
עיצוב
ליאת נחמני

פיראטיפורים
בוחרים תמונות של מפות אוצר 

מהאינטרנט, ומדפיסים בשחור לבן 
או בצבעוני. 

אפשר להדפיס בגודל 3A ולהשתמש 
 4A כראנר במרכז השולחן, או בגודל

ולצרף שניים צמודים כפלייסמנט 
לצלחות.

רטיות העין ישמשו כחובקי 
מפיות. 

אפשרות נוספת היא לקפל 
את המפיון בצורה של אונייה, 

ולהוסיף לה דגל פסים על 
קיסם – קונים או מכינים בעצמנו 

מקיסמי שיניים ונייר מודפס. 

מפיות

מפות אוצר
חבל עבה בצבע  ♥

חום בהיר 
חוט זהב מלופף  ♥

סביב המפית 
חבק עם אבן  ♥

דמוי יהלום

לחובקי מפיות רעיונות נוספים 

חומרים:
בקבוק קטן של סודה ♥
מכתב  ♥
פקק שעם ♥
חבל ♥

אפשר להשתמש בטריק 
המוכר ולשרוף את המכתב 

המגולגל מעט בצדדים. 
להשלמת המראה סוגרים 
את הבקבוק בפקק שעם 
ומעטרים בחבל מלופף. 

בקבוק עם 
מכתב הצלה

אי שם במרחק נצפית אונייה. 
היא מפליגה לעברנו בצבעי 
שחור ולבן. האם זה דגל של 

שודדי ים שמתנופף מעל 
המפרש? כן, והאונייה ניצבת 

ממש כאן, בסלון שלנו: השולחן 
הפיראטי של פורים. כי השנה 

גם השולחן מתחפש. חוויה 
פורימית יצירתית לילדים, 
לאורחים ולכל המשפחה. 
אל תשכחו לאחל: אהוי 

חברים! פורים פיראטי שמח! 

מה ואיך?
נעצב את השולחן בצבעים 
של פיראטים: אדום, שחור, 

לבן וזהב, כאשר הפסים יהיו 
המוטיב המרכזי. 

פרחי הגרברה העליזים 
באדום-לבן עם עין שחורה 

יהלמו את האווירה. 
נשלב בשולחן אביזרים של 
פיראטים, כמו תיבות ומפות 
אוצר, מפרשי אונייה, רטיות 

ומשקפות של שודדים. 
את האביזרים נעצב בעבודת 

יד מחומרים פשוטים, זולים 
וזמינים. 
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חומרים: 
בקבוק קולה ♥
בקבוק זכוכית ריק מלא  ♥

במיץ בצבע אדום
תוויות מודפסות מהמחשב ♥
קשיות מעוטרות פסים  ♥

או קש שחור פשוט
נייר פסים מודפס במחשב ♥
סרט שחור לקישוט ♥

בקבוק שתייה

מחפשים את הבקבוק לפיראט עם 
מטפחת קשורה באמצעות קשירת 

סרט שחור ליד הפייה. 
גוזרים ומדביקים את תווית הפסים 

שיצרנו במחשב. מוסיפים דגל לקש. 
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הצעה נוספת:
שולחן ליצני, 

צבעוני ומסורתי

פורים הוא זמן חגיגי לתת במה 
לליצנים. 

נעצב את השולחן בשלל צבעי 
הקשת: אדום, כתום, צהוב, ירוק, 

כחול וסגול. 
מתחת לכל צלחת נמקם פלייסמנט 

בצבע שונה. 
לאורך השולחן נפזר מבחנות 

זכוכית עם מסטיקים, צבע אחד 

בכל מבחנה, בסך הכול שבע 
מבחנות. אם החלטתם לעשות 
שילוב צבעים, כדאי שזה יהיה 

בסדר הטבעי של הצבעים בקשת. 
אפשר גם לפזר כמה סוכריות על 

מקל ארוך, צבעוניות וגדולות. 
נשלב פרחים כמו גרברות או נוריות, 

שבאות בשלל צבעים וזמינות 
בעונה זו של השנה. 

וכמובן, לא נשכח דמויות ליצן 
קטנות שמגיעות לחנויות בתקופה 

של פורים, בגדלים ובווריאציות 
שונות ומגוונות. חבקי המפיות יהיו 

סרטים צבעוניים שנקשרים לפפיון, 
או משקפי פלסטיק שמחוברים 

לאף ליצן אדום ועגול. 
לא יהיה שולחן עליז יותר מהשולחן 

הזה השנה. 

חומרים: 
תיבה מעץ  ♥
ספריי זהב ♥
צלופן לתחתית ♥
מטבעות שוקולד ♥
אבנים ושאר אבזרי אוצר ♥

קונים תיבת עץ פשוטה בחנויות יצירה או צעצועים. מרססים את תיבות אוצר
התיבה בספרי זהב, ובכך משווים לה מראה אותנטי. את בסיס התיבה 

ממלאים בצלופן. כך נוכל אחר כך למלא אותה באבזרי אוצר ביתר 
קלות. מניחים אביזרים בולטים ומשאירים את המכסה פתוח.
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מלפפים בחבל מקל שיפוד 
חתוך יחד עם שיפוד שלם.

את המפרש המוכן מעמידים 
בתוך הוואזה )או כל כלי זכוכית 

אחר( בעזרת גוש פלסטלינה. 
ממלאים בממתקים.

מעטרים את הוואזה בסרטים. 

את דף הפסים שהדפסנו וגזרנו 
מכניסים לשיפוד הארוך תוך 

ניקוב חור בשולי הנייר. 
מלפפים את השיפוד הקצר 

מעל הנייר המושחל. 
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חומרים:
שיפודי עץ ♥
חבל לקשירה ♥
דף פסים מודפס  ♥

מהמחשב, גזור למלבן
ואזה ריבועית ♥
ממתקים ♥
סרטים לקישוט ♥

מפרש אונייה
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