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ארוע חד פעמי     
מפגש בין מדע, אומנות, עיצוב וטכנולוגיה

ארוע חד פעמי     
מפגש בין מדע, אומנות, עיצוב וטכנולוגיה

בחובו,  טומן  התחומים  בין  שהשילוב  המרתקות  וההזדמנויות  האתגרים  את  נציג  פעמי  חד  בערב 

ומדעי  להנדסה  וביה"ס  הטבע  ומדעי  למתמטיקה  הפקולטה  בין  המשותף  ייחודי  קורס  בעקבות 

המחשב ע"ש רחל וסלים בנין באוניברסיטה העברית לבין בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב
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בתוכנית:

18:30  יין ונשנושים 

פאנל: מדע ואמנות -    19:00-20:00
הילכו שניהם יחדיו?   

פרופ' אילון ועדיה, ראש מרכז אדמונד ולילי ספרא 
למדעי המוח האוניברסיטה העברית

אייל פריד, ראש המסלול לעיצוב וטכנולוגיה, התכנית 
לתואר שני בעיצוב תעשייתי, בצלאל

ניבי אלרואי, אמנית אורחת בפקולטה למתמטיקה 
ולמדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

מישל פלטניק, אמן רב-תחומי
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לפרטים נוספים: יהודית פסוב נימן 0545527580 
art.science.67798@gmail.com

התמונות מתוך תערוכת ג'יימס טורל, מקום לאור, 
מוזיאון ישראל. צילום: יאיר ברטל. 

"116 סיבות"    20:00-20:30
  הופעת מחול ווידאו

שיתוף פעולה בין ד"ר עפרה בני לבין האמניות 
מעין ליבמן-שרון ויערה ניראל.

*העבודה נוצרה במסגרת פרויקט "ננוארט", ביוזמת 
האוניברסיטה העברית, עיריית ירושלים, מרכז מחול שלם, 

הזירה הבין תחומית ומעמותה

סיור מונחה   20:30-22:00

עבודות מתוך הקורס "על הספקטרום - מדע, 
אמנות, עיצוב וטכנולוגיה", בהנחיית פרופ' יאיר 

ברטל (ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, 
האוניברסיטה העברית)  וד"ר ערן ארליך 

(ראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל), 
וזוכי תחרות "Joint Forces" המשותפת לאוניברסיטה 

העברית ובצלאל

* הקורס שותף בתכנית עיר אקדמיה, בין המוסדות 
המשתתפים גם האקדמיה למוסיקה ומחול, וביה"ס 

לתיאטרון חזותי
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הכניסה חופשית לקהל הרחב!
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