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  20163.042. ו, "תשע באדר ב' ד"י                  6דף קשר מספר 

 "תרשיש" שלום רב! לומדיללמורים ו

לאחרונה קיבלתם את תכנית הטיולים לחו"ל. המעוניינים מתבקשים להירשם במועדים שנקבעו.  אנו בעיצומו של סמסטר ב'.

 הבא עלינו לטובה נצא לחופשת הפסח. יהא לנו החג שמח. האביב כבר נותן אותותיו ובחודש הדבר יקל על עמליה ברישום.

 כולכם מוזמנים להצטרף. ןבנוסף ללימודים תתקיימנה פעילויות מעניינות אליה

      

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

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

    

מפגשי "פרלמנתרשיש" . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל 

 .. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראשאינם כרוכים בתשלוםו עודהרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ו יםכולל

אותה  רגע של "תרשיש" –כמו כן אנו ממשיכים במסורת רש"ת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהמוזמנים כל 

 להציגסיפור,  רספלדקות  שלוש וקצו לויו קהלהמן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתובהצלחה. לפני כל הרצאה אנו מקיימים 

הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ ועוד.לשתף את הציבור בחוויה מעניינת , שהשפיע עליו אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור, 

 ח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים.נשמ. פרופ' אהוד זמורה ושמוליק ליטמנוביץ'אפרים זיו, 

         

שה הבדואית יתפקידי הא״ בנושא: אלון גלילימר עם  "פרלמנתרשיש"  6.4.2016' תשע"ו,  בבאדר  זביום רביעי כ"

העירונית, -החקלאית עד לפני כמה עשרות שנים חיו הבדואים כמסורתם חיי נוודות במדבר בשולי הארץ .״במשק ביתה

הגבר, אבי  העיזים מהם התפרנסו וחיו. תפקידו של והמיושבת. המשפחה הבדואית נדדה בעקבות המזון הזמין לעדרי

 פנויים שהם גם מוגנים משודדים וגנבים ולהגן על הבית, העדר, והמשפחה. כל שאר המשפחה היה למצוא שטחי מרעה

, שהוא רכוש עדרה  שמירה וטיפוח השוליים, וחסרי החשיבות לכאורה, היו תפקידיה של האישה. תפקידיה כללו  התפקידים

באחריותה. תפקידיה במשק הבית היו רבים ומגוונים וכללו חליבה, חביצת  גם גידול ילדיה היה. המשפחה ובסיס קיומה

ועוד. עבודות   חינוך הילדים ,וניקיונו  גבינות למשפחה, גריסת התבואה לקמח, אפיה ובישול, תחזוקת האוהל, החלב והכנת

 .יום יומיות, שבעה ימים בשבוע, אשר לעולם אינה נגמר

איש  ,הבדואים מורה דרך וחוקר פולקלורהוא קר בארבעים וחמש השנים האחרונות. תושב מדרשת שדה בומר גלילי הינו 

הקים את הוא ועד צפון סיני.  לא שורה של תפקידים ברשות שמורות הטבע מצפון הארץיממר גלילי שטח רב עלילות. 

 .שנים 13ופיקד עליה במשך  הסיירת הירוקה השומרת על שטחים פתוחים במדינת ישראל

  

תקשורת  .תקשורת בין צמחים בנושא: ד"ר עומר פליקעם  "פרלמנתרשיש" 13.4.2016, ותשע" ה' בניסןביעי ביום ר

. אך מה באשר עודקולות, מחוות גוף ו חיים מתקשרים בעזרת-חברתית אינה נחלתו הבלעדית של האדם. ידוע כי בעלי

יכולים לתקשר ולהעביר מידע ביניהם דרך מערכת השורשים באופן שהיה  כי צמחים נראהלצמחים? במחקרים חדשים 

 .ביצורים מורכבים בעלי מערכת עצבים מרכזית מוכר עד כה

 ,אקולוג של צמחים מהמחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מטרני במכונים לחקר המדברהוא  ד"ר עומר פליק

 .האקולוגיות בצמחים והשלכותיהם גוריון. מחקריו מתרכזים במנגנוני התנהגות-אוניברסיטת בן

 .ואפשר להזמין גם אורחים ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים                         
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 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש 
 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים.כל ה

 .על בסיס של מקום פנוישאינם לומדי "תרשיש"  אורחיםו צטרף גם מי שאינם לומדי הקורסיכולים לה סיורל

פי מספר הנרשמים. על ביטול יציאה לטיול יש להודיע לפחות עד יום לפני -שימו לב, הזמנת סוג הרכב מתבצעת על

 שקלים.  50-ו במועד היציאה בדוא"ל, או בטלפון. המבטלים את היציאה לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויב

 

   12.4.2016 שלישי ד' בניסן תשע"ו, ביום סיור הבא יתקייםה "אצלנו טבע שכזה" ללומדי הקורס 

 שפלת יהודה והרי יהודה הנושא:

   שמורה באזור נחל קטלב, גן בוטני בנתיב   -הר יעלה, נחל שורק  -: שמורה באזור מושב גבעת ישעיהו  :המסלול  

 יתכנו שינויים. הל"ה.

 עצמיות. יתאפשר תגבור.בוקר וצהריים ארוחות  הארוחות:

  18:30משוערת בשעה החזרה  7:00ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  היציאה:

 משקפת, כובע, נעליים נוחות, מים. ביגוד בהתאם לתחזית. :הציוד

לאדם. נא להביא תעודות ₪  30 -כ ללומדי "תרשיש" ואורחים. כניסה לאתרים₪  170ללומדי הקורס, ₪  150: המחיר

 מזכות בהנחה )אזרח ותיק, מטמון וכו'(.

, לומדי "תרשיש" ואורחים 6.4.2016תשע"ו  'בניסן זרביעי כ"לומדי הקורס יירשמו עד יום  במזכירות "תרשיש".ההרשמה: 

  6-7.4.2016 ,תשע"ו בניסן כ"ח-זכ"יירשמו בימים רביעי וחמישי 

 ך ברכב מתאיםעד כדי שנוכל להיעריש להירשם במו

   

 לומדי "תרשיש" מתבקשים לעקוב אחר הדואר האלקטרוני כדי לקבל הודעות. זו הדרך שלנו לתקשר עמכם. .1

  13:00עד  8:30והיא פתוחה בימים שני, רביעי וחמישי בשעות  6402818מספר הטלפון של המזכירות:  .2

          

  17.4.2016 ראשון ט' בניסן תשע"ו, מיום חופשת הפסח תחול:      

  1.5.2016 ראשון כ"ג בניסן תשע"ו, עד יום           

  2.5.2016 שני כ"ד בניסן תשע"ו, תחילת הלימודים ביום        

 

 חג אביב שמח 

  להתראות בכל הפעילויות

  הנהלת "תרשיש" –שרה גורדון 

 מנהלת "תרשיש" – חנה בלאו

 

 

 

 


