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 24.3.2019 ט, תשע"'ב באדר י"ז                                                                                                             

 

 9201 מאיחודש  –הרצאות ב"פרלמנתרשיש" וסיורים  – 7דף קשר מספר 

 

 שלום רב ,ולמוריםותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

  יום העצמאות:חופשת 

 8.5.2019  , באייר יום הזיכרון, ג', רביעייום  -ב

 9.5.2019, באייר יום העצמאות, ד', חמישייום וב    

 חופשה נעימה 

 17בתרשיש מס'  נפתחת תערוכת "אסיף" 15.5.2019 -ב  

 בלובי בבניין המרכזי. האוצר: ניק סמירנוב 12:00בשעה 

 כולם מוזמנים.

 

אנא קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם את  .קשרהם קשר היא באמצעות דף עמכיצור הדרך שלנו ל

באתר של גם דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  .המועדים של כל הפעילויות

  tarshish.kaye.ac.il"תרשיש" בכתובת: 

  

 .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  .מראש . נושאי הפעילות והמועדים יפורסמובתשלום

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

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

דם חשוב שהשפיע עליו, לתאר לספר סיפור מעניין, להציג חפץ שמאחוריו סיפור, לדבר על א

 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 רכב ווכלאישור כניסה לרכב, לא י וימו לב, לומד או אורח שאין ברשותש

 תווי החנייה אזלו. לא ניתן לקבל תווי חנייה לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ט.

mailto:tarshish@kaye.ac.il


 ע"ש חנה בלאו   

2 
 

 9201 מאיהרצאות חודש 

1.5.2019 
 

 מבט היסטורי ומשפטי -משפט אייכמן הנושא:
. 

שלום רחובות. בוגר בית ספר השופט בדימוס בית משפט  , השופט הרן פינשטין המרצה:

בשלושת העשורים   קרימינולוגיה בניו יורק. מרצה בנושא זה באוניברסיטת בר אילןל

 .האחרונים

הרקע לתפיסת הצורר; על ההכנות בתוך המדינה בהרצאה ידובר על  תוכן ההרצאה:

עונים המשפטיים של הסנגור ושל ילמשפט; על ההשפעה הבינלאומית על תפיסתו; על הט

על גורל היומנים שכתב וגנה. הלטענות ה]המחוזי והעליון[ ובות בתי המשפט התביעה ועל תש

 הצורר בזמן השבי שלו בישראל.

 
15.5.2019 

 

 פור הגזזת הישראליידמיון ומציאות בס :הנושא

 

היסטוריונית של הרפואה והבריאות בישראל, בעלת תואר ,  פרופ' שפרה שוורץ המרצה: 

נגב, חברת הפקולטה למדעי הבריאות גוריון ב-דוקטור במדעי הבריאות מאוניברסיטת בן

גוריון בנגב וחוקרת במכון -במרכז לחינוך רפואי ע"ש פרופ' משה פריבס באוניברסיטת בן

גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות. חברת הנהלת החברה הישראלית להיסטוריה 

בינלאומי של הרפואה, החברה הישראלית להיסטוריה של הסיעוד, ומשנה ליו"ר הארגון ה

 להיסטוריה של הרפואה 

את כל מי  פיצוי ממדינת ישראלבחוקק בישראל חוק המזכה  1994בשנת : תוכן ההרצאה

שחלה בגזזת ) מחלת עור פטרייתית מדבקת ביותר בעיקר בקרב ילדים( וטופל באמצעות 

  .הקרנות רנטגן וסובל מבעיות בריאות הנובעות מהטיפול הרנטגני שקיבל

ורק מי שטופל על ידי או מטעם מדינת  1946את מי שטופל ברנטגן משנת  החוק מזכה רק

ישראל. קביעת החוק הובילה לכך כי רוב הפונים לקבלת פיצוי הינם ילדי עולים חדשים 

בישראל ובמחנות עולים לקראת העלייה לארץ. בהשפעת קביעה זו   50-שטופלו בשנות ה

לי צפון אפריקה והמזרח( צמחה ושנתמכה על ידי ארגונים חברתיים ופוליטיים בעיקר מכיוון ע)

( כי 'יה וכוישל הממסד ) קרי ממשלת ישראל, משרד הבריאות גורמי על  "האשמה" בישראל 

הקרנות הרנטגן נערכו במסגרת ניסוי מדעי תוך שימוש בילדי עולים כשפני ניסיון עבור גורמים 

 .ייםנאמריק
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22.5.2019 
 

 במסורת היהודית )בר כוכבא( דמותו של שמען בר כוסבה הנושא:
 

 ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון  פרופ' חיים וייס המרצה:
 

שמעון בר כוסבה הידוע יותר בשמו שמעון בר כוכבא הוא מהדמויות  :תוכן ההרצאה

עוט המקורות ההיסטוריים העוסקים בדמותו החידתיות ביותר בתרבות היהודית. על מול מי

 ישנו שפע של חומר ספרותי, פולקלוריסטי ולאומי.

בהרצאה ננסה להתחקות אחר כמה תחנות משמעותיות בהליך עיצוב דמותו בתודעה 

 .הישראלית והיהודית בת זמננו

29.5.2019 
 

 שאול ודוד, שני מלכים שני גורלות". דברים שאולי לא ידעתם :הנושא

. 
ביניהם, שנות עבודה, במגוון תפקידים.  35בוגר קמ"ג, אחרי  רמי בן יעקבמר  מרצה:ה

י ביותר,  לאחר , 1996-ב .קמ"ג-שנים כמנהל "בית הספר המקצועי התיכון 8התפקיד ֲהֶעְרכִּ

, שם שמעון-ע"ש סמי-לה האקדמית להנדסהלצוות שייסד את "המכלהצטרף פרישה מוקדמת 

 רמיבמרכז לקידום ההוראה במכללה.  שיפור תהליכי הוראההיחידה להקים והפעיל את 

 .מתנדב ביד שרה ובידיד לחינוך

קובל דוד על מר גורלו, עד שהגיע למלכות. הוא "גומר לים", יבפרק ס"ט ב"תה  תוכן ההרצאה:

 .תוך שימוש בשפה קשה ובביטויים לגמרי לא עדינים ,חשבון" עם כל אלה שפגעו בו והציקו לו

 ל קללות קשות ואכזריות מאד, בשפה שכלל וכלל אינה מתאימה למיטה(.  זה כולבלשון המע)

 שברבות השנים יכונה: "דוד מלך ישראל חי וקיים"!! 

מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִמי"!! )שם, ט'(. בין שאר הדברים הוא כותב את המשפט הבא: 

 בין הפרשנויות לפסוק יש שטוענות:

 האמנם???=  "ממזר הייתי".  זר הייתי...."  "מו   

 

  . 
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 2019 אפריל –" תרשיש"ב סיור

                   

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

 אל "העיר הגדולה"

 

 14/5/2019מועד: יום ג', מועד: 

 

יסטוריה בתוכנית: ביקור במוזיאון א"י ברמת אביב, ובו תערוכות המתמקדות בה

ובתרבות החומרית של א"י. לצד תצוגת הקבע בנושאי "אדם ועמלו", נקדיש זמן 

לביקור בתערוכה החדשה של "חומר ורוח", וכן יינתן זמן לביקור בתערוכה החדשה 

נדלג לשוק "לוינסקי",  -"לצאת מבלי לחזור", מחווה לעליות ממדינות ערב. בהמשך 

קום. ועוד בעניין מלאכות מסורתיות בעיר ונספוג מהמראות, הריחות והטעמים במ

 העברית הראשונה, ככל שיותיר לנו הזמן.

 18:30ממגרש החניה במכללה. )נא לדייק!(. חזרה משוערת:  07:30: שעת יציאה

 

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

 ואורחים.  ללומדי "תרשיש"₪  170ללומדי הקורס, ₪  150המחיר:        

 ש"ח לכניסה לאתרים ולמפגשים  50 -כ א להביאנ

 

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

כל המעוניין  6.5.2019 -. החל מ6.5.2019  חמישי ש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליוםי

על בסיס מקום ) .13.5.2019עד    ם לטיולעל מנת להירשלשלוח מיילים למזכירות  להצטרף יוכל

 8-9.5.2019)יום הזיכרון ויום העצמאות חלים בימי רביעי וחמישי  (פנוי, לפי קדימות שליחת המייל

  .המזכירות סגורה(

 שימו לב!!! 

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

 .מצא מחליףאלא אם כן 


