
 תערוכת ''חלון לנפש'':

 כמה מילים על התערוכה: 
התערוכה שאתם עומדים לחוות היא סיכום של תהליך שארך כשנה ושנערך ע''י סטודנטים לרפואה במסגרת 

הפעילות בעמותת ''לשנות עולם''. הפעילות שלנו כקבוצה התמקדה בתחום בריאות הנפש ובעיקר בנושא 
 הסטיגמה בעולם זה.

ושיתוף פעולה עם מתמודדים, ארגונים ובעלי מקצוע שונים החלטנו במשותף לפעול להקמת מרכז מתוך היכרות 
חוויתי הנקרא "חלון לנפש". מטרתנו המרכזית היא שבירת הסטיגמה הקיימת ויצירת מקום משמעותי למפגש 

 ועשייה עבור מתמודדים עם הפרעה נפשית והאוכלוסייה הרחבה.
 נושאים:בחרנו להתמקד בתערוכה בכמה 

 חוויות אינטראקטיביות שמטרתן לדמות את חוויית ההתמודדות לקהל הרחב. -
הצגה של יצירות אמנות שנעשו ע''י מתמודדים כבמה לעולם הפנימי הרחב שלעתים  -העולם שמעבר -

 .עתים קל לשכוח זאתקרובות נעלם מעינינו. המחלה לא צריכה להגדיר את המתמודד ול
במהלך השנה ביצענו עשרות ראיונות עם מתמודדים, -את ההתמודדות הצצה לעולם הפנימי המלווה -

אנו חולקים את התוצרים המרכזיים שאספנו ומשתפים גם בהשפעת התהליך  כאןמשפחות ואנשי מקצוע. 
 עלינו.

אנו מקווים שהתערוכה תספק הצצה לתהליך המשמעותי שעברנו ותהווה הזדמנות להסתכלות עצמית ושינוי 
 חיובי.

 

 :מיצגים רשימת

 כמה מילים על התהליך שהוביל להקמת התערוכה ובמה היא עוסקת. -עמדת פתיחה -

תמונות  14 -  אנשים יסבול במהלך חייו ממחלה נפשית. תוכל/י לזהות?'' 7''אחד מכל  -תחנת פתיחה -

, סטודנט לפיזיקה 27ממוסגרות תלויות מסביב כשמאחורה שם ותיאור קצר. לדוגמא: ''עמית, בן 

 . ופילוסופיה. אוהב משחקי קופסא''

ביחד עם כוכבים המכילים את השם והאבחנה הרפואית  מפורסמיםתמונות של  6 -שדרת הכוכבים -

 סכיזופרניה. -חרדה. ואן גוך -דיכאון. אמה סטון -קולין פארל -לדוגמא שלהם.

המציין את עצם  טלוויזיה שמציגה בלופים סצנות הנוגעות בבריאות הנפש עם שלט -תחנת טלוויזיה -

 הייצוג הלרוב לקוי של עולם זה בטלוויזיה ובקולנוע.

אינפוגרפיקה על תהליך האבחון  -תחנת ''מה קורה בארץ? מרגע האבחון ועד החזרה לשגרה'' -

 והשיקום בארץ.

מעוצבים עם  חלון המכיל כמה עיגולים עם אוזניות. בכל עמדה ישנו כמה עמדות מחשבים -תחנת מחשב -

שלחיצה על כל אחד מהם מובילה לקטע וידאו/אודיו. חלק לקטעים מתוך ראיונות עם מתמודדים  כותרת

בנושאים כמו ''סטיגמה, תקווה'' וכו', חלק להקלטות שלנו )צוות הסטודנטים(, הקלטה של שיר ששיתף 

 .  ההבדל ביחס בין מחלה/פציעה גופנית, לבעיה נפשיתאיתנו מתמודד, וידאו על 

חלק מהחלל יעוצב כחדר שינה עם מיטה, ארון, שידה וכו'. המבקרים  -אינטראקטיבית דיכאוןתחנה  -

)בהנחיית איש צוות( ישימו על עצמם ווסט עם משקולות וישכבו במיטה. ברחבי החלל יוצגו כל מיני 

ה ''את עוש -משפטים ביקורתיים שיצאו מראיונות עם מתמודדים לגבי היחס של החברה כלפיהם. לדוגמא

בכוונה'', ''גם אני עצוב לפעמים'', למה לקחת תרופות אם זה רק המצב רוח?'', פשוט תתעלם מזה'' וכו'. 

על המבקרים תוטל משימה לקום מהמיטה, לגשת לארון המכיל כמה חפצים בצבעים שונים וללכת כל 

מסתתרים פעם עם חפץ אחד לצד השני של החלל ולשים אותו בקופסא בצבע תואם. מאחורי החפצים 

התחנה אמורה  המתארים את חוויית ההתמודדות מפי מתמודדים שחלקו איתנו את חווייתם.קטעי טקסט 

און כפי שהיא תוארה לנו מכמה מתמודדים שונים כ''משקל כבד שמקשה לתפקד כלהמחיש את חוויית הדי

 יומיים''.-ולעשות דברים יום

מחשבים. המבקרים מתיישבים, שמים  תחנת מחשב עם כמה -תחנה אינטראקטיבית סכיזופרניה -

אוזניות ורואים קטע וידאו ערוך מתוך הסרט ''מבצע סבתא''. במהלך הקטע מתחילים להופיע קולות 

שהולכים ומתגברים אשר נועדו לדמות הלוצינציות. בסוף הקטע, המבקר מונחה לענות על כמה שאלות 



ש את הקושי בהתמודדות היום יומית אצל הנוגעות למה שהיה בקטע הוידאו. מטרת התחנה היא להמחי

 כחלק ממחלתם. לא מאוזנים אשר מתמודדים עם מצבי פסיכוזהחולים 

 שכל אחד יכול לכתוב כמה מילים על החווייה שלו. Post-itכמה מילים על התערוכה וקיר  -עמדת סיכום -

 שירים מודפסים על קאפות. 7 -

 

 

 

 


