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 לארשיב םידליה יאפור – ונתימע :דובכל
 

 
 2022 רבמטפס AACNS סנכב תופתתשה :ןודינה

 
 ןולמ רבעשל( םילשורי ןד ןולמב היגרוריכוריונב "יזיפ" -ו ילבולג לודג ימואלניב סוניכ םייקתמ וז הנש רבמטפסל 8 -ל 5 -ה ןיב ;םירבח
 תובר תואמ דועו םלועה לכמ םינמזומ םיצרמ 350 לעמ םיעיגמ וילאו )AACNS( היגרוריכוריונל יתייסאה דוגיאה לש סוניכ והז .)טאייה
 .תירבה תוצראמו הפוריאמ ,היסאמ םיפתתשמ לש
 
 ,העונת תוערפהל DBS ,היספליפא :אמגודל ,םיבר םיגולוריונ םיטקפסא םע םידלי תיגרוריכוריונב הבורמ תוליעפ היהת ,סוניכה תרגסמב
 .סולפצורדיהו היפוקסודנא ,תודלומ תוערפה ,םידליב חומ ילודיג
 

 .ףתתשהל םכנימזהלו ל"נה סוניכה לע הארתה םכל תתל ונבשח
 
 .םידלי תיגרוריכוריונב םייטנוולר םיאשונב םלש םוי לש סרוק םייקתי 5.9.2022 -ה ינש םויב ,אמגודל
 ואר .תויטנוולר תובורמ תואצרה ויהי הזל רבעמ .םלועב םיצרמה יבוטמ םלש ןוכדע לבקל םיחמומו םיחמתמל תניוצמ תונמדזה תאז
 .םידליל םירושקה םיאשונב ,ףרוצמ ,תוליעפ זוכיר ךשמהב
 

  .הלאשו הלאש לכל םינימז ןבומכ ונחנאו סוניכה לש רתאה הטמ ףרוצמ ,ףתתשהל םכנוצרב שי םא ונל ועידוה אנא
 

 הנושארה םעפב םקלח ,םלועה לכמ םיעיגמה םיליבומה םישנאה תואמ חוראב ונל ורזעתו יביטקא ופואב ופתתשתו ואובתש ונל בושח
 .םכלש
 .ייק ורדנאו ןשוש לאגי :סוניכה תלהנהו טור ןתנוי ,יניטנטסנוק ימולש
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Shlomi Constantini  Chair: Organising committee 
AACNS Jerusalem 9-2022 
https://aacns2022.com 
 
https://www.facebook.com/AACNS2022 
https://www.instagram.com/aacns2022/ 
https://twitter.com/Aacns2 
https://www.linkedin.com/events/16thasianaustralasiancongressof6921073732652302336/about/ 
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 :םידלי היגולוריונו היגרוריכוריונב AACNS תוליעפ םוכיס
 

 םג םירושקה םיאשונ לש לודג רפסמב תעגונו רתויב הפנע איה םידלי תיגרוריכוריונל הרושקה AACNS ה תרגסמב תיעדמה תוליעפה
 :הטמ הלבט ואר םידלי תיגולוריונל
 
 .הימוטנא ללוכ ,תואצרה 14 כ ,םידלי תיגרוריכוריונב םלש םוי לש סרוק :רבמטפסל 5 ה ב םויב
  :אמגודל םידלי תייגרוריכורייונב דוסי תואצרה רפסמ ירנלפה תרגסמב

 תירנילפיסידיטלומה השיגה - םידליב הכומנ הגרדמ חמ ילודיגב לופיט •
 תונשדחל תויתרוסממ - םידליב היספליפאב יגרוריכ לופיט •
 Evidence based perspective :םידליב המויגנירפוינרק •
 םירושע 3 לש הביטקפסרפ - םידלי תיגרוריכוריונב יונישה •
 הימדנפה תפוקתל הקיתעה ודוהמ - יגרוריכ ךוניח •

 
 םיקתרמ םיילסרבורטנוק םיאשונ םע    Master classes  0700-0800 רקוב לכב   ה-ד-ג םימיב
 13:00-14:30 -ו    08:30-10:00 תועשב  דחא לכ תוקד 90 לש  Main topic discussion םיימעפ םוי לכב    ה-ד-ג םימיב
 
 
 תיתרבח תוליעפ זוכיר
 

 דיוד לדגמב תיתואישנ םינפ תלבק :ברעב )4-9( א םוי •
 סוניכה תחיתפל תיתונמוא תינכתו םינפ תלבק ברעב )5-9( ב םוי •
 ריעב יולב )6-9( ג םוי •
  תיתונמוא תינכתו הלאג תחורא )7-9( ד םוי •

 
 

 סוניכה רתאב םינמז האר :תודחוימ תואצרה

 רבונחצ ןורהא ׳פורפ •
 דיפל ריאי •
 דעליג סומע •
 תרבוד המלש •
 בל ןיירב תרבח  רלמסיו ןפטס •
 רולגנבמ  הדגה הפמית ׳פורפ •
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