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 26הרובוטים של המחר

 14לראות את הנולד

 19בואו נדבר על העתיד
 20גלידה מדעית

 17פרספקטיבה פסיכולוגית
 18המוח :עבר ,הווה ,עתיד
 24עמדת רישום
 25מזנון

 13קסמי מדע

 12מקלחת יבשה

 10אל תתעסקו עם החוקרים שלנו!
 11קיר החלומות

 8הבילוי בחוץ והשפעתו
 9ספרי הילדים של הדור הבא
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 15זיקנה ואריכות ימים
 16עתיד המטבח
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24
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 22המשחקים של פעם בעוד  30שנה
 23מתחם האיחוד האירופי

10

16 15 14 13

 7תערוכת צילום "מגוון המינים"

 6מציאות מדומה

 5אש וצבע

 4מופע פרופס~אור

3
הרצאות TED

17

 2סרט אנימציה

 1מסע אל החלל

2

25

 21יצירה במדע

 22רחבת בניין טכנולוגיות

אם נחוץ הסדר הנגשה ,נא לפנות לדוא"ל nagish@openu.ac.il :עד  10ימי עבודה לפני מועד האירוע.
האירוע יצולם לצורכי פרסום

4

רֹופס~אֹור והרפתקאות עולם המדע
ְּפ ֶ

21

19:45-19:00

9

20:30-17:30
בואו נדבר על העתיד (משך ההרצאות 40 :דק')
אולם נוידרפר ,קומה -1
 17:30האם האלגוריתם של גוגל מכיר אתכם יותר מכם?
ד"ר ערן פישר ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
 18:30מקומו של האדם בעולם המחר
גב' אורית משאל ,היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון
 19:30עתיד התחבורה החכמה
גב' אורלי דהן ,מנכ"לית EcoMotion

1
6

הרובוטים של המחר :מבליסטראות ועד לקובייה ההונגרית

7

"פלונטר" :המשחקים של פעם בעוד  30שנה

האירוע יצולם לצורכי פרסום

20

רחבת בניין הכיכר

גלידה מדעית

25

בניין הכיכר

הרצאות בסגנון ( TEDמשך ההרצאות 20 :דק')
אולם קנבר ,קומה 1
 17:30קטסטרופה ואבולוציה :מבט אירוני על מגמות בהתפתחות האנושות ויצורים אחרים
פרופ' יורם עשת ,המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה
 18:00גנטיקה ואתיקה  -היום ומחר
ד"ר נטע אלטמן ,המחלקה למדעי הטבע והחיים ,האוניברסיטה הפתוחה
 18:30האם בשנת  2050יהיו לנו יכולות קוגניטיבית משודרגות?
פרופ' טל מקובסקי ,המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה
 19:00מי הבוס? טביעות האצבע הקוליות של תפקיד הדובר בדיאלוגים
ד"ר ורד זילבר-ורוד ,המרכז לחקר חדשנות וטכנולוגיות בלמידה ,האוניברסיטה הפתוחה
 19:30טכנולוגיות צילום מתקדמות המבוססות על מתמטיקה
ד"ר עפר לוי ,המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב ,תחום הנדסת תעשייה וניהול,
האוניברסיטה הפתוחה
 20:00בדיקות אולטרסאונד במהלך ההיריון — בדיקת גדילה מותאמת אישית לעובר
ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי ,המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב ,תחום הנדסת תעשייה וניהול,
האוניברסיטה הפתוחה

יצירה במדע

יום שלישי ,כח באלול תשע"ז 19 ,בספטמבר  ,2017בשעות 22:00-16:00
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד ,רעננה
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רחבת בניין הכיכר
עד 18:30
כניסה לבניין האקדמיה
עד 18:30
רחבת בניין טכנולוגיות
עד 19:30
רחבת החניה
עד 19:30

קיר החלומות

אל תתעסקו
עם החוקרים שלנו!

מציאות מדומה

האנושות בשנת 2050

8

הקרנה מחזורית של סרט האנימציה "ענק הברזל"
אולם צ'ייס ,קומה -1
בשעות 20:00 ,18:00 ,16:00
ספרי הילדים של
תערוכת צילום "מגוון המינים" הבילוי בחוץ והשפעתו
הדור הבא
בשנת 2050
וציור חרקים

ליל המדענים באוניברסיטה הפתוחה

5

עתיד המטבח
כיתה  ,7קומת קרקע
עד 19:30

האם אנחנו מסוגלים לראות את הנולד?
כיתה  ,8קומת קרקע18:30-16:30 ,
זיקנה ואריכות ימים
כיתה  ,8קומת קרקע20:30-18:30 ,

קסמי מדע
כיתה  ,12קומת קרקע
עד 18:30

האנושות ב־2050
המוח :עבר ,הווה ,עתיד
אולם קרוגר ,קומה 1
מפרספקטיבה פסיכולוגית
מעבדת הפסיכולוגיה ,קומה  1עד 20:30
עד 19:30

מסע אל החלל
הגלריה האוניברסיטאית
קומה -1
עד 20:30

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה

מופע מרכזי

מתחם האיחוד האירופי

מקלחת יבשה אש וצבע

הרצאות

פעילויות חווייתיות

רחבת הספרייה
עד 22:00
בניין הכיכר
עד 22:00

בניין
הכיכר

22:00-16:00

