
22:00-16:00                                      
רחבת הספרייה

מתחם האיחוד האירופי ועמדת הרשמהעד 22:00

בניין הכיכר
עד 22:00

סדנת כימיה מרתקת
כיתה 7, קומת קרקע

עד 19:30-16:30

סדנת תוכי מאולף
כיתה 8, קומת קרקע 

19:30-16:30

סדנת מדעים עם סבא יוסי 
- הכנת גבינה

כיתה 12, קומת קרקע
עד 19:30-16:30

לחשוב כאילו אנו נמצאים בתוך 
מוחו של אדם אחר

אולם קרוגר, קומת 1
עד 20:30-17:30

מזג האוויר בהווה ובעתיד; איך חוזים 
מזג אוויר במקומות שונים בעולם?

19:00-16:30
רחבת נוידרפר קומה 1-

רובוטיקה — המצאות וחידושים
 20:30-16:30

רחבת הגלריה האוניברסיטאית
קומה 1-

חידון קהוט מדעי חללי
22:00-20:00

כיתה 8, קומת קרקע
)יש צורך בניידים(

סרט ילדים: הלורקס )Lorax(, ארה"ב )2012(
בשעה 16:30 )עם דיבוב(, בשעה 18:00 )ללא דיבוב( | אולם צ'ייס, קומה1-

סרט מבוגרים ונוער: היא )Her(, ארה"ב )2013(
בשעה 20:00  |  אולם צ'ייס, קומה 1-

רחבת בניין הכיכר
19:00-16:30 

איך דמות שטוחה הופכת ממשית כמעט
 )ישנו צורך בניידים(

משחקים ביסודות הטבלה המחזוריתהרעיונות הופכים למציאות על קיר

כניסה לבניין האקדמיה
סדנה להכנת סלייםסדנת אוריגמי ליצירת  הלוויין "ונוס"19:00-16:30

פטיו האקדמיה
סדנה להכנת מר גמישמעבדה ביתית לזיהוי פלילי19:00-16:30

כיתת מחשבים 13,
"פוליבוק"בניין הכיכר 19:30-16:30

כיתת מחשבים 107, 
בניין הכיכר עד 20:00

טריוויה הטבלה המחזורית
19:00-18:00

אקדמיה בתיכון: "מפצחים את הקוד"
20:00-19:00 

מוקד ביטחון, קומה 1 
אקדמיה בתיכון:" לא רק לאפיה! כיצד ניתן להשתמש בשמרים לחקר מחלות ולפיתוח תרופות חדשות?"19:00-18:00

שה"ם בניין טכנולוגיות, 
קומה 1- עד 21:00

סיור מחזורי: איך מפיקים סרטון באולפן )ילדים(
הסיורים יצאו בשעות: 16:45, 17:30, 18:15 מעמדת ההרשמה 

סיור מחזורי: מאחורי הקלעים של אולפני הווידיאו )מבוגרים ונוער(
הסיורים יצאו בשעות: 18:45, 19:30, 20:15 מעמדת ההרשמה

רחבת החניה
עמדת משטרת ישראל – תצוגת תכלית של חבלן משטרתי19:00-18:00

רחבת החניה
עמדת משטרת ישראל -  זיהוי פלילי20:00-16:30

  20:30-17:30                                                           
הרצאות בסגנון TED )משך הרצאה: 20 דקות(  |  אולם קנבר, קומה 1בנין הכיכר

כסף פרטי: מימי קדם ועד קריפטו  17:30
ד"ר דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה   

אחריות וחדשנות - הילכו שתיים יחדיו?  18:00
ד"ר אור קרסין, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה    

גיאוכרונולוגיה: שיטות מודרניות לתיארוך סלעים  18:30
ד"ר בר אלישע, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה  

תורת המשחקים בתעשיית הִמחזור: ניגודי עניינים והיבטים שונים של חשיבות ניהול פסולת יעיל  19:00
גב' עינת חלפון, חברת גננצ'יק, חינוך אקולוגי לדור הטכנולוגי. מפתחת תוכן ויועצת בתחום   

הקיימות ואיכות הסביבה    
Brain-inspired computing  19:30

ד"ר אלישי עזרא, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה  
איך מנהלים חייזרים על חלליות?  20:00

ד"ר יקותיאל )קותי( שוהם, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה  

הרצאות )משך הרצאה: 45 דקות(  |  אולם נוידרפר, קומה 1-
פסגת היצירה ופסגת החרדה: בריאת הגולם  17:30

פרופ' צחי וייס, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה  
רפואה מותאמת אישית   18:30

ד"ר שחף עפר שיבר, רפואה דחופה, בית החולים בלינסון  
טיפול צמחי להפרעות חרדה ודיכאון  19:30

ד"ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה  

20:00-19:15                                                   
מופע מרכזי של ד"ר מולקולהרחבת בניין הכיכר

מדעברה קדברה

האוניברסיטה הפתוחה 
בקהילה

20:30  |  הרצאה במסגרת "קדימדע", מתנ"ס קדימה-צורן
Mass Extinctionמבט מפוכח על לידתן של תיאוריות מדעיות: המקרה של ה־
פרופ' יורם עשת-אלקלעי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

פעילויות חווייתיות
הרצאות

מופע מרכזי


