
 

תואר ראשון באמנות   ו   Med ותכנית מצטיינים  והמחלקה לאמנות  והמחלקה לטיפול באמנות 

התכנית  ו מאסטר למטפלים מנוסים באמצעות אמנות ו  MAAT ו B.ed.F.A) )וחינוך לאמנות

 להנחיית קבוצות
 

 קורס הכשרת מנחים לקבוצות 

  PHOTO IS:VOICE 2019-2020בשיטת 

 שגרירות ארצות הברית בחסות 

 פסטיבל הצילום הבין לאומי PHOTO IS:RAEL ובהנחיית עמותת

 הפקולטה לאמנויות -בשיתוף המדרשה

 ותכנית המצוינים.  .B.ed.F.Aהמחלקה לטיפול באמנות, תואר ראשון לאמנות וחינוך לאמנות 

, הפועלת על PHOTO IS:VOICEמתבססת על שיטת  PHOTO IS:RAELהפעילות החברתית של ארגון 

 בסיס האמונה שלכל אדם בקהילה יש את הזכות להשמיע את קולו.  

להעצמת קהילות שונות באמצעות אמנויות. הסטודנטים  המדרשה אנו פועלים –בפקולטה לאמנויות 

לאמנות, קולנוע, חינוך וטיפול באמנות בתארים השונים, חותרים לעבודה חברתית מהותית באמצעות 

 האמנות.

והשגרירות האמריקאית, קורס הכשרת מנחי קבוצות  PHOTO IS:RAELבתש"פ נפתח בשיתוף אירגון 

PHOTO IS:VOICE לום. המשתתפים יזכו במלגה מלאה מהשגרירות.באמצעות שפת הצי 

לסייע לאוכלוסיות וקהילות שונות להשמיע את קולן, למחות, לשתף ולספר את הן:  מטרות השיטה

סיפורן באמצעות מדיום הצילום. היא משמשת כלי להעצמה קהילתית ומנוע לשינוי חברתי. הפעילות 

ת קהילות ברחבי הארץ: נשים ונוער בסיכון, מתבצעת במהלך כל השנה, בעשרושל העמותה החברתית 

מכורים נקיים, נכים, קשישים, נוער על הספקטרום האוטיסטי ועוד. בעזרת שפת הצילום אנחנו מביאים 

לידי ביטוי את יכולותיהן של קהילות אלו ומקדמים שינוי חברתי ביחסה של החברה לקבוצות המוחלשות 

עיון כי בני אדם הינם מומחים בחייהם, שותפים ביצירת שבה. הנחות העבודה שלנו מבוססות על הר

 הידע וחופשיים לבטא אותו כחלק מתהליכי העצמה והתפתחות אישית וחברתית. 

 PHOTO IS:VOICEקורס מנחי קבוצות 

 PHOTO IS:VOICEבקורס הכשרת מנחי קבוצה נלמד כלים שיאפשרו לנו להנחות קבוצות בשיטת 

נחווה את התהליך באופן אישי במסגרת  .ובכל מסגרת אחרת ות אמנות, בטיפול קהילתי באמצעבכיתה

 יישם הנחייה בפועל של השיטה הנלמדת באמצעות התנדבות בקהילה.ונקבוצה מצומצמת 

 קרדיט אקדמי

 ש"ש PHOTO IS:VOICE  3תעודת מנחה קבוצות 

 למי מיועד הקורס

'צילום', מורים לאמנות העובדים -החומרהקורס מתאים למטפלים באמנויות המעמיקים בהבנת 

מעוניינים לפעול עם אוכלוסיות קהילתית, למדריכים חברתיים ולעובדים בחינוך הבלתי פורמלי ה

 .חיזוק תהליך העצמתןבשונות 
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 איך נרשמים?

 yaelben@beitberl.ac.il לבדיקת התאמה ורישום נא לשלוח מייל ליועצת הרישום של המדרשה 

 2* שלוחה 9121או בטלפון 

PHOTO IS: VOICE מציעה דרך מכבדת, אסתטית ועוצמתית לביטוי עצמי ולהעצמה אישית וקהילתית ,

כשהקורס מעניק כלים לחקירה עצמית של היחיד  מחברת בין קהילות שונות דרך חוויה משותפת

 הן עבור הפרט והן עבור קבוצה וקהילה.והקבוצה ומאפשר הבנה של כלי הצילום 

 תאריך אחרון לרישום

31.8.2019 

 מטרות התכנית

 . PHOTO IS:VOICEהכשרת מנחים להנחיית קבוצות במתודולוגיה של  

 בפרט. PHOTO IS:VOICE-היכרות עם ידע תיאורטי ומעשי בצילום חברתי בכלל וב

 

 :צוות הקורס

 המנחות:

 PHOTOראש תואר שני לחינוך מיוחד במכללת לוינסקי, חוקרת ומנחה קבוצות  -ר רבקה הלל לביאן ”ד

IS:VOICE. 

חברתי, חברה -צלמת ועורכת ספרי צילום, כותבת ומרצה בנושא צילום תיעודי -שירז גרינבאום 

 .בקולקטיב ׳אקטיבסטילס׳ ואוצרת ארכיון הקולקטיב, מלווה תהליכים יצירתיים בצילום

 

 המלוות את הקורס ואת ההכשרה המעשית:

 ברל-המכללה האקדמית בית פקולטה לאמנויות, -אמנית, ראשת תכניות המצוינים במדרשה  -קרן גלר

 .ניסיוניחינוך לאמנות, קולנוע  , וידאו ארט,לאמנות מרצה, 

בית ברל,  ראשת המחלקה לטיפול באמנות בפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית -ד"ר אופירה הוניג

, כותבת ומרצה בתחום ראשת התואר השני לטיפול באמנות, חוקרת, פסיכותרפיסטית באמנות, צלמת

הפסיכותרפיה של החומרים, חוקרת ומטפלת קבוצתית באמצעות אמנות ועבודה עם משפחות של בעלי 

 .דמנציה

 

 תאריכי הקורס

 20:00עד  16:00ימי חמישי בשעות 
 ,31.10.19פתיחה: 

הבינלאומי פסטיבל הצילום מסגרת סדנה ב+ 19.12.19, 12.12.19, 21.11.19, 14.11.19 ,7.11.19

 2019נובמבר בסוף 
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 ההכשרה המעשית תתקיים בסמסטר ב' על פי קבוצות שייבנו במהלך הקורס.

 

 

 התכניתפירוט 

 31.10.19|  1מפגש 
 שפת הצילוםו PHOTO IS:VOICEעקרונות  

, דוגמאות מהארץ PHOTO IS:VOICEהיכרות עם הקבוצה והמנחים, חשיפה לבסיס התיאוריות של 

  והעולם, תחילת תהליך העבודה האישי במסגרת הקבוצה.

היכרות והעמקה של המושגים פוקוס, אור וקומפוזיציה, ביטויים בצילום החברתי ומתן דגשים וטיפים 
 לצילום המוצלח בסלולר.

 

 7.11.19|  2מפגש 
 השמעת קול מהיו המסר הצילומי

מה היא  חשיבות הטקסט, היכרות עם סוגים שונים של כיתוב תמונה ויצירת הקשר לסדרה צילומית.
ה /שמעת קול בשבילי? איך משמיעים קול באמצעות צילום? איך עוזרים לזולת להשמיע את קולוה

 באמצעות צילום? כיצד מוצאים את הקול הקבוצתי?

 

 

  14.11.19|  3מפגש 
 סוגיות בצילום חברתי 

כתגובה לביקורת על צילום תיעוד ( (Photo-Voice 'סי  וֹוט  פֹו'האם ניתן לראות את מתודולוגית 

״מסורתי״? מה תפקיד הצילום החברתי כיום? אתיקה של צילום חברתי ועבודה עם קהילות, 
 פלטפורמות של הפצה.

 

  21.11.19|  4מפגש 
 היכרות עם 'קבוצה' 

הבנה של הקבוצה כישות, היכרות עם החוזה הקבוצתי, תהליכים בקבוצה, כוחות מקדמים ומאתגרים 
 בקבוצה תוך שימוש בצילום. 

 

 12.12.19|  5מפגש 
 תפקיד המנחה

 םב  ּוּכר  וא  הנחיה, מיומנויות וכלים, סימולציות, עקרונות עבודה, קבלת החלטות, איסוף חומרים מהשטח 
 (ושמירה של קבצי נתונים, מסמכים, מאגרי מידע וכדומה בארכיב ממוחשב אחסון)מלשון ארכיב, 

 

 19.12.19|  6מפגש 
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 -תערוכה קבוצתית  –לקראת פעילות 

חגיגת התהליך הקבוצתי בתערוכה משותפת, התבוננות קדימה לקראת ההתנדבות בשטח, משוב 
 וסיכום.

 
 פרקטיקום:  עבודה מעשית בשטח -סמסטר ב 

 ., במסגרות קהילתיות שונותPHOTO IS:VOICEיפעלו המשתתפים כמנחי קבוצות בסוף הקורס 

 12הפעילות תתקיים אחת לשבוע, במועד שיקבע יחד עם המשתתפים והקבוצה, ובמשך לפחות 

  .של שעה וחצי  מפגשים

על מנת להעצים את  PHOTO IS:VOICEמשתתפי הקורס יעבדו עם קבוצות מקהילות מגוונות בשיטת 

הקהילות הללו ולאפשר לחברי הקבוצות להביע את עצמם ולשתף את סיפוריהם דרך המדיום של 

 צילום.

 
 נוכחות ותעודה

מהמפגשים ולבצע הנחייה בפועל  80%-יש להשתתף לפחות ב PHOTO IS:VOICEלקבלת תעודת מנחה 

 .מהלך סמסטר בב באחת מהקהילות השונות בפרויקט במשך שלושה חודשים לפחות

 חומר עזר ומקורות קריאה

 .םרלוונטיימצגות וחומרי עזר  ויינתנבמהלך התכנית 

 2020נובמבר  -2019נובמבר  -לוח זמנים 

 31.10.2019 :פתיחה

 2020אפריל -ינואר :הכשרה מעשית

במסגרת פסטיבל הצילום  ,Gillian Laubת האמריקאית מצלהם עשל יום אחד סדנה מרוכזת 

 .2019: נובמבר בתל אביב הבינלאומי

 של הקורסתערוכה ואירוע סיום חגיגי 

 .2020נובמבר ב במסגרת פסטיבל הצילום הבינלאומי

 עלות

 הקורס מסובסד באופן מלא על ידי שגרירות ארה"ב בישראל 

 ש"ח למשתתף וכולה מסובסדת(. 1,950)עלות מקורית 

 .בשלב הפרקטיקום של הקורסהחברתית בפעילות  בהשתתפות מלאההמחיר המסובסד מותנה 

 איפה ומתי

 ה האקדמית בית ברל באולם סדנת הצילוםמכללפקולטה לאמנויות המפגשי הקורס יתקיימו ב

 16:00-20:00בימי חמישי בין השעות 
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ת"א( בבפסטיבל הצילום הבינלאומי )פעמית -סדנה חדתקיים תהמפגשים במכללה  6-בנוסף ל

 יימסרו בהמשך. ועת סדנה זתאריך וש בשבוע האחרון של נובמבר.

 19.12.19, 12.12.19, 21.11.18, 14.11.19, 7.11.19, 31.10.19מועדי המפגשים: 

 הכשרה מעשית בסמסטר ב  + 2019 סדנה בפסטיבל בשבוע האחרון של נובמבר


