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" הפסגה" צימרים  5ספורט 

הפוך את עכבר העיר לעמוד הבית שלי
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הממשלה בנימין  ראש
חלה התקדמות : נתניהו

בשיחות עם הממשל 
 האמריקאי

ברק רביד : מאת 8:59
) בפמליית ראש הממשלה(

 )וושינגטון(ונטשה מוזגוביה 

| מבחוח -חיסול מחמוד אל
גורמי ביטחון בריטים 
 הסתייגו מגירוש נציג

המוסד 
אורי בלאו ודנה : מאת 9:11

 ואנשיל פפר) לונדון(הרמן 

הרוגים בתאונת דרכים  2
בין מושב חלץ , ליד שדרות

 לקיבוץ ברור חיל
דן , יניב קובוביץ: מאת 9:42

 טראורינג-אבן ואסף שטול

עיצוב :אנר'ז
2010 מרץ 16: תאריך פתיחה
2010מרץ  23: תאריך סגירה
יפו -איל פו  קום: שם המקום

יפו ,68167, 3הפלך : כתובת
 18:00 - 09:00ה -א: שעות פעילות

03-7171500 :טלפון

 פו קום אל -זה אתם , זה לא אני

תקציר -קום אל פו  -זה אתם , זה לא אני

 מהי הטרמינולוגיה הנכונה שיש להשריש? כיצד ניתן לשנות את התדמית של חולי הנפש
 האם דיכאון הוא, כיצד נקבעים הגבולות שמציינים מי נורמאלי ומי לא? בקרב הקהל הרחב

 כשהן מדברות' לשקול מילים'מחלת נפש או ביטוי למצב רוח מחורבן והאם על אימהות 
 ? לבנותיהן רק כדי שלא יהפכו אותן לאנורקטיות

".זה אתם, זה לא אני"החדשה  תשובות לשאלות אלו ואחרות בתערוכה

עבודתם של סטודנטים במחלקה  פרי, התערוכה מציגה עבודות בנושא בריאות הנפש
הסמסטר החולף עסקו  במהלך. בשיתוף פעולה עם עמותת אנוש, לתקשורת חזותית שנקר

  .הסטודנטים במודעות לבריאות הנפש

 
פו קום אל -זה אתם , זה לא אני

בגיל , סימנים מקדימים לסכיזופרניה מאבחון: הקמפיינים שהוצגו נגעו במנעד רחב של נושאים
בחוסר , טיפול בסטיגמה, "מחלת נפש" ההתבגרות ועד למציאת טרמינולוגיה חדשה למילים

חברת השמה המצוותת , מהדיכאון קמפיין פרידה, " מי נורמאלי"העלאת השאלה , הקשבה
המעלה את השאלה , "מה נשמע" ,בוגרי מחלקות סגורות למקומות בהם דרוש רעיון פורץ דרך

את משפטים שאמהות  המעלה" אמא שקלי מילים"ו, למה אנחנו לא מקשיבים אחד לשני
.ועוד. אומרות יכול להביא לאנורקסיה

RSS עכבר העיר

מרץ

 לחצו על התאריך וקבלו את כל אירועי היום

שוהדגבא
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 מוזיאון תל אביב

 מוזיאון ארץ ישראל

 טבע האדם -צדוק בן דוד 

 מוזיאון תל אביב לאמנות

 21-עיצוב והמאה ה -הדברים  מצב

 משורר בעירו -אלתרמן  נתן

 shift -בן רון  איה

 מוזיאון העיצוב בחולון
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אמנותבמהאוכלמוזיקהסרטיםלילהדף הבית

טלוויזיהילדיםנופש

...לעוד ביקורות

25/03/2010

 חיפוש חופשי

 

 במדור חפש

 אמנות

 חיפוש תערוכה

 -שם התערוכה-

 ממוקד חיפוש

 -אזור-

 -גלריה/ מוזיאון -

 -סוג התערוכה-

 מתאריך

 עד תאריך
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 8:9ר ברבע אחרי "בית
 א"בפנדלים על מכבי ת

2:3  

: טען, בוזגלו סירב להכנס
 לא מספיק חם

1:52  

מכבי חיפה לא תציע ללוי 
 חוזה עד סוף העונה

2:21  

) מדרגים 0( : דירוג הגולשים

 דפוס
הדבקה ,לימינציה,דיגטלי
!ותצוגה
לימנציה וכל ,מוצרים הדבקת

העבודות בכל הגדלים באיכות 
ומקצועיות שלא הכרתם

הארועים של  –במות  חייק
המדינה

, מחסומים, אוהלים ,במות
, תרנים ודגלים, תפאורות

' החברה מס. תערוכות וביתנים
לאירועים בכל הארץ בישראל 1

דיגטליים אישיים  אלבומים
בלחיצת כפתור

את התמונות שבמחשב  הפכו
, לכדי אלבום צילומים אישי

השנוי  אוסף פסלי דגהלוחות שנה ועוד
במחלוקת

של  חייו הכפולים
קיטאנו טאקשי

האמנות חדשות

שלא  שני בניינים
ברשימת נכללים

 כתבו לנופרסוםדרושיםתקנוןאודות

זה 
לא 
, אני
 זה

אתם 
קום  -

אל 
, פו

עכבר 
העיר 

, אמנות מציע מידע על תערוכות
אמנות בכל  גלריות ואירועי, מוזיאונים

 האתר נותן. וידאו ארט ועוד, תערוכות צילום, רישום, אנימציה, קומיקס, תערוכות פיסול ,תערוכות עיצוב, תערוכות ציור, תערוכות נסגרות, תערוכות חדשות –תחום 
ישראל -מוזיאון ארץ, מוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל –במוזיאונים מרכזיים  למעט תערוכות קבע. מוזיאון ואירוע, מידע על כל תערוכה הנפתחת בארץ ועל כל גלריה

גלריות ואירועים שבשוליים, תוכלו למצוא מידע גם על תערוכות –וכדומה 

 הפלאות אליסה בארץ
 אווטאר 2010פסח  בישראל פיקסיז קוסטלו בישראל אלביס בישראל ון'אלטון ג בישראל רוד סטיוארט מתכונים לפסח בניית אתרים
 פראג עכבר עולם בישראל מטאליקה דודו טופז אזולאי הצגה השוטר מי'עג סרט לבנון 2הגדול  האח 7נהדרת  ארץ

ארוחות , חלבי, מאפיה, קפה בית: מסעדות קלמרי, שרימפס, פירות ים ,דגים: מסעדות המסודרים בדה מרקר TheMarker אינפיניטי ישראל עולם ברלין עכבר
 אוכל סיני, אוכל יפני, ביסטרו ,בשר: מסעדות מסעדה איטלקית, בוקר

 -גני התערוכה 
הופעות

כרטיסים מוזלים 

להופעות חיות בגני 

קנו . א"התערוכה ת

 !עכשיו
www.MisterTicket.co.il

SalesBrain  שיטת
השיווק

ארבעה צעדים 

המבוססים על מחקרי 

מוח ומסייעים לך 

 מיידית לשכנע

ולהשפיע 
www.salesbrain.net

סיורי ילדים בעיר דוד

אמיתית בעיר  חוויה

של מלכים ונביאים 

, מגוון סיורים

 !אטרקציות ופעילויות
www.cityofdavid.co.il

חיילים משוחררים

מקצוע על  בוא ללמוד

חשבון הפיקדון 

ס לעיצוב "בי -הגילדה

נעליים ואביזרים 
www.theguild.co.il

הלם תרבותי –מרוקו 

תרבות מושקע עם שני מומחים  טיול

למאגרב ולאמנות מוסלמית 
www.k-tarbut.co.il

פעמי-יעוץ פסיכולוגי חד
קריירה , משפחה, ייעוץ בנושאי זוגיות

ממושך  ללא התחייבות לטיפול, ועוד
www.terrywein.com
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