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, מייבשים. צובעים חנוכיית במבוק דגם ’לגו’, בצבעי אקריליק  	

גוזרים רצועת דשא על לבד ומדביקים על החלק התחתון. 	

מקשטים את חזית החנוכייה עם פטריות, מדבקות עץ דבורים, חיפושיות ופרחים. 	

מדביקים בתי נר כתר מוזהבים. 	

צובעים בצבע אקריליק  צהוב 	

את בסיס חנוכיית במבוק קלאסית, מניחים   
לייבוש מלא.   

מבריסטול שחור ובריסטול לבן, גוזרים 	

מלבנים בגדלים דומים אבל לא אחידים,   
ליצירת חלונות האוטובוס.  

את הגלגלים מכינים מבריסטול בעזרת שני 	

גדלים של מנקבי עיגולים 25 מ"מ   
. ו-35 מ"מ   

בעזרת דבק רב תכליתי  מדביקים 	

את החלונות והגלגלים בצדי החנוכייה ואת   
בתי הנר מפח מוזהב.  

חנוכיית במבוק שדה בר חנוכיית אוטובוס צהוב

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

חנוכיית במבוק שדה ברחנוכיית אוטובוס צהוב

4012189
חנוכיית במבוק קלאסית צבעי רנסנס

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

4012315
דשא על לבד

חנוכיית במבוק ‘לגו’ 4012323
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חנוכיית במבוק - 
אקווריום וסביבון תואם

חנוכיית במבוק - 
אקווריום וסביבון תואם

צובעים את חנוכיית הבמבוק דגם ’חנוכה’, כדי החרס וסביבון 	

העץ בצבע אקריליק  תכלת, מניחים לייבוש.   
בעזרת דבק  מדביקים עליהם בתפזורת נאה, ממגוון 	

: חלוקי נחל צבעוניים קטנים, קונכיות קטנות, מוצרי    
דגי פלסטיק, ומקשטים באבני ספיר מנצנצות למראה הבועות.  

מדביקים על החנוכייה בתי נר פח בגוון כסף. 	

בצבע אקריליק  תכלת, 	

צובעים את חנוכיית הבמבוק דגם   
’חנוכה’ ושני חרוזי עץ משושים.   

מניחים לייבוש מלא.  
מסול הולגרמי גוזרים מלבנים 	

וצורות קטר וארובה.   
מסול כסוף מנצנץ גוזרים מלבנים 	

קטנים.   
את הגלגלים קורצים מבריסטול 	

שחור בעזרת מנקב עיגול 16 מ"מ.  
, בעזרת דבק רב תכליתי  	

מדביקים את החלקים לפי התמונה.  
את שני חרוזי העץ מדביקים 	

כהגבהה לשמש ומשלימים את   
המראה עם בתי נר כתר מוזהבים.  

4012190
חנוכיית במבוק ‘חנוכה’

חנוכיית רכבתחנוכיית רכבת

אבני ספיר

דבק סופרטקס

צבעי רנסנס

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!
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פמוטיי אימוג׳י

צובעים את פמוטי העץ בצבע אקרילי  צהוב, 	

בשתי שכבות ומניחים ליבוש.  
ביד חופשית ובעזרת מנקבי עיגולים  בגדלים 	

שונים גוזרים וקורצים עיגולים ואליפסות מבריסטולים   
בשחור ולבן עבור העיניים והפה, אדום ללב, ותכלת לדמעות.  

4010327
פמוץ עץ

אקריליק ארט דקו
מנקבי צורות

יש להדליק את הנר בעזרת מבוגר בלבד!

חנוכיית זחל זחליליחנוכיית זחל זחלילי

צובעים בסיס עץ של חנוכייה ושלושה חרוזי עץ משושים בצבע אקרילי  	

זהב מעורבב עם קצת ברונזה, מניחים ליבוש מלא.  
לגוף הזחל מדביקים חרוזי עץ משושים בגווני פסטל. 	

יוצרים מחושים ממנקה מקטרות זהב ומדביקים עיניים זזות. 	

מדביקים דשא רך משני צדי הזחל ועליו מדביקים פטריות וחרוזים כפרחים. 	

בתחתית החנוכייה מדביקים 3 חרוזי עץ הצבועים בגוון זהב כרגליים. 	

מדביקים בתי נר מוזהבים מפח.  	4012315
דשא על לבד

פטריות קלקר קטנות

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

פמוטיי אימוג׳י
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אבני משחק -סיפור החנוכהאבני משחק -סיפור החנוכה חנוכיית ציפור הנפשחנוכיית ציפור הנפש

בעזרת דבק לבן  מדביקים 2 בסיסי עץ 	

מעוגלים אחד אל השני. לחיזוק מדביקים 2 מקלות   
ארטיק בצד האחורי, לרוחב החיבור.  

צובעים בצבע אקרילי  לבן, בשתי שכבות. 	

מציירים, בעיפרון, את מיקום העין, הפה, הכנף והזנב 	

ועוברים עליהם עם טוש Suitto  פרמננטי שחור.   
עם אותו הטוש צובעים בית נר פח אחד עבור השמש   
ומדביקים אותו על אבן כסופה. מדביקים את שניהם   

במיקום של העין.  
מדביקים 8 בתי נר בקצה הכנף. 	

מקפלים מנקה מקטרות שחור לחצי ומדביקים את 	

נקודת הקיפול בתחתית הבסיס, כרגליים. אפשר   
להוסיף שתי חתיכות קצרות בכל קצה רגל, כאצבעות.  
. מצפים את החנוכייה בלכה על בסיס מים של  	

מרדדים עיסת נייר מוכנה של  לעובי חצי סנטימטר.  	

בעזרת כלי כיור מפלסטיק חותכים, ביד חופשית, צורת של   
חלוקי נחל.  

מחליקים מעט את השוליים בעזרת אצבע רטובה ומניחים 	

לייבוש למשך הלילה.  
בעזרת עיפרון מציירים אלמנטים הקשורים לסיפור החנוכה 	

. וצובעים אותם בעזרת טושי זיג אקרילי   
מצפים בלכה של  ומייבשים. 	

אורזים את כל אבני המשחק בשקית בד וכל אחד בתורו 	

שולף אבן ומסביר מה הקשר בין הציור לסיפור החנוכה.   

4012325
70000380בסיס עץ מעוגל

עיסת נייר

תנו לילדים ליצור 
ולספר את סיפור 

החנוכה במילותיהם. 
דרך חינוכית ומגניבה 
להוסיף שימחה ודעת.

אפשר להדביק מתלה 
מאחור וכך החנוכייה 
יכולה להיות תלויה על 
הקיר בשאר ימות השנה.

60292288
סט פוסטרמן

70000625
לכה ג’ובי

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

Suitto טוש זיג
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יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

חנוכייה כפריתחנוכייה כפרית

מרדדים חימר  לבן, לעובי עיפרון. 	

בעזרת כלי כיור מפלסטיק חותכים צורות של בתים. בעזרת עיפרון חורטים מסגרות של חלונות, דלתות ועיטורים. 	

מכדררים 3 כדורי חימר קטנים ומעצבים אותם לצורת חרוט )ישמשו כעצים או שיחים(. מניחים לייבוש מלא. 	

. מייבשים ומדביקים את החרוזים כרגליים בתחתית החנוכייה. צובעים 5 חרוזי עץ משושים, את החנוכייה ואת כל החלקים בצבעי  	

. מצפים את הבסיס והרגליים בדבק גליטר ירוק זוהר  	

. מדביקים את הבתים לצלע האחורית )הרחוקה( בעזרת דבק רב תכליתי  	

מדביקים את בתי הנר בקצה הצלע הקדמית )החזית(. מדביקים חרוז משושה כסוף כהגבהה לשמש.  	

חימר ג’ובי לבן

??????
???????

חנוכיית אור הכוכביםחנוכיית אור הכוכבים

מרדדים חימר  לבן, לעובי עיפרון.  	

בעזרת כלי כיור מפלסטיק חותכים את השוליים 	

העליונים בקו גלי ואת התחתונים בקו ישר.  
קורצים כוכבים בעזרת חותכני עוגיות קטנים 	

ומחוררים כמה חורים בעזרת עיפרון.  
מדביקים את יריעת החימר לבסיס עץ מעוגל, 	

בעזרת דבק לבן  ומניחים לייבוש מלא,   
כדאי להשעין את גב החנוכייה אל קיר או דופן   

קופסה, לתמיכה.  
לאחר הייבוש, ממלאים רווחים אם נוצרו, בין הגב 	

והבסיס במעט דבק לבן וחימר נוסף.   
מציירים את הבתים והנוף בעיפרון משני 	

הצדדים, וצובעים הכל בצבעי אקרילי   
   שמתייבשים מהר. עוברים על קווי

המתאר עם טוש Suitto  פרמננטי שחור.  
. מצפים בלכה של  	

מדביקים בתי נר מפח ואבן מוזהבת כהגבהה 	

לשמש.  

אקריליק ארט דקו

Suitto טוש זיג
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חנוכיית אל האינסוף ומעבר לוחנוכיית אל האינסוף ומעבר לו

מרדדים חימר מינרלי  לבן, לעובי עיפרון.  	

קורצים 6 כוכבים ושתי חלליות בעזרת חותכני בצק )החללית היא בעצם חותכן תות(. מניחים לייבוש מלא. 	

צובעים את בסיס החנוכייה בשחור ומדביקים בתחתיתו 2 חרוזי עץ משושים בצבע כסף. 	

. מצפים בדבק גליטר קונפטי כוכבים של  	

בעזרת דבק  מדביקים את 2 החלליות אחת על השניה. צובעים את הכוכבים והחללית בטושי זיג אקרילי  כסף וזהב.  	

מדביקים את הכוכבים והחללית, ומעליהם מדביקים בתי נר מפח )2 בתי נר מדביקים ישירות על הבסיס שיראו כמו כוכבים נופלים(. 	

חימר ג’ובי לבן

חנוכיות כלייזמריםחנוכיות כלייזמרים

מרדדים 65 גרם חימר מינרלי  לבן, לעובי עיפרון. 	

מציירים דמות בסיסית על נייר ומניחים אותה על יריעת החימר. 	

בעזרת עיפרון חורטים/מעתיקים את הדמות. 	

חותכים את הדמות בעזרת כלי כיור מפלסטיק )ראו בתמונה(. 	

 . משאריות החימר מעצבים לדמות כובע )גליל קטן מסביב לראש(, כיפה, פאות ואף ומצמידים אותם אל הדמות בעזרת דבק לבן  	

מעצבים את הדמות לתנוחת הישיבה הרצויה ומניחים לייבוש כשהיא נתמכת בחפצים )בקבוקי צבע למשל( כדי שתתייבש בצורה הנכונה. 	

מיתרת החימר מעצבים כלי נגינה באותה השיטה ו/או גביע ובקבוק יין מגלילי חימר. 	

, מייבשים ומדביקים את החלקים ואת בתי הנר עם דבק  או דבק חם. צובעים את כל החלקים בצבעי אקריליק  	

שלב עבודה

דבק גליטר קונפטי

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!



15 14
יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

חנוכיית זיקוקיםחנוכיית זיקוקים 

צובעים חנוכיית במבוק ’לגו’ בצבע אקרילי שחור או בספריי 	

. צבע   
מעטרים עם טושי זיג אקריליים  )מציירים קווים 	

מעוגלים באורכים לא אחידים, מן החוץ כלפי המרכז(.  
. מייבשים כמה דקות ומצפים בלכה  	

סט 8 טושים אקריליים 60292288
פוסטרמן

ספריי צבע

חנוכיית כד קטן       חנוכיית כד קטן       

צובעים חנוכיית במבוק ’לגו’ בצבע 	

. אקרילי שחור או בספריי צבע   
לאחר הייבוש מדביקים מדבקות בצורת 	

כדים ומדבקות אבני ספיר.  

מדבקות כדים דמויות 
אבני ספיר

4012323

חנוכיית במבוק ‘לגו’ 
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חנוכיות “בטון”חנוכיות “בטון”

מרדדים חימר מינרלי  אפור, לעובי סנטימטר אחד.  	

בעזרת חותכני עוגיות קורצים צורות. את השמש קורצים מעובי 2 ס"מ. 	

אם רוצים משקיעים נר חנוכה לייצירת גומה. 	

מסובבים את הנר במעגל מעט יותר גדול כדי להרחיב את הגומה. מניחים לייבוש מלא. 	

. מעטרים בצבעי אקריליק או טושי זיג אקרילי  	

. אם רוצים מדביקים בתי נר. מצפים בלכה של  חימר ג’ובי אפור	

חנוכיית תיבת נחחנוכיית תיבת נח

.) צובעים את חנוכיית חרס בצבע שחור )אקריליק  או ספריי  	

צובעים את החיות בגוונים מתכתיים: כסף, זהב וברונזה. 	

מדביקים עיניים זזות קטנטנות לפילים והגירפות, אבן כסופה כהגבהה לשמש ואת בתי הנר. 	

9050007
חנוכיית תיבת נח 7000034

אבנים כסופות

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

לכה ג’ובי70000625
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צובעים את חלקי חנוכיית הכד 	

וסביבון כדים בגואש לבן.  
משתמשים בערכת המרבלינג 	

, בהתאם לפירוט בעמוד   
47. כדי ליצור את דוגמת השיש   

הרצויה: מסרקים את הצבע בצורת   
פסים אלכסוניים לדוגמת "נוצות".  

מניחים את חלקי העץ על גבי הנוזל 	

בעדינות, נותנים להם לצוף לרגע   
קצר ומוציאים בזהירות. מניחים   

לייבוש מלא.  
מחברים את החלקים, צובעים את 	

שוליי העץ בצבע גואש או אקריליק   
שחור ומעטרים במדבקות אבני ספיר.  

מדביקים בתי נר בקבוקני זכוכית 	

ועל גבי השמש מדביקים אבן   
זכוכית עגולה כהגבהה.  

חנוכייה וסביבון 
שחור-לבן-אדום
חנוכייה וסביבון 
שחור-לבן-אדום

ערכת מרבלינג

סמלי החגסמלי החג

צובעים את החנוכייה והסביבון בצבע גואש לבן, מייבשים. 	

, בהתאם לפירוט בעמוד משתמשים בערכת המרבלינג  	

47, יוצרים את דוגמת השייש הרצויה על ידי סירוק הצבע בצורת   
גלים ומערבולות.  

מניחים את חלקי העץ על גבי הנוזל בעדינות, נותנים להם לצוף 	

לרגע קצר ומוציאים בזהירות. מניחים לייבוש מלא.  
צובעים את שוליי העץ בצבע גואש או אקריליק בגוון תואם לדוגמה. 	

בעזרת האצבע מורחים מעל צבע תלת ממד דקוטקס צהוב מנצנץ. 	

מעטרים במדבקות אבני ספיר. 	

צבע 3D דקוטקססביבון כדים

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!
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חנוכיית חבצלות מיםחנוכיית מרבלינג גלי הים  חנוכיית חבצלות מיםחנוכיית מרבלינג גלי הים 

בעזרת דבק לבן  מדביקים 2 בסיסי עץ מעוגלים אחד אל השני. כדי לחזק את ההדבקה 	

מדביקים מקלות ארטיק בצד האחורי, לרוחב החיבור )הם גם ישמשו כרגליים(.  
צובעים את החנוכייה והסביבון בצבע גואש לבן, מייבשים. 	

, בהתאם להוראות בעמ' 47, כדי ליצור את דוגמת השיש. משתמשים בערכת המרבלינג  	

מניחים את חלקי העץ על גבי הנוזל בעדינות לרגע קצר ומוציאים בזהירות. מניחים לייבוש מלא. 	

צובעים את שוליי העץ בצבע גואש או אקריליק כחול ומעטרים במדבקות אבני ספיר. 	

מדביקים אבן זכוכית עגולה כהגבהה לשמש. מדביקים את בתי הנר. 	

. מעטרים את הסביבון במדבקות אותיות  	
ערכת מרבלינג

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

בסיס עץ מעוגל4012325

הוראות הכנה 
בעמוד הקודם
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חנוכיית פרפרחנוכיית פרפר

בעזרת דבק לבן  מדביקים 2 בסיסי עץ מעוגלים 	

אחד אל השני. לחיזוק ההדבקה מדביקים מקלות ארטיק   
בצד האחורי, לרוחב החיבור.  

מדביקים 4 חרוזי עץ משושים בפינות של תחתית החנוכייה. 	

צובעים את החנוכייה והסביבון בצבע גואש לבן, מייבשים. 	

, בהתאם משתמשים בערכת המרבלינג  	

להוראות בעמ' 47, כדי ליצור את דוגמת השיש: נקודת   
צבע בתוך נקודת צבע ולמשוך מעט החוצה עם המחט   

שבערכה.  
מניחים את חלקי העץ על גבי הנוזל בעדינות, נותנים להם 	

לצוף לרגע קצר ומוציאים בזהירות. מניחים לייבוש מלא.  
צובעים את שוליי העץ בצבע גואש או אקריליק סגול 	

ומעטרים במדבקות אבני ספיר.  
מדביקים בתי נר פרחים ואבן זכוכית כהגבהה לשמש. 	

. מעטרים עם מדבקות אבני ספיר ומצפים בלכה  	

צובעים את חלקי החנוכייה והסביבון בצבע גואש לבן 	

)מבלי לפרק את החלקים(, מייבשים.  
, בהתאם משתמשים בערכת המרבלינג  	

לפירוט בעמוד 47, כדי ליצור את דוגמת השיש.   
מניחים את חלקי העץ על גבי הנוזל בעדינות, נותנים 	

להם לצוף לרגע קצר ומוציאים בזהירות. מניחים   
לייבוש מלא.  

	מפרקים את חלקי העץ ומרכיבים את הכדים

והסביבון לפי ההוראות )אפשר להשאיר את הסביבון   
מחובר לחנוכייה שיסתובב בלחיצה או להוציא מחוץ   

לחנוכייה למשחק המוכר(.  
	צובעים את שוליי העץ בצבע גואש או אקריליק בגוון

תואם.  
. מעטרים במדבקות אבני ספיר ומצפים בלכה  	

מדביקים אבני זכוכית, בתי נר מפח מרוססים בספריי 	

  תכלת ולשמש בית נר בקבוקון.

סט חנוכייה וסביבון 
מרבלינג פסטל

סט חנוכייה וסביבון 
מרבלינג פסטל

ערכת מרבלינג

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

בסיס עץ מעוגל 4012325
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חנוכייה חגיגיתחנוכייה חגיגיתחנוכיות משולבות עם סביבוניםחנוכיות משולבות עם סביבונים

, מניחים לייבוש מלא. צובעים  את החנוכייה בצבעי אקריליק  	

מדביקים שורות אבני ספיר ליצירת ׳גוף הנר׳, מקשטים גם את חזית 	

החנוכייה בשרשרת אבני ספיר.  
טובלים מכחול עגול בשילוב הצבעים צהוב, כתום ומעט אדום, ובמריחה 	

אחת צובעים כל להבה.  
מדביקים בתי נר פח מוזהבים. 	

צבעי רנסנס

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

. מניחים לייבוש. צובעים את חלקי החנוכייה בצבע אקריליק  	

מחברים חזרה את כל החלקים, מלבד הסביבון. 	

מדביקים אבני נחל להגבהת הקנים, ועליהן בתי נר. 	

חנוכייה א’: מדביקים ריבוע דשא רך לגב החנוכייה וסביבו מדבקות חיפושיות עץ ומדבקות פרחים מבד. 	

חנוכייה ב’: מדביקים סול הולוגרמי מאחורי הפתח העגול ומקשטים בשלוש מדבקות כדי חנוכה מסול. מוסיפים מדבקות ספיר במגוון גדלים צבעים וצורות. 	

הסביבון: לאחר הצביעה והייבוש, מדביקים עיגול סול מנצנץ לתחתית הסביבון.מקשטים בהתאם לחנוכייה. 	

אא

בב

חנוכיית במבוק ‘להבות’4012324
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בעזרת עיפרון מציירים על חנוכיית במבוק דגם ’ענן’. 	

, צובעים גם את מסגרת החנוכייה. עוברים על הציור עם טושי זיג אקריליים  	

. חשוב לייבש כמה דקות לפני שמצפים בלכה  	

4012322
חנוכיית במבוק דגם ענן

חנוכיית גינה בבקבוקחנוכיית גינה בבקבוק

גוזרים פיסת דשא על לבד קטנה מעט ממידת הבקבוק. 	

. נועצים בדשא כמה פטריות ומחזקים בתחתית. מוסיפים פרחים וחרקים מפלסטיק ועץ מבית  	

. שופכים לתחתית הבקבוק מעט דבק רב תכליתי  	

דוחסים את רצועת הדשא אל הבקבוק, נעזרים בשיפוד בכדי לסדר אותה במקום לאחר שנכנסה. 	

מעטרים את חזית הבקבוק בעזרת צבעי תלת ממד )אנחנו ציירנו מעט דשא בחזית( ומוסיפים מדבקות 	

של חיפושיות ואבני ספיר.  
לאחר הייבוש מדביקים בתי נר מפח. 	

4012315
דשא על לבד

פטריות קלקר קטנות

חנוכיית כל הילדים
קופצים רוקדים

חנוכיית כל הילדים
קופצים רוקדים

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

סט 8 טושים אקריליים 60292288
פוסטרמן
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סביבון ויטראז’ וסביבון מראהסביבון ויטראז’ וסביבון מראהכד פמוט וחנוכייה כד פמוט וחנוכייה 

צובעים את החלק התחתון של חנוכיית הבמבוק ’ענן’ ואת כד החרס בצבע 	

אקריליק  סגול בהיר, ואת גב החנוכייה בגוון ברונזה כהה.  
 . לאחר הייבוש מצפים את הכד והחנוכייה בדבק גליטר מנצנץ  	

מעטרים במדבקות ספיר ומדבקות חנוכייה מנצנצות דמויות אבני ספיר. 	

. את דוגמת הכד שעל החנוכייה מדגישים עם דבק גליטר זהב של  	

בעזרת דבק  מדביקים בתי נר מוזהבים דגם חצי כדור. 	

שני הסביבונים:
לפני תחילת העבודה מקלפים את הציפוי שעל המראה. 	

צובעים את רגל הסביבון ושולי המראה בצבע שחור.  	

סביבון א’:
בעזרת תוחם חלון  ממסגרים את הפתחים ומחלקים 	

את סביבון המראה לאזורים לא סימטריים. מייבשים כחצי שעה   
. וממלאים את השטחים במגוון צבעי חלון    

מניחים לייבוש למשך הלילה.  

סביבון ב’:
מדביקים עיגול סול הולוגרמי בתחתית המראה. 	

מעטרים במדבקות אבני ספיר. 	

4012205
כד פתוח פמוט

מדבקות חנוכיות

סביבון מראה4012233
Glass Deco צבעי חלון

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

אא

בב
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חנוכיית אריות המשכןחנוכיית אריות המשכן

אא

. צובעים את הבסיס ואת האריות בצבעי אקריליק  	

מורחים על האריות בעזרת אצבע או מכחול, שכבה דקה של דבק גליטר 	

מנצנץ  .  
מדביקים מדבקות ספיר או עיניים זזות ומניחים ליבוש מלא. 	

מרכיבים את החנוכייה. 	

לחנוכייה א’: מדביקים אבני מוזאיקה צבעוניות אבני זכוכית ובתי נר מפח. 	

לחנוכייה ב': מורחים שכבת דבק דקה על החצי התחתון של בקבוקי 	

הזכוכית ושל אבן זכוכית עגולה אחת, טובלים בקונפטי מנצנץ    
ומדביקים על החנוכייה.  

צובעים את הבסיס התחתון של חנוכיית במבוק 'להבות’ בצבע אקרילי 	

  בורדו, ואת דופן החנוכייה בזהב. מניחים ליבוש מלא.
מורחים שכבה דקה של דבק גליטר זהב מנצנץ  על כל 	

החנוכייה.  
לדופן החנוכייה מדביקים אבני מוזאיקה כסף וזהב. 	

ולהשלמת המראה החגיגי מדביקים בתי נר לוטוס מוזהבים. 	

אבקת נצנצים

דבק גליטר אמוס 4012324צבעי רנסנס
חנוכיית במבוק ‘להבות’

חנוכייה אלגנטית חנוכייה אלגנטית 

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

בב

בית נר בקבוק

דבק סופרטקס
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חנוכיית ירושלים של זהבחנוכיית ירושלים של זהב

צובעים את החנוכייה בצבע אקריליק או ספריי 	

  זהב מט ומניחים לייבוש. 
מדביקים רצועה צרה של סול הולגרמי מאחורי 	

. מדביקים גם הפתחים בעזרת דבק    
את בתי הנר.  

השמש: מורחים דבק סביב אבן זכוכית עגולה 	

ובחלקו התחתון של בית נר זכוכית קצר וטובלים   
אותם בתערובת קונפטי בגוונים זהב וכסף.   

מדביקים על החנוכייה.  
מעטרים בשרשרת אבני ספיר ומדבקות אבני 	

פנינה.  

4012191
חנוכיית מתכת חנוכה

צובעים את הקופה או את קופסת 	

הנרות בצבע אקרילי  שחור,   
מייבשים.   

מקשטים את צדי הקופסה בפסי וושי 	

טייפ זהב ומעליהם מדביקים פסי אבני   
ספיר מנצנצות.  

את המנעול יוצרים ע"י הדבקת ריבוע 	

וושי טייפ, ועליו מדביקים חיתוך לב   
פצפון )מנקבים בריסטול שחור עם   

מנקב  קטנטן( ומדבקת אבן   
ספיר.  

קופת עץ דמי חנוכה 4010317

קופת דמי חנוכה 
תיבת אוצר

קופת דמי חנוכה 
תיבת אוצר

יש להדליק את החנוכייה בעזרת מבוגר בלבד!

ספריי צבע

אבני ספיר
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קופות חיסכון הכי אישיותקופות חיסכון הכי אישיות

פותחים את מכסה הקופה, מכניסים תמונה או ציור מעשה ידיו/ה להתפאר 	

של הילדון/נת, בגודל 7*10 ס"מ בצמוד לדופן הקופה.  
. מהצד החיצוני מדביקים את הכיתוב המנצנץ "חנוכה שמח" מבית  	

77079
מדבקות חנוכה שמח

קופסא פי.וי.סי פח4012209

 . צובעים את בסיס הסביבון בצבע אקריליק  	

גוזרים עיגולים מסול )הולוגרמה/מנצנץ/צבעוני( בהתאם לקוטר הסביבון ומדביקים מצדו האחורי 	

)לא לשכוח להשאיר פתח להשחלת רגל הסביבון(.  
מורחים שכבה דקה של דבק גליטר  ומקשטים באבני ספיר מנצנצות. מניחים ליבוש מלא. 	

סול הולוגרמי / מנצנץ

מגוון סביבוניםמגוון סביבונים

דבק גליטר

אקריליק ארט דקו
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קופסת נרות דב פנדהקופסת נרות דב פנדה

צובעים את הקופסא בצבע אקרילי  לבן ואת המילים בצבע שחור. 	

 : מכינים את חלקי הדב בעזרת בריסטולים ומנקבי צורות  	

אוזניים: 2 עיגולים שחורים, קוטר 38 מ"מ. גוזרים להם את השליש התחתון   
ומדביקים בהתאם לתמונה.   

עיניים: 2 אליפסות 63 מ"מ, ומעליהן 2 עיגולים לבנים 25 מ"מ. מוסיפים 2   
עיגולים שחורים 16 מ"מ ולהשלמת המראה מדביקים עיניים זזות קוטר 10 מ"מ.   
אף: ניקוב לב מבריסטול שחור, ובעזרת טוש פרמננטי שחור מציירים את הפה.   

מדביקים את המילים מאחור.  

מציירים על הסביבון , בעיפרון, דוגמת דונאט/סופגנייה 	

וצובעים בצבעי אקריליק  .  
בעזרת האצבע מורחים שכבת דבק רב תכליתי  	

ועליו מפזרים חרוזי ונציה למראה של סוכריות.  

קופסה מעץ לנרות חנוכה4010313

סביבוני דונאטססביבוני דונאטס

מנקבי צורות

9000104 
סביבון עץ טבעי

דבק סופרטקס אקריליק ארט דקו
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4012189 חנוכיה במבוק קלסית

4012190 חנוכיית במבוק חנוכה 4012322 חנוכיית במבוק ענן

מגוון המוצרים לחנוכהמגוון המוצרים לחנוכה

4012191 חנוכיית מתכת חנוכה 9000045 בסיס מראה לחנוכייה בסיס עץ מעוגל9012128  בקבוק זכוכית שקוף 25 ס”מ  9050007 חנוכית חרס תיבת נח

4012202 חנוכייה משולבת סביבון )ספינר( 4012116  חנוכייה עץ בצורת כד 7777666 חנוכייה מעוצבת חנוכה

 7000038 בסיס עץ לחנוכייה
מעוצבת *20 יח’

 8000289 בסיס עץ לחנוכייה
פינות מעוגלות 30 ס"מ  20 יח’

4012218
חנוכיה בסיס עץ אריות

9002326 בסיס עץ דו שכבתי עם רגליות
30 ס"מ 20 יח'

ערכת מרבלינג 4012325 בסיס עץ מעוגל4010313 קופסה מעץ לנרות חנוכה 11*17 ס”מ 

4012115  בסיס עץ חנוכייה כינור4012324 חנוכיית במבוק נרות4012323 חנוכיית במבוק לגו
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0311495  בתי נר מהודר 90 יח’ כסף
0311494  בתי נר מהודר 90 יח זהב

9000117  בתי נר מעוטרים כתר כסף 90 יח’
9000116 בתי נר מעוטרים כתר זהב 90 יח’

0311496  בתי נר פח 180 יח’ כסף
0311497  בתי נר פח 180 יח’ זהב

0311573 בתי נר לוטוס ופרח שטוח זהב 90 זוגות 0311574 בתי נר לוטוס ופרח שטוח כסף 90 זוגות

9012120 בתי נר כדוריים כסף 45 יח’ 9030056 בית נר זכוכית עגול ארוך 20 יח’9012121 בתי נר חצי כדור כסף 45 יח’ 9030055 בית נר זכוכית עגול קצר 12 יח’

9000007 בקבוקוני זכוכית בתי נר 48 יח’ 

  7000022
בתי נר פרח 
פח מגולוון  

27 יח’

7000023  בתי 
נר פרח  פח 

מגולוון + כוסית 
27  יח’

7010706 אבני זכוכית עגול 46 יח’  שקוף
7010856 אבני זכוכית עגול 46 יח’ צבעוני 7000031  אבני זכוכית פרח 7000032  אבני זכוכית משושה 28 יח

4012292 אבני זכוכית 12 יח’ עבה 9002058 בתי נר נר שושנה 45 יח’ צבע טבעי4010344 פמוט בצורת פרח
9002020 מראות לבסיס בית נר עגול 90 יח’
9002004 מראות לבסיס בית נר ריבוע 90 יח’

7010855 אבני זכוכית מרובע 46 יח’ שקוף
7000030 אבני זכוכית מרובע 47 יח’ צבעוני

9002022 מוזאיקה מרובע פנינה 200 גר’
9002023 מוזאיקה מרובע שקוף צבעוינ 200 גר’

9002021 מוזאיקה מרובע קטן זהב/כסף 200 גר’
4010349 מוזאיקה מרובע מטאלי מעבר 200 גר’
0311582 פסיפס  אבן יצירתי9002049 מוזאיקה מטלי צבעוני מעבר 200 גר’

7000034  אבני נחל מוכספות
7000033  אבני נחל מוזהבות
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7000042 סביבון עץ מגן דוד חלול מס 4 7000041 סביבון עץ דגם סביבון מס 3 7000040 סביבון עץ דגם נר מס 2 7000039 סביבון עץ דגם כד מס 1

7000043 סביבון עץ מגן דוד מס 5 9000104 סביבון עץ טבעי קוטר 8 ס”מ 20 יח’4012199 מראות חתוכות דגמי חנוכה 80 יח’ 4012233 סביבון מראה

4012209 קופסא פי.וי.סי פח 4010317 קופת עץ דמי חנוכה 10*7 ס”מ
4012229 חרוזים משושים טבעי

4012302 חרוזי עץ משושים כסף וזהב9002003 חרוז עץ משושים ציבעוני

9000047 מעמד עץ חנוכיה למפיות 9000048 חנוכייה עומדת מעץ - גדול9002053 חנוכייה עומדת מעץ - בינוני

4012304 מדבקות כדים דמויות אבני ספיר 4012304 מדבקות חנוכיות דמויות אבני ספיר1700113 מדבקות דמויות אבני ספיר 20*30 ס”מ

מדבקות יהלומים צבע אחיד 4012298
1700112 מדבקות דמויות אבני ספיר 20*30 ס”מ שקוף
1700111 מדבקות דמויות אבני ספיר 20*30 ס”מ זהב

9000046 קישוטי עץ נרות 5 ס”מ 20 יח’
9000049 קישוטי עץ חנוכייה 5 ס”מ 20 יח’
9019404 קישוטי עץ סביבון 5 ס”מ 20 יח’ 

4010327 פמוט מעץ 8.5*9.5  

77079 מדבקות חנוכה שמח
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4012205 כד פתוח פמוט 9000075 כד שמן מחימר 20/120 7 ס”מ
 9000186 כד שמן עתיק
עם ידית 11 ס”מ 1170 4012299 עציץ עץ דחוס

4010353 פתילי שעווה לבנים 100 יח’ 8000265 פתיתי שעווה 1 ק”ג 9019408 כד קלקר 3D שתי ידיות 10 ס”מ 20 יח’ 9019407 כד קלקר 3D ידית אחת 7.5 ס”מ 20 יח’

 9000078 כד שמן חימר
2 ידיות גדול 9.5 ס”מ 1167  20/120

9000076 כד שמן חימר
2 ידיות בינוני 8 ס”מ 1169  20/120

9000079 כד שמן חימר
2 ידיות קטן 1171  20/120 4012315 דשא סינתטי על לבד 30*700002530 דגים לאקווריום 20 יח’	  9050008  כד חרס צוואר ארוך 7000026  צמחי ים  20 יח’

4010351 חלוקי נחל זוהרים בלילה 200 גר’   
4012310 קישוטי פטריות קלקר מודפסות 

4012306 קישוטי פטריות קלקר לבנות

4012306 פטריות קלקר  

4012204  קישוט לד נר 4012203 קישוט לד חנוכיה4010178  פנס קטן

אדום מ”ל   80 ווקס  ג’ל    9030050
כחול מ”ל   80 ווקס  ג’ל    9030051
שקוף מ”ל   80 ווקס  ג’ל    9030052
צהוב  מ”ל   80 ווקס  ג’ל    9030053
ירוק מ”ל   80 ווקס  ג’ל    9030054

9002026 חמרן זהב 5 מטר
9002027 חמרן אדום 5 מטר
9002028 חמרן כחול 5 מטר
9002029 חמרן ירוק 5 מטר
9002030 חמרן סגול 5 מטר

4012295 חלוקי נחל צורות קטן
4012296 חלוקי נחל צורות גדול

4012318 מדבקות חיפושיות מעץ 19*14 מ”מ
4012317 מדבקות חיפושיות מעץ 13*19 מ”מ 
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4010365 מדבקות סול 3D כדים  9 יח’ 
4010375 מדבקות סול כדים  36 יח’ 

4012231 סביבון עץ מלא מרובע נגהפ 20 יח’

4010366 מדבקות סול 3D סופגניות  

A4 ’9002320 תמונות חול / הולוגרמי לחנוכה 9 יח  A5 1110210  דפי קסם חנוכה 1110208 דפי קסם ממו חנוכה 0410962  צבעי פסטל סט 8 נוצצים

1510106  סט עפרון זוהר 1510107 עפרון כסף וזהב 1710102 צבעי קריון רב תכליתים מטאלים

4010370 חותמות סול סופגניה 10 יח’   1910247  טוש דקו מטאלי 5 צבעים

מרבלינג - אמנות עתיקה של ציור דוגמאות שיש על מים והעברת הציור למשטחים סופגים בהירים: בריסטול, עץ, בדים, סול וכד'.
והפעם מחומרים לא רעילים, על בסיס אקרילי, הצבעים חיים ונטולי ריח שמתאימים גם לשימוש ילדים.
העבודה פשוטה ומגוון הדוגמאות האפשריות הוא כמעט אין סופי )ראו בקטלוג זה עמודים 18-23(.

ניתן לרכוש את החומרים בנפרד או כערכה מוכנה לשימוש.

דוגמת עיגולים:
טובלים את מקל המתכת בצבע ונוגעים על פני הנוזל בעדינות 
)לא "דוקרים" (, יוצרים מספר נקודות ועם הגוון הבא מנקדים 

בתוך עיגולי הצבע הראשון. ממשיכים כך עם כמה גוונים שרוצים 
)לפחות 3(. 

דוגמת חברבורות:
טובלים את מכחול המניפה שבערכה בגוון הכהה ביותר, מסירים 
עודפי צבע על דופן הכוס ומתיזים בעדינות, על הנוזל שבאמבט, 

מהמסגרת כלפי המרכז. כיצד מתיזים בעדינות? - דופקים קלות 
את ידית המכחול על היד השנייה, מגובה של כ 20 ס"מ מהנוזל.
מנקים את המכחול וחוזרים על הפעולה עם הגוון הבא )הבהיר 

יותר(, ממשיכים כך עם כל הגוונים הרצויים )לפחות 3(.

דוגמת נוצות או מערבולות:
יוצרים דוגמת עיגולים או חברבורות כמוסבר להלן  ובעזרת 

מקל המתכת שבערה מסרקים את הדוגמה בקווי אורך, רוחב או 
אלכסון. אפשר בכיוון אחד, אפשר הלוך ושוב ואפשר בסיבובים. כל 

סירוק ייתן דוגמה שונה לחלוטין.

איך עובדים?
מוזגים את הנוזל המוכן לאמבטיה שבערכה )לעיטור פריטים 
קטנים - ניתן לאלתר אמבטיה ממרקיות חד”פ(, אם יש בועות 

אוויר - נפתרים מהן.
מנערים את הצבעים ומוזגים כל צבע לכוס או צנצנת. לא יותר 

מחצי ס”מ צבע. ניתן לערבב צבעים ליצירת גוונים חדשים.
את הדוגמה מכינים מהצבע הכהה ביותר אל הבהיר, כאשר לבן 
)וצבעים שמערבבים עם לבן(, עקב סמיכותו, נחשב כצבע כהה!

יוצרים את הדוגמה הרצויה, מניחים עליה את האלמנטים לקישוט, 
בזהירות כדי להימנע מיצירת כיסי אוויר, משהים רגע קצר, 

מוציאים ומניחים לייבוש.
לניקוי הנוזל: מניחים עליו בריסטול בגודל תואם, מלטפים אותו 

קלות כדי לוודא שיספוג את כל הצבע ומושכים אותו החוצה תוך 
ניגוב עודפי נוזל על דופן האמבט.

ניתן וכדאי להשתמש בדף המודפס ליצירת תמונה או כרטיס ברכה.
לאחר שהנוזל נקי ניתן לחזור על תהליך הציור וההדפסה לעיטור 
פריטים נוספים. עם סיום העבודה, במידה והנוזל נקי יחסית, ניתן 
להחזיר אותו לבקבוק ולשמור עד כחודש, בתנאי החדר, ליצירת 

עבודות נוספות.

מה צריך:
ערכת מרבלינג ובה: אמבט בגודל A4, ציוד ו-5 צבעים 9001400 
או ערכת מרבלינג ובה אמבט בגודל A4, ציוד ו- 8 צבעים 9001401 

או ערכת מרבלינג מקצועית ובה אמבט בגודל A3, ציוד ו-10 
צבעים 9001402 

לחילופין ניתן לרכוש בנפרד נוזל מוכן לשימוש 1 ליטר 9001403 
מתאים לאמבטיות עד גודל A4, או נוזל מרבלינג מרוכז המיועד 
לדילול במים 9001399 ומתאים לאמבטיות עד גודל A3 ולהוסיף 

מכחולים, מקלות סירוק, מסרקים מתאימים וכמובן צבעים 
לבחירתכם מתוך המגוון ולהשתמש בכלים שונים כאמבטיות.

הוראות השימוש זהות וקלות, אולם יש הוראות שונות ליצירת כל 
דוגמה. כאן אנו מביאים כמה אפשרויות בסיסיות מהן תוכלו 

להמשיך כרצונכם. לפני תחילת העבודה חשוב לדעת:
יש להכין את פרטי העץ על ידי צביעתם בגואש לבן.

הצבעים אינם יורדים ממשטחים סופגים כגון בגדים, לכן חשוב 
להגן על סביבת העבודה ולעבוד עם סינר.

יש להשתמש בכמויות מזעריות של צבע, רק על פני הנוזל, על מנת 
שלא ללכלך את הנוזל לעומקו.

מחפשים יצירה מקורית בנרות? מחפשים יצירה מקורית בנרות? 
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0410904 נייר זוהר סט 20

סול הולוגרמי-נוצץ-ונוצץ הולוגרמי

0410432 בריסטול 1/9 שחור - 70 יח’
0410663 בריסטול שחור 100 * 70’

0311451 קרפ מתכתי כסף 50*100
0311450 קרפ מתכתי זהב 50*100

0410015 בריסטול A4 ברונזה 120 גר' 100 יח'
0410824 בריסטול A4 מוכסף 120 גר' 100 יח'
0410137 בריסטול A4 מוכסף 240 גר' 50 יח'
0410136 בריסטול A4 מוזהב 240 גר' 50 יח'

0410975 בריסטול A4 צבעוני - 70 יח'
0410321 בריסטול A4*150 איכותי 10 צבעים

0410456 בריסטול 1/9 צבעוני - 70 יח’
0410445 בריסטול 1/9 צבעוני - 140 יח’

0410365 קרטון זוהר 1/9

0310088 קרטון זוהר צהוב 70 * 50
0310089 קרטון זוהר אדום 70 * 50
0310090 קרטון זוהר ירוק 70 * 50

0310091 קרטון זוהר כתום 70 * 50
0310092 קרטון זוהר ורוד 70 * 50
0310093 קרטון זוהר כחול 70 * 50

0410329 קרטון מתכת  כסף
0311215 קרטון מתכת זהב

0410715 קרטון מתכת  אדום
0311217 קרטון מתכת ירוק
0311216 קרטון מתכת כחול
0311218 קרטון מתכת סגול

0311410 נייר מתכת כסף
0311409 נייר מתכת זהב
0311404 נייר מתכת אדום
0311407 נייר מתכת סגול
0311408 נייר מתכת ירוק

0311405 נייר מתכת כחול 
9000988 נייר מתכת

זהב/כסף מעורב 12 יח’

0311179 קרטון הולוגרמי כסף 70*50
0311178 קרטון הולוגרמי כחול 70*50
0311180 קרטון הולוגרמי ירוק 70*50
0311181 קרטון הולוגרמי זהב 70*50
0311182 קרטון הולוגרמי אדום 70*50
0311183 קרטון הולוגרמי סגול 70*50
0311184 קרטון הולוגרמי כתום 70*50

0410120 נייר קרפ זוהר סט 5 יח'

9002111 פלסטי קידי רכה  זוהרת מתירס

5034885 פלסטלינה צפה זוהרת 9002118 פלסטיקידי 6 צבעים בלוק 500 גרם זוהר

5034353 פלסטי קידי 250 גרם צהוב זוהר
5034352 פלסטי קידי 250 גרם ורוד זוהר
5034351 פלסטי קידי 250 גרם ירוק זוהר

5034350 פלסטי קידי 250 גרם כתום זוהר

0410960 צבעי פסטל מטלי סט 12 עבה קולוריטו
0410959 צבעי פסטל זוהר סט 12 עבה קולוריטו
0410990 צבעי פסטל מיטלי זהב+כסף קולוריטו

9000005 פלסטי קידי רכה זוהרת מתירס אדום
9000003 פלסטי קידי רכה זוהרת מתירס ורוד

9000004 פלסטי קידי רכה זוהרת מתירס כתום
9000002 פלסטי קידי רכה זוהרת מתירס צהוב
9000006 פלסטי קידי רכה זוהרת מתירס ירוק 300-10N 0410920 פלסטי קידי 10 צבעים

4010993 צבעי קריון סופר ג’מבו ארגונומי
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 AMOS דבק לבן 514 מדבקות חלון לחנוכה513 מדבקות חלון לחנוכה60208201 דף חיתוכים למנקב 'חנוכה שמח'

Glass Deco צבעי חלון צבעי פסטל קולוריקס לחלונות ושקפים

ספרי צבע 38 גוונים60292288 סט 8 טושי פוסטרמן אקריליים

7 296015 101150

מק"ט 60208201

קיט מנקבים לחנוכה 50 מ"מ 2 יח'דבק גליטר 60 מ”ל זוהר / הולוגרמי / קונפטי

70098037 ג’ובי צבעי שעווה גימבו זהב 12
70098038 ג’ובי צבעי שעווה גימבו כסף 12

70/10S - ג'ובי פלסטלינה 50 גר' 10 מעורב
70S - ג'ובי פלסטלינה 50 גר' 30 מעורב

70F - ג'ובי פלסטלינה זוהרת 50 גר' 30 מעורב
ג'ובי פלסטלינה 50 גר' ערכת מתנה - 14

71/10S - ג'ובי פלסטלינה 150 גר' 10 מעורב
72S - ג'ובי פלסטלינה 350 גר' 15 מעורב

ג’ובי חימר אפור 250 גר’ - 83
ג’ובי חימר אפור 500 גר’ - 85
ג’ובי חימר אפור 1 ק”ג - 86
ג'ובי חימר לבן 250 גר' - 83
ג’ובי חימר חום 250 גר’ - 84
ג’ובי חימר לבן 500 גר’ - 85
ג’ובי חימר חום 500 גר’ - 88
ג’ובי חימר לבן 1 ק"ג - 86
ג’ובי חימר חום 1 ק"ג - 89

אבקת נצנצים מטאלי 36 - חדש
אבקת נצנצים זהב 18
אבקת נצנצים כסף 18
אבקת נצנצים לבן 36
אבקת נצנצים זוהר 36

אבקת נצנצים הולוגרמי 36
אבקת נצנצים מטלי סט 6
אבקת נצנצים פסים סט 6
אבקת נצנצים זוהר סט 6

אבקת נצנצים הולוגרמית סט 6

סרט וואשי טייפ גליטר / מטאלי )36 יח’( 70000380 ג’ובי עיסת נייר

מתאים
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בקלות
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את מוצרינו תמצאו בחנויות היצירה 
והציוד לגני ילדים ברחבי הארץ

 סירקה מכשירי כתיבה בע”מ
 טל. 08-9218325, פקס. 08-9218350

 גורי לינרו )2009( בע”מ
טל. 08-9430498, פקס. 08-9322478

רח’ החזון 3, א.ת. רמלה
 סירקה מכשירי כתיבה בע”מ      


