מוסררה
בית הספר
לצילום
מוזיקה חדשה
ניו-מדיה
תקשורת חזותית
ופוטותרפיה
ע"ש נגר

2

3

4

5

6

בית־הספר
מוסררה

7

8

נוהלי הרשמה
ותנאי קבלה

9

10

פרסים ומלגות

11

צילום :אור אברהם
בוגרת מוסררה

צ י ל ו ם  :יעל דנינו
ב ו ג ר ת מוסררה
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המחלקה
לצילום

הלימודים במחלקה לצילום מאפשרים לסטודנטים בעלי מוטיבציה
ויכולת בתחום החזותי ,ללמוד את שפת הצילום ולהתפתח כיוצרים
וצלמים עצמאיים .הסטודנטים במחלקה פועלים בתוך שדה הצילום
העכשווי תוך כדי התנסות בטווח הרחב של המדיום :מצילום אנלוגי,
מסורתי ,ועד ליישומים דיגיטליים מתקדמים.
במחלקה מגוון רחב של שיעורי הנחייה ,סדנאות מעשיות
ומקצועיות ,לימודי תוכנה ושיעורים תיאורטיים בצילום ובתחומים
משיקים ,כל זאת לצד מפגשים עם צלמים אורחים ,ביקורי סטודיו
וסיורי אמנות.
לרשות הסטודנטים עומד ציוד רב הכולל מצלמות דיגיטאליות,
מצלמות וידאו ,מצלמות לפילם בפורמט בינוני ,מצלמות אולפן ,5X4
חדרי סטודיו מצוידים בתאורות ופלאשים ,מעבדות לפיתוח והדפסה
ידנית בשחור-לבן ובצבע ,מעבדה דיגיטלית הכוללת סורקים ומדפסות
להזרקת דיו באיכות מוזיאלית ,חדר מחשבים ועמדות לעריכת וידאו.
תוכנית הלימודים במחלקה בונה רצף התפתחותי דרך יסודות
הצילום .בשנה האחרונה ללימודים יעמדו לרשות הסטודנטים מגוון
תחומי בחירה להתמחות מעשית ויחודד השיח על צילום כאמנות
וכמקצוע עכשווי ,ויזמי.
בתום שלוש שנות לימוד יציג כל בוגר תערוכת יחיד ,יבנה תיק
עבודות מסחרי בצילום ובנוסף לתעודת בוגר בית הספר מוסררה יוכל
לקבל תעודת מדריך מוסמך בכיר לצילום מטעם בית הספר.
המחלקה לצילום מעודדת יצירה אלטרנטיבית ויזמות של
פרויקטים בקהילה ,מלווה את הסטודנטים שבוחרים בדרך זו ומעודדת
כל סטודנט לפתח שפה צילומית בהתאם להשקפת עולמו .במחלקה
מלמדים צלמים בעלי שם ,צלמים צעירים ומבטיחים ,אמנים רב-
תחומיים ובוגרי בית הספר.
בוגרי המחלקה לצילום משתלבים בעולם האמנות כיוצרים
עצמאיים ,חלקם פונים לאוצרות ,משתלבים בתחומי הצילום המקצועי,
בתקשורת ובעיתונות ,פעילים כיזמים וכמורים בתחום הצילום.
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ש
נה
א'

רשימת
קורסים

ש
נה
ב'
ש
נה
ג'

חובה  -הנחייה לפרויקט גמר ,מפגשים אישיים לקראת פרויקט גמר,
סדנת הדפסות מתקדמת ,סדנה טכנולוגית ,קידום עצמי בצילום,
צילום עכשווי ,אמנות עכשווית ,מיצב וחלל ,ספר אמן.
בחירה  -השתלבות בהפקת מוסררה מיקס ,סדנה רעיונית ,הנחיית
וידאו ,סטודיו מתקדם ,הפקת אופנה ,אפטר אפקט ופוסט פרודקשן,
בניית אתרים ,אפשרות להשתלב במגוון קורסים ממחלקות אחרות

ש

ש

ש

נה

נה

א'

ב'

29
שעות

נה

סגל
המחלקה

חובה  -הדוקומנטרי החדש ,צילום אישי ,סטודיו ב' ,יישומים
דיגיטליים ,מבוא לאפטר אפקט ,תולדות האמנות ,תולדות הצילום,
אמנות וקהילה-קורס להכשרת מדריכים בצילום ,קריאה מודרכת
בטקסטים ,סדנאות טכנולוגיות.
בחירה  -וידאו ארט ,כתיבה ,סדנת אמן-מציאות נהיית חומר ,צילום
פעולה ,השתלבות בהפקת מוסררה מיקס.

ג'

היקף
שעות
שבועי

חובה  -טכנולוגיה ומעבדה שחור-לבן ,שפה צילומית ,מבוא לסטודיו,
מבוא לווידאו ועריכה ,פוטושופ והמרחב הדיגיטאלי ,אופני היצוג של
צילום ,תולדות הצילום ,תולדות האמנות ,מבוא לקריאה בטקסטים,
רישום ,לימודי מוסררה.
בחירה  -השתלבות בהפקת מוסררה מיקס.

28
שעות

( 23ש' חובה  5 +ש' בחירה)

24
שעות

( 16ש' חובה  8 +ש' בחירה)

ראש המחלקה :איילת השחר כהן
אייל בן דב ,אנה ים ,אילנית קונופני ,אורה לב ,איתי נדב ,אריק
פוטרמן ,אסף אלבוחר ,גולי כהן ,דוד דניאל ,גסטון צבי איציקוביץ,
חגית גרוסמן ,טל שוחט ,יעקב ישראל ,מאיה רביחיא ,מלי דה קאלו,
נועה צדקה ,סשה פליט ,עירית כרמון ,פראנס לבה נדב ,רון עמיר,
רועי בושי ,רינת קוטלר ,רם ברכה ,רן אייזנשטט

יאן טיכי ,מיצב מס2009 , ) t u b e s( 6 .
יאן טיכי הוא בוגר מוסררה,
זוכה בפרס גוטסדינר לאמן ישראלי צעיר ( ) 2010

צילום :אלי אבן
1975-1979
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המחלקה
למוזיקה
חדשה

המחלקה למוזיקה חדשה ,שהחלה את פעילותה בביה"ס במוסררה
לפני עשר שנים ,נוסדה על מנת לתת מקום למוזיקאים המחפשים תכנים
חדשים ודרכים ללמוד ולהתפתח ,אך אינם מוצאים אותם במסגרות
הלימודיות הקיימות .מקצועית ,המחלקה למוזיקה חדשה מתרכזת
בנקודות ההשקה בין מוזיקה וטכנולוגיה ,דרך יצירת מוזיקה כמו גם דרך
חקירתם של הצליל ושל מבני הצליל ,במובנים אלקטרוניים ואלקטרו-
אקוסטיים ,ובהסתמך על תרבויות ומסורות מוזיקליות מגוונות .תכנית
הלימודים של המחלקה מספקת תרגול שיטתי בתחום אמנותי-מדעי
ומקצועי זה ,ומכוונת את הסטודנט לקראת התבוננות על תכונותיהם של
המבנה והיצירה המוזיקלית ,בעזרת פיתוח מודלים ,טכניקות יצירתיות
ודרכי הפקה שונות.
הלימודים מיועדים לכל מי שרוצה להתפתח כיוצר וכאיש מקצוע
בתחום ,להעשיר את הידע המוזיקלי לכיוונים האמורים לעיל ,או למי
שמעוניין בהרחבת יכולותיו הפרקטיות לתחומים מעשיים ,חדשניים
ומסורתיים כאחד .לא נדרש ידע מוקדם מסוים ,אך עדיפות תינתן
לאנשים בעלי ניסיון מוזיקלי כלשהוא ,בין אם בתחום היצירתי או הטכני,
או לכאלה שיראו גישה והבנה מוזיקלית בסיסית.
יחד עם זאת ,המחלקה מתרכזת לא רק בלימוד אלא רואה עצמה
כמרכז חברתי ,השואב מסביבתו (משאבים והשראה כאחד) ,ומעניק לה,
אם בדרך של שיתוף ושילוב הקהילה ,או בדרך של התנעת פרויקטים
ותהליכים ,ובדעתנו לפתח את המחלקה לכיוונים אלה בשנים הקרובות.
עתה ,בתום השנה העשירית לפעילותינו ,אנו יכולים להצביע על מגוון
פעילויות עשיר ,ורשימת הישגים ארוכה.
ביה"ס מוסררה ע"ש נגר אינו בי"ס רגיל במובנים רבים ,והמחלקה
למוזיקה חדשה אינה מחלקה רגילה :אנו בודקים כל הזמן את תוכניות
הלימודים שלנו ומעמידים אותן מול מוסדות מובילים בעולם ,מול
התפתחויות טכנולוגיות עכשויות ומול מגמות וזרמים אותנטיים ,על
מנת להיות רלבנטיים למוזיקאים צעירים השואפים להתפתח בכיוונים
לאו דווקא מסחריים ו"רייטינגיים" .בעולמנו הנוכחי דומה שיש שקיעה
קבועה ברמת התרבות והאמנות "האיכותית" ,לטובת מגמות שיווקיות
ומכניסות .היום דרושים ,יותר מתמיד ,אנשים ומוסדות המוכנים לוותר
על התהילה ,למען שמירה על עתיד התרבות בכלל והמוזיקה בפרט,
ולדאוג לכך שמוזיקה תמשיך להיחקר ,להתפתח ,להיחשף ולדבר על
נושאים הקרובים לליבם של האנשים ,ולא רק לכיסיהם.

19

תזמור ,הפקת אולפן ,מוזיקה והזמן האחר ,קומפוזיציה
אישית ,פרויקט גמר ,יעוץ אמנותי לפרויקט גמר ,קומפוזיציה
אקספרימנטלית ,דיוקן עצמי ,פרויקט אקדמיה ,אנסמבל

ש
א'
ב'

תורת המוזיקה ב' ,רמיקס ,תולדות הג'אז והפופ ,אולפן מתקדם,
מוזיקה ומהפכה ב' ,מוזיקה וזמן :הזמן הקצרצר ,קומפוזיציה ב',
פסקול ,קומפוזיציה אקספרימנטלית ,כתיבה ,אנסמבל

ג'

נה

רשימת
קורסים

תורת המוזיקה א' ,האולפן הדיגיטלי ,קומפוזיציה א' ,טכנאות אולפן,
מוזיקה ומהפכה א' ,אקוסטיקה מעשית ,סינטזה ,קצב וכלי הקשה,
אנסמבל פופולרי ,מקלדת ,לימודי מוסררה

ש
נה
ש
נה

ש

ש

ש

נה

נה

נה

א'

ב'

סגל
המחלקה

31
שעות

ג'

היקף
שעות
שבועי

32
שעות

23
שעות

ראש המחלקה :אילן גרין
אורי דרומר ,אייב דורון ,אסף תלמודי ,אבי בר איתן ,גיל שטיין,
דן ויינשטיין ,טל גורדון ,טל שושני ,ירון דפן ,יוני ניב ,יוסי מר-חיים,
מאיה דנון ,ערן זקס ,קיקי קרן-הוס ,רועי קופרווסר

צילום :קרן רוזנברג
בוגרת מוסררה

רישום דיגיטלי :דקל אייזנברג
בוגרת מוסררה
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המחלקה
לניו-מדיה

המחלקה לניו מדיה במוסררה יוצרת במרחב בין מדיות שונות ומחפשת
חיבורים חדשים בין אמנות לטכנולוגיה ,בין האישי לחברתי ובין האמן
לקהל החווה את יצירתו .מסלול המחלקה מאפשר ,במהלך שלוש שנות
לימוד ,פיתוח יכולות טכניות ורעיוניות תוך שילוב תחומים ושימת דגש
על נקודות ההשקה ביניהם :וידאו ,סאונד ,כתיבה ,מיצב ,אלקטרוניקה,
תכנות ,יצירה ברשת ועוד .הלימודים שמים דגש על לימוד מתוך עשייה
בפועל ומתן דגש על התפתחות אישית ומקצועית מותאמת לכל
סטודנט/ית.
כמחלקה חדשנית המחלקה עוקבת ומאמצת טכנולוגיות עדכניות
אל תוך תכנית הלימודים ומאפשרת תהליך לימודי דינאמי הער לעולם
המשתנה בקצב מהיר .המחלקה מרחיבה השנה את הכלים העומדים
לרשות הסטודנטים על ידי הקמת מעבדת אינטראקציה אמנותית
ראשונה מסוגה בארץ ,אשר תחבר את הסטודנטים לטכנולוגיות חדישות
(הדפסת תלת מימד ,חיתוך בלייזר ,תכנות פיזי ,ארדואינו) יחד עם
הקניית הכלים הקונספטואליים לשימוש בטכנולוגיה ליצירה חדשנית
ופורצת דרך.
בוגרי המחלקה יסיימו את תכנית הלימודים כבעלי תפיסה ביקורתית
ורעיונית מגובשת ולאחר שרכשו כלים טכניים ליצירה מגוונת ועשירה.
בתום הלימודים יוכלו בוגרי המחלקה להשתלב בעבודה מקצועית כמו גם
להפוך ליוצרים חדשניים בתחומי הניו-מדיה.
הלימודים מיועדים לאנשים המעוניינים לפתח יכולות טכניות
בתחומי הניו-מדיה ולחברן לעשייה חברתית ואמנותית ,לבעלי אוריינות
מחשבים ולבעלי יכולת עבודה עצמאית לצד עבודה בקבוצה .התכנית
יכולה להתאים גם לאמנים ויוצרים המעוניינים להתפתח בתחומי הניו-
מדיה או לבעלי ניסיון המעוניינים לחבר ידע זה לעשייה יצירתית.
מרצי המחלקה הם אמני ניו-מדיה פעילים ומאנשי המקצוע
המובילים בישראל.
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ש
נה
א'

רשימת
קורסים

ש
נה
ב'
ש
נה
ג'

פרויקט גמר ,אמנות עכשווית ,קידום עצמי ,תכנות פיזי ,סלולרי
כפלטפורמה יצירתית ,מפגשי אמן ,קורסי בחירה מכל המחלקות
האחרות

ש

ש

ש

נה

נה

א'

ב'

30
שעות

נה

סגל
המחלקה

קומפוזיציה אקספרימנטלית ,חלל אינטראקטיבי ,מבוא ליצירה
התנסותית ,projection mapping ,וידאו ארט,after effect ,
עיצוב משחקים ,stop motion ,כתיבה ועריכה ,פרוייקט בשילוב
האקדמיה למחול

ג'

היקף
שעות
שבועי

מבוא לניו מדיה ,רישום ,כתיבה ,עריכת וידאו ,פוטושופ והמרחב
הדיגיטלי ,הדימוי המודפס ,מבוא לוידאו ,מבוא לאינטראקטיב ,מבוא
לסאונד ,מיצב וחלל ,בניית אתרים ,מבוא לאנימציה ,תולדות האמנות

30-32
שעות

23
שעות

ראש המחלקה :שראון פז
אורי דרומר ,אילי לוי ,ורה קורמן ,חן שיינברג ,יעל גביש,
ליאור פינסקי ,עדי שורק ,עירית כרמון ,צביקה מרקפלד,
רועי קופרוואסר ,רן אייזנשטט

גסטון צבי איציקוביץ ,ללא כותרת (ירושלים)2011 ,
גסטון הוא בוגר מוסררה ,מרצה לצילום בבית הספר,
ז ו כ ה ב פ ר ס ז ר א ר ל ו י (  )2 0 0 8ו ב פ ר ס ה א מ ן ה צ ע י ר ( )2 0 1 0

צילום :תמר צוהר
בוגרת מוסררה
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המחלקה
לתקשורת
חזותית

לימודי עיצוב גרפי במחלקה לתקשורת חזותית החדשה במוסררה
נמשכים שלוש שנים .המקצועות הנלמדים משלבים בין תכנים ומקצועות
עיצוב למדיה מודפסת כגון :עיצוב בסיסי ,טכניקות והמחשה ,טיפוגרפיה,
העברת מסר ,תקשורת חזותית ,איור ,צילום ,רישום ,עיצוב תלת מימד
ואריזות ועוד ,לבין מקצועות עיצוב עדכניים בסביבת מסך כגון :עיצוב
אתרי אינטרנט ,עיצוב לפלטפורמות דיגיטליות (סמארטפונים ,טאבלטים
וכד') ,מבוא לוידאו ,עיצוב פסקול ועוד.
במחלקה לתקשורת חזותית יובטח שהסטודנטים הלומדים בה
יוכשרו להבנת המקום של המעצב בחברה ,כאדם ביקורתי ,משפיע ,יוזם
ואשר מודע לכוח שיש ביכולתו להניע אינדיבידואלים וקבוצות בחברה.
בשנתיים הראשונות ירכוש הסטודנט מושגי יסוד וכלים בסיסיים
להבנה של עיצוב ,פיתוח חשיבה ודיון ביקורתי ,יכולת מתן תגובה
חזותית לרעיון חברתי ,פוליטי ושווקי תוך שימוש בטכניקות שונות
במגוון מדיומים .בשנתיים הראשונות כל המקצועות הנלמדים הינם חובה
לכלל הסטודנטים במחלקה .הסטודנטים יחוו ויתנסו בפרויקטים מסוגים
שונים אשר יסיעו להם לבניית מערכת הלימודים שלהם לשנים הבאות.
בשנה ג' הסטודנט לומד לימודי ליבה (קורסי חובה) לצד קורסי בחירה
אותם הוא בוחר ממאגר שיוצע לו הן מתוך המחלקה והן ממחלקות
אחרות בביה"ס.
ביה"ס ממוקם בשכונה בעלת היסטוריה של מאבק ורצון לשינוי,
מאבק על דימוי ועל קיפוח .לאחר מספר עשורים נראה כי דווקא המקום
הזה יכול להוות קרקע פורייה לחשיבה ועשייה יצירתית בעלת כוח
ויזואלי לשינוי.
כחלק מהמערך והאופי הייחודי של בי"ס מוסררה ,המחלקה
לתקשורת חזותית תהווה גוף חושב ומבצע של פעילויות סטודנטיאליות
המתערבות ,תומכות או מבקרות בחברה ובקהילה ברמה השכונתית/
עירונית והן ברמה הארצית ע"י ביצוע פרויקטים יזומים במסגרת קורס
יעודי או פרוייקט מיוחד ,כמו גם פרויקטים שיצאו לאור ,יופצו וישולבו
באופן מקצועי בקהילה.
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עיצוב בסיסי+צורה וצבע ,העברת מסר ,אינדיזיין ,תקשורת חזותית,
מבוא לטיפוגרפיה ,מבוא לצילום ,מבוא לאיור ,תולדות העיצוב,
פוטושופ ,תולדות האמנות ,רישום ,אילוסטרייטור

ש
נה
ב'

תכנות אינטראקטיב ( ,)wordpressטיפוגרפיה  -עיצוב מגזין,
המעצב כיוצר דימוי ,אינטראקטיב -אפיון עיצוב חווית המשתמש,
פוטוגרפיקה ,טיפוגרפיה  -עיצוב כרזה ,איור ,עיצוב תלת מימד,
תולדות האמנות

ש
נה
ג'

טיפוגרפיה  -עיצוב ספרים ,אנימציה ,עיצוב לפלטפורמות דיגיטליות,
עיצוב תלת מימד  -אריזות ,הנחיית פרויקט גמר  -פרויקט גמר פוסט
פרודקשן ,עיצוב מוצר בחשיבה גרפית סדרתית ,עיצוב לפלטפורמות
דיגיטליות ,מבוא לוידאו ,קורסי בחירה ממחלקות ביה"ס

סגל
המחלקה

ראש המחלקה :גיא גולדשטיין
דב אברמסון ,איתם טובול ,ניסן מלכיאל ,שרי טיטו ,אסף אלבוחר,
יעל גביש ,עירית כרמון ,אביחי מזרחי

ש

ש

30
שעות

ש

היקף
שעות
שבועי

נה

נה

נה

א'

ב'

ג'

30
שעות

22-30
שעות

צילום :נועה ברזנר
בוגרת מוסררה

צילום :מאיה רביחיא
בוגרת מוסררה
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המסלול
לפוטותרפיה

"לצלם פירושו לתת הכרה []...
כאשר האדם שם את ראשו,
את עינו ואת לבו על אותו הציר".
אנרי קרטייה-ברסון ,צלם

על הפוטותרפיה

פוטותרפיה מהווה תחום חדש בתוך מכלול הטיפול באמנויות,
שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם מתוך ההכרה בערך של מדיום
הצילום על תכונותיו הייחודיות.
המצלמה ,בדומה לעין שרואה ,בוחרת ומתעדת דימויים ,מעבירה
את נקודת המבט הייחודית של הפרט ומשקפת את מצבו הרגשי .שפת
הצילום היא נגישה ומוכרת ודרכה אפשר לעקוף הגנות ,ליצור תקשורת
לא מילולית ,ולהגיע למשוב מעורר יצירתיות .נוכל לומר ,תרתי משמע,
שהצילום מאפשר ליצור מיקוד ,לשקף ,לפתח ,למסגר מחדש.
בפוטותרפיה משתמשים בצילום כבחומר (צילומים השלכתיים,
צילומי משפחה) או בצילום פעיל בתוך הטיפול כדי לאפשר צמיחה
פסיכולוגית.
הטיפול באמצעות צילום מציע דרכי התבוננות וביטוי שפותחים
ערוצים ליצירת דיאלוג בין המציאות הפנימית והמציאות החיצונית
של האדם .בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית סביב
הצילום  -עבודה שלה שותפים המטפל והמטופל  -והיא מובילה
לעיבוד ולתובנות.
הפוטותרפיה יכולה לתת מענה לטווח רחב של קשיים ומוגבלויות.
היא מתאימה לגילאים שונים ולמסגרות שונות כגון :בריאות הנפש,
שיקום פיזי/נפשי ,חינוך מיוחד ,נוער בסיכון ,נפגעי סמים ,גריאטריה ועוד.
החשיפה לכוחו של הכלי הטיפולי הזה  -גם באמצעות עבודתם המוערכת
של סטודנטים ובוגרי המסלול  -יוצרת ביקוש לאנשי מקצוע נוספים
שהתמחו בפוטותרפיה .בוגרי המסלול לפוטותרפיה משתלבים בעבודה
בשטח במגוון מסגרות.

המסלול לפוטותרפיה ללימודי תעודה
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המסלול
לפוטותרפיה
ללימודי תעודה

המסלול ללימודי פוטותרפיה נוסד בשנת  2003בבית הספר מוסררה
ע"ש נגר ,בעזרת אוניברסיטת  European Graduate Schoolשבשוויץ.
התוכנית מאפשרת לתלמידי בית הספר להשלים תואר שני* דרך לימודי
קיץ בשוויץ (על בסיס מסלול אישי).
מסגרת הלימודים מתקיימת בבית הספר מוסררה בירושלים שייחודו
בשילוב בין הפן האמנותי לפן החברתי .הסטודנטים לפוטותרפיה נהנים
מהאווירה היצירתית והתוססת ,לצד טיפוח וקשר אישי עם כל סטודנט
בתהליך הלימוד.
אנו מאמינים ביצירת בית גידול המעודד את התפתחות האישיות
של הסטודנט דרך פיתוח היצירתיות ,שיקוף ומשוב לכל אורך הדרך.
אנו משלבים בין הקניית ידע בתחום הטיפולי ובין כלים מעשיים לעבודה
בפוטותרפיה ,פיתוח המיומנויות הצילומיות ,שילוב אמנויות וראייה רב-
תרבותית .הצילום יכול להיות השראה לכתיבה ,נקודת מוצא ליצירת
אמנות פלסטית ,בסיס לפיתוח התרחשות דרמטית או תנועתית:
כל אלה מאפשרים להעמיק את העבודה עם הצילום ומגלים את רבדיו
בטיפול .הלימודים מורכבים משיעורים חווייתיים ,תיאורטיים ומהתנסות
מעשית בשטח.
אנו שואפים להעניק חוויית לימודים מעשירה מבחינה אישית
ומקצועית .מורי המסלול ,שהם מומחים ומיומנים בתחומם ,מסורים
לסטודנטים ולפיתוח הקהילה ההולכת וגדלה של תחום הפוטותרפיה.
בתכנית שתי שנות לימוד המקנות תעודת סיום לימודי מסלול
לפוטותרפיה מטעם בית הספר .בתום השנתיים ,כל סטודנט נדרש להציג
פרויקט גמר המסכם תהליך שעבר במהלך לימודי הפוטותרפיה ,ולכתוב
עבודת גמר בתחום.
המסלול מעניק זכות שימוש במעבדות ומתקני בית הספר בימים
ובשעות שיוקצו לכך.
* ה מ ע ו נ י י נ י ם ב ת ע ו ד ת מ ט פ ל ב פ ו ט ו ת ר פ י ה י מ ש י כ ו א ת ה ע בודה המעשית
ב ש נ ה ג ' ב ל י ו ו י ה ד ר כ ה ו י ש ל י מ ו ק ו ר ס י ם ב ה ת א ם ( ע ל ב ס י ס אישי)

לי

לימודי תואר שני

מודי תואר שני
אפשרות להשלמת תואר שני מטעם אוניברסיטת  E.G.Sשוויץ (על בסיס
אישי) .המעוניינים בלימודים אלה יפנו לד"ר בריג'יט אנור ,המתאמת.
ההדרכה המקצועית ,ההדרכה לתזה והטיפול האישי הינם באחריות
הסטודנט ובמימונו.
המסלול פועל בשיתוף פעולה עם רשת מרכזי  ISISבאירופה ,ארה"ב
ואוניברסיטת  E.G.Sהשוויצרית.
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כתיבה יוצרת וצילום  ,צלם מציאות ודימוי  ,הצילום ככלי טיפולי,
השתקפות סיפור החיים בתמונה המצולמת וביצירה הפלסטית,
סמינר פרקטיקום ,פסיכולוגיה התפתחותית
* סדנאות אינטנסיביות יתקיימו במהלך חופשת הסמסטר וחודש יוני

ש
נה
ב'

קורס פרקטיקום בפוטותרפיה ,יסודות פסיכותרפיה ,הצילום
כפרשנות חברתית ,פרקטיקה ותאוריה בפוטותרפיה,
פסיכופתולוגיה ,דינמיקה קבוצתית בפוטותרפיה ופסיכודרמה,
חזרה לאלבום המשפחה ,קורס פרקטיקום בפוטותרפיה
ופסיכודרמה ,סוגיות בטיפול פסיכולוגי לילדים ומתבגרים,
פרויקט צילום מאסף
* בשנה ב' הלימודים יתקיימו על פני שלושה סמסטרים ,עד אמצע חודש יולי.
בנוסף ,הסטודנטים יתבקשו לעשות שעות עבודה מעשית (פרקטיקום) מחוץ
לשעות הקורסים ,בסמוך למקום מגוריהם.
* סדנאות אינטנסיביות יתקיימו בחופשות ובסוף שנה"ל

ש

ש

נה

נה

א'

סגל
המחלקה

ב'

היקף
שעות
שבועי

13-14
שעות

13-14
שעות

ראש המחלקה :אורנה גלס
אמירה אור ,אסף אלבוחר ,אסתי לי-דר ,אסי האוס,
דפנה איכילוב ,ד"ר בריג'יט אנור ,ד"ר ז'אן פיזנטה ,ד"ר סוזנה
פנדזיק ,ד"ר צבי תורן ,ד"ר תמי איינשטיין ,ליה קוך סטולוב,
מרב שאבי-בן אלישע ,נירית לביא קוצ'יק ,סמדר הלוי-צוברי,
פראנס לבה נדב ,שירלי גופר ,תמר סלע
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תכנית למטפלים:
פוטותרפיה בתהליך
הטיפולי

במסגרת המסלול לפוטותרפיה שמתקיים מאז  2003נפתחה תכנית דו-
שנתית ללימודי פוטותרפיה למטפלים (עם אפשרות ללמוד שנה אחת).
התכנית נוצרה מתוך ביקוש של מטפלים שהביעו רצון להכיר את הצילום
ככלי טיפולי וללמוד כיצד לשלב אותו בעבודתם.
אנשי טיפול רבים כבר הכירו בתכונות התרפויטיות של הצילום :הוא כלי
נגיש שניתן דרכו לפתח התבוננות ,ליצור הבעה לא מילולית ,להעביר את
נקודת המבט הייחודית ולהגיע לפידבק מעורר תובנות.
אופן הלימוד
התכנית מציעה ללומדים להתוודע לחוויה ולחשיבה של הפוטותרפיה
ולהתעמק באפשרויות הגלומות בה .הלימוד ישלב בין הקניית ידע
תאורטי והתנסות חווייתית של הלומדים בטכניקות הפוטותרפיה בשילוב
אמנויות כגון :ציור ,כתיבה ,וידאו ודרמה  -המסייעות לגלות את רבדיו
הסמויים של הצילום (אין צורך בידע קודם באמנות) .יושם דגש על אופני
העבודה בפוטותרפיה ועל יישומם בטיפול ,בליווי הדרכה .סדנאות צילום
ויצירה ישולבו בתכנית לפיתוח מקורות ההבעה של הלומדים.
סגל התכנית
אורנה גלס ,ד"ר בריג'יט אנור ,ד"ר סוזנה פנדזיק ,ד"ר צבי תורן,
ד"ר תמי איינשטיין ,מרב שאבי בן אלישע ,נורית ירדן ,נירית לביא קוצ'יק,
סמדר הלוי צוברי
קהל היעד
אנשי ונשות טיפול מתחומי הפסיכולוגיה ,העבודה הסוציאלית ,הטיפול
באמנויות והפסיכיאטריה.
מטפלים מתחומים אחרים מוזמנים לפנות ופנייתם תישקל ע"י הצוות.
היקף השעות
 24מפגשים שבועיים במהלך שנה"ל האקדמית ,הסדנאות בחופשות,
סה"כ  168שעות

צילום :דפנה גרוסמן
בוגרת מוסררה

צילום :דניאל בק
בוגר מוסררה

36

אפשרויות
לימודים נוספות

37

38

39

פסטיבל
מוסררה מיקס

40

אוסף
מוסררה

41

מוסררה
הוצאה לאור

42

שיתופי פעולה
והפקות בית
ספריות

43

גלריות
בית הספר

44

45

48

צילום :מאיה רביחיא

