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  6.2014.01' בניסן תשע"ו, ב                   7דף קשר מספר 

  

 "תרשיש" שלום רב! לומדיללמורים ו

לאחרונה קיבלתם את תכנית הטיולים לחו"ל. המעוניינים מתבקשים להירשם במועדים שנקבעו.  אנו בעיצומו של סמסטר ב'.

שי יוםהיוצא ב יש עדיין מספר מקומות לטיול  רומניהל םטיולילוכן  פלופונז,לדרום   -ליוון  13.05.2016, באייר תשע"ו ה' שי

עי יוםבשיוצאים  יר י"ז רבי , באי  .2.6.2016 -וב 25.5.2016 תשע"ו

 בנוסף ללימודים תתקיימנה פעילויות מעניינות אליהן כולכם מוזמנים להצטרף. 

 נצא לחופשת הפסח. יהא לנו החג שמח. והחודשהאביב כבר נותן אותותיו 

      

קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים של כל אנא . 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  .הפעילויות

    

מפגשי "פרלמנתרשיש" . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ בועשבכל 

 .. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראשאינם כרוכים בתשלוםו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד יםכולל

אותה  רגע של "תרשיש" –משיכים במסורת רש"ת כמו כן אנו מ .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל 

 להציגסיפור,  ספרלדקות  שלוש וקצו לויו קהלהמן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתובהצלחה. לפני כל הרצאה אנו מקיימים 

הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ ועוד.לשתף את הציבור בחוויה מעניינת , שהשפיע עליו אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור, 

 ח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים.נשמ. פרופ' אהוד זמורה ושמוליק ליטמנוביץ'זיו, אפרים 

         

"הרפואה  בנושא  יניב אלמוג 'פרופעם  "פרלמנתרשיש" ,לקראת יום השואה 4.5.2016 תשע"ו,  כ"ו בניסןביום רביעי 

 -הרקע ההיסטורי והתשתית הפילוסופית  על תובא סקירהבהרצאה  .שואה וגבורה" -הנאצית והרפואה היהודית 

נרתם המנגנון הרפואי והפך לחלק מהשיטה  תוצג הדרך שבה .ותה של תורת הגזע ועליית הנאציזםאידאולוגית להתפתח

משפטי נירנברג והקוד יובאו  סיוםבוהסדר החברתי החדש, המתות החסד ולבסוף מערך הרפואה במחנות על זוועותיו. 

תגובת ו יפורו של ביה"ס לרפואה בגטו ורשהס ייבחןגטו הרעב,  יילמד נושאר את הרפואה היהודית, בחלק שסוק האתי.

  האישי של שלוש דמויות. ןהרופאים היהודים דרך סיפור

 המרכז הרפואי סורוקהשל  יו"ר ועדת הקוד האתיו מנהל היחידה לטיפול נמרץ פנימיהוא   יניב אלמוג 'פרופ

 .גוריון-אוניברסיטת בן" בנועם" –בית המדרש לרוח האדם שב ראש יוו לרפואה הספר-תבי שלועדת הקבלה שב ראש יו
 

איכות מי השתייה  "נושא  ב נחום ד"ר שרון זמורהעם  "פרלמנתרשיש"  18.5.2016תשע"ו,   י' באיירביום רביעי 

המיקרוביולוגיה וכיצד הם הכימית ו מהבחינהבהרצאה תינתן סקירה על המדדים הקובעים את איכות המים  ."בישראל

כדוגמה לפגיעה באיכות המים יתוארו אירועים בארץ ובעולם. כמו כן תינתן סקירה על  מערכת אספקת המים  ,נקבעים

  מאיפה מגיעים המים לברזים  שלנו, כיצד אנחנו שומרים על איכות המים בישראל ומי הרשויות האחראית לכך. -בארץ 

 -נדסת כימיה ובעלת תואר שני בביוטכנולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון, בעלת תואר שלישי היא מה שרון זמורה נחוםד"ר 

PhD שנים מהנדסת התפלה ואיכות מים במקורות, במרחב הדרום. ד"ר  8-בקרקע ומים מהאוניברסיטה העברית ומזה כ

 שרון מרצה בקורס תברואה רמה א' בקמפוס מקורות.

 

mailto:tarshish@kaye.ac.il


 

 tarshish@kaye.ac.il      08-6413020פקס:      08-6402818טל:       

 8414201שבע -באר 4301ת"ד  6רח' עזריאל ניצני        

 

הומור יהודי/ישראלי  נושאב מר מיכאל אקוטונסעם  "פרלמנתרשיש"  25.5.2016תשע"ו,   י"ז באיירביום רביעי 

ממניחי ו –אוניברסיטת סורבון בפריז, מרצה ותיק, בין החלוצים מבעל תואר שני בקולנוע מר מיכאל אקוטונס . בקולנוע

ונים העוסקים במדיה. מלמד היסוד של המסלול לחינוך ולקולנוע במוסדות חינוך שונים בארץ. בקיא בז'אנרים ובנושאים ש

 ."תרשישב". מזה שנים מרצה בקורס לקולנוע במסגרות שונות

 .ואפשר להזמין גם אורחים ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים                         

 

   

 לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הדרך שלנו לתקשר עמכם. .1

  13:00עד  8:30והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  6402818טלפון של המזכירות: מספר ה .2

          

  להתראות בכל הפעילויות      

 

 

  הנהלת "תרשיש" –שרה גורדון        

 מנהלת "תרשיש" –חנה בלאו        

 

 


