
משחקים עם המוח: בואו לבדוק איך המוח מפרש את מה שהחושים קולטים. מדוע כלבים שומעים 
את משרוקית הכלבים ואנחנו לא? איך מחזרים בעל-קול? האם אפשר לזהות עצמים במישוש בלבד? 
איך משפיעים על טעם האוכל? איך האמן מוריס אשר "בלבל את המוח"? איך נשפר את ביצועי המוח?

 הרצאות על תזונה, אוטיזם והפרעות למידה, סדנאות לקשב וריכוז.
למידה בראש אחר, הצצה לנפלאות מוח האדם, גולגלות והתנהגות בחרקים, דגים, דו חיים ומכרסמים.

מכללת אורנים מזמינה לאירוע ססגוני המתאים לכל המשפחה, ומסתיים במופע 
מרהיב של תעתועים ואשליות באמפיתאטרון.

הכניסה לכל הפעילויות ללא תשלום. החניה בחינם בשטח הקמפוס.

למידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע 1-800-301080
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 אורנים – המכללה האקדמית לחינוך מזמינה אתכם לאחר צהרים
מלא בחוויות,התנסויות ופעילויות מרתקות על ועם המוח

משחקים עם המוח
ליל המדענים 2015

יום ב׳ 21.9.15, 21:30-16:30 • הכניסה חופשית

האירועים בשיתוף משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל והאיחוד האירופי

חנייה חינם
בשטח הקמפוס 1-800-30-10-80

www.oranim.ac.il



מתחם בית  מרגולין – בית 55

לגילאיםשעות פעילותחדרפעילות

 מדיטציית קשיבות ארצית לשיפור יכולות הקשב:

אירוע ביזמת משרד המדע

18:0014-99כיתה 304

17:005-12, 18:00, 19:00מעבדת פיזיקהמשחקי קול

17:008-99, 18:00, 19:00חדר אוספיםגולגלות ומוחות

13-99בין השעות 16:30 – 19:30*כיתה 306המוח תחת המיקרוסקופ

5-99בין השעות 16:30 – 19:30*כיתה 206מבט אל אוספי הטבע

5-99בין השעות 16:30 – 19:30*כיתה 302הדגמת ציוד טיפולי לאוטיזם

4-12בין השעות 16:30 – 19:30*כיתה 204פינת ליטוף

17:009-99, 18:00, 19:00כיתה 301חשיבה על חשיבה בתנ”ך

מתחם בית 57

17:3018-99, 18:30חדר תנועהמיינדפולנס מבוגרים

17:307-99, 18:30חדר תנועהמיינדפולנס הורה-ילד

4-12בין השעות 16:30 – 19:30*חדר תנועהפינת ליטוף

מתחם בית 42

17:009-99, 18:00, 19:00תעתועי ראייה

17:009-99, 18:00, 19:00ביורפואה - האדם הביוני

17:009-99, 18:00, 19:00המוח - מי נתן את ההוראה?

מתחם אולם הספורט

4-99                                   בין השעות 16:30 – 19:30 *ניחוש ומישוש

4-99                                   בין השעות 16:30 – 19:30 *תערוכת תעתועי ראייה

4-99                                      בין השעות 16:30 – 19:30 *תערוכת “הידעת?”

4-99                                      בין השעות 16:30 – 19:30 *בין טעם לריח

דשא מרכזי ומגרש ספורט

3-7                                       בין השעות 16:30 – 19:30 *דוכני יצירה ופינת סיפור

3-7                                       בין השעות 16:30 – 19:30 *מתחם ג’ימבורי

3-99                                       בין השעות 16:30 – 19:30 *ג’אגלינג

עמדת מידע ודוכני מזון בתשלום

מתחם הגן הבוטני

5-99                                       בין השעות 16:30 – 19:30 *משחק ריחות

16:305-12, 17:30לחיות בלי עיניים: החולד

16:309-99, 17:30החיים הנעלמים בשלולית

16:305-99, 17:30סיור לעולם החרקים

אמפיתיאטרון

20:003-99מופע האשליות של קליוסטרו הקוסם

פעילות מחוץ לקמפוס: ד"ר ראיד מועלם: מזון ומחשבה, בקיבוץ העירוני בנצרת עילית.

הרצאות לנוער ולמבוגרים באולם המליאה, בית 42

לגילאיםשעהמרצה ונושא

17:3013-99ד”ר ראיד מועלם: מזון ומחשבה

18:0013-99ד”ר דפנה גוטליב: חכמת הנמלים

18:3013-99ד"ר טלי גור: הגאון של אמא בהפרעת קשב 

19:0013-99מר רפי רמברנד: אוטיזם והרעש הטוב

19:3013-99ד”ר לימור שטוץ: סטרס - זה הכל בראש שלנו

תכנית ליל המדענים, 21.9.15 בין 21:30-16:30

Ministry of Science, Technology & Space

משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל

משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל

Israel Ministry
of Science, Technology & Space
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

Israel Ministry
of Science, Technology & Space

האירועים בשיתוף משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל והאיחוד האירופי 1-800-30-10-80

www.oranim.ac.il

*ניתן להצטרף בכל שלב


