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יעיבשה סנכה
רקחמ ידימלתלו תודימלתל
תוינימו רדגמ אשונב

18 ןיינב ,רומדת הרש םלוא | 14/05/19

:תנגראמה הדעוה
,ץרפ-יקסבודסייו ידע ,יררה ןוויס
 תאילו הנמאענ רמס ,ןוזנסומ ןורוד
.ויז הילמע ר"ד תייחנהב .רפש

םיירהצ תחורא 14:30- 13:45

ישילש בשומ 16:00 - 14:30
רדגמו םייתוברת םיגוציי :טירסתה תא תובתכשמ

,ןמלק-ןמייו רהוז ר"ד :הביגמו ר"וי
תונשלבו תורז תויורפסל הקלחמה

רדגמ ידומילל תינכתה ,ץנרמופ ימע ר"ד  ◃
:הלואגו תונמש לע רופיס    
לופור לש גארדה ץורמב תונמש תוכלמ    

תויונמאל הקלחמה ,רקנמ הלאירא  ◃
?טרא-ןאפ הז המ    
יתוזח םודנאפ לש םיירדגמ םיטביה    

תונשלבו תורז תויורפסל הקלחמה ,יול הריש  ◃
ינומגה יטנא ביטרנו ףוג יגוציי    
ילייפ סיירג תאמ "בוט לכו םולש" רופיסב    

הקספה 16:15 - 16:00

?הז םע תושוע המ :לנאפ 17:45 - 16:15
תורגובו תויטנדוטס תופתתשהב החיש
רדגמה ידומיל לש ימדקאה עדיה םושיי לע
םזיביטקאו קוסיע לש םינוש םימוחתב

רדגמ ידומילל תינכתה ,ינורהא ירש ר"ד :ר"וי
ןהכ הנד ,לגנא לכימ ,ןורהא רמת ,יול הננר ד"וע :תורבוד

לק דוביכו תוסנכתה 10:00 - 9:45

החיתפ 10:15 - 10:00

רדגמ ידומילל תינכתה שאר ,ויז הילמע ר"ד  :תוכרב  ◃

ןושאר בשומ 11:45 - 10:15
:תיניערגה החפשמה תא חצפל
החפשמה לע תיטסינימפ תוננובתה

רדגמ ידומילל תינכתה ,בלכ ןאהד טיירנה 'פורפ :הביגמו ר"וי

רבדמב םדאל הקלחמה ,איר ןוסיימ  ◃
תושורג תוליכשמ ברקב תוילושה סקודרפ    
שדחמ אשניהל תוכזהו    

רדגמ ידומילל תינכתה ,רפש תאיל  ◃
תויתחפשמו תויגוז :םיתב ינש ןיבו "וקה לע"    
ןיעוסינ רשקב םילארשי ברקב    

רדגמ ידומילל תינכתה ,ןצוח-ץנרקנרא ליגיבא  ◃
לארשיב תיטסינימפ תוהמיא    

הקספה 12:15 - 11:45

ינש בשומ 13:45 - 12:15
תוהז תולובג תייצח :גזגיז תויוהז שי

Manchester Metropolitan ,דלישטור יהיל :הביגמו ר"וי
University

רדגמ ידומילל תינכתה ,ויז ידנא  ◃
םיסנרט םירבג ברקב "שנה לע" רוביד :הסרפ תיינפ    

רדגמ ידומילל תינכתה ,ןוזנסומ ןורוד  ◃
:ירמגל רחא םלוע    
תילאוסקסומוה היפרגונרופב תוילאוסקסורטה    

רדגמ ידומילל תינכתה ,םייהנפוא-עובלג תניע  ◃
תוצמאמ תוהמיאל הביבסה תבוגת :"?ךלש םה ,המ"    
לארשיב תוהמיאה תסיפתו יעזג-ןיב ץומיאב    


