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  25.10.2018 , תשע"חבחשוון ט"ז

 2018חודש נובמבר  – 2דף קשר מספר 

 

 שלום רב ,ולמורים , להנהלהותיקים והחדשיםו"תרשיש" ה לומדיל

 

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

רוני שלכם, ויופיעו גם באתר של "תרשיש" בכתובת: דפי הקשר יישלחו לדואר האלקט .כל הפעילויות

tarshish.kaye.ac.il  

 .לקורסים, שבהם נותרו מקומות גם טלפונית להירשםוניתן להמשיך בימים ב' ד' ה', שבהם המזכירות פתוחה, 

 מוזמנים להגיע לקבלן. במזכירות ביה"ס מתויקות קבלות עבור הנרשמים. הלומדים

   

הרצאות, שיחות, קונצרטים,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמ 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל 

כל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .ים יפורסמו מראשוהמועד םנושאיה. אינם כרוכים בתשלוםו סדנאות ועוד

  .ניתן להזמין אורחיםו

הפרלמנט הועבר עד פרלמנתרשיש יתקיים בגלריה של בניין האומנות )שימו לב, השתנה מקום המפגש : 

 .(עקב שיפוצים שנעשים באולם בבניין המרכזי

קיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה אותה אנו מ רגע של "תרשיש" – רש"תכמו כן אנו ממשיכים במסורת 

ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו  ,תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל

 סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד. 

 אפרים זיו ושמוליק ליטמנוביץ'.  ,פרופ' אהוד זמורההם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

 .והמרצה המפגשנושא לגבי בכל שבוע תישלח תזכורת 

 

שימו לב, לומד או אורח שאין ברשותו אישור כניסה לרכב, לא יוכל להיכנס עם רכבו לחניית המכללה החל 

 )אורח או מי שאינו רשום לקורסים לא זכאי לקבל אישור כניסה(. 14.10.2018מ 
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 2018 נובמברבחודש המפגשים להלן רשימת 

7.11.2018  

 מבוא לתורת הקבלה הנושא:

המבוא יתרכז במהות האל לפי התפיסה העממית. העובדה שהפילוסופיה  :תוכן ההרצאה

והקבלה דנים במהות  האל היא הוכחה שאינם מסכימים עם התפיסה העממית לגבי מהות האל, 

של הגדרת האל כעילת העילות, או כאין  כפי שמצטיירת במקרא ובספרות חז"ל. מה ההשלכות

סוף לגבי השגחה, לימוד תורה וקיום המצוות בהתאם לדרישות הדת,  האם לפי הגדרה זו, קיום 

המצוות הוא רצונו של האל?. אלו השלכות עשויות לנבוע מהגדרה החדשה של האל לגבי אדם 

 חילוני.

יטת סבמורשת יהדות מרוקו באוניבר מרוקו בתורת הקבלה  ויהדותחוקר  ד"ר דן מנור המרצה: 

בין השאר  במכון יד  . פרסם ספרים, סיפורים ומאמרים רבים במסגרות אקדמיות שונות.בן גוריון

 ומסגרות אחרות.  בן צבי

 

14.11.2018 

   האומנם? – "המתרגם הוא בוגד"  ”Traduttore, Traditore“ :הנושא

האם  האם כל יצירה ספרותית ניתנת לתרגום?  בדיוק תפקידו של המתרגם?   מה תוכן ההרצאה:

יש שוני בין תרגומים מתקופות שונות, ואם כן, למה? ננסה לענות על שאלות אלו ואחרות בעזרת 

  דוגמאות מספרות ילדים ומבוגרים, שירים, פרסומות ועוד.  

גום ותרטק ומורה למתמטיקה, אנגלית -האוויר, עובדת היי-קצינה בחיל  המרצה: שרה גבאי

כן, למדה לימודי -בספרות אנגלית מאוניברסיטת בר אילן. כמו  MAל בגמלאות( בעלת תוארו)הכ

תרגום ספרותי בבר אילן. כיום עובדת כמדריכת מורים לאנגלית ברשת אורט, ומתרגמת ספרותית 

 בתור תחביב.  
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21.11.2018 

 

 

 לבטים לפני ובזמן הקונגרס הציוני הראשון, יהודה לייב ברגר הנושא:

 

אירועים  שקדמו לקונגרס הציוני  הראשון, וגם תוך קיום הקונגרס העיבו על עצם קיומו.  תוכן ההרצאה:

קדמו לפתיחתו וגם תוך זמן קיומו אשר ההרצאה תסקור את האירועים הדרמטיים בתנועה הציונים אשר 

 העיבו על אירוע חשוב זה  של התנועה הציונית העולמית.

הוא מחלוצי המחשב בישראל. מחבר המאמר "סוקרטס והאינטרנט". הוא היה  יוסף רגב :המרצה
הביא לישראל את הדואר   1980בשנת  .מורה למחשבים באונ' בן גוריון בנגב, ולפני כן בטכניון

רוני. לאחר יציאתו לגימלאות הפך יוסף רגב להסטוריון חובב, שעוסק בעיקר בהסטוריה של האלקט
 הישוב הציוני בארץ ושל מדינת ישראל. הוא מפרסם את מימצאיו בבלוג שלו. 

 

28.11.18 

 ין ופרוידינשטילמה מלחמה? בעקבות חליפת מכתבים בין אי הנושא:

חשבות שעוררו הוגי דעות בשאלת האי אלימות : בהרצאה זו אסקור כיוונים ומתוכן ההרצאה

 במאבקים לאומיים ואתניים.

לשעבר ראש המרכז לחקר הרטוריקה באוניברסיטת קייפ טאון ובעל , יהושע גתי 'פרופ :המרצה

במחלקה לישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב. מספריו  לימד .הקתדרה לספרויות יהודיות

 .אומנות הרטוריקה-השיח הישראלי ושפורסמו לאחרונה: חוזרים לתנ"ך, 
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 2018סיורים במסגרת הקורס בלימודי  א"י, נובמבר 

 

 ישראל" בהדרכתו של בצלאל )צולי( כהן. -מדי חודש נקיים סיורים במסגרת הקורס ב"לימודי ארץ

חים כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. לסיורים יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס ואור

 שאינם לומדי "תרשיש" על בסיס מקום פנוי.

 

 לקראת הסיורים תישלח הודעה ובה פרטים נוספים לגבי המסלול, הציוד, הארוחות ומועד החזרה: 

לצורך ₪,  85-ללומדי "תרשיש" ואורחים. יש להצטייד בכסף )כ₪  170ללומדי הקורס, ₪  150המחיר: 

 חה.כניסה לאתרים בתשלום( ובתעודות מזכות בהנ

 

 אל הרי יהודה, בדגש מלאכות מסורתיות - במסגרת הקורס "להוציא לחם מן הארץ"

   27.11.2018המועד : יום שלישי, 

  

 מגבנה לייצור גבינות עיזים, חשיפה למרכז יצירה למלאכות מסורתיות בעין כרם המסלול: 

 ביקור במוזיאון הפעיל בעין יעל.  

 כובע, מים, נעליים נוחות  ציוד: 

 19:00. חזרה משוערת בשעה 7:30ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה   ציאה:י

 כובע, מים, נעליים נוחות  ציוד: 

 ארוחת צהריים, )אפשרי תגבור(  –ארוחת בוקר  ארוחות: 

 / נוגה08-6402742במזכירות "תרשיש" או בטלפון  הרשמה:

 

 14.11.2018 -יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום רביעי ב

  21.11.2018לומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה עד יום חמישי 

יעודכנו לגבי ההצטרפות. ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.  21.11.2018מתאריך  

 )שימו לב, מספר המקומות מוגבל(.

 

 שימו לב!!! 

יול   בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה, כולל מחלה. אלא הנרשם לטיול לא יקבל החזר עבור הט .  1

 אם כן מצא מחליף.

. אלא אם כן מצא 50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -במקרה של ביטול ב .2

 מחליף.

 )כך מחייבת אותנו חברת הנסיעות(

 

. 

                 


