היחידה ללימודי המשך והשתלמויות
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

מה מתחולל כשהצילום פוגש את "הבודהה" –
הם נאבקים ,מתכווצים ,מתנגחים?
לא – הם מתמזגים ומפרים זה את זה!
"הבודהה" הוא גם מושג מופשט בשפות פאלי
וסנסקריט ומשמעותו "זה שהתעורר".
באותה ההוויה גם הצילום הפוטותרפויטי יש בו מן
ההתעוררות העמוקה ,כאשר ה"דהרמה" – הדרך
והתהליך ,הם הרחבת התודעה האישית והאנושית.
אנו מזמינים אתכם להתבוננות מרתקת המתרחשת
בין העולמות :הבודהיזם ,הצילום והפסיכותרפיה
בהיבטים קליניים ,אמנותיים ופילוסופיים ,כל זאת
בתיווכם של מרצים חדי־עין ורכי־דרך.
לוח זמנים
 09:30–09:00התכנסות וכיבוד קל
 09:45–09:30ברכות:
פרופ' עידית וייס-גל ,ראשת ביה"ס לעבודה סוציאלית
ד"ר ענת בוצר ,מנהלת אקדמית של התוכניות
לפוטותרפיה ווידאותרפיה
הרצאות
 10:30–09:45ד"ר נעמה אושרי
לשהות ,להשתהות ,להשתאות – מבט זן בודהיסטי על
אמנות המבט ,הנוכחות והרגע
 11:15–10:30אופיר טריינין
וידאותרפיה – ענווה לא מתפשרת – הקרנת קטעים
מסרטו זוכה דוקאביב " 2018משפחה בטרנס"
 12:00–11:15פרופ' יעקב רז
תגובתו לסרט "משפחה בטרנס" מהזווית האישית שלו
ותפיסתו את הזן בודהיזם

שמחים להזמינכם לכנס השמיני במסגרת התוכניות
לפוטותרפיה ווידאותרפיה:

 13:15–12:30ד"ר ענת בוצר
בִּתִּי בִּתִּי – מה"ריקות הבודהיסטית" לתקווה
 14:00–13:15רבקה הראל
מי הצלם ומהי התמונה?
צלמת :ענבל לוי יהודה

כשהבודהה פגש
את הצילום

 12:30–12:00הפסקה וכיבוד קל

 14:45–14:00גידי זנד
פוטותרפיה – הזמנה למבט דיאלוגי
 15:00–14:45סיכום
תערוכת אור של בוגרי התוכנית לפוטותרפיה –
צילום ככלי טיפולי ,תוצג בכיתה ליד אולם הכנס

הכנס יתקיים ביום חמישי ,19.7.18 ,ז׳ באב תשע"ח ,בין השעות 15:00–09:00
בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ,אוניברסיטת תל אביב ,אולם 001
על המרצים בכנס
ד"ר נעמה אושרי :לומדת ומלמדת את תורת הנפש הבודהיסטית כמשנת חיים פשוטה,
בכלל זה מתוך זיקה לאמנויות ,לטבע ולמרחב הסיוע .מנחה תוכנית רדיו על בודהיזם
ומלווה אנשים במסעם בהשראת חכמת הלב הבודהיסטית.

ד"ר ענת בוצר :פוטותרפיסטית ,פסיכותרפיסטית ,מטפלת משפחתית וזוגית ,מדריכה,
יוצרת ואוצרת .מנהלת ומייסדת התוכנית לפוטותרפיה והתוכנית לווידאותרפיה ביחידה
ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל אביב .פועלת
בעולם לפיתוח והנכחת הפוטותרפיה ,בעלת קליניקה פרטית בתל אביב ובבנימינה.
מחברת הספר "צמצם התשוקה – פסיכותרפיה וצילום" בהוצאת 'רסלינג'.

אופיר טריינין :במאי סרטים דוקומנטריים עטורי פרסים .מתמחה בווידאותרפיה עם חולי
נפש וילדים .בוגר וידאותרפיה במכללת 'מעלה' .מייסד קורס ראשון מסוגו בארץ (במכללת
'מנשר') המשלב פגועי נפש וסטודנטים בעשייה קולנועית משותפת .זוכה דוקאביב
 2018עם סרטו" :משפחה בטרנס" ,מורה בתוכנית לווידאותרפיה ביחידה ללימודי המשך
והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל אביב.

רבקה הראל :עו"ס קלינית  ,MSWמטפלת משפחתית זוגית וקבוצתית ,פסיכותרפיסטית,
בוגרת המכון האנליטי לטיפול קבוצתי .תלמידת בודהיזם ותיקה המשלבת בין עבודתה
הפסיכואנליטית לבודהיסטית.

פרופ' יעקב רז :פרופסור אמריטוס בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב ,חוקר
ומתרגם של זן בודהיזם ,תרבות ושירה יפנית ,מורה למדיטציית הזן ,משורר ופעיל חברתי.

גידי זנד :ביולוג ,אקולוג ,מרצה ,תלמיד בודהיזם וסופר .מנהל מוצר במטח – המרכז
לטכנולוגיה חינוכית.

ההשתתפות בכנס הינה בהרשמה מראש ובתשלום ( • )₪ 195יש להירשם באינטרנט בקישור • https://goo.gl/VvBrjT :מספר המקומות מוגבל
היחידה ללימודי המשך והשתלמויות
בית-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב ,תל אביב 6997801

פקס 03-6844824 :טלפון03-6409355 / 03-6409559 :
מיילshmichal@tauex.tau.ac.il :
דף הביתwww.socialwork.tau.ac.il/swce :

חניה בתשלום בחניוני "אחוזות החוף" הסמוכים לשערים  16ו17-
מפת הקמפוסhttp://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp :
" :WAZEחניון סמולרש"

