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 24.3.2019 ט, תשע"'ב באדר י"ז                                                                                                             

 

 9201 אפרילחודש  –הרצאות ב"פרלמנתרשיש" וסיורים  – 6דף קשר מספר 

 

 

 שלום רב ,ולמוריםותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

 16.4.2019  בניסן,  א, י"שלישייום            -מ         פסחשת חופ

 27.4.2019יום ראשון , כ"ג בניסן,   עד        

  28.4.2019 -חוזרים ללימודים ב

 חופשה נעימה, פסח כשר

 

אנא קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את המועדים  .קשרהעמכם קשר היא באמצעות דף יצור הדרך שלנו ל

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

tarshish.kaye.ac.il  

  

 .באולם הספורט הקטן 10:15בשעה  רביעיבימי  תרשיש"נ"פרלמ קייםמת שבועבכל  .1

אינם כרוכים ו ,הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד מפגשי "פרלמנתרשיש" כוללים

ניתן וכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל  .. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראשבתשלום

אותה אנו מקיימים  רגע של תרשיש"" –"ת כמו כן אנו ממשיכים במסורת רש .להזמין אורחים

דקות  כחמשבהצלחה רבה. לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו 

לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו 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

   אודות מרצים ונושאים מעניינים.על נשמח לקבל הצעות 

 .לחניית המכללה ולהיכנס עם רכבואישור כניסה לרכב, לא יוכל וימו לב, לומד או אורח שאין ברשותש
 ם הנוכחית, תשע"ט.תווי החנייה אזלו. לא ניתן לקבל תווי חנייה לשנת הלימודי
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 9201 אפרילהרצאות חודש 

 3.4.2019  

 מאחורי כל אבן יש סיפורהנושא: 

 

  :המרצה

 .1982, ילידת דנמרק, מתגוררת בקיבוץ רוחמה משנת הגברת אולה הדר

 מדריכת רכיבה וניהלה בית ספר לרכיבה. שנה בתחום ההייטק. 25עבדה במשך 

 ר הדוק עם מוזיאון אנז"ק בבאר שבע.מקיימת קש עבדה כעיתונאית בסאן דיאגו.

  תקציר ההרצאה:

סיפור על החייל הדני שנלחם ; סיפור חיילי האנז"ק שלחמו במזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה

 סיפור מרגש על חיפוש אחר חייל אוסטרלי באזור קיבוץ רוחמה ועוד... ונהרג בקרב על באר שבע.

 

10.4.2019 

 ראו ערי העתידיכיצד י -נושא: מעיר לעירוניות ה

 

 פרופ' עדי וולפסון המרצה:

עדי וולפסון הוא משורר, פעיל סביבתי, מומחה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה ופרופ' להנדסה 

כימית. הוא מכהן כראש המסלול לתואר שני בהנדסה ירוקה במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי 

ם במכללה. פרופ' וולפסון עוסק במחקר אקדמי שמעון, ונמנה על החוקרים במרכז לתהליכים ירוקי

(. בנוסף sustainable servicesקיימא" )-בני(, ו"שירותים green chemistryבנושא "כימיה ירוקה" )

ם לקידום איכות הסביבה לפעילותו האקדמית, פועל פרופ' וולפסון, בהתנדבות, במגוון מסגרות ופורומי

ם יקהילתי-והקיימות בנגב בפרט ובישראל בכלל. פרופ' וולפסון יזם ומלווה פרויקטים חינוכיים

שבע לענייני קיימות. הוא מכהן כיו"ר רשות -כיועץ ראש העיר באר סביבתיים רבים ומשמש

, פרופ' שבע. בנוסף-שבע וכיו"ר ההנהלה של תיאטרון הילדים והנוער באר-פארק נחל באר

ואף מתראיין ומפרסם מאמרים,  YNETוולפסון כותב טור דעה קבוע בנושא קיימות באתר 

 .טורים ודעות בתחום באמצעי התקשורת השונים

 : ההרצאה תקציר

 
הערים הן ללא ספק מהיצירות הגדולות ביותר של בני האדם, ביטוי של דמיון וכישורים 

מאוכלוסיית העולם מתגוררת  50%-יום יותר מכאנושיים, והתגלמות של הסביבה האנושית. 
. אך העיר שאנו מכירים 2050עד לשנת  65%-באזורים עירוניים, ושיעור זה צפוי לעלות ל

כיום תלך ותשתנה במהירות לנגד עינינו. טכנולוגיות חדשות, תמורות בשוק העבודה ושינויים 
על בריאות הציבור, ישנו את  דמוגרפיים ותרבותיים, לצד שינויים בסביבה הטבעית והשפעות

 פני העיר שוב ושוב. 
 

ראו ערי העתיד? ללא ספק יהיו אלה ערים גדולות, צפופות ו"חכמות" יותר. אך כדי יכיצד י
להבטיח חיים איכותיים יותר, מבלי לפגוע בזכויות הדורות הבאים אחרינו, יהיה עלינו להשכיל 

לכליים, ובין תשתיות וטכנולוגיות לאנשים ולחבר בעיר בין היבטים סביבתיים, חברתיים וכ
 ולקהילות, על מנת להבטיח "טוב משותף". 
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 2019 אפריל –" תרשיש"ב סיור

                   

   בצלאל כהן –" "להוציא לחם מן הארץ :במסגרת הקורס

מליקוט צמחים למאכל, ועד מפעל  -סיור ישן וגם חדש 

 המלט המוביל

 )הוקדם עקב הבחירות( 2/4/2019מועד: יום ג', 

 

סיור קצר בדגש צמחים ראויים  ברמלהבתוכנית: ביקור במפעל המלט "נשר" 

קיבוץ יד , מלאכי( יתיר)ע"י ק מושב אביגדור, אתר הפרדסנות רחובותלמאכל, 

וגם בית יוצר  וולקני בגילתהמרכז ה, עוד בנושא חקלאות עכשווית,  מרדכי

 .מושב תאשור ,לקרמיקה "כלי בראשית"

  )ייתכנו שינויים באתרים או בסדר(. 

 

 18:00ממגרש החנייה במכללה. )נא לדייק!(. חזרה משוערת:  07:00: שעת יציאה

 

 : נעליים נוחות, כובע, מים. ארוחות )ניתן יהיה לתגבר(.ציוד

ש"ח  80 -נא להביא כללומדי "תרשיש" ואורחים. ₪  170ללומדי הקורס, ₪  150המחיר:        

 ובתעודות מזכות בהנחה.לאתרים ולמפגשים לכניסה 

 

 / יעל08/6402818  / נוגה08-6402742נים  במזכירות "תרשיש" או בטלפו הרשמה:

  .27.3.2019  רביעי ש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליוםי

 שימו לב!!! 

כולל מחלה. הנרשם לטיול לא יקבל החזר עבור הטיול   בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה,  .  1

 אלא אם כן מצא מחליף.

. אלא אם כן מצא 50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -במקרה של ביטול ב .2

 )כך מחייבת אותנו חברת הנסיעות( מחליף.


