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 ַמְבִריק ָּכֵבד ָזז ָּגֵדל — 
חשיבה חדשה על חומר בעיצוב 

לאורך ההסטוריה של התרבות המערבית, למימד החומרי של פעולת 
העיצוב היה מעמד מרכזי. לאיכויות האסתטיות של החומר נלוו ערכים 
נוספים שנבעו לא רק מתכונותיו הפיזיות של החומר אלא גם מהערכים 

התרבותיים בהם הוטען במהלך השנים. החל מהמחצית השניה של המאה 
ה־20, עם המצאת המחשב, ובהשפעת תיאוריות מדעיות שהתפתחו באותה 

התקופה )כדוגמת הקיברנטיקה ותורת האינפורמציה ומאוחר יותר חקר 
ה־DNA(, איבד החומר את מעמדו הייחודי ואת מקומו תפס המידע שנתפס 

כמנוע הכלכלי, המדעי והתרבותי של העידן החדש. במישור הפיזי קיבל 
הפיחות במעמדו של החומר ביטוי עם פיתוחן של טכנולוגיות חדשות 

בתחומי הנדסת החומרים. באמצעותן התאפשרה המרת השימוש בחומרי 
גלם טבעיים בחומרים סינטטיים זולים ובעלי שרידות פונקציונלית 

נמוכה, התואמת את האינטרסים של "המכונה הקפיטליסטית". במקביל, 
עם פיתוחם של ממשקים גרפיים במחשב, עבר העיצוב גם למרחב 

הווירטואלי בו זכה החומר לקיום מסוג חדש: איכויות חומריות שנוסחו 
באמצעות קוד וייוצגו באמצעות סימולציות שלהן על גבי מסכים, הקנו 

לאובייקטים תכונות שאין להם בהכרח קיום בעולם החומר הממשי. 

בראשית המאה ה־21, עם ההכרה בעוצמתו של המשבר האקולוגי והעלאת 
המודעות למחירים הכבדים )האנושיים והסביבתיים( הכרוכים בכרייה, 

ייצור ושימוש של חומרים שונים, החל דיון מחודש במעמדו של החומר 
 The material”( ,"ובהיבטים האתיים של השימוש בו. "המפנה החומרי

turn”( שהכרה זו הובילה אליו, ייצר שיח סביב "המטריאליזם החדש" 
)“new materialism”( והבנה כי לאובייקטים בעולם ולאיכויות 
החומריות שלהם יש סוכנות )agency( בעולם. בעקבותיה, התערער 

תוקפן של החלוקות המסורתיות בין טבע וחברה, האנושי והלא אנושי וכן 
בין החומרי והבלתי חומרי. כמו כן התפתחה גישה חדשה אל החומר שאינה 
רואה בו רק ישות קבועה המגולמת באובייקט, אלא כזאת שיש לה התנהגויות 
ומופעים משתנים. בתחום העיצוב גישה זו באה לידי ביטוי באימוץ חומרים 

ותהליכים ביולוגיים לצד שימוש בסוגים שונים של "חומרים חכמים" 
וחומרים ברי תכנות. ואכן, פיתוחים בתחומי הננו־טכנולוגיה והביו 

טכנולוגיה והעמקת ההבנה בתהליכים ביולוגיים, הובילו ליכולות גבוהות 
של מניפולציה על חומרים קיימים ויצירת חומרים חדשים שהעשירו מאוד 

את מרחב הפעולה של המעצבים.

הכנס "חומר" מבקש לבחון את ההשפעה של השימוש בחומרים חדשים 
בעולם העיצוב, וכן את האופנים בהם גישות חדשות לחומר משפיעות על 

תהליכי עיצוב באמצעות חומרים "מסורתיים". 

ד"ר יעל אילת ון אסן 
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 I 09:30 / פאנל 
יו״ר: פרופ׳ דודי ראב״ד

לעצב חומר / לעצב מציאות

חומרים משנים מציאות, אפרת ברק

ממחצבים, דרך תעשיות וטכניקות מסורתיות ועד למחקרים ופיתוחים חוצי 
תחומים ופורצי דרך, עולם החומרים מתקיים בין עיצוב לתעשייה, בין 

מסורת לחדשנות ובין הנדסה לסביבה ונוגע בכל תחומי העשייה, הייצור 
והחיים. מתוך ההבנה שחומרים מהווים נקודת מפגש משמעותית עם 

צרכים, עם משתמשים ועם הסביבה, פרקטיקת החדשנות בחומרים 
)material innovation( משלבת נקודת מבט תעשייתית-הנדסית 

המתייחסת לחומרים כפלטפורמה פונקציונלית, עם נקודת מבט עיצובית-
עסקית המתייחסת לערכים וההשפעות ההתנהגותיות, התרבותיות 

והסביבתיות של חומרים. היא עוסקת ביצירת חיבורים מדויקים בין חומר 
לתכלית, לשימוש ואף למהות ומהווה כלי משמעותי לפיתוח חיזוק ושיפור 

יכולות בתחומי יישום רבים.

ההרצאה "חומרים משנים מציאות" תסקור רעיונות ואפשרויות לחדשנות 
בחומרים ותציג עקרונות חשובים באמצעות דוגמאות מתחומי יישום שונים 

בדגש על חשיבה יצירתית, מחקר וידע מתחומים ניסיוניים, תעשייתיים 
ומסורתיים והיענות לצרכי הפרויקט והלקוח. 

אפרת ברק הינה מומחית לחדשנות בחומרים בעלת גישה רב תחומית וידע 
נרחב בתחומי החומרים, הטכנולוגיות, הקיימות, התעשייה והעיצוב. יועצת 

ומובילת חדשנות בחומרים, פרקטיקה המתמקדת בהתאמה יצירתית 
ואופטימלית בין חומר לתכלית כאמצעי לפתרון אתגרים בתהליכי תכנון 

וייצור, וככלי לשיפור ופיתוח יכולות חדשות עבור חברות, יזמים ועצמאים. 

אפרת היא מנהלת לשעבר של ספריית החומרים ע"ש אהרון פיינר עדן 
במוזיאון העיצוב חולון ועוסקת מעל לעשור בתחומי החומרים והעיצוב. 

היא בעלת ניסיון רב במחקר יכולות ומגמות בעולם החומר, ושל פיתוחים 
של מעצבים, סטארט-אפים וחברות מקומיות ובינלאומית. היא מרצה 

בכנסים ואירועים מקצועיים ומרצה אורחת באקדמיה, ואוצרת־שותפה של 
תערוכות חדשנות בחומרים. בעלת תואר ראשון בעיצוב תעשייתי ממכון 

.HIT ,טכנולוגי חולון

 חומרי גלם חצי מוגמרים כאמצעי למבע עיצובי
פרופ' דב גנשרוא

חומר גלם מעובד המשמש בייצור מוצרים משולב לעתים קרובות מאוד עם 
 .)stock forms( "צורה; צורות אלו מכונות "צורות מלאי 

צורות נפוצות מסוג זה בהקשר של פליז יכללו למשל פלטות, מוטות 
וצינורות בצורות ומידות שונות. לעיתים צורות חומר אלו מכונות גם "חצי 

מוגמרים", למעשה מוט פליז מרובע בגודל 10x10 מ"מ  הוא מוצר שלם 
כאשר מסתכלים מנקודת המבט של מי שיצר אותו. הגיון ייצור שמקורו 
בצורות מלאי קשור כמובן להיבטים כלכליים, לשיקולי סטנדרטיזציה, 

אפשרויות שינוע וכו' ויש להם השפעה רבה על עיצוב המוצרים.

הרצאה זו מציעה שתי תובנות מרכזיות ביחס לקשר הקיים בין חומרים 
לצורות בהם הם מונגשות למעצבים: ראשית, ההבנה שמוצרים סופיים 

מונעים לעתים קרובות לעיצובים מסוימים עקב שימוש בחומר המבוסס על 
צורות מלאי. שנית, אנשים התרגלו לקשר בין החומר לתבניות הצורניות 

בהם הוא מופיע עד כדי כך שניתן לראות אותם כמכלול באופן הקושר 
תרבותית את החומר ואת הצורה לישות אחת בזיכרון שלנו.

בעוד מעצבים עושים על פי רוב מאמצים רבים כדי לטשטש את העקבות של 
צורות המלאי במוצרים שלהם, כדי לאפשר לצורה הייעודית החדשה 

להחוות ללא "רעשי רקע", הרצאה זו תציע לראות בהנכחתו אפשרות 
לייצר שיח בין עבר להווה, לשאת אופי קודם למימוש רענן. היא תתייחס 

לפרויקטי עיצוב שונים של הסטודיו שהותירו בכוונה גישה לצורות המלאי 
החומריות, תוך התייחסות אליהן כסוג של רדי־מייד המאפשרת להטעינם 

בהקשרים חדשים.

פרופ' דב גנשרוא )יליד 1970, ארה"ב( הינו מעצב מוצר עצמאי, בוגר 
בהצטיינות של המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל )1993( ובה הוא מלמד 

כיום במסגרת התואר הראשון והשני. במשך שנים רבות היה שותף עם 
פרופ' עמי דרך )1963–2012( בסטודיו עמידב. עבודותיו ויצירות 

 הסטודיו הוצגו בגלריות ומוזיאונים רבים בארץ ובעולם כדוגמת 
 Cooper Hewittהמוזיאון לאמנות מודרנית בניו־יורק, ה־ MoMAה־

מוזיאון העיצוב הלאומי של ה־Smithsonian בניו־יורק, מרכז פומפידו 
 Red Dot מוזיאון לאמנות ועיצוב בניו־יורק, מוזיאון MAD ,בפריז

בגרמניה וכמו כן נמצאות באוספים פרטיים ומוזיאלים רבים. עבודות אלו 
מאופיינות בשימוש מושכל ומותח גבולות בחומרים ובטכנולוגיות ייצור 

וכן בשימוש ברדי־מייד ובהומור.
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איך מעצבים חומר? גילי קוצ'יק ורן אמיתי 

בהרצאה יוצג פרוייקט Design Inspiration Kitשעוצב ע"י סטודיו 
קוצ'יק אמיתי עבור חברת Stratasys המתמחה במדפסות תלת מימד. 

הפרוייקט הינו ערכה שמדגימה את היכולות של מדפסות ה PolyJet של 
החברה תוך יצירת שפה אחידה ואסטתית שמשמשת כפלטפורמה מאחדת 

לכל הדוגמאות ומסייעת לספר ולהנגיש את הטכנולוגיה באופן תקשורתי 
ופשוט. הפרוייקט זכה בפרס Red Dot הגרמני לשנת 2021 והינו חלק 

מהאוסף של מוזיאון העיצוב וספריית החומרים בחולון.

 סטודיו גילי קוצ'יק ורן אמיתי הוקם בשנת 2009 על ידי מהמעצבים 
רן אמיתי )1980( וגילי קוצ'יק )1983( אשר הכירו והפכו לזוג בחיים 

ובעיצוב בזמן לימודיהם במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל. זהו סטודיו 
מולטי דיסציפלינארי המתעסק במגוון תחומי עיצוב ונע בחופשיות בין 

חומרים, טכנולוגיות וסוגי מוצרים. בין לקוחותיו בישראל, חברות כגון 
כתר, אלביט וסטרטסיס ובין לקוחותיו בחו"ל נמנות מהחברות החשובות 

 .Cappelliniו־ Hay ,MDF ,Magis בעולם בתחום הריהוט כדוגמת
הסטודיו זכה במספר פרסי עיצוב בינלאומיים יוקרתיים, ועבודתיו הינם 

חלק מאוסף מוזיאון העיצוב חולון.

 II 11:45 / פאנל 
יו״ר: פרופ׳ עודד עזר

חומרים בהקשרים היברידיים

 חשיבה טקסטילית: מרחב משותף לעיצוב חומרים 
ד"ר אדר' אריאל בלונדר ושירה שובל

בשנת 1957, אורגת הבאוהואס הנודעת אנני אלברס כתבה אודות הקשר בין 
אדריכלות לטקסטיל, בניסיון לפענח את מערכת היחסים בין הדיציפלינות:

”If the nature of architecture is the grounded, the 
fixed, the permanent, then textiles are its very 

antithesis. If, however, we think of the process of 
building and the process of weaving and compare the 
work involved, we will find similarities despite the 

vast difference in scale.“

כאדריכלית ומעצבת טקסטיל, החוקרות יחד תהליכי עיצוב במערכות 
חומריות שונות, שדה היצירה המשותף מתקיים במרחב של חשיבה 

טקסטילית. דרך מחקר חומרי במדיומים שונים, ובשיתופי פעולה עם 
מומחים משדות ידע אחרים משלהן, הולכת ומתבהרת מתודולוגיה 

המבוססת על עבודה משטחית מתוך תכונות החומר, שילוב של כלים 
ידניים ודיגיטליים — המהווים מרכיבים של אותה חשיבה. 

בהרצאתן יציגו שירה ואריאל פרויקטים נבחרים מתוך עבודתן המשותפת 
וידגימו כיצד עקרונות של חשיבה טקסטילית יכולים להוות נקודת מבט 

חדשה לעיצוב חומרים.

BlonderShoval הינו שיתוף פעולה פורה בין שירה שובל )מעצבת 
טקסטיל( ואריאל בלונדר )אדריכלית(, הנפגשות באמצע הדרך סביב 

האהבה לטקסטיל והעניין בחומרים. דרכן המשותפת החלה בשנת 2013 
בפרויקט מקורי ליריד צבע טרי, כאשר אריאל ניהלה את מעבדת הפאבלאב 

הראשונה בארץ ושירה ניהלה את ספריית החומרים של מוזיאון העיצוב 
חולון. הפרויקטים המשותפים של אריאל ושירה מתאפיינים בגישה מחקרית 

לעולם החומר ועם השנים מתגבשים לכדי פרקטיקה של עיצוב חומרים — 
פרקטיקה בהתהוות בשדה העיצוב המקומי, הקוראת לחיבור בין עולמות 
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שונים: עיצוב, מדע, תרבות. הן פועלות, כל אחת בתחומה, לפיתוח אקדמי 
של תהליכי עיצוב מבוססי חומר, במחקר ובהוראה במוסדות שונים 
)האוניברסיטה העברית, שנקר, טכניון, בצלאל, ועוד(. עבודותיהן 
מתבססות על ערכי הקראפט ומשלבות בין כלים ידניים ודיגיטליים 

בהתנסויות במגוון חומרים שונים ביניהם טקסטיל, ממברנות גמישות, 
חומרים מרוכבים וחומרים קרמיים. הן הוצגו בתערוכות ובכנסים בארץ 

ובעולם ובשנת 2019 זכו בפרס העיצוב של משרד התרבות.

 חומריות דיגיטלית באמנות ומציאות רבודה
טל מיכאל הרינג

האמנות החזותית התבססה לאורך ההיסטוריה בעיקר על יצירה בחומרים 
פיזיים. למרות שלאורך המאה ה־20 העשייה האמנותית קיבלה ביטוי גם 

באמצעים לא חומריים, המפגש עם הטכנולוגיות הדיגיטליות איפשר 
לאמנים לבטא את עצמם במרחב הווירטואלי, מבלי להיות כבולים לחוקים 

פיזיקליים כלשהם. כך, באמצעות "חומרים דיגיטליים ואינטראקטיביות 
תיכנותית" הם יכלו לברוא עולמות ולהתערב בעולמות קיימים באמצעות 

"חומר" מסוג חדש – קוד מחשב. השימוש במדיום של מציאות רבודה 
)AR—Augmented Reality( המושתת על טכנולוגיות דיגיטליות, משלב 

תודעתית בין העולם הדיגיטלי לעולם הממשי — עד לכדי יצירת אמנות 
ה"קיימת ולא־קיימת" בו־זמנית.

הרצאה זו תסקור את המדיום הטכנולוגי האמנותי החדש של המציאות 
הרבודה )AR( תוך התמקדות בתערוכת "לראות את הבלתי נראה", אותה 
אצר לאחרונה הרינג. במסגרת התערוכה, מוצגות עבודות של 13 אמנים 

בינלאומיים בניהם עבודותיהם של איי ויי ויי )סין(, רפיק אנדול )טורקיה( 
וסיגלית לנדאו )ישראל(, אשר ניתן לחוותן רק בביקור פיסי בגנים 

בוטניים ברחבי העולם ודרך מסך הטלפון החכם.

טל מיכאל הרינג הינו אוצר, אמן ניו מדיה ובמאי המתמחה במציאות 
מדומה, מציאות רבודה, משחקי וידיאו אמנותיים ואמנות אינטראקטיבית־

טכנולוגית. הוא משמש כראש תחום הניו־מדיה בקרן גשר לקולנוע רב 
תרבותי, ומסייע בפיתוח, הפקה, וליווי אמנותי של מעבדות יצירה 

 Narrative העוסקות ביצירה נרטיבית בפורמאטים חדשים כדוגמת
Games, Interactive Web Series, 360 Video ו־VR . כמו כן הוא 

מרצה אודות יצירה נרטיבית ב VR-AR במסלול למדיה דיגיטלית 
באוניברסיטת ת”א ובמחלקה לתקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון. 

הוא אצר, בין היתר, תערוכות במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 
והקרן לאמנות עכשווית Outset. יצירותיו כאמן, הוצגו בפסטיבלים 

יוקרתיים ברחבי העולם.

 לבחור בסופרמרקט או להכין בעצמי? 
שלומית באומן

בשנים האחרונות מתרחשות תמורות רבות ומשמעותיות כתוצאה של 
פיתוחים בתחומי הננוטכנולוגיה המאופיינים בקצב התפתחות מהיר 

ושינוי בהנחות היסוד בתחומי ידע שונים כמו חלל, רפואה, ספורט, 
ביולוגיה וכדומה. 

מחקרים שונים מצביעים על מגמה לפיה 'השתנות ודינמיות' הפכו 
למרכיב משמעותי בעיצוב, וכי הפוטנציאל של הקשר בין חומרים חדשים, 

שיטות בניה חדשות )מבוססות תהליכי bottom up( ושילוב עם מדיה 
דיגיטלית מבסס את הטענה כי אנחנו בעיצומו של מעבר מ"אובייקט 

סטאטי" ל"אובייקט דינמי". בנוסף למגמה זו, מזעור, שליטה גבוהה יותר 
ותפיסת האובייקט כ"ענן של מולקולות", משנה את העיצוב ממודרניסטי 

גנרי — המיועד לקהלי יעד בעלי מכנה משותף רחב - לעיצוב משתנה 
בהתאמה אישית. 

מתוך תהליכים אלו, נובעת אסטרטגיה חדשה ביחס לחומרים, המתרבים 
בקצב מהיר. כמו כן, היכולת החדשה ליצירת מניפולציות בקשרים בין 

האטומים והמולקולות - מאפשרת בכל רגע נתון פיתוח של חומרים בעלי 
מאפיינים חדשים ולא מוכרים. בהרצאה נדון בקצרה ביחסי הגומלין בין 

ננוטכנולוגיה לבין פיתוח חומרים חדשים, ובין חשיבה המאתגרת את 
המעצב ואת התהליך העיצובי.

שלומית באומן הינה יוצרת וחוקרת עיצוב, ותרבות חומרית ומרצה בכירה 
במחלקה לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי בחולון )HIT(. היא בעלת תואר 
שני )MSc( מהמסלול לעיצוב תעשייתי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים 

בטכניון )יחסי גומלין בין ננוטכנולוגיה ועיצוב(. כיום היא דוקטורנטית 
במסלול לעיצוב תעשייתי, בפקולטה לאדריכלות בטכניון ומשמשת כאוצרת 

ראשית בבית בנימיני - מרכז לקרמיקה עכשווית בתל אביב. היא הציגה 
תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות רבות בישראל ובחו"ל.
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 III 12:45 / פאנל 
יו״ר: אדר׳ אודי קרמסקי

חומרים וזמן

אופקים מוזרים, נתנאל אלפסי

באופן מסורתי, צורה נחשבה הן לחומר הגלם והן לתוצר הסופי של 
האדריכלות. הרצאה זאת מציעה מבט חדש על החומר האדריכלי בו חומר 

הגלם של האדריכל אינו עוד צורה אלא דפורמציה: הצורה עוקבת אחר 
תהליך העיצוב ובמקום לתחום או לכוון אותו היא מתהווה מתוך התהליך 

כתוצר של תנועה הקודמת לה. מבט חדש זה על החומר מקשר בין פיזיקה 
מתקדמת ואדריכלות עכשווית, מחבר בין הדיגיטלי לפיזי ומאפשר מעבר 
בין קנה מידה שונים, מגיאומטריה לחומר ומחומרים לבנייה ועיצוב ועד 

לביצועים.

לקראת עתיד אפשרי של הסביבה הבנויה, בו בני אדם וחומרים יכולים 
לבנות ולגדל מבנים ביחד באמצעות אינטראקציה מקומית וללא בקרה 

מרכזית. בהקשר זה צורה אדריכלית חדשה אינה נהגית אלא מחולצת 
מהווירטואליות שלה. לקראת סביבות אדריכליות המאפשרות פיתוח של 

מכלולים חכמים יותר, עם חומרים שמתחברים באופן ספונטני, מסתגלים 
לסביבה, משנים את עצמם ומטמיעים יכולות בתוך המבנים המאפשרים 

להם להשתפר עם הזמן.

נתנאל אלפסי הוא אדריכל וחוקר, מייסד שותף של A N +, פרקטיקת עיצוב 
שיתופית המחברת בין אדריכלות, אמנות ופילוסופיה. נתנאל סיים את 
לימודיו בבית הספר לאדריכלות ובחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל 

אביב. לפני פתיחת הסטודיו בישראל נתנאל צבר ניסיון עיצובי בשיתוף 
פעולה עם R & Sie )n( Architects( Francois Roche( בפריז. כיום 

הוא מכהן כראש בית הספר החדש לארכיטקטורה בנגב 
במכללת SCE להנדסה ומוביל את מעבדת הטבע המלאכותי בשיתוף 

המחלקה לפיזיקה לא ליניארית באוניברסיטה העברית בירושלים.

חומרים כקפסולות של זמן, שחר ליבנה

לחומרים יש יכולת מעניינת לקלוט לא רק סימני זמן פיזיים כדוגמת 
שריטות, שחיקה ואנטרופיה, אלא הם נושאים ברובם גם זיכרונות של 

טכנולוגיות מיושנות ושל פרקטיקות פוליטיות ותרבותיות שאבדו מזמן.

בהרצאתה תציג ליבנה את פעולתה כמעצבת חומרים מושגיים, המשתמשת 
בפרוייקטים שלה בזיכרונות המוטבעים בחומרים כדי לספר סיפורים 

הנוגעים לעברם או לעתידם הנצפה.

בהקשר זה היא תבחן את העידן הגיאולוגי של האנתרופוקן, מונח המשמש 
בהקשרים רבים כדי לתאר את העידן הפלנטרי הנוכחי כעידן גיאולוגי 
חדש, המוגדר על ידי השפעה המסיבית של הפעילות האנושית על כדור 

הארץ. עדות חומרית לפעילות זו המתקיימת בקנה מידה ללא תקדים, ניתן 
למצוא לדוגמא באמצעות חומרים כמו פלסטיק, זכוכית אטומית ועצמות 

של בעלי חיים מבוייתים.

בין הסמנים של האנתרופוקן, אנו מוצאים חומרים שנוצרים באופן טבעי, 
או חצי־טבעי לוקחים חלק בטרנספורמציות בזמן עמוק של חיים־מוות 

וביולוגיה־גיאולוגיה, המובילים מבט פילוסופי, פיוטי ופיזי אל השימוש 
והיצירה של חומרים בתחום העיצוב.

שחר ליבנה היא מעצבת חומרים קונספטואלית זוכת פרסים העובדת 
מהולנד, זוכת פרס דיזין למעצבת העולה של שנת 2020 ואחת ממאה 

המשפיענים בעולם העיצוב של מגזין אייקון לשנת 2019. היא הציגה 
במוזיאונים החשובים בעולם ועושה שיתופי פעולה עם מותגים כגון 

באלנסיאגה, מוזיאון הקופר יואיט בניו יורק ועוד.
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צורה, זמן וחומר, דנה זליג

עיצובו של חומר חסר צורה וחסר איפיון, כרוך ביצירת סדר במערכת 
 צורנית מדרגה אפס. במסגרת ההרצאה יוצגו מספר פרויקטים 

ניסיוניים, שנועדו לחקור ולקדם רעיונות של חשיבה מבנית הנדסית. 
פרויקטים אלו עוסקים בתכנון מבנה של חומרים רכים בתחום הפיסיקה 
היישומית ומגלמים את הרעיון של תכנות פיסי של חומר. מצבי הביניים 

 השונים של ניסויים אלה, אינם אלא התפתחות טבעית של השתנות
החומר מצורת המקור שלו לצורה מורכבת יותר בעלת תכונות גיאומטריות 

הנדסיות משופרות. 

הפרויקטים שיוצגו במהלך ההרצאה מאמצים גישה ניסויית אבולוציונית, 
באמצעותם נבחנות שוב ושוב התחזיות שטבועות בחומר עצמו - במטרה 
לגבור על הפיתוי החומרני והחומרי ולהציע פרספקטיבות חדשות ביחס 

שבין חומר ואופני השימוש בו. בהרצאה יוצג הפוטניציאל האסתטי־פואטי 
של עקרון פיסיקאלי – שהתובנות ביחס אליו נחשפו בתהליך העבודה 

באמצעות ההתבוננות הישירה והאינטואיטיבית לתוך החומר ולא 
באמצעות פעולת הדמיון.

דנה זליג )1985, תל אביב( הינה מעצבת מוצר בתעשיית ההייטק 
הישראלית, בעלת תואר ראשון בעיצוב תקשורת חזותית )שנקר( ותואר 

שני בעיצוב תעשייתי )בצלאל(. במסגרת שיתוף פעולה שלה עם מכון רקח 
לפיסיקה, באוניברסיטה העברית בירושלים, היא עוסקת במחקר במדעי 

החומר, המבוסס על תהליכים עיוניים וניסיוניים תוך תצפיות בתהליכים 
בטבע. מחקר זה משלב מערכות חישוביות ושיטות תכנון המיושמות בשדה 

המדיה והעיצוב. 

הפקולטה לעיצוב, HIT מכון טכנולוגי חולון

עורכת הכנס ד"ר יעל אילת ון אסן

ועדת היגוי פרופ׳ דודי ראב"ד, ד"ר יעל אילת ון אסן, שלומית באומן

עיצוב גרפי אנני אגייב, מיכל חלפון, שקד כהן, יועד מדמוני

תודות מיוחדות חמדה כהן, נועה קרס, אביב ליכטר

21.12.2021
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