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    כרטיסים ברגע האחרון 
 חפש אזור ביום כל הסוגים אירועים הקלד חיפוש 

 

 

מצעד הקומיקאים 
 הגדול

עוד בתל אביב סיטי

המדריך של תל אביב 

מדריך אוכל ומסעדות 

הצטרפו אלינו 

 

 הצטרפו אלינו

 –תתחילו לבנות את תל אביב שלכם 
 האירועים והאנשים, המקומות
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עיצוב-תערוכות
 19:30 'ג 16/3/10: זמן אירוע הבא

' במהלך הסמסטר החולף עסקו הסטודנטים של שנה ג
 -בנושא יוצא דופן , במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר

, המחלקה לתקשורת חזותית. המודעות לבריאות הנפש
רואה חשיבות מיוחדת ביצירת , בניהולו של איציק רנרט

 .והובלת פרויקטים המקדמים חשיבה ומעורבות חברתית
 
העמותה המסייעת למתמודדים בתחום בריאות , "אנוש"

וחברת האופנה , הנפש שהייתה שותפה בהדרכת הסטודנטים
Comme il faut , הרואה את תפקידה גם בקידום מודעות

 -ויצירת מהלכים חברתיים שתרמה את הסטודיו לתערוכה 
התגייסו כדי לאפשר לסטודנטים להציג את העבודות לקהל 

 .הרחב והעניקו את החסות לתערוכה
 

את הקורס שמטרתו להקנות כלים להעברת מסר באמצעות 
הנחתה ורד מוסנזון ולקחו בו חלק סטודנטים " ארגז הכלים הצהוב"שיטת 

 .במחלקה' משנה ג
 

 :יישאו דברים
 נשיאת חוג הידידים של עמותת אנוש –צופית גרנט 

 איציק רנרט –ראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר 
 סיביל גולדפיינר –לית קום איל פו "מנכ

 ר ברוך רדין"ד
 

 סטודנטים מהמחלקה 
 קצת על הפרויקט שיהיה לך לרקע 

 
באמצעות סדרה של , בחלקו הראשון של הקורס נחשפו הסטודנטים לתחום ולגישות השונות המובילות אותו

מעין קרת באה , צופית גרנט והנהלת אנוש ליוו את הסטודנטים לאורך הקורס: מפגשים עם העוסקים בתחום
הציג זווית שונה של עולמות התוכן הנוגעים , פסיכיאטר, ר חנן גולדמן"ד, לדבר עם הסטודנטים על אנורקסיה

מתמודד המקדם את המודעות להשתלבותם של חולי , ר ברוך רדין"את הקורס כולו ליווה ד. בבריאות הנפש
 . רוני הרץ ועודד בן יהודה, נפש בחברה והמעצבים יעל פלג

 
במהלך הסמסטר יצרו הסטודנטים קמפיין פרסומי המטפל בזווית אחת מתוך העולם המורכב המכונה 

שינוי , יפעל לקידום המודעות, המטרה הייתה ליצור קמפיין פרסומי שיאיר זווית. 'המודעות לבריאות הנפש'
 . יקדם דיאלוג ופתיחות לנושא, הרחבת המודעות, הסטיגמה המלווה את חולי הנפש

 
, ערוצי מדיה לפחות 7הכולל שימוש ב , כל סטודנט הגיש קמפיין מלא, לאחר למידת הנושא ומילוי הבריף

חובה  –פרסום באינטרנט , שילוט, מודעה לעיתונות , תשדיר רדיו , TVתשדיר : בהתאם לנושא וסוג המסר
 .לפי אופי הקמפיין –גרילה , BTL, פרוספקט: מדיות נוספות לבחירה

 
הרעיון לבסס את פרויקט המיתוג של הסטודנטים ולמקד אותו לנושא בריאות הנפש נולד במפגש בין ורד 

, ר הלה הדס"ד. ר ברוך רדין"ר הלה הדס והמתמודד ד"לית עמותת אנוש ד"מוסנזון מנחת הקורס לבין מנכ
' מתמודדים'אנו בעמותה מכנים את החברים . הטרמינולוגיה עצמה חשובה ומעצבת חשיבה: "לית אנוש"מנכ

 ". שכן הם מתמודדים עם פגיעה נפשית כמו שכל אחד אחר מאיתנו מתמודד בחיים עם בעיה כלשהי
 

 :הקמפיינים שהוצגו נגעו במנעד רחב של נושאים

 זה אתם, זה לא אני

כתוב תגובה

שלח לחבר

שתף בפייסבוק 

הוסף ליומן

 

Googleמודעות 

 תערוכות  

 הרצאות  

 דאנס בר  

תמונות  

כוח אדם -אינפיגר
וירטואלי

מערכות מידע 
מבוססות דמות 

עמדות מידע 
) קיוסקים(

www.infigure.com
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מחלת "בגיל ההתבגרות ועד למציאת טרמינולוגיה חדשה למילים , מאבחון סימנים מקדימים לסכיזופרניה

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

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

 
 :רשימת עבודות -ארגז הכלים הצהוב בריאות הנפש  -שנקר

 
 כהן רותם , חפץ רוני -) דיכאון(זה אתה  –זה לא אני  1
 פודינסקי אביטל  -) הקשבה(מה נשמע  2
 זיו יפעת ) סכיזופרניה(סימנים מקדימים  3
 סולל מיכל  -) אנורקסיה(שקלי מילים , אמא 4
 מור שחף , בלאיש איתי -) משפחות(כמו לרקוד עם שד  5
 בשן שירלי , נתן הילה -) סטיגמה(ואתה נורמלי  6
7 Break through) הררי טבע ) השמה 
 משה נעמה  -בן) פאניקה(הפרעת פאניקה  8
 טל רותם -אבי -) סמנטיקה(שינוי שפה  9

  

א"נמל ת,26האנגר :כתובת 

03-5448211:טלפון 

גישה לנכים

חניה במקום

פרטים נוספים על קום איל פו

 קום איל פו

19:30'ג16/3/10

00:00 - 9:00'ש-'א23/3/10 - 17/3/10

 אני אהיה שם

 עוד בתל אביב סיטי

 

 השבטים הנעלמים

צמח " טרייבל דאנס"הרכב הטראנס האקוסטי 
מאלפי מאזינים ורוקדים שעוקבים אחרי , מלמטה

נא להכיר. ההופעות
    

 

 אירועי השבוע בלולה בר

במקום מיליון הזמנות לארועים אתם מקבלים את 
שכל אחד ואחת יבחרו את היום ! הכול בהזמנה אחת

המועדף עליהם במהלך השבוע הקרוב לקפוץ ללולה 
... בר

עוד מדריכי תרבות
 

 במה

מוסיקה 

אמנות 

 העשרה

 קולנוע

לילה 

 ? מי בא  telavivcity.comהדעות של 

י כאן /לחץלהוספת דעתך ? ת /ה חושב/רוצה שידעו מה את

 

 חזור לעמוד הקודםEnglishעבור לעמוד ראשי

 

תערוכות|סרטים|שווקים|פסטיבלים|ספורט|סיורים|סדנאות|מסיבות|מכירה|מופעים|הופעות, מוסיקה|הרצאות|הצגות

עלו על המפה| פירסום אירועים בתל אביב| אודות| תקנון האתר| מ "סיטי אתרים בע) c(כל הזכויות שמורות |Mycityתקנון |שאלות ותשובות|בעל עסק|מפה של תל אביב

ארוחות , אירועים, בהרצליה 2010פסח |ארוחות , אירועים, בירושלים 2010פסח |ארוחות , אירועים, בחיפה 2010פסח |ארוחות , אירועים, בתל אביב 2010פסח |פרסום פסח בתל אביב 

|ספא בתל אביב, טיפוח|כושר בתל אביב, יוגה|מסעדות בתל אביב|בתי קפה בתל אביב|בתי קפה בתל אביב, פרסום מסעדות

Haifa|מפה|מלונות|כושר|טיפוח|חנויות|בתי קפה|ברים|מסעדות|אמנות|סרטים|סדנאות|מסיבות|תרבות |הופעות, מוסיקה|הרצאות|מופעים, הצגות: חיפה 

Jerusalem|מפה|מלונות|כושר|טיפוח|חנויות|בתי קפה|ברים|מסעדות|אמנות|סרטים|סדנאות|מסיבות|תרבות |הופעות, מוסיקה|הרצאות|מופעים,הצגות: ירושלים 
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Eilat|מפה|מלונות|כושר|טיפוח|חנויות|בתי קפה|ברים|מסעדות|אמנות|סרטים|סדנאות|מסיבות|תרבות |הופעות, מוסיקה|הרצאות|מופעים,הצגות: אילת 

Herzliya|מפה|מלונות|כושר|טיפוח|חנויות|בתי קפה|ברים|מסעדות|אמנות|סרטים|סדנאות|מסיבות|תרבות |הופעות, מוסיקה|הרצאות|מופעים,הצגות: הרצליה 
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