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מבוא:

המרכז האוניברסיטאי לנוער מהווה מרכז מצוינות להעצמת בני
נוער ,טיפוחם ומיצוי יכולותיהם וכישוריהם במגוון תחומי ידע,
תוך קיום דיאלוג מכיל וגילוי מעורבות חברתית בקהילה.
העקרונות המנחים את המרכז בפעילותו הם :סיוע בהנגשת
ההשכלה הגבוהה ,עידוד מצוינות ופתיחות ,וצמצום הפערים
בחברה .המרכז פועל לחשוף את בני הנוער למגוון תחומים כגון:
מדעי הטבע ,החברה ,הרוח ,הטכנולוגיה ,המורשת והאמנות
וע"י כך להעניק לבני הנוער כלים לחשיבה יצירתית ומקורית,
התפתחות והבשלה אישית.
המרכז האוניברסיטאי לנוער ,באמצעות מגוון רחב של תוכניות
ויוזמות חינוכיות ,מאפשר מפגש של בני נוער עם מדענים בחזית
המחקר ומעניק חווית לימודים מאתגרת ומעשירה ,מקדמת
ומשפיעה.
קהל היעד הוא תלמידות ותלמידים בכיתות ד'–י"ב ,סקרנים
ושוחרי מדע אשר חותרים למצוינות אקדמית .מדי שנה
משתתפים בתוכניות השונות באוניברסיטה בני נוער מכל רחבי
הארץ ומכל שכבות האוכלוסייה ומגזריה.
במסגרת פעילות המרכז ,בני הנוער משתלבים בכל תחומי
הלימוד :המדעים המדויקים ,מדעי החיים ,התכנות והרובוטיקה,
וכן מדעי החברה ,מדעי הרוח ,משפטים ואומנות.

המכרז האוניברסיטאי לנוער באמצעות היחידה לנוער שוחר
מדע מקיים ימי עיון והרצאות בנושאים שונים ממגוון תחומי
המדע והטכנולוגיה .הפעילות כוללת הרצאות ,סיורים,
סדנאות וניסויים מעבדתיים .מטרת התוכנית לאפשר הכרה
והבנה של מושגים ,עקרונות ,תופעות ,רעיונות ויישומים
חדשניים במגוון תחומים.
קהל היעד :מורים ,רכזים ,מנהלים המעוניינים לחשוף ,לגרות
ולחזק את תלמידי ד'-י"ב ,המהווים את העתודה המדעית
והטכנולוגית של מדינת ישראל ולהכינם לעתיד ,כמבוגרים
מוכשרים ויצירתיים בחברה ובמדע.
אופן ההוראה :מקוון .ההרצאות יועברו באופן אינטראקטיבי
וישלבו העשרה ממגוון תחומים .יבוצעו הדגמות ניסויים
מעבדתיים וסיורים וירטואלים.
התכנים ואופי המפגשים נקבעים בשיתוף עם צוות בית הספר
וניתן לשלב נושאים מתחומים שונים .בתיאום מראש ,ניתן
להשתתף בנושאים אקדמיים נוספים.
ניתן לקיים מפגשים חד-פעמיים או סדרת מפגשים.

להרשמה לחץ כאן<<
*ניתן להזמין חבילת ימי עיון במחיר מוזל.

פיזיקה

במחלקה לפיזיקה מתבצעים מחקרים מובילים במגוון
תחומים :אלקטרואופטיקה ,על-מוליכות ,פיזיקת המצב
המוצק ,ביופיזיקה ועוד.
תורת היחסות " -בין מסע בזמן לחורים שחורים"
פעולת כוח המשיכה ,כוח המחזיק את כל הכוכבים מסביב
לשמש ,הוא אחיזת עיניים אשר נוצרה ע"י אייזיק ניוטון,
מגדולי המדענים בהיסטוריה האנושית .ניוטון הטעה את
הציבור הרחב בכך שטען כי ברשותו הסבר לכוח המשיכה,
אך למעשה ,ניוטון לא גילה לאיש שאין הוא יודע כלל כיצד
פועל כוח המשיכה.
כ 250שנים לאחר מכן אלברט איינשטיין גילה את סודו של
ניוטון והסבירו ע"י סדרת ניסויים מחשבתיים שמטרתם
להוכיח כי כוח המשיכה הוא בעצם כוח מדומה.במהלך
ההרצאה ,נדון בסוגיה זו ונרחיב את ניסוייו המחשבתיים של
איינשטיין למסע בזמן ,מרחב הזמן-חלל והיווצרות חורים
שחורים.
חשמל ומוח " -החשמל והמוח האנושי"
בכמה אחוזים מהמוח אנו באמת משתמשים? האם ניתן
להעביר את זיכרונותינו למחשב? האם ניתן יהיה להעתיק את
מוחנו לגוף אחר? האם ניתן לחבר מוח ומכונה? נשלב בין שני
הנושאים  -חשמל ומוח .תחילה ,נדבר בקצרה על היווצרות
החומרים ומבנה האטום ,נרחיב את הדיון ונעסוק בחשמל
ובאופיו )אנרגיה  /חלקיקים( ,נבצע מס' הדגמות בחשמל
ונחקור את התופעה לעומק בעזרת סדרת ניסויים פרקטיים.
בחלקו השני של יום העיון נדבר על המוח האנושי ,מרכיביו
הפיזיקליים וכיצד הוא מוערך ע"י המדע.

מגנטיות " -לרחף בשדות מגנטיים"
השימוש במגנטים הוא נרחב ,החל מהמגנטים שעל המקרר
ועד לרכבות הנעות על ידי ריחוף מגנטי.
במהלך יום העיון נפרט את ההיסטוריה של גילוי התכונות
המגנטיות והשימוש במגנטים עד ימי פאראדיי ומקסוול ,אשר
הניחו כי קיים "שדה" מגנטי שאחראי לתופעות שונות .נסביר
כיצד מתנהג השדה המגנטי ,כיצד עובד המצפן ומהו השדה
המגנטי של כדור הארץ .במהלך ההסבר נדגים את מהלכו
של השדה המגנטי ,השפעתו על המצפן ואת התופעות
המעניינות השייכות לקשר בין חשמל ומגנטיות :יצירת חשמל
על ידי מגנטיות ,ומגנטיות על ידי חשמל.
לבסוף ,נראה כיצד "על מוליכים" יכולים לגרום לעצמים
מגנטיים לרחף .מחקר של חומרים אלו הוא במרכז עיסוקה
של הפיזיקה המודרנית ובעל שימושים עתידניים רבים
בתעשייה.
אור וגלים
מהו האור וכיצד הוא מתנהג? מהו האפקט הפוטו-אלקטרי?
האם האור הוא גל או חלקיק?
דרך ההתנהגות של תופעות פיזיקליות רבות היא התנהגות
גלית .במהלך ההרצאה ,נלמד מהו גל ונדון בסוגי גלים )גלי
קול ,גלי חום ,גלי רדיו ועוד(.
נדגים בעזרת מגוון ניסויים כיצד פועל גל ומה הם המאפיינים
שלו ונתמקד בגלי אור ע"מ להבין את תכונותיו.
פיזיקה מודרנית ומבוא לתורת הקוונטים
נדון בתופעות שהפיזיקה הקלאסית לא ידעה להסביר כמו
האפקט הפוטואלקטרי ואפקט קומפטון.
נכיר עקרונות בסיסיים בפיזיקה מודרנית כמו :דואליות האור,
תכונותיו הגליות של החומר ,עיקרון אי-הודאות ,תורת בוהר
וחלקיקים וירטואליים.

כימיה

המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן היא מהמובילות בישראל ובעולם
בתחומים כגון אנרגיה מתחדשת ,כימיה תרופתית ,כימיה חישוביתBig ,
 ,dataננוטכנולוגיה וכימיה של חומרים .במחלקה לכימיה מלמדים חברי סגל
מגוון רחב של תחומים :ננו-חומרים ,כימיה פיסיקלית ,ספקטרוסקופיה,
ביולוגיה מבנית ,ביוכימיה וכימיה תרופתית.
קסמים במדע
נעודד את התלמידים להעמיק את ידיעותיהם ונעורר את סקרנותם כלפי
מקצוע הכימיה ע"י המחשת חשיבותו בחיי היום יום .נדגים ניסויים מרתקים
תוך הבנת הרקע המדעי.
מצבי צבירה
נלמד על מצבי הצבירה השונים ,תכונותיהם והמעברים ביניהם ונדון
בדיאגרמות פאזות לחומרים שונים ואנומלית המים .ישולבו ניסויים מרתקים
הכוללים קרח יבש וחנקן נוזלי.
צפיפות
מהי צפיפות? איך מודדים אותה? חישוב צפיפות של מוצקים מוגדרים ,לא
מוגדרים ונוזלים שונים ידועים ומציאת צפיפות נעלם.
כרומטוגרפיה
נדון בשיטות להפרדת חומרים ,תוך כדי התעמקות בשיטות כרומטוגרפיה.
נדגים הפרדות חומרים טבעיים וסינתטיים באמצעות
.(Thin Layer Chromatography) TLC
הטבלה המחזורית
מהו האטום? מה המבנה שלו? סידור האטומים בטבלה המחזורית ועריכת
ניסוי לבחינת תכונותיהם האלקטרוניות.
תכונות המתכות
נלמד על תכונות המתכות השונות ונבצע מגוון ניסויים הכוללים שימוש בהם.

אש
מהי בעירה? האם הלהבה חלולה? האם ניתן להדליק אש באמצעות מים?
מהי משמעות הצבעים בלהבה? נבצע מגוון ניסויים בנושא אש .נדון
בתכונותיהם האלקטרוניות של אטומים שונים .נדגים חימום מלחי מתכות
מעל להבה ,תוך כדי בחינת השינויים בצבעה ,כהמחשת שיטה מהעבר
לזיהוי חומרים שונים.
פולימרים
עולמנו מלא בחומרים פלסטיים – החל מצעצועים ,בגדים ושקיות ועד
שימושים ברפואה כגון שסתום פגום בלב ,כלי דם מלאכותיים ,מכשור לחדר
ניתוח ועוד .כמעט כל המוצרים מהפשוטים ועד המורכבים מכילים חומרים
פלסטיים או ארוזים בהם .נלמד מהו מונומר ומהו פולימר ,נלמד על
שימושיהם השונים ונדגים ניסויים עם פולימרים שונים.
גיבוש
נגדיר את המושג ואת שימושיו בחיי היום יום ,נלמד את התנאים לגיבוש
ונבצע מגוון גיבושים.
חומצות ובסיסים
נגדיר ונכיר מגוון תגובות של חומצות ובסיסים ,אינדיקטורים ,ניסוחי תהליכים
של תגובות שונות בהם הם מעורבים ושימושיהם בחיי היום יום .נבצע
מדידות חומציות ובסיסיות לחומרים שונים ,נתנסה בעבודה עם אינדיקטורים
שונים ונדגים טיטרציות.
צביעת בדים
נלמד מהו בד ,מהו צבע וכיצד מחברים ביניהם .נתנסה בצביעת בדים שונים
ונבחן את הקשירה הכימית בין בד לצבע.
חמצון ,חיזור ואלקטרוליזה
נלמד על תגובות חמצון ,חיזור ויישומיהם בחיי היום יום .נדון במושגים
בסיסיים וביניהם דרגות חמצון ,חומרים מחזרים ומחמצנים ,משוואות חמצון
חיזור ומעברי האלקטרונים בתגובה .נדון ביישומים המרכזיים ובדרך הפעולה
שלהם )אלקטרוליזה ,תאים אלקטרוכימיים( ונבצע ניסויים שונים הממחישים
את כושר החמצון והחיזור של חומרים שונים.

ניתן לסווג את התחומים הנלמדים בפקולטה למדעי החיים
באוניברסיטת בר-אילן למספר קטגוריות עיקריות :ביולוגיה תאית
והתפתחותית ,אקולוגיה ומדעי הצמח ,אימונולוגיה וחקר הסרטן,
ביולוגיה חישובית ומבנית ,מיקרוביולוגיה ווירולוגיה ,ונוירוביולוגיה.
ביוטכנולוגיה הוא תחום של מחקר ופיתוח יישומי ,חדשני ופורץ דרך,
המנצל את תהליכי החיים במערכות ביולוגיות לצורך ייצור מוצרים
בתחומי התעשייה ,הרפואה ,החקלאות והקוסמטיקה ,לרווחת האדם.
הביוטכנולוגיה התפתחה בזכות הגילויים המהירים במדע הגנטיקה
וכיום ,חברות רבות העוסקות בביוטכנולוגיה זוכות להצלחה רבה.
 - DNAהקוד הגנטי
"המרק הקדום" הוא המונח בו משתמשים מדענים לתאר את העולם
לפני שנוצרו בו החיים כפי שאנחנו מכירים אותם היום .מה קדם למה?
איך נוצרים חיים מחומר? נלמד איך כולנו חולקים את אותה ספרה
מופלאה שמקודדת כולה ,בארבעה בסיסים קטנים מהם נכתבו החיים
כמו שאנחנו מכירים אותם .הקוד הגנטי שלנו מורכב מ .DNA-נלמד איך
ההבדלים במידע הגנטי האגור בתוכו מבדילים אותנו כבני אדם מחיות
מצמחים ומחיידקים ,ואיש מרעהו .עד כמה אנחנו בעצם קרובים או
רחוקים? ומה עושה כל אחד ואחד מאיתנו הוא עצמו ,דרך הדורות
מקדמת דנא .נדגים ניסויים (1) :הפקת  DNAממקור צמחי (2) .סימולציה
של תרגום  DNAבאמצעות הקוד הגנטי (3) .השפעה על מבנה
החלבונים.
קריספר  -הנדסה גנטית
האם כבר הגיע היום שבו אנו יכולים לקבוע את צבע העיניים ,הגובה
והאינטליגנציה של התינוק שלנו? איך מרפאים מחלות חשוכות מרפא?
קריספר ,זוכה פרס הנובל של השנה בכימיה ,הוא הכלי הייחודי כל כך
לעריכה גנטית.
נעסוק בהנדסה גנטית ועריכת  DNAבתחום של מחקר עכשווי .כיצד
מטפלים במגוון מחלות בעזרת תאים שעוברים הנדסה גנטית כדי
להתאים לצרכי המטופל או לטיפול במחלה ספציפית .הטיפולים הקיימים
כיום ,והבסיס המחקרי אליהם ,שבו אכן משתמשים כדי לטפל ולערוך
תאים .נדון גם בשאלות אתיות מעלה היכולת החדישה הזאת לערוך את
המידע הגנטי שאצור בתאים הגוף שלנו.

אנזימים – מכונות זעירות
תארו לעצמכם שיכולתם לבנות מפעל מושלם ,בו העובדים יעבדו ללא
הפסקה והתוצרת תהיה מושלמת וזאת עד לבניית החומרים הכי
מורכבים .אנזימים  -מכונות זעירות שכל אחת מהן אחראית על ביצוע
פעולה קטנה אך חשובה ,החל באספקת אנרגיה ,דרך שינוע חומרים
וכלה בפינוי פסולת .נלמד כיצד הם פועלים ,מהם הגורמים המשפיעים
על פעילות האנזימים ,באילו תהליכים בחיי היום יום הם משתתפים
ואילו מוצרים הם מייצרים בשבילנו.
נדגים ניסויים (1) :פעילות עמילאז – אנזים בעל תפקיד עיקרי בעיכול
סוכרים המפרק עמילן למולקולות גלוקוז (2) .פעילות קטלאז  -אנזים
המצוי כמעט בכל האורגניזמים הנחשפים לחמצן ,המפרק מי חמצן שהם
תרכובת המזיקה לאורגניזם ,למים ולחמצן (3) .פעילות רנין -אנזים
המפרק את חלבון החלב וגורם לו להתקרש ,שנמצא בקיבתם של יונקים
צעירים (4) .תסיסה בשמרים -השפעת הטמפרטורה על הפעילות
האנזימתית הקשורה בנשימה תאית.
מיקרוביום  -עולמם של חיידקים
איך האוכל שאנחנו אוכלים יכול להפוך אותנו לבריאים או לחולים יותר,
ואיך הוא קשור לחיידקים שחיים בתוכנו? איך אפשר ללמוד מאנשים
שנתברכו בתכונות ביולוגיות ייחודיות כמו שיבה טובה ,או עמידות
לרעלנים ,איך לפתח תרופות עבור מי שלא נתברך בהן? נכיר את העולם
המיקרוסקופי של החיידקים ,כוח הסתגלותם ועמידתם בתנאי קיצון
שבזכותם הצליחו לשרוד את תהפוכות כדוה"א וקיימים כמעט בכל מקום
בעולם .נכיר את מגוון החיידקים בטבע ,את המבנה שלהם ואת
פעילותם .נציג את יכולותיהם ואת השפעתם הישירה על חיינו .נלמד על
השפעתם על הסביבה ,על חיידקים גורמי מחלות ,ועל התמודדות כנגדם
ועל הנדוס חיידקים .נעסוק במיקרוביום ובהשפעת הרכב החיידקים
הקיימים במעי של כל אחד ואיך ניתן להתאים עבורו את התזונה
המתאימה עבורו לחיים בריאים יותר .נלמד איך מפתחים תרופות
מהביולוגיה השונה בין אנשים שונים.

וירוסים  -מחלקיק קטן ועד מגיפה עולמית
וירוסים " -מטען גנטי קטן ,עטוף בחדשות רעות" .מה הם בעצם וירוסים?
האם הם חיים? מתים? כיצד הם מדביקים אותנו? איך מתגוננים
מפניהם? מה הופך וירוסים מסוימים למסוכנים ואיך המגיפה העולמית
שהשתלטה על חיינו לימדה את כולנו קצת יותר על אפידמיולוגיה? נלמד
על וירוסים ככוח מחקרי אדיר ועל השימוש הקיים בהם ככלי
ייחודי שמצעיד את הביולוגיה קדימה.
תאים  -גדילה ובקרה של יחידת החיים הקטנה ביותר
מבט מקרוב על התאים  -נלמד על מבנה התא ,יחידת החיים הבסיסית
המקיימת בה את כל מאפייני החיים ,על סוגי תאים שונים ונכיר גם
יצורים שבנויים מתא אחד בלבד .נלמד על התהליכים הבסיסיים
המתרחשים בכל סוגי התאים ועל תהליכים מיוחדים המתרחשים רק
בתאים ספציפיים .סרטן  -מחלת המחלות .זו שיש לה אין ספור ביטויים
שונים ועדיין כולם נכללים תחת הכותרת הענקית והמפחידה הזאת .מה
הוא גידול סרטני? כיצד מאבחנים אותו ,ומה קורה בתאים שלו? איך
עובדת הבקרה על חלוקת תאים ,ואיך אנחנו יכולים לעזור לגוף
להילחם? נעסוק בטיפולים החדשניים הקיימים כיום ובגישות המחקר
השונות לטיפולים בסרטן.
פחמימות )סוכרים(
הדלק של עולם החי נלמד על חשיבותם הרבה של הסוכרים לגופינו ולכל
עולם החי וכיצד הסוכר מהווה מקור אנרגיה המניע את כלל היצורים.
נכיר סוגי סוכרים שונים ונלמד כיצד ניתן לזהותם .נבין את הקשר בין
תהליך הבשלת הפרי לסוג הסוכר הנמצא בו .נדגים זיהוי סוגי סוכרים
שונים באמצעות אינדיקטורים והתבוננות בתאי פרי תחת מיקרסקופ.
הזדקנות -הטריק הכי עתיק בספר?
האם הזדקנות היא בלאי של הגוף? מדוע כל אחד מזדקן שונה? האם
ניתן להחזיר את הגלגל לאחור או להריץ אותו קדימה?

המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר־אילן היא
מהמובילות בישראל ,ונחשבת מובילה עולמית בתחומים כגון
בינה מלאכותית ,רובוטיקה ,קריפטוגרפיה ועיבוד שפה
טבעית.
מהפכת ה Big data -מציבה את הדור הבא של היזמים
והמדענים בפני אתגרים חדשים ,שבמרכזם האיסוף ,הניהול
והפיענוח של נתוני עתק .האתגר נמצא בתפר שבין
מתמטיקה ומדעי המחשב אך דורש גם יכולות
אינטרדיסציפלינריות מתחומי חקר שונים – מרשתות
חברתיות ,דרך דאטה פיננסי ,רפואה וסייבר – המייצגים מעט
מתחומי היישום הפוטנציאליים .התלמידים ייחשפו לפעילות
פורצת דרך של חוקרים הפועלים בעולם מדעי הנתונים ,הן
ברמה המחקרית – אקדמית ,הן ברמה היישומית במסגרת
שיתופי פעולה של החוקרים עם החברות המובילות בתעשייה
ובמגזר העסקי.

מדעי המוח

המרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר־אילן מאגד
בתוכו חוקרים בעלי שם עולמי ממגוון תחומים הנחוצים
להבנת המוח ,כגון ביולוגיה ,נוירופיזיולוגיה ,פסיכולוגיה,
בלשנות ,מדעי המחשב ,הנדסה ,מתמטיקה ופיזיקה.
מחקרים הנערכים במרכז חוקרים את המוח בכל הרמות,
החל ממנגנונים מולקולריים ותאיים ,דרך רשתות נוירונים ועד
תהליכים קוגניטיביים מורכבים והתנהגות במוח בריא ובמצבי
מחלה.
האם ניתן לקרוא מחשבות? האם ניתן לשלוט במכונה בכוח
המחשבה? מדוע אנו חולמים? איך המוח שלנו מזהה שיר
שלא שמענו שנים? האם ניתן לשנות את הזיכרונות שלנו?
נלמד על התחום פורץ הדרך בחוויה מרתקת של חידות
וניסויים והרצאות במגוון נושאים.

המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר־
אילן ) (BINAמאגד בתוכו חוקרים בעלי שם עולמי העוסקים
בפיתוח גישות מבוססות ננוטכנולוגיה למגוון תחומים כמו
מחשבים ,רפואה ,חלל ,אנרגיה ועוד .במכון מעבדות
מהמתקדמות בעולם ומערך שירות מדעי חדשני ביותר
המשמש למגוון מדידות :מיקרוסקופיה ,ננו-פבריקציה ,פני
שטח ,פלואורסנציה ומגנטיות .נדון בשיטות מתקדמות לייצור
ננו-חומרים ונראה כיצד משתנות תכונות מוכרות במעבר
לגודל הננומטרי .נכיר את עולם הננו ונדגים כיצד הוא משתלב
בחיינו.
ננו-רפואה
תחום זה עוסק בשילוב ננוטכנולוגיה ליישומים רפואיים ,כגון:
אבחון ,טיפול ומניעה של מחלות.
משטחים סופר-הידרופוביים
נכיר את אחד הנושאים החמים בתעשייה – יצירתם של
משטחים "אוהבי מים" ומשטחים "שונאי מים" ונלמד כיצד
ניתן ליצור משטחים המסוגלים לנקות את עצמם.
משטחים נגד חיידקים ווירוסים
נדון בתכונות האנטיבקטריאליות והאנטיויראליות של
ננוחלקיקים שונים ,יישומיהם בעולם הרפואה ובתעשיית
הטקסטיל והקוסמטיקה ושיטות ההכנה שלהם .נדגים ציפויים
של ננוחלקיקי כסף באמצעות אלקטרוכימיה.
התקנים סולאריים
נדון באפקט הפוטו-וולטאי וביכולת של התקנים סולאריים
להפיק אנרגיה חשמלית מאנרגית השמש .כיצד ניתן לשמור
על עולמנו ע"י אנרגיה ירוקה באמצעות ננוטכנולוגיה ,נדון
בשכבות דקות בתעשיית המוליכים למחצה ונבצע ציפויים
שונים.

גביש נוזלי
נדון בטכנולוגית גביש נוזלי ובקשר בין גבישי ננו צבע ואור.
נסביר את היישומים השונים ונדגים ניסויים הכוללים שינוי
גווני צבע כפונקציה של טמפ'.
סיור במרכז הציוד
נלמד שיטות מתקדמות המשמשות היום בחזית הטכנולוגיה
להכנת ננו-חלקיקים .נכיר מעבדות מחקר המתעסקת
בשיטות אלו באופן יומיומי וסורקים ומיקרוסקופים אלקטרונים
שבעזרתם ניתן "לראות" ואפילו "להזיז" את הננו-חלקיקים.
סיור במוזיאון
מוזיאון פטר לאמנות ולמדעי הננו מאפשר היכרות עם מדעי
הננוטכנולוגיה באמצעות יצירות אמנות .מוצגי המוזיאון הם
פרי שיתופי פעולה בין חוקרי המכון לננוטכנולוגיה ובין אמנים.
דרך היצירות יכירו התלמידים מחקרי ננו פורצי דרך ויבינו
כיצד ניתן להגיע לשיתופי פעולה פוריים בין מדענים ובין
אמנים ,המגיעים מעולמות שלכאורה שונים כל כך זה מזה.
במסגרת הפעילות נגלה עובדות מסתוריות לגבי המוח שלנו
וניצור בעצמנו מוח מוחשי ויצירתי במיוחד .נחקור את נושא
הריצופים המחזוריים באמנות ,בטבע ,במתמטיקה ,במדע
וביצירות המוזיאון .נתנסה בעצמנו ביצירת ריצופים מרשימים
באוריגמי מקצועי .בכל סדנה נחשף לעולם חדש ונפלא
ולחיבור מרתק בין אמנות למדע.

