
פרוייקט הצלחות של הגראז׳
תמיכה במכינה הקדם אקדמית ללימודי אמנויות 

לאנשים המתמודדים עם משברים נפשיים

צדוק בן דוד, נירית טקלה, Know Hope ופטמה שנאן בפרוייקט ייחודי זה אמנים ישראלים מהשורה הראשונה:
מאחדים כוחות עם אמנים צעירים המתמודדים עם משברים נפשיים במיזם אמנות מיוחד במינו בו יצירותיהם 

מודפסות על צלחות.

האמנים הבכירים תרמו כל אחד יצירת אמנות לפרוייקט. מקרב הסטודנטים המוכשרים של המכינה אשר יצרו עבודות 
לפרוייקט, נבחרו העיצובים של רין בלאק, טאהר עסאף, נועה כהן, אירה פרוחורובה, גיא זינגמן וסיון בירנברג. הבחירה 

נעשתה מתוך יותר מ-30 עבודות שהוצגו על ידי הסטודנטים.

את פרוייקט הצלחות של הגראז׳ יזמו האוצרים הבינלאומיים תמר ארנון ואלי זגורי. הפרוייקט מורכב מהדפסת 
יצירותיהם של אמנים ישראלים מוכרים ובכירים על צלחות לצד צלחות עם עבודות של סטודנטים ממכינת הגראז׳, 

מכינה קדם אקדמית המכשירה אנשים המתמודדים עם משברים נפשיים, לקראת לימודים גבוהים בתחומי האמנות.

הצלחות המעוצבות יעמדו למכירה לציבור הרחב בסוף אוגוסט, לקראת תקופת החגים, כל ההכנסות ממכירתן הן 
תרומה למען שיפוץ הקמפוס החדש והקבוע של מכינת הגראז׳. 

מחיר כל צלחת הינו 250 ש״ח. לאספנים שיבחרו לקנות מספר יצירות תוצע הנחה. המכירות יתבצעו בבתים פרטיים 
של אספני אמנות מרחבי הארץ שהתנדבו למיזם, וכן ניתן יהיה לרכוש את הצלחות ישירות מהגראז׳.

ארנון וזגורי, יזמו את הפרוייקט במטרה ליצור הזדמנויות לאמנים צעירים: ״ברגע שנוצר החיבור עם הגראז׳, ידענו 
שאנו רוצים לתמוך במקום. הפרוייקט גם מעלה מודעות ומגייס כספים לארגון יוצא הדופן הזה וגם מאפשר לתלמידי 

הגראז׳ להציג את כשרונם לצד אמנים ישראלים מהשורה הראשונה״. 

דלית שרון, מייסדת ומנכ״לית הגראז׳ מוסיפה: ״הפרוייקט מעביר מסר עוצמתי לתלמידים שלנו ולכל האנשים שחיים 
עם אתגרים רגשיים, והוא מוכיח שהם יכולים להגשים את חלומותיהם ולהשיג כל דבר בחיים״. 

סטודנטית שנבחרה להציג בפרוייקט משתפת מסיפורה האישי: 
״הגעתי ממקום של אפילה מוחלטת ויאוש, הגראז׳ הציל אותי. 

בכך שאני לוקחת חלק בפרוייקט מאפשר לי להעניק בחזרה. 
אני יכולה לעזור לאחרים להכיר וללמוד על המקום המדהים 

הזה. זהו נצחון מוחלט״. 
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נירית טקלה

אירוע ההשקה יערך בחלל האמנות ״נסימה - לנדאו״ בתל אביב, יום חמישי 2.9.2021 בין השעות 16:00 - 20:00



קצת על הגראז׳
הגראז׳ - מכינה קדם אקדמית ללימודי אמנות, הינו מודל חינוכי שיקומי חדשני מסוגו בארץ ובעולם. הגראז׳ פיתח 
מודל לימודים קדם אקדמיים, המכשיר אנשים המתמודדים עם משברים נפשיים לקראת לימודים גבוהים בתחומי 

האמנויות ומסייע להם להגשים את עצמם ולהשתלב בשוק העבודה. מועמדים ללימודים מופנים ע״י שירותי הרווחה 
והבריאות. כ-50% מהסטודנטים אשר למדו בתוכנית השנתית, ממשיכים אח״כ ללימודים גבוהים במוסדות 

האקדמיים הנחשבים ביותר לאמנות. הגראז׳ הינו עמותה ללא מטרות רווח.

מאז היווסדה, בשנת 2014, ההרשמה לתוכנית השנתית של המכינה עלתה  ב 150%. בשנה שעברה 220
מתעניינים הגישו מועמדות לתוכנית הלימודים השנתית בה יש מקום רק ל-50 תלמידים. כיום לומדים במקום 

170 סטודנטים במגוון מסלולי הלימוד.

עיריית תל אביב - יפו, אשר מכירה בחשיבות ובהשפעה יוצאת הדופן של של הגראז׳ על החברה והתרבות 
המקומית, העניקה למכינה מבנה קבע עבור הקמפוס. 

למידע נוסף על הפרוייקט:
info@theartahead.com    054-3017689   תמר ארנון ואלי זגורי  - אוצרים

dalitsharonb@gmail.com   052-8348839  דלית שרון - מייסדת ומנכ״לית הגראז׳
osnatik2@gmail.com   052-3323022   אסנת ארנון קשטן - מפיקה ומתאמת

shermanjls7@gmail.com                054-5588126                ג׳קי שרמן - מפיקה ומתאמת

עקבו אחרינו:

אירה פרוחורובה

רין בלאק

גיא זינגמן

https://www.hagarageart.orghttps://bit.ly/3syC1uO

www.instagram.com/_hagarage/ https://www.facebook.com/hagarage

Know Hope

לערך הגראז׳ בויקיפדיה:



סיון בירנברג

פטמה שנאן

נועה כהן

טאהר עסאף

צדוק בן דוד



פרוייקט הצלחות מתקיים הודות להתנדבותם של:
הפקה ניהול ותיאום הפרוייקט: ג׳קי שרמן ואסנת ארנון קשטן

אוצרים ומנהלים אמנותיים: תמר ארנון ואלי זגורי
עיצוב גרפי: אסנת ארנון קשטן

צילום הצלחות והפורטרטים: דוינה פאינברג זגורי
עיצוב הצלחות והכנתן לדפוס: אלי זגורי ואפרת ברקת

GreenGlass, חולון הפקת והדפסת צלחות:

ניתן לרכוש את הצלחות בדרכים הבאות:
מזומן, צ׳ק או בכרטיס אשראי בעמוד התשלום באתר.

או בהעברה בנקאית: 
עמותת דרום - הבנק הבינלאומי הראשון

חשבון מס׳ 918601 סניף 046 ראשי

חברי הועדה אשר הגיעו למכינה ובחרו את 
עבודות האמנות מקרב הסטודנטים: סרג׳ תירוש, 

מיכל קופר קרן, ורד רביב שוורץ, דורית גלר, 
ג׳קי שרמן, אסנת ארנון קשטן, תמר סגליס, 

תמר ארנון ואלי זגורי

הפרוייקט התאפשר הודות לנותני החסות: 
אליסון ופול דייטון, בריטניה.

אנדראה ומנואלה בילה, סינגפור 
נוקד קפיטל

ומספר תורמים פרטיים מישראל

גיא זינגמן והצלחת שיצר

סיון בירנברג והצלחת שיצרה

צוות הנהלת הגראז׳ יחד עם חלק מהסטודנטים ועבודותיהם. 
עם אלי זגורי,  האוצר ומנהל הפרוייקט

https://www.hagarageart.org למידע נוסף על המכינה הקדם אקדמית הגראז׳, ניתן לבקר באתר
דרום - עמותה לקידום אמנות ותרבות בדרום תל אביב. ע״ר 580499309

תודה מיוחדת לחלל האמנות ״נסימה - לנדאו״
על אירוח אירוע ההשקה.

נסימה־לנדאו היא פלטפורמה חדשנית לתצוגת 
אמנות שנפתחה על ידי סוזן לנדאו וסטיב נסימה 

ברחוב אחד העם 55 תל אביב 


