עיצוב שולחן
ליאת נחמני

נר ראשון
נרות באווירה רומנטית

הללו
הנרות
עיצובים לשולחן מלא אור
כל זמן שהנר דולק ...והנר
דולק אצלנו הרבה .לב מי
אינו נרגש בעת הדלקת נרות
שבת ,ומי לא יזיל דמעה בעת
הדלקת נר נשמה? מה מאיר
לנו את חשכת צאת השבת
אם לא אבוקת נר ההבדלה?
והחודש ,שלהבות החנוכה
מרקידות את רגשותינו
ומספרות לנו סיפור שלם על
ניסים וגבורה רוחנית.

נר לי דקיק

באירועים שונים ,ובמיוחד
באירועי לילה ,אני אוהבת
להוסיף נרות .לפעמים
כשחקני משנה או רק כניצבים,
ולפעמים הנרות הם השחקנים
הראשיים.
לכבוד חג האורים נתמקד
בעיצוב שבו הנרות הם אלה
שיוצרים את האווירה.
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המוטיב העיקרי כאן הוא הנר ,וכל
המרבה במספר הנרות הרי זה
משובח .ניצור משחק גבהים מעניין
על ידי פיזור נרות עגולים ורחבים
בגבהים שונים במרכז השולחן.
ליצירת סביבה בטוחה ,נכניס את
הנרות לזכוכיות צילינדר ,גם הן
בגדלים ובגבהים שונים.
כדי לסמל את מנהג דמי החנוכה
נפזר בין הנרות מטבעות שוקולד
בזהב או בכסף ,וכן סביבונים
בצבעים זהים.
בעיצוב שולחן שלא בחנוכה ,אפשר
לפזר עלי כותרת במקום המטבעות
והסביבונים.

נר שני
נרות באווירה קסומה
בתי נרות תמיד הצטיירו לי כאפופי
מסתורין ,כמו בית מואר שמגרש את
חשכת האפלה.
לעששיות כמרכז שולחן לא צריך
להוסיף הרבה .מספיק ענף ירק
מטפס ,מעט פרחים עדינים והמראה
כבר מושלם.
בעיצוב האירועים מפזרים את
העששיות על גרם מדרגות ובשבילים
חשוכים ,ואפשר גם לתלות אותן על
ענפי העץ .כמרכז שולחן ,העששית
תיתן אופי כפרי לאירוע.
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נר שלישי
נרות באווירה עליזה
שולחן שמח עם ילדים מתחיל
בצבעים ,הרבה מאוד צבעים .גם
אם צבעי המאכל ידועים לשמצה
כמזיקים לבריאות ,לעיצוב שלנו
הם דווקא יוכלו לתרום.
ניתן לילדים לבחור את הצבעים
האהובים עליהם ,ונתחיל
במלאכת הצביעה .כמו במעבדת
ניסוי ,תוכלו ליצור יחדיו צבעים
חדשים שאין לכם במלאי ,על
ידי שילוב צבעים ומהילתם
במים .אפשר לעשות גם שינויים
קלים באותו הגוון על ידי תוספת
קטנטנה מצבע אחר.

נר חמישי
נרות באווירה אלגנטית
העיצוב הזה פשוט ומהיר להכנה,
רק צריך לבחור את הפרח
המתאים שיכול לשקוע בתוך מים.
פרחים מסוימים כמו הליזיאנטוס
לא יתאימו ,זה תלוי במידת
הכובד ובמבנה עלי הכותרת .אני
השתמשתי בבוגנוויליה ורודה .לא
להתייאש ,לפעמים לוקח קצת זמן
עד שהפרח שוקע לגמרי.

*מומלץ להשתמש בכפפות

נר רביעי
נרות באווירה כפרית
שילוב של נרות עם פרחים על מגש
עץ .אני הוספתי לסידור הפרחים
כדורי נצרים כדי לשוות לו מראה
כפרי ,ובאותה מידה אפשר להוסיף
אצטרובלים.
הפעם השתמשתי בפרחים בסגנון
אלגנטי כמו הליזיאנטוס ,אבל מי
שרוצה לחזק את הקו הכפרי יכול
לבחור בפרחים ממשפחת החרציות.
את המגש הכנתי בעצמי מקרשים
לדפנות ודיקט לבסיס .יצרתי ריבוע
של כ‑ 30ס”מ ,ואת הדפנות חיברתי
במסמרים .אפשר גם לקנות את מגש
העץ בחנויות ליצירה.
לאחר שריפדנו את בסיס המגש
בספוג חתוך וספּוג במים ,אפשר
להתחיל לשזור את הפרחים לפי
קבוצות על פי טעמכם.
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נר שישי
נר באווירה קלילה
אם בעיצוב הקודם הפרחים שקעו
בתוך המים ,בעיצוב הזה הפרחים
יצופו .יש לבחור בפרחים עם
עלי כותרת ארוכים ומתפרשים
לצדדים ,כך שיוכלו לצוף ,כמו
הגרברה .גם ליליות (חבצלות)

וסוגים שונים של חרציות יוכלו
לצוף על פני המים.
אפשר להוסיף פנינים או אבני
קריסטל לפי הטעם.

נר שביעי

הטיפ של
ליאת

נר באווירה אביבית
אז מה אם חנוכה הוא חג חורפי?
נזמין את האביב אלינו לשולחן.
נשתמש בוואזה צרה וארוכה
מלאה במים צבועים בירוק,
כדי לשוות מראה גבעולי וצר.
את פרח הגרברה נגזום קצר
ונניח בוואזה .למרות הגזימה
הקצרה ,יש לבדוק שיש לקצה
הגבעול מגע עם המים .על העין
של הגרברה נניח נר קטן עטוף
בסרט שדומה לצבע הפרח.
להשלמת האווירה נניח ראנר
דשא מלאכותי.
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הולכים על בטוח
נר שמיני
נר באווירה חורפית
נגזום את אחד הענפים העומדים
בשלכת ונרסס אותו בכסף .ניצור
בזיכים קטנים מנייר כסף עבה,
אפשר להשתמש בבזיכים מוכנים
ולגזור אותם לגודל המתאים.

את הבזיכים נחבר לענפי העץ
באמצעות נעץ או בורג ,ובתוכם
נניח את הנרות הדקיקים.
השולחן לא מומלץ לילדים קטנים.

בטיחות בנרות חשובה בימים
אלה של חנוכה .גם באירועים ,אני
מאוד נזהרת לא להצמיד לפרחים
נר חשוף ובלי כלי מגן.
כאשר הפרחים קרובים מאוד
לנר ,כמו בסידורים שמשלבים את
הנרות בתוכם ,כדאי להשתמש
בכלי זכוכית שיכילו את הנרות.
אשמח לענות על כל שאלה ולייעץ
ליאת נחמני ,055‑6688872
nliat010@gmail.com
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