
 

 

 

 "תיבויח הבישחו המצעה לע"  -  רשואה לא ךרדה"
  חלמה םי  - הזאלפ-  ודרנואל
2018ראורבפ 1-3 

 
 

 
 .1821. -ה ישימח

 )רודיבס( בורוזולראב תבכר תנחת – ביבא לתמ האיצי – 10:00

 

  .םדא לכ לש ושפנב הוולש הרשמה חלמה םיב האנהו עוגרמ ימיל ונכרדב
 .בלה תא תחתופו הארשה תררועמ וב תוינלכה תחירפש רושבה לבחב רוצענ ךרדב
 הנומא לש התובישח לע דמלנו וניבא םהרבא לש וריע ,עבש ראבל םשמ ךישמנ
 םילייא תתומע גיצנ םע שגפמ םאתנ ןכו ,הווקתו תואלמ תשוחתלו יטרפה רשואל
 הז םיכמותה םיריעצ לש תוליהק שבגל הרטמב ץראה לכב םיטנדוטס ןעמל תלעופה
 לעו ומצע לע תוירחא חקול ריעצה רודה תא תוארל .םייח םה הכותב הרבחבו הזב
  .תוימיטפואו דודיעל רוקמ קפס ילב הז הנידמה
  דרעב תונמואה תוירלגב רוקיבב חנקנ
 

 ןולמל תרעושמ העגה –  17:30
 
  

19:00 - 
 ברע תחורא 20:00

21:00 - 
22:30 

 "תרושקת המשו תונמא"  -  רוד לבוי
 
 



 

 

 

 תא עומשל עוגעג קמועה ןמ הלוע םילאו יתורחת ,ינתלכש ,יגולונכט םלועב םג
 ".בהואה בלה ,גאודה בלה ,ןיינעתמה בלה ,ןתונה בלה ,בלה לש טקשה ולוק
 תקהלב רבח ,רוד ,ישונאה רשקה תוהמבו תרושקתב ולוכ קסועש ןפוד אצוי עפומב
 .תורוקמה ןמ םירופסו םיישיא םירופיס רפסמו רש ןגנמ ,רבעשל ,יביבח רבוע לכה
 .תברקמ תיתונמא היווח
 

  

  

  

 
 .1822.-ה  ישיש םוי

 רקוב תחורא 09:30 - 07:00

 ."םייחה לע ףועל" - לפרק תאיל 11:30 – 10:00

 

 רוביחו ןונש רומוה , םיימלוע םירקחמ לע ססובמה עדי תועצמאב
 קבאה תא רענל התאצרהב תאיל החילצמ, תוימוימוי תוטודקנאל
 .םוימויה ירגתא לעמ
 .ומדוקמ חלצומ היהי םויהש טילחהלו רקב לכ םוקל
 תועדומה תא םינפהל םיפתתשמל תרשפאמה תידוחיי האצרה
 .םייחל החמשה תא ריזחהלו

 תלעב ,תיבויח תישונא הבישחו תויוגהנתה תרקוח - לפרק
 תחנמו הצרמ ,תרושקת יאשונב תיחמומ ,ינוגרא ץועייב  MBA ראות
 הנמאנו – תואצות תגשהל "Playground" תטיש תחתפמ ,תואנדס
 .תיבויחה היגולוכיספל
 
 
 

  

 רוזאב תיאמצע םירהצ תחורא   13:30

16:30 -17:00 
 הגועו הפק
 
 

17:00 - 18:30 

 "רשואה לא ךרדהו ,עפש" - ילאוטריו עסמ - גורתש לאוי
 האצרה .יפרגואיג םלצ לש ויניע ךרד, עפשהו רשואה לש םיגשומה לא עסמ
  םיביהרמ םימוליצ הוולמ
 ."רחא עסמ" ןיזגמ ךרועו םוליצל הצרמ ,ןמא ,םלצ ,יאנותיע -  גורתש



 

 

 

 

 ברע תחורא 20:00 - 19:00

20:30 - 22:00 

 םישועש םיריש" – באז ןב תשקו ןהכ הנידרו -העפוה
 "חיימש

. םיחמש םיריש לש עפומב באז ןב תשקו ןהכ הנידרו  
 תקהל ןלוס  - באז ןב תשק הנב םע ןמילוס תחפשמל רצנ ,ןהכ הנידרו

,חמש םוי הזיא,  :םיציפקמו םיחמש םיריש לש עפומב ריוואה ליח 
.דוחל דחא לכו םיטאוד ,הרוה יריש ,םיעור יריש תזורחמ , הריישה   

 
  

 
 
 .1823.-ה תבש םוי
 

07:00 
- 

09:30 
 רקוב תחורא

11:00-
12:30 

 ןיב לדבהה המ  ?תמאב רשוא והמ ךא ,םירשואמ שיגרהל םיפאוש ונלוכ - ויז ןורי 'פורפ : האצרה
??רשואמ תויהל דומלל ןתינ םאהו ??רשואל הבהא  
  



 

 

 ונלש תולכתסהה תא תונשל לכונ םהבש םיכרד לעו תאז לכ  לע ??דעיכ רשואה תא רידגהל ןתינ םאה
"רשואמ תויהל דציכ" האצרהב  
" 
 יגוז לפטמ .תישיא  תוחתפתהל "ףועמ" זכרמ להנמ .טסיפרתוכיספ - ויז ןורי פ'ורפ לש ותאצרה

טייגנייו תללכמב הצרמו יתחפשמו    
  

 

 

 םיירהצ תחורא –  13:30

 הרזח תעסה 15:00

 

 


