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מרקם 
מובילים לחינוך יצירתי

שיווק יצירות לבתי ספר

הושע 13 בני ברק

03-5796908

פקס. 03-6182970

נייד. 050-4160470

mirkamyezira@gmail.com
www.mirkamy.co.il
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שלום לך מורה יקרה!
"זה קלי ואנווהו" – נוי מצווה מתקשר אסוציאטיבית לחג סוכות. ההשקעה בבחירת 
אתרוג 'הדר שבהדר' וביצירת נוי סוכה – אותה דירת עראי שזוכה להתקשט בחן 

יהודי, בפאר ובטעם.
כמורה למלאכה יש לך הזכות לקשט עשרות סוכות ולפארן באומנות יהודית. 

מניסיון של עשרות שנים ביצירות מלאכות, מאות מורות ואלפי תלמידות, אנחנו 
מודעים לשאיפות, לשיקולים ולאתגרים הניצבים בפנייך, והם אלו שהנחו אותנו 

בחודשי העבודה הארוכים, כבר ממוצאי סוכות שעבר.
בקטלוג שלפנייך תפגשי את ההשקעה במיטב ואת שדרוגי תשע"ט:

הקמנו צוות מקצועי של טובי המוחות בעיצוב יודאיקה, ובהכוונתם 
קיבלו היצירות קו אינטליגנטי, נקי, מלוטש ומלא טעם.

תכננו את היצירות מתוך חיבור לתכנים, אהבת הפסוקים ורגש 
יהודי עמוק. היצירות משלבות נשמה יהודית בביצוע אומנותי.

כך זה כשמשקיעים ביצירה אומנותית מחומרים מיוחדים. התלמידות 
יפיקו קישוט מרהיב שירשים כל עין, ירגש כל לב, ויגיש קריאות 

התפעלות מכל עבר.

זכרנו שאת 'מנצחת על המלאכה' של כתה שלמה, ולכן השקענו 
רבות בהכנת ערכות, בהוראות ברורות ובהכוונה מקצועית, על 
ובהיר.  יהיה קל, פשוט, מהיר  מנת שתהליך ההכנה בשיעורים 

ובפרט בשנה זו, כשהזמן קצר והמלאכה מרובה...

חומר  זכוכית,  דמוי  בסיס  כמו  חדשים  חומרים  ביצירות  שילבנו 
פלסטיק קשיח, מדבקות בולטות מחומר דמוי עור ועוד. הבאנו קו 

חדשני בעיצוב, קומפוזיציות מרתקות ועושר קסום וצבעוני.

אומנות
יהודית

הנשמה 
שביצירה

תוצר 
סופי 

מרשים

הנגשה 
קלה

וברורה

חדשנות 
בחומרים 

ובעיצוב

מאחלים לך בחירה קלה ומוצלחת מתוך הקטלוג העשיר המוגש לך בזאת, עבודה 
חוויתית ויעילה בשיעורים והרבה נחת מקריאות ההתפעלות מהתוצר.

נוי הסוכות של עשרות משפחות בידיים שלך. תני להם לחוות את ה'מרקם'...!

איתך בשמחה של מצווה ובאיחולי הצלחה
נחמה וצוות 'מרקם'

בס"ד



חדשני  בעיצוב  מרקם  של  המפורסמות  המראות 
הרמוניה  יוצרות  ותכלת  כסף  בשחור,  רקע  מעל 
אסטטית כשנגיעות קטיפה שחורה משדרגים את 

היצירה לחוויה חגיגית מושלמת.
רכיבים: קרטונים, טפטים נוצצים, קטיפה שחורה, 

סט מראות ואבני חן.

פלטת הצבעים

אחרית הימים

כיתות
גבוהות
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העיצוב המעגלי עם השילוב של חלקי 
המראות על בסיסי העץ שצוירו ביד 
אומן גורמים למתבונן חוויה אסטטית 

ייחודית ברמה אחרת.
סט  מודפסים,  עץ  עיגולי  רכיבים: 
ניירות  קטיפה,  מראה,  חיתוכי 

ייחודיים, טפטים נוצצים וחרוזים.

פלטת הצבעים

מעגלים

כיתות גבוהות



בה  מימד  בתלת  מדהימה  עבודה 
חוברים יחדיו דמויות המחזיקות כלי 
מדרגות  על  עומדות  ממש,  נגינה 
מבד  נבל  חיתוך  כשברקע:  בולטות 

דמוי עור.
קטיפה,  ניר  קלקר,  קרטון,  רכיבים: 
קליי, שקפים, כלי נגינה תלת מימדיים 

ושרשרת יהלומים.

כלי המקדש משתלבים אחד עם השני בזרימה קווית 
וצורנית מפעימה, חגיגה אמיתית ומרגשת לעין יוצרת 

התמזגות של צורות, אלמנטים וצבעים.
טפטים  מודפס,  זכוכית  דמוי  שקוף  בסיס  רכיבים: 

מתכתיים מיוחדים ופנינים.

פלטת הצבעים

נבל

ויטראז' כלי המקדש

כיתות גבוהות
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כיתותפלטת הצבעים
גבוהות



צמד תמונות מעוררות השראה, מעוצבות בקו נקי 
ואלגנטי מוגשות בהשבחת דפוס עשירה ומשולבות 
בניירות מיוחדים ונוצצים ובצביעת לורדים מטליים.
רכיבים:  פוסטרים, קרטון, קטיפה, ניירות, טפטים 

ולורדים.

תחושה  לנו  ומעביר  כנפיים  פורש  המרהיב  הנשר 
מיוחדת של מעוף, יופי והרמוניה של צורות וצבעים.
עור מובלט, טפטים מתכתיים  דמוי  נשר  רכיבים: 

ומיוחדים, חרוזים ופנינים שטוחות.

פלטת הצבעים

פלטת הצבעים

שמחתי באומרים לי
כנפי נשרים

כיתות
גבוהות

כיתות
גבוהות

8 7



פלטת הצבעים

ששוזרת  מרתקת  קומפוזיציה 
טיפוגרפי  בעיצוב  גרפית  הפתעה 
מחומר  עשויות  האותיות  עשיר. 
על  מונחות  וכסוף,  בולט  דביק, 

הדפס בחומר קשיח חדיש.
רכיבים: בסיס פוליפרופילן מודפס, 
טפטים  בולטות,  כסופות  מדבקות 

נוצצים.

גרפיקה  השוזר  על  ברמת  קישוט 
עכשווית מעוצבת בקפידה המביאה 
על  החינוך  ספר  בעל  דברי  את 
בפסיפס  וממוסגרת  הסוכה  מצוות 

אומנותי.
צבעוני,  פוסטר  קרטון,  רכיבים: 

חרוזים/אבני פסיפס/ שברי צדפה.

פלטת הצבעים

אום אני חומה טעם סוכה

כיתות גבוהות
כיתות בנוניות
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תשבץ מעניין מודפס על מראה הצבועה בטושים 
מיוחדת  תוצאה  ומעניין.  נוצץ  רקע  שסביבה 

בטכניקות פשוטות.
רכיבים: מראה מודפסת, קרטון, קטיפה, טפטים 

ושרשרת מתכתית.

פלטת הצבעים

פלטת הצבעים

חגים וזמנים

כיתות
בינוניות

המינים  שבעת  במרכז,  הפסוק 
ירושלים  אווירת  ומעליהם  בצדדים 
וקלת  מרשימה  עבודה  והמקדש, 

ביצוע.
רכיבים: הדפס על חומר דמוי זכוכית, 

טושים, ניירות כסופים.

פלטת הצבעים

בואו שעריו

כיתות בינוניות
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המתכתיות  עם  והעמוק  הקטיפתי  הכחול 
הכסופה והאצילית מעניקים לבתי ירושלים קסם 

חדש ומעורר כבוד.
רכיבים: קטיפה כחולה, ניירות כסופים, שרשרת 

אבנים כסופה ושקף.

לויתן דומיננטי על רקע יוקרתי של ניירות פנינה 
בגווני הכחול. קישוט עוצמתי ומרהיב.

פנינה  ניירות  סקאי,  מבד  לייזר  חיתוך  רכיבים: 
ושרשרת אבנים כסופה.

פלטת הצבעים

פלטת הצבעים

ירושלים בקטיפה

סוכת לויתן
כיתות

בינוניות

כיתות
בינוניות
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והמים  האש  של  הגוונים  שלבי 
שגרתי  ובלתי  מעניין  משחק  יוצרים 
כשהתוצאה  וטקסטורות  צבעים  של 
התורה  ספר  ומענינת.  יוקרתית 
העיצוב  את  משלים  במרכז  הבולט 

המרגש.

פלטת הצבעים

באש ובמים

כיתות בינוניות

פלטת הצבעים

אבינו מלכנו
צביעה  פנינה,  קרטון  על  מיוחד  עיצוב 
בלורדים במגוון ענק של גוונים ועיטור 

במדבקות יהלומים ופנינים.

כיתות
נמוכות
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קטיפה מודפסת ועליה מדבקות בולטות.

פלטת הצבעים

ושמחנו

כיתות
נמוכות
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בתוספת  לצביעה  מיועדת  שחורה  קטיפה 
מדבקות בולטות על רקע מעניין.

רכיבים: הדפס קטיפה, סט מדבקות בולטות, 
טפטים ומדבקות מטליות.

פלטת הצבעים

ופרוש עלינו

כיתות
נמוכות



מי לא אוהב את העבודה המסורתית שלנו שמשלבת 
תוצאה מרשימה שמצליחה לכולם.

והפעם הפייטים יוצרים מסגרת בקו אומנותי.
משטח  כסוף,  בצבע  מודפסת  קטיפה  רכיבים: 

קלקר ופייטים מתכתיים בגוונים.

פלטת הצבעים

אור חדש

אופציה ב'

כיתות
נמוכות

על  מודפס  האושפיזין  של  שילוב 
שקף צבעוני חדיש מעוטר במדבקות 
קטיפה  הדפס  על  בולטות  פנינים 

מיוחד.
רכיבים: הדפס קטיפה , שקף צבעוני 

ומדבקות פנינה.

פלטת הצבעים

אושפיזין

כיתות נמוכות
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בריאת העולם
הדפס על דובלקס שחור, מיועד 
מדבקות  ובשילוב  לצביעה 

פלסטיק תלת מימדיות 
מרשים ביותר! קל לביצוע!

גולת הכותרת: מדבקות בולטות 
מיוחדות במינן

פלטת הצבעים

לקישוט 
מצורף

סט מדבקות
מיוחד 
ומרשים!

כיתות נמוכות

תמונות צבעוניות בתוספת סט מדבקות 
בולטות, פנינים או מדבקות סול נוצץ.

מרשים וקל להכנה.

פוסטרים לגיל הרך 

כיתות
נמוכות
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