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ביום חמישי הבא ) (17.2בין השעות  ,12:30-8:30יקיים המרכז
להכשרה ושיקום מקצועי הממוקם ליד בית החולים לוינשטיין יום
פתוח להתרשמות ממגמות העיצוב הפועלות במסגרתו :גרפיקה ,תלת
מימד ועריכת וידיאו .המרכז להכשרה ושיקום מקצועי נועד לשקם
אנשים עם מגבלה ולהחזירם למעגל העבודה באמצעות תהליך של
הכשרה מקצועית והוא מציע קורסים שונים ומגוונים אליהם מופנים
דרך הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון.
סדנת הגרפיקה ,שאורכה כ –  9חודשים ,מכשירה את החניכים
לתפקיד ביצועיסט בגרפיקה ממוחשבת במשרדי פרסום ,בתי דפוס,
מערכות עיתונים ותעשייה .הקורס מקנה יסודות עיצוב בסיסי ,שימוש
בצבע ,טיפוגרפיה ועוד וכן נלמדות מספר תוכנות בתחום.
סדנת עיצוב תלת מימד ,שאורכה כ –  10חודשים ,נחשבת פופולארית
מאוד כיום והיא מכשירה את הלומדים בה לעבודה בתחום עיצוב תלת
מימד ואנימציה .לאחר סיום הסדנה יכולים בוגריה להשתלב לעבודה
בחברות המפתחות הדמיות אדריכליות ,הדגמות וסרטונים תלת-
ממדיים ,אנימציה ומשחקי מחשב.
סדנת צילום ועריכת וידיאו מכשירה בתוך שנה את הלומדים
בתחומים שונים של עריכת סרטים לקראת השתלבותם בעבודה
באולפנים או בעבודה עצמאית .לרשות הלומדים תוכנות עריכה וציוד
וידיאו דיגיטלי חדיש .תוכנית היום הפתוח כוללת :הרצאה של דניאל
רבנר ,סמנכ"ל חברת מדיה " "The Boxשהנושא שלה" :הרשת – שער
לעולם" ,הצגת המגמות השונות :המשותף והשונה בין המקצועות
ופרופיל אנשי המקצוע ,פאנל בנושא תעסוקה בהשתתפות מעסיקים,
תערוכת עבודות של תלמידי המרכז.
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בשבוע שעבר יצאה לדרך סדנת עיתונות חדשה שמקיימת
מחלקת ההסברה מטעם אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה
הפתוחה .מטרת הסדנה להכשיר סטודנטים הלומדים באוניברסיטה
ככתבים במגזין "אופס" שמוציאה האגודה מדי סמסטר.
כ 120-סטודנטים ,אשר נבחרו בקפידה מבין מאות מועמדים,
לוקחים חלק בסדנת עיתונות חדשה שמקיימת מחלקת ההסברה,
בראשותה של הגברת חנה רוקח ,באגודת הסטודנטים של
האוניברסיטה הפתוחה .מדובר בפרויקט חדש ,שמטרתו להכשיר
סטודנטים ככתבים במגזין "אופס" ,שמוציאה לאור אגודת
הסטודנטים מדי סמסטר .זוהי למעשה הפעם הראשונה שמקיימת
האגודה סדנה מסוג זה ,כחלק מתהליך לשדרוג המגזין והפיכתו
למוכר על ידי לשכת העיתונות הממשלתית.
אוהד לוביאנקר
ohad@local.co.il
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