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 oו 09:oo - 09:

כו רוח וכעו וח 'כווח הסחנווח נכוהה.

רבד· פח·חה
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כתפקודן וכאפשר
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 09:10 - 09:50עקרו1וח אדנוו שו כקרח חוועח דוע ארס

פןךפ' ח  .פוש .סכו /ו'צ/O

~1ה אחח שו oעדכוח כ·ווונ·ו nה'א וoעדכוח כקרה רצוו•ו.n
1:ר כקרח חוועה ווoערכוח כקרה הו·oוסטט·ו nוכקרה אוטוoט· n
הפרסטד ' ס הפ0 •1ייס שו הoעדכח.

 o9:5o - 1,כקרה סוטוד·  nשו חוועה :כקדה שו סא  roסקו

פדופ· כ  .ו '/.ו או·1כר·oטo n

ד·ו1ד  .אדה· כ
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·.ס האחודווח הושקע סאס

רב כשפור הבקרה שו סערכוח

~ופח א'כד'ס פנוע·ס הו כוושא הפרוטlfח הoכו·וn

הפסקח קפה

 11:00 - 11:40נקרה סוטור·  nשו חוועה :כקרח עס·דה והו·נה

פודפ· ב'/. .וו או·1כרס·טo n

ר·ווד .אדה· נ

והו כסערםח

חווח ואספקה ו שנור חחפוח' .וס הע·וו סחווק נהחאס .

צאוח ·וצנו הן הא1ו·rה שו שן· סוני oעדנוח הבקרה והו הס'וםrה
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כקרח נונה וחדד 'JJחוד א Jlסח ור'D'J :ו' והדס''
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כקריס והחופחס.
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כח·דח ה1הוה

פוסוד  .ןש• א

 t4: t5 - 14:45כקדה פ··rווונ·  nנהחקן• עrר וסחlfר הדס ווכ o
דד · ש .רהט .נור·ס
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ח ' וס ע' ו /וה ואפשר וחכך• א•נ·א וונו העוסכ ס וה חע'J'Jס

r

נשטח·

.פחחו·וn

הבקרה והסערכוח הפ··rווונ·ו nועסוד o

קדונ עו

כש·ו וכ השטח·ס הכוו.

:ח א·כ· א שסחה עו כ' החאפשדה השחחפוחו שו פדופ·

פדופ· נ  .עןכד .טנן•וו
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ח ·א 15:30 - ~/בקרח טספדטודח הנוף ונ'Jסוח חוס וקוד
פרופ· א  .שיצר  .טנ'Jון

'/ו סארה· נ כיוס הע'ו./

פרופ· {.
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ההרצאוח ח1ח1ה בשפה הא11כ ·n

