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מי אנחנו?
ZE.ZE הינו ארגון חברתי שמטרתו לאפשר לצעירים ליצור ביחד, 

בצורה מהנה וייחודית למען החברה ועצמם. 

הארגון מהווה פלטפורמה עבור צעירים ליצירה ומעורבות בפרויקטים חברתיים

התואמים את תחומי העניין ויכולותיהם האישיות.

מפעל ZOT ZOT הינו אחד מתוך פרוייקטים רבים של הארגון המתנהל כעסק חברתי. 

ארגון שהוליד מפעל



  ZOT ZOT

ZOT ZOT הינו מפעל הדפסות דיגיטליות המייצר שיתוף פעולה בין אמנים צעירים לאסירות משוחררות על מנת לאפשר 

עשייה אומנותית בעלת משמעות לכל שותפיו. המפעל שם דגש על מוצרים איכותיים וחדשניים יחד עם היותו עסק חברתי 

המספק פרנסה ושיקום תעסוקתי לאסירות משוחררות. ZOT ZOT הוקם ע"י הארגון החברתי  ZE.ZE בשיתוף עם הרשות 

לשיקום האסיר מתוך אמונה שאומנות ויצירה הינן, קרוב לוודאי, הדרכים הטובות ביותר לשקם את הנפש.

אז מה אנחנו יודעים לעשות?

שירותי הדפסה: אנו מספקים שירותי הדפסה איכותיים למגוון רחב של מוצרים כדוגמת: כוסות, מחזיקי מפתחות, חולצות, 
שעונים, תחתיות לכוסות, פדים לעכבר מחשב, כיסויים למכשירים סלולרים ועוד.

עיצוב בהזמנה אישית: יצירתיות ואמנות הן בלב עשית המפעל אשר מציע את שירותם של אמנים ומעצבים מקהילת 
ZE.ZE המספקים עיצוב וייעוץ אישי על מנת להבטיח ללקוח מוצרים אומנותיים וייחודיים. 

בית דפוס עם נשמה
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ליצור דבר חדש אין זה עניין של מה בכך. יש לכנס את כל כוונותינו ליצירתו.

לעמול, לנסות, לטעות ושוב לנסות. יש לראות את הקשיים ולבחור לראות מבעדם.

להאמין. להכריח את עצמינו להאמין, אם צריך גם בכוח.

עלינו לזנוח את הכללים הישנים ולבנות מחדש כאלו מתאימים יותר.

ליצור זו עבודה.

אין זה משנה אם אנו מייחלים לעתיד חדש או להלחנת שיר חדש,

בכדי ליצור, כולנו זקוקים למשטח נקי ויסודות מהם נוכל לבנות את הפוטנציאל הגלום בנו.

מטרתינו במפעל היא להעניק לכל שותפיו את האפשרות להוליד משהו חדש.

זאת היא תמציתה של אומנות משקמת.

מדברות על יצירה





"כשהיא כתובה בסינית, 
  המילה משבר מורכבת משני  
  סימנים: אחד מסמל טרגדיה 

  ואחד מסמל הזדמנות."
ג'ון פ. קנדי

בתמונה: מגוון ספלים שהודפסו בשיטת סובלימציה. המפעל מאפשר הדפסה על מוצרי חרסינה שונים.





"הדבר החשוב ביותר שקיבלתי   
  כאן זו הזדמנות, זה כל 

  מה שהייתי באמת צריכה."

בתמונה: פדים לעכבר, ניתן להדפיס תמונות, לצד אלמנטים גרפים של חברות או ככל העולה על דמינכם.

א. אסירה משוחררת





"קחו ממני הכל, אך השאירו 
  לי את ההשראה ואהיה עשירה  

  יותר מכל הדומים לי."
אמילי דיקינסון

בתמונה: בקבוק שתייה 600 מ"ל אקולוגי בעיצוב אישי





" לא לפני הרבה זמן חשבתי 
  שהחיים שלי נגמרו. 

  המקום הזה הזכיר לי שהם 
  רק התחילו." 

ש. אסירה משוחררת

בתמונה: מגן הוקרה, עשוי מעץ ניתן להגיע בגדלים צבעים וצורות שונות. 





"ביוצרו עולם חדש האמן 
  מציל את עצמו ולעיתים קרובות   

  את זולתו."
אנדרה מורואה

בתמונה: סט תחתיות לכוסות, עשוי מעץ בגודל 9/ 9 ס"מ )יש אפשרות גם לתחתית מעוגלת(. 





"כיף גדול לעבוד עם המעצבים
  הצעירים. הם ממלאים אותי   

  בהשראה, ואני אותם."

 .)iPad-וכן כיסויים ל ,iPhone, Galaxy( בתמונה: מגנים איכותיים לשלל סוגי טלפונים חכמים במיתוג אישי

מ. אסירה משוחררת





"דרך האומנות, אך ורק דרך   
  האומנות, אנחנו יכולים להגן 

  על עצמינו מהסכנות החמורות 
  של הקיום הממשי."

בתמונה: שעון קיר עגול, ניתן להדפסה על זכוכית או עץ )מט או מבריק(.

אוסקר ויילד





"למדתי על עצמי שאני סוג 
  של אמנית, למעשה כל אחד    

  יכול להיות אמן."
ר. אסירה משוחררת

בתמונה: תחתיות לסיר 





"האושר היחיד ניתן לנו 
  במפעלי היצירה."

פרידריך ניטשה

בתמונה: חולצות דריפיט מעוצבות 





"אם הייתי יכולה, 
  הייתי נשארת כאן כל היום. 

  אני נהנת ליצור."
ח. אסירה משוחררת

בתמונה: מחזיקי מפתחות ותגי שם מודפסים על גבי מתכת





"אל תשאל מה העולם צריך, שאל  
  מה מחייה אותך ולך עשה זאת. 

  כי מה שהעולם צריך זה אנשים   
  שקמו לחיים."

הווארד טורמן 

בתמונה: תיק בד
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