
1.6.17 | אסרו חג שבועותהכנס ה-13 למשחקי חשיבה
הכנס מתקיים במרכז שוורץ/רייסמן )מש"ר( ובבניין הברווז

בניין הברווז 
אולם הברווז

בניין מש"ר
חדר הרצאות

בניין מש"ר
כיתה 51

בניין מש"ר
כיתה 52

בניין מש"ר 
כיתה 53

בניין מש"ר
כיתה 54

בניין מש"ר
כיתה 55

15:00
הבלתי אפשרי אפשרי

 ירין קימור
החשבונייה
 נטלי מכלוף

ִבים  *איך ַמְחׁשְ
ָחִקים ֲחִקים ִמׂשְ ְמׂשַ

גלעד ירניצקי

*מתמטיקה ושחמט
איגור ביטנסקי

*קסמים, ממש מתחת 
לאף

יורם בר סלע

תותקו - משחק 
חשיבה אסטרטגי  

שלמה שרף

מגדל הגביעים 
אלון יוספסון

16:00
הגאומטריה של משחקי "דבל" 

ו"סט"
פרופ' אורי בדר

*צב מטייל על כדור
ד"ר יוני טוקר

*שולט מי ששולט 
אחרון

אבי כהן

משחקי ספירת 
משולשים

חן נירן

*דואליות כאתגר 
בחיים ובמשק 

יבגני פיין

תותקו - משחק 
חשיבה אסטרטגי  

שלמה שרף

**הפתעות 
הסתברותיות

אלי מיטב

17:00
**הקסם שבמתמטיקה

פרופ' דוד הראל
**תמונה אחת שווה 

אלף מילים - גם 
במתמטיקה
 עמית רפל

*חידות ופאזלים 
עם נייר ומספריים

אילן גריבי

משחקי ספירת 
משולשים

חן נירן

*מתמטיקה בעולם 
שלנו, של פו הדב 

ושל גוליבר
ד"ר אלכס פרידנלנדר

*פיבוט - המשחק 
שבו אתה הוא 

היריב שלך
דקל נוי

*מתמטיקה של 
קסמי קלפים

אלי מיטב

18:00
 הרצאת אורח

 3D Shadows: Casting Light
on the Fourth Dimension

Prof. Henry Segerman

*קסמים עם קובייה 
הונגרית

פנחס כ"ץ

שחק נגד עצמך - 
שחמט סוליטר 

אבי כהן

שיא הקובייה - משחק 
לכל המשפחה
ד"ר מרדכי לנדו

*יצירתיות באה 
בחשבון
אייל זהר

*דואליות כאתגר 
בחיים ובמשק 

יבגני פיין

מגדל הגביעים 
אלון יוספסון

19:00
מופע קסמים

ליאור מנור
**איך לשחק כל 

החיים בלי להפסיד 
פעם אחת

דקל נוי

*מתמטיקה ושחמט
איגור ביטנסקי

**חידות חדשות סביב 
חלקי קוביית סומה 

 דוד גודמן

 Ponder חידות**
This

 ד"ר עודד מרגלית

**ריבוע הריבוע
 עמית רפל

*יצירתיות באה 
בחשבון
אייל זהר

*מומלץ מגיל 10 ומעלה   **מומלץ מגיל 15 ומעלה 

הפנינג דוכנים בכיתה 56 יוקרן סרט 
בכל שעה עגולה  

*תחרות חידות תתקיים
באולם הברווז בשעה 20:00 

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, רחובות


