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פורטפוליו

קורס סטודיו זה מציע התנסות רעיונית ומעשית בתחום עיצוב אינטראקציה באמצעות המדיום 

של שפה וטקסט. הקורס מציג לסטודנטים מושגים, כלים וטכניקות חישוביות ליצירת עבודות 

עיצוב המבוססות על טקסט ושפה, בדגש על תכנים דינמיים ותלויי זמן. הקורס מבקש לחדד 

את הכישורים הקונספטואליים, האסתטיים והטכניים של הסטודנטים על מנת לאפשר להם 

דרגות חופש לביטוי יצירתי באמצעות המדיום של השפה. כמו כן, מטרת הקורס היא לאפשר 

לסטודנטים להתנסות בבניית דימויים המונעים על ידי קוד מחשב ומדיה אינטראקטיבית.



הרדיקלים שלושת

ואלקטרוניקה.  פרספקס, ארדואינו על בלייזר וצריבה אינטראקטיבי | חיתוך פסל

ליברמן אופיר

שלושת הרדיקלים הינה קופסה שחורה המכילה את כל שורשי המילים (בני שלוש אותיות) של 
השפה העברית. הקופסה כוללת שלושה צגים (segments 16), שלושה כפתורים, כפתור איתחול 

וסולונואיד מרעיש. 

לאחר מחקר בסיסי בנושא השפה העברית מצאתי עניין מיוחד במורפולוגיה של השפה. 
מורפמה (שורש) היא יחידה לשונית מינימלית בעלת משמעות, הנושאת את עיקר המשמעות 

הלקסיקלית של המילה. מצאתי עניין רב במבנה השפה והחוקים בהם הצבת השורשים בבנינים 
השונים יוצרים פעלים שונים במשמעותם וזהים במבנה. 



הרדיקלים שלושת

המקורית. 'לעצור בצורתם השורשים של תיעוד ליצר ביקשתי מהמחקר שלמדתי החומר כל מיפוי לאחר
את הזמ'ן מבחינה של שינוי השפה ולאפשר לאנשים להתחבר למימד המיתי של השורש העברי.

 
החלטתי ליצור קופסה אשר תכיל את כל השורשים של השפה העברית ותאפשר למשתמשים לנסות 

ולמצוא שורש משלל הקומבינציות ששילוב האותיות (א-ב)מייצרות. 
הקופסה מזמינה את המשתמש לנסות לעצור את את רצף האותיות על שורש קיים ע"י לחיצה של כל 

אחד מכפתורים שפוקדים על הרדיקלים. אם המשתמש הצליח לעצור על שורש קיים (בדיקה מתבצעת 
מול בסיס הנתונים שקייים על לוח הארדואינו) הרדיקלים ינקשו פעם אחת, אם המשתמש לא מצליח, 

הרדיקלים ינקשו 7 פעמים ויצרו רעש לא נעים, כמעט מפחיד. 



פואטיגרפיה

סמנטית רשת באמצעות עברית שירה של גרפי ייצוג

לי זילברשטיין 

הפרויקט עוסק בניתוח מבני וסמנטי של שירים עבריים הלקוחים מתוך פרויקט בן יהודה, שהינו 
מאגר ספרות ושירה עברית, וייצוגם באופן גרפי באמצעות תכנות בשפת Processing. התוצר של 

מהלך העיבוד הממוחשב הינו ייצוג ארכיטקטוני ויזואלי של השיר באמצעות רשת סמנטית 
המתארת הן את מכלול הקשרים הפנימיים והן את המבניות של השירים השונים. הפרויקט מגלם 

בחובו הצעה ל"קריאה" אחרת של שירה עברית וזאת באמצעות ויזואליזציה של שיר. 

גישה זו תספק מבט על, המאחד את מגוון רבדי ליבת השיר, מערכות הקשרים המתקיימים בו 
והמבניות הנגזרת מכך. זהו ניסיון להציג באופן גרפי את הגדרת המונח "שירה" על פי סמואל 

טיילור קולרידג', המשורר הרומנטי והפילוסוף האנגלי: "השירה היא מיטב המילים במיטב סדרן". 
הרציונל של הפתרון המוצע מעוגן בגישת "cultural analytics" של חוקר המדיה לב מנוביץ' 

המעודדת שימוש בייצוג חזותי ממוחשב ככלי סטנדרטי לאנליזה וייצוג של פריטי מידע תרבותיים
והומניסטיים.



פואטיגרפיה

השאר חזותי. בין ייצוג לכדי השיר עיבוד את לאפשר במטרה סמנטי ניתוח מבוצע הראשוני בשלב
מזוהות תבניות חריזה, מילים זהות ודומות ונוצרת רשת הקשרים מפושטת לכלל מופעי המילים. 

שלב זה כולל ניפוי מילות קישור ויחס, תהליך המתמקד בליבת
השיר ומדגיש את המילים המשמעותיות ואת רמת הקשר שביניהן.

בשלב השני נתונים אלו עובדו כך שימצאו ביטוי הולם באמצעות תצוגה גרפית המבוססת על רשת 
של צמתים בהם מוצגות מילות השיר והמקושרים ביניהם בהתאם להקשר הסמנטי שבין המילים. 

גדלי הצמתים וצבעם מצביעים על חשיבות המילה המיוצגת כפונקציה של כמות המופעים בשיר ושל 
המרחק בין מופעי מילים זהות. עובי קו היקף הצומת מהווה נגזרת של אורך המילה, ככל שזו ארוכה 

יותר כך קו ההיקף הינו עבה יותר.



פואטיגרפיה

כל הצמתים, כאשר בין המחברים דקים קוים ידי על ומיוצגים המילים רצף על מצביעים הקשרים
מילה מחוברת למילים הסמוכות ואל הקשורות אליה. בנוסף מיוצגים קשרי חריזה וקשרי דמיון בין 

מילים וזאת באמצעות קוים בעלי סגנון, עובי וגוון שונה. אורך
הקשרים בין המילים מצביע על איכות הקשר. ייצוג השיר מתבצע על ידי הצגת מיקום הצמתים 

ומגוון סוגי הקשרים שביניהם ובהמשך הצבה של מילות השירים בהתאמה.

הניתוח והייצוג הגרפי מבוצעים בזה אחר זה תוך הקצאת פרקי זמן קצובים להצגה אינטראקטיבית 
של כל שיר. המערכת מאפשרת לעבור באופן אינטראקטיבי בין שלושה מצבי תצוגה: הצגת מכלול 

רכיבי השיר, הצגה מרחבית של הצמתים, והצגה מבנית של הקשרים הסמנטיים.



Clara Poetica – צחות המליצה
מיצב מולטימדיה

גל אוריין

ביהדות מאמינים שתחיית המתים תחל כשהמשיח יגיע לירושלים מכיוון הר הזיתים, לכן בחרו 
רבבות לקבוע שם את מקום משכבם. על הקברים הוקמו אבני מצבות המשמשות ציון לנפש חיה. 

על חלק מאבני המצבות חקוקים טקסטים המציינים כי מצבה זאת מסמנת מקום קבר של פלוני 
אלמוני. הטקסטים, הנקראים מליצות, מכילים מידע על הנפטר ומנוסחים כתפילה לעילוי נשמת 

המת. בהסתכלי משיפולי הר הזיתים מעלה ראיתי רבבות מצבות ושיוויתן למאגר מידע ענקי, אותו 
עזרתי לשעתק ולקטלג לחיפוש באינטרנט. 

תהיתי על השוני בחוויה של קריאת המליצות כאשר אינך ניצב למול שלשלת הדורות. מסגרת 
הקורס היוותה עבורי הזדמנות לחקור את מגוון התפקידים שיוחסו למליצות אלו ומה נשתנה כאשר 
שועתקו לתצורות אחרות כמו ספר "חלקת מחוקק" ופרויקט מיפוי הר-הזיתים, את תובנות המחקר 

זיקקתי למיצב מולטי-מדיה.



ברוח לרשום
זבלודובסקי וולפסון / גיל רונן

כאשר התחלנו לחקור את תפקידי הרוח למיניהם, הבנו שיש נושאים מטא-פיזיים שמממשים את 
הרוח בתרבות שלנו, ומביאה אותנו להסתכלות שונה בדרך ממה שאנחנו מכירים במושג רוח. אחד 
מהם הוא הנוכחות הבלתי נראית של הרוח, רוח אינה ניתנת לראייה על פי העין האנושית, אלא אם 

כן היא מביאה את אותותיה הפיזיקאליים על מבנה או אובייקט אחר. 
כשאר בחנו את הנושא, הבנו שהסביבה הכי טבעית של הרוח היא בנוף הגדול והרחב, המכיל את 

כל מה שמסביב נוף בין אם זה מדבר, עיר, ים וכדומה, ובכך ישנה הבנה שהרוח כחלק מהאלמנטים 
של יסוד כדור הארץ, מניע בצורה מסתורית את העננים ומביאה איתה גם שינויי אקלים. 

האובייקטים שבחרנו לעבוד איתם הם העצים, הרוח והטקסט, הקישור שלנו ביניהם הוא בחיבור הבלתי 
צפוי של מהמשפיע על מה, ובכך אנחנו רואים את הרוח משפיעה על העצים, על הטקסט ועל הנוף 

המשתנה, כאשר בתוספת או שינוי קטן, כל אחד מהם משפיע על הקומפוזיציה ויוצר מציאות חדשה.



לרשום ברוח 
רונן וולפסון / גיל זבלודובסקי 

הטכניקות הנמצאות בעבודה הן איור, המבוצע בעזרת אנימציה, הקו מנחה לכך היה החופש שניתן 
ליד לעשות כרצונה, כדי לבטא את תנועת הרוח, וכדי לבטא את הזרימה הבלתי פוסקת של התנועה 

המטא-פיזית של העבודה. כמו כן נוסף חלק התכנות הנותן דחיפה לתזוזת העצים, ולתזוזת 
הטקסט, השליטה מול חוסר השליטה מתבטאת כאן בצורה ברורה, כאשר ישנם אובייקטים כמצב 

נתון ואיתן, נוספה פקודה אשר מאפשרת לנו ולצופה להתערב בנעשה בקומפוזיציה . 

בפיזור הטקסט אנחנו יכולים לראות את העניין האנרגטי שמשפיע על רוח המרחב האין סופי 
ומשתנה, כל מפגש בין טקסט לבין אובייקט אחר, בין אם הוא מתנגש בו, עובר על ידו, או נוחת 

לידו, נותן תחושה שונה של נוף חדש שנוצר מתוך כך.




