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 240402.44 ,   תשע"ד ניסןב דכ"               9דף קשר מספר 

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

 

 לומדי "תרשיש" שלום רב!ל

 .אופייניות אבקסופות מלאה עונת המעבר  ,על האביבלאיטו הקיץ מזדחל ומשתלט , הפסחחג עברנו את 

 אנו לקראת הישורת האחרונה של השנה ולפנינו פעילויות רבות.

  
הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד. נושאי "פרלמנתרשיש" פעילות  41:.4רביעי בשעה נקיים בימי  שבוע בכל

. מוזמנים כל בתשלום כרוכות אינןו באגף המוסיקה 1.אולם כל הפעילויות מתקיימות ב הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

 . ניתן להזמין אורחיםלומדי "תרשיש" ו

. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש רגע של "תרשיש" –רש"ת כים במסורת אנו ממשי

 חוויה מעניינת ועוד. למקום מיוחד, ל ,אדם חשובלחפץ שמאחוריו סיפור, או לסיפור מעניין, ל דקות

לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים  נשמח. שמוליק ליטמנוביץ'-ואפרים זיו, חנוך גלברג הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

 או למלכה ועמליה במזכירות. tarshish@kaye.ac.ilאותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו 

 

 מאילהלן תכנית "פרלמנתרשיש" לחודש 0 4

 

דיגו מר חוויותיו של צלם עיתונות0  א:ברג בנושדייגו מיטלם מר ע "פרלמנתרשיש" 40102.44תשע"ד  ז באיירביום רביעי 

 .הוא בוגר המגמה לצילום במקיף ו' וכיום צלם עיתונות של העיתון "מעריב" מיטלברג

 

" כיצד ניתן יש מילים ויש מילים!בנושא: " עדית שרעם ד"ר  "פרלמנתרשיש" 440102.44תשע"ד  י"ד באיירביום רביעי 

( משורר, 4793-4788)שלונסקי  .אברהם שלונסקיבאמצעות יצירות הילדים של מילים מבלי להתאמץ להרחיב את אוצר ה

יצירות  3מתרגם ועורך נחשב לאבי השירה הארצישראלית המודרניסטית. שלונסקי כתב בעיקר למבוגרים. לילדים הוא כתב 

עיבוד )למחזה( עוץ לי גוץ -( ותרגום4799ר מארץ הלמה )(, אני וטלי או ספ4719מחורזות ורוויות בהומור והן: עלילות מיקי מהו )

( עבור תאטרון הקאמרי. שלונסקי נחשב ללהטוטן בלשון העברית וביצירותיו לילדים הוא מרבה להשתעשע בה. 4789לי )

ינת שלונסקי הכיר והאמין ביכולתם ובפיקחותם של הילדים כמו גם בחשיבותה של הכתיבה הטובה של ספרות לילדים הן מבח

בשל השפה  התוכן הן מבחינת השפה. הוא סבר שלספרות זו יש תפקיד חינוכי ותרבותי רב בפיתוח החשיבה והשפה של כל ילד.

בה כתב לילדים הוטחו בפניו לא אחת, מפי גננות, דברי ביקורת על לשון כתיבתו ועל הקושי להבינה. אולם הילדים שהתאהבו 

מקצת מלהטוטיו של  בהרצאתה ד"ר שר תציג ו עדות וסתירה לדברי הביקורת הללו.בחרוזיו ודקלמו רבים מהם בעל פה היו

ראה כיצד הלהטוטים הללו לא רק שאינם "מקשים" על הקורא, צעיר תשלונסקי בלשון באמצעות דוגמות מיצירותיו לילדים, ו

 יל, ליהנות ולהתענג ממנה.כמבוגר, אלא הם מאפשרים לכל סב ונכד, אב ובן בכל דור ובכל גיל לקרוא ביצירה, להשכ

 " )מתוך: עלילות מיקי מהו(. זהו גם שמה של ההרצאה.  יש מילים ויש מילים!כדברי שלונסקי: "

מרצה בהתמחות בלשון העברית במכללת קיי; תחומי עניינה ומחקרה עוסקים בלשון ספרות הילדים, בלשון ילדים  ִעּדית שרד"ר 

היא מנחה ומדריכה פרחי הוראה כיצד  .ובקשר ביניהם. כתבה תכנית לפיתוח השפה בגיל הרך באמצעות טקסטים מחורזים

 רובין את הניבון הישראלי המקיף לביטויים עממיים. -להורות לשון בבית הספר כתבה עם מאיה פרוכטמן וציפי שחורי

 

mailto:tarshish@kaye.ac.il
mailto:tarshish@kaye.ac.il


 

 
 
 

 

 tarshish@kaye.ac.il      80-8143828פקס:      80-8182040טל:      

0141284שבע -באר 1384ת"ד  8רח' עזריאל ניצני         

 

 

האם יש מקום עדיין לעיתונות  בנושא: חיה גולןגב' עם  "פרלמנתרשיש"   240102.44בניסן תשע"ד   כ"אביום רביעי 

יחסי ציבור עיתונאית, שדרנית רדיו, יועצת תקשורת,  - חיה גולן גב' גולן תשוחח על העיתונות המקומית. הגב'כתובה?  מקומית

 0שנים כעורכת 9בי מ"זמן מעריב", מהם -שנה כעיתונאית במקומון כל 24 עבדה ופרסום, מרצה בתקשורת ובהעצמה נשית

 

 הזיכרון הנו עולם ומלואו000 בנושא: בתיה דויטשגב' עם  "פרלמנתרשיש"   210102.44בניסן תשע"ד   כ"חביום רביעי 

תזונה, אורח חיים בריא, פעילות )הגורמים המשפיעים על הזיכרון שיחה על  ,רוןעולם הזיכלהצצה יצירתית המפגש יכלול: 

במגוון שיטות  תרגולמחקרים מעודכנים העוסקים בנושא וחשיפה ל (,גופנית, פעילות חברתית, חשיבה גמישה/יצירתית ועוד

 נושאת תוארחד במשך שנים רבות, מחנכת בתחום החינוך המיו בתיה דויטשגב'  .כרון ופיתוח החשיבה היצירתיתילשיפור הז

M.A.   במדעי המדינה ובמנהל ציבורי, בעלת ניסיון רב בעולם התעשייה כמנהלת הדרכה ומנהלת משאבי אנוש, מנחה בכירה

מלמדת ו מרכז לטיפוח יזמות עסקיתבבקורסי חשיבה בגיל השלישי ומנחה סדנאות בתהליכי יצירתיות וחדשנות, יועצת 

 .ב"תרשיש" שנים רבות

  

 זרו בשלום0יסעו לשלום וחאיטליה, טיול ברכות חמות לשתי קבוצות היוצאות לב 20

  

  9 - 8.9.2841 תשע"ד,ו באייר  -בימים שני ושלישי ה ויום העצמאות יום הזיכרוןחופשת 0 3

 9.9.2841 תשע"ד, איירב ז רביעיתחילת הלימודים ביום  

       

  :לצפות לרגל שנת השישים למכללה הופק סרט תדמית שבו יש ל"תרשיש" פינה קטנה. הנכם מוזמנים 40

  https://www.youtube.com/watch?v=kTXlYB8zOtM    קישור לסרט תדמית בעברית

   uw-https://www.youtube.com/watch?v=sm340GwN   קישור לסרט תדמית באנגלית

 

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש" 10

   8182040 "תרשיש": מזכירות של טלפון מספרה

  

     נשמח לראותכם בכל הפעילויות

 חנה בלאו

 מנהלת "תרשיש"

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kTXlYB8zOtM
https://www.youtube.com/watch?v=sm340GwN-uw

