ע"ש חנה בלאו
ד' בכסלו ,תשע"ט 25.12.2019

דף קשר מספר  - 3חודש ינואר 2020
ללומדי "תרשיש" הוותיקים והחדשים ,להנהלה ולמורים ,שלום רב
חג חנוכה שמח
הדרך שלנו ליצור עמכם קשר היא באמצעות דף הקשר .אנא קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את מועדי
הפעילויות .דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ,ויופיעו גם באתר של "תרשיש" בכתובת:
tarshish.kaye.ac.il

 הסמסטר הראשון מסתיים בסוף ינואר ,אבל ישנם קורסים שבהם המרצים חייבים שיעורים .יעל תהיה
בקשר עם מרצי הקורסים לתיאום השלמה.
 מתוכננים קורסים חדשים לסמסטר השני .רשימות הקורסים נשלחו לכל המכותבים שלנו .אבל
מצורפים גם בדף הקשר (עמ'  .)10-9נשמח שתירשמו ותיהנו בבית ספרנו.
ניתן להמשיך ולהירשם גם טלפונית לקורסים ,שבהם נותרו מקומות ,וכן בימים ב' ד' ה' בשעות – 8:00
 ,13:00שבהם המזכירות פתוחה.
 במזכירות ביה"ס מתויקות קבלות עבור הנרשמים .הלומדים מוזמנים להגיע לקבלן.

בכל שבוע בימי רביעי בשעה  10:15מתקיים "פרלמנתרשיש" .המפגשים כוללים הרצאות ,שיחות,
קונצרטים ,סדנאות ועוד ואינם כרוכים בתשלום .הנושאים והמועדים יפורסמו מראש .מוזמנים כל
הלומדים ,כל המורים וניתן להזמין גם אורחים.



שימו לב ,פרלמנתרשיש מתקיים באולם הספורט הקטן בבניין החינוך הגופני.

אנו ממשיכים במסורת רש"ת – רגע של "תרשיש" אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה .לפני כל הרצאה
תועבר רשות הדיבור למשתתף מן הקהל ,ויוקצו לו כ -חמש דקות לספר סיפור מעניין ,להציג חפץ
שמאחוריו סיפור ,לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו ,לתאר מקום מיוחד ,לשתף את הציבור בחוויה
מעניינת ועוד.
מרכזי "פרלמנתרשיש" הם :אפרים זיו ,פרופ' אהוד זמורה ושמוליק ליטמנוביץ'.
בכל שבוע תישלח תזכורת לגבי נושא המפגש הבא והמרצה.
שימו לב ,לומד או אורח שאין ברשותו אישור כניסה לרכב ,לא יוכל להיכנס עם רכבו לחניית המכללה (אורח
או מי שאינו רשום לקורסים לא זכאי לקבל אישור כניסה).
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להלן רשימת המפגשים בפרלמנתרשיש בחודש ינואר 2020

יום רביעי ד' בטבת ,תש"ף 1.1.2020
הנושא :החברה הבדואית בנגב
המרצה – מר משה שוחט  ,קב"ט עומר היום  ,לשעבר מנהל "רשות החינוך לבדואים" במשרד
החינוך
תקציר ההרצאה  :תיאור החברה הבדואית בנגב מאספקטים שונים :לכידות חברתית ,יישובי
הקבע ,הפזורה הבדואית ,ילודה ,מערכת החינוך ,בנייה בלתי חוקית ,גירושין למראית עין ,תרופות
מן החי.
יום רביעי י"א בטבת ,תש"ף 8.1.2020
הנושא :הרפואה הגריאטרית
המרצה :פרופ' דבורה ליברמן  .מנהלת (לשעבר ) של המחלקה לגריאטריה במרכז הרפואי
סורוקה בבאר שבע
תקציר ההרצאה:
כבר מעל שבעים שנה שהרפואה הגריאטרית מוכרת כמקצוע ייחודי (אנגליה הייתה החלוצה)
ובמהלך השנים במקביל לעליה הניכרת בתוחלת החיים ענף רפואי זה הולך ומתפתח .תוחלת
החיים בישראל מהגבוהות בעולם גברים  81-ונשים 84.2
במהלך חיינו מתרחשים שני תהליכים עיקריים  -ירידה ברזרבות הפיזיולוגיות וצבירת מחלות
כרוניות .תופעה זו מקשה עלינו את ההתמודדות במצבי דחק ומסבירה מדוע אירוע רפואי (לא
תמיד מאוד מורכב) גורם להפרת שיווי המשקל בקלות.
בהרצאה -נדון בשינויים בתוחלת החיים המתרחשים בארץ ובעולם ,נתאר את השינויים
הפיזיולוגיים המתרחשים עם העלייה בגיל ,נתייחס לדרכי הטיפול והמניעה ולתפקידו של הרופא
המומחה לגריאטריה בטיפול באוכלוסיית הקשישים.
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יום רביעי י"ח בטבת ,תש"ף 15.1.2020 ,
המרצה :אריה אולבסקי – עיתונאי ,עורך ,מנחה ,מרצה ואיש תוכן ,בן הדור השני למשוחררי
ברגן-בלזן .אביו היה מראשי מחנה העקורים לאחר השחרור .אמו ,רחלה ,ניגנה בתזמורת הנשים
באושוויץ .דודו מצד אימו נטל חלק במרד הזונדר-קומנדו באושוויץ.
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה (מורחבת) ותואר שני בתקשורת המונים .היה גם מרצה לתקשורת
בבית הספר לקצינים צה"ל – בה"ד  .1בעבר  -עורך ושדרן ב"קול ישראל" ,דובר המועצה
המקומית בירוחם שבנגב ,ועד לאחרונה יועץ בכיר בשירות הבולאי בדואר ישראל בנושאי יהדות
ושואה .הקים את מוזיאון הדואר והבולאות בתל-אביב .כיום גמלאי ,מתנדב בהנהלת ארגון שארית
הפליטה ברגן-בלזן בישראל ,ועורך את המגזין של הארגון; חוקר שורשי משפחות ניצולי ברגן-
בלזן .אחד התחקירים הוביל להפקת הסרט "הסודות של איידה".
תקציר ההרצאה :מה אם כל מה שסיפרו לך על עברך הוא שקר וכזב? מה אם כל הידוע לך על
זהותך ,משפחתך ,דתך ומורשתך מתגלה כחסר בסיס? מה אם מסתבר לך שהאנשים הקרובים
אליך ביותר ידעו את האמת ,אך הסתירו אותה ממך במשך כל חייך? את החיים של מי אתה חי?
זהו סיפור אמיתי על החיים באירופה ההרוסה לאחר מלחמת העולם השנייה .סיפור על אהבה,
תשוקה ,יצרים ,אמהות ואבהות – החיים עצמם .יצחק ,מושבניק ,נולד במחנה העקורים ברגן-בלזן
בשנת  1945ונשלח כיתום לאימוץ בארץ ישראל כשהיה בן שנתיים וחצי .בשנת  ,2013בהיותו בן
 ,67החליטה בתו אפרת לעזור לו לגלות את עברו .היא פנתה אל אריה אולבסקי ,עיתונאי ומרצה.
האם הצליח יצחק לגלות משהו אודות עברו? האם המסע אל העבר היה כדאי? זהו אחד
הסיפורים ההזויים ביותר של חיפוש זהות עצמית ,שהפך לסרט בשם "הסודות של איידה".
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יום רביעי כ"ה בטבת ,תש"ף 22.1.2020
הנושא :הקהילה הלהט"בית
המרצה  :ד"ר ברק עטר ,היה אלוף ישראל בשחייה וכיום ממשיך לעסוק בהדרכת השחייה.
התמחה בעיסויים ועוסק גם בזה .בילדותו למד פסנתר בקונסרבטוריון בבאר שבע ,זכה בתחרות
כישרוניים כפסנתרן והופיע כסולן עם תזמורת רשות השידור.
למד רפואה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון גוריון .לאחר קבלת תואר ד"ר לרפואה
החליט להפסיק עיסוק זה מסיבה מצפונית-אידאולוגית .בשנת  2000הקים ביחד עם מתנדבים
נוספים את סניף באר שבע והדרום של אגודת הלהט"ב.
עטר היה חבר בוועד המנהל הארצי של אגודת הלהט"ב במשך שנים רבות וכיהן כיושב ראש
הסניף בבאר שבע משנת  2002ועד ינואר  . 2015עמד בראש העמותה "בית גאה" בבאר שבע,
עמותה שהיה בין מייסדיה .הוא ריכז את קבוצת סגו"ל – ארגון סטודנטים להט"בים בבאר שבע.
בשנת  2002זכה לתואר "איש השנה" על עשייתו בקהילה מטעם אתר  . GoGayלאחר הרצח
בברנוער הוביל את מצעד הגאווה הראשון בבאר שבע.
עטר מרצה בנושא זהות מינית וזהות מגדרית ,בפני סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בפקולטה
לרפואה ובפקולטה למדעי החברה ,בפני סטודנטים במכללת קיי ,בפני העובדים המקצועיים
של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) והשירותים הפסיכולוגים החינוכיים (שפ"ח) בבאר שבע
ועוד.
תקציר ההרצאה :סקירה על מקומה ופניה של הקהילה הלהט"בית בעיניו של הציבור בארץ
ובעולם .
יום רביעי  29.1.2020ג' בשבט ,תש"ף
הנושא :העברית לתקופותיה ,מקורות ומאפיינים
המרצה :ד"ר חיים דיהי מרצה במכללת קיי בהתמחות ללשון העברית במשך  6שנים .היה ראש
ההתמחות ,בין השנים  2010עד  .2016בשנים  2020 – 2019הוא ראש ההתמחות בעברית
כשפה שנייה .בשנים  2018-2016שימש כנציג הסגל בהנהלה .מרצה גם באוניברסיטת בן גוריון
במחלקה ללשון העברית .מעביר קורסים גם בהתמחות למקרא במכללה ובמחלקה למקרא
באוניברסיטה.
תמצית ההרצאה :בחלק הראשון של ההרצאה נכיר את הרבדים הלשוניים שמהם מורכבת
העברית החדשה :העברית המקראית ,לשון המגילות ,לשון חז"ל ,העברית של ימי הביניים
והעברית החדשה .בחלק זה תינתן סקירה היסטורית קצרה של העברית לתקופותיה .בכל תקופה
יוצגו גבולות הזמן ,חלוקה פנימית של כל תקופה וטקסטים מרכזיים שנכתבו באותה תקופה.
כמו-כן ,אציין בקצרה מהם המאפיינים הלשוניים המרכזיים של כל תקופה .בחלק השני של
ההרצאה נקרא שלושה טקסטים שונים שנכתבו בעת החדשה ,החל מתחיית הלשון העברית ועד
סופר מודרני מימינו ,ונערוך לכל טקסט ריבוד לשוני.
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הסיורים המוצעים בינואר  2020במסגרת הקורסים השונים
בחודש ינואר  2020יתקיימו  3סיורים (הפרטים בהמשך)

7.1.2020

סיור לנגב המקראי במסגרת הקורס אקוהיסטוריה של הנגב
עם יגאל גרנות (עמוד )6

12.1.2020

סיור למוזיאון ישראל במסגרת הקורס אומנות לומדים במוזיאון עם ד"ר רחל קרופ
שעה  :11:00הדרכה בתערוכה טולוז לוטרק ורודן
שעה  :14:00הדרכה בתערוכה "אימוגריפים" (עמוד )7

21.1.2020

5

סיור לנגב המערבי ,בדגש על יצירה עם בצלאל (צולי) כהן (עמוד )8
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 במסגרת הקורס "אקוהיסטוריה של הנגב"/יגאל גרנות
סיור לנגב המקראי :תל באר-שבע ,תל ערד ,חורבת חלוקים
המועד7.1.2020 :
יציאה ממגרש החנייה בשעה ( 7:30במדויק) .חזרה בבאר שבע לערך ב.17:00 -
בתוכנית :נתחיל את הסיור בתל באר-שבע ( )10:00 – 8:00וננסה להבין את מיקומו ,תפקודו
וכיצד הסביבה השפיעה על כל אלה .לאחר מכן ניסע לתל ערד ( )13:00 – 11:00ניתקל בשתי
ערים בעצם :אחת כנענית והשנייה ישראלית .כאן ננסה להראות מה ההבדל בין שתי הערים ומה
האילוצים הסביבתיים שגרמו להבדלים האלה.
בחורבת חלוקים ( )16:00 – 15:00נדגים יישוב מדברי קטן ,נראה כיצד התפרנסו התושבים
וכיצד פתרו את הבעיות הסביבתיות וכמו כן נראה מה היו השיקולים הסביבתיים שהביאו למיקום
של היישוב הזה .כדי לשמור קצת על המסתורין נגיד רק שבכל אתר מצפה לנו גם הפתעה רבתי
שקשורה כמובן לנושא הקורס.
הערות טכניות
)1

המסלול אינו קשה וכרוך בהליכה מועטה באתרים בלבד

)2

ציוד :כובע ,מים ,נעלי הליכה ,ביגוד חם (לפי התחזית) ,מקל (למי שזקוק) ,תעודת אזרח
ותיק

המחיר ₪ 150 :ללומדי הקורס ₪ 170 ,ללומדי "תרשיש" ואורחים
נא להביא  - ₪ 7( ₪ 14תל שבע ו –  ₪ 7תל ערד לכניסה לאתרים ,וכן תעודות מזכות
בהנחה (אזרח ותיק וכו').
נותרו מקומות
ההרשמה :במזכירות "תרשיש" או בטלפונים  /08-6402742אורית  /08-6402818יעל
שימו לב!!!
 .1הנרשם לטיול לא יקבל החזר עבור הטיול בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה ,כולל
מחלה .אלא אם כן מצא מחליף.
 .2במקרה של ביטול ב 4 -הימים הקודמים ליום הטיול ,יחויב הנרשם ב .50% -אלא אם
כן מצא מחליף.
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ביום ראשון  12.1.2020נצא לסיור במוזיאון ישראל ,ירושלים

היציאה מהמכללה – 8:45
•

תערוכה ראשונה – הדרכה בתערוכה טולוז לוטרק ורודן
משעה  12:30 – 11:00בהנחיית מדריכה מהמוזיאון

•

ארוחת צוהריים (על חשבון המצטרפים) – אפשר עצמאי או במסעדת המוזיאון

•

תערוכה שנייה משעה  –15:15 – 14:00הדרכה בתערוכה "אימוגריפים" בהנחיית
מדריכה מהמוזיאון

•

חזרה לבאר שבע – 15:30 - 15:45

לסיורים יכולים להצטרף על בסיס מקום פנוי גם מי שאינם לומדי הקורס ,ואורחים שאינם לומדי
"תרשיש".
המחיר ₪ 200 :ללומדי הקורס ₪ 220 ,ללומדי "תרשיש" ולאורחים (המחיר כולל דמי כניסה)
הרשמה :הרישום ללומדי הקורס עד יום שני  , 6.1.2020ובימים רביעי וחמישי – 8.1.2020
 9.1.2020רישום למצטרפים על בסיס מקום פנוי.
במזכירות "תרשיש" או בטלפון  /08-6402742אורית  / 08-6402818יעל
שימו לב!!!
 .1הנרשם לטיול לא יקבל החזר עבור הטיול בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה ,כולל מחלה.
אלא אם כן מצא מחליף.
 .2במקרה של ביטול ב 4 -הימים הקודמים ליום הטיול ,יחויב הנרשם ב .50% -אלא אם כן מצא
מחליף.
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במסגרת הקורס "עכשיו ברוח" /בצלאל (צולי) כהן
בחודש ינואר

סיור לנגב המערבי ,בדגש על יצירה
מועד:

יום ג'21/1/2020 ,

שעת יציאה 07:30 :ממגרש החנייה של המכללה( .נא לדייק) .
חזרה משוערת18:00 :
בתוכנית:

ביקור במוזיאון המחודש "מורשת צאן ברזל" ,קיבוץ צאלים.
אתר מפתיע ומרתק ,ובו ,דרך סיפור משפחתי ,תמצית הסיפור הישראלי ,כפי
שמתבטא בסמלים.
בהמשך  -ביקור אצל יוצרים באמנות פלסטית בעין הבשור.
ככל שהזמן יאפשר גם אתר מורשת עתיקה ואתר פריחת אביב מוקדם.

ציוד:

נעליים נוחות ,ביגוד לפי התחזית .ארוחות (ניתן יהיה לתגבר).
נא להביא כ  60ש"ח לכניסה לאתרים ,וכן תעודות מזכות בהנחה (אזרח ותיק
וכו').

המחיר:

 ₪ 150ללומדי הקורס ₪ 170 ,ללומדי "תרשיש" ואורחים.

ההרשמה:

במזכירות "תרשיש" או בטלפונים  /08-6402742אורית  /08-6402818יעל

י ש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום חמישי  9.1.2020החל מ 13.1.2020 -כל המעוניין להצטרף יוכל
לשלוח מיילים למזכירות על מנת להירשם לטיול עד ( 14.1.2020על בסיס מקום פנוי ,לפי קדימות שליחת
המייל או הרישום).

שימו לב!!!
 .1הנרשם לטיול לא יקבל החזר עבור הטיול בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה ,כולל
מחלה .אלא אם כן מצא מחליף.
 .2במקרה של ביטול ב 4 -הימים הקודמים ליום הטיול ,יחויב הנרשם ב .50% -אלא אם
כן מצא מחליף.
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הצעות לקורסים בסמסטר ב' – תש"ף
(פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים)

.1

סודות חוכמת הקבלה  -בימי ראשון ב( 11:15 – 10:15 -שם המרצה יפורסם אם
ייפתח הקורס – הוא מגיע מאזור המרכז)
 14מפגשים  -החל מ –  8.3.2020המחיר₪ 635 :

הקבלה – תורת הסוד היהודית עוסקת במציאות חיינו :בקונפליקטים ,במשברים ובתופעות שונות.
הקבלה מנסה לפענח את סודות היקום ואת סודות הקיום האנושי .חוכמת הקבלה נודעת גם באינטלקט
וגם ברגש ,אך בעיקר במודעות ובתדר אנרגטי.
השיעורים הראשונים עוסקים בהשתלשלות החוכמה ,ובונים נדבך על נדבך הבנה של תפקידנו ביקום
על פי הקבלה .לדוגמה :שיעור שעוסק ב "הסרט של חיי – ”איך הוא נוצר ואיך אפשר לשנות תסריט".
ושיעורים אחרים יעסקו בנושאים כמו :אסטרולוגיה קבלית וזיהוי התיקון האישי ,גלגולי נשמות –
הביוגרפיה האישית של הנשמה.
הקורס משלב סדנאות ומפגשים ,פעילויות חווייתיות וחברתיות ,ופורש באוזני המשתתפים ידע מסעיר,
מפתיע ומרתק על החיים של כל אחד מאתנו ,ושל כולנו ביחד.
 .2סיפורי בדים (קולנוע) :מר מיכאל אקוטונס  -יום א'  650 – 14:00 – 12:00ש"ח
בכל שיעור יוקרנו "טעימות" של סרטים .לפניהם יינתנו דברי רקע ובסופם ייערך דיון עם המשתתפים.
המטרות להקנות כלים להבנת הקולנוע והיכרות עם דרכי ההפקה  ,ניתוח סרטים וחשיפה לסוגות
שונות בקולנוע.
 .3חילוניות ,ליברליזם ,דת ופונדמנטליזם :שורשי האידיאולוגיה הישראלית/פרופ' יהושע גתי
הקורס ייפתח ביום שני  13:45 -12:15ומחירו .₪ 535
מאז עליית החילוניות ופריצת הלאומיות באירופה היהדות עברה טלטולים והיא מתפלגת למחנות
אידיאולוגיים ותיאולוגיים שהשפעתם ניכרת בחברה הישראלית של ימינו ,ויוצרים פערים רעיוניים
תרבותיים.
מטרת הקורס היא להצביע על שורשיות הפערים  --על נקודות המוצא האידיאולוגיות.
השאלות הן :מהי תרבות יהודית ,יהדות ללא דת (אלוהים) של אחד העם וביאליק ,מהי ציונות רוחנית
של בובר ,מהי יהדות העבודה והציונות הסוציאליסטית של ברל כצנלסון ,בן גוריון--וההשפעות על
ימינו ,וכיצד מתעצבת במערך תורתם הציונית דתית של הרבנים אברהם וצבי יהודה קוק ומשנת ארץ
ישראל של גוש אמונים .מנגד התבצרות היהדות החרדית—יחסה לציונות ,למדינה .והחרדים
הספרדיים.
הרישום במזכירות תרשיש או בטלפון  - 08-6402742אורית  – 08-6402818יעל
 .4הקורס מוצע לסמסטר השני ביום שני ב 8:30 -ומחירו  635ש"ח
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יידיש למתקדמים /מר מיכאל אוורבוך
מיכאל מהנדס מכונות בהשכלתו .בבית הוריו באוקראינה דיברו ביידיש .במהלך השנים התמחה
בחוגים בחרקוב ולאחר מכן בסמינרים לפי האסכולה של פרופ' וינר ,המנהל המדעי-המתודי.
הסמינרים התקיימו במוסקבה ,בקייב ,באודסה ועוד.
לימים קיבל הסמכה ממפקח על לימודי היידיש במשרד החינוך ,ד"ר מרדכי יושקובסקי.
מטרות הקורס:
 .1להכיר את תרבות היידיש ,ולהתקרב אליה באמצעות סיפורים ושירים קלאסיים וגם
באמצעות יצירותיהם של סופרים מודרניים
 .2לפתח יכולת הבעה בעל פה ובכתב באמצעות קריאה וכתיבה של טקסטים קצרים (תרגום
מעברית ליידיש ולהיפך).
 .3להכיר את תולדות השפה ואת הציוויליזציה האשכנזית בארצות שונות בעולם
 .4להיחשף לקשרים בין היידיש ובין הגרמנית ושפות שונות (השפעות של שפות שונות על
היווצרות היידיש).
 .5להיחשף לנורמות בכתיבה ,בהיגוי ולדיאלקטים שונים
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