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  26.11.2018  , תשע"חבכסלו י"ח

 2018 דצמברחודש  – 3דף קשר מספר 

 

 שלום רב ,ולמורים , להנהלהותיקים והחדשיםו"תרשיש" ה לומדיל

 

לא מתקיימים  9.12.2018ביום ראשון  –בתחילת חודש דצמבר חוגגים את חג החנוכה שימו לב, 

)אלא אם כן היה סידור אחר בין רם במהלך שבוע חנוכה מתנהלים השיעורים כסד לימודים במכללה.

 הלומדים ובין מרצה הקורס(.

 

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

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

tarshish.kaye.ac.il  

 .לקורסים, שבהם נותרו מקומות גם טלפונית להירשםוניתן להמשיך בימים ב' ד' ה', שבהם המזכירות פתוחה, 

 במזכירות ביה"ס מתויקות קבלות עבור הנרשמים. הלומדים מוזמנים להגיע לקבלן.

   

הרצאות, שיחות, קונצרטים,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמ 10:15בשעה  רביעיקיים בימי נ שבועבכל 

 ,מוזמניםכל המורים ו םלומדיהכל  .והמועדים יפורסמו מראש םנושאיה. אינם כרוכים בתשלוםו סדנאות ועוד

 בכל שבוע תישלח תזכורת לגבי נושא המפגש והמרצה. .הזמין אורחיםניתן לו

הפרלמנט הועבר עד ) יתקיים בגלריה של בניין האומנותפרלמנתרשיש שימו לב, השתנה מקום המפגש : 

 .(עקב שיפוצים באולם בבניין המרכזי

 בה. אותה אנו מקיימים בהצלחה רש רגע של "תרשיש" – רש"תכמו כן אנו ממשיכים במסורת 

דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ  מספרויוקצו לו  ,לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל

 , לשתף את הציבור בחוויה מעניינת.שמאחוריו סיפור, לדבר על אדם חשוב שהשפיע עליו, לתאר מקום מיוחד

 יטמנוביץ'. אפרים זיו ושמוליק ל ,פרופ' אהוד זמורההם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

 

 .לחניית המכללהו להיכנס עם רכבם אישור כניסה לרכב, לא יוכל ימו לב, לומד או אורח שאין ברשותםש

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

mailto:tarshish@kaye.ac.il
mailto:tarshish@kaye.ac.il
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 2018 דצמברבחודש להלן רשימת המפגשים 

 

5.12.2018 

 

 וז צור"גלגולו של פיוט חנוכה "מע הנושא:

הפיוט "מעוז צור ישועתי" עבר גלגולים רבים עד שהגיע לנוסחו המקובל כיום. לכבוד חג  :תוכן ההרצאה

  .שחוברו לפיוט זה ,את הנוסחים השוניםהרציון החנוכה סוקר נחומי 

מועצה במנחה מועדון זמר  נחומי .הנגב ועורך אירועי זמר באזור עבריהזמר חוקר ה נחומי הרציוןהמרצה: 
 .דביר בקיבוץ האזורית בני שמעון

 . הזמר העברי ומתמחה בתולדות אוניברסיטת תל אביבב מוזיקולוגיהבוגר החוג ל

במכללה למורים על שם קיי  מוזיקהרכז המסלול להיה  .ירוחם יירהבע מוזיקהל קונסרבטוריוןהייסד מ

נמנה עם הפעילים המוכרים בתחום השימור וההפצה של הזמר העברי הישן, חוקר וידען  .שבע-בארב

וגדר הבתחום. פרסם לא מעט חוברות והעלה על הדפוס שירים רבים שלא הופיעו לפני כן באף שירון מוכר. 

  .כמי שבמוחו טמונה אנציקלופדיית הזמר העברי על שלל ערכיה

 

12.12.2018 

 

 התפתחויות טכנולוגיות חדשות המבטלים את הצורך במסכי טלפונים ניידים. ״יוצאים מסמכים״ : הנושא

למרות שהטלפון החכם נמצא בחיינו רק עשור, נראה כאילו הוא, ומסכים אחרים, מהווים  : תוכן ההרצאה

לק מרכזי בחיינו. בשנים האחרונות, הולכות, מתרבות ומתחזקות טכנולוגיות שבסופו של תהליך ייתרו את ח

  המסכים כפי שהם נראים כיום.

 :הללוטכנולוגיות הבין 

 צ׳יפים וחיישנים שיכולים להתחבר לכל חפץ ולהפוך אותו "לחכם" - IOTאינטרנט של הדברים 

 ;רכיבי זיהוי שפה טבעית המאפשרות לנהל שיחה עם חפצים; ל דברטכנולוגיות לבישות שהן מחשבים לכ

 אברי גוף, בטון, זכוכית, קצף של קפה ומה לא... -מדפסות תלת מימד שמדפיסות כיום כל דבר 

 .Makeringטכנולוגיות אלה גם מאפשרות לאנשים לייצר מכונות ומוצרים חכמים בייצור ביתי, זרם שנקרא 

 .התמורות שהן מביאותולוגיות אלה טכנו יוצגו בהרצאה זו 

ראש המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות  לשעברמרצה ומדריכה במכללת קיי  ד״ר מירב אסף המרצה:

 )מסיימת קדנציה של שבע שנים(. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2
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19.12.2018 

 

יצירת יהודי חדש, עתיר כוח פיזי וגאה בעצמו, בניגוד לדמות הגלותית  : "יהדות השרירים":הנושא

 .19-וטיפ השלילי של היהודי במאה הארולסט

דעותיו , ויד ימינו של תאודור הרצלאחד ממנהיגי הציונות ס נורדאו קמ: חייו ופועלו של תוכן ההרצאה

שרק יהודי כזה יוכל ו,  , הוביל את האידאולוגיה שציוני צריך להיות בעל גוף איתן וחזקונייופעילותו כצ

 .להגשים את חלום הציונות המדינית

בעלת תואר שני בספרות ובעלת תואר שני בפוליטיקה וממשל. משלימה כעת את  :גילה מלמוד צה:המר

המשך  עבודתס נורדאו". קהמקרה של מ -"נוכחות הגוף בהגות הציונית עבודת הדוקטור שלה בנושא 

 שני בפוליטיקה וממשל.התואר השהיה במסגרת עבודת  ,נושא הגוף במסגרת הציונות שלוהרחבה 

 

 

26.12.2018  

 

 א: פריחה ובצורתהנוש

בצורת היא מצב שכיח בנגב ובאיזורים עם מנת משקעים שנתית נמוכה.. מחקרים רבים : תוכן ההרצאה

נערכו במטרה למנוע את הנזק ממצבי בצורת ולמצוא דרכים להסתגלות גידולים חקלאים למצב זה . רבים 

המרצה שהיה חלוץ מחקרים אלה יחלק עם  ממחקרים אלה נערכו בחוות הניסיונות החקלאיים בגילת.

הקהל את הידע שהצטבר במחקרים אלה  ואת פרקי חייו כמומחה לנושא אשר נשלח על ידי המדינה 

 לארצות נחשלות..

בעל תואר שני בחקלאות מאוניברסיטה . בין מקימי הקיבוצים בארי ובית גוברין המרצה : ד"ר יעקב עמיר

הוענק לו התואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית, עבור מחקר על  1968-. ב1959-העברית בשנת 

גילת, בתחנת הניסיונות ב שעסק בנושא הבצורת היה החוקר הראשון  מטבוליזם החנקן בעלי החיטה.

עסק בניסויים  הוא  הנגב. כאחראי למחקר בגדולי שדה באזורו התחנה הדרומית לחקר החקלאות,

פי דיאגנוזה -עול משטר המים וקביעת הדישון עליאדמה וחיטה, עם דגש מיוחד על י-ל אגוזיבאגרוטכניקה ש

נשלח מטעם משרד החוץ לבורמה במסגרת פרויקט משותף ועזר בפתרון בעיות גידול  1962-ב של העלים.

  החיטה במקום.

וכר לעמילן ( חקר את הפיכת הס1969-1971דוקטורט באוניברסיטת פורדיו בארה"ב )-בשבתון פוסט

  אדמה באיחסון וממצאיו הניבו פטנט אשר יושם בתעשיית המזון בארה"ב.-בפקעות תפוחי

  (.1983( ונבחר ל "חוקר השנה" במינהל המחקר החקלאי )1982ד"ר יעקב עמיר קיבל "פרס כהן" )

  מאמרים מדעיים. 80-רסם כפ

 בתחום זה למדינות רבות. לאומי בנושא חקלאות מדברית ושימש כיועץ-הוא נחשב למומחה בין
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 2018 דצמבר –" תרשיש"ב  קורסים במסגרת סיורים

 קורסים שונים בביה"ס.מדי חודש נקיים סיורים במסגרת 

גם מי שאינם  להצטרףעל בסיס מקום פנוי כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. לסיורים יכולים 

 לומדי הקורס ואורחים שאינם לומדי "תרשיש" 

 

 4.12.2018יום ג'  –ד"ר זהבה ויסהוז  – סוגיות נבחרות בהיסטוריה :במסגרת הקורס * .1

 16.12.2018ד"ר רחל קרופ יום א'  – אומנות לומדים במוזיאון   :במסגרת הקורס .2

 אקספרסיוניזם, דאדא והסוריאליזים; תערוכה נוספת: בית אנה טיכו

 18.12.2018 –י סנ"צ ישראל אריאל – פשיעה פלילית : במסגרת הקורס* .3

 25.12.2018 'ג יום  - בצלאל כהן – ""להוציא לחם מן הארץ :במסגרת הקורס* .4

 30.12.2018ד"ר רחל קרופ יום א'  – אומנות לומדים במוזיאון  :במסגרת הקורס .5

 האוונגרד הרוסי –גית, מינימליזם, פופ ארט; תערוכה שנייה שאומנות מו

 

 פירוט המסלולים בהמשך במסמך*

 

 ובה פרטים נוספים לגבי המסלול, הציוד, הארוחות ומועד החזרה:  נוספת הסיורים תישלח הודעהלקראת 

ללומדי "תרשיש" ואורחים. יש להצטייד בכסף )לצורך כניסה ₪  170ללומדי הקורס, ₪  150המחיר: 

 ( ובתעודות מזכות בהנחה., אלא אם כן כתוב אחרתלאתרים בתשלום

 שימו לב!!! 

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

 אם כן מצא מחליף.

. אלא אם כן מצא 50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -במקרה של ביטול ב .2

 מחליף.

 )כך מחייבת אותנו חברת הנסיעות(



 

 

5 

 תיקהבמסגרת הקורס היסטוריה של עם ישראל בעת הע

 לקראת חג החנוכה בעקבות המכבים

 4.12.18יום שלישי  המועד:

שרידי ישוב יהודי  באתר נמצאו :נאות קדומים, אתר טבע ומורשת ישראל, ליד מודיעין ויער בן שמן המסלול:

 שפלת יהודה;  ובצומח של וחקלאות קדומה המשולבים בטבע

כן נבקר במערת קבורה שנחפרה בעקבות ננסה לברר האם המסורת נכונה, כמו  - "קברות המכבים"

באתר הארכיאולוגי של העיר אמאוס  סיור  - קנדה-פארק איילון .443חפירת הצלה בעת סלילת כביש 

 על מבוא חורון ואמאוס אזורי הקרבות של יהודה המכבי. תצפית , והכנסייה הביזנטית

 17:00 , חזרה משוערת בשעה08:00ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  יציאה:

 כובע, מים, נעליים נוחות   ציוד:

  )אפשרי תגבור( עצמיות ארוחת צהריים –ארוחת בוקר   ארוחות:

 / נוגה08-6402742במזכירות "תרשיש" או בטלפון  הרשמה:

 21.11.2018יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום  

 22.11.2018  תאריך חמישיד יום לומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה ע

יעודכנו לגבי ההצטרפות. ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי. )שימו לב, מספר 

 המקומות מוגבל(.

 

 שימו לב!!! 

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

 אם כן מצא מחליף.

. אלא אם כן מצא 50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -במקרה של ביטול ב .2

 מחליף.

 )כך מחייבת אותנו חברת הנסיעות(
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  : 18.12.18סיור לימודים בבית המורשת של משטרת ישראל בתאריך

  פשיעה פלילית )פשעים מהעבר(במסגרת הקורס 

 בהדרכת  סנ"צ גמלאי ישראל אריאלי

המורשת ניתן לראות מוצגים רבים שמתארים את התפתחות משטרת ישראל החל מארגוני השמירה בבית 

 העברית פעילותה ותפקיד המשטרה בשנות האלפיים. 

 17:30בבוקר בדיוק חזרה משוערת בשעה:  9:00ממגרש החניה במכללת קיי בשעה  יציאה:

 כובע, מים, נעליים נוחות ציוד:

אבני דרך משנת הקמתה של משטרת ישראל עד  -של משטרת ישראל  בית המורשת .12:30 - 11:00

 ימינו בבית שמש

)ניתן להצטייד באופן עצמי בארוחת בוקר ובארוחת צוהריים, אך ניתן גם לקנות ארוחת   13:45 - 12:30 

 שקלים( 41-צוהריים )על חשבון המצטרפים כ

 כלבנים בסיס: האימונים במתקני וביקור רסיו: המשטרה ללימודי הלאומית במכללה סיור 15:30 – 14:00

 (במטווח גם ביקור ייתכן) ותפקידם סוסים, כלבים פעילות של תצוגה, ארצי

 / נוגה08-6402742במזכירות "תרשיש" או בטלפון  הרשמה:

 ואורחים" תרשיש" ללומדי ח"ש 170 -ו הקורס ללומדי ח"ש 150  המחיר:

 5.12.2018  רביעי יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום

.  6.12.2018תאריך   חמישילומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה עד יום 

יעודכנו לגבי ההצטרפות. ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי )שימו החל מתאריך זה 

 לב, מספר המקומות מוגבל(.

 

 שימו לב!!! 

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

 אם כן מצא מחליף.

. אלא אם כן מצא 50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -במקרה של ביטול ב .2

 מחליף.

 )כך מחייבת אותנו חברת הנסיעות(
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 הן )צולי(בצלאל כ – במסגרת הקורס "להוציא לחם מן הארץ"

 בדגש ייצור ומלאכות אל אזור השפלה,

 25.12.2018יום ג',     מועד:

 ביקור ביקב ברקן, ליד חולדה;   המסלול:

  בישוב שריגים נבקר אצל "בית יוצר" לנעליים, ונקנח במבשלת בירה "שריגים".

 לצורך כניסה לאתרים בתשלום( ובתעודות מזכות בהנחה.₪,  70-יש להצטייד בכסף )כ

 

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

 ש"ח לכניסה לאתרים, למפגשים ול"טעימות" של ממש... 70 -נא להביא כ         

 19:00. חזרה משוערת בשעה 7:30ממגרש החנייה במכללת קיי בשעה  יציאה:

 כובע, מים, נעליים נוחות  ציוד:

 / נוגה08-6402742פון במזכירות "תרשיש" או בטל הרשמה:

 

 ואורחים" תרשיש" ללומדי ח"ש 170 -ו הקורס ללומדי ח"ש 150  המחיר:

 13.12.2018  חמישי יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום

.  17.12.2018תאריך   שנילומדי "תרשיש" ואורחים המעוניינים להצטרף יהיו ברשימת המתנה עד יום 

ההצטרפות. ניתן גם להצטרף לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי )שימו  יעודכנו לגביהחל מתאריך זה 

 לב, מספר המקומות מוגבל(.

 

 

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא

 .מחליף מצא כן אם אלא. 50% -ב הנרשם יחויב, טיולה ליום הקודמים הימים 4 -ב ביטול של במקרה .2

 (הנסיעות חברת אותנו מחייבת כך)

                 


