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 14.2.2018 ט, תשע"א' ו' באדר                                                                                                             

 

 9201חודש מרץ  –הרצאות ב"פרלמנתרשיש" וסיורים  – 5דף קשר מספר 

 

 

 שלום רב ,ולמוריםותיקים והחדשים ו"תרשיש" ה לומדיל

 סמסטר מגיעה לסיומה ואנו שמחים לחזור לשגרת השיעורים והפעילויותופשת ח

 3.3.2019 טתשע"א' , באדר  ו"כפתיחת סמסטר ב' ביום ראשון 

 21.3.2019יום חמישי, י"ד באדר ב',                פוריםחופשת 

 

את המועדים  אנא קראו אותו בעיון ורשמו לפניכם .קשרהעמכם קשר היא באמצעות דף יצור הדרך שלנו ל

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

tarshish.kaye.ac.il  

  

, בגלריה בבניין האומנות 10:15בשעה  רביעיבימי  . תרשיש"נ"פרלמ קייםמת שבועבכל  .1

אינם כרוכים ו הרצאות, שיחות, קונצרטים, סדנאות ועוד מפגשי "פרלמנתרשיש" כוללים

ניתן ום כל המורי ם,לומדיהמוזמנים כל  .. נושאי הפעילות והמועדים יפורסמו מראשבתשלום

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 

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

 ד, לשתף את הציבור בחוויה מעניינת ועוד. מקום מיוח

 ושמוליק ליטמנוביץ'.  אהוד זמורהפרופ' אפרים זיו, הם:  תרשיש"נ"פרלמזי מרכ

   אודות מרצים ונושאים מעניינים.על נשמח לקבל הצעות 

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

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

mailto:tarshish@kaye.ac.il
mailto:tarshish@kaye.ac.il
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 9201הרצאות חודש מרץ 

  

6.3.2019 

 .הפתרון הנכון לפרויקט תעלת הימים -חידושים והמצאות  :הנושא

 הבעיות בהקמת תעלת הימים מים סוף לים המלח והרעיונות לפתרון.  :תוכן ההרצאה

רצה גם את המצאותיו האחרות במהלך תפקודו במערכת במהלך ההרצאה יסקור המ

 הביטחון.

וממציא.  מקימי קמ"ג ועובדיו מראשוני בוגר הטכניון בהנדסת חשמל ,, חיים פורת :המרצה

בין יתר המצאותיו אשר באו לידי ביטוי בשטח הצבאי והביטחוני: הגה ופיתח את הגדר 

גה ופיתח  המצאה למניעת תקלות האלקטרונית למניעת חדירות מחבלים מעבר לגבול. ה

 בהפעלת הכור בדימונה.

 

13.3.2019 

 תוכניות לעתידבהווה ו ,האישי והמקצועי, בעבר בהיבטתיאטרון באר שבע  הנושא:

בהנהלת גרי בילו ששימש גם בתפקיד  1973אטרון באר שבע נוסד בשנת ית :תוכן ההרצאה

תקופות לא קלות , אך תמיד עם הפנים  מאז התיאטרון ידע ימים טובים אך גם מנותי.ומנהל א

 בהרצאה יוצגו תוכניות לעתיד. קדימה.

. החל תפקידו כסמנכ"ל כספים ויד ימינו של תיאטרון באר שבעמנכ"ל  אורן אהרוני.המרצה: 

אורן אורן יליד באר שבע נשוי ואב לארבעה בנים.  , מנהלו הקודם של התיאטרון.שמוליק יפרח

נהל ומדיניות ציבורית, שניהם יומשאבי אנוש, ותואר שני במ עסקיםבמינהל בעל תואר ראשון 

גוריון בנגב. בנוסף אורן בוגר הקורס האקדמי להכשרת חשבים ומנהלי  –מאוניברסיטת בן 

אביב, כמו גם היותו בוגר המסלול -כספים מאת ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת תל

. את הידע והניסיון מעולם הניהול העסקי, ללימודי ייעוץ מס וחשבונאות מאת המכללה למנהל

אותן רכש במהלך השנים בתפקידים שונים במגזר העסקי, ידע לתעל לעבודתו עם הגיעו 

 לתיאטרון באר שבע.
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20.3.2019 

 : מעשה חברתי )או למה לישראלים יש כל כך הרבה ילדים?(הילודה הנושא:

. ובכל זאת, OECD-ארגון הישראל היא מדינה עשירה, חברה גאה ב: תוכן ההרצאה

כשמשווים את רמת הילודה שלה לשאר חברות הארגון, מתברר שנשים ישראליות יולדות 

נשים דתיות,  –יותר ילדים מנשים במדינות אחרות. הדבר נכון במיוחד עבור נשים יהודיות 

צע( בין נשים אירופאיות יולדות )במום עבור נשים חילוניות. בו בזמן שכמובן, אך הוא נכון ג

ילדים, והמספר עולה והולך. ניתנו  3-ילדים בחייהן, נשים ישראליות יולדות יותר מ 2-ל 1.5

מסורת יהודית; מוצא; דתיות, אך אף אחד מאלה לא ממש משכנע. יש  –לכך הרבה הסברים 

שווה הילודה בארץ עם זו תואך מה? בהרצאה  –משהו ייחודי במציאות הייחודית של ישראל 

 פתרון לתעלומה!  ויוצעשונות בעולם, במדינות 

 לשעבר ראש המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ,יונתן אנסוןפרופ' בדימוס : המרצה

 בן גוריון. מחקריו עסקו בדמוגרפיה חברתית, תמותה ופריון.

 

27.3.2019 

 אורניום: היסוד הטבעי המפחיד ביותר: הנושא

מעוררת אסוציאציות, ברובן מפחידות, כמו  : עצם הזכרת המילה אורניוםתוכן ההרצאה

הירושימה, צ'רנוביל ופוקושימה. אכן, יסוד טבעי זה עומד בלב אותם אירועים מפחידים 

שיכולים להביא להכחדת המין האנושי ושאר צורות החיים המוכרות לנו על פני כוכב הלכת 

, שיכול לתרום שלנו. יחד עם זאת, זהו כנראה מקור האנרגיה היחיד, מבחינה מעשית

תחמוצת הפחמן ובכך להקטין את קצב ההתחממות הגלובלית, שגם כן -להקטנת פליטות דו

 עלולה להביא להכחדת החיים. 

כמו כן, נסקור   בהרצאה נשמע על הפקת האורניום, שימושיו ותפקידו במעגל הדלק הגרעיני.

בקצרה את ההשלכות הבריאותיות של היסוד ותרכובותיו ועל השיטות המשמשות לקביעת 

 תכולתו במים, במזון, ובגוף האדם.

הוא מדען גרעין, גמלאי של הקמ"ג. מחבר ספרי מתח מדעיים  זאב כרפס ר"ד המרצה:

  :המתפרסמים ברשת אמזון, ומחברו של הספר

 Analytical Chemistry of Uranium: Environmental, Forensic, Nuclear and Toxicological 

Applications.  
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 2019 מרץ –" תרשיש"ב  קורסים במסגרת סיורים

 קורסים שונים בביה"ס.מדי חודש נקיים סיורים במסגרת 

י שאינם לומדי הקורס גם מ להצטרףכל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. לסיורים יכולים 

 .ם פנויעל בסיס מקוואורחים שאינם לומדי "תרשיש" 

ובה פרטים נוספים לגבי המסלול, הציוד, הארוחות ומועד  נוספת לקראת הסיורים תישלח הודעה

 החזרה: 

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

 ( ובתעודות מזכות בהנחה., אלא אם כן כתוב אחרתםלאתרים בתשלו

 שימו לב!!! 

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

 אלא 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(

 

 

 
 

 גב' עופרה גורלי –יים טהכרת צמחים ושמנים ארומ –אורח חיים בריא   :במסגרת הקורס 

 

שמנים -קיבוץ אוריםסדנת צמחי מרפא;  – ניר משה –מבוך מרים  -  2019במרץ  10 יום א' 

 (5עמ' פרטים ב)   ייםטארומ
 

 (.6עמ' פרטים ב) 12.3.2019 'ג יום - בצלאל כהן – ""להוציא לחם מן הארץ :במסגרת הקורס 

 

 הצעה מיוחדת בחודש מרץ

 

 בחזרה הגנרליתתלמידי תרשיש ומשתתפי הפרלמנט מוזמנים להשתתף 

 (.7)פרטים בעמ'  2019פסטיבל האביב הפתיחה של  לקונצרט
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 10.3.19ביום א'  -יום סיור בנושא צמחי מרפא 

 ניר משה.יציאה ממכללת קיי לכיוון מבוך מרים,    08:30

סיור חווייתי ומעניין, מלווה בהדרכה  – הגעה ל"מבוך מרים" 10:30-09:15

וליקוט צמחי מרפא.  בסיור נכין שקיות ריח ונלמד על 

יתרונותיהם של צמחי המרפא לשימוש וריפוי עצמי. בתום הסיור 

נעבור בבוסתן של עצי פרי, נקטוף ונאכל במקום. נקנח בכוס 

 (₪ 27למשתתף הסדנה עלות )חליטת לימונדת הבית. 

  

 הפסקת אוכל והתרעננות.  11:00-10:30

 נסיעה לקיבוץ אורים, למפעל "אור המדבר"  11:30-11:00

 יים טסיור, הדרכה וסדנת רקיחת שמנים ארומ 13:00-11:30

 יים ויתרונותיהם.טבהדרכה נלמד על השמנים הארומ

ביתית  מוצרים ייחודיים לעזרה ראשונה 4בסדנא כוללת הכנת 

 .(₪ 70 –למשתתף הסדנה עלות ) לכל משתתף.

 (עלויות הסדנאות בתוספת לעלות הנסיעה)

 חזרה לבאר שבע    13:30

 

 מומלץ להביא: כובע, שתיה וארוחה קלה. 

 

 08/6402818  / נוגה08-6402742נים  במזכירות "תרשיש" או בטלפו הרשמה:

 . 21.2.2019  רביעי יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום
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   בצלאל כהן –" "להוציא לחם מן הארץ :במסגרת הקורס

 

 יותובדגש על מלאכות ואומנסיור "בין שכנים", 

 .12/3/2019מועד: יום ג', 

 

הפעם, נכיר בעלי מלאכות מסורתיות, לצד מיזמים ואמנים 

 הפועלים בסביבתו, בעיקר בעיירות הבדואיות.

 

; האורגות מעמותת סדרה במיתרנייר לורה בכר הסיור יכלול מפגשים עם: אמנית ה

; "מרים בת המדבר", שהתמחתה בעיבוד צמחי מרפא, ועם בלקייהביישוב 

כן נכיר מה אפשר לייצר מחלב נאקות בחוות   .בשגב שלוםהאמנית זינב גרביע 

 .תאראביןהגמלים שביישוב 

 

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

         

 ש"ח לכניסה לאתרים ולמפגשים . 60 -נא להביא כ

 

 .( ובתעודות מזכות בהנחהולמפגשיםלצורך כניסה לאתרים ₪,  60-יש להצטייד בכסף )כ

 08/6402818  / נוגה08-6402742נים  במזכירות "תרשיש" או בטלפו הרשמה:

 21.2.2019  רביעי יש קדימות ברישום ללומדי הקורס עד ליום
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 פונייטה הישראלית באר שבע ומנהלה המוסיקליהסינ

 מאסטרו גיל קברטי

 מזמינים את תלמידי תרשיש

 לפרלמנתרשיש מוסיקלי

 בחזרה הגנרליתתלמידי תרשיש ומשתתפי הפרלמנט מוזמנים להשתתף 

 2019פסטיבל האביב לקונצרט הפתיחה של 

 החזרה תיערך באולם הסינפונייטה, במרכז לאומנויות הבמה

 15:00בשעה  26.3.2019שי  ביום שלי

 לקראת הקונצרט:

 "שם בנהר של סביליה"

 ותזמורת הסינפונייטהדויד ברוזה עם הזמר 

 המנצח: מאסטרו גיל קברטי 

 משך החזרה כשעתיים.

 למשרד בית הספר תרשיש 18.3.2019 -עד ה יש להתקשר מראש 

להנהלת  את הרשימה נעביר .ניםיכדי להיכלל ברשימת המעוני

 ייטה.הסימפונ

 מכרו בקופת האולם לפני החזרה יכרטיסי כניסה י

 ₪ 30מחיר הכרטיס 

זו הזדמנות לאלה המעוניינים לחוות את המתרחש מאחורי 

 הקלעים של ביצוע הקונצרט ולשמוע את כל הקונצרט.

 

 ניםהרשמה: במזכירות "תרשיש" או בטלפו

 /יעל08-6402818  / נוגה08-6402742  

 13:00 – 8:00 –בימים ב' ד' ה' בלבד 

 


