 MAIN STAGEפיקניק בוקר
מתרחש בכל
ימי הפסטיבל!

פיקניק ערב

פיקניק בוקר

 > 25.4יום ב׳

Jason Barnes | 11:00
Bionic Conference | 12:00
Science Show | 13:00
Fashion Show | 14:00

Science Talk

פיקניק ערב

Science Show | 17:00
Jason Barnes | 18:00
Fashion Show | 19:00

Technology Talk

SASHA | 20:00
 116 | 21:00סיבות

Geekme/Art Talk
נועה מורג | חיבור קראפט לטכנ׳ חדשות

10:00

פרופ' חנוך גוטפריד | איינשטיין

אוהד מיוחס | Make [almost] Anything

11:00

פרופ' עודד שוסיוב | ננו חקלאות

My Bionic Life | Nigel Ackland

12:00

פרופ' צבי פירן | גלי כבידה

פאנל תלת מימד וחדשנות | מנחה :אוהד מיוחס

ד״ר סרחיו ברידו | מופע בישול מלקולרי

13:00

פרופ' ערן משורר | שיבוט ותאי גזע

דודי פלס | מייקינג להמונים

מוטי שמש | הגשמה אמנותית בAirbrush-

14:00

נוי ברק | נוירו-סייבורג

Living Bionic | Angel Giuffria

17:00

נוי ברק | נוירו-סייבורג

אוהד מיוחס | Materials Matter

18:00

נטע מיימון | מוסיקה ,מדע ומוח

My Bionic Life | Nigel Ackland

19:00

איתי בן מרדכי | פיסיקה וקוואנטום

EN Alternative Prosthetics | James&Angel

שראון פז&צביקה מרקפלד | אינדי מייקר

20:00

ד"ר יעל שוסטר | חינוך מדעי

רמי חדאד | רובוטים מסביב לעולם

נטע מיימון | מוסיקה ,מדע ,מוח

21:00

RU Cosmonaut Sergey Zaletin

חגית אלון [ | ]TOMטכנולוגיה רפואית

ארנולד נסיס | על מוסיקה ומשחקי מחשב

ויקטוריה קנר | טכנולוגיה לבישה

EN

Performance Art | Sasha Frolova

EN

EN

ויקטוריה קנר | טכנולוגיה לבישה
גל זלניאק&טל גולדברג | אני לא מאמין ,אני רובוט?!

EN

פיקניק ערב

פיקניק בוקר

 > 26.4יום ג׳
EN

10:00

ד"ר מוטי פרידמן | מדע ומוסר

My Bionic Life | Nigel Ackland

11:00

ד״ר אפרת קלמר | עזרה ראשונה לבע"ח

EN Phantom Limb Project | James Young

Performance Art | Sasha Frolova

12:00

אורי אביב | מדע ומדע בדיוני

עדן קופרמינץ | ערים חכמות

ד״ר סרחיו ברוידו | מופע בישול מלקולרי

13:00

פרופ' ערן משורר | שיבוט ותאי גזע

יעל מריץ ,מכללת תלתן | פיתוח משחקים

כפיר רם [ | ]IACעתיד האנימציה והגיימינג

14:00

ד"ר ליאת יקיר | מדע האהבה

Living Bionic | Angel Giuffria

17:00

אוהד מיוחס | Make [almost] anything

נבות וולק | הבוטים כבר פה!

18:00

פרופ' עודד נבון | נפלאות כדוה״א

My Bionic Life | Nigel Ackland

19:00

איתי בן מרדכי | פיסיקה וקוואנטום

EN Alternative Prosthetics | James&Angel

אלמוג מזרחי [ | ]IACקסמים עם חלקיקים

20:00

ד"ר יעל שוסטר | חינוך מדעי

אלי בן מאיר | איך נולד פסלון בתלת מימד?

שראון פז&צביקה מרקפלד | אינדי מייקר

21:00

פרופ' גיא רון | פיסיקה גרעינית

אלכס גכט [ | ]TOMעזרים טכנולוגים

ויקטוריה קנר | אופנה לבישה

ד"ר רועי צזנה | Tele-Buddy
EN

אביחי בר [ | ]IACגניבת זהות באמצעות VR

EN

כפיר רם [ | ]IACעתיד האנימציה והגיימינג
אביחי בר [ | ]IACגניבת זהות באמצעות VR

EN

פיקניק ערב

פיקניק בוקר

 > 27.4יום ד׳
10:00

פרופ' עודד נבון | נפלאות כדוה"א

Samantha Payne | Open Bionics

11:00

 | MILABהצד האמפתי של הרובוט

My Bionic Life | Nigel Ackland

12:00

אורי אביב | מדע ומדע בדיוני

ויקטוריה קנר | טכנולוגיה לבישה

ד״ר סרחיו ברוידו | מופע בישול מלקולרי

13:00

פרופ' אמיר שפירא | רובוטיקה

איתן מג'ר ,מכללת תלתן | פיתוח משחקים

ויקטוריה קנר | טכנולוגיה לבישה

14:00

פרופ׳ רז קופרמן | למה ללמוד מתמטיקה

Living Bionic | Angel Giuffria

17:00

פרופ׳ רז קופרמן | למה ללמוד מתמטיקה

My Bionic Life | Nigel Ackland

18:00

ד"ר עפרה גלילי | כלב נובח לא נושך

אוהד מיוחס | Make [almost] Anything

לי להב&נעמה רק | מדריך הגיקית לתרבות הפופ

19:00

איתי בן מרדכי | פיסיקה וקוואנטום

EN Alternative Prosthetics | James&Angel

שראון פז&צביקה מרקפלד | אינדי מייקר

20:00

ד"ר יעל שוסטר | חינוך מדעי

אלי בן מאיר | סביבת תלת מימד

מוטי שמש | הגשמה אמנותית בAirbrush-

21:00

RU Cosmonaut Sergey Zaletin

שי איל | ]UIM[ מדפסות תלת מימד

פאנל מייקרים | מנחה :אורי אביב

מדע |

טכנולוגיה |

אומנות |

EN

הרצאה באנגלית |

EN

פאנל  | VRמנחה :אורי אביב

EN

Performance Art | Sasha Frolova

EN

EN

 | MILABהצד האמפתי של הרובוט

EN

RU

איתי כהן | אמנות בתלת מימד

הרצאה ברוסית

