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הסביבה
מומחית בתכנון ועיצוב הסביב
הלימודית במוסדות החינוך
www.liatpeled.co.il

054-6549079
054054
-6549079
6549079

Dokop
ליאת פלד מגשימה חלומות של למידה בתוך עולם המזמין את הלומד להיות חלק:
לעצור ,להקשיב ,לגעת ולראות כדי לדעת.

העבודה כוללת את ביצוע התכנון וההפקה של כל הפרויקט עד למסירה:
תוכניות עבודה ,תכנים פדגוגיים ,הדמיות ממוחשבות ,מצגות ,גרפיקה
והדפסה ,שימוש באמצעים טכנולוגיים ,ריהוט ייחודי ,בטיחותי ואיכותי
וכן צוות מיומן ומקצועי בעל ניסיון רב.
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אורט מקיף ערבי ,לוד
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עיצוב חלל סביבות למידה במוסדות חינוך כיום הוא מקצוענות לכל דבר:
גיבוש קו מנחה ,נראות ותמיכה באסטרטגיות ההוראה  -למידה בביה“ס,
עמידה בסטנדרטים ,תוך כדי שמירה על פונקציונאליות ואסטטיקה.
חברת ”אמנותי“ מציעה ללקוחותיה שירותי תכנון וביצוע מרחבי למידה
מותאמים ייחודיים ואיכותיים ברמה גבוהה ובהתאם להנחיות והתקנים
במשרד החינוך.
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אני אעשה לכם בית ספר!

עיצוב כרזות למרחב הנהלה בנושא ערכי בביה“ס
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מרחבי ”אמנותי“ מאפשרים ללמידה להתקיים בחלל חווייתי ,שבו הלמידה היא
חלק מתפיסת עולם המשדרת ללומדים באופן מוחשי כי:
סוף מעשה במחשבה תחילה ,כך גם בתוך החלל שהוא נמצא במרכזה.

בית ספר "יעקב כהן"

עיצוב עם מעוף
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העבודות משלבות בין היתר :הפקות דפוס גראפיות על גבי משטחי עץ
ופרספקס ,שמשוניות וקנווסים ,פוסטרים מכל סוג וגודל ובשילוב הבלטות
תלת מימד ,פינות ישיבה ופרטי ריהוט מותאמים ,שולחנות וכיסאות ,עבודות
גבס ,תאורה ונישות ,מדפים תלויים ,ספריות ,פודיומים ותיבות פרספקס,
גלריות ,צביעה אומנותית ב“אייר בראש“ וציורי קיר ,מסגור אמנותי,מתקני
תצוגה מתחלפים ,לוחות שעם ,אותיות חתוכות בלייזר ,פי וי סי ופרקטים
ואביזרים נלווים שהופכים כל סביבה
לרצפה ,לוחות אלקטרוניים ,וילונות ואביזרים
לחווייתית ומושלמת.

חזון תיכון "בן גוריון"  ,נס-ציונה
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פינת לאום וחזון תיכון "עירוני ק .חיים"
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עירוני א’  ,מודיעין
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התמונות ,המילים ,הצורות והצבעים הופכים להיות חלק
מתוך המרחב שבו מתרחשת הלמידה.

חט"ז "עירוני א" ,מודיעין
כרזות תלב"ס בית ספרי במרחב חט"ב

להשתלב בחלל
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דמיינו לרגע מרחב למידה חזותי עשיר
וסביבה לימודית חוויתית וייחודית המעודדת
למידה בשילוב מסרים חינוכיים .זהו בדיוק
היתרון שחברת ”אמנותי“ תעניק לך.

חט"ז "זאב" ,הרצליה,
נישות גבס וכרזות מתחלפות למועדי השנה

תשלחי לי את התמונה שצריכה להיות פה

אורט "רבין" ,גן יבנה .עיצוב וביצוע חזיתות במבנה
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ליאת פלד בונה במרחבי אמנותי
סביבה לימודית המסייעת ליצור רעיונות חדשים.
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תיכון "עירוני א'" ,מודיעין ,מרחב חטיבה עליונה
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“זה כבוד ועונג לי
לכתוב לך מכתב זה מהחלל.
הבוקר טסנו מעל ישראל,
ראיתי בבירור את ירושלים
ובזמן שהסתכלתי על בירתנו
אמרתי תפילה אחת קטנה:
שמע ישראל.
אנחנו עובדים לטובת האנושות
ומהחלל כל העולם שלנו נראה
כיחידה אחת בלי גבולות,
לכן אני רוצה לקרוא מלמעלה בואו נעבוד למען
השלום ולמען חיים טובים יותר לכל אחד בעולם"...
(מתוך מכתבו של אילן רמון ,האסטרונאוט הישראלי הראשון ,לראש הממשלה מהחלל)
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ציור קיר ב“אייר בראש“ בחדר אופק חדש,
ביה"ס "הנדיב" הרצליה

חזית ראשית הכוללת שיפוץ ,צביעה ,עבודה ב"אייר בראש" ושילוט

מה שקובע
הוא הטעם
והמעוף החינוכי
שלך...

כל התוכניות והמוצרים ”נתפרים“ במיוחד בהתאמה
לדרישות הלקוח ,הפרויקט והייחודיות שלו.

אילן רמון
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שאול טשרניחובסקי החל לפרסם את
שיריו הראשונים בעברית בכתבי עת עבריים.
בשנת  1892יצא לאור ספרו הראשון.
הכניס לשירה העברית המתחדשת מגוון רחב
של תבניות קלאסיות ,תוך הקפדה על עושר לשוני.
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סוד הקסם שלי...
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הממליצים הכי טובים הם
הלקוחות שלי...

תרימו אלי טלפון ותמיד תקבלו מענה מחויך ,מקצועי וקולע.
סוד הקסם שלי הוא בכך שאני פשוט אוהבת את מה שאני עושה.
בכל מרחב שעיצבתי ניכרים מעבר למקצועיות ,גם אנרגיה
חיובית וחדוות יצירה.
ההקשבה ללקוח  -והפנמת צרכיו הייחודיים תוך נקיטת מדיניות
מחירים גמישה בהתאמה לתקציב  -היא זו שמבטיחה לכם את
התוצר המבוקש :הן בגישה ,הן בהרגשה והן בתוצאה.

חט"ב ובתי ספר תיכוניים:
חט"ב "רייסר" ראשל"צ
חט"ב "זאב" הרצליה
תיכון "מקיף ה'" ראשל"צ
תיכון "עירוני ה'" חיפה
תיכון "בן-גוריון" נס-ציונה
"תיכון עירוני" קרית-חיים
תיכון אורט "רבין" גן-יבנה
תיכון אורט מקיף ערבי לוד
הקריה הרב-תחומית אורט לוד
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בין אם מדובר בביצוע תוכנית למרחב למידה ,בפרטי ריהוט או
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חט"ב "זאב" ,הרצליה
עיצוב חזית ושילוט
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תיכון "עירוני ה'" ,חיפה ,מרחב חברתי חינוכי
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בתי ספר יסודיים:
"כרמים" ראשון-לציון
"אהוד-מנור" גן-יבנה
"ארזים" רמת אביב
"רעות" הוד השרון
"אלון" חיפה
"שורשים" נתניה
"מעוז המכבים" מכבים/רעות/מודיעין
"צליל" חדרה
"הרצל" בת-ים
"גני-יער" לוד
"אשכול" ראש-העין
"הנדיב" הרצליה
"אביב" רמת אביב החדשה
"ויצמן" רמת גן
"יצחק שדה" בת-ים
"גלי-עתלית" עתלית
"גבע" גבעת-עדה
"כצנלסון" גבעתיים
"בבלי-ירושלמי" תל אביב
"מורדי הגיטאות" רמת-גן
"רימונים" ק .אונו
"עלומים" ק.אונו
"שרת" בת-ים
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הקריה הרב תחומית "אורט" ,לוד
מרחב כיתות י' ,איכות הסביבה

בתי ספר ממ"ד:
"אלומות" תל-אביב
"שח"ל" נתניה
"נוה-עציון" ירושלים
"מורשה" מושב ברכיה

o
D

o
D

חטיבות צעירות:
ממ"ד "אלומות" תל-אביב
ממלכתי "רימונים" ק.אונו

שירות בתי הסוהר ארגון כליאה לאומי
ביה"ס לקצינים וסוהרים "ניר"
ביה"ס "עלומים" ,קרית אונו

חוו“ד של ד“ר אדווה מרגליות מומחית לחשיבה יצירתית בקמפוס האקדמי
לחינוך ”אחוה“ על מרחבי הלמידה של ”אמנותי“-ליאת פלד:
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עפ“י תורת הגשטלט ,מרחב קונספטואלי הוא מרחב המאחד ובונה את החשיבה; המרחב
”עפ“י
הקונספטואלי מראה לנו את מגבלות החלל ומזהה נקודות שבהן שינוי יכול להתחולל.
שינוי החלל הקונספטואלי יכול להיות מזערי ושטחי או גדול ועקרוני.
מרחבי הלמידה של ”אמנותי“ בונים מרחב קונספטואלי חדש .ליאת יוצרת שינוי של חלל הלמידה
אשר עשוי להיראות תחילה מזערי ושטחי אך הוא מתברר עם השלמתו כגדול ועקרוני.
איך השנוי מתרחש? ליאת הופכת את המרחב הקונספטואלי למרחב ויזואלי כך שרעיונות
ונושאים לימודיים מופשטים ,הופכים לחוויה חושית אסתטית ומוחשית.אמנותי מחויבת לתוכן
הלימודי ,לאיכות הלמידה בתוך הסביבה ומתוכה ,לכן תכני הלמידה הם לעולם חלק בלתי נפרד
מן הסביבה שבה הם נוצרים“.

“ד של אילנית כהן ,מרצה בתחום ’משאבי למידה‘ בהכשרת מורים במכללה
חוו“ד
האקדמית לחינוך ”דוד ילין“ ירושלים
”התרשמתי מאוד מעיצובי סביבות הלמידה של ליאת .עיצוביה משקפים התייחסות מקצועית,
פדגוגית – דידקטית עדכנית וייחודית .חללי הלמידה מרשימים ,אסטטיים ,מזמינים ויחד עם זאת
בעלי אמירה חינוכית .אין לי ספק שחללי הלמידה מהווים נדבך חשוב בחיי התלמידים וצוות
המורים ,בכל הקשור לתהליכי הוראה למידה ובניית אקלים למידה מיטבי” .

lpeled@walla.co.il

www.liatpeled.co.il

ליאת פלד" ,אמנותי" ,משרד .שד' ששת הימים  ,30תל אביב .נייד ,054-6549079 .טלפקס03-7300847 .

