
אמנויות ומדעים נפגשים מחדש
סדרת הרצאות של ביה"ס לאמנויות, הפקולטה למדעי הרוח, והפקולטה למדעי הטבע

תשע"ה, סמסטר ב', ימי ד', 16:00-18:00, חדר 206, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר הכט
מרכזי הקורס: פרופ' שרית לריש, החוג לביולוגיה, פרופ' עתי ציטרון, החוג לתיאטרון

לאחרונה גוברת ההכרה בקרב מדענים ואמנים כאחד בפוטנציאל הטמון בחידוש הדו-שיח בין אמנויות 
למדעים. דו-שיח כזה התקיים בתקופות קודמות בהיסטוריה, אך כמעט נעלם בתקופה המודרנית עקב 

העדפת ההתמחות המבודדת את המקצועות השונים אלה מאלה עד כדי זרות מוחלטת. חידוש הדו-שיח 
ורענון התפיסה הבינתחומית תרמו להתקדמות משמעותית בתעשיות המתוחכמות, בתקשורת 

האלקטרונית, ברפואה, באמנויות המולטימדיה ובתחומים רבים אחרים. מרכזי מחקר מובילים בעולם 
מקדמים פורומים דיאלוגיים של מדעים ואמנויות, וגם בארץ מתחזקת ההכרה בתועלת הטמונה בשיח 
הבינתחומי. המרצים בסדרה יספרו על התנסויותיהם בשיתוף פעולה מסוג זה ועל מחקר המשלב בין 

מדעים ואמנויות. סטודנטים הרשומים לקורס יזכו ב-2 נקודות זכות.

ההרצאות פתוחות לקהילת האוניברסיטה ולציבור

מפגשים בין אמנויות ומדעים – עבר, הווה, עתיד
             פרופ' שרית לריש ופרופ' עתי ציטרון

 11.3.15

 18.3.15Performing Science
             פרופ' אורי אלון, המחלקה לביולוגיה מולקולארית, מכון ויצמן למדע

משחק-מראה: מחקר מדעי על רגעי שיא באלתור משותף 25.3.15 
ד"ר ליאור נוי, המחלקה לביולוגיה מולקולארית, מכון ויצמן  למדע, וקבוצת תיאטרון הפלייבק, קרטושקס

מה הופך את מוח האדם ליצירתי?15.4.15 
פרופ' עידן שגב, המחלקה לנוירוביולוגיה, האוניברסיטה העברית

שלושה חברים נכנסו למערה29.4.15 
             פרופ' מינה עברון, החוג לארכיאולוגיה; פרופ' שרון פוליאקין, ביה"ס לאמנויות; 

             פרופ' יוסי ציגלר, החוג  להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה

הזיכרון האנושי: גרסת הביולוגיה  6.5.15
             פרופ' אדי ברקאי, דיקן הפקולטה למדעים, אוניברסיטת חיפה

על הטונים העיליים- ממתמטיקה ליצירה מוסיקאלית  13.5.15
             נורי יעקבי,המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר אילן,

Dept. of Brain and Cognitive Sciences, MIT             

סיור לימודי ב-מ.ס.ר - המרכז הארצי לסימולציה רפואית
(יתקיים בבקר, מוגבל לסטודנטים הרשומים)

 20.5.15

             מארח ומרצה: פרופ' אמיתי זיו, סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא ומנהל מ.ס.ר 

הדקדוק של הגוף:  מפגש בין חקר השפה לבין תיאטרון חזותי27.5.15 
             פרופ׳ ונדי סנדלר, ראש המעבדה לחקר שפת סימנים 

               והחוג לשפה וספרות אנגלית, אוניברסיטת חיפה

בין מדע ותנועה (סדנא של 3 שעות, לסטודנטים הרשומים לקורס)  3.6.15
שחר בנימיני – רקדן-יוצר; רונה אבירם – דוקטורנטית לביולוגיה במכון ויצמן וקולנוענית; 

לירון פינצ'ובר - מאמן דולפינים, מדען ובנאי. 

צפיה בסרט (בבית) When Bjork met Attenborough ודיון בעקבותיה.  10.6.15
פעילות נוספת: הצגה של קבוצת התיאטרון רות קנר ומפגש עם הבמאית, פרופ' רות קנר 

(החוג לאמנות התאטרון, אוניברסיטת ת"א). ההצגה עוסקת בנושאים מדעיים. פרטים יפורסמו.

סיכום17.6.15 

הפקולטה למדעי הטבעהפקולטה למדעי הרוח
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