
פרוייקט הצלחות של הגראז׳
תמיכה במכינה הקדם אקדמית  ללימודי אמנויות 

לאנשים המתמודדים עם משברים נפשיים

מחירון
250 ש״ח צלחת אחת   

225 ש״ח לצלחת (900 ש״ח לסט של 4) סט 4-9 צלחות  
200 ש״ח לצלחת (2000 ש״ח לסט של 10) סט 10 צלחות  

מכינת הגראז׳ הינה עמותה ללא מטרות רווח
דרום - עמותה לקידום אמנות ותרבות בדרום תל אביב. ע״ר 580499309

לפי סעיף 46א׳

הנחיות חשובות לרכישת סט:

יש לרכוש לפחות 2 מעבודות הסטודנטים  בקניית סט של 4 צלחות -  
וללא כפילות צלחת            

הסט מורכב מצלחת אחת של כל אמן/סטודנט  בקניית סט של 10 צלחות -  
כלומר כל המגוון וללא כפילות צלחת         

- במידה ורוצים לרכוש מספר צלחות של אותו אמן/סטודנט - יש לשלם מחיר מלא לצלחת
- מיצירות האמנים הבכירים ניתן לרכוש עד 4 צלחות של אותו אמן בלבד

את הצלחות ניתן  לרכוש ישירות מהגראז׳, באירוע ההשקה בגלריה,  נקודות מכירה:   
בנקודות המכירה או מאנשי הקשר מהרשימה בהמשך המסמך.    

אין אפשרות למשלוח!    

ניתן לרכוש ולאסוף אותן ממספר נקודות מכירה:
מבניין הגראז - החשמל 18, קומה 4, תל אביב-יפו    

מהמתנדבות שלנו ב: רמת השרון, הרצליה פיתוח, כפר שמריהו,     
מודיעיןֿ, ירושלים, מרכז תל אביב, צפון תל אביב. כתובות ישלחו לרוכשים.     

אירוע השקה ומכירה יערך בחלל האמנות ״נסימה-לנדאו״, רחוב אחד העם 55, תל אביב 
ניתן לרכוש במקום או להזמין צלחות מראש  בתאריך 2.9.2021 בין השעות 16:00 - 21:00

ולאסוף מהגלריה באירוע. 
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מכינת הגראז׳ הינה עמותה ללא מטרות רווח
דרום - עמותה לקידום אמנות ותרבות בדרום תל אביב. ע״ר 580499309

הסט מורכב מצלחת אחת של כל אמן/סטודנט   צלחות -  
כלומר כל המגוון וללא כפילות צלחת         

- במידה ורוצים לרכוש מספר צלחות של אותו אמן/סטודנט - יש לשלם מחיר מלא לצלחת
 צלחות של אותו אמן בלבד

את הצלחות ניתן  לרכוש ישירות מהגראז׳, באירוע ההשקה בגלריה, 
בנקודות המכירה או מאנשי הקשר מהרשימה בהמשך המסמך.    

ניתן לרכוש ולאסוף אותן ממספר נקודות מכירה:
18, קומה 4, תל אביב-יפו

מהמתנדבות שלנו ב: רמת השרון, הרצליה פיתוח, כפר שמריהו,     
מודיעיןֿ, ירושלים, מרכז תל אביב, צפון תל אביב. כתובות ישלחו לרוכשים.     

אירוע השקה ומכירה יערך בחלל האמנות ״נסימה-לנדאו״, רחוב אחד העם 55, תל אביב 
ניתן לרכוש במקום או להזמין צלחות מראש 

אמצעי תשלום / תרומה:
- מזומן

- צ׳ק לפקודת: עמותת דרום
עמותת דרום - ח/ן 918601 סניף 046 ראשי,  הבנק הבינלאומי הראשון - העברה בנקאית:  

- תשלום באשראי באתר הגראז׳ 

קוטר צלחת 28.5 ס״מ

https://www.hagarageart.org



4. Fatma Shanan

5. Taher Asaf
(Student/Graduate)

2. Nirit Takele

3. Know Hope

1. Zadok Ben David

6. Ryn Black
(Student/Graduate)

Sold Out - אזל



4. Fatma Shanan

5. Taher Asaf
(Student/Graduate)

2. Nirit Takele

3. Know Hope

1. Zadok Ben David

6. Ryn Black
(Student/Graduate)

7. Noa Cohen
(Student/Graduate)

7. Sivan Birnberg
(Student/Graduate)

9. Ira Prohorova
(Student/Graduate)

10. Guy Zingman
(Student/Graduate)

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

כל ההכנסות ממכירת הצלחות הן תרומה 
למען שיפוץ הקמפוס החדש והקבוע של מכינת הגראז׳

למידע נוסף על הפרוייקט ונקודות המכירה:
office@hagarageart.org 052-8947485 הגראז׳     

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

shermanjls7@gmail.com ג׳קי שרמן - מפיקה ומתאמת             054-5588126
info@theartahead.com   054-3017689 תמר ארנון ואלי זגורי  - אוצרים 
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