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THE NAGGAR SCHOOL OF PHOTOGRAPHY, MEDIA, NEW MUSIC, ANIMATION AND PHOTOTHERAPHY MUSRARA



ְכָפר טודרא  ֶאְצֵלנּו ִבּ

ֵלב ָהֵרי ָהַאְטַלס  ְבּ ֶשׁ

ֶלד  ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהֶיּ

יַע ְלִגיל ָחֵמׁש  ִהִגּ ֶשׁ

ים לֹו  ָרִחים עֹוִשׂ ֶתר ְפּ ֶכּ

ְכָפר טודרא  ֶאְצֵלנּו ִבּ

ים לֹו  יִשׁ רֹאׁש ַמְלִבּ ֶתר ְבּ ֶכּ

יַע ְלִגיל ָחֵמׁש  ִהִגּ ֶשׁ

ְרחֹוב  ָלִדים ִבּ ל ַהְיּ ָכּ

דֹוָלה עֹוְרִכים לֹו  ֲחִגיָגה ְגּ

יַע ְלִגיל ָחֵמׁש  ִהִגּ ֶשׁ

ְכָפר טודרא  ֶאְצֵלנּו ִבּ

ָלּה, ָלּה, ָלּה... 

ְמָחה  ׂ ְוָאז ֶאת ֲחַתן ַהִשּ

יַע ְלִגיל ָחֵמׁש  ִהִגּ ֶשׁ

ְכָפר טודרא  ֶאְצֵלנּו ִבּ

ֶנֶסת  ַמְכִניִסים ְלֵבית ַהְכּ

ל ֵעץ  ְוכֹוְתִבים ַעל לּוַח ֶשׁ

ְדַבׁש ְמא’ ְוַעד ת’  ִבּ

ְדַבׁש  ל ָהאֹוִתּיֹות ִבּ ֶאת ָכּ

ְואֹוְמִרים לֹו: 

ק!  ֲחִביַבי, ָלֵקּ

ֶפה  ְבּ ְוָהְיָתה ַהּתֹוָרה ֶשׁ

ַבׁש  ל ְדּ מֹו ַטַעם ֶשׁ ְמתּוָקה ְכּ

ְכָפר טודרא  ֶאְצֵלנּו ִבּ

ֵלב ָהֵרי ָהַאְטַלס ְבּ ֶשׁ

 אצלנו בכפר טודרא
מילים: יהושוע סובול / לחן: שלמה בר



קרן טראמפ
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 בסדר העדיפויות הלאומי, החברתי והמשפחתי. 

קידום איכות ההוראה של מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר 

העל־יסודיים עומד במוקד פעילותנו. אנו חותרים לבלימת מגמת ההידרדרות 

בתחומים אלו, הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בירידה במספר בתי הספר המציעים 

מגמת פיזיקה, בצמצום מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה בהיקף של 5 

יחידות לימוד, ובחוסר ההולך וגדל במספר המורים למקצועות אלו. 

אנו מאמינים כי כל תלמיד זכאי ליהנות מהוראה מצוינת, ומשוכנעים שבישראל 

ישנם תלמידים רבים המסוגלים להצליח בלימודיהם. פעולתנו נשענת על 

מורים מוכשרים, המאמינים ביכולות תלמידיהם, מציבים עמהם ובפניהם 

יעדים שאפתניים, ועושים כל שלאל ידם כדי שיתקדמו. אנו סבורים כי חיוני 

לטפח כישרון הוראה מעין זה, להשקיע בפיתוחם של המתאימים ולתמוך 

 בצמיחתו ובשגשוגו של מקצוע ההוראה.

- 
אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ
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כל אחד מאתנו זוכר חסד נעורים למורה טוב שלימד אותנו בבית הספר, מורה 

שהאמין בנו וביכולותינו, עודד אותנו ללמידה מאומצת, נטע בנו ידע וכישורים 

 וכיוון את דרכנו. 

הוראה היא אמנות. מורים איכותיים הם בעלי תשוקה, מקצוענים, מוכשרים; 

הם מקדישים את עצמם להוראה. מדי יום מתחוללים ברחבי הארץ רגעים 

של קסם, רגעים שבהם משהו חדש נלמד, אולם כל זה מתרחש מאחורי דלת 

הכיתה הסגורה. כיוון שכך, חשוב לנו לחשוף רגעים קסומים אלה בפני הציבור 

הישראלי, ולהראות עד כמה מקצוע ההוראה יכול להיות משמעותי, מאתגר 

 ומקדם שינוי אמיתי. 

אנו מאמינים כי יותר אנשים מוכשרים יבחרו להיות מורים ויתמידו בעבודתם 

רק כאשר ההוראה תיחשב למקצוע המכבד את בעליו. רק כאשר ירגישו 

המורים גיבוי ותמיכה מן הציבור ומנהיגיו, הם ישתכנעו כי עבודתם יכולה 

להניב פירות ויחושו כי הם אכן מהווים חלק ממהלך כולל ונרחב יותר, 

שבמסגרתו משנה החינוך בישראל כיוון. מערכת היחסים בין הציבור למורים 

חייבת לשוב ולהיות כזו המבוססת על הערכה ועל אמון הדדי. מקצוע ההוראה 

 צריך להיבנות ולהיחשף לציבור כאמנות שמטרתה למידת התלמיד.

קרן טראמפ פועלת להעצמת נוכחותם של מורים ושל מקצוע ההוראה במרחב 

הציבורי, מתוך ניסיון לעודד אנשים מוכשרים לבחור במקצוע זה. אנו מניחים 

כי חשיפת מעשה ההוראה יש בה כדי לקרב את הציבור לעולמם של המורים 

ולהעצים את כוח המשיכה של המקצוע. תקוותנו היא כי ההערכה הציבורית 

למורים תתחזק, וכי מספרם של המועמדים להשתלב בהוראה יגדל ואיכותם, 

בעיקר בתחומי המתמטיקה והמדעים, תשתבח.

קרן טראמפ הוקמה בשנת 2011, ובעשור הקרוב היא מתעתדת להקדיש את 

משאביה לשיפור הישגי החינוך בישראל. הקרן מבקשת לטפח הוראה איכותית, 

שתתמקד ביכולות, בצרכים ובהתקדמות הלמידה של כל תלמיד ותלמידה. 

הקרן שואפת לתרום לכך שהחינוך בישראל ישוב ויתפוס את מקומו הראוי 
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Each and every one of us can name a memorable teacher who taught us at 

school, a teacher who believed in us and in our abilities, encouraged us to 

laborious study, infused us with knowledge and skills, and guided our path.  

 

Teaching is an art. Good teachers are passionate, professional, proficient.  

They devote themselves to teaching. Every day, throughout the country, 

moments of magic occur, in which something new is learned, but all 

this takes place behind the closed doors of the classroom.  The Trump 

Foundation wishes to expose these magical moments to the Israeli public 

and to show to what extent the teaching profession may be significant and 

challenging, a vehicle for real change. 

 

We believe that talented people will choose to become teachers 

only when teaching is perceived as a worthy, respectable profession. 

Prospective teachers need support and encouragement from the public 

and its leadership to feel that they are a part of a more comprehensive 

process and that education in Israel is changing course. The relationship 

between society and the teachers must rely on mutual appreciation and 

trust. The teaching profession needs to be exposed as a student-centered 

professional craft.  

 

The Trump Foundation strives to create a greater presence for teachers 

and teaching in the public sphere, and to attract talented people to the 

profession. We feel that exposure of the teaching act can draw the public 

to the teachers’ world and reinforce the appeal of this profession.  

We aim to spur increased interest and appreciation for teaching, and raise 

the bar for teacher training candidates, mainly in the fields of mathematics 

and sciences.  

 

THE TRUMP FOUNDATION
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The Trump Foundation was established in 2011 and over the next decade 

will dedicate its resources to the improvement of educational achievement 

in Israel. The foundation seeks to cultivate effective teaching that caters to 

the needs, abilities, and individual learning progress of students.  

The foundation aims to serve as a catalyst for igniting the spark which will 

restore education to its leading role on the national, social, and familial agendas.  

 

Our work focuses primarily on the quality of teaching of mathematics and 

the sciences in Israeli secondary schools. We strive to reverse the decline 

in performance in these areas, such as the reduction in the number of 

high schools which offer physics studies, the shrinking number of students 

taking advanced tracks in mathematics, and the growing shortage in 

teachers in these fields.  

 

It is our firm belief that every child in every classroom is entitled to benefit 

from excellent teaching, and convinced that there are many students in 

Israel who can improve and succeed in their studies. Our work is grounded 

in the premise that Israel has outstanding teachers on which to rely. These 

teachers work relentlessly, believe in their students’ abilities, set ambitious 

goals for them, and encourage them to fulfill their potential.  

We believe that it is essential to foster this kind of teaching talent, to invest 

in the development of suitable candidates, and to support the growth and 

boom in teaching.

-

Eli Hurvitz, Executive Director, The Trump Foundation
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אנו מאמינים שהפעולות המכוונות שאנו עושים בחיינו, לבד מהפעולות 

הבסיסיות שמטרתן קיום החיים עצמם, נובעות מרצון להביא לשינוי. ברוח זו 

אנו מבקשים לראות גם את התערוכה "דרך מורה" ואת היוזמה רחבת־ההיקף 

של קרן טראמפ – כצעדים בדרך לחולל שינויי בהוראה ובחינוך בישראל.

החיים בתקופתנו מתאפיינים בשינויים מהירים ובריבוי דימויים דיגיטליים. 

העולם נחווה ונלמד, במידה רבה, באמצעות תמונות הגודשות את חיי היומיום 

שלנו. התערוכה מבקשת רגע של שקט על מנת לעיין ולהתבונן בה כבספר 

פתוח של דימויים. הצופה מוזמן לדפדף, להתעמת עם שאלות, לספוג, 

להיטלטל ואף לחוות עונג חזותי; להביט בפעולת הדימוי כאופן למידה עכשווי, 

כתנועה של תמונות מתוך חוויות של יוצרים שהם עצמם מורים לאמנות 

ותלמידי אמנות, המפנים את מבטם אל ההיסטוריה האישית שלהם, ובה 

בשעה מכוונים קדימה, למשמעויות חדשות. מבחינה זו, התערוכה מייצרת 

מרחב אנתרופולוגי, מחקרי וניסויי, וכך יש לראות אף את מעשה ההוראה 

כמהלך של ניסוי. נס קסם ההוראה יכול להיווצר רק מתוך מודעות למשימה 

החינוכית, שהיא ראשונה במעלה ונובעת ממקורות מוסריים ורוחניים נעלים. 

רק כך ניתן לבנות את הקשרים הפנימיים עם תלמידינו, לבסס אמון וכבוד.

את כל זאת למדנו על בשרנו במרוצת חצי יובל לקיומו של בית הספר מתוך 

זהויותיו של המקום שבו אנו פועלים: שכונת מוסררה כסביבת תפר תרבותית 

וחברתית, שהתגבשה בה מערכת חינוך ותרבות מחויבת לקהילה, ומתוך 

עבודה משותפת עם תלמידינו והכרה בהיותם פרטים אוטונומיים, שיש 

להקשיב להם ולהתוודע לסיפוריהם, לעמתם עם שאלות של זהות אנושית, 

של הומניזם ושל קבלת האחר ולכבדם. בה בעת, יש להתוות להם קווי גבול 

ברורים. בידי המורה נתונה הסמכות להכתיב את המנעד ואת הקצב, ועם זאת 

עליו לכוונם ללמידה משותפת, ניסיונית, המבררת וחוקרת את יסודות הקיום 

החברתי. במצב של קושי ושל אי�הבנה נשאלות שאלות, המעודדות חשיבה 

 )"פעולה של דימוי", רודולף שטיינר(, המובילה, בתורה, ללמידה אמיתית. 

זו מתקיימת בשילוב תהליכי יצירה ועשייה אמנותית, אבני היסוד לקיום 

 למידה עמוקה בכל תחומי הדעת. 

 למידה בתוך מרחב של קבלה ונתינה
אבי סבג
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מחקרים מלמדים כי פיתוח חשיבה אמנותית ואוריינות חזותית מקדמים 

את הלמידה ומביאים תלמידים להישגים גם בתחומי המתמטיקה והמדעים, 

ובעיקר ־ לפיתוח נפשי ורגשי ולחיזוק כוחות הרצון. כאשר דימוי ורצון 

נפגשים, מתפתחת הפנמה של למידה. הלמידה מתרחשת כאשר נוצר מרחב 

של נתינה וקבלה. 

דרך המורה היא דרך הנתינה ולא המתן עצמו )פייר קורניי(, דרך המובילה 

להדדיות במפגש החינוכי בין מורה לתלמיד. כך מתגבשת ישות לומדת, 

המחוללת שינוי פנימי אמיתי בתוך תוכה, שינוי הנובע מלימוד משותף 

 ומנימים עדינים של סמכות ושל הקשבה עמוקה.

- 
 אבי סבג, מייסד ומנהל בית הספר מוסררה

בית הספר מוסררה ע"ש נגר נוסד בשנת 1987 בשכונת מוסררה בירושלים. זהו מוסד 
לימודים גבוה לאמנות רב�תחומית ולהתפתחות אישית, המכשיר את תלמידיו לפעילות 

אמנותית ומקצועית בתחומי צילום, ניו מדיה, מוזיקה חדשה ופוטותראפיה תוך מחויבות 
לעשייה חברתית וקהילתית. בית הספר מקיים יחידה לימודית בשם "צילום מיוחד", 

 שנוטלים בה חלק ילדים ערבים וילדים יהודים מן החינוך המיוחד בירושלים. 
כמו כן פועלות בבית הספר שלוש גלריות לאמנות, וזה למעלה מעשור מופק בו, מדי 

חודש מאי, פסטיבל האמנות הבינלאומי "מוסררה מיקס".

 
The Naggar School of Photography, Media, New Music, Animation and 

Phototherapy was founded in 1987 in Jerusalem's Musrara neighborhood.  

An institution for higher learning in interdisciplinary art and personal 

development, it trains its students to artistic and professional activity in the 

fields of photography, new media, new music, and phototherapy, concurrent 

with social and communal commitment. School activities include a study unit, 

Special Photography, in which Arab and Jewish children from Jerusalem's 

special education program participate. Three art galleries operate on campus, 

and an annual international festival, Musrara Mix, has been organized by the 

school every May for more than a decade. 
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התערוכה "דרך מורה" פותחת אשנב הצצה למרחב שאין ראוי ממנו בחברה 

הישראלית. דמותו של המורה המקומי, הנשרכת הרחק מאחור בהיררכיה של 

פנתיאון המקצועות המבוקשים בארץ, אינה עוד כשהייתה. תפקידו עתיק 

היומין של המורה בקהילה, כמתווך ידע, כחונך, כמלווה וכמתווה דרך, הומר 

בשנים האחרונות והפך להיות תפקיד של "ספק שירותים" בלבד לכאורה. 

דווקא בתקופה שבה הידע נגיש לכול, מהות ההוראה – העוברת תהליכי שינוי 

והסתגלות לנוכח הטכנולוגיה המתפתחת ואל מול מרחבי הידע הזמינים – 

חייבת להיטען במשמעות שונה ובאחריות רבה יותר מבעבר. בעת הנוכחית לא 

כל אחד יכול להיות מורה. 

התערוכה "דרך מורה" מציעה שיח ויזואלי ורעיוני ומבקשת לסמן כמה מן 

המורים בישראל, שבחרו במקצוע ההוראה מתוך תחושת שליחות, מורים 

שלבד מהקניית ידע לתלמידיהם, הם גם תומכים בתהליך התפתחותם, 

 מפיחים בהם תשוקה ללמידה, מעצימים אותם ומביאים אותם לכדי שינוי 

אישי וחברתי בתוך הקהילה שבה הם חיים.

בתערוכה לוקחים חלק אמנים השונים זה מזה בתפישתם החזותית, אמנים 

המשתייכים לשלושה דורות. כל אחד מהם מרתק באופן אישי, אך כוחם 

ניכר גם כקבוצה, שכן רובם מורים בעצמם, וחלקם מוסיפים כל העת להיות 

גם תלמידים. כולם כאחד מבינים לעומק את מורכבות מעשה ההוראה ואת 

תפקידו רב־העוצמה של המורה בעידן של תמורות.

המורים המוצגים בתערוכה מגיעים מכל קצוות הארץ: ירושלים, דבורייה, 

אשקלון, דימונה, בת ים, תל אביב, הרצליה, קריית שמונה, באר שבע, חצור, 

ירוחם, מגדל העמק, מעלה עירון, חדרה ועוד. חלקם נבחרו כמורי השנה מטעם 

משרד החינוך, אחרים פועלים בתחומים ייחודיים ואלטרנטיביים. כמה מהם 

קשורים לעברם הביוגרפי של הצלמים; חלקם מורים מתחילים או על סף 

פרישה וגמלאות. כמה מהם מעולם לא למדו הוראה, אך הם מורים בנשמתם, 

ואחרים מאמינים בלימוד ההוראה ובחשיבות של התפתחותם כמורים בתוך 

המערכת הממוסדת. אחדים מן המורים המוצגים סומנו על ידי המערכת כאנשי 

ההוראה כייעוד 

איילת השחר כהן

חזון וזכו בהוקרה. כמה מהם עושים את מלאכתם באפרוריות היומיום, ללא 

כל תגמול מיוחד. כולם נאמנים למקצוע, ממשיכים להתלבט פה ושם ולשאול 

שאלות לגבי דרכם, שכן זה חלק מתפקידם. על כך הם ראויים להיקרא מורים. 

ברצוני להודות לכל האמנים המשתתפים בתערוכה. כמה מהם היו מוריי 

והשפיעו על דרכי. כמה מהם היו תלמידיי; אני רואה אותם מתפתחים כיוצרים 

וכמורים, ולבי מתרחב. המורים־אמנים, שוקדים יום־יום על פרנסתם בחדרי 

המורים השונים ברחבי הארץ, מתמודדים עם שאלות מורכבות הקשורות 

למערכות הידע, לפני הדור הצעיר ולמקומם שלהם כיוצרים וכמורים בעולם 

התרבות, החינוך והרוח. חלקם התלבטו יחד עמי גם על דרכם האמנותית אל 

מול רעיון התערוכה המוזמנת, ובסופו של יום מצאו שהנושא נוגע בהם וחשוב 

לדבר בו. 

אני מאחלת לילדיי ולכל התלמידים באשר הם, שיזכו למורים טובים. אני 

 מאחלת לכל המורים הטובים באשר הם, שיזכו לכבוד, להערכה ולפרנסה טובה. 

- 
 איילת השחר כהן, אוצרת התערוכה

אמנית ומורה, ראש המחלקה לצילום בבית הספר "מוסררה" ושותפה בניהולו
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 אייל 
פריד

לאה גולדה 
הולטרמן

 אתי 
שוורץ

 רינת 
קוטלר

 תמר 
צוהר

רעות 
פרסטר

 מאיר
ויזלטיר

 ForReal
team

 פסי 
גירש

גסטון צבי 
איצקוביץ

 אנה 
ים

 נועה 
יפה

 נועה 
ברזנר

 טל 
שוחט

 הילה 
נבו

 אריק פוטרמן
ונועם כוזר

 אסף 
אלבוחר

 רונית 
שני

 רון 
עמיר

 סשה 
פליט

 נועה 
צדקה

 נמרוד 
גרשוני

 אורי 
גרשוני

 שמחה 
שירמן

 שניר 
קציר
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 אליס שלוי

 אליעזר עמיר ז"ל 

 אריאל פריאנטה

בועז ארד

 הרב דוד גרוסמן 

 הדס מנקרמן 

 חגית שחל

 חנה הלפרט

 לילך גלקין 

 מאיר ויזלטיר

 מירי שטיינברג אבן

 מרחב ישורון 

 נאוה נגל 

 נטע פלד 

 סבטלנה גלקין

 סנסאי עדי גוב ארי 

עמית לבני, אמיר 

 שרירא ורותם חמל 

 ענת הירשקוביץ 

 פאריד יוסף 

 ציונה שי

 קטיה ים

 ראובן אברג'יל

 ראמי ארפאעיה 

 רודי להמן  ז"ל

 רפאל סולם 

 שירי שלו מוסק

 תרצה אמן

 כלת פרס ישראל, פרופ' לספרות אנגלית ומייסדת שדולת הנשים

 מורה לטבע, לביולוגיה ולידיעת הארץ 

 מחנך ורכז פדגוגי, בית הספר ברנקו וייס, בת ים

 מרצה לאמנות, בצלאל, ירושלים; המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל

 חתן פרס ישראל, מורה למקצועות קודש ותלמוד תורה, מגדל העמק 

 מורה לצפרות וקיימות בבתי ספר יסודיים בכפר בלום, במטולה ובמסדה

 ציירת ומורה לציור בתל אביב 

 מחנכת ומורה, בתי הספר אשכול ומולדת, באר שבע 

 מרצה לתראפיה באמנות, מכללת תל חי, קרית שמונה

 משורר, מתרגם, מרצה לספרות 

 מחנכת, בית הספר בלפור, תל אביב

 משורר 

 מחנכת, בית הספר בלפור תל אביב 

 מורה ְלהּולה�הֹופ, בית הספר נחשוני החולה, יסוד המעלה 

 פיזיקאית ומרצה לפיזיקה בגמלאות )האוניברסיטה העירונית של יקטרינבורג(

 חרש ברזל, מתמחה באייקידו ובחרבות 

 מטפלים, בית הספר העברי הראשון ללוחמי האור, חדרה

 מורה לביוגרפיה, מכללת דוד ילין, ירושלים 

 מנהל בית הספר הרב תחומי, דבורייה

 מורה למוסיקה וראש החוג לחינוך אנטרופוסופי, מכללת דוד ילין, ירושלים

 מורה למתמטיקה ורכזת בגרויות, עירוני ג', חיפה

 יועץ ארגוני, איש חינוך ומרצה בנושאים חברתיים

 מורה לאזרחות ולהיסטוריה, חטיבת הביניים סאלם, מעלה עירון

 פסל ומורה לפיסול 

 מורה, מחנך, רכז מגמה ורכז סדנאות, תיכון אורט ע"ש אדיבי, אשקלון

 מחנכת, בית הספר בלפור, תל אביב

מורה לאמנות, מכללת דוד ילין, ירושלים

 מרב שין 
בן–אלון

 מגדלנה 
דפנר
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סוקרטס: ״אין לימוד אלא זכירה״.1 הדיאלוג הסוקרטי, המורכב משאלות 

מכוונות ומתשובות, מגלם את מהלך ההוראה הראוי. המורה אינו קובע עובדות, 

אלא שואל. התלמיד הוא זה המוצא את התשובות הנכונות. בדיאלוג “מנון״ 

מציג אפלטון את הניסוי הראשון בבני אדם, ניסוי בהוראה. בדיאלוג זה מדגים 

סוקרטס כיצד, באמצעות סדרת שאלות, מגלה עבד צעיר וחסר השכלה את 

התובנה של משפט פיתגורס. טענתו של סוקרטס בדבר היזכרות מוצגת כחלק 

מתפישה בדבר גלגול נשמות: המורה מסייע לתלמיד להיזכר בידע שהושג 

בטרם נולד בגלגולו הנוכחי. אולם כדי להפיק תועלת מאפיון ההוראה הסוקרטי 

ניתן להבין את רעיון ההיזכרות באופן מטפורי. אם לשפוט לפי המקרה של 

סוקרטס, מורה טוב צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי לעזור 

לתלמיד “ללדת״ את הידיעה שלו. הוראה היא תמיכה, הכוונה וליווי בתהליך 

 של גילוי עצמי. 

עמדתו של סוקרטס הניחה, כאמור, את התשתית להמשך הדיון בתחום. שאלת 

תפקידו של המורה הוסיפה להעסיק דורות רבים של פילוסופים אחריו וזכתה 

לפרשנויות ולהגדרות חדשות, חלקן נותרו קרובות ברוחן לתפישתו של סוקרטס 

מעצם הדגשת ההכוונה, העידוד והסיוע במימוש הפוטנציאל הטבעי, בעוד 

אחרות התרחקו מעמדתו והדגישו את ההיבט המנרמל של החינוך, את היותו 

כלי שרת בידי המדינה להקניית ערכים של נאמנות ושל תרומה לחברה )גם את 

היסוד לתפישה זו ניתן למצוא אצל אפלטון(. במבט רחב אפשר לטעון כי אין 

סתירה בין היבטים שונים אלה של ההוראה, וכי עידוד התלמיד לגילוי עצמי 

הופך אותו לאזרח מועיל הרבה יותר מאשר התעלמות מיכולותיו המיוחדות 

ואילופו באופן שרירותי. זאת ועוד, אפשר לטעון כי חברה המאפשרת הוראה 

 טובה היא גם חברה טובה יותר ועמידה יותר.

 תוכני ההוראה

ובכל זאת, האם סביר להתייחס לכל הוראה כאל מעשה מיילדות? האם אפשר 

ליילד מתוכי את ידיעת השפה היוונית, את ההיכרות עם טכנולוגיה ממוחשבת 

או את ההיכרות עם תולדות עם ישראל? האין זה מתפקידו של מורה להעביר 

את הידיעה: את אוצר המילים וכללי הדקדוק, את האפשרויות היישומיות 

של הטכנולוגיה ושיטות העבודה ִאתן, את המידע אודות מה שהתרחש בשנים 

אלו–ואלו במקום זה–וזה? הבה נעיין לרגע במקרה סוקרטס והעבד: כדי שהעבד 

יגלה בעצמו את התובנה, שלפיה ריבוע היתר במשולש ישר זווית שווה לסכום 

ריבועי הניצבים, עליו להבין את מושגי המפתח בגאומטריה, להכיר את השפה. 

 משמעות ההוראה בעידן הידע הנגיש לכול 

בעבר הייתה ההשכלה סממן מעמדי מבדל. בזמנים שבהם מעטים ידעו 

קרוא וכתוב ולמעטים יותר ניתנה הגישה למקורות מידע, יוחסה חשיבות 

מיוחדת לתפקידו של המורה, זה שבידו היה הכוח, המפתח לסודות המחקר 

האנושי. כיום, בעידן הליברליזציה של הידע, נראה כי תפקידו של המורה 

הולך ומצטמצם. לכאורה, איננו זקוקים עוד למתווך בינינו לבין המידע, כיוון 

שהמידע הופך נגיש לכול. ככל שהטכנולוגיה הממוחשבת הופכת יותר ויותר 

ידידותית למשתמש, היכולת הנדרשת לשימוש בה היא כמעט אינטואיטיבית. 

מרחבים אינסופיים של מידע פרושים לפנינו, ואנו יכולים למצוא בהם את 

כל מבוקשנו בעצמנו. האמנם הפך מקצוע ההוראה למיותר? כלל וכלל לא, 

שכן הרעייה באותם כרי מידע נגישים לכול עדיין מצריכה רועה. מבחינה 

מסוימת נותרה ההשכלה סממן מעמדי מבדל, אלא שכעת נובע ההבדל לא 

מנגישות המידע, כי אם מן היכולת להשתמש בו כדי להפיק ידיעות בעלות 

ערך. את ההסבר לנחיצות המורה ניתן למצוא בתפישת ההוראה בראשית ימי 

 הפילוסופיה.

 בראשית מעשה ההוראה

אם, כפי שקבע הפילוסוף האנגלי, אלפרד וייטהד, כל הפילוסופיה המערבית 

הנה בגדר הערות שוליים לאפלטון, הרי כולנו תלמידיו של אפלטון. כולנו־ 

חניכי מערכת החינוך המושפעת מפילוסופיה זו ־ גדלים לאור המתווה 

האינטלקטואלי ששרטט לפני למעלה מאלפיים וארבע מאות שנים. דמותו של 

סוקרטס, מחנכו של אפלטון, מהווה עבורו )ובעקיפין, גם עבורנו( את נקודת 

ההתחלה. סוקרטס הוא המורה של המורה, בראשית מעשה ההוראה. על מורה 

ראשון זה אנו יודעים רק מתוך עדות תלמידיו, ובראשם אפלטון. סוקרטס 

עצמו לא כתב את תורתו כיוון שדגל רק בהוראה ישירה: דיאלוג חי בין מורה 

 לתלמיד. קשר בלתי אמצעי זה הנו הכרחי להוראה. 

 מהות ההוראה

תפקידו של המורה, לפי סוקרטס, אינו להנחיל ידע, אלא ליילד ידיעה. אי 

אפשר ללמד אדם מה שאינו מסוגל לדלות מתוך עצמו: מבחינה זו, אומר 

 הרהורים פילוסופיים על מהות ההוראה

דורית ברחנא לורנד
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את האהבה שברגש ראוי לרסן גם כאשר מדובר בנושא ההוראה. מורה העוסקת 

בנושא באופן רגשי, עלולה ליפול לבורות משני קצות המנעד הרגשי: ללקות, 

מחד גיסא, בשיכרון נלהב, ומאידך גיסא להפגין שעמום בוטה. מתינות עשויה 

לשרת את התלמידים, לאפשר להם להתייחס עניינית לנושא ולראות אותו 

כפתוח ליישומיהם העצמאיים. מורה הרואה את עצמה כמיילדת, מבינה כי אינה 

אלא מלווה בתהליך הלמידה. התלמידה היא הלומדת, והיא הנמצאת במרכז. 

לפיכך ראוי כי רגשותיה של הדמות המלווה ימותנו, ויותירו מקום להתפתחות 

 המחשבה של זולתה.

 הרהור נוסף

העלו בדעתכם את המורים המשמעותיים בחייכם. אפשר שתמצאו כי האנשים 

שאותם אתם מונים ברשימה זו, היו אלו שעוררו בכם את היכולת לגלות תובנות 

משלכם, למצוא עניין, אלו שעזרו לכם להפוך להיות מי שאתם ביסודכם, ולאו 

דווקא המורים שעסקו בתחום שאליו התגלגלתם. אפשר שלא היו אלה הידענים 

במורים שבהם נתקלתם, ייתכן אף שלא גילו כלפיכם חיבה אישית יתרה, אבל 

סביר שהיו אלה המורים שהיו צנועים דיים כדי להבין עד כמה חשוב הוא תפקיד 

 המיילדת, והיו מוכנים להיות השמשים בתהליך ההיזכרות העצמית שלכם.

- 

ד“ר דורית ברחנא לורנד, מרצה לפילוסופיה, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת 

אוקספורד, המתמחה באסתטיקה ובחינוך לאמנות. מלמדת בבית הספר לאמנות של 

סמינר הקיבוצים

 1. אפלטון, “מנון“, כתבי אפלטון, כרך ו’, תרגום: י’ ג’ ליבס )תל אביב: שוקן, 1979(, עמ’ 431. 

2. עמנואל קאנט, הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות, תרגום: מ’ שפי )האוניברסיטה העברית, 

ירושלים: מאגנס, 1994(, פרק א’, עמ’ 31.

אלא ששפה אינה ידיעה שלמה. שפה היא כלי לגילוי תובנות. המונחים 

המשמשים בגאומטריה, מאפשרים חשיבה סיסטמטית על אודות צורות. יסודות 

השפה היוונית מאפשרים ללומד לחשוב ביוונית, להגיע לתובנות על אודות 

דברים שאפשר להבינם רק תודות לידיעת שפה זו. טכנולוגיה ממוחשבת היא 

כלי לפיתוח וליצירה של סקרנות, של רצון ושל עניין אצל המשתמשת בהם. 

ההיסטוריה של עם ישראל מורכבת מעובדות המאפשרות ללומדים להבין 

מתוך עצמם ומתוך השקפתם את היווצרותם של תהליכים. מורה טובה היא 

זו המסוגלת לעזור לתלמידיה לטפח את סקרנותם וליילד מתוך עצמם את 

החיבורים העצמאיים ומלאי המשמעות שאפשר לקשור בין התכנים הנייטרליים 

 לבין הכלים הטכניים. היא מגלה להם את אותם צדדים החבויים בעצמם. 

 אהבה שבמעשה ולא אהבה שברגש

עד כאן עסקתי במהות ההוראה. ומה לגבי אישיות המורה? לעתים תכופות 

מוזכרות בדיון על המורה הטוב תכונות אישיות או הופעות התנהגותיות, כמו 

חום, אמפתיה, אכפתיות, דאגה לזולת ואפילו אהבה. האם הכרח הוא שמורה 

תאהב את תלמידיה כפי שאם אוהבת את ילדיה? נכון שקשה מאוד להיות 

מורה טוב )או רופאה טובה או נהג אוטובוס טוב או מתווכת נדל“ן טובה וכיוצא 

באלה( תוך הפגנת קור, זלזול, אדישות, גסות רוח ומיזנטרופיה, אך לא לכך 

הכוונה. מורה טובה היא מורה הנוהגת במקצועיות. מקצועיות בהוראה פירושה, 

ממילא, התייחסות למצב הזולת )התלמידים( ביחס לנושא הנלמד, אולם 

הדרישה המופרכת ביחס לרגשות המורה כלפי התלמידים יכולה רק להעיב על 

המקצועיות. המקצועיות, בתחומים רבים והוראה בכללם, מתנהלת טוב יותר 

כאשר מרסנים את הרגש. לכולנו נטייה טבעית לחיבה כלפי אנשים מסוימים 

ולאי–חיבה כלפי אחרים. מורים עשויים לחוש תסכול אם יחשבו כי עליהם 

לחוש רגש חיבה, או אפילו אהבה, באופן שווה כלפי כל תלמידיהם. הפילוסוף 

הגרמני, עמנואל קאנט, מסביר כי את הציווי התנ“כי ״ואהבת לרעך כמוך״ יש 

לפרש כציווי של עשיית טובה מתוך חובה, ולא כציווי על רגש מסוים, “מפני 

שאהבה בתורת נטייה אינה יכולה להיות מצווה עלינו“. לפי קאנט, הציווי 

התנ“כי מתייחס לאהבה שאיננה רגש או נטיית לב: “זוהי אהבה שבמעשה, ולא 

“.2 האם אהב יאנוש קורצ’אק את תלמידיו אהבה שברגש? אין  אהבה שברגש

לדעת. ייתכן. ברור, מכל מקום, שאהב אותם אהבה שבמעשה. אהבה שבמעשה 

ההוראה היא העניין בהתקדמות האינטלקטואלית של התלמידים, וכן, כאשר 

מדובר בהוראת ילדים, באחריות לשלומם. מעבר לכך, בהתנהגות זו מדגימה 

 המורה לתלמידיה את האופן הראוי לנהוג בזולת. 
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1. ח“נ ביאליק וי“ח רבניצקי )עורכים(, ספר האגדה )תל אביב: דביר, 1973(, עמ’ ש“צ, שמ“ו.

2. הנס בלומנברג, אנייה טרופה וצוֶפה: פרדיגמה למטפורה של הוויה, תרגום: גדי גולדברג 

)ירושלים: שלם, 2005(.

 Karl E. Weick, “Organizing and Failures of Imagination“, International Public .3 

 Management Journal, 8(3) (2005), pp. 425-438 

4. שם.

 “The essence of conjecture and divination is to take a fragment and complete .5 

   it by finding a world in which it is a meaningful symptom. Given an observed

 fact, a rule suggests itself to explain the origin of the observed fact. The rule,

  then, generates the intelligibility of the observed fact, and the observed fact is

 “read through the rule; שם.

קלנסי דווקא מצטיירת אפשרות של פיגוע באמצעות מטוס עמוס חומרי נפץ, 

אך אפילו שם פעולת הדמיון נכשלת, מפני שהיא מצליחה לדמות מטוס אך ורק 

בתפקידו המסורתי כמוביל מטען, אך אינה מסוגלת לחשוב על המטוס עצמו 
כמטען נפץ.4

עמדת הלמידה האידיאלית, לדידו של סוקרטס, הן עבור התלמיד והן עבור 

המורה, היא לדעת שהדבר היחיד שאתה יודע הוא שאינך יודע דבר. על מנת 

ליצור משמעות לבלתי מובן אנו לוקחים פרגמנט ומשלימים אותו על ידי 

מציאת עולם שבו הוא מהווה סימפטום בעל משמעות.5 הלימוד בחברותא מונע 

אפשרות של יצירת משמעות “מן המוכן“; ריבוי הקולות מאתגר ללא הרף את 

הידע הקיים ברשותו של כל תלמיד, שכן גם בהיעדר הסכמה נבחנת כל עמדה 

לנוכח עמדות שונות ונדרשת להגיב אליהן. האתיקה של החברותא מאפשרת 

קיום בו–זמני של מספר אמיתות, ובכך משהה את המובן מאליו. קיומן הבו–זמני 

 לא זו בלבד שאינו מהווה איום, אלא הוא המאפשר את הניצוצות. 

היתכנותה של צורת לימוד זו במסגרת החינוך הציבורי תלויה ביכולתה של 

המערכת “לבזבז זמן“ על לימוד דברים “בלתי נחוצים“ כביכול. אולם על מנת 

שניתן יהיה “לבזבז זמן“ בצורה מיטבית, נשאלת השאלה: האם מערכת החינוך 

יכולה לספק את התשתית המוסרית והאתית לכבוד הדדי ולכבוד לסמכות, כך 

שבהפרה–לכאורה של הסדר “לא יעלה לנו השתן לראש“? שהרי שתן מכבה 

 ניצוצות...

- 

הילה נבו, ציירת ילידת 1977, חיה ויוצרת בתל אביב

החברותא מציעה חלופה ליחסים המקובלים בין מורה לתלמיד. הלימוד בקבוצה 

מניח כבוד הדדי, הקשבה זה לזה ואפשרות לנהל שיח על בסיס הסכמה, התחיל 

דיון ולסיימו בחוסר הסכמה; כלומר המטרה היא הדיון עצמו. כולם לא יודעים 

ויודעים, כולם ־ מורים ותלמידים בו זמנית. כפי שנאמר על אודות הפסוק: 

 “  “וכפטיש יפוצץ סלע
 )ירמיה כ“ג, כ“ט(

 “מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים“ 
 )סנהדרין ל“ד, א’(1

בעוד שכדי ללמוד לנהוג, להטות פועל או לחשב חשבון יש צורך, לכל הפחות, 

באחד שיודע ובאחד שאינו יודע, הרי החברותא נותנת במה למגוון פרשנויות 

ולקשת של דעות ומאפשרת להן להתקיים זו לצד זו. היתרונות העיקריים הם 

סובלנות )לודוויג ויטגנשטיין טען שמרבית העימותים בין בני אדם נובעים 

 מ“העדפת משלים ידועים“2( והפריה הדדית. 

הדמיון מייצר משמעות על ידי מציאת דמיון בין נתון חדש לנתון קיים. כך 

מאורגן הידע, ואנו יכולים להתנהל מבלי שניאלץ לברוא את העולם מבראשית 

שוב ושוב. המחיר הוא בריחוק רגשי ואינטלקטואלי מן הנתונים החושיים 

הייחודיים, שכן על מנת לארגנם יש להעבירם תהליך של הפשטה. אולם 

לעתים, הדמיון יוצר משמעות לא באמצעות התאמת הנתון לידע הקיים, אלא 

על ידי שילוב והצלבה. ניתן לחשוב על פעולת הארגון כפעולה של הוספה או 
 של חיבור, ועל פעולת היצירה כהכפלה.3 

הדמיון המארגן עשוי להיות יעיל מאוד בקבלת החלטות )מתי ללחוץ על 

הבלמים, כיצד להטות את השורש נ.ה.ג. בגוף ראשון, או כמה קוביות שוקולד 

כדאי לחלק לכל ילד אם רוצים שלכולם תהיה לפחות קוביית שוקולד אחת(. 

לעומת זאת, חוסר האפשרות לחזות את פעולת הטרור של ה–11 בספטמבר, 

למשל, היא כשל בדמיון היוצר של המודיעין האמריקני. באחד מספריו של טום 

 על החברותא: מורה הוא תלמיד הוא מורה, ובכל זאת...

הילה נבו
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רלוונטי; הצלם אינו יכול ללמוד או ללמד כיצד לתפוס את היצור, אלא לאפשר 

לאודראדק להופיע בעצמו. במקרה האחר, מדובר בשבר המסורת, ולפיה נוכל 

 להבין את משמעות כותרת סיפורו של קפקא: “דאגת אבי המשפחה“. 

בהנחה שהצלם כאיש חינוך עובר בעצמו תהליכי למידה, הוא אינו מקבל את 

הידע האקדמי מן המוכן. עליו לחוות את תהליכי החניכה בעצמו כדי להתבונן 

בעולם ולהעביר את תמונותיו. הבה ננסה להבין תהליכי למידה אלו. המפגש 

 בין הצלם לבין החומק ממנו יוכל לחדד את השאלה “למידה מהי?“. 

ג’ון דיואי גורס כי למידה היא גילוי מתוך ניסיון. נקודת המוצא של המחשבה 

היא “סיטואציה מופרעת“, ניגודים מסוימים בניסיון המעוררים מבוכה וטרדה. 

על המחנך ללוות ולתמוך בתהליכים, הצומחים מתוך טרדה זו, ולא לשמש 

כסוכן ידע המונע אותה. עליו לאפשר גילוי ותפיסה של מה שעדיין אינו ידוע, 

 להעניק כלים ולעודד חיפוש של צורה חדשה ושל צילום חדש.

לפיכך, תפיסתו של דבר מה מטריד היא ראשיתו של תהליך למידה מתוך 

ניסיון. אך כיצד? למילה “לתפוס“ כפל משמעות: מחד גיסא ־ אחיזה, לכידה 

וכיבוש, מאידך גיסא ־ קליטה והבנה. כדי להבין למידה מהי, יש להבין 

למה הכוונה במילה “תפיסה“. בביקורתו של היידגר על משפט הקוגיטו של 

דקארט )“אני חושב משמע אני קיים“( הוא טוען כי אנו מתרגמים את המילה 

הלטינית cogitate כ“חושב“, כאילו ידענו באופן מיידי למה אנו מתכוונים 

כשאנו אומרים “חושב“. דקארט מחליף את המילה cogitate במילה הלטינית 

precipere, שמשמעה ללכוד ולאחוז, במובן הכמעט מילולי. לתפוס במובן של 

לייצג בפני עצמנו, באופן מבוצר ויציב, את מושא הייצוג, כלומר ללכוד אותו 

במבטנו. ביסודו של ייצוג מעין זה מונח דבר–מה מוגמר ובעל שם. תפיסה כזו, 

טוען היידגר, מוגבלת אך ורק לאובייקטים המאובטחים על ידינו באמצעות 

ייצוגם התפיסתי, כך שנוכל לשלוט בהם ללא עוררין. על מנת להתגבר על 

אותה תפיסה מוגבלת, כדי לתפוס את הישות החמקמקה, שניתן לומר שהיא 
האודראדק של היידגר, תחילה יש לוותר על הסגרתה.2

השאלה, כיצד על הצלם להכשיר את עצמו לתפוס ולהראות את מה שאינו 

נאמר, את זה שלא ניתן לו שם, היא שאלה פדגוגית. עליו לעבור דרך עד 

 שימצא מהי תמונתו של דבר זה: עקבה, רוח רפאים, יצור–חפץ מטריד. 

 בסיפורו “דאגת אבי המשפחה“ מתאר פרנץ קפקא את אודראדק: 

“יכולת לחשוב שהייתה לו אי פעם איזושהי צורה תכליתית וכעת הוא שבור, אך 

אין סימן לכך. בשום מקום לא תמצא גלד או נקודת שבירה, העשויה להצביע 
 על כגון זה. היצור כולו נראה אמנם חסר תכלית, אך מוגמר על פי דרכו״.1

בהנחה שנבנה על ידי מישהו, נשאלת השאלה: אילו היינו אנו מתבקשים 

לבנותו, כיצד היינו עושים זאת? האם מצוי ברשותנו הידע לשם כך? האם יש 

 בידנו ההכשרה? 

בסיפור אחר מאת קפקא, “שלטי העיר״, נדרשים הבנאים להמתין דור אחר דור 

עד שיהיה להם הידע לבנות בניין כראוי, והבנייה מושהית לנצח. האם גם לנו 

 לא נותר אלא לחכות? 

ואם בחינוך בנאים אנו עוסקים, מה לגבי הכשרת צלמים? הבה נחזור 

לאודראדק ונמשיך ללמוד על היצור: “בשל ניידותו היוצאת מן הכלל אי 

אפשר לתפוס אותו“, ממשיך קפקא ומספר. הוא חמקמק; גר במגורים ארעיים; 

כשאתה חושב שהוא כאן, מתברר לך שהוא שם. גם מקור שמו שנוי במחלוקת, 

וכל תיאור שלו כרוך בסתירה פנימית: שבור אך מוגמר, מבוסס על ידע לא ידוע 

)לא מודע(... אם נרצה לצלם את היצור, נצטרך לתפוש את חמקמקותו. הכיצד? 

ניסיון שכזה אף הוא שנוי במחלוקת: יש האומרים שיש לארוב לו בחדרי 

מדרגות כצייד האורב לטרפו. יש האומרים כי המצלמה מסוגלת “לראות“ את 

מה שחומק מן העין. את חלקיקי הרגע החולפים היא תלכוד, את הלא–מודע 

האופטי. אחרים יאמרו כי עלינו להניח לו לחמוק, כשם שעושה המשורר היווני, 

אורפאוס, בחיפושו אחר אהובתו אאורדיקי: כדי להציל את אהבתנו, עלינו 

לשחרר את אחיזתנו בה, להביט לאחור ולאבדה. או אז ייוותרו עקבות, ומלאכת 

השחזור תחל. כרוח רפאים נוכל הנכיח אותה מחדש )re-present(, שוב ושוב.

הדרך מתפצלת, ועל הצלם לבחור כיצד יכשיר את עצמו: אם ניתן לתפוס את 

היצור ולשמרו, משמע ניתן למוסרו ולקבלו כידע המועבר מדור לדור ונשמר על 

ידי המסורת. לפיכך על הצלם, כחניך וכמחנך, לקבל את הכשרתו מסוכני הידע, 

מאבותיו, ולהעבירה הלאה. אם לא ניתן לתפסו, אזיי לא ייתכנו סוכנים של ידע 

 הצלם כפדגוג

דודי בראילובסקי



"...ההבדל העיקרי הקובע בחינוך, נובע ממה שיש לו למורה בכול תקופת קיומו, 

 ככיוון מחשבה אותו הוא מביא פנימה דרך דלת הכיתה. 

מורה העסוק במחשבות על האדם )התלמיד( המתהווה, פועל על התלמידים 

אחרת לגמרי ממורה שאינו יודע מאומה מכול זאת, שמעולם לא כיוון את 

מחשבותיו לכך."
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 רודולף שטיינר

לשם הדגמה, ניקח את הדרך שעובר תומאס הצלם, גיבור סרטו של מיכלאנג’לו 

אנטוניוני, יצרים )Blow Up(. דרך הכשרתו של הגיבור כצלם מוצגת כבלתי 

נמנעת. אם נלך מסוף הסרט לתחילתו, נראה כי היעד של אותה הכשרה מוצג 

באופן אמבלמטי בסצנת הסיום: תומס תופס כדור שנזרק לעברו על ידי קבוצת 

פנטומימאים, אך, בעצם, לא נמסר לו דבר, והוא לא תפס דבר. מה שאנו רואים 

הן מחוות ריקות וייצוג נטול ממשות. על הצלם לקבל את שאינו ניתן למסירה, 

להתפכח. לשם כך עובר הגיבור לאורך העלילה הכשרה הכרוכה בוויתורים 

רבים, הראשון בהם הוא הוויתור על ההנחה שבכוחה של המצלמה לשמר 

ולהוכיח את מה שנתפס על ידיה וחומק מן העין ־ הלא הוא הרצח בפארק 

 שבמוקד עלילת הסרט. 

מסעו של הגיבור מתחיל בהתחזותו לחסר בית, במטרה ללכוד בתמונות את זה 

הגר “במגורים לא קבועים“, כפי שמתאר קפקא את אודראדק. לאחר מכן הוא 

נראה בסטודיו כצלם הרוכן כחיית טרף מעל דוגמנית. הדרך אל ידע שאינו בר 

אחיזה על ידי המסורת אינה קלה. אין קיצורי דרך, אין פדגוגיה של ראה ולמד. 

על המחנך, אומר דיואי, לאפשר את הדרך לגילוי מתוך ניסיון. ניסיונו של 

הצלם מתגלה מתוך תהליכי עבודתו, ולא מתוך ידע שנמסר לו על ידי אבותיו. 

בתצלומיו הוא מלמד אותנו מהו חינוך ללא “חינוך“ במובן המסורתי של המילה. 

הצלם כאיש חינוך יוכל ללמדנו את הדרך אל אותו שער, שרולאן בארת מכנה:  

“שערי הארץ המובטחת“, כלומר “אל שעריו של עולם נטול ספרות, שיוטל על 

הסופרים להעיד עליו“3  בפרפראזה על טענתו של בארת ניתן לומר כי המעשה 

החינוכי של הצלם הוא להעיד על עולם נטול “חינוך“, במובן הצר של המילה, 

ללמדנו מהי למידה תוך אי–ידיעה וגילוי, ובכך לגלות לנו חינוך אחר מהו.

- 
דודי בראילובסקי, מרצה לאמנות בבית הספר “קאמרה אובסקורה“, חונך ומרכז אמנות 

בבית הספר הדמוקרטי “קהילה“

 1. פרנץ קפקא, סיפורים ופרוזה קטנה, תרגום: אברהם כרמל )ירושלים ותל אביב: שוקן, 1993(.

 Martin Heidegger, Nietzsche (vols. I and II), trans. David Farrell Krell .2  

(San Francisco: Harper Collins, 1991) 

3. רולאן בארת, דרגת האפס של הכתיבה, תרגום: דניאלה ליבר, )תל אביב: רסלינג, 2004(, עמ’ 95.



THE NAGGAR SCHOOL OF PHOTOGRAPHY, MEDIA, NEW MUSIC, ANIMATION AND PHOTOTHERAPHY MUSRARA 

 ביה“ס מוסררה ע“ש נגר

THE NAGGAR SCHOOL, MUSRARA - JERUSALEM 

 חלל פעילה | מרכז עמיעד

 רחוב עמיעד 12, שוק הפשפשים, יפו

 דרך מורה

TEACHERS 

19/12/12-15/1/13 

 תערוכה

 אוצר ראשי אבי סבג 

 מנהלת הפרויקט ואוצרת איילת השחר כהן 

 עוזרת אוצרת מיכל טוביאס 

 הפקה צוות בית הספר מוסררה: 

 דנה בר סימן טוב, איציק הרוש, אריק פוטרמן, ז'אק פימה

  קטלוג

 טקסטים דודי בראילובסקי, דורית ברחנא לורנד, איילת השחר כהן, הילה נבו, אבי סבג

 עריכה לשונית ותרגום לאנגלית דריה קסובסקי

 עיצוב אתר התערוכה חיה שפר

 עיצוב והפקה  Re-Levant / אמנון אילוז, יעל בודשר 

 Leaf C2r & C1r from Schopper’s 1574  דימוי כריכה פנימית

‘De Omnibus illiberalibus woodcuts by Jost Amman. Sp Coll S.M. 969 

 

www.musrara.co.il/teachers-exhibition | www.trump.org.il,  טל': 02-6286519




