
22:00-16:00                            
חדרי בריחה: "להציל את פרפרי בניין הכיכר

האמזונס" בהרשמה מראש
כניסה 1

כיתות 7, 8, 12, 104, 105
קומת קרקע  + קומה 1

על אינטרנט, מחשבים ורגשות: 
ְמַׂשחקים לטובת המדע

כניסה 1
מעבדת הפסיכולוגיה

קומה 1 

מתחם ספורט
כניסה 2 

רחבת הלובי
קומת קרקע 

"חלל הזמן":
הפנינג גיימינג מאז ועד היום

כניסה 2
חדר האוכל 

קומה 1-

תערוכת "גולשים בזמן"
כניסה 2

הגלריה האוניברסיטאית
קומה 1-

מתחם הרפתקאות
כניסה 3

רחבת אולם נוידרפר 
קומה 1-

העולם בכף ידךמציאות מדומהתפוס ת'מספרמשחקי דמיון לקטנטניםִמשחקים של פעםרחבת בניין הכיכר
מתחם האיחוד האירופירחבת הספרייה

מתחם אקסטריםמתחם מוסיקהגינת בניין האקדמיה
מדשאות 

האוניברסיטה
על אינטרנט מחשבים ורגשות: ְמַׂשחקים לטובת המדעמתחם ריקודים

מעבדת המדיה והמידע

זהירות! קסמים בדרכיםרחבי הקמפוס
21:30-16:30  20:30-17:30

בואו נדבר על מדע וגיימינג )משך ההרצאות: 45-30 דקות(בניין הכיכר
אולם נוידרפר, קומה 1-

הבדלים בין תרבויות בפתרון בעיות
ד"ר שרון אריאלי-לנגר, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

"משינימה": משחקי וידיאו המשמשים לצילום וירטואלי בסרטים 
ד"ר חוה אלדובי, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה

מהחלל החיצון לכיס: כיצד השתלטו המשחקים על העולם
דורי אדר, מייסד Hands On Games ביה"ס לעיצוב משחקים

תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל 
GameIS ניר מירצקי, יו"ר עמותת

ההיסטוריה של המוסיקה במשחקים
אלון קפלן, מלחין, מעבד ומעצב פסקול לסרטים ומשחקי מחשב

קפה מדע - הרצאות בסגנון TED )משך ההרצאות: 20-15 דקות(
רחבת אורנ'ס, קומה 1-

משחקי שיתוף פעולה, אמון ושקרים: בין תיאוריה לניסוי
ד"ר רונן בר־אל, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

האם משחקי מחשב משפרים את הקוגניציה? 
פרופ' טל מקובסקי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

מה הופך את הגיימינג לפופולרי כל־כך? ומה הקשר בינו לבין חינוך?
אייל שמי, מנכ"ל מוגובי בע"מ

מחוץ לקופסה: פיצוח חידות באמצעות שבירה של תבניות חשיבה
ד"ר שרון אריאלי-לנגר, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

שילוב משחקים בחינוך
GameIS יעל חקשוריאן, חברת הוועד המנהל, עמותת

להקים ולנהל אולפן משחקים: מחזון למציאות
רועי אברמוט, מעצב משחקים ומפיק

19:30-18:30                        
בניין הכיכר

מַׂשחקים עם הקוסם - המופע של קליוסטרו
אולם צ'ייס, קומה 1-

הכרטיסים למופע יחולקו בעמדת הרישום ברחבת הספרייה

פעילויות חווייתיות
הרצאות

מופע מרכזי

האירועים יצולמו לצורכי פרסום
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש

events@openu.ac.il :בטלפון 3337* )03-5114412( או באתר האינטרנט
לחדרי הבריחה ההרשמה בנפרד

קהל עם צרכים מיוחדים מוזמן לפנות אלינו 
* ייתכנו שינויים בתכנית האירועים

http://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=16776

