
 לוח הזמנים של תוכניית עולמות

 

 2011באפריל  20, יום רביעי

 הפונדק 4אולם  3אולם  2אולם  1אולם  אולם / שעה
 קוונטום קווסט 11:00-10:00

 (דקות 05)
 

 הרווי פוטר וההנחה המגוחכת

 סרט
   

 אתמול היום ומחר: דרקונים 12:00-11:00

 דניאל גינדיס
 

 ולהצליח – בעבר לשרוד

 למןדניאל פיד

מסמכי מועדון הרעיונות של 
 טולקין

 ישראל-עמוס בן

: 11:00-מ
הדגמות משחקים 
שולחניים לאורך 

 האם והאחרת, הנערה 13:00-12:00 כל היום

 ר ארזה סטימצקי"ד

 המוציא ספר מן הארץ

 מוציאים לאורפאנל 

 זמן ותפיסות זמן משטרת הזמן: דיבייט קומי

 ר דפנה קירש"ד

 ההקלטה לצנצנת הסחוג בין סרט 14:00-13:00

 ר ראובן נוה"ד

 קסון'זמן ומיתולוגיה בפרסי ג

 ר לילי גלזנר"ד

 הזמן ואדוןר הו "ד 15:00-14:00

  חגית וינר

 המתמטיקה של המסע בזמן

 וינר ר גיא"ד

 בית הזוועות של טולקין

 זיק-רן בר

 הזמן עושה לך טוב, סינדרלה

 שרית צימבליסטה

 

 לאפשוט אמרו  16:00-15:00

 אילילי ד

 מגלה את אמריקה סופרמן

 עופר ברנשטיין

 נולד לפילק 17:00-16:00

 תחרות ומופע

 זמן לא ישר

 לימור שיפוני

 ?איך האבולוציה עובדת

 בסט-עמית בן

 רמה'הזמן על פי פיוצ

 'שירה יחימוביץ

 :ש פורוםגמפ
לזוכי תחרות 
הפורומים של 

 .עולמות

 אירוע סגור

 ת המיליוןאל תכשף א 18:00-17:00

 חידון פוטריסטי

אגודה ישראלית למדע בדיוני   19:00-18:00
 אסיפה כללית: ולפנטסיה

 "זמן"הארי פוטר במבחן ה

 אמנון הלל

 קומיקרב

 תחרות

 

20:00-19:00 

 והסושי חינם 21:00-20:00

 מופע אנימה

 ניסויים מטורפים מהעבר

 רועי צזנה

גלגולי : היסטוריה של העתיד
 המוכר של לארי ניבןהמרחב 

 ר עמנואל לוטם"ד
 

 וס ווידון'גבעולמו של הזמן 

 ד נדב רזון"עו

 זמן פנימי וזמן חיצוני 22:00-21:00

 יאיר גוטליב

 לעולם בעקבות הזמן 23:00-22:00

 לב-עמרי בר

 !זומבים! אבוי 

 (דקות 45)
 

הסילמריליון : אל תוך הסערה
 של המטאל

 עופר צבעוני

 תיסדר קהילליל 

24:00-23:00 

 ערפדים 01:00-00:00

 (דקות 33)
 

שכח  קרימינולוגמה שה: רוקי
 לספר

 אורלב צח

מעמקי אגדת המפלצת מ
 האגם

 (דקות 651)

 

02:00-01:00 

 

 

 



 

 

 2011באפריל  21, ום חמישיי

 

 הפונדק 4אולם  3אולם  2אולם  1אולם  אולם / שעה
העולם הוא לא מה : זכרון וספקנות  11:00-10:00

 שאתם חושבים

 רועי צזנה

מסע בזמן בקומיקס מיינסטרים 
 אמריקאי

 יעקב סראלי

  זה כל הסיפור: סיפור טוב

 סדנה
 יהודה עצבה

 

הדגמות : 11:00-מ 12:00-11:00
משחקים שולחניים 

 והסושי חינם 13:00-12:00 לאורך כל היום

 מופע אנימה

דימויים : בחללאודיסיאה חזותית 
 ויזואליים של חקר החלל

 טל ענבר

 איך לחזור בזמן ולהישאר בחיים

 עינת סיטרון

 הארי פוטר: הכינותי מראש

 סדנה
 היה או לא היה 14:00-13:00 בתיה עוזיאל

 הדס נבנצל

 מלחמת הזמן 15:00-14:00

 "דוקטור הו"חידון 

 היום שאחרי מחר

 ר קרן לנדסמן"ד

 "ביטהו"קריאה טעימה ב

 נבט טחנאי

: מפגש עם סופרת 
 יעל פורמן

 מה שיהיה הוא שהיה 16:00-15:00

 חנה קפויה

 להעביר את הזמן בקולנוע

 עמי פומרנץ

 כישוף עם הכשר

 נועה רייכמן

: אירוע חתימות
 יעל פורמן

 הרביעי בממד משחקים 17:00-16:00

 קרן אמבר

 על שדים ומנורות קסמים

 יוסף סדן' פרופ

הגיבור : ד מיקי מאוסמומוטארו נג
 הראשון של האנימציה היפנית

 רז גרינברג

Inception :דמיון, חלום, מציאות 

 אורי עמית

 

 עתיד ישן מופלא 18:00-17:00

 דמיאן הופמן

 המורשת של טולקין: פאנל

 גבול לפניך, עצור 19:00-18:00

 גלי גולן

 קל לטעותכמה  –ספקנים בעולמות 

 דפנה שיזף5 מנחה

 פעם אף הלב שם :ElseWorlds שראליתמפגש קהילת טולקין הי
 רגיל לא

 גירי ברנשטיין

 (חצרב)
מכירה פומבית של 
ספרים מספרייתו 

 הפטליסטית' פיית מופע הסיום 20:00-19:00 ל"של עמוס גפן ז

 פנינה מולדובנו

 ?דוקטור הו איפה טעינו 21:00-20:00

 עינת סיטרון ורותם שדה
 בזמןטולקין הנוסע  הקלטה חיה של תסכית

 זיק-רן בר

 בעצמךזאת  עשה: זמן מכונת

 יוסי גור אריה

 

 תגליות שהגיע זמנן 22:00-21:00

 ר רז דקל"ד

 שאל אותי כיצד: תרבויות אבודות

 'איגור ארמיאץ

 ל משחקים עם הזמן"כשחז

 שחר מיידנבאום

 גיבורים מקריים: קוני ויליס

 הדס שמע

23:00-22:00 
 

 פשע-קדם

 יהונתן קלינגר

 רייז לא לבדהאנטרפ

 שמוליק לוטטי

 נולדתי בזמן הלא נכון

 ניה קוזלוב'ג

24:00-23:00 
 

 משכמי ומטה

 מופע לילי
 רוני גורן

 שלי דמיםהת חתונ

 (דקות 33)

 לצאת מבין החרציות

 (דקות 32)

 קוונטום קווסט

 (דקות 05)
 

01:00-00:00    


