תרשיש הרשמה:

 אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים

 

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

  13:00עד 

         

 להתראות בכל הפעילויות 

  שרה גורדון מנהלת תרשיש


