
                                               פעילויות חווייתיות   |   22:00-16:00
רחבת הספרייה

עמדת הרשמה ומתחם האיחוד האירופיעד 22:00

בניין הכיכר
עד 22:00

"עבודה בעיניים"
כיתה 8, קומת קרקע

19:00-17:00 

לכל מטבע יש סיפור  
כיתה 7, קומת קרקע

19:30-16:30

זמן משחק
כיתה 12, קומת קרקע

19:30-16:30

kahoot חידון
70 שנה למדינת ישראל  

כיתה 8, קומת קרקע
22:00-20:00

שיבוט בני אדם, 
האומנם? 

אולם קרוגר, קומה 1
  20:30-17:30

רובוטיקה - המצאות 
וחידושים 

רחבת נוידרפר, קומה 1- 
  20:30-16:00

תיאטרון פלייבק, 
70 שנה למדינת ישראל

אולם נוידרפר 
22:00-20:45

תערוכת חידושים 
והמצאות ישראליות

הגלריה האוניברסיטאית 
קומה 1-

  22:00-16:00 

הקרנה מחזורית של הסרט הישראלי "הכוכבים של שלומי" 
אולם צ'ייס, קומה 1-

בשעות 16:00, 18:00, 20:00
רחבת בניין הכיכר

צמחי תבלין ובושםקיר מחשבותכתב עברי קדוםהאדם הקדמון מגלה את האש19:00-16:00

כניסה לבניין האקדמיה
מעבדה לזיהוי פלילי — יצירת כתב סתרים והפקת טביעת אצבעותתנועת רוח רפאים באמצעות חשמל סטטי19:00-16:00

כניסה למדשאות 
האוניברסיטה
19:00-16:00

ציורים בחלב

פטיו האקדמיה
19:00-16:00

קסם הכרוב הסגוליצירת פסיפס

רחבת בית הכנסת
19:00-16:00

"מתח הפנים" של בועות הסבון

כיתת מחשבים 107
בניין הכיכר, קומה 1

20:30-17:00
חדר בריחה וירטואלי, על בסיס מנוע החיפוש "פוליבוק" שפותח במעבדה המנתח את השיח של חברי הכנסת בפייסבוק  

כיתת מחשבים 13 
בניין הכיכר, קומת קרקע 

20:30-17:00
חדר בריחה וירטואלי "בעקבות הזמן האבוד של האינטרנט הישראלי"

רחבת בניין טכנולוגיות 
20:00-16:00

משחקים של פעם

רחבת החניה
20:30-16:00

עמדת מגן דוד אדום תחנת הדרכה + תרומת דם

                                                            הרצאות   |   20:30-17:30  
הרצאות בסגנון TED )משך ההרצאות: 20 דק'(  |   אולם קנבר, קומה 1בניין הכיכר

חינוך אלטרנטיבי בישראל  17:30
גב' נהאיה עווידה-יחיא, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה  

האקסודוס שלי  18:00
גב' רווית ישראל, מנהלת מוקדי הלימודים האקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה  

ארכיאולוגיה של מטה וארכיאולוגיה של מעלה: יחס החברה הדתית לארכיאולוגיה בשנים 1967-1948  18:30
ד"ר חיה כץ, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה   

עיתונים לקטנים: שבעים שנה של עיתונות ילדים ונוער ישראלית  19:00
ד"ר רימה שיכמנטר, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה    

אישה מן היישוב — איטה ילין בין דימוי למציאות  19:30
ד"ר רוני באר מרקס, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה  

חקר המוח במאה ה־21  20:00
ד"ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה  

ישראל — עבר, הווה, עתיד )משך ההרצאות: 45 דק'(  |  אולם נוידרפר, קומה 1-
ייצוג נשים על שטרות כסף במדינת ישראל  17:30

ד"ר צדוק עלון, בנק ישראל  
מה הסודות של הקנביס? מדוע למרות סגולותיו הוא עדיין נחשב לסם מסוכן?  18:30

ד"ר נירית ברנשטיין, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני  
35 שנות פעילות ישראלית בחלל  19:30

SpacePharma מר דניאל ברוק, סמנכ"ל לפיתוח עסקי בחברת  

     מופע מרכזי   |   20:00-19:15
רחבת בניין הכיכר

המופע של קרקס פנגיאה

ת
תיו
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מופע מרכזי


