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  25.11.2019 ט, תשע"בחשוון זכ"

 

 חודש דצמבר -   2דף קשר מספר 

 

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

  אנחנו מאחלות לכם שנה מעניינת, מאתגרת, רבת משמעות   27.10.2019 -ב נפתחהשנת הלימודים האקדמית

 – 8:00בשעות  בימים ב' ד' ה'שבהם נותרו מקומות, טלפונית לקורסים,  גםניתן להמשיך ולהירשם  ומהנה.

 ., שבהם המזכירות פתוחה13:00

  ,בשאר הימים הלימודים מתקיימים כסדרם,  29.12.2019 - חופשת חנוכה רק ביום ראשוןשימו לב(

 (הקורס, שהובא לידיעת המזכירות מרצה ובין הלומדים בין אחר סידור היה כן אם אלא

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

 

       

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

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

tarshish.kaye.ac.il  

  

הרצאות, שיחות,  כוללים םמפגשיה. תרשיש"נ"פרלמ מתקיים 10:15בשעה  רביעיבימי  שבועבכל 

מוזמנים כל  .והמועדים יפורסמו מראש םנושאיה. ינם כרוכים בתשלוםאו קונצרטים, סדנאות ועוד

  .אורחיםגם ניתן להזמין וכל המורים  ם,לומדיה

  ,בבניין החינוך הגופני. באולם הספורט הקטן פרלמנתרשיש מתקייםשימו לב 

אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה. לפני כל הרצאה  רגע של "תרשיש" –אנו ממשיכים במסורת רש"ת 

דקות לספר סיפור מעניין, להציג חפץ  חמש -כויוקצו לו  ,מן הקהל למשתתףתועבר רשות הדיבור 

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

  מעניינת ועוד.

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

 .והמרצה הבא המפגשנושא לגבי בכל שבוע תישלח תזכורת 

 

שימו לב, לומד או אורח שאין ברשותו אישור כניסה לרכב, לא יוכל להיכנס עם רכבו לחניית המכללה )אורח 

 תו חנייה( או מי שאינו רשום לקורסים לא זכאי לקבל

 

mailto:tarshish@kaye.ac.il
mailto:tarshish@kaye.ac.il
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 9201 דצמברבחודש  בפרלמנתרשיש להלן רשימת המפגשים

 

 

  4.12.2019ו' בכסלו, תש"ף י יום רביע

 ?טעה מרפי האם – מרפי חוק: הנושא

 יועץ. בטיחות והנדסת בניהול כימית בהנדסה שני תואר בעל. מהנדס - יגר עמוסמר :  המרצה

 וכללית תהליכית, תעשייתית בטיחות

 אנו כאשר ,מה כוונתו מבין אחד כל וכמעט מהשפה לחלק הפך מרפי חוק:  ההרצאה תוכן

 .ישתבש זה, להשתבש יכול משהו אם :כמו שונות בווריאציות אותו מצטטים

 .ביותר הגרוע בזמן תרחשה זה, משתבש משהו אם

 כבר פעל מישהו אז, אסון היא מהן אחת של תוצאההו, משהו לבצע דרכים שתי קיימות כאשר

 להבנה לשייך ניתן אלה אירועים". נגדנו" היקום מקרים במספר כי נראה לפעמים. הזאת בדרך

 .המערכת של פיזיקלית התנהגות יצגימ אלה אירועים של אחר וחלק ההסתברות חוקי של שגויה

 להתחמק לנו ומאפשר ,וסלחני נדיב מקום הוא העולם. גרועה תוצאה מתקבלת לא רבים במקרים

 .המקרים ברוב מעונש

 .יתרחש אכן( פגיעה, פציעה) הנדיר האירוע דבר של בסופו, בטוחה לא בהתנהגות מתמידים אם

 

 11.12.2019יום רביעי י"ג בכסלו, תש"ף 

 מהטבע ללמוד פשוט, ביומימטיקה: הנושא

 מדהימים פתרונות בטבע שקיימיםהוא   הביומימיקרי של העיקרי הרעיון: ההרצאה תקציר

 מזוהה התחום. מקיימים לפתרונות ידע כמקור הטבע את ללמוד מאוד כדאי ולכן, שונים לצרכים

 פיתוחיםלו להמצאות שונות לדוגמאות נחשף בהרצאה.   החיים תחומי בכל נותחדש כמנוע

 .הטבע בהשראת

 להוראה האקדמית במכללה מדעים בהתמחות בכירה מרצה. וישקרמן -יפלח ורד ר"ד :המרצה

 .לקיימות המרכז וראש במכללה המצוינים כניתות ראש. קיי ש"ע
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 18.12.2019ף  , "תש, בכסלו כ' רביעי יום

 הירוקה האנרגיה של האפל הצד: הנושא

, גוריון בן באוניברסיטת לכימיה במחלקה חבר ופרופסור בכיר מרצה, דובי יונתן' פרופ :המרצה

 מטריות-ננו במערכות ומטען אנרגיה מעבר של תיאורטית וכימיה פיסיקה היא התמחותו תחום

 במחקר להצטיינות היוקרתי ילקר פרס זוכה(. אחת מולקולה דרך חשמלי זרם עובר איך – למשל)

 .2017 לשנת מדעי

 

 

, האנושות בפני שעומדות( גורליות אפילו) החשובות הסביבתיות הבעיות מול אל: ההרצאה תקציר

. קיימא בנות, מתחדשות, חלופיות –" ירוקות" לאנרגיות מעבר כוללים תמיד המוצעים הפתרונות

 להתמודד דרכים עוד יש ואולי? האמתיות ותהבעי את לפתור יכולות והשמש הרוח באמת האם אך

 דברים יחד ונגלה, הסביבתיות הבעיות של ההבנה את נחדד בהרצאה? סביבתיות בעיות עם

 ! (שחשבתם מה לא: רמז...)ירוקה הכי האנרגיה באמת מהי, למשל – ירוקות אנרגיות על חדשים

 

   25.12.2019  ף"תש, בכסלו' כ רביעי יום

 

 ובכחול בירוק שקרים: הנושא

 .פופולארי מדע טורי ומחבר כימאי, קיי במכללת למדעים במחלקה מרצה שורק יורם 'ר"ד: המרצה

 לנו מבטיחים והמשווקים ובעולם בארץ שיאים שוברות אורגנים מוצרים מכירות :ההרצאה תקציר

 בריא אורגני מוצר והאם בסופרמרקט" ירוק"ה במדף לנו מוכרים באמת מה".  הטבע אל חזרה"

 מגלה מה.  הכחול בבקבוק מסתתר מה נתהה ההרצאה של השני בחלקה.   ולסביבה לצרכן יותר

 הצליחו איך? מיותרים או מזיקים, מועילים המים מסנני האם? הבקבוק שעל התווית מסתירה ומה

 ? חינם לנו  מגיש שהטבע מוצר - המים על ביוקר לשלם אותנו לשכנע
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  במסגרת הקורסים השונים 2019בדצמבר  המוצעים  הסיורים

 

 )הפרטים בהמשך( סיורים 5יתקיימו  2019דצמבר  דשבחו

  וזיאון עם ד"ר רחל קרופמסיור למוזיאון ישראל במסגרת הקורס אומנות לומדים ב   1.12.2019

 (5)עמוד   

 במסגרת הקורס אקוהיסטוריה של הנגב המקראי נגבלסיור  10.12.2019

 (6)עמוד  יגאל גרנותעם                      

 "עכשיו ברוח" עם בצלאל )צולי( כהןסיור לירושלים במסגרת הקורס  17.12.2017

 (8 – 7)עמודים 

 קרופ רחל ר"ד עם במוזיאון לומדים אומנות הקורס במסגרת ישראל למוזיאון סיור  22.12.2019

 (9)עמוד   

 אורח חיים בריאב ים, שעוסקים סיור לחוות תבלינים במסגרת הקורס 24.12.2019

 (10)עמוד  עם עופרה גורלי                     

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא כן אם אלא. מחלה     

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

 .מחליף מצא  כן     
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 ירושלים, ישראל במוזיאון לסיור קרופ רחל ר"ד בהדרכתה של נצא 1.12.2019 ראשון ביום 

  8:45 – מהמכללה יציאה

 ופוביזם סוריאליסטים, קוביזם, דאדא, אקספרסיוניזם – ראשונה תערוכה •

 יאוןמהמוז מדריכה בהנחיית  12:30 – 11:00 משעה            

 המוזיאון במסעדת או עצמאי אפשר –( המצטרפים חשבון על) הרייםוצ ארוחת •

     אומנים של יצירות 80– גורליות בחירות–15:15 – 14:00 משעה שנייה תערוכה •

 במינכן פרטית בדירה שהתגלו",  הגשר" תנועת ואומני פוסט, אימפרסיוניסטים

    המרדף בתערוכה גם נצפה זמן יוותר אם .קרופ רחל ר"ד בהנחיית התערוכה           

 .ונוס אחרי            

 15:30 - 15:45 – שבע לבאר חזרה •

 

 לומדי שאינם ואורחים, הקורס לומדי שאינם מי גם  פנוי מקום בסיס על להצטרף יכולים לסיורים

 ". תרשיש"

 (כניסה דמי וללכ המחיר) ולאורחים" תרשיש" ללומדי ₪ 205, הקורס ללומדי ₪ 185: המחיר

 רישום 27.11-28.11 וחמישי רביעי ובימים,  25.11 שני יום עד הקורס ללומדי רישום: הרשמה

 .פנוי מקום בסיס על למצטרפים

 יעל/  08-6402818 אורית/ 08-6402742 בטלפון או" תרשיש" במזכירות

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא כן אם אלא     

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

 .מחליף    
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 גרנות יגאל"/הנגב של אקוהיסטוריה" הקורס במסגרת 

 

 חלוקים חורבת, ערד תל, שבע-באר תל: המקראי לנגב סיור

 10.12.2019: המועד

 .17:00 -חזרה בבאר שבע לערך ב )במדויק(.  7:30ממגרש החנייה בשעה  יציאה

 תפקודו, מיקומו את להבין וננסה (10:00 – 8:00) שבע-באר בתל הסיור את נתחיל בתוכנית:

 בשתי ניתקל (13:00 – 11:00) ערד תלללאחר מכן ניסע . אלה כל על השפיעה הסביבה וכיצד

 ומה הערים שתי בין ההבדל מה להראות ננסה כאן. ישראלית והשנייה כנענית אחת: צםבע ערים

 . האלה להבדלים שגרמו הסביבתיים האילוצים

 התושבים התפרנסו כיצד נראה, קטן מדברי שוביי נדגים (16:00 – 15:00) חלוקים בחורבת

 למיקום שהביאו ביבתייםהס השיקולים היו מה נראה כן וכמו הסביבתיות הבעיות את פתרו וכיצד

 רבתי הפתעה גם לנו מצפה אתר שבכל רק נגיד המסתורין על קצת לשמור כדי. הזה שוביהי של

 .הקורס לנושא כמובן שקשורה

 טכניות הערות

 בלבד באתרים מועטה בהליכה וכרוך קשה אינו המסלול (1

  אזרח תעודת(, שזקוק למי) מקל(, התחזית לפי) חם ביגוד, הליכה נעלי, מים, כובע: ציוד (2

 ותיק           

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

לכניסה לאתרים, וכן תעודות מזכות  תל ערד₪  7 –תל שבע ו  -₪  ₪7 ) 14נא להביא 

 בהנחה )אזרח ותיק וכו'(.

 יעל/ 08-6402818  אורית/ 08-6402742  בטלפונים או" תרשיש" במזכירות: ההרשמה

 5.12.2019 - 3.12.2019 -מ החל 2.12.2019  שני ליום עד הקורס ללומדי ברישום קדימות יש

 מקום בסיס על)   עד לסיור להירשם מנת על למזכירות מיילים לשלוח יוכל להצטרף המעוניין כל

 (.הרישום או המייל שליחת קדימות לפי, פנוי

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא כן אם אלא. מחלה     

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

 .מחליף מצא  כן     
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 דצמבר בחודש כהן( צולי) בצלאל" /ברוח עכשיו" הקורס במסגרת  

 החדש ובעת העתיקה בעת יצירה על בדגש, לירושלים סיור 

 17/12/2019', ג יום : מועדה

  בשכונת עגנון ובבית אומנות בגלריית, רם בגבעת, המקרא ארצות במוזיאון ביקור : בתוכנית

 .ארנונה               

 ( .לדייק נא. )המכללה של החנייה ממגרש 07:00  :יציאה שעת

 19:00: משוערת חזרה                  

 (לתגבר יהיה ניתן) ארוחות. התחזית לפי ביגוד, נוחות נעליים  : ציוד

 '(.וכו ותיק אזרח) בהנחה מזכות תעודות וכן, לאתרים לכניסה ח"ש 60 כ להביא נא       

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

 יעל/ 08-6402818  אורית/ 08-6402742  בטלפונים או" תרשיש" במזכירות: ההרשמה

 המעוניין כל 3.12.2019 -מ החל 2.12.2019  חמישי ליום עד הקורס ללומדי ברישום קדימות יש

 מקום בסיס על) 12.12.2019   עד לטיול להירשם מנת על למזכירות מיילים לשלוח יוכל להצטרף

 (.הרישום או המייל שליחת קדימות לפי, פנוי

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא כן אם אלא. מחלה     

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

 .מחליף צאמ  כן     

 

 שימו לב!!! 

 חזר עבור הטיול   בגין אי הגעה ליום הטיול מכל סיבה, כולל מחלה. .  הנרשם לטיול לא יקבל ה1

 אלא אם כן מצא מחליף.     

 . אלא אם כן מצא   50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -. במקרה של ביטול ב2

 מחליף.    
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  אל, ירושליםנצא בהדרכתה של ד"ר רחל קרופ לסיור במוזיאון ישר 22.12.2019ביום ראשון 

  8:45 –יציאה מהמכללה 

 אומנות מושגית, מינימליזם, פופ ארט –תערוכה ראשונה  •

 בהנחיית מדריכה מהמוזיאון  12:30 – 11:00משעה             

 אפשר עצמאי או במסעדת המוזיאון –ארוחת צהריים )על חשבון המצטרפים(  •

 גוף ציור. –גלעד אפרת רחל קרופ. הנחיית ד"ר ב–15:15 – 14:00תערוכה שנייה משעה  •

 15:30 - 15:45 –חזרה לבאר שבע 

לסיורים יכולים להצטרף על בסיס מקום פנוי  גם מי שאינם לומדי הקורס, ואורחים שאינם לומדי 

 "תרשיש". 

 ללומדי "תרשיש" ולאורחים )המחיר כולל דמי כניסה(₪  205ללומדי הקורס, ₪  185המחיר: 

רישום למצטרפים על  18.12 -15.12 -ומ,  13.12י הקורס עד יום שני הרשמה: רישום ללומד

 בסיס מקום פנוי.

 / יעל 08-6402818/ אורית 08-6402742במזכירות "תרשיש" או בטלפון 

 

 שימו לב!!! 

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

 מצא מחליף.אלא אם כן      

 . אלא אם כן מצא   50% -הימים הקודמים ליום הטיול, יחויב הנרשם ב 4 -. במקרה של ביטול ב2

 מחליף.    



 ע"ש חנה בלאו              
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 במסגרת הקורסים לאורח חיים בריא עם עופרה גורלי  מרפא צמחי להכרת סיור 

 . משה ניר במושב", מרים מבוך"ב 24.12.19', ג ביום יתקיים הסיור

  :לסיור ז"הלו להלן

 

  משה ניר לכיוון קיי ממכללת יציאה   09:15

 בהדרכה מלווה, מעניין חוויתי לסיור ויציאה התארגנות –" מרים מבוך"ל הגעה 12:30-10:00

 שקיות והכנת ליקוט כולל הסיור. הרפואי ושימושם ישראל ארץ צמחי והכרת

 . עצמי וריפוי לשימוש המרפא צמחי של יתרונותיהם על נלמד. ריחניות

 . הבית בלימונדת נקנח הסיור בתום  

 . שבע לבאר חזרה יציאה  13:00

)המחיר כולל את הכניסה  ואורחים" תרשיש" ללומדי ₪ 150, הקורס ללומדי ₪ 120: המחיר

 והסדנה(

 יעל/ 08-6402818  אורית/ 08-6402742  בטלפונים או" תרשיש" במזכירות: ההרשמה

 כל 15.12.2019 -מ החל 12.12.2019  חמישי וםלי עד הקורס ללומדי ברישום קדימות יש

 על) 19.12.2019   עד לטיול להירשם מנת על למזכירות מיילים לשלוח יוכל להצטרף המעוניין

 (.הרישום או המייל שליחת קדימות לפי, פנוי מקום בסיס

 

 !!! לב שימו

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

 .מחליף מצא כן אם אלא. מחלה               

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

  .מחליף צאמ כן          

 


