המכנים

"דינמיקה ובקרה של ליוינזם"

גפל' להלעמ
"זvיזנניף

שמהנ

ונקm

'mצ

רכמן;י תא

'1ם ה  'Dון

הרשאון uבאש

08:30 - 09:00

לבכדו

Dmתוס  mשרהמ

הא•דרג השיארל' לבקרה ואטטמוהי

לש נלינםי" הסהנ ונהח הלגביר תא הדומתnכ

למאש' לחהל ךותמ 'J'Tנה תחס mשירלא שrחמ לרבבם

חשוב . m

טופס הרשמה

ב' D"JUשרת הבהחלצ "קgוא

"1

לתחm

09:00 - 09:05

זדב 119ח'ה,

נשיא יאב"א ,פרופ' שאול גוטמן

ותו 'Dתו תסוuמ

וזמשת לע .jTl!il

הפקלוהט להדנתס חשלמ

09:05 - 10:00

קסmי

קרית הmניננ

 -בק  mולנ'tr

דר' מרסל סיד• ,מב",ת תשע"א
תרממ ' U1זינתן שהב· הלrצ ןוד ''9צפס ו;rוכעזכ זירת uבאש• בקהר

בחלל.

lJ 10:00 - 10:30צ' m

א.נ"

חסחר ובוrלו סטהיצ הל'נכ 9של ל  "lן mסמרר

מר •וסף קומס ,מב ,ת" תשע"א

תנ· מבשק

"דינמזקה
תצרב' להבעי זםרעה• 'ושאל מב"ת לש mשעהי הא"lזידז tתתותה

10:30 - 11:00

חsr

ה

לשרm

אתו• ם'1ל ע•ןו uבאש:

ובקרה

של

JI

לוינים"

אשר ךרע' למבון גמלד תא'ל ,בםו' ג'

הפסקת קפה

7.11.89

רתוב אשטל ללחה בשילאר.
הדות

חזיס m

רדל' לסרמ ד'ס שlנ'א חךזת לכ אמץמ להחלצת י'1r

11 :00 - 11 :30

בהרק של נ'ול' תmושק בטק!!' !'fלרח

דר' מרסל סידי .מנ"ת ,תשע"א

סש

'Dהון.

11 :30 - 12:00

חקו חלקות נמומט הבולו נתע ךרעמב בלע ראבהע
נתר תסרב ,דר' רות אזור ,מב",ת תשע"א

פחפ' ש .סןממ

12:00 - 12:30

חקו• בהרק חמתלן בדיחת גלודתו של
ל  "lן הנומע נבתר וגתהב ,מר דב ורבין,

אישב א•ב"א

מב"ת ,תשע"א

_________________ _

כותתב

_ _ _ _ _ _ ךופלמ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mקמ הדובע -----מלפוך--------
מצnתנ החמהא

12:30 - 14:00

ארוחת צהרים

14:00 - 14:30

חן 17ברקה לר roן אלל rtדדמ א "D rלא'צר

_______

ץואת _ _ _ _ _ _ _

ע"ס ח"ש-----

------מהיחת

דר' רות זאור ,מב".ת תסnכ"א

ד"!J

14:30 - 15:00

15:00- 15:30

השתופתת

חת• הןוט ללא סב'גרב!!' ב"lלן נומע גבלג'ל
וגתבו ,מר דב ורבין ,מב",ת תשע"א

סדומנrtמ ותלרא שארןו

ששומ 'Dםמכ  ~mלבתרק ובןוו של לונ''ס

ד  "!Jהשהתתופת ס'ללרכ אmרת צהrtר ןולמב גמלד תאי.ל
כ•בדו

מר וולה לוין ,מב",ת תשע"א

הקמm

15:30 - 16:00

הפסקת קפח

16:00 - 16:30

שלוב דמ-שמש עוצבב ההבצ ברתל.ז

או

Gyrocompass

מר אברהם ב; צב• ,מב",ת תשע"א

16:30 - 17:00

150-.

ש"ח

סרט מקצועי

דר' מרסל •,ד•ם גראמן rrו ןחבה

mרמו m

75 -.

ש"ח

דמפ.

 mחמב נלשרrtמ דע

ה1.11.89-

למ.

04-294678

ההסתהמ םנ נקמבם םא.ב חתז rוקמתומ.

04-293241

