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ההכנה:

על  עליה  ודופקים  השקית  לתוך  החימר  את  מכניסים   �
הרצפה כדי שיתקבל גוש חלק ללא בועות.

מגלגלים את הגוש לגליל באורך הרצוי לחנוכייה.  �

מרדדים לעובי את החימר לעובי של כחצי ס"מ.   �

ובמרחק  8 חורים במרחק שווה  בעזרת הפקק מחוררים   �
גדול יותר 1 לשמש.

מכניסים  סוכרייה  שאורזים  כמו  העיתון  את  מגלגלים   �
לתוך המשטח מעל החורים. העיתונים אמורים להשאיר 

את המישטח כגליל.

� כדי להדביק את החלקים לגליל לוקחים חתיכה מהגוש 
מורחים  ֵלבן.  ומערבבים אותו במים שהיה במירקם של 

בקצה אחד של המישטח ומגלגלים את המישטח מדביקים 

את הגליל, מהדקים היטב שלא ייפתח. העיתונים נשארים 

בפנים עד גמר הייבוש. הופכים את הגליל שהחורים יהיו 

מזלג  בעזרת  הגליל  את  לסרוק  אפשר  בעדינות  למעלה. 

לתת לו צורה של גזע עץ.

� ניתן לכופף מעט את הצד של השמש כדי להדגישו (יש לשים לב לא לעגל את כל החנוכייה שמא תהיה 
פסולה כך שיש לשים לב שהחורים יהיו ישרים).

� לאחר ייבוש של 5-4 ימים לאחר בדיקה שאכן היא יבשה לחלוטין אפשר לצבוע בצבעי גואש ולאחר מכן 
למרוח שכבה עבה של דבק פלסטי. 

כיוון שלא שורפים את החימר בתנור, החימר רגיש ולכן לא כדאי לרדד אותו דק מדי (העובי הרצוי הוא   �
1/2 ס"מ).

� יש לשים לב שיהיה רווח שווה בין חור לחור כחנוכייה כשרה.

� לאחר הייבוש אפשר להכניס נרות לתוך החורים.

טיפ: כדי שהחימר לא ידבק לשולחן בזמן העבודה ניתן למרוח על השולחן מעט שמן (הרבה מדי יפורר את 

החימר ויייבש אותו).

לחלופין שמים בד כותנה כמצע ועליו ניתן לעבוד (על הבד להיות גדול במעט מהחנוכייה), או שמים חתיכת 

דיקט כמצע שעליו אפשר לעבוד.
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3. תמונה לקישוט

לתלייה בכיתה, במתנ"ס או בבית.

החומרים:

.(30X50 מינימום) בריסטול בגודל הרצוי לתלייה �

� נייר צבעוני מתאים (הגודל תלוי בגודל הבריסטול).

� נייר צלופן אדום/צהוב.

� דבק פלסטי.

מספריים.  

ההכנה:

מקשטים את הבריסטול בציור חופשי לפי בחירת הילד.  �

מקפלים את הבריסטול בצורת אקורדיון, כאשר מבליטים את השמש על ידי תוספת משולש למטה    �
ולמעלה. אפשר באמצע ואפשר בצד.

� מגלגלים את הנייר הצבעוני בצורת גליל, כנר, רוחב הנר תלוי בטעם האישי. מדביקים את הגליל בקצה 
הקיפול כאשר הנר למעלה ולמטה נשאר פתוח.

� מדביקים את הנר דווקא על הבליטה של האקורדיון כך שהנר מקבל נפח תלת מימדי.

� בסוף מכניסים חתיכת נייר צלופן אדום/צהוב לתוך הנר מלמעלה. כך מתקבלת חנוכייה תלת-מימדית 
לקישוט החדר.


