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 יללכ עדימ ףד – הריבצ יבצמו הקימנידומרתל אובמ
 
 .)9 רפסמ( בל םלוא ,הקיסיפ-רקנש ןינב ,14:00-12:00 'ה םויו ,14:00-13:00 'ד םוי  :םירועש

 ׳ה םוי ,)האושה םוי סקט( 13:00-12:00 תועשב /2019/52-ה ׳ה םוי :םיאבה םירועישה ומייקתי אל
 .)הצרמה תורדעה( 29-30/5/2019-ה ,׳ה-ו ׳ד ימי-ו ,)טנדוטסה םוי( 23/5/2019-ה
 ,14/3/2019 ,7/3/2019 :17:00-16:00 תועשב םיאבה ׳ה ימיב :תומלשה הנמייקתת םמוקמב

 .2/6/2019-ו 16/5/2019 ,2/5/2019-ב םג ךרוצל םאתהבו ,28/3/2019
 .׳ה םוי תנוכתמב הטיסרבינואה לכב םייקתי 15/4/2019-ה ׳ב םוי

  
 וא ,102 רדח ,ןייטשנרוא ןינב ,17:00-16:00 'ב םוי :םיליגרת
 וא ,204 רדח ,הקיסיפ-רקנש ןינב ,10:00-11:00 'ד םוי 
 .204 רדח ,הקיסיפ-רקנש ,14:00-15:00 'ד םוי 
 

www: לדומב סרוקה רתא. 
 
 ץישפיל ןור 'פורפ :הצרמ
 421 רדח ,הקיסיפ-רקנש ןינב 
 6405145 :ןופלט 
 il.ac.ronlif@tau  :ינורטקלא ראוד 
 .16:00-17:00 'ד םוי :הלבק תעש 
 
 בומייח דוהא רמ :לגרתמ
 218 רדח ,ןייטשנרוא ןינב 
 6405658 :ןופלט 
 com.haimov@gmail.ehud :ינורטקלא ראוד 
 .17:00-18:00 'ה םוי :הלבק תעש 
 
  :סובליס

 חפנה לודומ ,גנאי לודומ ,ץמאמ-תוועמ ,קוה קוח לש הללכהה – תויטסלא :ףצר לש הקינכמ לע תצק  .1
 ץחל ,ירפסומטא ץחל ,םתדידמו םיזגו םילזונב ץחלו תופיפצ – םימרוז .הריזג ץמאמ ,תויליביסרפמוקו
 הקימנידורדיה .הפיצ חוכו סדמיכרא ןורקע ,תילוארדיה תילעמ ,לקספ ןורקע ,םיבולש םילכ ,יטטסורדיה
 דמ ,וטיפ רוניצ ,יוליע חוכ ,ילונרב תאוושמ ,הדימע המירז ),תופיצרה תאוושמ ,רליוא תאוושמ( – הטושפ
  .ירוטנו

 תרדגה ,הקימנידומרתה לש ספאה קוח ,ימנידומרת לקשמ יוויש לש ןויערה :רמוחה לש יפוקסורקמ רואת  .2
 קצומ-לזונ-זג הזאפ ירבעמ .טלחומה ספאהו ןיולק תלקס ,ילאדיא זג לש רטמומרת תרזעב הרוטרפמטה
-וד יווק ,תיטירקה הדוקנה ,הזאפה תמרגאיד ,)יודיאו ךותיה לש( סומכ םוח ,םוח לוביק – )יתוכיא רואת(
 .הנירקו העסה ,הכלוה – םוח תרבעה ינונגנמ .םימ לש הילמונאה ,תשלושמה הדוקנהו םויק

 ,םינתשמ רפסמ לש תויצקנופ .ילאדיא זג לש )הנושארה( בצמה תאוושמ :תיסיסבה תימנידומרתה הפשה  .3
 םיכילהת .בצמ תויצקנופו ,םימלש םילאיצנרפיד ,)ןהלש תויטמתמ תויוהזו( תויקלח תורזגנב שומיש
 ,םירוכוזיא םיכילהת תרדגה ,םיכיפה יתלבו םיכיפה םיכילהת תרדגה – ילאדיא זגב םיטושפ םיימנידומרת
  .םימרתוזיאו ,םירבוזיא

 לע תימינפה היגרנאה יוניש .םוח לש תיטגרנאה תוליקשהו לוא'ג יוסינ :הקימנידומרתה לש ןושארה קוחה  .4
 םומיח ,תימרתוזיא תוטשפתה .לולסמב םוחהו הדובעה תולתו ,םומיח וא/ו תינכמ הדובע עוציב ידי
  .םהיניב רשקהו עובק חפנבו עובק ץחלב םוח לוביק .תיטבאידא תוטשפתה ,ירוכוזיא םומיח ,ירבוזיא

 ,הרוטרפמטה ,ץחלה ןיב רשקה – םייפוקסורקמה םילדגל יפוקסורקימה רבסהה :םיזגה לש תיטניקה הרותה .5
 זג לש תימינפה היגרנאה תאוושמ .זגב תולוקלומה לש תעצוממה היגרנאל םוחה לוביקו תימינפה היגרנאה
 .)ןוסאופ תואוושמ( ילאדיא זגב הטבאידא לש יטמתמ ןויפאו םוחה לוביק ,)היינשה בצמה תאוושמ( ילאדיא
  .ריוואב לוקה תוריהמ בושיחב ןוטוינ לש תמסרופמה תועטהו ,תירטמורבה החסונה

 חוסינה ,ןיוולק לש חוסינה .םיכיפה יתלב םיכילהת לש תינטנופס תוגהנתה :הקימנידומרתה לש ינשה קוחה  .6
 לש תילמיסקמה תוליצנהו ,ונרק לגעמ .ונרק ןורקעו םיעונמ לש תוליצנ .םהיניב תוליקשהו סויזואלק לש
 חוסינהו היפורטנאה תרדגה .ונרק יעונמ תרזעב תיטולוסבאה תימנידומרתה הרוטרפמטה תרדגה .םיעונמ
 היפורטנאה יוניש בושיח .מ״שב תודדובמ תוכרעמב היפורטנאה לש םומיסקמה ןורקע .ינשה קוחל ינרדומה
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 שורפהו ,היפורטנאל יפוקסורקימה רבסהה .בוברע לש היפורטנא .םיכיפה אלו םיכיפה םיכילהתב
 .ינשה קוחל ןמצלוב לש יטסיטטסה

 

 תלוכיה רסוחו ,ספא הרוטרפמטב תוכרעמ לש םוחה לוביקו היפורטנאה :הקימנידומרתה לש ישילשה קוחה  .7
 .הילא עיגהל

 םינתשמה תרדגה ,היפורטנאה תגצהבו היגרנאה תגצהב דוסיה תאוושמ :ימנידומרתה םזילמרופה  .8
 ןורקע ,ימנידומרת לקשמ יוויש .םהוד-סביג תאוושמו רליוא תרוצ ,בצמה תואוושמו םייביסנטניאה
 רדנ'גל םרופסנרט .םהיניב תוליקשהו ,תימינפה היגרנאה לש םומינימה ןורקע ,היפורטנאה לש םומיסקמה
 לש תישפוח היגרנא ,היפלתנא ,ץלוהמלה לש תישפוח היגרנא – םיפסונה םיימנידומרתה םילאיצנטופהו
 .תימנידומרת תוביצי .לווסקמ ירשק .םהלש םומינימה תונורקעו – ינונק-דנרגה לאיצנטופה ,סביג

 לדוממ לזונ-זג רבעמ .םידאה ץחל תאוושמ ,ןוריפלק-סויזואלק תאוושמ ,םויק-וד :ןושאר רדסמ הזאפ ירבעמ  .9
  .סביג לש תוזאפה קוח ,תויליבטס-הטמ ,ףונמה ללכ ,)לווסקמ לש הינבה( םיוושה םיחטשה קוח ,סלאו רד ןו
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 םכניא םא .סרוקב יזכרמו בושח קלח םיווהמ םיליגרתה .םיליגרתה לכ לש האלמ השגה תבוח הלח :תובוח

 ושעת ומצע ןורתפה תביתכ תאש יאנתב( םיליגרתה לע דחיב ודביע ,הזב הז ורזעיה ,והשמ םיניבמ
 םיליגרתה לש רורבו אירק די בתכו רדס לע דיפקהל שי .ונלש הלבקה תועש תא ולצנו )יאמצע ןפואב
  .םישגומה

 
 
 רבוע ןויצ לבקיו ןמזב שגוי רשא ליגרת לכ .ןחבמהו םיליגרתה לש לולקשמ בכרוי סרוקב יפוסה ןויצה :ןויצ

 השגהמ ןויצה תרתי תא הווהי סרוקה ףוסב ןחבמה .יפוסה ןויצהמ 1%-ב ותוא ה/שיגמה תא הכזי
 תואחסונ ףדל טרפ רוגס רמוחב ךרעי ןחבמה .סרוקה תא רובעל ידכ ןחבמב רבוע ןויצ לבקל שי .האלמ
 .סרוקה ךלהמב התכב וקלוחיש םוכיס יפדו םכדי לע ןכויש
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