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:דרכי הגעה

תחבורה ציבורית

.א אוניברסיטה.מ מרכבת ת"ק2המכללה נמצאת 

.בני אפרים לכיוון המכללה\ישנם קווי אוטובוס רבים על רוקח

רכב

.WAZEב ' אפקהמכללת 'רשמו 

.  220ישנו חניון צמוד למכללה ברחוב בני אפרים 

.החניה במקומות המורשים בלבד

,  קהילה יקרה

.תל אביב, אפקהבמכללת 17.10.2019סוכות בתאריך בפתח ויתקיים בחול המועד 11-הFIRSTסמינר

.  הקהילהבידע העצום המצוי אצל חברי ללמוד ולחלוק , זוהי ההזדמנות שלנו להיפגש

. שעות של הרצאות מדהימות ובהן המון כלים להצלחה80עם כ , בעמוד הבא תמצאו את תכנית הסמינר

!להתראות בקרוב.מקומיותקפיטריות תפעלנה במתחם , להצטייד במזון ושתיהמומלץ -

http://bit.ly/2mPacAA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctOwQSi47GOvI1S4RXlnjqrXPcme8UybJ2eAiPFtUkSprwwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctOwQSi47GOvI1S4RXlnjqrXPcme8UybJ2eAiPFtUkSprwwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0w5AjwOLYiR5TDbWIbDyjYdGYsXqzG1Xj5fAk5z-5v11xZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0w5AjwOLYiR5TDbWIbDyjYdGYsXqzG1Xj5fAk5z-5v11xZQ/viewform
https://forms.gle/43PYm78sH4ydtHTt6
https://forms.gle/43PYm78sH4ydtHTt6


17.10.2019חמישי יום -הסמינר תכנית 

4ז 11ה 4ה אודיטוריום7ה 13ה 5ה 9ה כיתה
FLLFTCFRCJRתכנית

8:00
ורישוםהתכנסות 

8:15

8:30

-פתיחה כלל אירגוניתהרצאת 

מבוא לאדריכלות ירוקה:ארדהיידי
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Head Judge
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