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 25.12.2017  , תשע"ח בטבת ז'

 

 8201 ינוארחודש  –הרצאות ב"פרלמנתרשיש" וסיורים  – 3דף קשר מספר 

 שלום רב ,ולמוריםותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

 לסיומה מתקרבת הראשונה המחצית

 2.3.2018 ח"תשע באדר ט"ו חמישי יום עד 28.1.2018 ח"תשע בשבט ב"י ראשון מיום סמסטרה חופשת

 .המחצית במהלך הלימוד שעות מכסת הושלמה לא בהםש ,בקורסים שיעורים השלמת נקיים החופשה במהלך

 .הקורס מורי עם השיעורים מועדי את לתאם מתבקשים לומדים

 4.3.2018 ח"תשע באדר י"ז ראשון ביום' ב סמסטר פתיחת

 

 

 

  חברתית – בריאותית ילותפע נקיים  'ד יום – 31.1.2018"/ תרשיש"ב   בשבט ו"ט -, בשימו לב

 :בתוכנית

 אור-בר נועה – כיסא עם בהנאה תנועה; נגאר חנה – עם ריקודי;  לביא דורון – י'צ טאי: תחנות 3 - 11:00- 09:00

 .התחנות בכל יתנסו הנרשמים כל. שעה חצי בת פעילות תתקיים תחנה בכל

 .הרישום בזמן ס"ביה מזכירות י"ע מראש תתבצע לתחנות החלוקה

  בריאה בוקר ארוחת   11:45-11:00

  גורלי עופרה' גב – הרצאה  13:00-12:00

 .קוגניטיביים  תפקידים ושיפור מרפא צמחי, גופנית פעילות, תזונה: בריאות מקדמי צעדים 4

 .במזכירות מוקדמת הרשמה להירשם יש .למשתתף ₪ 15 של בעלות כרוכה הפעילות

 

 

קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים של אנא  .קשרהדף מצעות עמכם קשר היא באיצור הדרך שלנו ל

באתר של "תרשיש" בכתובת: גם דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  .כל הפעילויות

tarshish.kaye.ac.il  
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הרצאות,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמאת  באגף המוסיקה 05ולם אב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל 

כל  ם,לומדיהמוזמנים כל  .והמועדים יפורסמו מראש םנושאיה. אינם כרוכים בתשלוםו שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד

 .ניתן להזמין אורחיםוהמורים 

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

מאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב  הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ 

 מעניינת ועוד.שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה 

 ושמוליק ליטמנוביץ'.  רהאהוד זמופרופ' אפרים זיו, הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

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

 המפגשנושא  .והמרצה

 

 

 ינוארבחודש הלן רשימת המפגשים ל

 המשפחה כלכלת בניהול והדרכה לעזרה – פעמונים ארגון        3.1.2018

 קמה בית, פעמונים בארגון הנגב אזור מנהלת, ונימדמ אלה' בג

זכתה במספר פרסים ש רופאה צעירה, ד"ר יסמין אבופריחה  האם ניתן למנוע מחלות גנטיות? 10.1.2018

פרס החוקרת הצעירה המצטיינת מטעם החברה האירופאית לציסטיק פיברוזיס, ונבחרה ביניהם ותארים, 

  לרשימות הצעירים המשפיעים בישראל של מגזין גלובס ושל פורבס ישראל.

  להולדתה שנה 100  במלאת  הילמן רות  שם על שבע באר קונסרבטוריון  17.1.2018

 . במוסקבה למוסיקה יההאקדמ מטעם  דוקטור,  פסנתרנית, איזנברג פאניה

  החיים החברתיים של הזנבן הערבי 24.1.2018

ישראל, חוקר את התנהגותם החברתית של הזנבנים כשלושים -בוגר לימודי ארץ רייסטרכד"ר רוני או

 שנה.

  "תרשיש"ב   בשבט ו"ט -חופשת סמסטר  31.1.2018

 חברתית – בריאותית פעילות
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 8201 ינואר, י"א  בלימודי הקורסים במסגרת סיורים

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

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

 .פנוי מקום של בסיס על" תרשיש" לומדי שאינם

 

 : הארוחות ומועד החזרה, הציוד, לח הודעה ובה פרטים נוספים לגבי המסלוללקראת הסיורים תיש

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

 .בהנחה מזכות ובתעודות( בתשלום

 2018רים במסגרת הקורסים בלימודי  א"י, ינואר סיו

 סיור לשפלה, בעקבות ראשונים  –ס "עליות ועלילות" במסגרת הקור

    9.1.2018מועד : יום שלישי, 

סיור ברחוב הראשי של המושב, רחוב ביל"ויים; בן שמן, ממושבת הצורפים  –* גדרה, מושבת הביל"ויים : מסלול

כר בשפלה; המושבה הראשונים של "בצלאל" לכפר הנוער בגלגוליו השונים; כפר אוריה, ניסיון התיישבות לא מו

 הרטוב, מושבת עליה ראשונה של עולים מבולגריה.

 3.1.2018 -עד ליום רביעי ב יש קדימות ברישום ללומדי הקורס

יעודכנו לגבי  מתאריך זה .4.1 יום חמישי לומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה עד

 (מוגבל המקומות מספר, לב שימו)ל בסיסי מקום פנוי. ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה ע ההצטרפות.

 דמי ביטול.₪  50 -המבטל/ת טיול יום לפני היציאה יחויב ב –ביטול השתתפות 

 

 .אשדוד פלמחים לחוף סיור –" תשכון ימים לחוף" הקורס במסגרת

 

 

   23.1.2018, שלישי יום:  מועד

  סיור,  ים אשדוד מצודת, יונה גבעת  - אשדוד; בפלמחים ולוגיארכיא מוזיאון, ים יבנה אתר, פלמחים חוף* : מסלול

 .אשדוד בנמל מודרך

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

 

 17.1.2018 -ב שני ליום עד הקורס ללומדי ברישום קדימות יש

 מתאריך זההחל  18.12.2017 חמישי יום עד המתנה ברשימת יהיו להצטרף המעוניינים ואורחים" תרשיש" לומדי

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

 דמי ביטול.₪  50 -המבטל/ת טיול יום לפני היציאה יחויב ב –ביטול השתתפות 

 


