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  5.9.2018 , תשע"חבאלולכ"ח 

 1דף קשר מספר 

 

 שלום רב ,ולמורים , להנהלהותיקים והחדשיםו"תרשיש" ה לומדיל

 ורבת משמעות., בריאה שנה טובהוהמזכירות, יעל ונוגה מאחלות לכם  , בלהה טרייביש,מנהלת ביה"ס

 

  3.10.2018 -   7.9.2018 –החל מ  לרגל חגי תשרי סגורהביה"ס מזכירות 

 .לקורסים, שבהם נותרו מקומות גם טלפונית להירשםוניתן להמשיך מים ב' ד' ה', שבהם המזכירות פתוחה, בי

 

 במזכירות ביה"ס מתויקות קבלות עבור הנרשמים. הלומדים מוזמנים להגיע לקבלן.

 

 אנחנו מאחלים לכם שנה מעניינת, מאתגרת ומהנה. 14.10.2018 -האקדמית נפתחת ב הלימודים שנה

 הלימוד יישלחו לאחר חופשת החגים(. רשימות הקורסים וחדרי). חופשותהרף לוח מצו

       

עדים של קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המואנא  .קשרהדף עמכם קשר היא באמצעות יצור הדרך שלנו ל

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

tarshish.kaye.ac.il  

  

הרצאות, שיחות, קונצרטים,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמ 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועל בכ

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

  .ניתן להזמין אורחיםו

הפרלמנט הועבר עד ה של בניין האומנות )פרלמנתרשיש יתקיים בגלרישימו לב, השתנה מקום המפגש : 

 .(עקב שיפוצים שנעשים באולם בבניין המרכזי

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

וריו ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאח ,תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל

 סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד. 

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

 .והמרצה המפגשנושא לגבי בכל שבוע תישלח תזכורת 

 

ניסה לרכב, לא יוכל להיכנס עם רכבו לחניית המכללה החל שימו לב, לומד או אורח שאין ברשותו אישור כ

 )אורח או מי שאינו רשום לקורסים לא זכאי לקבל אישור כניסה(. 14.10.2018מ 
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 2018 אוקטוברבחודש להלן רשימת המפגשים 

24.10.2018  

 קטעי נגינה

 ד"ר נורית זיידין, יו"ר ועד העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה לחינוך ע"ש קיי ברכות:

  בלהה טרייביש, מנהלת ביה"סו

 קבלה ונתינה בבית יתומים בניגריה נושא ההרצאה :

המרצה תתאר את חוויותיה ממפגשים עם יתומים ומטפלים בבית יתומים דל אמצעים בניגריה : תוכן ההרצאה

ודת בעלה בארץ זו. במפגשים אלה תרמה מהידע שלה בהנחיית קבוצות אליו הגיעה פעמים חוזרות במסגרת עב

 התמיכה שהגישה לצוות המוסד.מידע ומהתרמה מנות  ביתומים המאושפזים במוסד וווטיפול בא

בעלת תואר שני בתרפיה באומנות ובהנחיית קבוצות. היא הצטרפה לבעלה העובד  גב' טל דגן המרצה:

התוודעה לבית היתומים דל האמצעים בעיירה אבוג'ה. לפני שנתיים לקחה פסק ובמסגרת ביקוריה שם  ,בניגריה

זמן מעבודתה רבת השנים במערכת החינוך והתפנתה לאתגרים חדשים. כיום היא מרכזת ומנחת קבוצות ב"יד 

 פחה חולה( הפועל במסגרת "יד שרה".לתומך"  )תמיכה באנשים המטפלים בבן מש

 

31.10.2018 

פינוי פצועים משדה הקרב במסע כיבוש באר שבע במלחמת העולם  –ונקה על גב גמל אל :נושא ההרצאה

 הראשונה )ההרצאה לכבוד יום כיבוש באר שבע על ידי צבא גנרל אלנבי(

ישראל בידי הצבא -ארץ סיפורו של השירות הרפואי במערכה לכיבושההרצאה מביאה את  תוכן ההרצאה:

 .1918-1916הבריטי במלחמת העולם הראשונה, 

מערכה זו שמורה בזיכרון הקולקטיבי כמערכה מוצלחת ומעוטת נפגעים. בפועל, היא התאפיינה באבדות רבות 

הן בקרבות והן עקב תחלואה. אולם בניגוד למערכות אחרות, הצליח השרות הרפואי להתמודד היטב עם 

 .המשימות שהוטלו עליו

יבת הצנחנים, ובמלחמת ששת הימים שימש קצין ערן דולב שירת כרופא בחט’ ל ]מיל[ פרופ”תא המרצה:

 1976-הרפואה של חטיבת הצנחנים הסדירה. במלחמת יום הכיפורים היה מפקד הרפואה של פיקוד הדרום. ב

, היה קצין הרפואה 1982-לשחרור בני הערובה באנטבה. במלחמת לבנון הראשונה, ב” מבצע יונתן”השתתף ב

, ניהל במשך שנים רבות מחלקה פנימית בבית חולים והיה חבר סגל ל”ל. לאחר שחרורו מצה”הראשי של צה

דולב שימש בתפקיד יושב ראש הוועדה האתית של ’ הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופ

 .חי-דולב במכללה האקדמית תל’ פרש לגמלאות מלמד פרופשההסתדרות הרפואית בישראל. מאז 

                 


