
ליל המדענים 
והמדעניות

האירוע ביוזמת ובמימון האיחוד האירופי ובתמיכת משרד 
המדע והטכנולוגיה ובניהול מדעטק

מדע
+וצר

מציאות
תוכנייה 2020



משחק עיצוב איקונים
ד"ר עדי כץ, ראש המחלקה להנדסת 

SCE ,תעשייה וניהול
ד"ר רונית שמלו, המחלקה להנדסת 

SCE ,תעשייה וניהול
16:00-17:00

https://madalay.la/33cJHYc

מנורת לבה
16:30-17:00

https://madalay.la/3lZVhgw

גשם של צבעים
16:30-17:00

https://madalay.la/373RUz3
תמלול בלייב

סטלריום
17:00-17:30

https://madalay.la/373RUz3

פעילויות
האוריגמי בהנדסה 

ד"ר סעדיה שטרנברג, הרשות למחקר 
SCE ,ופיתוח

17:30-18:00
https://madalay.la/362wpzn

תעתועי ראייה 
17:30-18:00

https://madalay.la/3lZVhgw

מופע קסמים
מר אלירז סטמקר והגב' נטליה סמירנוב, 

SCE ,המחלקה להנדסה כימית
18:00-18:30

https://madalay.la/2UWPwo2
תמלול בלייב

חידון Kahoot בנושא כימיה
ד"ר אושרה ספיר, המחלקה להנדסה 

SCE ,כימית
18:30-19:00

https://madalay.la/371mCc5
תמלול בלייב

תערוכת חנוכיות רובוטיות
ד"ר גיא בן חמו, ראש המחלקה להנדסת 

SCE ,מכונות
19:30-20:00

https://madalay.la/39bXqCc

סליל הטסלה ושימושיו
מר דוד בראון, המחלקה להנדסת חשמל 

SCE ,ואלקטרוניקה
20:00-20:30

https://madalay.la/35WHNN4
תמלול בלייב

הרצאות  
 or not to be יזמות

ד"ר נטע קלע, ראש המרכז ליזמות 
SCE ,וחדשנות
16:00-16:30

https://madalay.la/3nYe24N

מהנדסים גיאולוגיה 
ד"ר דגן בקון-מזור, ראש המחלקה להנדסת 

SCE ,בניין
18:00-18:30

https://madalay.la/3l2i0ao

זיווגים בהיפר-גרפים בהשראת הקצאה 
של מגרשים למשפחות 

SCE ,ד"ר אלעד שופן, ראש היחידה לפיזיקה
18:30-19:00

https://madalay.la/3m2l2gm

טיפול הנדסי: החיבור בין רפואה להנדסה 
ד"ר ניר טרבלסי, המחלקה להנדסת 

SCE ,מכונות
19:00-19:30

https://madalay.la/2UUNvIO

רובוטים ורגשות 
SCE ,ד"ר איתן פישר, המחלקה להנדסת מכונות

21:00-21:30
https://madalay.la/3m4P036

תלת-ממד ועולם הרפואה 
ד"ר גיא בן חמו, ראש המחלקה להנדסת 

SCE ,מכונות
21:30-22:00

https://madalay.la/3l0Krpl

העוזרים שמנקים את ספינת החלל שלנו 
SCE ,ד"ר חן גלעדי, המחלקה להנדסת מכונות

22:00-22:30
https://madalay.la/3o4QUBJ

פאנל בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי
קורונה: אמיתות ומיתוסים 

20:30-21:00
https://madalay.la/3lWeShH

פרופ׳ גבי סרוסי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי

SCE ,ד"ר יורם שוטלנד, המחלקה להנדסה כימית
SCE ,גב' חגית שגב, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
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