
שלום לך. אני רוצה עכשיו לדבר עם ורד מוסינזון: ריקי הראל 

.ורד

.בוקר טוב: ורד מוסינזון 

בית, את מרצה במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר: ריקי הראל 

כ"בד... וככה לא. אנחנו מכירים את זה, ספר גבוה להנדסה ועיצוב

אבל הפעם אנחנו רוצים לשמוע ממך על, אין קשר לנושא שלנו

,שיתוף פעולה מאוד מיוחד של בית הספר שלכם עם אנוש

.תפרטי במה מדובר, ורד, ואת. העמותה הישראלית לבריאות הנפש

בשנים, אני מעבירה כבר קרוב לעשר שנים: OK. ורד מוסינזון 

...קורס שעוסק בשתי, הראשונות בבצלאל ובשנים האחרונות בשנקר

אחת מהם היא הנושא של פירסום. בעצם שיש לו שתי ידיים

איך בעצם, משהו שמעניין אותי באופן אישי מאוד, אידיולוגי

מגייסים את היכולות של הפירסום כדי לא רק למכור לאנשים

הכל צפוי
10/03/2010

09:48:24
רשת א

,קמפיין בשיתוף עם אנוש, ורד מוסיזנון
תערוכת סטודנטים משנקר

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3122799&CID=103082:לינק לקובץ

3122799 מתוך   9עמוד  1



ולמטרה. דברים אלא גם כדי איכשהו לשפר קצת את איכות חיינו

יצרתי משהו שנקרא, עבור הסטודנטים בבצלאל בהתחלה, זו בעצם

".ארגז הכלים הצהוב"

?אמרת בצלאל: ריקי הראל 

ואחרי חמש שנים עברתי, כן, התחלתי בבצלאל: ורד מוסינזון 

הוא בעצם. ארגז הכלים הצהוב הוא שיטה לגידול רעיונות. לשנקר

,גם לא סטודנטים, מתודולוגיה שסטודנטים לומדים אותה

שמאפשרת להם לקחת את הרעיונות שלהם ולהוציא אותם לפועל

כל פעם. זה רק כלי, עכשיו זה רק אמצעי. בצורה יעילה וטובה

עשינו פרוייקט מאוד גדול לפני כמה שנים. אני בוחרת נושא אחר

עשינו עבור המרכז לנפגעות, בנושא העצמת נשים עם קומיל פו

עשינו כל מיני. עשינו עבור הועד למלחמה באיידס, תקיפה מינית

פגשתי באיזה. והשנה הצטרפו כמה מקרים. דברים לאורך השנים

ל"מנכ, את הילה הדס, עבודה, שהוא משהו שקשור לסוכנות בכלל

ואז בגלל שהדברים. אנוש והתחלנו לדבר קצת על כל התחום הזה

פנה אלי אדם, האלכימיה של הצטרפות הדברים, תמיד מצטרפים

ר ברוך רדין וביקש את עזרתי במיתוג ערב עבור קהילת"בשם ד

במסגרת, כמו שקוראים להם באנוש, פגועי הנפש או המתמודדים

הוא ביקש.  לאוקטובר-10יום בריאות הנפש הבינלאומי שהיה ב

היכרתי יותר את התכנים, וככה היכרתי אותו. את עזרתי במיתוג
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?ככה שינוי הסטיגמה? מה היה הרעיון: ריקי הראל 

הסטיגמה זה מילה... כ באמת"המטפלים בד. כן: ורד מוסינזון 

שזה אומר. יש לסטיגמה המון סטיגמות קטנות, מאוד כללית

דבר ראשון באיך שהוא, שאדם שמתוייג כפגוע נפש יש לו בעיה

בא אל העולם מבחינת הזהות האישית שלו ותחושת הערך העצמי

אירגונים לא ששים להעסיק אנשים. יש בעיה בנושא תעסוקה. שלו

זה נכון, זה נכון למגורים. שלהם כתוב מחלקה סגורה... שב

גם המילה פגוע נפש... זה נכון להמון, זה נכון לזוגיות, לחברה

זה גם משהו? האם מדובר בנפש, ובכלל. היא מילה כל כך כללית

.שבדקנו

צריך. מכאן מגיעים אם כך להרחבת המודעות. נכון: ריקי הראל 

.אם כך באמת להרחיב את המודעות של הציבור לכל הנושא הזה

,התקרבה שנת הלימודים... ואז התחילה. בדיוק: ורד מוסינזון 

ואני חיפשתי את הנושא שאני אעסוק בו בקורס, אמצע אוקטובר

זה היה כל כך, ואז. בקורס ארגז הכלים הצהוב, שלי בשנקר

זה בא מכל כך הרבה כיוונים שזה... הצטרפו כל כך, טבעי וברור

,אבל החלטתי שהפעם. היה ברור שזה מה שאני הולכת לעשות

כל החצי. הקורס הזה יהיה שונה, שלא כמו בפעמים קודמות

הסטודנטים לא ציירו, שאורך סמסטר שלם, הראשון של הקורס

.הם רק הקשיבו ודיברו והחליפו דעות ולמדו, קו אחד על הנייר
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באה לדבר איתם על הנושא של, המקסימה, מעין קרת. שלהם

אין עוד אחד, אין כזאת... שהיא באמת, צופית גרנט. אנורקסיה

הזמנתי אותו, ר ברוך רדין"וד. באה והציתה אש בכיתה, כזאת

ואז תוך כדי השיחות איתו באתי אליו בפנייה יוצאת. לבוא לדבר

מעבר להרצאה שלך אני אשמח אם תצטרף- אמרתי לו , דופן

,לאורך כל הסמסטר, ותלווה את הקורס הזה לאורך כל אורכו

.כאחד הסטודנטים

?במה הוא דוקטור: ריקי הראל 

יש לו דוקטורט. הוא דוקטור לבינה מלאכותית: ורד מוסינזון 

,מרשים מאוד, גבר מדהים. פוסט דוקטורט ממכון ויצמן, מהטכניון

וההשפעה שלו והאינטראקציה. אינטליגנטי בטירוף כמו שנהוג לומר

.עם הסטודנטים היתה חוויה מאוד יוצאת דופן

אתם יזמתם... אז באמת איך. אני מתארת לעצמי: ריקי הראל 

?נכון, אם כך קמפיין

כל אחד. לא קמפיין אחד, יש תשעה קמפיינים: ורד מוסינזון 

...אחרי שהוא, מהסטודנטים

?ה שהשתתפו''תשעה קמפיינים כי היו תשעה חבר: ריקי הראל 

תשעה. אבל חלק עבדו בצוותים, היו יותר, לא: ורד מוסינזון 

בחר, איך שהם בחרו לעבוד, קמפיינים כי כל צוות או סטודנט

אז היתה סטודנטית בשם מיכל סולל. את הנושא שהכי עניין אותו
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,שיכולות להביא לאנורקסיה... שאמהות אומרות לילדות שגורמות

תראי את החברה? מי ירצה אותך עם בטן כזאת- כמו למשל 

משפטים שאנחנו... או אני בגילך הייתי, שלך איזה רזה היא

.אומרות אותם בלי לחשוב פעמיים ואנחנו לא מודעות להשלכות

על, סטודנטית אחרת בשם יפעת עשתה עבודה על סכיזופרניה

הסימנים המוקדמים של... הנושא של סימנים מוקדמים ל

סכיזופרניה מהסימנים המוקדמים של גיל ההתבגרות הם מאוד

להורים. מודעות להורים? איך מזהים את ההבדל, מאוד דומים

היתה סטודנטית בשם טבע שעבדה יחד עם. ולמערכת החינוכית

 שהמטרהbreakthroughשהם המציאו חברה בשם , ברוך בצוות

,שלה הוא חברת השמה לאירגונים שמחפשים רעיונות פורצי דרך

והתערוכה. הם משווקים את בוגרי המחלקות הסגורות לאירגונים

...תהיה ביום שלישי הבא

אבל כל אחד מהם בחר את השיטת, אז רגע: ריקי הראל 

.רדיו, זאת אומרת? תקשורת שלו

בבריף... כל קמפיין היה. המדיות היו מוכתבות. לא: ורד מוסינזון 

,רדיו, באמת טלויזיה, היה כתוב שהם צריכים לעשות שבע מדיות

 זאת אומרת מה שנקרא, BTLאינטרנט, שלטי חוצות, עיתונות

.גרילה ועוד מדיות כאוות נפשם, גלויות, פרוספקטים ודברים כאלה

הסטודנטים מוכשרים להפליא וגם כל התהליך. לפחות שבע מדיות
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.תשעה קמפיינים. בגלל זה גם התוצאות רוויות עניין ורגש. אותם

אני חושבת שפעם ראשונה שאני מסיימת קורס בהגשת ציון ואין

ואין אף. ואני לא נדיבה בציונים-8. אף ציון שיורד מתחת ל

הם פשוט מדהימים, נה''בוא- עבודה שאני מסתכלת ואני אומרת 

.הסטודנטים האלה

?כמה זמן הם עבדו על זה, אגב: ריקי הראל 

.סמסטר שלם: ורד מוסינזון 

.זאת אומרת כמעט חמישה חודשים בערך, סמסטר: ריקי הראל 

.ארבעה וחצי חודשים, משהו כזה: ורד מוסינזון 

וזה כולל עבודות כאמור מכל הסוגים שאפשר: ריקי הראל 

.לראות אותם ממש בתערוכה שפתוחה לקהל הרחב

.רק שבוע אומנם. כן: ורד מוסינזון 

?ממתי זה יהיה: ריקי הראל 

,מיום שלישי הבא בשעה שבע וחצי תהיה הפתיחה: ורד מוסינזון 

...יבואו גם

?איפה בשנקר: ריקי הראל 

אני, קומיל פו. זה לא יהיה בשנקר, לא, לא: ורד מוסינזון 

.עובדת הרבה שנים עם קומיל פו

...זה: ריקי הראל 

קומיל פו זה חברת אופנה שמקדמת מאוד: ורד מוסינזון 

יש. הרבה בנושא פמיניזם אבל לא רק, מעורבות ומודעות חברתית 3122799 מתוך   9עמוד  6



גבול תל אביב יפו ליד,  ביפו3לה סטודיו מקסים ברחוב הפלך 

.והם בנדיבותם הסכימו לארח את התערוכה הזאת. בלומפילד

,שגם היו שותפים לקורס וגם מאוד התרגשו מהתוצאות, אנוש

אנרגיה וכסף כדי להפוך את התערוכה, השקיעו הרבה מאוד זמן

והסטודנטים שהם כבר בסמסטר. הזאת למשהו שקורה באמת

עדיין הם מצאו את הזמן לערוך, חדש והם עמוסים עבודה

.להוציא את הקמפיין שהסתיים בעצם בסוף ינואר הקודם, מחדש

.וזה הכל יוצג במשך שבוע

.רק שבוע, הא: ריקי הראל 

בסטודיו של3, רק שבוע בשעות העבודה בפלך : ורד מוסינזון 

.קומיל פו

וכאמור הצורה של ההצגה היא באמצעים גרפיים: ריקי הראל 

ואנחנו נראה את הפרשנות המיוחדת של הסטודנטים. וחזותיים

.לשאלות של סיפור הנפש

כל סטודנט עשה גם את... יש כמובן. בדיוק: ורד מוסינזון 

שהיום אי, הורסיה של הקמפיין שלו לטלויזיה וגם לאינטרנט

במיוחד, אפשר בכלל לחשוב על קמפיין בלי הדברים האלה

,בפרוייקט הזה, ומה שבעצם כל כך מרגש בעבודה הזאת. אינטרנט

גם... כ אנחנו"זה האומץ של הסטודנטים לגעת בשאלות שבד

מה. כמו למשל טרמינולוגיה. בקמפיינים פירסומיים עוברים לידם

הנפש? האם באמת חולה נפש היא מילה נכונה? המילה הנכונה 3122799 מתוך   9עמוד  7



?איפה בדיוק נמצאת הנפש? גוף יכול להיות חולה אבל נפש? חולה

אז סטודנטית אחת. אותה שאלה, והרוח? אז אולי זה חולה רוח

מאוד חכמה ואמיצה החליטה לקחת את הפרוייקט הזה ולמצוא

עבורי זה. כ בפירסום אנחנו לא רואים"שזה בד, מילים חדשות

.היה סמסטר מרתק ואני מאוד מתרגשת לקראת התערוכה הזאת

ואנחנו נציין שוב שזה החל. אנחנו מתרגשים איתך: ריקי הראל 

-15...מ

: 16.ורד מוסינזון 

.זה בית קומיל פו3,  במארס בהפלך -16מה: ריקי הראל 

כי אני בטוחה, לא בנמל. הסטודיו של קומיל פו: ורד מוסינזון 

שזה הבית המוכר יותר,  ילכו ישר לבית בנמל-16שיהיו אנשים שב

זה. זה במרכז הפעילות של החברה, זה בסטודיו. של קומיל פו

זו הולכת להיות חוויה מאוד.  מטר1000זה , סטודיו מקסים

.מיוחדת לראות את התערוכה שם

.יפה: ריקי הראל 

יש, יש שם תופרות שעובדות. כי זה חלל עבודה: ורד מוסינזון 

.זה לא חלל מוזיאלי, זה חלל חי... שם

ואנחנו מאוד מודים לך ורד. אז מוזמנים. יפה: ריקי הראל 

ורד היא, כאמור. מוסינזון שבאמת ככה הבאת את כל זה לביצוע

בית הספר הגבוה, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר
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.תודה רבה: ורד מוסינזון 

.תודה רבה וכל הכבוד: ריקי הראל 
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