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 23.11.2017  ה' בכסלו, תשע"ח 

 2017חודש דצמבר  –הרצאות ב"פרלמנתרשיש" וסיורים  – 2דף קשר מספר 

 שלום רב ,ולמוריםותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

       

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

  tarshish.kaye.ac.ilבאתר של "תרשיש" בכתובת: גם פי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו ד .הפעילויות

הרצאות,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמאת  באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  

ניתן וכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .והמועדים יפורסמו מראש םנושאיה. אינם כרוכים בתשלוםו ות ועודשיחות, קונצרטים, סדנא

 .להזמין אורחים

אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור  רגע של "תרשיש" – רש"תכמו כן אנו ממשיכים במסורת 

מאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, לתאר  ספר סיפור מעניין, להציג חפץ למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות ל

 מעניינת ועוד.מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה 

 ושמוליק ליטמנוביץ'.  אהוד זמורהפרופ' אפרים זיו, הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

נושא שבוע תישלח תזכורת ובה הרחבה ופרטים נוספים לגבי דף זה יכיל רק את תאריכי המפגשים ואת כותרות נושאיהם. בכל 

 .והמרצה המפגש

 

 דצמברבחודש הלן רשימת המפגשים ל

 - ובאינטרנט בטלפון ראשונה עזרה – ן"ער ארגון" חלשים רגעים יש חזקים לאנשים גם" 6.12.2017

 פיורה שולה ר"ד

 באר ,חדרה סניף ומנהלת ן"ער תמתנדב. קלינית פסיכולוגיתבמוסמכת , בספרות שלישי תואר בעלת

 .ן"ער ארגון של והדרום שבע

 משחקי ומפתח פטנטים עורך, פיזיקאי לנדאו מרדכי ר"ד - חשיבה משחקי בין מסע: הנושא    13.12.2017

  חשיבה

20.12.2017 Disruptive Innovation   גדולים נופלים בגלל והמצאות חדשנות משבשת: איך מוצרים

מרצה ומדריכה במכללת קיי ומשמשת ראש המרכז ליוזמות  ״ר מירב אסףד - מתחרים קטנים

 .חינוכיות מתוקשבות

 ד"ר צביקה אבני  - שריפות יער בדגש על מדינת ישראל  27.12.2017

אקולוג בעל בעבר מנהל אגף הייעור, מנהל חבל דרום ייעור ומנהל אזור ההר/ירושלים בקק"ל. 

 .יצוב ושמירת הנוף הפתוח בישראלתואר שלישי בגיאוגרפיה במחקר על ע
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 2017, דצמבר י"א  בלימודי הקורסים במסגרת סיורים

 הסיורים כל .כהן( צולי) בצלאל של בהדרכתו" ישראל-ארץ לימודי"ב הקורסים במסגרת סיורים נקיים חודש מדי

 לומדי שאינם ואורחים הקורס לומדי שאינם מי גם להצטרף יכולים לסיורים. לגמלאים ומיועדים להליכה קלים

 .פנוי מקום של בסיס על" תרשיש"

 

 : הארוחות ומועד החזרה, הציוד, לקראת הסיורים תישלח הודעה ובה פרטים נוספים לגבי המסלול

( בתשלום לאתרים כניסה לצורך, ₪ 30-כ) בכסף להצטייד יש. ואורחים" תרשיש" ללומדי ₪ 170, הקורס ללומדי ₪ 150: מחיר

 .בהנחה ותמזכ ובתעודות

  וסביבתה ליפו סיור –" ועלילות עליות" הקורס במסגרת

    5.12.2017, שלישי יום:  מועד

 ראשונה שכונה – צדק נווה"; החלוץ בית; "השעון כיכר; השנייה העלייה רציף – מאנית'העות העלייה שלהי של יפו נמל*  :מסלולה

  .מבולגריה העולים בעקבות ביפו סיור  – יםצהרי הפסקת לאחר"; בית אחוזת" את המקדימה, ליפו מחוץ

 הביקורים ובסדר באתרים קלים שינויים ייתכנו*  

 19:00 בשעה משוערת חזרה. 7:30 בשעה קיי במכללת החנייה ממגרש :יציאה

 נוחות נעליים, מים, כובע :ציוד

 .ביפו צהריים ארוחת( תגבור אפשרי, )בדרך – בוקר ארוחת :ארוחות

 / נוגה08-6402742 בטלפון או" תרשיש" במזכירות :הרשמה

 29.11.2017 -עד ליום רביעי ב יש קדימות ברישום ללומדי הקורס

יעודכנו לגבי  מתאריך זה .30.11 יום חמישי לומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה עד

 (מוגבל המקומות מספר, לב ימוש)ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה על בסיסי מקום פנוי.  ההצטרפות.

 

 .קיסריה לאזור סיור –" תשכון ימים לחוף" הקורס במסגרת

   24.12.2017!(, לב שימו) ראשון יום:  מועד

 חוף – ינאי בית חוף; במכמורת הימי המרכז; ישראל לחופי בעבר ששכנה, ביותר והמפוארת הגדולה הנמל עיר – קיסריה*  :מסלול

 .ההעפלה בימי פעיל

 הביקורים ובסדר באתרים קלים שינויים ייתכנו * 

 19:00 בשעה משוערת חזרה. 7:00 בשעה קיי במכללת החנייה ממגרש :יציאה

 מתאים ביגוד, הגנה קרם, נוחות נעליים, מים, כובע :ציוד

 .בבוקר לתגבור אפשרות. עצמיות וצהריים בוקר ארוחת :ארוחות

 נוגה/ 08-6402742 בטלפון או" תרשיש" במזכירות :הרשמה

 18.12.2017 -ב שני ליום עד הקורס ללומדי ברישום קדימות יש

 לגבי יעודכנו 20.12 -החל מה 19.12.2017שלישי  יום עד המתנה ברשימת יהיו להצטרף המעוניינים ואורחים" תרשיש" לומדי

 (מוגבל ותהמקומ מספר, לב שימו). פנוי מקום בסיסי על זה תאריך לאחר להצטרף גם ניתן. ההצטרפות


