
ליל המדענים והמדעניות 2020

ומימונו ובתמיכת

 תכניית ליל המדענים
והמדעניות 2020

 
פעילות יצירה: 

בונים את המעבדה של מארי ופייר 
קירי ב"הנדסת נייר"

נדרשת הדפסה מראש
עדן אוריון 

16:00-16:30

הרצאה: 
טורפי על ימיים בים התיכון
ד"ר אביעד שיינין, מדעי הים

16:30-17:00

ראיון: 
"טיפוס אחר" 

פרופ' תרצה יואלס ויובל שמלא, זוכה 
נינג'ה ישראל

17:00-17:30

פאנל: 
תזונה בימי הקורונה: חוקרות אוני' 

חיפה מסבירות כיצד לעשות זאת נכון 
פרופ' שירה זלבר-שגיא, פרופ' רונית 
אנדוולט, פרופ' ענת גסר-אדלסבורג, 

בריאות הציבור

18:00-18:30

פעילות: 
COROBUG חדר בריחה וירטואלי

תלוי רישום מראש, מוגבל ל-80 
משתתפים

18:00-19:00

הרצאה: 
מלכודת דיגיטלית

ד"ר יניב לויתן, מדעי המדינה
18:30-19:00

שולחן עגול: 
איזה סוגים של תרבות ואמנות 
הייתם רוצים שהמדינה תממן?

פרופ' טלי כץ-גרו, סוציולוגיה
19:00-19:30

שולחן עגול:
המרגל הישראלי בדמשק, אלי כהן 

שיחה עם אחיו הצעיר, אברהם כהן
19:30-20:00

פאנל )בשפה האנגלית(: 
מהנשמע? מדברים עם הצעירים באמירויות
Wuzzap? Talking with Young Khaleeji

ד"ר מורן זגה, חקר מדינות המפרץ 
בהשתתפות נשיא האוניברסיטה, 

פרופ׳ רון רובין

19:30-20:15

שולחן עגול:
מה לריפוי בעיסוק ולהפרעות 

אכילה? ד"ר עדי שטרן, ריפוי בעיסוק
20:00-20:30

ראיון: 
מלחמה כתסריט: מלחמת יום כיפור 

כ"שעת נעילה"
פרופ' אורי בר-יוסף, מדעי המדינה עם 

עמית כהן, מיוצרי הסדרה

20:30-21:15

מדעי הים:
ה-WAZE של המדוזות ד"ר תמר לוטן, פרופ' 

דרור אנג'ל

תיוג כרישים ד"ר אביעד שיינין

המערכת האקוסטית שמצילה את צבי הים  
ד"ר רועי דיאמנט

שוניות האלמוגים: "יערות הגשם" של 
האוקיינוסים ד"ר טלי מס, ד"ר טלי טרייביץ

מה עושה מדען ישראלי באמצע אגם 
באפריקה? ד"ר ניקולס וולדמן

עדויות גיאולוגיות לצונאמי בקיסריה 
)באנגלית( ד"ר בוורלי גודמן צ'רנוב

הרצאות ומחקרים
"פייק ניוז" פרופ' אורן מאיירס, ראש החוג 

לתקשורת

קלינט איסטווד, דיאן קיטון, וכוכבים אחרים: 
חזית המחקר החברתי בתחום הזיקנה בראי 
הסרטים הפופולריים פרופ' איסי דורון, החוג 

לגרונטולוגיה

חינוך: "שנה אבודה?" כן ! והזדמנות פז 
לטרנספורמציה פרופ' עפרה מייזלס, 

הפקולטה לחינוך

אימון מומחים וקבלת החלטות, תאוריות 
יישומיות לשיפוט בספורט ובתחומי חיים 

נוספים ערן סבג, הפקולטה לחינוך

היבטים ידועים וידועים פחות בפרשת לוחם 
הסתר אלי כהן אברהם כהן, אחיו הצעיר

מוזיאון הכט 
סיורים ווירטואליים בעברית, English, العربية

לילדים                                       
חידוני מדוזות, קיפודי ים וכרישים

הירח, מה אנחנו יודעים עליו? תצפית 
טלסקופית עם עדן אוריון

מחקרי האיחוד האירופי: 
פעילויות וירטואליות לשיפור איכות חייהם 

המנטלית של חולי סרטן פרופ' מור פלג, 
מדעי הנתונים

פיתוח פלטפורמה אמפתית, מבוססת 
טכנולוגיה למבוגרים וילדים פרופ' שרה 

רוזנבלום, ריפוי בעיסוק

In English (with Hebrew Subtitles)
COVID-19: Lessons and Predictions                                     
Prof. Richard Horton 

Black Holes: Gravity’s Fatal Attraction                               
Prof. Doron Chelouche

Wonderful World of Oceanic Jellyfish                                
Prof. Dror Angel

The Future of Holocaust Memory                                          
Prof. Hadas Wiseman, Prof. Carol A. Kidron, Eva 
Hasel, Elena Hoffenberg, Hana Green

LIVEALL DAY
יש להרשם באתר האירוע

הכניסה לכל האירועים חופשית*

*פרט לפעילות חדר בריחה וירטואלי

16:00-23:00

 <<< לאתר הרישום לחץ כאן

https://madalay.la/2JtJmsT
https://madalay.la/2JtJmsT
https://madalay.la/Haifau

