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אפזיה היא פגיעה נרכשת בשפה ובדיבור. בעקבות פגיעה 
מוחית אנשים עם אפזיה מאבדים ברגע אחד את יכולתם 

להשתמש בשפה. הם מתקשים לדבר, לכתוב ולהבין שפה 
מדוברת וכתובה. אנשים עם אפזיה חווים קושי להביע את 
מחשבותיהם ורצונותיהם, והתקשורת עם הסביבה הופכת 

לאתגר עבורם ועבור בני משפחותיהם. למרות קשיי השפה, 
האינטליגנציה והצורך התקשורתי והחברתי שלהם אינם נפגעים 

כלל.

מרכז אדלר לאפזיה, הפועל בחוג להפרעות בתקשורת במכללה 
האקדמית הדסה, הוא סניף של מרכז אדלר לאפזיה בניו-ג'רסי. 

המרכז  פועל ללא מטרות רווח, הוא פתוח לאנשים עם אפזיה 
ובני משפחותיהם ומטרתו ליצור קהילה שבה אנשים עם אפזיה 
יוכלו ליצור תקשורת  ללא קשר לרמת הפגיעה השפתית שלהם.

החזון שלנו הוא ליצור במרכז אדלר לאפזיה מסגרת שתאפשר 
לכל אחד מחבריו למצוא את התחומים שבהם הוא יכול לבטא 

את עצמו בצורה יצירתית ותקשורתית עם יכולות השפה והדיבור 
הקיימות.

סדנת הצילום המופעלת במסגרת המרכז, היא התגשמות 
חלום אישי שלי. חלום שבו אני רואה אנשים עם אפזיה יוצרים 

תקשורת אישית ומרתקת וחולקים אותה עם קהילה רחבה.

דפנה אולניק, מנהלת מרכז אדלר לאפזיה 
המכללה האקדמית הדסה, ירושלים



חברי מרכז אדלר לאפזיה ויוצרים יקרים,

מאז תחילת כהונתי כנשיא המכללה האקדמית הדסה, מרכז 
אדלר לאפזיה הפך להיות קרוב מאוד ללבי. 

אני ממשיך לחפש דרכים להרחבה ולהתפתחות המרכז, כחלק 
אינטגרלי מהפעילות הכוללת של המכללה .שילוב הפעילות 

האקדמית של הסטודנטים בפעילות עם הקהילה ולמענה הוא 
ערך חינוכי מרכזי בפעילות המכללה האקדמית הדסה. 

אני שמח לראות את פרות שיתופי הפעולה בין החוגים במכללה 
וגאה מאוד ביצירות שלכם. התרגשתי לראות כיצד אתם מביעים 
את עצמכם גם באמצעות הצילום. האופן שבו אתם מביעים את 

עצמכם באמצעות הצילום מעורר התרגשות

יש בי אמונה מלאה ביכולות שלכם, ובטוח אני שתמשיכו ליצור 
גם בשנים הבאות. 

 

בברכה ובהערכה רבה,
פרופסור ברטולד פרידלנדר

נשיא המכללה האקדמית הדסה 



התצלומים שלפנינו מעלים הרהורים על השפה: על זו שנעלמה 
או נאלמה ועל זו שמדברת אלינו מתוך התמונה. כשמתבוננים 
בפניו של חבר, בחדר או בעץ שצילמו המשתתפים בתערוכה 

היפה הזאת, קל לשמוע מתוכם צלילים של רחוב, צחוק של 
ילדה או קולות של שיחה. זו שפה שנלמדה, שפה חדשה. 
המילים שקשה להגות בקול מצטיירות בה בצבע, בצורה, 
בחיתוכים שבחרו הצלמים לעשות בתמונה, ביצירת יחסי 

הִקרבה והריחוק ובהחלטה במה להתמקד. אלה עבודות של 
צלמים שבוראים להם עולם קטן משלהם, עולם בהיר, ברור, 

מספר סיפור, מתפעל, מכיר תודה ומעורר התפעלות.

יש כאן תחייה קטנה של שפה ודרך מרתקת לחזור ולשוחח. 
זה גם הישג מחמם לב לרוני טוביה, בוגרת החוג לתקשורת 

צילומית ולסטודנטים שלה – סטודנטים לכל דבר – שבנו ויצרו 
באמצעות הצילום דיבור מהלב, המגשר על המילים שאבדו.

 

ד”ר איילת כהן
ראש החוג לתקשורת צילומית

תמונה אחת שווה אלפי מילים.

השימוש בצילום כאמצעי יצירה, למידה חדשה ורכישת מיומנות 
מאפשר לחברי מרכז אדלר לאפזיה לבטא את עצמם בדרך 

אמנותית. הצילומים בתערוכה זו הם תוצאה של שיתוף הפעולה 
בין רוני טוביה, בוגרת החוג לתקשורת צילומית, קלינאיות 

התקשורת שהשתתפו בקבוצה והצלמים המוכשרים.

תערוכה זו פותחת דלת לחברי המרכז למפגש מחודש עם 
הקהילה, להזדמנות להראות ולהיראות ללא מילים,  כמו גם 

פותחת לקהילה אשנב אל עולמם של האנשים עם אפזיה.

  

ד"ר שרה מלכסון
ראש החוג להפרעות בתקשורת





קבוצת הצילום של המרכז החלה את פעילותה בינואר 2013, 
בהנחיית בוגרת החוג לתקשורת צילומית רוני טוביה ובוגרת 

החוג להפרעות בתקשורת שרה מצליח. 

הקבוצה הוקמה מתוך רצון ליצור מרחב ליצירת תקשורת 
לא מילולית באמצעות צילום. קיווינו שעיסוק מעמיק בצילום 

יאפשר להם להשתמש בצילום כאמצעי תקשורת אישי.

בקבוצת הצילום, המונה חמישה חברים, נלמדים חומרים 
תאורטיים הסוקרים את ההיסטוריה של הצילום בארץ ובעולם 

מהמאה ה-19 ועד לתקופתנו, וכן נערכים ימי צילום מרוכזים 
שבהם חברי הקבוצה לומדים על צילום ומתנסים בשימוש 

במצלמה. לפני מספר חודשים כל אחד מהמשתתפים בחר 
נושא צילום הקרוב לליבו והחל ליצור סדרת תמונות לתערוכה. 

בעזרת הצילום המשתתפים בקורס מוצאים דרכים נוספות 
לעקוף את הקושי בתקשורת: 

הם מצליחים לפתח שפה אישית חדשה שבאמצעותה הם 
יכולים להרחיב את התקשורת עם הסובבים אותם. מרגש 

לראות כי כבר בתום שנה אחת כל אחד מהמשתתפים אימץ 
לעצמו שפה צילומית ייחודית שמביעה את עולמו הפנימי 

העשיר והמורכב.

קבוצת הצילום מאפשרת לנו, מנחות הקבוצה, ליצור 
תקשורת עם חברי הקבוצה סביב נושא משותף  ולהכיר 

דרך הצילום  באופן מעמיק  את כל אחד מחברי הקבוצה. 
כל אחד מהמשתתפים הוא עולם ומלואו: אנשים מיוחדים, 

אינטליגנטיים, יצירתיים, מלאי רגש ושמחת חיים. לאחר שנה 
שלמה של עבודה משותפת קבוצת הצילום התגבשה לקבוצה 

שהיא כמו משפחה עבורנו.

 

רוני טוביה ושרה מצליח





שמי דניאל אברהמסון, אני בן 68. נולדתי בשנת 1945 בבואנוס איירס ועליתי לישראל בשנת 1978. 
אני נשוי לעופרה ומתגורר בשכונת רמת שרת בירושלים. ב-2009 עברתי אירוע מוחי ולאחריו 

אושפזתי לשיקום בבית חולים “הדסה הר-הצופים” והגעתי למרכז אדלר לאפזיה. לפני האירוע 
המוחי עבדתי כרואה חשבון וכראש צוות במס הכנסה במשך 20 שנה. 

אני אוהב ללכת להצגות בתיאטרון, לצפות בחדשות, לקרוא ספרים ועיתונים ולשמוע מוזיקה 
)בעיקר את הזמרת Norah Jones(. אני מאוד אוהב להגיע למרכז אדלר. אני מגיע למרכז פעמיים 

בשבוע, בימי שלישי ורביעי. אני אוהב להגיע למרכז בגלל הקבוצות שאני משתתף בהן )קבוצת 
תקשורת, קבוצת צילום וקבוצת טכנולוגיה(, וגם בגלל הצוות. 

התחלתי לצלם אחרי האירוע המוחי כשנפתחה קבוצת הצילום במרכז אדלר לאפזיה, כי רציתי 
ללמוד משהו חדש. אני אוהב לצלם בעיקר טבע, מקומות ובניינים כי אחר כך, דרך התמונות, אפשר 

להיזכר בהם. נושא התערוכה שלי נקרא “נוף מעכשיו” ובחרתי בו כיוון שבניינים ונופים מעניינים 
אותי מבחינת עיצוב: כל צילום של בניין או של נוף הוא מיוחד בפני עצמו ומעוצב בצורה שונה 
מהשני. כל התמונות צולמו בסביבה הקרובה שלי, במקומות שהייתי רוצה להיזכר בהם, בעבר 

וכיום.

דניאל אברהמסון
“נוף מעכשיו”



“נוף מעכשיו”



שמי אבי ישראל, נולדתי בפריז בשנת 1946 ובשנת 1965 עליתי לישראל. כיום אני מתגורר בקיבוץ 
כפר עציון שבגוש עציון. עד גיל 30 עבדתי כמורה ואחר כך עבדתי כחקלאי עד האירוע המוחי 
הראשון שעברתי בגיל 60. עברתי שני אירועים מוחיים, הראשון קרה בעבודה כנראה בעקבות 

הלחץ שבו הייתי שרוי. 

אחרי האירוע המוחי נכנסתי לדיכאון כי לא יכולתי לעבוד יותר ולעשות את מה שהייתי טוב בו. 
אמרו לי שאם אני לא יכול לעשות את מה שעשיתי עד עכשיו שאתחיל ללמוד משהו אחר, אז 

למדתי פיסול ומוזאיקה ועכשיו אני לומד צילום. אני אוהב לצלם תמונות מיוחדות, צבעוניות 
וססגוניות, קצת שונות מהתמונות שכולם מצלמים. הצילום מבטא את מה שאני מרגיש. אני 

אוהב שאנשים באים לראות תמונות שצילמתי. אני אוהב גם ספורט, טיולים בארץ ובעולם, 
צפייה בחדשות וקריאת עיתונים. אני גם נהנה מאוכל טוב ומעבודות האמנות שאני יוצר בפיסול 

ובמוזאיקה. 

הנושא שבחרתי לתערוכה הוא “המשפחה – בעבר ובהווה”. בחרתי בנושא זה מפני שצילום בני 
המשפחה גורם לי הנאה. בני המשפחה מדברים אליי ואני לא שומע אותם, אבל דרך התמונות 

אני יכול לדבר ולתקשר ִאתם. צילמתי בעיקר את הנכדים שלי, עליהם אני אוהב לשמור, וִאתם אני 
אוהב לשחק ולטייל. הם ההנאה הכי גדולה שלי בחיים.

בתמונה המרכזית רואים את הנכד הבכור שלי, גל, כשהיה בן שש שנים )כיום הוא בן 14 שנים(. 
זוהי תמונה שצולמה לפני האירוע המוחי ובחרתי בה כי חיפשתי תמונה קצת שונה ממה שרגילים 

לצלם, תמונה המבטאת משהו מיוחד יותר ממה שרגילים לראות.

אבי ישראל
“המשפחה – בעבר 

ובהווה”



“המשפחה – בעבר 
ובהווה”



שמי חיים קול, אני בן 59 שנים ומתגורר בשוהם. אני נשוי לדינה ויש לנו שלושה ילדים )קרן, תמנע 
ותובל( ונכד אחד )ניתאי(. לפני כשנתיים, ב-27.3.2012, עברתי אירוע מוחי לאחר שחזרתי מטיול 

בגרמניה. בצהרים הלכתי לעבודה ובערב כשחזרתי, התעלפתי ופינו אותי לבית החולים “תל 
השומר”. לפני האירוע המוחי עבדתי במשך שש שנים כשמאי מקרקעין. לפני כן לימדתי שמאות 

במשך שלוש שנים. לפני עשרה חודשים הגעתי למרכז אדלר לאפזיה בזכות אשתי דינה. אני מגיע 
לפעילות במרכז בימי שלישי ורביעי ומאוד נהנה מכך. 

אני אוהב לקרוא ובגלל הקושי אני נעזר ב-kindle שמקריא לי את הספרים ובנוסף באפליקציית 
Audiobooks, שלמדתי להשתמש בה בקבוצת הטכנולוגיה. בנוסף, אני אוהב להאזין למוזיקה, 

במיוחד לשירים ישנים ולאופרה. אני אוהב לראות הצגות, לטייל בארץ ובעולם, מתעניין 
באקטואליה ובפוליטיקה וכמובן אוהב לצלם.

הנושא שבחרתי בו לתערוכה הוא “המשפחה שלי / הסביבה הקרובה שלי”. בחרתי בנושא זה 
מפני שהמשפחה שלי היא הדבר הכי חשוב לי. התמונה שבחרתי היא תמונה שצילמתי ברגע 

שיגרתי בבית. אני אוהב אותה בגלל המבט של דינה, מבט לא ישיר ומהורהר. אני אוהב את 
התחושה הביתית שמורגשת בבית ואת זה שלא כל כך רואים את שמוץ )הכלב(, הוא מסתתר 

מאחורי הפרחים אך עדיין ניתן לזהות אותו.

חיים קול
“המשפחה שלי / 

הסביבה הקרובה שלי”



“המשפחה שלי / 
הסביבה הקרובה שלי”



שמי אבי נדרה. נולדתי בבואנוס איירס ב-1942, וב-1963 עליתי לארץ. אני נשוי למלכה ויש לנו 
ארבעה ילדים. אנחנו גרים בשכונת הר-חומה בירושלים. במשך 32 שנה עבדתי כשדרן ברשות 

השידור ובמשך 18 שנה עבדתי כמתורגמן לשבע שפות.

לפני כשבע שנים, ב-12.2006, עברתי אירוע מוחי, יש לי אפזיה ולכן אני לא יכול לדבר ולכתוב. אני 
מתקשר בעזרת תנועות ידיים וגוף, הבעות פנים, פנקס תקשורת וב-iPAD. למרכז אדלר לאפזיה 

הגעתי לפני כשש שנים וחצי. מקום זה סייע לי רבות בהתמודדות עם מה שקרה לי. 

אני אוהב ללכת לקונצרטים ולתיאטרון ולשמוע מוזיקה קלאסית. אני נהנה מאוכל טוב ושתייה 
חריפה, בילוי במסעדות וכמובן צילום.

התחלתי לצלם בברזיל כשהייתי בן 16, עם מצלמה מהדור הישן. עם השנים עזבתי את תחום 
הצילום. לאחר האירוע המוחי חזרתי לצלם במסגרת מרכז אדלר לאפזיה בזכות עירית קלר, מלגאית 
מהחוג לתקשורת צילומית במכללה אקדמית הדסה. עירית לימדה אותי טכניקות ועקרונות בסיסיים 
בצילום. בשנה האחרונה רוני לימדה אותי רבות על הזוויות השונות בצילום וכן על הדרך “לתפוס” את 

הרגע  שרוצים להעביר לצופה.

הצילום עבורי הוא דרך נוספת להביע את עצמי מאחר ואיני יכול לדבר. אני אוהב לצלם אנשים, גם 
כאלה הזרים לי, אני אוהב “לתפוס” את הטבעיות שבהם, את המבט  שהם מקרינים ואת מה שהוא 

מעביר ובעיקר “לתפוס” את הרגע ואותו להנציח. 

הנושא שבחרתי הוא “מבט” – צילום דיוקנאות של אנשים בסביבתי הקרובה והמוכרת, ובו אני תופס 
את הבעות הפנים ואת הפתיחות של הדמויות שמופיעות בצילומים. אני מרגיש שאנשים נפתחים 

אליי כשאני מצלם אותם. את התמונה המרכזית בחרתי כי השילוב של הדמויות המצוירות ברקע ושל 
הבחורה המופתעת מאוד קסמו לי. התמונה הזו מעלה בי חיוך בכל פעם שאני רואה אותה.

אבי נדרה
“מבט”



“מבט”



שמי משה, נולדתי בקזבלנקה שבמרוקו בשנת 1941 ועליתי לישראל בגיל שבע שנים. כיום אני 
מתגורר ברמת שרת בירושלים, נשוי לשושנה ויש לנו ארבע בנות: יפעת, גלית, דנה ועינב. כולן 

נשואות; ויש לנו עשרה נכדים. לפני שלוש שנים, ב-9.10.2010, עברתי אירוע מוחי. לפני האירוע 
המוחי עבדתי כטכנאי מטוסים בתעשייה האווירית ולאחר מכן כנהג מונית בירושלים. 

אני נמצא כבר שנתיים וחצי במרכז אדלר לאפזיה ומגיע לכאן פעמיים בשבוע בימי שלישי ורביעי. 
אני נהנה להאזין למוזיקה, לשירים עבריים ולשנסונים צרפתיים ובנוסף אני נהנה מאוד משירה 

בציבור. אני אוהב ללכת לתיאטרון, לראות סרטים, לצפות במשחקי ספורט, בעיקר בכדורסל 
ובכדורגל ולפתור תשבצים. אני נהנה גם משימוש ב-iPAD: אני צופה בחדשות, רואה סרטונים 

ומשחק באפליקציות שונות. 

אני מאוד אוהב לצלם, בעיקר את הנכדים שלי שאותם אני מאוד אוהב. לכן נושא התערוכה שלי 
נקרא “המשפחה שלי”, המשפחה שחשובה לי כל כך. בתמונה המרכזית של התערוכה שלי רואים 
את הנכדה שלי עופרי, בת עשר שנים, שהסכימה לבוא ולהצטלם לכבוד התערוכה. בתמונה רואים 

אותי ואת עופרי משתקפים במראה.
משה אזולאי
“המשפחה שלי”



“המשפחה שלי”



תודות

ברצוננו להודות לאנשים הבאים שעזרו לנו בהכנת התערוכה: 
ראשית אנו רוצים להודות לרוני טוביה, מדריכת הצילום שלנו, 

על הלימוד, על היחס האישי ועל השקעה של שעות רבות 
בהכנת התערוכה. תודה לפרופ' פרידלנדר, לד"ר שרה מלכסון 

ולד"ר איילת כהן על האפשרות לקיים את התערוכה בחוג 
לתקשורת צילומית שבמכללה האקדמית הדסה ירושלים. רצינו 

להודות גם לדפנה מנהלת המרכז, שליוותה אותנו מתחילת 
התהליך, וכן לשרה ומירב שהיו שותפות בדרך. 

 

חברי קבוצת הצילום:  אבי נדרה, חיים קול, דניאל אברהמסון, 
משה אזולאי ואבי ישראל 

אוצרי התערוכה: יגיל צבעוני ורוני טוביה

מעצבת הקטלוג: אתי ועקנין
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