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חקירה חווייתית ומדעית של התודעה

19.6.2015תאריך המפגש: 

אביבה ברקוביץ' אוחנה

 הקוגנטיבי המחקר עבור מסתורי נשאר ומאידך, מחד המדע עולם את שמרתק נושא היא התודעה
 באימון השימוש גם כמו), פנומנולוגיה (החווייתי המחקר, האחרונות בשנים. והמוחי

 חקר לעזר משמעותיים לכלים הפכו, וותיקים מדיטציה מתרגלי עם פעולה ושתופי מדיטטיבי
 התבוננות (ויפאסאנה מסוג במדיטציה התנסות נערוך המפגש של הראשון בחלק. התודעה
 השני החלק. הפילוסופיים יסודותיה על קצרה שיחה וכן, חווייתי ותרגול) ותחושות בנשימה
 ,המחקר כלי מהם: העצמי תחושת ושל המדיטטיבית התודעה של מוחי מחקר על שיחה יכלול
 ההשלכות ומהן, הגדולות המוחיות הרשתות בפעילות השינוי על המוח חקר מגלה ממצאים אילו
.מכך להבין שניתן

 אביבה ברקוביץ' אוחנה, ד"ר לחקר המוח מטעם אוניברסיטת בר-אילן, ופוסט-דוקטורנטית
 במכון ויצמן ובאוניברסיטת ספיאנצה ברומא. מחקרה מתמקד בהשפעות המדיטציה על רשתות
 מוחיות הקשורות לתחושת העצמי (ברמה התיפקודית והמבנית), כמו גם השפעותיה על הבטים

קוגנטיביים נוספים כמו קשב, יצירתיות, תחושת זמן ומרחב, רגש.
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עיצוב יריעות מתעקמות

26.6.2015 תאריך המפגש:

ערן שרון

 אנו פוגשים בטבע מקרים רבים בהם גוף משנה את צורתו במהלך החיים. דוגמאות לכך הם
 פרחים, עלים, התפתחות עוברית, וכן תנועה של חיות בעלות גוף רך כמו תמנון. יכולתנו
 הטכנולוגית לחקות שינויי צורה אלה מוגבלת ביותר. במעבדתי אנו חוקרים את התיאוריה
 שמאחורי "עיצוב" תלת-ממדי שכזה ומפתחים שיטות ניסוייות לבניית גופים משני-צורה.

 בהרצאה אתאר את עבודתנו בתחום, הכוללת מערכת לבניית יריעות משנות צורה מג'ל המגיב
 לשינוי טמפרטורה. חלק מן המשטחים שאנו חוקרים נבנה בהשראת צמחים כגון תרמילי

 זרעים, וחלקם קשור למבנים כימיים בסקאלה ננומטרית. נסיים בדיון על אפשרויות ששימוש
במבנים שכאלה.

 פרופ' ערן שרון (מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים) עוסק בפיזיקה הלא
 ליניארית, ובפרט ביכולת של מערכות פשוטות להתארגן למבנים ולצורות מורכבות. כיום
 מחקרו עוסק בשני נושאים עקריים: עיצוב עצמי של יריעות אלסטיות גדלות (לו מוקדשת

 ההרצאה), ובפיסיקה של זרימה טורבולנטית במערכות מסתובבות - דוגמת תהליכים הגורמים
להווצרות הוריקנים. 
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על שמאל ועל ימין: כיראליות ועיצוב

3.7.2015תאריך המפגש: 

אבניר דוד

 ותצורת שמאל תצורת – תצורות בשתי להופיע יכול עצם פיה שעל התכונה הינה כיראליות
 דוגמה הן הפוכים לכיוונים המסתלסלות האייל קרני שתי; אחת דוגמה הן הידיים שתי. ימין

 .שיקוף סימטריית נטול להיות העצם על, ביטוי לידי תבוא זו מבנית שתכונה כדי. נוספת
 סימטריים אינם הם: כאלה הינם ומעוצבים מתוכננים והן טבעיים הן, סביבנו העצמים מרבית
 או ימנית ידנות של בתצורה להופיע הפוטנציאלית היכולת בעלי גם כן ועל כיראליים כן ועל

 )קישוטי אובייקט של, טקסטיל של, מבנה ארכיטקטורת של (עיצובי תיכנון בעת האם. שמאלית
 כל על שעיצוב אף על, ההפתעה למרבה? האופציות שתי מבין אחת של מושכלת בחירה קיימת
 המקום. קיימת פרקטיקה איננה ידנות בחירת, במבנה, בסימטריה, בצורה עוסק, מופעיו
 שמוחזקים כלים למשל (מובהקת פונקציונאליות של בקונטקסט היא למצאה ניתן שבו היחיד
 מראים רבי שמחקרים משום? ידנות בחירת של שיקולים ליישם חשוב מדוע). ימין ביד

 להיות עשויים ימנית או שמאלית בידנות עצם אותו של המושגית ואפילו האסתטית שהתפישה
 תרגום – קריטי תהליך היא המולקולארית ברמה ידנות בחירת הטבע במדעי. לגמרי שונים

.המפגש של הציר יהיה ועיצוב לאומנות הטבע ממדעי הזו החשיבות

 דוד אבניר הוא פרופסור לכימיה באוניברסיטה העברית ומחקריו עוסקים בכימיה של חומרים
 ובביטויי סימטריה וכיראליות במדעי הטבע.  דוד כיהן כראש מכון לכימיה באוניברסיטה

העברית, וכראש הרשות לתארים מתקדמים במדעים ניסויים. 
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מה הגנים שלנו מספרים לנו על מוצאנו?

10.7.2015תאריך המפגש: 

לירן כרמל

 אנחנו חיים בעיצומה של מהפכה גנטית שמתבטאת ביכולת לקרוא הדנ"א של כל אחד מאיתנו.
 לא ירחק היום ובו יעמדו לרשותנו מאגרים גנטיים אדירים של אוכלוסיות שלמות. מאגרים

 אלה מספקים הצצה על ההרכב הגנטי הייחודי של כל אדם, ועולם המדע עסוק היום בנסיונות
 להבין מה אומר הדנ"א הייחודי של כל פרט. המחקר שלי מתמקד בקריאת הדנ"א כספר
 היסטוריה, ובנסיון לענות על השאלה מה הדנ"א מספר לנו על עברנו. במיוחד, התפתחה
 בשנים האחרונות יכולת לקרוא דנ"א קדום מתוך שרידים אנושיים כמו עצמות, שיניים

 ושערות. בפעם הראשונה בהסיטוריה של המדע יש לנו גישה ישירה להרכב הגנטי של בני אדם
 קדומים, ואפילו לזה של קבוצות בני אדם שאינם נמנים על מיננו אנו, כמו האדם

 הניאנדרטלי. מצב זה נותן לנו אפשרות לבדוק מה מיוחד בהרכב הגנטי של בני אדם מודרנים,
ואולי להסביר כיצד זה שאנחנו שרדנו בעוד מיני בני אדם אחרים נכחדו.

 דר. לירן כרמל הוא מרצה בכיר במכון ממדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים. לירן
 עשה תואר שני בפיסיקה ותואר שלישי במתמטיקה שימושית. במהלך לימודי הפוסט-דוקטורט
 בארצות הברית פנה לעיסוק באבולוציה מולקולרית, שהוא תחום המשלב ביולוגיה, גנטיקה

 ומתמטיקה, ומטרתו לחקור את האבולוציה של ייצורים מתוך התבוננות בדנ"א שלהם. מאז שנת
 לירן הינו חבר סגל במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית.2008
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בין תחושה לתפיסה

10.7.2015תאריך המפגש: 

אלי נלקן

 שאלות עם להתעמת נאלץ אני, בהכרח. שמיעתית ובתפיסה, העצבים במערכת עוסק שלי המחקר
. זה מסוג שאלות בשתי אגע בהרצאה. שלו התפיסה לבין החיצוני הגירוי שבין הקשר של

 המבנה של במונחים הוא העצבים מערכת של הראשונים בשלבים צליל של העיצבי הייצוג
 ,זאת לעומת. התוף עור של הרטיטות את במדויק מייצגת העצבים מערכת: שלו הפיסיקלי
 ,הרמוניה, במרחב מקום, גוון, עוצמה, גובה: תפיסתיים במונחים הוא צליל של הגבוה הייצוג
 אנחנו, מאד עמוק במובן - התפיסתי מהייצוג מאד שונה הצליל של הפיסיקלי הייצוג. מלודיה

 אינו לתפיסה הופכת פיסיקה שבו שהתהליך מראה שלי המחקר. שלנו האוזן את שומעים לא
 שהופכים התהליכים מהם: נדון בה הראשונה השאלה וזו, שלנו האינטרוספקציה את תואם

?תפיסתיים לייצוגים פיזיקליים ייצוגים

 צלילים? מלאכותי לצליל מלאכותי צליל או, טבעי לצליל צליל הופך מה: היא השנייה השאלה
 הם אלה וגורמים, שומעים שאנחנו צלילים המייצרים גורמים ישנם. אקראיים אינם בטבע
 להם שמאפשרים צליל הפקת מנגנוני עם), מלוויתן וקטנים מיתוש גדולים (מסויים גודל בעלי
 היא השמיעה מערכת מטרת כי להניח לכן ניתן. אחרים ולא מסויימים ותדרים עוצמות להפיק
 עולם מהו - השאלה עולה אז אבל). אחר צלילי עולם ולא (הטבעי הצלילים עולם את להבין

 ניסויים לתכנון אותנו להביא יכולה הזאת השאלה של יותר טובה הבנה?  הטבעי הצלילים
.השמיעה מערכת להבנת יותר ויעילים טובים

 ודוקטורט שני תואר, ופיסיקה במתמטיקה ראשון תואר בעל, נלקן) אלי (ישראל׳ פרופ 
 ,בולטימור (הופקינס והנס'ג באוניברסיטת דוקטורט-פוסט לימודי לאחר. בנוירוביולוגיה

 כפרופסור מכהן הוא בה, בירושלים העברית באוניברסיטה סגל כחבר לארץ חזר הוא) ב"ארה
 בו תחום, השמיעה במערכת וטבעיים מורכבים צלילים של הקידוד את חוקר אלי. המניין מן
.בעולם המובילים מהמדענים הוא
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מפגש מסכם

24.7.2015תאריך: 

בוריס אויכרמן - יוזם ומנחה הסמינר

 . גר בתל אביב. בעל תואר שני1973בוריס אויכרמן נולד בלנינגרד, רוסיה, ב-
מהאוניברסיטה לאמנויות, לונדון  ודוקטורט מאוניברסיטת לידס, אנגליה, במדע הצבע. ב-

  לטובת עשייה אמנותית. מתמקד בבפרויקטיםHP עזב את העבודה כחוקר בכיר במעבדות 2009
 מחקריים ובמיצבים תלויי מקום שנבנים על בסיס המקום – על האספקטים האדריכליים,
 הסביבתיים, התרבותיים וההיסטוריים שלו. לקח חלק בתערוכות ותכניות רזידנסי בארץ

 ), תכנית2012ובחו"ל. זוכה מלגת המוזיאון הלאומי לאמנות עכשווית בסיאול, דרום קוריאה (
 ), תכנית אמן-אורח בפקולטה למדעי החיים2013ארטפורט של קרן משפחת אריסון (
), ומספר מענקי מפעל הפיס.2013באוניברסיטה העברית בירושלים (
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 NVAו הזכויות שמורות לבוריס אויכרמן 2015 ©

  – תוכנית קורסים מתקדמים באמנות, ומיודעים לאמניות ואמניםNVAהקורס מתקיים במסגרת 
  פועל ללא חללNVAפעילים, לפיתוח דיון רחב ומעמיק על אמנות ברמה המעשית והרעיונית. 

או כיתות לימוד, ומקיים את הלימודים במקומות הרלוונטים לתוכן או התחום הנלמד. 

 – מנהלת תוכנית הקורסיםיעל ברנט

 – יזם ומנהליהונתן ה. משעל
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