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כוחו ש של המחשב 
במניעת ניסויויים בנשק גרעיני

ד"ר נעמה חרחריט-יערי, מדעטק

ההמחשב כטייס
קברנרניט רון חריט, אל על

"כוכבים דיגיטליים" " - 
המחשב בסרטים
איל אמיר, מדעטק

חרקים ותוכנכנה - 
יחסי שנאה מובובהקים

ד"ר דניאל גייסט, א אונ' חיפה

מזכרונותיו של משתמש ותיק
פרופ‘ מיכה וולפשטיין, טכניון 

אודיטוריום ע"ש דגני
בניין התערוכות

איינשטיטיין - לא, אתם - כן?ן?
מדע וחינוך
עדי מנדלוביץ

אאיינשטיין - לא, אתם - - כן?
מדע וחינוך
עדי מנדלוביץ

איינשטיין - לא, א אתם - כן?
מדע וחינינוך
עדי מנדלובוביץ

הכיתה ההסטורית
בניין התערוכות

תערוכות קבועותות
בניין התערוכות
בניין התערוכות

ממדעטף פעילות לגיל ה הרך קומת מסד

מבחחן טיורינג ארציי
בהנחייה (מרחוק) עם אברי גלעדעד

ממבחן טיורינג אררצי
בהנחנחייה (מרחוק) עם אברברי גלעד

מבחן טיוריננג ארצי
בהנחייה (מרחוק) עםעם אברי גלעד

פארק נובל אנרג'י למדע
בלשי מדע - פעפעילות עם מדען

ד"ר יעל דודובובובסקי, טכניון

ליאונרדודו מארח את ארכימדס, , 
ברנולולי, ניוטון וגם אתכם! 

סיור  מומחז בפארקק
קבקבוצת עסקי במה

ליליאונרדו מארח את ארכימימדס, 
ברנולי, ניוטון וגם אתכםכם! 

ססיור מומחז בפאארק
קבוצת עסקי במה

בלשי מדע - פעילותות עם מדען
ד"ר יעל דובובסקיקי, טכניון

בלשי מדע - פעילות עם מדען
ד"ר יעל דובובסקי, טכניון

פגישות על הבמה
שיחות עם מדעניםים

חצר ארכימדס
פארק נובל אנרג'י למדע

רובוטים בגן
First פרויקט

חצר קופרניקוס
פארק נובל אנרג'י למדע

 NAOO מופע רובוטים אולם תערוכות מתחלפות

שיעורר בפיזיקה 
של רובבוטספיאן

ניב ב קריינר

שיעעור בפיזיקה 
שלל רובוטספיאן

ניב קריינר

שיעור בפיזיקהה 
של רובוטספיאאן

ניב קריינר

שיעור בפייזיקה 
של רובוטסספיאן

ניב קריינרנר

שיעור בפיזיקה 
של רובוטספיאן

ניב קריינר

אולם נטריקס
בניין חינוך קומת מסד

רובוטיקהקה מעבדתית ומודולים ם רובוטיים
לליאוניד רבזין וילדי עירונוני ה'

אולם 3
בניין חינוך קומה 1

הדגמות
סטארטאפ סידס

אולם 4
בניין חינוך קומה 1

תערערוכת מחישובים למחמחשבים
אלכס פולישוק

בניין חינוך קומה 2

הדגמתמת האניגמה הדגדגמת האניגמה הדגמת האניגמה הדגמת האניגיגמה הדגמת האניגמה אולם 5
בניין חינוך קומה 2

מהפכת היהייצור הדיגיטלי 
המדפסת התהתלת-מימדית 

תום ם סופר

מהפכפכת הייצור הדיגיטלי 
המדפספסת התלת-מימדית 

תום סופר

מהמהפכת הייצור הדיגיגיטלי 
ההמדפסת התלת-מימימדידית 

תום סופר

מהפכת הייצור ה הדיגיטלי 
המדפסת התלתלת-מימדית 

תום סופרפר

מהפכת הייצור הדיגיטלי 
המדפסת התלת-מימדית 

תום סופר

אולם 6
בניין חינוך קומה 2
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