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 .2.3.202 ,   תשע"ד ל באדר א                7דף קשר מספר 

 

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

 

 ללומדי "תרשיש" שלום רב!

  מאחורינו. חופשת הסמסטר כמעט

 ..4.3.202ביום ראשון ז' באדר ב' תשע"ד,  'חלים הצלחה רבה ללומדים ולמורים עם פתיחת סמסטר באנו מא

  
הכוללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד. נושאי "פרלמנתרשיש" פעילות  20:21 רביעי בשעהנקיים בימי  בכל שבוע

. מוזמנים כל בתשלום כרוכות אינןו באגף המוסיקה 01אולם כל הפעילויות מתקיימות ב הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

. לפני כל הרצאה תועבר רשות שיש"רגע של "תר –רש"ת . אנו ממשיכים במסורת ניתן להזמין אורחיםלומדי "תרשיש" ו

חוויה למקום מיוחד, ל ,אדם חשובלחפץ שמאחוריו סיפור, או לסיפור מעניין, ל הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות

 מעניינת ועוד. 

אים מעניינים נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונוש. שמוליק ליטמנוביץ'-ואפרים זיו, חנוך גלברג הם: "פרלמנתרשיש" מרכזי 

 או למלכה ועמליה במזכירות. tarshish@kaye.ac.ilאותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו 

 

 :ולחודש אפריל מרץלהלן תכנית "פרלמנתרשיש" לחודש 

 

הקולנוע של אורי זוהר כבימאי בנושא:  סניכאל אקוטומר מ עם שיש""פרלמנ .22.3.202, י באדר ב תשע"דביום רביעי 

ההכרה בחשיבותו של אריק איינשטיין כשחקן בתולדות הקולנוע הישראלי, בולטת מהופעתו לצדו  .ואריק אינשטיין ז"ל כשחקן

תפקידיו של  .4791-ו"עיניים גדולות" ב 4792-של אורי זוהר בשניים מהסרטים החשובים ביותר שזוהר ביים: "מציצים" ב

נשטיין בשני סרטים אלה הם משניים לאלה של זוהר, אך השילוב ביניהם מעצב דיוקן של מאצ'ואיזם ישראלי חשוף, חלש, פגוע איי

 .ופגיע ולפרקים גם נלעג. משילוב זה נובעת חשיבותו של איינשטיין כשחקן בתולדות הקולנוע הישראלי וייצוג הגבריות בו

ממניחי היסוד של המסלול  -החלוצים  מרצה ותיק, בין אוניברסיטת סורבון בפריז,מ בעל תואר שני בקולנוע סמיכאל אקוטונמר 

"תרשיש" שנים רבות לחינוך ולקולנוע במוסדות חינוך שונים בארץ. בקיא בז'אנרים ובנושאים שונים העוסקים במדיה. מלמד ב

 סגרות שונות.ובמ

 

יסודות יהודיים ומסורתיים בנושא:  אבן-שלום הרם מר ע "פרלמנתרשיש"  .24.3.202תשע"ד  אדר ב ב זי"ביום רביעי 

סרטונים ובאמצעות רות המים" ועוד ו"שבחי מעוז", "כד הקמח" , "שירו של אבא" , אל ב השיריםבאמצעות . בשירי נעמי שמר

גמים כיצד נעמי שמר משלבת בשיריה את שפת המקרא, רעיונות מהמקורות, מסרים שונים, פתידגים מר אבן  ,מוסיקליים

 . בציבורשירה ב  ההרצאה תלווה וביטויים מהמקורות.

ניהל את ניידת הוא  כארבעים שנה. בהוראת המוסיקה בה הוא עוסק B.Aבעל תואר בוגר מכללת קיי ו אבן-שלום הרמר 

מר יות. הפעלות מוסיקלבעוסק בשירה בציבור וו גננותלבמוסיקה למורים ו השתלמויות רבות העביר ,האומנויות במחוז הדרום

היה בשליחות חינוכית מטעם הסוכנות היהודית הוא  אתן בחו"ל. שש שנים הופיעניצח על מספר חבורות זמר עירוניות ו אבן-הר
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ואנו מודים לו להזמנתנו הוא נענה בשמחה  ,אבן הרצה כבר מספר פעמים ב"פרלמנתרשיש"-. מר הרקייבבבמוסקבה ו ,במקסיקו

 על כך.

 

תאטרון בובות עולם מופלא בנושא:  יפה טרנטועם גב'  "פרלמנתרשיש"  .21.3.202תשע"ד   ביום רביעי כ"ד באדר ב

קיצור ובנושאים הבאים:  ,מהו תאטרון בובות? ההבדל בין בובה ,לבובת תאטרון ההרצאה תידון בשאלה:לילדים ולמבוגרים. 

סוגי בובות  ,בעולם המבוגרים ובתקשורת ,םתפקיד בובת התאטרון בעולם הילדי ,פסטיבלים בעולם ,תולדות תאטרון הבובות

 ובובות מחומרים ממוחזרים לשימוש במערכת החינוך.

איכות נושא יקטים בפרו. גב' טרנטו הובילה מורים למדעים הרכזת מדעים ומדריכ. היא שנה 38מורה ומחנכת  הגב' יפה טרנטו

לתאטרון בובות ע"ש דבורה צפריר  ת הספרבוגרת בי היא. בובות מחומרים ממוחזריםול לחומרים למחזור החיבת ןועל כ הסביבה

בנייה , בהדרכהבעוסקת והיא  טיפוליה ,חינוכיבובות משמשות אותה במערך ה. הלתאטרון בובות בחולון ת הספרוביבת"א 

 .גמלאיתכיום היא גב' טרנטו  הפעלה של סוגי בובות.בו

 

 מה זה ומדוע הוא נחוץ?  -"אף מלאכותי" בנושא: צבי בוגר  מר עם "פרלמנתרשיש" .202...2תשע"ד  ב' בניסןביום רביעי 

פעילות ה בהרצאה תידוןחוש הריח הוא אחד מההגנות היעילות שלנו כנגד סכנות )אוכל מקולקל, מחלות, סביבה מסוכנת(. 

לצורך  ים מסוכנים.חיישן שיזהה חומרים מסוכנים, מחלות מסוכנות, ולאחרונה, גם אנשהפיתוח בתחום ובמדינת ישראל  בעולם

תוכנה . 2-חיישן שיהיה רגיש דיו לזיהוי הכימיקלים, או הריחות, המאפיינים את היישום הנדרש ו. 4: פיתוח "אף מלאכותי" דרושים

מר   חיישני ה" אף המלאכותי" הנמצאים בפיתוח, והפעילות של יתוארושתפענח את התגובה המורכבת של החיישן. בהרצאה 

  גוריון.-ח של תגובות חיישנים כאלו, תחילה במכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב, וכיום באוניברסיטת בןבנושא הפענובוגר 

הנדסי בקריה למחקר גרעיני -ניהל והשתתף בצוותי מו"פ מדעיהוא . מהטכניון בעל תואר ראשון ושני בהנדסה כימיתצבי בוגר  מר

גוריון, ושימש כיועץ בנושאי בקרת -חלקה להנדסה כימית באוניברסיטת בןהיה אחראי על מעבדת בקרת התהליכים במ ,נגב –

והבקרה  המכשורתכנן והריץ את מערכת  בוגרמר בין השאר  בישראל ובחו"ל. תהליכים ממוחשבת לחברות תעשייתיות

 צבי בוגרמר "ן(.  טיהור השפכים בגוש דן )שפדלמפעל המפעל ליצור פוליפרופילן ליד סידני, אוסטרליה ושל ההממוחשבת של 

משתתף בפרויקטים לשימוש בריחות לזיהוי ביומטרי של אנשים, ואבחנת הוא בעיתונות המקצועית. כיום  רבים פרסם מאמרים

 גוריון.-רפואה באוניברסיטת בן-יומחלות, ביחד עם חוקר מהמחלקה לב

  

 .בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .2

 סוגיות פתורות ובלתי פתורות בתולדות ארץ ישראל מן העת העתיקה ועד ימינו.ל הסיורים השנה יוקדשו

ניתן להזמין  סיוריםיכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס. לכל ה סיורליכה ומיועדים לגמלאים. סיורים קלים להלכל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  אורחים

 במטרה להכיר את היבטים שונים הקשורים לפלשתים במישור החוף של ארץ ישראל ב"ארץ פלשת",הבא יהיה  סיורה

 .23.3.202ד ביום ראשון כ"א באדר ב' תשע"יתקיים והוא 

   .אתר אשדוד ים -)המוזיאון עבר לאחרונה שיפוץ(  מוזיאון הפלשתים באשדוד  ,תל צפית באזור יער חרובית :המסלול

 )ייתכנו שינויים במסלול(

 40:38 בשעה שבע-לבאר חזרה משוערת .9:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

 ארוחת צהרייםובחת בוקר ארויש להצטייד ב :רוחותא : נעליים נוחות, כובע ומים ציוד

 ש"ח דמי כניסה לאתרים  38 -יש להביא כ ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  498ללומדי הקורס ₪  458 :מחיר

  .נא להביא תעודות מזכות בהנחה )מטמון, אזרח ותיק וכו'(
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  .21.3.202תשע"ד  אדר ב'ב די" ראשוןיום עד ישראל -ללומדי הקורס ללימודי ארץ "במזכירות "תרשיש ההרשמה

   אנא הקפידו להירשם במועד. .24.3.202ד, "י"ז באדר ב' תשע רביעייום תרשיש" ואורחים עד  "ללומדי 

יום בהשני אזור מגידו ול  0.1.2841 יום שלישי ח' בניסן תשע"ד, ב האחדבמהלך חודש אפריל יתקיימו שני סיורים  שימו לב:

 ם.לירושלי  27.1.2841שלישי כ"ט בניסן תשע"ד, 

 

  

  24.1.2841 שני כ"א בניסן תשע"ד,עד יום   0.1.2841 שלישי ח' בניסן תשע"ד, . חופשת פסח ביום3

 22.1.2841 י כ"ב בניסן תשע"ד,שלישתחילת הלימודים ביום  

       

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש"  ..

   8182040 "תרשיש": מזכירות של טלפון מספרה

  

 

 נשמח לראותכם בכל הפעילויות

 חנה בלאו

  מנהלת "תרשיש"

 

 

 


