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  24.11.2016כג' בחשון תשע"ז                                                                                                                      

                                 2דף קשר מספר 

 שלום רב!ולמורים ותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

 ה על דרך המלך.שנת הלימודים עלת

 ם.כאנו מקווים כי כל הלומדים השתבצו לקורסים השונים לשביעות רצונ

 נשמח לעמוד לשירותכם במהלך כל שנת הלימודים.

       

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

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

tarshish.kaye.ac.il  

  

מפגשי . תרשיש"נ"פרלמאת  ,באגף המוסיקה 05אולם ב 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל  .1

. נושאי הפעילות אינם כרוכים בתשלוםו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד יםכולל"פרלמנתרשיש" 

כמו כן אנו ממשיכים במסורת  .ניתן להזמין אורחיםוכל המורים  ם,לומדיהים כל מוזמנ .והמועדים יפורסמו מראש

מן  מתנדבעבר רשות הדיבור לתובהצלחה רבה. לפני כל הרצאה אנו מקיימים אותה  רגע של "תרשיש" –רש"ת 

, יע עליוחשוב שהשפ אדםלדבר על חפץ שמאחוריו סיפור,  להציגסיפור מעניין,  ספרלדקות  שלוש וקצו לויו קהלה

 ועוד. , לשתף את הציבור בחוויה מעניינת מיוחד מקום לתאר

ח לקבל הצעות אודות מרצים נשמ. ושמוליק ליטמנוביץ' אהוד זמורהפרופ' אפרים זיו, הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

  ונושאים מעניינים.  

         

 מר' נח שמיר " עם "פרלמנתרשיש 7.12.2016, זתשע" ז' בכסלוביום רביעי 

 בחזרה לטרק האוורסט )קבלת החלטות נכונות( נושא:בשירצה 

השתתפתי בטרק האוורסט )עליו הרציתי בתרשיש( שהתנהל לפי התכנית והיה  2011: בשנת תקציר ההרצאה

נסעתי לשחזר את החוויה הזו, עם קבוצה מצומצמת שהובלתי. סופה  2013-ולה ביותר שלי. בחוויית הטיול הגד

שנכנסה לאזור שיבשה את כל התכניות והמסע הפך לטרק שונה לחלוטין ולאוסף של צמתים שבהם היה צריך לקבל 

שוואה( ואת ההרצאה תכלול אזכור של הטרק הראשון )לה החלטות )לפעמים גורליות( מה לעשות בשלב הבא.

 סיפור המעשה של הטרק השני )שגם הוא היה נהדר חזותית( וקבלת ההחלטות שהובילו לטרק שונה לחלוטין.

מחלק את זמנו בין המשך פעילות מדעית, אמנות  פיסיקאי, תושב עומר. גמלאי של קמ"ג. נח שמירמר' המרצה: 

בורית )חינוך מדעי לנוער וחבר בקרן מלגות לרכישת )ציור וצילום(, טיולים בארץ )מיטיבי לכת( ובעולם ופעילות צי

 מקצוע למעוטי יכולת(.

 

  פרופ' ראובן שגב עם "פרלמנתרשיש"  14.12.2016,  יד' בכסלו תשע"זביום רביעי 

 הבסיס הפיזיקלי של המוזיקה. –תנודות )ויברציות( שירצה בנושא: 

מצויות בו באופן תמידי. שינויים גדולים בתנודות כל חומר בטבע מושפע מתנודות )ויברציות( ה תקציר ההרצאה:

מכשירים עלולה להשתבש. האוויר יכולים לגרום לנזקים בחומר ואף להרס. גשרים עלולים להתמוטט, פעילות 
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נתון גם הוא לתנודות. האוויר מושפע מעצמים הגורמים לתנודות כמו מיתרי כלי נגינה. אשר בתדרים מסוימים 

ל צורת מוזיקה )מוזיקה קלאסית, מזרחית, סינית( התנודות האופייניות שלה .  לכל אדם העדפה נשמעות כצלילים . לכ

 לצלילים בעלי תנודות שונות הנשמעות לו אסתטיות או צורמות. 

פרופ' ראובן שגב הוא חבר סגל במחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון. עיסוקו בתנודות קשור  המרצה:

לתעשייה. במחקרו הוא עוסק בהיבטים המתמטיים והגיאומטריים של המכניקה וחוזק החומרים. הוא  ליעוץ שהוא נותן

 עוסק במוזיקה כתחביב ושר באנסמבל הקולי "בסגנון אחר".

  

 מיכאל אדם ' מר עם "פרלמנתרשיש"  21.12.2016, כא' בכסלו תשע"זביום רביעי 

 ד ימינותולדות יהודי צרפת מגליה הרומית ע נושא:שירצה ב

ההרצאה מעלה את הרקע ההיסטורי להגעת היהודים לצרפת ומתארת את היחס אליהם ואת  תקציר ההרצאה:

, בעת פרשת דרייפוס ופרוטוקול זקני ציון, לפני 1789ולאחר מהפכת  18-וה 16-מצבם בימי הביניים, במאות ה

 הכול מלווה בשקופיות. –מלחמת העולם השנייה, במהלכה ולאחריה 

 1965, ומשנת 1958-נכלא במחנה הריכוז דראנסי, עלה ארצה ב 4מיכאל אדם נולד בפריס. בהיותו בן מר' : המרצה

גוריון. נשוי, אב לבת וסבא -שבע. הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה ובחינוך, גמלאי אוניברסיטת בן-מתגורר בבאר

שניים מספריו יצאו לאור בפריס. בעברית  לשלושה נכדים. מיכאל הוא סופר, משורר ומתרגם וזכה בפרסים רבים.

 פורסם ספרו ילדי פיטשיפוי בהוצאת תמוז. מתנדב במספר מוסדות.

 

 יוסי רגב 'מר עם "פרלמנתרשיש" 28.12.2016כח בכסלו תשע"ז, ביום רביעי 

 האם אנו חוזרים לימי הביניים? –האלפיונים התחתונים  999 נושא:שירצה ב

חויות בכלכלה בשלושים השנים האחרונות מגלה שהאנשים באלפיון העליון סקירת ההתפת תקציר ההרצאה:

מתעשרים על חשבון כל יתר האנשים ביתר האלפיונים. ההתפתחויות במחשבים, ובמיוחד ב"בינה מלאכותית", 

עשויות לגרום לשינויים גדולים בשוק העבודה. הצירוף של שתי התופעות הללו יחד צריך להביא אותנו לתובנות 

 שובות.ח

. מר רגב 1963גוריון בנגב, ומחלוצי המחשבים בארץ משנת -הוא גמלאי של אוניברסיטת בן יוסי רגבמר המרצה: 

 1976גוריון בנגב. בשנת -היה מנהל מרכז המחשבים של הטכניון ולאחר מכן מנהל מרכז החישובים באוניברסיטת בן

הביא לישראל את הדואר האלקטרוני. מר רגב כיום בעל  1980הוא בנה פרויקט גדול של הוראה בסיוע מחשב ובשנת 

  בלוג וכותב בו בין היתר על ענייני מחשבים ועל ההיסטוריה שלהם. מר רגב הופיע פעמים מספר ב"פרלמנתרשיש"

 בהצלחה רבה 

 

 .להזמין גם אורחים וניתן ל"פרלמנתרשיש" כולכם מוזמנים                         
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 . בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .2

 סיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל ה

 "מים וים" ללומדי הקורס

 13.12.2016יום שלישי יג' בכסלו תשע"ז ב יםיתקי הסיור השני

 "אל נחל תנינים ומפעלי המים לקיסריה" הנושא:

 אמת המים לקיסריה באזור בית חנניה, אתר נחל התנינים וחוף הים. :המסלול

 .19.00בשעה  חזרה משוערת .7:00מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ היציאה

 . בהתאם לתחזית יגודוב ,נעליים נוחות משקפת, כובע, מים, :ציוד

 צמיות.ע ארוחות בוקר וצהריים: ארוחות

לצורך כניסה לאתרים בתשלום,  כסףבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  170ללומדי הקורס, ₪  150 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.וב

  ."במזכירות "תרשיש :הרשמה

  7.12.2016 ז' בכסלו תשע"זרביעי יום יש להירשם עד  -לומדי הקורס 

 12.12.2016יב' בכסלו תשע"ז שני  יום עדו 7.12.2016 ז' בכסלו תשע"ז מיום רביעי ואורחים  "לומדי "תרשיש

    

  אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים.

 "אנשים ואמונותהקורס "ללומדי 

  27.12.2016כז' בכסלו תשע"ז,  ביום שלישי יתקיים הסיור השני

 "אל ירושלים ומוזיאון ישראל: "נושאה

 .בהקשר חנוכיות –גוש )או עין כרם(, תערוכת "פרעה בכנען" במוזיאון ישראל, שכונות חרדיות -מנזר אבו המסלול:

 22:00בשעה  חזרה משוערת10:00מכללת קיי בשעה מגרש החנייה במ היציאה

 . חם וצנוע יגודוב ,כובע, מים, נעליים נוחות :ציוד

 צמיות.עוערב  צהריים וחותאר :ארוחות

מוזיאון  –לכניסה לאתרים  כסףבלהצטייד  יש ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  170ללומדי הקורס, ₪  150 :מחיר

 תעודות מזכות בהנחה.וב (לאזרח ותיק₪  27ישראל )

  ."במזכירות "תרשיש :הרשמה

 21.12.2016כא' בכסלו תשע"ז רביעי יום יש להירשם עד  -לומדי הקורס 

 26.12.2016כו' בכסלו תשע"ז שני  יום עד 21.12.2016מיום רביעי כא' בכסלו תשע"ז ואורחים  "לומדי "תרשיש 

 

 אנא הקפידו להירשם במועד כדי שנוכל להיערך ברכב מתאים

 

  

   8:30מישי בשעות והיא פתוחה בימים שני, רביעי וח 08-6402742, 08-6402818הטלפון של המזכירות: ספרי מ

  13:00עד 

         

 ויות להתראות בכל הפעיל

  מנהלת "תרשיש" –שרה גורדון 


