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 .03.0.132 ,   תשע"ד בבאדר כ"ח                8דף קשר מספר 

 

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

 

 לומדי "תרשיש" שלום רב!מורים ולל

 יבה, ופסח בפתח.הפריחה מרה, האביב בעיצומו

 לכם חג אביב שמח ומלא אור.אנו מאחלים 

  
וללת הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד. נושאי הכ"פרלמנתרשיש" פעילות  23:21רביעי בשעה נקיים בימי  בכל שבוע

. מוזמנים כל בתשלום כרוכות אינןו באגף המוסיקה 31אולם כל הפעילויות מתקיימות ב הפעילות והמועדים יפורסמו מראש.

ת . לפני כל הרצאה תועבר רשורגע של "תרשיש" –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. 

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

 או למלכה ועמליה במזכירות. tarshish@kaye.ac.ilלמרכזים בדוא"ל שכתבתו  אותם ניתן להפנות

 

 :מאיולחודש אפריל להלן תכנית "פרלמנתרשיש" לחודש 

 

 דוע הוא נחוץ?מה זה ומ  -"אף מלאכותי" בנושא: צבי בוגר  מר עם "פרלמנתרשיש" .132...1ביום רביעי ב' בניסן תשע"ד 

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

לצורך  חיישן שיזהה חומרים מסוכנים, מחלות מסוכנות, ולאחרונה, גם אנשים מסוכנים.הפיתוח 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. -לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב, וכיום באוניברסיטת בן בנושא הפענוח של תגובות חיישנים כאלו, תחילה במכון הלאומיבוגר 

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

מש כיועץ בנושאי בקרת גוריון, ושי-היה אחראי על מעבדת בקרת התהליכים במחלקה להנדסה כימית באוניברסיטת בן ,נגב –

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

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

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

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

 

מנהגי נשים בקהילות היהודיות בנושא: ז זהבה וייסהו ד"ר עם שיש""פרלמנ .132...10, תשע"דכ"ג בניסן ביום רביעי 

, מוגדרים כטקסטים 48-ספרי מצוות נשים שנכתבו ופורסמו באיטליה במאה הטליה בימי הביניים ובעת החדשה. אי בצפון

מטרתם הייתה  המיועדים לנשים. ספרים אלה נכתבו בידי גברים והם למעשה ספרי הדרכה להבנת ההלכה ומנהגי האבות.

  י החיים, בבית ובקהילה. הספרים פותחים צוהר להכרתלהדריך את האישה כיצד לבצע את המצוות המוטלות עליה, בכל תחומ
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חיי היהודים בעבר ובעיקר את חייה ומנהגיה של האישה היהודייה. מי היא ה"אישה האידיאלית"? כיצד עליה להתנהג כלפי בעלה 

טקסטים מרתקים  בה יוצגושאלות אלה ואחרות יעמדו במוקד ההרצאה  –וילדיה, מה הן חובותיה, זכויותיה ומה מקומה בקהילה?

גוריון, אחראית על -ספרנית באוניברסיטת בן בעלת תואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל. זזהבה וייסהו ד"רשנמצאו. 

 סלאם ומזרח תיכון. ים בתחומים של היסטוריה כללית, אהאוספ

 

דרום וחטיבת גבעתי הקרבות בבנושא:  גרשון וילןעם מר  "פרלמנתרשיש"  .132...03תשע"ד   ל בניסןביום רביעי 

. מר וילן נשען על הסיפורים ששמע מהוריו, מחברי קיבוץ נגבה, מלוחמים וממפקדים. הוא מתמקד באירועים במלחמת השחרור

מפקד  שהיה ז"ל   קובה וילן חבר קיבוץ נגבה, הוא בנו של גרשון וילןמרכזיים בחיי החטיבה ומיטיב לספרם בצורה מרתקת. מר 

 פלוגה א' 058לצנחנים לגדוד מר וילן  התגייס 4590בשנת  .אחיו של ח"כ לשעבר אבו וילןונגבה בקרבות מלחמת העצמאות 

לא תפקידים ציבוריים מי . מר וילןבפיקודו של עמוס ירקוני בסיירת שקד שרת , כמו כן הואהיו מאיר הר ציון ז"ל ובין מפקדיכש

 בעמותת סיירת שקד.ו יהחבר פעיל בעמותת חטיבת גבעתי לדורותוהוא בוצית ירבים בתנועה הק

 

  

 .בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםדש מדי חו .1

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

 יכולים להצטרף גם מי שאינם לומדי הקורס.  סיורלסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  ניתן להזמין אורחים םסיורילכל ה

  . להלן הפרטים:מהלך חודש אפריל שני סיוריםשתי קבוצות לחו"ל יתקיימו ב ן שלשל יציאתב

 

   .132...8 שלישי ח' בניסן תשע"ד, יום ב , יצאוהקשר שלהם לתקופת המקרא - התילים בשפלת יהודהאל  הסיור הראשון

)הליכה נוחה, של  - אתר שנוי במחלקות - תוגולייוג לתקופת שלטון דוד בעמק האלה, כולל קרב דוד ייצ - ח'רבת קיאפה :המסלול

 תל לכיש בהקשר של כיבושי אשור. ,בהקשר של סיפורי שמשון תל בית שמש ,ק"מ לכל כיוון, מהכביש הראשי( 4.9 -כ

 40:38 בשעה שבע-לבאר חזרה משוערת .0:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

 ארוחת צהרייםובארוחת בוקר יש להצטייד ב :רוחותא נעליים נוחות, כובע ומים  :ציוד

תעודות מזכות אין כניסה לאתרים אך כדאי להצטייד בכסף וב ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408ללומדי הקורס ₪  498 :מחיר

  .על כל מקרה בהנחה )מטמון, אזרח ותיק וכו'(

  .132...1תשע"ד  ב בניסן רביעייום עד ישראל -ורס ללימודי ארץללומדי הק "במזכירות "תרשיש ההרשמה

   אנא הקפידו להירשם במועד. .132...0ד, "תשע ג בניסן חמישייום תרשיש" ואורחים עד  "ללומדי 

 

 .132...11 כ"ט בניסן תשע"ד, שלישיביום יצא  בהקשר לתקופת המקרא - מגידו ואתרי ואדי ערהאל  הסיור השני

אתר אלחוואט, בשולי היישוב  (,מסלול הליכה קצר, נוח)נחל קייני , מגידו, והפרשנויות השונות לגבי הממצאים בו תל :המסלול

 קציר. במה ייחודו?

 45:88 בשעה שבע-לבאר חזרה משוערת .0:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

 יםארוחת צהריובארוחת בוקר יש להצטייד ב :רוחותא : נעליים נוחות, כובע ומים ציוד
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גמלאי )אתר מגידו(.  ₪  49מבוגר, ₪  25דמי כניסה לאתרים  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408ללומדי הקורס ₪  498 :מחיר

 . תעודות מזכות בהנחה )מטמון, אזרח ותיק וכו'(יש להצטייד בכסף וב

  .132...10"ד בניסן תשע כ"גרביעי יום עד ישראל -ללומדי הקורס ללימודי ארץ "במזכירות "תרשיש ההרשמה

   .אנא הקפידו להירשם במועד  .132....1ד, "בניסן תשע כ"ד חמישייום תרשיש" ואורחים עד  "ללומדי 

 

  

  24.1.2841 שני כ"א בניסן תשע"ד,עד יום   0.1.2841 שלישי ח' בניסן תשע"ד, פשת פסח ביום. חו0

 22.1.2841 שלישי כ"ב בניסן תשע"ד,תחילת הלימודים ביום  

       

 .ברכות חמותאליזבט כהן המורה שלנו לעיצוב קרמי הוזמנה להציג בביאנלה היוקרתי לקרמיקה בסינגפור.   ..

 

 

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש" .1

   8182040 "תרשיש": מזכירות של טלפון מספרה

  

 

 נשמח לראותכם בכל הפעילויות

 חנה בלאו

  מנהלת "תרשיש"

 

 

 


