במרכז הבינתחומי הרצליה
יום חמישי ,י”ט באלול תשע”ו
 22בספטמבר 2016
רישום והתכנסות :החל מ16:30-

קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה

תכניה
להרשמה לחצו כאן >>

בניין ארזי-עופר | קומה -1
פעילות לכל המשפחה

אולם

CB01

17:30-17:00

הצצה לתורת המשחקים
פרופ’ תמי תמיר

18:15-17:45

הפסיכולוגיה של ההתמכרות
לאינטרנט
פרופ’ יאיר עמיחי-המבורגר

19:00-18:30

מהר יותר ,גבוה יותר וטכנולוגי יותר:
ספורט והמשחקים הגדולים בעולם
ד”ר יאיר גלילי

19:45-19:15

משחקי המחשב הראשונים
ד”ר דודי פלס

20:30-20:00

האם ניתן לאמן אינטליגנציה?
ד”ר הדס אראל

21:15-20:45

המוח במגרש המשחקים הוירטואלי:
ההשפעה של חשיפה למסכים על
תפקוד המוח
ד”ר נועה אלבלדה

פעילות לנוער
ולמבוגרים
כיתה

CB07

משחק מלחמה  -טרור תעופתי
בהנחיית המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
18:30-17:00

משחק מלחמה  -טרור תעופתי
בהנחיית המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
20:45-19:15

בניין ארזי-עופר | קומת כניסה
פעילות לכל המשפחה
אולם

CL05

אולם

CL03

אקווריום

17:30-17:00

הפסיכולוגיה של
ההתמכרות לאינטרנט
פרופ’ יאיר עמיחי-המבורגר

כל ילד הוא מעצב משחקים
דורון ניר

סדנה ייחודית
לבניית קשים
חברת strawbees

18:15-17:45

משחקי המחשב הראשונים
ד”ר דודי פלס

משחקים בחלל החיצון
ומעבר לו
פרופ’ יואב יאיר

סדנה ייחודית
לבניית קשים
חברת strawbees

19:00-18:30

כל ילד הוא מעצב
משחקים
דורון ניר

כיוונון מוחי:
המפתח ללמידה מועילה
יותר?
ד”ר דניאל לוי

סדנה לבניית רובוטים
אקולוגיים
חברת LIA

19:45-19:15

הצצה לתורת המשחקים
פרופ’ תמי תמיר

האם ניתן לאמן
אינטליגנציה?
ד”ר הדס אראל

סדנה לבניית רובוטים
אקולוגיים
חברת LIA

20:30-20:00

משחקים בחלל החיצון
ומעבר לו
פרופ’ יואב יאיר

המוח במגרש המשחקים
הוירטואלי :ההשפעה של
חשיפה למסכים על תפקוד
המוח
ד”ר נועה אלבלדה

סדנה ייחודית
לבניית קשים
חברת strawbees

21:15-20:45

מהר יותר ,גבוה יותר
וטכנולוגי יותר :ספורט
והמשחקים הגדולים
בעולם
ד”ר יאיר גלילי

כיוונון מוחי:
המפתח ללמידה מועילה
יותר?
ד”ר דניאל לוי

סדנה ייחודית
לבניית קשים
חברת strawbees

בניין ארזי-עופר | קומה 1
פעילות לילדים ולנוער
מעבדה

C107

18:00-17:00

האם אנשים שמשחקים במחשב יביאו את השלום?
איתי ורמן ,מנהל תכניות בעמותת Games4peace
מנכ”ל מייסד חברת Gr8Mind
(ההרצאה תימשך כשעה)

19:30-18:30

איך אפשר להשתמש ב MineCraft-כדי לקרב בין מגזרים שונים?
איתי ורמן
(ההרצאה תימשך כשעה)

21:00-20:00

האם אנשים שמשחקים במחשב יביאו את השלום?
איתי ורמן
(ההרצאה תימשך כשעה)

מקרא פעילויות

סדנאות
הרצאות קצרות
סרטונים
פעילויות מיוחדות לגילאי  6ומעלה

בניין ארזי-עופר | קומה 2
פעילות לילדים,
לנוער ולמבוגרים

פעילות לכל המשפחה
כיתה

C209

17:30-17:00

מחקר זמן-גוף,
ניסוי מופע
דניאל לנדאו

18:15-17:45

מציאות ,מציאות
מדומה והמוח
האנושי
ד”ר דורון פרידמן

19:00-18:30

לשחק עם המוח
יונתן גירון

19:45-19:15

מחקר זמן-גוף,
ניסוי מופע
דניאל לנדאו

20:30-20:00

מציאות ,מציאות
מדומה והמוח
האנושי
ד”ר דורון פרידמן

21:15-20:45

לשחק עם המוח
יונתן גירון

כיתה

C208

אולפן טלוויזיה

כיתת הרדיו
לבחור את
ההרפתקה שלך
גיל מרקוביץ
פעילות למבוגרים

סדנה מעשית של
מציאות מדומה
בהנחיית המדריכים
של מוזיאון
התקשורת
הסדנה תתקיים
בכל חצי שעה

יצירת תוכן
לאולפני טלוויזיה
חגי אוגניסתוף
לבחור את
ההרפתקה שלך
גיל מרקוביץ
פעילות לילדים
ולנוער
יצירת תוכן
לאולפני טלוויזיה
חגי אוגניסתוף
גיקאאוט:
משחקים וחידונים
בהשתתפות הקהל
אבנר מירב ,נעמה
שטיין וינאי בן נח
()22:00-21:00
הפעילות תשודר
ברדיו הבינתחומי
FM106.2

פעילויות חוץ
פעילות לכל
המשפחה

משחקי ספורט
מחלקת הספורט של הבינתחומי הרצליה
 | 19:00-17:00רחבת ארזי עופר
המשחק שבריקוד
להקת המחול של הבינתחומי הרצליה
 | 19:00-17:00גן הפסלים
חינוך ומדע דרך סרטים  -הרצאה והקרנת הסרט
“המשחק של אנדר”
 | 22:00-19:00גן הפסלים
ניידת מדעטק
בהנחיית נציגים של מדעטק  -מוזיאון המדע בחיפה

פעילות לילדים
ולנוער

פעילות משחקי
רחוב לילדים

סדנת מייקטק  -יצירה טכנולוגית
בהנחיית המעבדה לחדשנות במדיה ()miLAB
20:45-20:00 | 19:15-18:30 | 17:45-17:00
בניין אדלסון ליזמות
משנים את חוקי המשחק
בהנחיית בוגרי תכנית מנהיגות הנוער -
מורים צעירים ,מרכז למידה עירוני
19:00-18:30 | 18:15-17:45 | 17:30-17:00
בית קינן ,רחוב נתן אלתרמן  ,51הרצליה

לאתר משרד המדע לחצו כאן >>

במרכז הבינתחומי הרצליה
סדנאות

הרצאות קצרות

סרטונים

פעילויות מיוחדות לגילאי  6ומעלה

במידה והנך נדרש/ת להתאמות נגישות ניתן לפנות במייל לכתובת rsvp8@idc.ac.il :ולא יאוחר מיום 12.9.16
ייתכנו שינויים בתכנית האירוע

