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   גרפיטי ואמנות רחוב בתל אביב גרפיטי ואמנות רחוב בתל אביב גרפיטי ואמנות רחוב בתל אביב 

   וצחי בן משהוצחי בן משהוצחי בן משהמילי כץ מילי כץ מילי כץ 
 
 

יחד עם החבר שלי, שמנו  התחלתי לצלם אמנות רחוב בתל אביב. 9002באביב 
 "חייבים לצלם את זה," פזורות ברחבי העיר.מאוד לב שעבודות מיוחדות 

מאז אנחנו משוטטים ומצלמים " לך תדע. ,ומחר –היום הן כאן "תי לו, אמר
גיליתי עולם מורכב, רב גוני  בתל אביב בכל סוף שבוע, כבר כמעט שלוש שנים.

 ומשתנה, שרב האנשים עוברים על פניו יום יום והוא בלתי נראה עבורם.
 

 אמנים מהארץ ומחו"ל, אנשים שלמדו אמנות וכאלה שאין להם השכלה
כולם משאירים ברחוב את  –, בקבוצות ובבודדים 00עד  11בנושא, בני 
העבודות הללו נשארות לפעמים,  לכל מי שמוכן ורוצה לראות. –עבודותיהם 

 נמחקות ונעלמות.הן  ,במקומן זמן רב, ולעתים קרובות
 

כבר תי יומדי יום אני מעלה לשם תמונות חדשות. העל flickrפתחתי דף באתר 
 תמונות. 5,500-מ לאתר יותר

 
על אמנים שונים  ;הקשר ביניהםעל בהרצאה אדבר על גרפיטי ואמנות רחוב ו

וכן על  בהם; הם עובדיםשעובדים בתל אביב, הקשרים ביניהם והמקומות ש
 היחס של הרשויות לאנשים ולעבודות הללו.

 

 

 :יקצת עלי
יש , יםשנ 51מזה לי ולשותפה,  ."בצלאל"עיצוב תעשייתי בלמדתי לפני שנים רבות 

 בעיצוב תדמית לעסקים ולחברות.בו אנו עוסקות  .סטודיו לעיצוב גרפיבכפר סבא 
 

)יש לי  peopleבקטגורית  millikatzחפשו  ,אנא .שלי flickrאתם מוזמנים לבקר באתר 
 ttp://www.flickr.com/search/people/?q=millikatzh  – אייקון של שפן וורוד(

 )מילי כץ(
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