
 

 שי יחזקאלי הוא אמן ומרצה לאמנות, בוגר תואר ראשון ושני בהצטיינות במחלקה לאמנות, בצלאל. הציג
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 יחזקאלי הוא זוכה פרס רפפורט לאמן ישראלי צעיר, פרס לאומי להישגים מצטיינים, מלגת מפעל הפיס

 לספר-אמן ופרס המחלקה לאמנות בבצלאל.
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