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 2.2.1.1. ,   , תשע"דכ"ט בטבת                5דף קשר מספר 

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

 

 ללומדי "תרשיש" ולמורים שלום רב!

 ובו פרטים על התכנית.  42.2.1.1ביום שלישי ו' בשבט תשע"ד  ייערךדף קשר זה מוקדש ליום העיון ש

 להיווסדה של מכללת קיי והוא יתקיים שנת השישיםהמציינים את חגיגיים ם אירועי ה שלשוריום העיון הוא חלק מ

שבע -ראש העיר בארמר רוביק דנילוביץ'  ואורחים מלשכתו,השר לאזרחים ותיקים מר אורי אורבך  במעמד

 2האקדמית לחינוך ע"ש קיי נשיאת המכללה ופ' לאה קוזמינסקיופר

 

 ומעניינים2 מהיבטים מגוונים למידה לאורך החיים –מבוגרים ולומדים נושא: יום העיון מוקדש ל

 

 כיבוד קל2ללמפגש ו( :1.באולם ההרצאות )אולם נתכנס   1::0 - 0:11 ותבשע

 

 ינגנו , נמט גב' רוניתהמורה לפסנתר ותלמידתה המילמן  גב' רוזה נפתח בקטע נגינה. 1:11. - 1::0בשעות 

ראש העיר מר  . לאחר מכן יינשאו ברכות על ידיידיים מאת מוריץ מושקובסקי 1-ל 3 פרמחול ספרדי מס - "בולרו"

 ידי.-ועל פרופ' לאה קוזמינסקיונשיאת המכללה  רוביק דנילוביץ'

 

ידווח                     . הואיברך את הבאים ליום העיוןם ותיקים השר לאזרחיאורי אורבך  מר 1:15. - 1:11.בשעות 

יעבירו את השאלות את השר המעוניינים לשאול  על הנעשה במשרד בנושא מבוגרים לומדים ויענה על שאלות.

 2 2.2.1.1.עד יום חמישי א' בשבט תשע"ד "תרשיש"  למלכה ולעמליה במזכירות

 

 " הקשיש כלומד במסורת היהודית2" על ופ' יעקב בלידשטייןפרירצה    5.:.. - 1:15. בשעות

גמלאי של המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת  ,מחשובי החוקרים של הלכה היהודיתהוא  פרופ' בלידשטיין

  וחבר האקדמיה הלאומית למדעים.חתן פרס ישראל  ,גוריון-בן

 

 כיבוד קלמ יהנהנהפסקה ול נצא  1::.. - 5.:..בשעות 

 

  ",היבטים פסיכולוגיים של הלומד המבוגר"על ישוחח  ד"ר אסף הראל  5.:.. - 1::..ת בשעו

חיים הניסיון  ,לתהליכי הלמידה עולם הניסיון והרגש של הלומד המבוגר ומשמעותו בשיחתו יבואו לידי ביטוי: 

  .םממחודש עהקשר הוהשפעת המשפחה על תהליכי הלמידה  ,החברתיו המשפחתי בעולם הרגשי,

תהליכים למומחה הוא  ההתנהגות, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים למדעי מן החוג  ד"ר אסף הראל

ל תואר ד"ר מאוניברסיטה מוסמך האוניברסיטה העברית ובע הואחברתיים וחוקר תיאוריות מתקדמות בניהול. 

שנים שימש מרצה במחלקה  שמונהוהרצה שנים רבות במכללת קיי ובמכללת דוד ילין  ד"ר הראלאביב. -תל

 .גוריון-לגרונטולוגיה באוניברסיטת בן
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 "2עולם המבוגרים כפי שהוא משתקף בקולנוע" את מיכאל אקוטונס מר יציג 11::. - 5.:..בשעות 

 ממניחי -בעל תואר שני בקולנוע של אוניברסיטת סורבון בפריז, מרצה ותיק, בין החלוצים אקוטונס מר 

חינוך ולקולנוע במוסדות חינוך שונים בארץ. מר אקוטונס בקיא בז'אנרים ובנושאים היסוד של המסלול ל

 ."תרשיש"במרצה לקולנוע, ו מלמד במסגרות שונות .שונים העוסקים במדיה

 

בקטעי שיחה ומשחק בנושא  -שחקן תאטרון הנגב  ,מיגל אורבך מר עם נקנח 15::. – 11::. בשעות

יפתח בקטע קצר המורכב מחומרים שונים שהקשר  מר אורבך ".המשמעות של להיות שחקן מבוגר"

סיים בקטע מתוך הוא י .שוחח עם הקהליכשחקן ו וספר על חוויותיים, הוא חיפוש זהות. לאחר מכן, יהבינ

  .2848פרס שחקן השנה ב עליה זכה, "חרפות וגידופים", והצגת היחיד של

שחקן מר אורבך בימוי. בבחינוך ו BEDעל תואר וגר לימודי משחק ובביליד ארגנטינה  אורבךמיגל  רמ

שיחק במסגרות שונות כגון פסטיבלים לתיאטרון ותיאטרוני  הוא מספר שנים. ניהלגם בתיאטרון הנגב, אותו 

 . ביזציהמביים, מלמד ומנחה ערבי אימפרו הואפרינג', סרטים וסדרות טלוויזיה. בנוסף 

 

 אפרים זיו מרהנחיה: 

נוסף  .ב"תרשיש"שנים בחר מר זיו ללמוד  0שנים. עם פרישתו לפני  33שם עבד קמ"ג גמלאי  זיואפרים מר 

 מר זיו ומנגן להנאתו בתזמורת הבוגרים של הקונסרבטוריון. מתנדב בהיכל המשפט בבאר שבעהוא לכך 

 מרכז את "פרלמנתרשיש" ומנחה אירועים שונים המתקיימים בבית הספר.

 

 

 נשמח לראותכם

 חנה בלאו

   בית הספר לגמלאים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  -מנהלת "תרשיש"  

 

 

 

 

 


