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      2104802843 כ"ג בחשון תשע"ד                2דף קשר מספר 

  tarshish.kaye.ac.ilדפי הקשר יישלחו גם לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו באתר של "תרשיש" בכתובת: 

 ללומדי "תרשיש" ולמורים שלום רב!

 רך0 יצאה לד דשנת הלימודים תשע"

באולם  0:00.בשעה  301.01.3, ד"ו בחשוון תשע"כביום רביעי שיתקיים  במפגש חגיגיפתח את השנה נ

ייפתח המפגש במעמד נשיאת המכללה, פרופ' לאה  48:41ובשעה  כיבוד קלניהנה מ באגף המוסיקה1 00

 קוזמינסקי, בקטע נגינה ובברכות0 

 1פתרון התעלומה כבעיה בלשית - וזורוב עוד חי""רצח ארלעל הנושא:  יוסי רגבירצה מר לאחר מכן 

 480804.330-ב ארלוזורוב ממנהיגי היישוב היהודי וראש המחלקה המדינית בסוכנות נרצח על רקע פוליטי

מר רגב  בהמשך יספר0 הרב קוקוהתערבות  עיקר מעשה הרצח, החקירה, המשפטההרצאה תכלול: דברי רקע, 

 וניה הדרי, האקדח של עדויות של: יובאו  0שנה לאחר מעשה 08על הפרשה  הגילוהוא  פרטים שלא היו ידועים

ב"צ כץ, יצחק בנדור, יצחק חנקין, חיים גורי, מרדכי עליאש, יהודה ארזי, מנחם לוין, שלמה אראל, נתן  ,אמי

 מירב שלסיים בהערכות מר רגב י0 הספרן טסלר0 הסיפור של וג`וזף ברודהרסט)השיר "התנגשות"(  אלתרמן

  0אין ללמוד ממה שקרה אז על המפלגות השרויות במחלוקת היום0 ל הפרשה לאחר שניםע וושל ארלוזורוב

0 מר רגב היה 4.83גוריון בנגב, ומחלוצי המחשבים בארץ משנת -הוא גמלאי של אוניברסיטת בן יוסי רגבמר 

 4.18גוריון בנגב0 בשנת -בן ם של הטכניון ולאחר מכן מנהל מרכז החישובים באוניברסיטתמנהל מרכז המחשבי

הביא לישראל את הדואר האלקטרוני0 מר רגב  4.08הוא בנה פרויקט גדול של הוראה בסיוע מחשב ובשנת 

 כיום בעל בלוג וכותב בו בין היתר על ענייני מחשבים ועל ההיסטוריה שלהם0

 0כולכם מוזמנים ואפשר להזמין גם אורחים

  
הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, "פרלמנתרשיש" פעילות  0.:0.רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע1 .

 המוסיקהבאגף  00אולם כל הפעילויות מתקיימות ב סדנאות ועוד0 נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראש0

רגע  –רש"ת 0 אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחים0 מוזמנים כל לומדי "תרשיש" ובתשלום כרוכות אינןו

או סיפור מעניין, ל 0 לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקותשל "תרשיש"

 ניינת ועוד0 חוויה מעלמקום מיוחד, ל ,אדם חשובלחפץ שמאחוריו סיפור, ל

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים אפרים זיו, וחנוך גלברג1 הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

 או למלכה ועמליה במזכירותtarshish@kaye.ac.il 0אותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו 

 

 :נובמבר" לחודש להלן תכנית "פרלמנתרשיש

אדריכלות, עיצוב בנושא:  לבנה לדרמן עם גב' "פרלמנתרשיש" 110.3..31, דבכסלו תשע" ג'ביום רביעי 

בכל פינה בעולם ולאורך כל ההיסטוריה האנושית, נבנו מבנים מיוחדים ומעניינים פנים ומה שביניהם1 

לאכת מחשבת יצירתית ארוגה באמנות מבנים שהפכו "סתם ארבע קירות" לכאורה, למ שהצליחו לרתק רבים0
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 אינספור תכניות, תמונות וסרטוניםבנושא ערוצית, מציעים -והטלוויזיה הרב ובאומנות0 תרבות האינטרנט

שמותירים את הצופים נפעמים מחד גיסא ומבולבלים מאידך גיסא0 שהרי כעת, גם הצופים רוצים לגעת באבקת 

אדריכלות, עיצוב ומה  ויובהרו התחומים:ה ייעשה סדר בדברים במפגש זאדריכלות1  - עיצוב הקסמים ששמה

 שביניהם0

האקדמיה לאמנות  ועיצוב ירושלים0 היא לימדה שנים רבות במכללה  –"בצלאל" הינה בוגרת  גב' לדרמן

ראש מגמת סטודנטים0 היא התמחתה ועוסקת כיום בתכנון אדריכלי, כגם  כיהנהבה בבאר שבע וטכנולוגית ה

 ים ובעיצוב המוצר0  בעיצוב פנ

 

מקום התנ"ך בנושא:  יהושע גתיעם פרופ'  "פרלמנתרשיש"  110.3..31. י' בכסלו תשע"ד ביום רביעי 

 תנ"ך בחינוך הכללי0המעמד ב הירידהמשבר  בצלמשבר הערכים  - בחברה הציונית הישראלית

יננה אהתחדשות האומה כיונות אי אפשר להבין את המהפכה הציונית שהייתה חילונית במהותה ללא התנ"ך0 הצ

זה הקושן שלנו0 , חילונית הפך לספר המוביל של הציונותהספר מוביל0 התנ"ך בהוראה ללא  יכולה להתקיים

החגים דרך תחדשת מה התנ"ך ובעיצוב התרבות הישראלית יהמהפכה הציונית הביאה גם למהפכה בלימוד

מחג מתן תורה לחג הביכורים  ,חג שבועותמ כמו)שורשים התנכיים של החקלאות בארץ המתחקים אחר ה

נחלשות  יובעקבותהולך ופוחת0  ך"עניין בארכיאולוגיה מקראית, בטיולים בנופי הארץ בעקבות התנה0 (החקלאי

 הקשר לספר הספרים שקשר את גורלנו לארץ0 נחלש 0חברתיותה ,העמדות הערכיותגם 

 לאומיות0 והתיות שקיעת הערכים על ההשלכות החברבהרצאה תידון סוגיית 

כיהן כראש המכון לרטוריקה הוא  עברבבתורות השכנוע המילוליות0  - רטוריקהמתמחה ב גתי פרופסור

באוניברסיטת קייפ טאון ומלמד היום במכללה האקדמית בית ברל ובתוכנית ליישוב סכסוכים של אוני' תל אביב0 

 ספרים0 מספר הוא כתב 

 

שפעת ה :בנושאו שנפסור יובל הריפרועם  "פרלמנתרשיש"  110.3..101 י"ז בכסלו תשע"דיום רביעי ב

 1אקונומי ופעילויות הפנאי על התפקודים הקוגניטיביים בגיל המבוגר-המצב הסוציו

כרון או בתפקוד מנטלי אחר0 ההפרעות הללו אינן חמורות דיין יירידה בזלמודעים  18לעיתים, אנשים מעל גיל 

ך אינו משתנה אהמצב י0 עם הזמן, קיימת החמרה במצב הקוגניטיבי, לפעמים תפקוד היום יומלבכדי להפריע 

אפילו משתפר0 מחקרים שונים הראו שלמצב הסוציואקונומי, לתמיכה החברתית ולפעילויות הפנאי  לפעמים

   0דרדרות הקוגניטיביתתהה לשדורשות מאמץ מנטלי, תפקיד ממתן ע

ות, אוניברסיטה בן גוריון בנגב, ארולוגיה בפקולטה למדעי הברי, פרופסור אמריטוס לנויפרופ' יובל הרישנו

  0רפואי סורוקההלשעבר מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז 

 

על סיפור אישי "בנושא:  גניה מנורגב'  עם פרלמנתרשיש"" 110.3..111כ"ד בכסלו תשע"ד ביום רביעי 

 הכירו איש את רעותו בעבודתם  ום מנורגב' מנור ומר נח – .במפעל של שינדלר הקורות אותה ואת בעלה

 

שעסק בתקופת  ,שינדלר היה תעשיין גרמני וכך היה0 ,במפעל של שינדלר והבטיחו לעצמם שאם יינצלו יינשאו

מנת -שיחד קציני צבא גרמנים על שינדלר 0נאציתבהצלת חייהם של יהודים רבים ממכונת ההשמדה ההשואה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
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הוכר  3..4יהודים0 בשנת  4,288-שיתאפשר לו להעסיק יהודים, על אף סיכון חייו שלו0 הוא העסיק במפעלו כ

 חסיד אומות העולם0שינדלר על ידי מדינת ישראל כ

  

 0בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש 0 2

 סוגיות פתורות ובלתי פתורות בתולדות ארץ ישראל מן העת העתיקה ועד ימינו0ל הסיורים השנה יוקדשו

 לגמלאים1 סיורים קלים להליכה ומיועדים כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש"0  ניתן להזמין אורחים סיוריםיכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס0 לכל ה סיורל

שונות הקשורות ובו יושם דגש על סוגיות  104402843, תשע"ד ב' בכסלוהראשון יתקיים ביום שלישי  סיורה

  לנושא ההתיישבות ברמת הנגב לאורך התקופות0

א0 מבט פרהיסטורי ובו:  ק"מ( בשביל אבני )מסלול מותאם לגמלאים( 2הליכות קצרות )עד יכלול הפעם  המסלול

ג0 התיישבות עכשווית ברמת   ב0 "העיר האבודה" ברכס חלוקים  מי ולשם מה התיישב פה? )אתר עין עבדת( -

 מימי החווה ב"שדה בוקר" עד חוות הבודדים וגרעין "הראל"0 -הנגב 

 40:880 שעהב חזרה משוערת0 1:88בשעה  קייממכללת  :היציאה

 עבדת0ארוחת צהריים ב ,ארוחת בוקר עצמאית: רוחותא. לפי מזג אוויר ובגדיםכובע, מים, נעליים נוחות  :ציוד

כסף לצורך כניסה בלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים₪0  418ללומדי הקורס, ₪  418 :סיורמחיר ה

 ת בהנחה0תעודות מזכוובלאתרים בתשלום, 

 "ללומדי "תרשיש  111.01.3שלישי כ"ה בחשוון תשע"ד יום עד ללומדי הקורס  "במזכירות "תרשיש ההרשמה

  0אנא הקפידו להירשם במועד 3.1.0110.3כ"ז בחשוון תשע"ד חמישי יום  ולאורחים עד

  

 0חנות חומרי למידה וכלי כתיבהלרשותכם בקומת המקלט  30

, מתבקשים לעשות זאת בשבוע זה0 יש ומספרי רכב פספורט תתמונלומדים שלא מסרו בעת ההרשמה  10

  (0צהובה ישחולק בעת ההרשמה )הכניסה תותר בהצגת תו חני צהובהלרשום את פרטי הרכב בתו החנייה 

 0שי: תיק בדלומדים חדשים מוזמנים לקבל  0 יש לבוא לקבל את הקבלות עבור תשלום שכר לימוד10

לתקשר עמכם 0 לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות0 זו הדרך שלנו 8

 בעידן הטכנולוגיה המתקדמת0

  43:88עד  0:38ני, רביעי וחמישי בשעות לרשותכם בימים שעומדת  מזכירות "תרשיש" 0 1

   8182040מספר הטלפון של מזכירות "תרשיש": 

  

   למידה לאורך החיים" -מבוגרים ולומדים " נקיים יום עיון בנושא: 11.110.7 דתשע" ביום שלישי ו' בשבט

 אנא שריינו מועד זה, פרטים בהמשך0

 

 להתראות בכל הפעילויות

 מנהלת "תרשיש"  - חנה בלאו        


