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 בקרב להשריש שיש הנכונה הטרמינולוגיה מהי? הנפש חולי של התדמית את לשנות ניתן איך
 או נפש מחלת -דיכאון? לא ומי הנורמאלי מיהו שמציינים גבולות נקבעים כיצד? הרחב הקהל
 שלא כדי רק לבנותיהן מדברות כשהן' מילים לשקול' אימהות על והאם מחורבן רוח למצב ביטוי
 ? לאנורקטיות אותן יהפכו

 קום' חברת של בסטודיו שתעלה חדשה בתערוכה למצוא תוכלו ונוספות אלו לשאלות תשובות
 . ולעיצוב להנדסה גבוה ס"בי� - ושנקר אנוש עמותת ביוזמת, ביפו 3 הפלך' ברח' פו איל
� 

 אצטדיון ליד( יפו, 3 הפלך' רח, comme il faut חברת של בסטודיו 16.3 -ב� תפתח התערוכה
 סיביל, שנקר נציגי, העמותה של הידידים אגודת נשיאת גרנט צופית י"ע ותונחה) בלומפילד
 מילוליים מיצגים דרך תיחשף� בתערוכה. נוספים ומכובדים פו איל קום לית"מנכ גולדפיינר
 .הנפש של הנוקבות לשאלותיה הסטודנטים של המיוחדת הפרשנות וחזותיים גרפיים

� 
 לתקשורת במחלקה סטודנטים של עבודתם פרי, הנפש בריאות בנושא עבודות יוצגו בתערוכה
 לתקשורת במחלקה' ג שנה של הסטודנטים עסקו האחרון הסמסטר במהלך. שנקר חזותית
, חזותית לתקשורת המחלקה .הנפש לבריאות המודעות� - דופן יוצא בנושא, בשנקר חזותית
 חשיבה המקדמים פרויקטים והובלת ביצירת מיוחדת חשיבות רואה, רנרט איציק של בניהולו

 .חברתית ומעורבות
 
 בהדרכת שותפה שהייתה הנפש בריאות בתחום למתמודדים המסייעת העמותה, "אנוש"

 מודעות בקידום גם תפקידה את הרואה, ��Comme il faut האופנה וחברת, הסטודנטים
 לסטודנטים לאפשר כדי חברו� -� לתערוכה הסטודיו את שתרמה חברתיים מהלכים ויצירת
 .לתערוכה החסות את והעניקו הרחב לקהל העבודות את להציג
" הצהוב הכלים ארגז" שיטת באמצעות מסר להעברת� כלים להקנות שמטרתו הקורס את

 .במחלקה 'ג משנה סטודנטים חלק בו ולקחו מוסנזון ורד הנחתה
 
 

 :הפרויקט על קצת
� 

, אותו המובילות השונות ולגישות לתחום הסטודנטים נחשפו הקורס של הראשון בחלק
 את ליוו אנוש והנהלת גרנט צופית: בתחום העוסקים עם מפגשים של סדרה באמצעות
 חנן ר"ד, אנורקסיה על הסטודנטים עם לדבר באה קרת מעין, הקורס לאורך הסטודנטים

 כולו הקורס. הנפש לבריאות הקשורים התוכן עולמות של שונה זווית �הציג,� פסיכיאטר, גולדמן
 בחברה� נפש חולי של להשתלבותם המודעות את המקדם מתמודד, רדין ברוך ר"ד י"ע לווה

 . יהודה בן ועודד הרץ רוני, פלג יעל והמעצבים
 

 המורכב העולם מתוך אחת בזווית המטפל פרסומי קמפיין הסטודנטים יצרו הסמסטר במהלך
 לקידום יפעל, זווית שיאיר קמפיין ליצור הייתה המטרה. 'הנפש לבריאות המודעות� 'המכונה
 ופתיחות דיאלוג יקדם, המודעות הרחבת,� הנפש חולי את המלווה הסטיגמה שינוי, המודעות
 � .לנושא
 ערוצי 7 ב שימוש הכולל, מלא� קמפיין הגיש סטודנט כל, הבריף ומילוי הנושא למידת לאחר
 :כי מסרה אנוש לית"מנכ, הדס הלה ר"ד. המסר וסוג לנושא בהתאם, לפחות� מדיה

' מתמודדים' החברים את מכנים בעמותה אנו. חשיבה ומעצבת חשובה עצמה הטרמינולוגיה"
 בעיה עם בחיים מתמודד מאיתנו אחר אחד שכל כמו נפשית פגיעה עם מתמודדים הם שכן

  ".כלשהי
� 

 :נושאים של רחב במנעד נגעו הקמפיינים
 חדשה טרמינולוגיה למציאת ועד ההתבגרות בגיל, לסכיזופרניה מקדימים סימנים מאבחון
 פרידה קמפיין, " נורמאלי מי" בשאלה, הקשבה בחוסר, בסטיגמה טיפול, "נפש מחלת" למילים

, דרך פורץ רעיון דרוש בהם למקומות סגורות מחלקות בוגרי המצוותת השמה חברת, מהדיכאון
" מילים שקלי אמא"ו, לשני אחד מקשיבים לא אנחנו למה השאלה את המעלה, "נשמע מה"

 בין לראותכם נשמח. ועוד. לאנורקסיה להביא יכול אומרות שאמהות משפטים את המעלה
.אורחינו
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 שנקר תערוכה הנפש בריאות אנוש עמותת

וידאו

להאיטי תורמים במרכז סטודנטים

גלריות

טוקבקיםביותר הנקראיםהאחרונים

'ב תקווה פתח תחומי ברב דיבייט

ך"בתנ גם מובילים

להאיטי תורמים במרכז סטודנטים

בנגב בינלאומי אקדמאי פ"שת

-בן' באונ" עסקית תכנית כתיבת" בתחרות לזוכים פרסי
גוריון

מנהל של מיומנו

 
  "לבגרות המרוץ"

 תחומי הרב הספר בית מנהל, זפרני עופר
 עמל רשת, צפת, בגין ש"ע

בנימין אתי

 
  להתעורר להורים קריאה

 אתי: מאת, "להתעורר להורים קריאה"
 ר"ויו" הארצית ההורים הנהגת" ר"יו בנימין
 בירושלים החינוך למערכת הורים ארגון

הסטודנטים קול

 
 " גבוהה להשכלה שווה זכות"

 אגודת ר"יו, בוצר שחר של דבריו
 על אביב תל אוניברסיטת של הסטודנטים

 שווה כזכות גבוהה להשכלה הזכות קידום
 במדינה אזרח לכל

וילדים הורים על

 
  שבניהם ומה התערבות ,מעורבות
 צרכים עם לאנשים למעון' המש שבין הקשר
. שבניהם ומה התערבות, מעורבות -מיוחדים
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וטיפול מיוחד חינוך מ מאמרים עוד

"אישה גבר, טרוף, אוכל"
ציון בני בכפר! שמח פורים

אוטיסטים ילדים י"ע מצוירות לפסח הגדות

אנוש עמותת של" החם הקו"

מבראשית ישראלי מסע

התרופתי בטיפול וחידושים סכיזורפניה

"המועדון"

וטיפול מיוחד חינוך|  הבית עמוד  

החדשים המאמרים

'ב תקווה פתח תחומי ברב דיבייט
ך"בתנ גם מובילים

להאיטי תורמים במרכז סטודנטים

בנגב בינלאומי אקדמאי פ"שת

גוריון-בן' באונ" עסקית תכנית כתיבת" בתחרות לזוכים פרסי

אביב תל אוניברסיטת .המנקות למען סטודנטים

"Face to Faith"

 ציון בני כפר מנהלת וסגנית סוציאלית עובדת, שחק קרן מאת

מוקדם זיהוי על

 
  פרטיותנו על ההגנה
-תל באוניברסיטת טכנולוגי לחיזוי המרכז
 שהשימוש עתידיות טכנולוגיות מציג אביב
 בפרטיות לפגיעה להביא עלול בהן

זוית עוד

 
  "חדשנות של איים"
 המינהל ומנהלת ל"סמנכ, אשכנזי רונית ר"ד

 התקשוב חזון על, עמל ברשת לפדגוגיה

שבניהם ומה מתוקים

 
  שבניהם ומה מתוקים

 דיאטנית, קרן מיה: היומיום בחיי מתוק על
 מסבירה ,אור במעון קלינית

בטיפול

 
 הצרכים בעל האדם בשירות מחמד חיות

  המיוחדים
 ברית לזכור וראיתיה, בענן הקשת והייתה"

 בשר בכל, חיה נפש כל ובין אלוהים בין עולם
")  'ב פרק בראשית" (הארץ על אשר
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