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 1126121.62 ,   , תשע"דכ"ג בטבת                4דף קשר מספר 

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

 

 ללומדי "תרשיש" ולמורים שלום רב!

 למידה לאורך החיים" -מבוגרים ולומדים "נקיים ב"תרשיש" יום עיון בנושא   42621.64ביום שלישי ו' בשבט תשע"ד, 

שבע מר רוביק דנילוביץ' ונשיאת -ראש העיר באר, השר לאזרחים ותיקים מר אורי אורבךבמעמד יום העיון יהיה 

  המכללה פרופסור לאה קוזמינסקי2

מתבקש להודיע הזמנה לא קיבל  שמסיבה כלשהייכם. מי הזמנות כבר נשלחו אלפרטים על התכנית יימסרו בהמשך. 

 כולם מוזמנים וניתן להזמין אורחים2עמליה במזכירות "תרשיש". ללמלכה או 

  
הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות "פרלמנתרשיש" פעילות  61:.6שעה רביעי בנקיים בימי  בכל שבוע2 6

 כרוכות אינןו באגף המוסיקה 1.אולם כל הפעילויות מתקיימות ב ועוד. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

. לפני "תרשיש"רגע של  –רש"ת . אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחים. מוזמנים כל לומדי "תרשיש" ובתשלום

אדם לחפץ שמאחוריו סיפור, או לסיפור מעניין, ל כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות

 חוויה מעניינת ועוד. למקום מיוחד, ל ,חשוב

על  . ברכות חמות לשמוליקשמוליק ליטמנוביץ'אליהם הצטרף אפרים זיו, וחנוך גלברג הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים אותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו הצטרפותו. 

tarshish@kaye.ac.il .או למלכה ועמליה במזכירות 

 

 :רינואלהלן תכנית "פרלמנתרשיש" לחודש 

יחסי מין וזנות בקרב " טיין בנושא:ש' ארנון אדלפרופעם  "פרלמנתרשיש" 62621.64, דתשע"בטבת  כ"טביום רביעי 

לתופעת המעריצות, , סיבות להתנהגות מינית פתיינית וזנות בקרב נערותל ההרצאה תתייחס 2"בנות לומדות ומנותקות

פרופ' ארנון  2בקרב נערות רחוב תהישרדותיזנות ליחסי מין תמורת מתנות וכסף בקרב נערות "נורמטיביות", ול

ני וספורט לקהילות ראש החוג ללימודי תואר שני בחינוך גופ, מנכ"ל משתלבים מחדש בע"מ קרימינולוג  אדלשטיין,

 .גזבר כבוד של האגודה הישראלית לקרימינולוגיהו שבע-לחינוך ע"ש קיי, בארהמכללה האקדמית  - בהדרה ובסיכון

 

  יתקייםבשבוע זה לא  למידה לאורך החיים" -מבוגרים ולומדים " עיוןיום   42621.64ביום שלישי ו' בשבט תשע"ד, 

 "פרלמנתרשיש"2 

 

 - "קיצור תולדות המוזיקה"בנושא: פנחס אופק מר עם  "פרלמנתרשיש"  612621.64 תשע"ד  שבטב י"דביום רביעי 

יניים, והמוזיקה בתקופות על המוזיקה לדורותיה ולתקופותיה: מן המוזיקה העתיקה, דרך ימי הב ומענייןמבט חטוף 

גלילאו  מוזיקה מיוון העתיקה, וינצנציו גאליליי )האבא של-קטעי השונות: הברוק, הקלאסית, הרומנטית והמודרנית. עם

גאליליי(, האופרה הראשונה בעולם, שירים שכתב מיכאלאנג'לו, וכמובן: באך, מוצרט, ורדי, ועוד רבים וטובים. עולם 
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מורה ומחנך למוסיקה שנים רבות, ממקימי הקונסרבטוריון העירוני, כתב את  פנחס אופקמר  ומלואו במשך שעה וחצי.

"כלי נגן", ספר שזכה להצלחה רבה. הפיק ויצר פופרות )אופרות פופ( ומחזות זמר. עיתונאי במקומון "שבע", מרצה בחוגי 

שבע". מלמד -חינוך ובעל אות "יקיר בארמוסיקה רבים ובהשתלמויות מורים. יוזם וכותב תכניות לימודים, חתן פרסי 

 הספר.-ב"תרשיש" כמעט מיום הקמת בית

אנרגיות סולאריות בעולם  :נושאבני שגיא "ר דדעם  "פרלמנתרשיש"  112621.64 תשע"ד טבשב כ"אביום רביעי 

.         ומתפתחותקיימות הרוח, ובעיקר שמש  :סקירה על טכנולוגיות לניצול אנרגיות חלופיות ההרצאה תכלול2 ובישראל

כמהנדס ראשי של ופעל בה  גרעיניתובהנדסה  הגיע לקמ"ג כעתודאי בוגר הטכניון בהנדסת מכונותדני שגיא ד"ר 

אנרגיה ו רפואייםבתחום של לייזרים ד"ר שגיא התמחה כמו כן  רמודינמיקה.תב הוא סיים דוקטורטה את. מתקנים רבים

רפרנט של היה וביל פיתוח מערכות אנרגיית שמש להפקת כוח במגדל השמש של מכון וייצמן והיזם ו . הואסולארית

כמנהל  שימש הוא קידו כמדען הראשי של רותם תעשיותבנוסף לתפ משרד התשתיות לנושאים סולאריים ולהתפלת מים.

בונה מערכות סולאריות מפתחת וחברה המשמש כיועץ טכנולוגי ראשי של ופיתוח טכנולוגיות חדשות בחברת סימנס 

  בערבה.

 נכדים. 48 -ילדים ו  3 -נשוי ואב ל  ,גמלאי קמ"ג הואד"ר שגיא 

 

הרקע החברתי דמוגרפי  בנושא: פרופ' אהוד זמורה עם פרלמנתרשיש"" 192621.64תשע"ד  טשבב חכ"ביום רביעי 

היו התינוקות ובמיוחד הפגים נטל במהלך ההיסטוריה  .רפואת הפגים היא מקצוע צעיר יחסית .להופעת רפואת הפגים

תה שכיחה והיא קיימת עד היום. בעולם הרפואה לא הורגש יעל החברה. תופעת נטישת תינוקות ואף המתת תינוקות הי

חל שינוי בגישת החברה לתינוקות   במאה השנים האחרונות צורך לפתח שטח שהנזקקים לו אינה רצויים בחברה. 

התנאים והמצב שהיה קיים עד לשינוי  ו:בהרצאה יתוארה זו. יהרפואה לאוכלוסי חל שינוי גם בגישת ובעקבותיו

 והתהליכים שהביאו לשינוי. 

הוא מומחה לרפואת ילדים ופגים. עד לפרישתו לפני שנתיים היה מנהל מחלקת הילודים והפגים  פרופ' אהוד זמורה

יות ברפואה, היסטוריה של הרפואה ויהדות. הוענק לו בבית החולים סורוקה. שטחי התעניינותו כוללים איכות ומניעת טעו

 אות המופת לרופא על ידי האגודה למשפט ורפואה על פועלו למען הפגים ומשפחותיהם.

  

 .בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  12

 סוגיות פתורות ובלתי פתורות בתולדות ארץ ישראל מן העת העתיקה ועד ימינו.ל הסיורים השנה יוקדשו

ניתן  סיוריםיכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס. לכל ה סיורלסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים2 כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  ורחיםלהזמין א

 162621.64  תשע"דשלישי כ' בשבט ביום יתקיים והוא  ים המלח תסביבבאתרים ליהיה הבא  סיורה

אתר ההטבלה  (,יידון באתר קומראן)בימי בית שני נושא הכיתות במדבר יהודה  ,חדש וגם ישן באתר מצדה :המסלול

 בירדן.

 40:88 בשעה שבע-לבאר וערתחזרה מש .0:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

  .מיםו נעליים נוחות, כובע :ציוד

 .אפשרות מוגבלת לתגבור הארוחותיש להצטייד במזון תהיה  :רוחותא

 ש"ח דמי כניסה לאתרים )לאזרחים 88 -יש להביא כ ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408ללומדי הקורס ₪  458 :מחיר
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 דות מזכות בהנחה )מטמון, אזרח ותיק וכו'(נא להביא תעו ותיקים, כולל רכבל במצדה(.

    . 642621.64 תשע"ד   י"ג בשבטשלישי יום עד ישראל -ללימודי ארץללומדי הקורס  "במזכירות "תרשיש ההרשמה 

              .אנא הקפידו להירשם במועד 612621.41ד, "ט"ו בשבטו תשע חמישייום ד "תרשיש" ואורחים עללומדי 

  

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש"  22

   8182040מספר הטלפון של מזכירות "תרשיש": 

  

 

למידה לאורך  -"מבוגרים ולומדים  יום עיון בנושא: 42621.64 דתשע" ביום שלישי ו' בשבטנשוב ונזכיר ש

 בהמשך.נוספים אנא שריינו מועד זה, פרטים   החיים"

 

 

 להתראות בכל הפעילויות

   חנה בלאו       

 מנהלת "תרשיש"


