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 םיאפורל ישעמה סרוקה
 תיגולויבו תיביטרנגר האופרב

 
 :עקר
 .האופרה םלועב רתויב םיחתפתמהו םימדקתמה םימוחתה דחא איה תיביטרנגר האופר
 םיבלתשמ )עזג יאתב שומישו PRGF, PRP םהב( םייביטרנגר םילופיט ,תונורחאה םינשב
 האופר ,היגולוטמואר ,הידפותרואב ןה ,םילבוקמ םילופיטמ קלחכ ,םיבר האופר ימוחתב
  .םיפסונ םימוחתב ןהו ,רוע תאופרבו הקיטסלפב ןה ,החפשמ תאופרו תימינפ
 
 ,תיביטרנגר האופר ידומילל זכרמה לש םיאפורו תואפורל ישעמה סרוקה יכירדמ לגסב
 סרוקה .םוחתב רישע ןויסינבו עדיב םיקיזחמה ,האופרב םינוש םימוחתמ םיחמומ וצבוק
 תויוותה ,םינושה םילופיטה תרכה ,תיביטרנגרה האופרה ימוחתב עדי תיינקהב דקמתמ
 ,םיחמתמ ,םיחמומ םהב ,םיאפורו תואפורל דעוימ סרוקה .לוגרת תואנדסו םיכוביס ,לופיטל
  .םייניש יאפור ןכו ,םיר׳זאטס
 

 :סרוקה תרטמ
 .הקיטתסאהו הקיטסלפה ,הידפותרואה ימוחתב םייביטרנגר םילופיטל עדי תיינקה
 

 :ישעמה דומילה ןפוא
 םימלתשמה .םירקמ לע הבר הדימב תססובמה הדימל תטישב שומיש השענ סרוקב
 םירקמ םיגצומ ,קושב םימייקה םינושה םירמוחהו רושכמה םע תורכיה םירבוע סרוקב
 תנכה תדימל ידכ ךות ,םינושה םירקמה סיסב לע עצובמ לוגרתהו ,םימיאתמ םילופיטו

 .םילדומל ותקרזהו רמוחה
 

 :סרוקה םוקימו דעומ
 .םיפתתשמ 15 דע ,)תוימדקא תועש 10( דחא שגפמ •
 .ביבא לת ,לייחה תמרב לאפר יטרפה םילוחה תיבב 26/5/21 ׳ד םויב םייקתי שגפמה •

 
 :סרוקה תושירד
 םייניש תאופר וא האופרל ר״ד ראות לעב •
 הבוח תוחכונ •
 האופר ידומילל זכרמה םעטמ סרוקה תושירדב דמעש ימ לכל - הדועת תקנעה •

 .תיביטרנגר
 

  :סרוקה תולע
  מ״עמ + ₪ 5,800

 
  :)החנה 10%( ״רבח איבמ רבח״ תבטה תרגסמב םימשרנל סרוקה תולע

 ףתתשמל מ״עמ + ₪ 5,220
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  :סרוקה לגס
 
 )יעוצקמ להנמ( יאנוי ביני ר״ד
 רופישו זוריזל תוקרזהב םילופיטה יצולחמ ,טרופס תועיצפו תידפותרוא היגרוריכל החמומ
  .םלועבו ץראב ,םוחתב תובר קסועו ,יופירה
 
 )זכרמה ר״וי( ׳ץיבוקרב ןורי ר״ד
 תויאופר תויגולונכט חותיפב ברועמ ,הפי ללה יאופרה זכרמב תידפותרוא הקלחמ להנמ
 לופיט תרגסמב תויקרפמ ךות תוקרזהב שומישב םינש בר ןויסינ לעבו ,הידפותרואה םוחתב
  .יחותינ אל
 
 רבל רואיל ר״ד
 םוחתב תובר קסוע .ךריה קרפמ רומישו טרופס תועיצפ ,תידפותרוא היגרוריכל החמומ
 ר״ויכ ןהכמ .טרפב םיאטרופס ברקבו ,ללכב םיריעצו םירגובמ ברקב תענומה האופרה
 .ESSKA םעטמ םייגולויב-ותרוא םילופיטל תיפוריאה הדעוה
 
  ןמרטיב רינ ר״ד
 .הקיטתסא תיללכ תשרב ריכב לפטמו חתנמ ,תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכ
 
  רוד יאני ר״ד
 תוימואלניב תודוגאב רבח .תיטרפ האפרמ לעבו ,תיטתסאה האופרה םוחתב ריכב ךירדמ
 .םלועה יבחרב םיליבומ םיסנכב ליעפ ףתתשמו ,תיטתסאה האופרה םוחתב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 .תיביטרנגר האופר ידומילל זכרמה לגס תטלחה יפ לע ,סרוקה ינכתב םייוניש ונכתיי*
 .ךמסמה תא ץיפהל וא לפכשל ,קיתעהל ןיא .תיביטרנגר האופר ידומילל זכרמל תורומש תויוכזה לכ*

 

 דומילה אשונ העש

 תוסנכתה 08:30-08:00

 החיתפ ירבדו תוכרב 08:50-08:30
 ׳ץיבוקרב ןורי ר״ד

09:20-08:50 
 עקר - תיביטרנגר האופר

 רבל רואיל ר״ד

09:50-09:20 
 הנכהה תונורקע

 יאנוי ביני ר״ד

10:50-09:50 
 םינושה םירמוחה יגוס
 ץראב תוליבומה תורבחה

 הקספה 10:50-11:00

11:30-11:00 
 םירמאמו תורפס ,תויאופר תויצקידניא

 רבל רואיל ר״ד

11:30-11:45 
 הקיטתסאב םירמאמו תורפס ,תויאופר תויצקידניא

 ןמרטיב רינ ר״ד

11:45-12:15 
 הקיטתסא – לפוטמל PRP תקרזה

 רוד יאני ר״ד

12:45-12:15 
 ךרב – לפוטמל PRP תקרזה

 יאנוי ביני ר״ד

 םיירהצ תחורא 13:45-12:45

14:15-13:45 
 הקיטתסאה םלוע

 ןמרטיב רינ ר״ד

14:45-14:15 
 תינורולאיה הצמוח

 רוד יאני ר״ד

 תוקרזה לוגרת 15:45-14:45

 הקספה 16:00-15:45

16:30-16:00 
 האפרמה קווישו גותימ

 C digital marketing ,איבל םתוי

 תודועת תקולחו םוכיס 17:00-16:30

 :סרוקה תינכת
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