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                                 2דף קשר מספר 

 ,שלום רבוללומדים "תרשיש" מורי ל

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

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

           

מפגשי . יש"תרשנ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה :1אולם ב :0150בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .4

. נושאי הפעילות והמועדים אינם כרוכים בתשלוםו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד יםכולל"פרלמנתרשיש" 

רגע של  -כמו כן אנו ממשיכים במסורת רש"ת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .יפורסמו מראש

 שלוש וקצו לויו קהלהמן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתוני כל הרצאה בהצלחה רבה. לפמקיימים אנו  אותו "תרשיש"

, לשתף מיוחד מקום לתאר, חשוב שהשפיע עליו אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור,  להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות 

 ועוד. את הציבור בחוויה מעניינת 

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

  ונושאים מעניינים.  

   

לאופרה   (0711) בוויימרבכורה בנושא: מר פנחס אופק עם  "פרלמנתרשיש"  :2.02.210, ותשע" כ' בכסלוביום רביעי 

 .מגדולות הזמרות בימינו ,(4923סופראן )הזמרת לאס, אמריה ק לש היום הולדתו אנסס-מאת קמיל סן"שמשון ודלילה" 

ממקימי הקונסרבטוריון  פנחס אופקמר  הנאה. שפע שלמובטח מעניינים ו הסבריםיובאו  ,מוזיקהו במפגש יושמעו קטעי זמרה

עיתונאי הוא  ,הפיק פופרות )אופרות פופ( ומחזות זמריצר ומר אופק שנים רבות. "תרשיש" מלמד ב ,למוסיקהמורה  ,העירוני

   שבע".-חינוך ובעל אות "יקיר באר חתן פרסי, מרצה בחוגי מוסיקה ובהשתלמויות מורים ,במקומון "שבע"

האתגרים הראשונים א: בנוש שמעון )סרפיקו( חסוןמר עם  "פרלמנתרשיש" :9.02.210בכסלו תשע"ו,  "זכביום רביעי 

תושב מר שמעון חסון  שנות שירות באכיפת חוק. 37-חוויות וזיכרונות מ  על ,איתם התמודדה משטרת ישראל בראשית דרכה

באר שבע בתחילת שנות השבעים כסוכן סמוי במבצע מיגור בתיקים במשטרת ישראל, החל שירותו וערד, אחד השוטרים הו

 .(על שם השוטר בסרטו של אל פצ'ינו)דבק בו הכינוי "סרפיקו הבאר שבעי"  ,ור הצלחותיוכנופיות הפשע והסמים בנגב. לא

שותף בהקמת משטרת העיירות הבדואיות בנגב וראש מחלק הסיור ומרכז השליטה בדרום. עיסוקו העיקרי  סרפיקו היה

הוא המשטרה בבית שמש.  במשטרה הוא בהדרכת שוטרים וכיום הוא משמש בתפקיד זה במרכז ההדרכה הארצי החדש של

 קיפולי נייר )אוריגמי( ואספנות.  הם יותחביבו ןויידוע כמספר סיפורים מצ

דמיון  -ספור הגזזת בישראל  נושא:ב פרופ' שפרה שורץעם  פרלמנתרשיש"" :01.02.210תשע"ו,  ד' בטבתביום רביעי 

ן הקרנות שקיבלו בילדות בישראל או בקהילות חוקקה מדינת ישראל חוק לפיצוי נפגעי הגזזת בגי 4994בשנת  .ומציאות

. מחקר היסטורי שנעשה בעשור האחרון הראה כי סיפור הגזזת הינו 4946-4968מסגרת החוק נקבעה לשנים  .ל"היהודיות בחו

 מספר הילדים בעולם שהוקרנו לגזזת היה גדול מזה שבישראל אך רק בישראל נחקק חוק לפיצוי .סיפור בינלאומי ולא ישראלי

 בעולם על בסיס מחקרים חדשים של העשור האחרון.בישראל וההיסטורי של הגזזת  צג הסיפוריוהרצאה בנפגעי הקרנות הגזזת. 

 .בן גוריון  אוניברסיטתבמדעי הבריאות והיסטוריונית של הרפואה  שפרה שורץ 'פרופ
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עקרונות הטיפול הפליאטיבי  בנושא: רדר' יהורם זינג עם  פרלמנתרשיש"" :22.02.210תשע"ו,  י"א בטבתביום רביעי 

סיים למודי רפואה  דר' יהורם זינגר בביתו, בתוך מסגרת משפחתו. ,הטיפול להקלת הסבל של החולה ממחלתו -

בבית החולים של המיסיון כרופא כללי עבד  ,בבית החולים סורוקה 'זהסטאבאוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר תקופת 

דרום אפריקה. עם שובו ארצה התמחה ברפואת המשפחה בבית החולים סורוקה ומאז במשך עשר השוויצרי באזור נידח ב

המשרתת את  בית בנגב-יחידת ההוספיסהקים מחדש את  4993שנים ניהל את מרפאת קופת חולים בקרית גת. בשנת 

ועל מסירותו הרבה לחוליו  ה היהודית והבדואית אותה הוא מנהל עד היום. על הקמת יחידת ההוספיס בית בנגביהאוכלוסי

 ערכה ולפרסים רבים על עבודתו זו.הוענק לו אות המופת לרופא. כמו כן זכה לה

 

 .שמות משפחה יהודיים בנושא: מר אריה בליסיאנועם  פרלמנתרשיש"" :21.02.210תשע"ו,  בטבת חי"ביום רביעי 

סוגים שונים של שמות משפחה ביהדות  יוצגו התהוות שמות משפחה בתקופות שונות,ב םשלביה תובא סקירה שלבהרצאה 

  למה שוורץ לא תמיד ?ופרענקל אינו "פרנק" ?למה אשכנזי אף פעם אינו אשכנזי תידון הסוגייהבין היתר  .והמקורות שלהם

 שנה כקצין במערך הטכני של מערך 38קריירה צבאית של פרש מצה"ל לאחר  אריה בליסיאנומר  .תמיד קטן  וקליין לא ?שחור

לאחר הפרישה  .ברזל הראשונותה סוללות כיפת ן שללקליטה והקמת שותף היה בין השאר הוא. אוירהגנה האווירית בחיל הה

מרכז את תחום בריאות התלמיד  הואכיום  .למערך בריאות הציבור במשרד הבריאות ףכיוון והצטר שינה מר בליסיאנומצה"ל, 

 .ללמוד תואר שני נוסף בבריאות הציבור והחל תואר שני במנהל עסקים  בעלהוא בבתי הספר במחוז דרום. 

במטרה להתחקות אחר מקור  .נולדו וחיו בלבנון וחלקם עלו לארץ במסגרת עליית הנוער עם קום המדינה המורחבת ובני משפחת

 לחקור את נושא שמות המשפחה ביהדות בכלל. חיל מר בליסיאנוהנדיר יחסית, הת ושם משפחת

 .ואפשר להזמין גם אורחים ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים                                    

        

 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .2
 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים.כל ה

. על בסיס של מקום פנוינקיים שני מועדי סיורים: בימי ראשון ובימי שלישי. ההרשמה תתבצע  "אצלנו טבע שכזה"לקורס 

 תחילה נרשום את היוצאים ביום ראשון ולאחר מכן את היוצאים ביום שלישי. 

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו ף גם מי שאינם לומדי הקורסיכולים להצטר סיורל

 :0.02.210, ותשע"כסלו ב י"ט שלישי יוםבלקבוצה הראשונה יצא  סיורה

 :1.02.210, ותשע" כסלוב דכ" ראשון הסיור לקבוצה השנייה יצא ביום

עינות צוקים )בתקווה להיכנס  -אזור עין גדי  -נחל זוהר  5המסלול גיאולוגיה, תחילת פריחה ומקווי מים. -מדבר יהודה  הנושא5

   .המסלול עשוי להשתנות בהתאם למזג האוויר, ולתנאים בשטחשימו לב,  בהדרכה מקומית לשמורה הסגורה(

  49:88שעה ב חזרה משוערת 7:88ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  5היציאה

  ניתן יהיה לתגבר. צמיות.ע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות מזג האוויר נעליים נוחות, בגדים לפי כובע,  :ציוד

 תעודות מזכות בהנחה.וב ₪ 35-כבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 5מחיר

רביעי י"ג יום עד  יירשמו :0.02.210, ותשע"כסלו ב י"ט שלישילומדי הקורס היוצאים ביום  ."במזכירות "תרשיש :הרשמה

היוצאים ביום  .:21.00.210תשע"ו  בכסלו די" חמישייום  עד רשמויי ואורחים "לומדי "תרשיש :00.210.:2בכסלו תשע"ו 

חמישי  ירשמו עדי ואורחים "לומדי "תרשיש :2.02.210רביעי כ' בכסלו  יוםעד  יירשמו :1.02.210, ותשע" כסלוב כ"דראשון 

  להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים. יש .:2.02.210.בכסלו תשע"ו  כ"א

מועד יום לפני עד יש להודיע לפחות על ביטול יציאה לטיול פי מספר הנרשמים. -הרכב מתבצעת עלסוג הזמנת שימו לב, 

  שקלים. 1:-המבטלים את היציאה לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויבו ב .בדוא"ל, או בטלפון היציאה
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יכולים להצטרף  סיורל. על בסיס של מקום פנויסיור אחד בימי שלישי. ההרשמה תתבצע  יתקיים -יבנות בה""לבנות ולהלקורס 

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו גם מי שאינם לומדי הקורס

   .:02.210.:0בטבת תשע"ו, ג'  שלישי ביום יתקיים הבאסיור ה

 ות והבנייה.ערש ההתיישב -עמק יזרעאל  הנושא5

 -עין חרוד, מוזיאון האמנות )של שמואל ביקלס(  -"החצר הגדולה" במרחביה  -)מחווה לריכארד קאופמן(  כפר יהושע  5המסלול

     .המסלול עשוי להשתנות בהתאם למזג האוויר, ולתנאים בשטח משמר העמק )לפי הזמן(.

 .49:88בשעה  חזרה משוערת 7:88מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ 5היציאה

  ארוחות בוקר וצהריים עצמיות. ניתן יהיה לתגבר.: ארוחות. לפי מזג אוויר בגדים ,כובע, מים, נעליים נוחות :ציוד

לצורך כניסה לאתרים בתשלום,  ₪( 35-)כ כסףבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  478ללומדי הקורס, ₪  458 5מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.וב

 יום ואורחים עד "לומדי "תרשיש,  :9.02.210תשע"ו  כסלוב זרביעי כ"יום עד  ללומדי הקורס ,"במזכירות "תרשיש 5הרשמה

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים. :01.00.210תשע"ו  כסלוב חכ"חמישי 

יול יש להודיע לפחות עד יום לפני מועד פי מספר הנרשמים. על ביטול יציאה לט-שימו לב, הזמנת סוג הרכב מתבצעת על

 שקלים.  1:-היציאה בדוא"ל, או בטלפון. המבטלים את היציאה לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויבו ב

           

 43:88עד  8:38רביעי וחמישי בשעות והיא פתוחה בימים שני,  6482848ן של מזכירות "תרשיש": . מספר הטלפו9

 

 להתראות בכל הפעילויות 

  מנהלת "תרשיש" – חנה בלאו

  

 

 


