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מחיר  השוואת
טיפולי שיניים

מחירים לכל  השוואת
סוגי טיפולי השיניים 

מלא > בחר טיפול 
 3קבל > פרטים 
הצעות

הפנסיה  קרנות
של מגדל

המידע והכלים  כל
הדרושים לחיסכון 

קרנות : פנסיוני
פנסיה וקופות גמל

 הובלות
"אמריקה"

דירות  הובלת
רהיטים משרדים 

הרכבת \פריקת
הרהיטים מחירים 

סבירים שירות אמין 
ומקצועי
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טיפולי שיניים

מחירים לכל  השוואת
סוגי טיפולי השיניים 

מלא > בחר טיפול 
 3קבל > פרטים 
הצעות

מנהל  לימודי
עסקים במכללה 
האקדמית נתניה

תואר  לימודי
במנהל  B.A.ראשון

עסקים במגוון 
המכללה . התמחויות

 -האקדמית נתניה 
אוניברסיטה  עושים

לעסקים 
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' ותכשיטים בקולג, מתכת, ראש המחלקה לצורפות, סטופר את פרופסור הנס  תארח, המחלקה לעיצוב תכשיטים בשנקר

סטופר ממוקם על הגבול הדק שבין  הנס  .במסגרת שבוע של סדנאות אמן, )Royal College of Art(המלכותי בלונדון 

חתרני מעצב ואמן והוא נחשב לאמן

בתערוכה בנה פרוזדור  .בלונדון S Oכשם עבודתו האחרונה שהוצגה בגלריה , Walk the line" חבל דק על"נושא הרצאתו 

אבל כאן , חפצים שבקונטקסט אחר הם פונקציונאליים לחלוטין ולראות, מ לחדור לעולמו הנסתר"שדרכו חייב המבקר לעבור ע

של ניגודים  סטופר מנבה לגרום למבקר להלך על חבל דק השומר על איזון עדין בין זוגות. שונה מקבלים משמעות וזהות

ערך ועוד  -יוקר וחוסר, שפיות וטירוף, יופי וכיעור, ועצבות הומור, פונקציונאליות-פונקציונאליות ואי, היכרות וניכור: גמורים

.ועוד

בוגרת המחלקה לעיצוב תכשיטים , וגה'דנה סיצ-הצעירים אולריך רייטהופר ו מעצבי תכשיטים/עוד יגיעו מהולנד האמנים

: משתמש בדרכים שונות מתוך גישה זו הוא. התכשיט והצופה, רייטהופר מתמקד בעבודותיו במתח שבין העונד .בשנקר

.הדק שבין יופי וכנות וכמעט תמיד גולש לגבול, לעיתים מצחיקות ולעיתים עצובות

בשנת ). 2005(היא בוגרת המחלקה לעיצוב תכשיטים בשנקר . בשנתיים האחרונות וגה חיה ועובדת באמסטרדם'דנה סיצ

היא מציגה את עבודותיה . באמשטרדם Philip Sajetבסטודיו של ) artist residency(השתתפה בתכנית אמן אורח  2007

.במדיום של הצורפות לבטא את המאפיינים הארכיטיפים של הטבע האנושי וגה משתמשת'סיצ. אמריקה וביפן, באירופה

בוגר , גרגורי לרין, "עניינים"שהקימה את קבוצת  מייסדת המחלקה ומי, דגנית שטרן שוקן' הרצאה של פרופ: פעילויות נוספות

.מעצב ומרצה במחלקה, אורי סאמט -כמו גם, קבוצה מוכשר של המחלקה וחבר באותה

Walk the Line" על חבל דק"סטופר  הרצאה של הנס

12:30-13:30 ,יום שלישי , אפריל 13

רמת גן,  8 רחוב ידע עם, בנין מיטשל, אודיטוריום לורבר, שנקר

לציבור ופתוחה' צהריים בשנקר'ההרצאה במסגרת 

 

  

 

הוספת תגובה

 VinetiJewls.co.il/Buy_Direct Googleמודעות 

גודל הטקסט  

חיפוש...חיפוש

צרכנות מקומי אוכל תיירות משפט שיווק אקדמיה חברתי הרשת בריאות יופי סביבה טכנולוגיה בידור כלכלה חדשות ראשי

קורסי עיצוב ברמה 
אחרת

את מגוון  גלי כאן

המסלולים הרחב של 

לימודי העיצוב ממיטב 

! המרצים בתחום
www.Concept-Academy.co.il

טבעות יהלומים *
*מדהימות 

הכי זולים * שחיבר*

טבעות ! יצרן * בארץ 

יהלומים מבחר הענק 

 *ביותר
www.sheibar.co.il

Effeti& מטבחי זיו 

מעוצבים עם  מטבחים

איטלקי ' טאצ

מהתערוכות המובילות 

בעולם 
www.zivltd.com

עיצוב פנים רק באתר 
144

שאתם  כל מה

מחפשים בתחום 

עיצוב הפנים מדריך 

העסקים המקיף ביותר 

 !בישראל 
www.b144.co.il

www.Basis.org.il 
Googleמודעות 
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מחיר  השוואת
טיפולי שיניים

מחירים לכל  השוואת
סוגי טיפולי השיניים 

מלא > בחר טיפול 
 3קבל > פרטים 
הצעות

הפנסיה של  קרנות
מגדל

המידע והכלים  כל
הדרושים לחיסכון 

קרנות פנסיה : פנסיוני
וקופות גמל

"אמריקה" הובלות
דירות רהיטים  הובלת

משרדים 
הרכבת \פריקת

הרהיטים מחירים 
סבירים שירות אמין 

ומקצועי

מחיר  השוואת
טיפולי שיניים

מחירים לכל  השוואת
סוגי טיפולי השיניים 

מלא > בחר טיפול 
 3קבל > פרטים 
הצעות

מנהל עסקים  לימודי
במכללה האקדמית 

נתניה
תואר  לימודי
במנהל  B.A.ראשון

עסקים במגוון 
המכללה . התמחויות

 -האקדמית נתניה 
אוניברסיטה  עושים

לעסקים 

הנחה בביטוח  50%
הרכב

ללא תביעות  לנהגים
השנים  3-ב

האחרונות הרוכשים 
ביטוח רכב באתר 

!מגדל

?50לגיל  מתקרב
לחשוב על  מתחיל

הגיע הזמן ? הפנסיה
לעשות חשבון כלכלי 

חדש 
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יכול להיות כאן אתה
 -לראשונה בישראל 

 פסטיבל ריח בפסח

•

יצחק פרלמן מקריין את 

עם " פטר והזאב"

 ניר קברטי, הפילהרמונית

 מנצח

•

לחצר  "עיני רנטגן"הצצה ב

 של איפרגן

•

מגה  :לראשונה בישראל

DJ  ארמין ואן ביורן

 1מספר  DJ-המדורג כ

 בעולם

•

חברי הכנסת הגיעו לקטיף 

 עגבניות בערבה

•

ארץ אלף  -לשבת  טיול

 המערות

•

כביסה אקולוגי יחליף  כדור

 את אבקות הכביסה

•

כשהילדים הורסים את 

 החופשה

•

קל אוטו פותחת קניון רכב 

 באילת

•

כור גרעיני : גרינפיס

 בישראל מיותר ומסוכן

•

 -של אליאל הילל  העולם

 סינגל ראשון

•

: פסח בנגב טיולי

מפסטיבל תפוחי אדמה 

 לטיול אופניים לילי

•

מיותר כור גרעיני בישראל

התעשייה הגרעינית מנסה לנצל 

את המשבר האקלימי

שיווק אגרסיבי של הגרעין 

כדרך מעוטת פחמן להפקת

.חשמל

סרטן המעי הגס אולי יש לך, סליחה

אנו מנסים למגר פחד זה "

בפעילות ההסברה שלנו

לציבור הוא כי המחלה  המסר

עלולה להיות קטלנית כאשר 

היא מתגלה בשלביה

המאוחרים

פרסום הנצפים ביותר מיוחדים
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