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מכון דוידסון
אולם הברווז

בניין מש״ר
חדר הרצאות

בניין מש״ר
כיתה 155

בניין מש״ר
כיתה 156

בניין מש״ר
כיתה 54

בניין מש״ר
כיתה 55

בניין מש״ר
כיתה 56

טיפול עשרת אלפים 16:00
למוח
10+

ירין קימור

משחקים במנטליזם - 
קיבעון מחשבתי

10+
ארול כהן

קסם של זיכרון
6+

אבי ראובן

פיבוט - המשחק שבו 
היריב הוא אתה

6+
דקל נוי

מגדל החשיבה
 10+

אלון יוספסון

על חידות של ספירת 
משולשים

 6+
חן נירן

* סדנת פלקסגונים
* סדנת חשיבה מחוץ 

לקופסה +6
מדריכי גן המדע

17:10
מופע עם קסם אישי

6+ 
יורם בר סלע

סדרות משלימות 
ושימושיהן 

לאסטרטגיות של 
משחקים

15+ 
פרופ' אביעזרי פרנקל

המתמטיקה של קסמי 
קלפים

10+
אלי מיטב

"חשיבה מחוץ 
לקופסה"- מה קורה 
כשאתה תלוי ביריב 

שלך!? +10
אבי כהן

עדכונים בקסמים עם 
 קוביית רוביק 

10+
פנחס כ״ץ

חלת דבש: תשבץ 
תחרותי דו-צדדי

10+
מרדכי לנדו

תצוגה אלטרנטיבית 
למשחק "מגדלי 

האנוי"
10+

מרדכי שפורר

18:20magic marketing 
 קסמים אונליין

6+ 
יורם בר סלע

על חידות של ספירת 
 משולשים

6+ 
חן נירן

מהגשרים של 
קוניגסברג ועד דנ"א 

אוריגמי
10+

יוני טוקר

 flexagon
 workshop
 )באנגלית( 

15+
סקוט שרמן

חידות עם קוביות
10+

דוד גודמן

איך מתכננים פאזל 
?BurrTools עם

15+ 
עמית רפל

* סדנת פלקסגונים
* סדנת חשיבה מחוץ 

לקופסה +6
מדריכי גן המדע

19:30
טלפתיה ומתמטיקה

10+
דודי שמר 

הפרלמנט- משחקי 
חשיבה על מסך ענק

10+
דקל נוי

מגדל החשיבה
10+

אלון יוספזון

כיף לפתור חידות 
לוגיות

10+
ד״ר גיורא בנדק

 flexagon
 workshop
 )באנגלית( 

15+
אן שוורץ

GAMEFULNESS
10+

ד"ר רוני שרף

תצוגה אלטרנטיבית 
למשחק "מגדלי 

האנוי"
10+

מרדכי שפורר

הפנינג דוכנים ומשחקי חשיבה
 מגדל החשיבה

דקל נוי משחקי חשיבה

מסוטים
Smartgames - המרכז למשחקי חשיבה ושחמט ירושלים

ארול - קסמים כתחביב, מנטליסט כמקצוע
משחקעץ

חוברות חידאתו לכל

צמרת הפקת משחקים מחוץ לקופסא

 Iqpuzzle
כיבאלי טויז - כשיצירה ומשחק נפגשים

בראש חושב
משחק חשיבה-הרכבה פאזל-פלוס

לצאת מהקופסה
גאיה משחקי חשיבה

https://bit.ly/2wbjBnh :מידע נוסף באתר האירוע


