
 

 

 

 הפקו םושיר 08:00-08:30

08:15-08:45 
 

 תיללכה הפיסאה
 לש תיתנשה

 א"פיח

 תואירב יתוריש תימואלב םידלי תאופר זכרמ ,יקצינשוד ןורוד ר"ד :ר"וי
 ןשוג תתומע תיאופר תלהנמ ,יסדג הוח ר"ד
 

 א״פיח ןזאמו תוליעפ ח״וד 08:15-08:25
 א"פיח ןזאמו תוליעפ ח"וד .א״פיח ר"וי ,קרב ןועמש ר"ד
 

  םידלי תאופרל ילארשיה דוגיאה תכרב 08:25-08:45
 תואירב יתוריש יבכמ ,םידלי תאופרל ילארשיה דוגיאה ר"וי ,ןמסורג יחצ 'פורפ

 האילמ בשומ

 2022 תנשל א״פיח יריקי תגצה 08:45-09:00
 א״פיח ל"כזמ ,ןיקרוא בקעי 'פורפ
 יבלח לאמכ ר"דו סקל יסוי ר"ד :א״פיח יריקי

 הרזחבו וילופ דע הנורוקמ 09:00-09:30
  .םידליב תוימוהיז תולחמל גוחה ר"וי .אביש יאופר זכרמ םידליל ארפס םילוחה תיב םידליב תוימוהיז תולחמל הדיחיה תלהנמ ,ןייטש לכימ ר"ד

  ןהיניבש שפנהו םוז ,תוכיסמ "?רובעי הז ץיקה דע" 09:30-10:15
   ם"במר יאופר זכרמ ,ךרה ליגה לש הירטאיכיספ תלהנמ ,רעונו םידלי תירטאיכיספ ,רשימע-ררל הנד ר"ד

 הכורעתב רוקיבו הפק תקספה 10:15-10:45

10:45-12:15 
 1,2,3 םיבשומ

 תינושארה האופרב גפה רחא בקעמה :1 בשומ
  :בשומה ר"וי

 תדחואמו יבכמב םידלי אפור ,אפיח רבזג ןיזיור רוטקה ר"ד
 תואירב יתורישב םידלי תאופר תזכר ,טבנ תלייא ר"ד
 תיללכ

 םידלי רוע :2 בשומ
 :בשומה ר"וי

 ,תדחואמ ח"פוק יאופר להנמ ,םידלי אפור ,דלוגנייר ןביטס ר"ד
 םילשורי ,רוביצה תואירב ףגא ,דליו םא יארחא אפור
 א"פיח דעוו רבח
 תדחואמ ח"פוק ,םידלי תאופר םוחת תלהנמ ,רלסקו תרפא ר"ד

 םידלי תאופרב תויתוברת בר בשומ :3 בשומ
 :בשומה ר"וי

 יתורישב רגבתמלו דליל םאל הקלחמה תלהנמ ,ןמרמיצ הניד ר"ד
 תואירבה דרשמ ,רוביצה
 תיללכ תואירב יתורש ,למרכ לא תילד תאפרמ ,יבלח לאמכ ר״ד

 :הליהקה ראתמב ךבוסמה דוליה רחא בקעמה
 אפיח ר"וי ,קרב ןועמש ר"ד
 

 הקיטויביטנאב לכשומ שומישו תוכר תומקר ימוהיז
can we do better? 

 זכרמה תוימוהיז תולחמל ןוכמה להנמ מ״מ ,רשנ רואיל 'פורפ
 הקורוס יאטיסרבינואה יאופרה
 )וגול( לסקד תרבח תוסחב

 :תינושארה האופרב תויתוברת בר
 החפשמ תאופרל דוגיאה ר"וי ,ינש לכימ ר"ד
 

 רחאלש םירגתאה ,השעמל הכלה - רוטבוקניאל ץוחמ
 :היגפהמ רורחשה
 םיגפה ןעמל - ב"הל תתומע תיל"כנמ ,ירוחש ימור ׳בג
 )ר"ע( לארשיב
 

 :תיפוטא רוע תקלדב לופיטב שדח ןדיע
 תוינומיאוטוא תולחמל הדיחיה שאר ,דג-קוידוד .פ ינור ר"ד
 קמעה ח"יב ,רוע תקלחמב תויתקלדו

 )וגול( רזייפ תרבח תוסחב

 :יפויתא אצוממ םידלי תואירב ,תויוברת ןיב לודגל
 תיללכ ח"פוק החפשמ תאפור ,ירצמ-הדלמ סדה ר"ד
 

 :הנושארה וייח תנשב גפה תנוזת
 קמעה יאופר זכרמ ,היגפ ,תינילק תינטאיד ,היעמש לעי ׳בג
 לארשיב םיגפה ןעמל ב"הל תתומעו

 )וגול( הנרטמ ןוכמ תוסחב

 :ונדיב הז ,המוליפפה תולחמ רוגימ
 יבכמ ,השיאה תואירבל זכרמ להנמ ,רטכש ודראודא ר״ד
 ביבא לת ,םולשה
 )וגול( MSD תרבח תוסחב

 הרבחה ברקב םידלי תאופרב םירגתאו תויושיגר ,םיבוט םיחילש
 :תידרחה
 םידרח" תתומע ר"וי ,רדיינש םידלי תקלחמ ,רניבס הדוהי ר"ד
 "האופרב

 הכורעתב רוקיבו הפק תקספה 12:15-12:45



 

 

12:45-14:15 
 4,5,6 םיבשומ

 םינוסיח :4 בשומ
 :בשומה ר"וי

 תיזוחמ האפור ,א"פיח תיעדמ הריכזמ ,רימז ןייטש ןח 'פורפ
 ב"השמ
 אפיח ל"כזמ ,ןיקרוא בקעי 'פורפ

 םידליב המוארט םע תודדומתה :ןשוג בשומ - 5 בשומ
 :בשומה ר"וי

 ןשוג תתומע תיאופר תלהנמ ,יסדג הוח ר"ד
 םילוח תפוקב זוכירו בשק ,םידלי תאופרל החמומ ,הלזג ילא ר"ד
 תדחואמ
 ןשוג בשומ

 הקיטקרפב תוחיכש תויעב :6 בשומ
 :בשומה ר"וי

 תואירב יתוריש יבכמ ,םידלי תאופרב החמומ ,קינפ'צ ליג ר"ד
 תואירב יתוריש יבכמ םידלי תאופר םוחת שאר ,יאלוזא יסוי ר"ד

 :הכ דע ונדמל המ :ורסקב
 תולחמ תצעוי ,םידלי תקלחמ תלהנמ ,ינבל תליג 'פורפ
 םידלי תאופרל רדיינש זכרמ ,תוימוהיז

 )וגול( GSK תרבח תוסחב

Acute stress, תוברעתהו םימוטפמיס: 
 רעונו םידליל תיחמומ תירטאיכיספ ,רואיל סיינא ר"ד
 

 :םירגבתמב הנמשהב לופיטב םישודיח
 ם"במר יאופר זכרמ ,תור ש"ע םידליל םילוחה תיב ,סייו םר 'פורפ
 )וגול( קסידרונובונ תרבח תוסחב

 שגפמב בזכ תועידי םע דדומתהל ךיא - תואיצמל קייפ ןיב
 :יאופרה
 תואירב יתוריש ,םידלי תאופרב תיחמומ ,תניג ןורש ר"ד
 תעדמ תתומע ,תיללכ
 

 :םורח תרגשו המוארט םע תודדומתה ,הזע ףטועו תורדש ידלי
 תורדשב ןסוח זכרמ תלהנמ ,יליזרב ןנוג הליה ׳בג
 

 הדובע - םזיטואו בשק תוערפהל תויפוטא תולחמ ןיב רשק שי םא
 :א״פיח תכימתב
 תינילק היגולונומיאבו היגרלאב םידלי תאופרב החמומ ,טמנ יש ר"ד
 זכרמ זוחמ תיללכ ח"פוקו ןלפק יאופר זכרמ
 

 :RSV-ל היגטרטסאה תא םיביחרמ
 םידלי תאופרל רדיינש תואיר ןוכמ להנמ ,סיירפ וירד ר"ד
 )וגול( יפונס תרבח תוסחב

 :לופיטהו המוארט - הניארקוא ידלי
 תואירבה דרשמב תישפנ המוארט הנוממ ,ןושרג ןב הלב ׳בג
 

 תאופר ראתמב ךרה ליגב הלכאהו הליכא תויעב ,גושגשב לשכ
 :הליהק
 רדיינש זכרמ ,FTT תאפרמ להנמ ,ריכב אפור ,ךילרא יש ר״ד
 לארשיב םידלי תאופרל

 םיירהוצ תחורא 14:15-15:15
 

 


