
מבנה צורה ותפקוד
מפגשים בלתי אמצעיים בין מדע ואמנות

מפגש ראשון

המרכז האקדמי
ויצו חיפה

שנקר בי”ס גבוה
להנדסה ולעיצוב

28.5.2012
התכנסות וכיבוד  9:00

דברי פתיחה: פרופ‘ ליאה אדדי, מכון ויצמן למדע  9:30 
 פרופ‘ דוד אלכסנדר, המרכז האקדמי ויצו חיפה

פרופ‘ יולי תמיר, שנקר בי“ס גבוה להנדסה ועיצוב

פרופ‘ עדה יונת, “מבנים טבעיים יפהפיים ומשמעותיים“,   9:40 
המחלקה לביולוגיה מבנית, מכון ויצמן למדע

פרופ‘ ברוך ברוך, “מרעיון לצורה“,   10:20 
המחלקה לארכיטקטורה, המרכז האקדמי ויצו חיפה

פרופ‘ לארי אברמסון, “גם בכנען אני שוכן: על הפסטורליה   10:50
כמנגנון הכחשה“, המחלקה לאמנות רב-תחומית, שנקר, 

בי“ס גבוה להנדסה ועיצוב 

11:20 הפסקת קפה

16:00 – 14:45  |  הרצאות סטודנטים, חלק ב‘ )9 הרצאות(

שובל ניר, פעימה אורבנית, עיצוב פנים, מבנה וסביבה �

שי גולן, מפרנקרהיל לאריאל, עיצוב גרפי, תקשורת חזותית �

ג‘ואנה ג‘ונס, גינונים חדשים, אמנות רב-תחומית �

ליאת סטולר-ברק, חציית דפנות כלי דם על-ידי תאי מערכת  �
החיסון בדרכם לאתר דלקת, אימונולוגיה

אמיר מרקוביץ, מחט בערימת שחת: מנגנוני חיפוש של חלבון  �
על דנ“א, ביולוגיה מבנית

לירן גל, כי ספר, ארכיטקטורה �

אוהד זלוטניק, פרלקס - חיים בתלת מימד, עיצוב גרפי,  �
תקשורת חזותית

אביטל צופה, אפקט וסרלי בצבע, מתימטיקה ומדעי המחשב �

אורן פדהצור, תורת הקטסטרופות, פיסיקה של מערכות  �
מורכבות

16:00 הפסקת קפה
11:50-13:00  |  הרצאות סטודנטים, חלק א‘ )7 הרצאות(

עודד הירש, מתוך הבוץ, מחלקה לצילום �

 אסף גל, פיזור אור בעלים – כשהשמש מאירה מבפנים, �
ביולוגיה מבנית

קרין לייקוביץ‘, Modeling Fashion, עיצוב אופנה �

יאיר הרכבי, חיפוש אחר היסודות שמרכיבים את העולם במבנה  �
של כוכב מתפוצץ, פיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה

גורן גורדון, רובוטים סקרנים: הופעת תנועה מבוססת מבנה,  �
נוירוביולוגיה

מריה זברין, מוסיקת עץ של צפון רוסיה, עיצוב טקסטיל �

ניר ביטון, תיווי גרפי, המחלקה לעיצוב גרפי, תקשורת חזותית �

הפסקת צהריים, פוסטרים ומיצגים  13:00

17:15 – 16:15  |  הרצאות סטודנטים, חלק ג‘ )8 הרצאות(

ארסניי פינקלשטיין, האם תפיסה עצבית של מרחב תלת- �
ממדי משפיעה על הדמיון האומנותי? נוירוביולוגיה

גיא אייזיק, אידאה של מים, ארכיטקטורה �

לירון שאקי, פלורה, עיצוב תעשייתי �

תומר שטרן, חזון העצמות המתגלגלות, גנטיקה מולקולרית �

אורן שובל, הצורה של פשרה ביולוגית, ביולוגיה של התא �

איתי בלאיש, Moai Technologies - אריזות לפלטפורמות  �
טכנולגייה עתידיות, תקשורת חזותית

טניה בלשין וסופי שלימוביץ‘, ניצול אנרגית הרוח על חזית  �
גשר “אינטל“, ארכיטקטורה

ארז גרון, הולכים על חבל דק - שינוע אנזימים בלבלב, גנטיקה  �
מולקולרית

מילות סיכום

שנקר �ויצו חיפה �מכון ויצמן � מקרא מוסדות:


