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שון, 
ביום רא

כ"ד בכסלו



לפני זמן מה הייתי צריכה לנסוע מחוץ לעיר לכמה פגישות. 
הפגישה  לפני  שעתיים  מהבית  יצאתי  בנחת  להגיע  כדי 
יחסית, אפילו היה  ריק  והיה  הראשונה. האוטובוס הגיע בזמן 
מושב פנוי לתיק שלי. התיישבתי בנוחות, שמחה על הנסיעה 
שלפני.  העמוס  היום  לפני  לנוח  וגם  להתפלל  אספיק  שבה 
באמצע כביש 1 האוטובוס התחיל להשתעל, להיאנח ולגנוח. 
כשהנהג הבין שמשהו לא כשורה, הוא עצר בשולי הכביש וירד 

לבדוק מה קרה.
אחרי רבע שעה הוא עלה לאוטובוס והודיע שהמנוע התקלקל 
וניאלץ לחכות לאוטובוס אחר שיאסוף אותנו. "חבר'ה, תיאזרו 
בסבלנות", הוא אמר, "זה יקח זמן כי אין כרגע אוטובוס פנוי 
ולצעוק.  להתעצבן  להתמרמר,  החלו  הנוסעים  לנו".  לשלוח 
הכביש  באמצע  להיתקע  התאים  לא  ולאיש  מיהרו  כולם 

בבוקרו של יום עבודה. 
יגיע ברבע  גם אני נכנסתי ללחץ. הבנתי שאם האוטובוס לא 
שיגרור  מה  הראשונה,  לפגישה  אאחר  אני  הקרובה,  שעה 

איחור לפגישות הבאות. מה עושים?
ניסה  הנהג  הגיע.  לא  החלופי  והאוטובוס  וחיכינו  חיכינו 
בינתיים לתקן את התקלה, ללא הצלחה. הנוסעים איבדו את 

סבלנותם, גם אני.
איזה רושם אני אעשה אם אגיע באיחור? תירוץ על אוטובוס 
בבית  לא  כבר  כשאת  מספק  ובלתי  עלוב  תירוץ  הוא  תקוע 

ספר.
להתחיל.  אמורה  הייתה  הראשונה  הפגישה  חלף,  הזמן 

התקשרתי להודיע שלא אגיע.
מצגת  הכנתי  רב,  זמן  הזו  לפגישה  חיכיתי  מאכזב.  היה  זה 

מושקעת והכול ירד לטמיון.
את  שתכנן  למעלה  מישהו  שיש  ההכרה  בי  הכתה  פתאום 
טובה  סיבה  יש  סתם.  התקלקל  לא  והמנוע  הזו  הסיטואציה 

מאוד שבגינה זה קרה, ואני פשוט לא מודעת אליה, עדיין. 

ימי החנוכה נקבעו לימים של שמחה והלל בגלל הנס המיוחד 
אחד,  ליום  להספיק  אמור  שהיה  השמן  פך  בהם.  שהתרחש 
אם  אבל  ומופלא.  גדול  נס  באמת  ימים.  לשמונה  הספיק 
במקדש,  קבע  בדרך  שאירעו  בניסים  וניזכר  אחורה  נחזור 
נראה שנר מערבי דלק במקדש שנים רבות ואף פעם לא כבה 
וגם במנורה היה נס תמידי, שאף שכמות השמן שבה הייתה 
מספיקה ללילה אחד, היא דלקה ללא הפסקה. אז מה מיוחד 
בחנוכה דווקא? למה חוגגים את הנס הזה שבעצם לא היווה 

חידוש?

למרות שרובנו מעולם לא ראו אסימונים ולא ממש יודעים מה 
זה, אנחנו מרבים להשתמש בביטוי 'נפל לי האסימון', כנראה 

כי הוא מבטא היטב את ההרגשה שדברים מתבהרים והופכים 
ברורים.

וזה בדיוק מה שקרה בנס חנוכה.
שנים  במשך  במקדש  הניסים  את  ראו  דור  באותו  היהודים 

והמשיכו הלאה.
שצריך  מיוחד  משהו  כאן  שיש  הפנימו  ולא  הבינו  לא  הם 

להתעכב ולהודות עליו.
אחרי שפך השמן הקטן הספיק לשמונה ימים, הם הבינו. הכול 

התבהר להם מול העיניים.
הם פתאום קלטו שהקב"ה נמצא שם ומדבר אליהם, שהקב"ה 

עוטף אותם בניסים.
ואת ההבנה הזו אנחנו חוגגים בחנוכה. 

הרב פינקוס מחדד ומסביר שבעקבות הנס הזה ירדה לעולם 
בחנוכה הבנה והכרה ש"אין עוד מלבדו".

כשישבתי לכתוב את הטור הזה נפל גם לי אסימון. 
ניסים קיימים, הם מתרחשים מתחת לאף שלנו כל הזמן.

אנחנו פשוט לא שמים לב אליהם, מפספסים אותם בציפייה 
לנס 'אמיתי'.

רטובה  הגעתי  הראשונה.  הפגישה  את  החמצתי  יום  באותו 
ועייפה לפגישה השנייה )כי חיכינו לאוטובוס החלופי בחוץ וירד 

גשם( ולא סגרתי שום עסקה.
ציפיתי לאיזו הארה שמימית שתסביר לי למה כל העיכוב הזה 

היה טוב, אבל היא לא הגיעה…
לא הייתה תאונה בכביש, לא נפל גשר ולא התפוצץ המשרד 

שבו הפגישה הייתה אמורה להתקיים )ב"ה!(
לא קרה לי שום נס גלוי ש'יצדיק' את היום הזה.

נכון, לא קרה לי נס אחד, קרו לי אלפי ניסים. קורים לנו בכל 
רגע אלפי ניסים.

צריך רק לקלוט אותם.
מה  שכל  להבין  שקיבלנו  היכולת  את  נחגוג  ימים  כמה  בעוד 
שקורה איתנו כאן הוא נס ואת הזדמנות שלנו לעצור ולהודות 

"על הניסים".

מרתק  תוכן  בעבורם  הכנו  הילדים.  על  פוקוס  שמנו  הפעם 
עשרות  תשחץ,  קצר,  סיפור   – בחנוכה  מועילה  לתעסוקה 
להכנה  ומתכונים  פרסים  נושאת  משימה  לפעילויות,  רעיונות 

עם הילדים.
כדי שתוכלו להדפיס את החומר לילדים בלי לבזבז את כל הדיו 

במדפסת, הכנו קובץ נפרד בשחור- לבן להדפסה. תיהנו!

חנוכה מלא באור, דיתי

על קצה הכפית  |  דיתי וינשטיין

על הניסים

 לחצי כאן לעמוד
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נקודת אור  |   הרב אנגלמן

שלום ילדים יקרים,

שמחתי כל כך על ההזדמנות לכתוב לכם.

לשתף.  מי  את  ואין  הלב  על  לי  יושב  הרבה  כך  כל 
נוראי  בלחץ  הם  מסתודדים.  הזמן  כל  המבוגרים 
מי  על  יודע  לא  כבר  אתה  והילדים...  המצב,  בגלל 

אפשר לסמוך בכלל.

כותב  אני  וכבר  אותי  מכירים  לא  בכלל  בעצם  אתם 
בלי סוף. ככה זה אחרי ששותקים המון זמן. הלב כבר 
הכול.  לומר  רוצה  הראשונה  ובהזדמנות  מתפוצץ 

אבל בכל זאת אנסה להיות מסודר. 

אז ככה, קוראים לי יהונדב, אני בן שמונה וחצי, אבל 
אני בכלל לא בטוח שיקראו לי יהונדב גם בעוד שבוע. 
שזה  זהו,  אז  מצחיק?  אולי  נכון?  מוזר,  לכם  נשמע 
ממש לא מצחיק. לראובן שהיה בכיתה שלי כבר 
עכשיו,  אפולינאריס  הוא  ראובן,  קוראים  לא 
ויעקב, שהיה החבר הכי טוב שלי, שאת כל 
הדברים הכי אישיים הייתי מספר רק לו 
– גם הוא כבר לא יעקב, הוא קליטוס. 
מגיעים  לא  חודש  כבר  שניהם 
איתם  להיפגש  אפשר  ואי  לחיידר 
שלהם  ההורים  הלימודים.  אחרי 
ההורים  וגם  להם  מרשים  לא 
מתגעגע.  ואני  רוצים,  לא  שלי 
לברתולומאוס  שהפך  למאיר 
שאני  בטוח  לא  בכלל  )אני 
נכון(,  שלו  השם  את  כותב 
גם  מתגעגע.  לא  בכלל  אני 
כשעוד היה מאיר הוא התנהג 
כמו ברתולומאוס. היה אפשר 
לו אנטיוכוס, אבל הוא  לקרוא 
לי.  חסר  שלא  מכולם  היחיד 
נוסף,  ילד  נעלם  שבוע  בכל 
ועוד שם מוחלף ועוד שם. פעם 
היינו מתלוננים שצפוף בכיתה. 
במערות  ללמוד  כשעברנו 
מאז  התת-קרקעיות, 
שהיוונים הרגו את המלמד 

הקודם שלנו, נהיה הרבה יותר צפוף. ריח דחוס ואין 
הריח  התלמידים,  מתמעטים  ליום  מיום  אבל  אוויר. 
לי  אכפת  לא  ופתאום  צפוף.  לא  כבר  אבל  נשאר 
שיהיה שוב צפוף. העיקר שיחזרו. אבל הם לא חוזרים.

וידע  בכיתה  מתמיד  הכי  התלמיד  שהיה  דניאל, 
שלו  אבא  עם  אתמול  ישב  בעל-פה,  התנ"ך  כל  את 
היום  שכל  ענקית  יוונית  מסעדה  זו  ב'פראקאלו', 
וריחות של בשרים.  יוצאים ממנה צלילים של בוזוקי 
"אפשי  לומר  שצריך  יודע  אני  הריח.  את  שונא  אני 
גזר  שבשמים  שאבי  אעשה  ומה  חזיר  לאכול  ואפשי 
שאני  פעם  בכל  בכלל.  אפשי  לא  בינינו,  אבל  עלי", 
עם  שם  שישב  דניאל  אבל  להקיא.  לי  בא  שם  עובר 
אבא שלו לא הקיא. ראיתי אותו מכניס את המאכלים 
לפה בכזאת התלהבות. איך הפה של דניאל ששרק 
נזכרתי שזה  אז  כך הרבה פסוקים מסוגל? אבל  כל 
כבר לא הפה של דניאל, זה הפה של ספירו, ולכולם 
רוח  איזו  רוח.  זה  ביוונית  שספירו  בגאווה  אומר  הוא 

רעה!!!

שנתפלל  אותם,  נשפוט  שלא  ביקש  החדש  המלמד 
כזה.  דבר  שאין  לו  אמרנו  בתשובה.  שיחזרו  עליהם 
על עבודה זרה ייהרג ואל יעבור, והוא הנהן וירדה לו 
אשתו  את  שהרגו  לי  לחש  לידי  שישב  יצחק  דמעה. 
של המלמד שסירבה להשתחוות, ואימא שלה, מרוב 

בהלה התייוונה.

אספר  עלי,  עובר  מה  קצת  מבינים  כשאתם  עכשיו, 
פגישה  שלנו  בבית  התקיימה  בלילה  סוד.  לכם 
חשאית. אבא נכנס לחדר לבדוק אם אני ישן. נשמתי 
מדברים  אותם  שמעתי  שנרדמתי.  שיחשוב  עמוק, 
על מרד, על סכנת נפשות. הם התווכחו כל הלילה. 
נרדמתי רק בשש בבוקר. למחרת לא הצלחתי ללכת 
ללימודים. בטח החברים שלי חושבים שאני כבר לא 
יהונדב יותר. אבל אני כן. רק דבר אחד משגע אותי. 
כשערכו הצבעה אם לצאת למרד או לא, לא יכולתי 
לראות מה היו התוצאות. אני כל כך רוצה שימרדו וגם 

כל כך מפחד. תתפללו עלינו, טוב?

יהונדב.

)לתמיד יהונדב(
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המומלצים
  של

 |  דיתי וינשטיין

יש חנויות שגורמות לי בלבול, חנויות שהמבחר בהן גדול וכל 
מוצר יותר יפה ומיוחד מהשני.

חנות אחת כזו היא 'אהבה קטנה'.
 – אוהבות  שאנחנו  וכמו  קסם  ומלאת  מתוקה  מתנות  חנות 

חנות ברשת, בלי לצאת מהבית.
מדובר בחנות שמוכרת מוצרים ייחודיים בעיצוב אישי ומיוחד 
עם מגוון מוצרים ומתנות לכל גיל ולכל כיס. במבחר הבלעדי 
באתר אפשר למצוא מתנות שיפתיעו וירגשו גם את מי שלא 

צריך שום דבר.
אתר החנות מעוצב בצבעים פסטליים נעימים לעין ולכן כיף 
שאנחנו  למי  ומרגשות  מקסימות  מתנות  ולבחור  בו  לשוטט 

אוהבים.
האמת שחבל על הדיבורים, היכנסו לחנות ותבינו על מה אני 

מדברת.

שמעבר  לכן  לספר  שמחה  אני  נכנסות,  שאתן  לפני  רגע, 
בלעדית  הנחה  השגנו  תמיד  שם  שיש  הנוחים  למחירים 

למנויות 'הפסקת קפה'.

10% הנחה על כל האתר! 
afsakatcoffee111 :בהזנת קוד קופון

ובנוסף, 20% הנחה על מדבקות גיהוץ וושלט תליונים לדלת
afsakatcoffee222 :בהזנת קוד קופון

אהבה קטנה 

לחצי כאן כדי 

להיכנס לחנות

ילדת בשלושת החודשים האחרונים?
צלמי תמונה של מוצר שאהבת באתר, 

diti@hafsakatcaffe.co.il שלחי לי אותה למייל הפרטי
בצירוף תאריך הלידה  ואולי תזכי במתנה מפנקת לבייבי שלך.

ללמוד להיות
הורים טובים יותר

ב-4 צעדים
 בשיטתה של

אמא מאיר
הורידו עכשיו <<

להורדה ללא עלות

9

לתוכן המדורים

https://ahavaktana.co.il/collections/all
mailto:diti@hafsakatcaffe.co.il
http://bit.ly/36IzNNe


|   מירי סגל

רק שיחקנו
"לאאאא!"

אוף. הילד על האופניים הישנים לא שמע אותו, כמובן, ואפילו 
לא הסתובב כשהגלגלים שלו התיזו שפריץ חום ומימי ישר על 

הפנים של יונתן.
יונתן מחה בעגמומיות את פניו ועקף שלולית נוספת. פעם, 
כשהוא היה בן שש, גם הוא היה קופץ לתוך שלוליות ומשפריץ 
מרגיש  הוא  תשע,  בן  כשהוא  היום,  מפשע.  חפים  ילדים  על 
זקן מדי בשביל זה. טיפות חומות ובוציות ניקדו את הדף עם 
שאלות החזרה על המשניות שהביא להם הרב'ה לפני שחזרו 

הביתה.
יונתן ניגב אותן והציץ על חמש עשרה השאלות שמילאו את 
בטבלה,  לו  יחתום  ואבא  אבא,  עם  ילמד  הוא  בערב  הדף. 

וביום האחרון של חנוכה הוא יקבל פרס.
כמובן, פרס זה כיף וגם מבצעים הוא אוהב. אבל ברגע זה, 
כשהרוח מקפיאה לו את הפנים הרטובות משלוליות, הוא היה 

מעדיף להישאר בבית עם כל האחיות ולקרוא קומיקסים.
בבוקר, כשכל האחיות שלו עדיין ישנות ובחוץ יורד גשם חזק 
ושורר קור אימים, הוא צריך לקום, להתלבש לאט ובכבדות 
ולגנוח כשהוא צריך לצאת, ולרדת במדרגות לאט כמו איש 

זקן...
יצא  ברוח,  שהתבדר  וכסוף  ארוך  זקן  עם  מאוד  זקן  איש 

מסמטה צדדית והלך לפניו.
יונתן בהה בו לרגע.

מרגיש  בעצמו  שהוא  משום  פשוט  אותו,  מדמיין  הוא  האם 
כרגע קשיש ועייף מאוד?

האיש הזה לא התאים בשום אופן לרחוב הקר והאפור. היו לו 
נעליים מיושנות ובד שעטף את גופו. השיער שלו היה ארוך 
ואפור וצנח על כתפיו. הוא הלך מהר יחסית לאיש מבוגר כל 
כך. את כף היד שלו הוא הרים גבוה וקרוב לפניו, ולרגע יונתן 
חשב בטיפשות שהוא מחזיק מכשיר קשר זעיר בידו. כי היה 

שם משהו. דבר מה שעניין מאוד את הזקן.
המשהו הסתובב בעדינות על כף היד המקומטת, והאיש, אף 
את  בקלילות  לעקוף  איכשהו  הצליח  מרוכז,  מבט  בו  שנעץ 

השלוליות.
יונתן השתדל לא להתקרב. הרחוב היה ריק לחלוטין, וכסוף 

השיער, אף שהיה מבוגר, היה זר מוחלט.
הזקן הניף פתאום את שערו לאחור והתבונן במשהו באופק. 
ידו ושמט את החפץ שסיקרן כל  אחר כך הוא פתח את כף 
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כך את יונתן.
ואז הוא נשא את רגליו ונעלם משם.

יונתן שכח לנשום.
הוא היה בטוח שדמיין את האיש. שהשיער הארוך והזקן היו 
שהתחילו  הגשם  טיפות  או  העייפות,  אולי  חלום.  או  חיזיון 

לרדת טשטשו אותו או ש...
הרצפה  על  שכב  הוא  שם.  היה  עדיין  האפרפר  החפץ  אבל 

במעוקם, ויונתן התקרב ורכן אליו.
היה  והעקום,  המעוות  האפור,  שהגוש  לזהות  רגע  לו  לקח 

סביבון מאבן.
הוא הרים אותו בזהירות והאבן הצוננת נחה בכף ידו. לסביבון 
חמה  באש  נמסה  כאילו  נראתה  שלו  הידית  אבל  חוד,  היה 

מאוד. 
וסובב את הסביבון על כף  הוא תפס בקצה השני  בעדינות 
ידו, כמו שעשה הזקן. הסביבון התנודד לרגע ואז, כאילו חיכה 
רק לרגע הזה, הוא התחיל להסתובב במהירות עצומה. הוא 
הוא  בו.  מלהביט  רק  דמעו  נתי  של  ועיניו  בטירוף  הסתחרר 
רצה לעצור את הסביבון המשוגע, אבל הכול היה מסוחרר 

ומסובב, ורגע אחר כך הראש שלו ספג מכה חזקה מאוד.
"אאוצ'!", הוא צעק בהפתעה והרים את עיניו כדי לראות מה 

חבט בו.
של  שראשו  מאבן,  ממש  נמוכה  תקרה  תקרה,  הייתה  זאת 

יונתן נגע בה.
ונח  סוף  סוף  נרגע  הסביבון  אבל  דמעו,  עדיין  שלו  העיניים 

בשקט בתוך אגרופו הקמוץ.
יונתן הסתובב לאט ככל שיכול כדי לא לחטוף עוד מכה, ואז 

הוא ראה את הגלימות.
בבעתה,  בו  צפו  בהירות  בגלימות  עטופים  אנשים  חמישה 

עיניהם רחבות מהלם.
"א... א... אני...", התחיל יונתן, אבל לא היה לו שמץ של מושג 

איך לסיים את המשפט.
מאבן,  וארוכה  צרה  מערה  היה  אליו  נפל  שהוא  המקום 
אוהב  לא  אחד  אף  כמובן,  הקרקע.  על  ישבו  כולם  ומלבדו 

לקבל בומבות בראש.
חמוץ  וריח  וצונן,  יבש  היה  ועתיק, האוויר 

זמן  המון  שהיו  בגדים  של  בסל כמו 
הכביסה, הגיע לאפו.

"א... אני...", התחיל שוב יונתן, ואז הם 
צעקו בבת אחת.

"פרוסקט!" "טי כניס אדו!" 
"אפו פור אירטס!"

שהיה  מה  זה  לפחות,  או 

נדמה לו שהם צעקו, כי במילים שלהם לא היה שום היגיון.

הלא  המילים  על  להתגבר  כדי  בקול  אמר  הוא  "מצטער!", 
מובנות שלהם. "אין לי מושג איך הגעתי לכאן. אתם יכולים 

בבקשה להראות לי את היציאה?"
והם  מבוהלות  היו  שלהם  הפנים  עליו.  הצביעו  כולם  עכשיו 

סימנו לו משהו. משהו שהיה להם ממש חשוב.
ילד קטן עטוף בשמלה מוזרה רץ אליו וצעק משהו שנשמע 

כמו "אפוקריפסי טיס סלידס!"
רק  אולי  בחזרה.  יונתן  עליו  צעק  בונטק!",  קלוקס  "רוזרוז 

ג'יבריש הם מבינים.
הילד לטש בו מבט ואז קפץ עליו ובתנועה זריזה אחת חטף 

ממנו את דף השאלות מהחיידר.
חשב  הוא  כך  אחר  רגע  יונתן.  התקומם  עושה!",  אתה  "מה 

שאולי היה צריך לקשקש משהו כמו: "לולו לולו קלוק".
ודחף אותו מתחת  הילד התעלם ממנו. הוא לקח את הדף 

למחצלת קש בקצה המערה.
"זה שלי!", אמר יונתן בקול קטן, אבל איש לא הקשיב.

עכשיו הם דיברו ביניהם בדאגה. הוא שמע מילים שנשמעו 
לו, בעיקר  והראש התחיל לכאוב  וסטרטיוטס,  קינדיוס  כמו: 

בנקודה שנחבטה בתקרת המערה.
אחת  בבת  התכווצו  כולם  מעליהם.  שם  אי  נקשו  צעדים 

והחליפו ביניהם מבטים.
שני ילדים רצו אליו עם בד לבן גדול, והשליכו אותו על כתפיו 
בלי להתנצל אפילו. יונתן עיקם את אפו. הריח של הגלימה 
הכחול  המעיל  עם  להכחיש;  אפשר  אי  אבל  נוראי,  היה 

והחולצה המשובצת, הוא לא ממש השתלב.

ובגלימה הוציאה שק מצלצל  אישה עטופה בשמלה מוזרה 
ורוקנה מתוכו ערמת מטבעות זהובים.

יונתן נדרך והתקרב כדי לראות.
שלושה ילדים כהי שיער שלפו ממסתור בתוך הגלימה שלהם 
על  בכיסו.  שהחביא  לזה  דומים  די  מאבן,  סביבונים  כמה 

צלעות הסביבונים היו סימונים מוזרים בשפה שלא הכיר.
מטבע הם התיישבו בשיכול  נשך  אחד  ילד  רגליים, 

שיניו  ז בין  א הנהן ו
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בשביעות 
רצון. הם שקעו במשחק.

יונתן הבין. הסביבונים, המערה,  ובבת אחת 
השפה הזרה, הגלימות... איך עד רגע זה לא הבין לאן גרר 

אותו הסביבון???

מיד  אבל  רוקם,  את  בלעו  גברים  וכמה  התקרבו  הצעדים 
חייכו במאמץ.

"אי סרייה סו", אמר גבר אחד לחברו והגיש לו גוש אבן שאולי 
היה קובייה. יונתן ניחש שהוא אמר לו שעכשיו תורו.

בו בעניין, עד  יונתן צפה  ולרגע  המשחק היה נראה מרתק, 
ששמע את הקולות מפתח המערה.

והם  כולם הזדקפו בבת אחת. הכתפיים שלהם היו דרוכות 
ולא  רחבים  חיוכים  מחייכים  הגלימות,  את  אליהם  הידקו 

משכנעים.
מישהו הניח בידיו של אחר כמה מטבעות זהב וכולם הריעו 

בקול גדול.
ומבעד לתרועות, הוא שמע את צלילי השיחה בחוץ.

קול גברי גס גער, ילד ענה משהו בקול דקיק ומהלומה עזה 
ניחתה אי שם. יושבי המערה התכווצו.

ברגע זה יונתן הבין שהוא פוחד.
הפחד היה חום שלהט בתוכו והבעיר את מעיל הפוך שירש 
החזיקו  בקושי  ורגליו  חלקלקות,  היו  שלו  הידיים  מאליהו. 
וזה לא היה חלום. ואם  אותו. כי הוא היה שם, במערה הזו. 

היהודים ראו אותו, למה שהיוונים לא יבחינו בו?
ופתאום הוא רצה הביתה. אבא מכין עכשיו את הנרות, סוגר 
מנפה  אמא  החנוכייה,  בית  של  הזכוכית  דלת  את  בזהירות 
קמח במטבח... הוא מצמץ בחוזקה והידק אליו את הגלימה 

הישנה.
הצעדים התקרבו, ופתאום הם היו שם.

סנטרים  בהירות,  בטוניקות  חיילים  ארבעה 
נחושים ועיניים קרות.

את  מעיפים  השקים,  את  בזלזול  השליכו  הם 
המטבעות לכל עבר. אחד מהם דרך על סביבון. הם 
הרימו מחצלות, הזיזו כלי חרס הצידה והציצו לתוך שמיכות.

יגידו  הם  מה  להיראות.  לא  וייחל  המערה  לקיר  נצמד  יונתן 
עליו, על ילד שללא ספק לא שייך לשם? עם הכיפה לראשו, 
אבל  בינתיים,  אותה  הסתירה  הגלימה  לפחות  והציצית... 

לכמה זמן?
ילד  של  כתפיו  את  וטלטל  מטבעות  כמה  חטף  אחד  חייל 
ואז  ביושבים,  מזהירים  מבטים  העיפו  הם  כך  אחר  מבוהל. 

סוף סוף הם יצאו משם.
יונתן צנח ברגליים כושלות על רצפת המערה.

קפואים  ישבו  הם  זז.  לא  אחד  אף  ארוכות  דקות  במשך 
והמתינו.

וכשהצעדים נעלמו, נעמדו הגברים על רגליהם. הם הלכו אל 
המחצלת הפינתית, זו שהסתתרה בצללים, והוציאו מתוכה 

ניירות קלף צהבהבים.
התיישבו  הם  ובגעגוע.  בצמא  ליבם  אל  אותם  אימצו  ואז 
חזרה ושרו מילים שסוף סוף הוא הבין. הם התנדנדו בתנועה 
שהכיר היטב ולמדו במנגינה מתוקה שגרמה לו למצמץ שוב.

יוונים מפחידים.  ולא  כאילו לא היה כלום קודם. לא משחק 
תורה  ולמדו  במערה,  שהסתתרו  היהודים  שם,  ישבו  הם 

בתשוקה ובאהבה.
בדיוק  אותו  הוציא  נתי  בעדינות.  בכיסו  רטט  שלו  הסביבון 
גם את  כשהוא התחיל להסתחרר. ברגע האחרון הוא שלף 

דף השאלות שלו מתחת המחצלת ואימץ אותו אליו.
ומכונית  רטוב  רחוב  באמצע  עצמו  את  מצא  כשהוא  וגם 

חולפת התיזה עליו מים, הוא עדיין חיבק אותו חזק.

12

לתוכן המדורים

http://bit.ly/38MQUiN


mailto:sfart2008@gmail.com
mailto:sfart2008@gmail.com
http://bit.ly/2Eq3Xss


כרטיס הכניסה ישלח אליך במייל 
ביום ראשון הקרוב 
אם לא תמצאי – חפשי אותו בתיבת 
קידומי מכירות או בספאם

את המסיבה הזו את 

לא רוצה
להחמיץ!

http://bit.ly/35weY7m
http://bit.ly/2PwSX2E


בנות דודות

לך
יש

חברות

שעדיין לא 
מנויות למגזין?

 קולגות 

רשמי אותן כאן!
אם תגיעו יחד למסיבה, 

תוכלו לזכות בפרסים שווים.
כל הפרטים 

בעז"ה ביום ראשון.

http://bit.ly/2TrckuJ
http://bit.ly/2TrckuJ


הבמה שלך  

משימת השבוע
השתמשו בנרות חנוכה צבעוניים וצרו מהם יצירה מעניינת.

אפשר להדביק אותם על דף ולהוסיף ציורים מסביב.
office@hafsakatcaffe.co.il :שלחו תמונה של היצירה שיצרתם לכתובת

שלושת התמונות היצירתיות ביותר יעלו לשלב הגמר ויתפרסמו בגיליון הבא.
התמונה הזוכה תזכה את היוצר/ת במארז משחקים.
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לכל שמונת ימי החנוכה

רעיונות 
מלשחקים, 

הפעולת 
ויצירות יללדים 

חוט ממתקים
קונים 8 סוגי ממתקים וכל סוג קושרים לחוט אחד ארוך.

או  לתקרה,  ומדביקים  ביחד  מאגדים  החוטים  כל  את 
תולים על וו בתקרה.

כל ערב, לאחר הדלקת הנרות, מתחיל הטקס:
גורל(  עפ"י  או  לגדול  מהקטן  )מתחילים  הנבחר  הילד 
מקבל מאבא/מאמא את שלל החוטים מהצד שלא קשור 

ממתק.
הוא בוחר חוט אחד. לאחר הבחירה משחררים את החוט 
הממתק  ואיתו  נופל  המשוחרר  החוט  ו-הופ,  הנבחר 

המחולק לאותו יום.

נר פראפין צבעוני
קונים פתיתי פראפין )בחנויות יצירה( 

ושמים בתוך קופסת שימורים ריקה.
על  השימורים  קופסת  את  מחממים 

האש.
כשהפתיתים נמסים, מוסיפים שברי 
צבעי פנדה בצבע הרצוי ומערבבים.

חד  מאפינס  תבנית  לתוך  שופכים 
פעמית ומכניסים פתיל באמצע.

להוסיף  ואז  לייבוש  להמתין  אפשר 
שכבות בצבעים שונים.

אותו  מוציאים   – מתקשה  כשהנר 
מהתבנית.

דפי קסם
בהיר  בצבע  או  לבן  עדיף  ונר,  דף  ילד  לכל  נותנים 

אחר.
הילד מצייר עם הנר ציור בלתי נראה. כדאי להגביל 

לציורים שקשורים לחנוכה. 
לאחר מכן מחליפים דפים בין הילדים.

 – בדפי-קסם  וכמו  עיפרון  עם  הדף  על  מקשקשים 
הציור מתגלה.

חי-צומח-דומם
אחד  ובמקביל  הסביבון  את  מסובבים 
עד  בית,  האלף  את  אומר  מהמשתתפים 
למצוא  צריכים  המשתתפים  נעצר.  שהסביבון 

חי, צומח דומם וכולי באותה אות.
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אהיל יפני לנרות 
חומרים דרושים:

מקלות ארטיק
נייר אפיה

דבק 
צבעים וטושים

יוצרים  ארטיק  מקלות  בעזרת 
ריבועים  ארבעה  של  מסגרת 

זהים בגודלם.
באותו  ריבועים  משרטטים 

גודל על נייר אפיה וגוזרים.
מארבעת  אחד  כל  וצובעים  מקשטים 
הריבועים בסימני החג, במנדלות או בציור 
שניתן  האפיה,  נייר  של  )היתרון  חופשי 

להעתיק עליו כל ציור שנמצא מתחתיו(
לבסוף, מדביקים את הריבועים למסגרות.

המסגרות  את  סלוטייפ  בדבק  מצמידים 
קובייה  מעין  שתיווצר  כך  לשניה,  אחת 

חסרת גג ורצפה.
את  ונכבה   – שעווה  נרון  נדליק  בתוכה 

האור. התוצאה מרשימה!

חדר בריחה / מצא את המטמון
להגיע  כדי  משימות  של  רצף  לילדים  לתת  התוכנית: 

ליעד/למטמון.
דוגמאות נחמדות: 
1. הרכבת פאזל: 

בבית  להכין  או  השקל  בחנויות  חלק  פאזל  לרכוש  ניתן 
של  המקום  על  רמז  לרשום  הפאזל  על  מבריסטול. 

המשימה הבאה.
2. כרטיס גירוד: 

למקום  משימה/רמז  כרטיס  על  רושמים  ההכנה:  אופן 
הבא, מדביקים על הכיתוב טפט שקוף או דבק סלוטייפ 

עבה כדי שלא ימחק הכתב. מכסים את הכיתוב בגואש 
ממתינים  כלים.  סבון  עם  מעורבב  כסף  בצבע  מטאלי 

לייבוש. כדי לגלות את הרמז יש לגרד את הצבע.
3. כתב סתרים:

ניתן לקנות בחנויות השקל עט לייזר. רושמים צופן על דף 
לבן ומצרפים את העט לדף )או מחביאים אותו בקרבת 

מקום(.
4. כתב סתרים 2: 

את  ומגלים  לבן  שעווה  נר  בעזרת  לבן  דף  על  רושמים 
הכתוב בעזרת מילוי כל שטח הדף בעיפרון.

5. תשבץ: 
מכינים תשבץ נחמד ומדגישים טור לצופן הבא.

18

לתוכן המדורים

http://bit.ly/2PwSX2E


משחקי סביבון 
כל משתתף מסובב בתורו את הסביבון ופועל לפי האות 

שבה עצר הסביבון.
להלן מספר הצעות: 

משחק 1
נ – נס, צריך לספר נס שקרה לי )על ניסיך שבכל יום!(

ג – גדול, משהו טוב שעשיתי )יצאתי גדול!(
ה – היה, מודה לה' על משהו שהיה, לטוב ולרע... )הודיה 

על עבר, או שמחה שזה כבר עבר(
פ – פה, כאן ועכשיו, על מה אני מודה?

פשוט נפלא לשמוע את הקטנים ביותר, קל וחומר את 
הגדולים.

ניסים  של  בימים  ולהודות  להעריך  להחמיא,  לומדים 
ונפלאות!

 

משחק 2 
נ- נשאל שאלה – שואלים שאלות שקשורות למשפחה.

ג – גומרים הכול )תחרות אכילה, המנצח הוא מי שגומר 
ראשון הכול(

מתנות  מצחיקים,  דברים  מיני  )כל  הפתעה   – ה 
שקשורות למשפחה(

פ – פותחים את הלב )מפרגנים לאחד מהמשתתפים(

משחק 3
 – מכינים לפני המשחק שוברים של פרסים שווים כמו 
ממתק,  אבא,  עם  בשכונה  טיול  חגיגית,  ערב  ארוחת 
משאת  פי  על  ועוד,  אמא  עם  רק  משחק  ארוך,  סיפור 

נפשם של הילדים.
משחקים על פי נפילת הסביבון:

נ – נותנים נשיקה למי שבוחרים.
ג – מביאים מטבע אחד למי שיושב מימין.

ה – מקבלים מטבע מהקופה.
ילד שומר על  פ – פרס – מרימים שובר מהערמה. כל 
בהמשך  כרצונו  בהם  ומשתמש  בהם  שזכה  השוברים 

החג או השנה. מדהים איך הילדים שמחים!
 

משחק 4
מכינים מראש כרטיסים לכל אות שעל הסביבון:

נ – נתינה
ג – גם אני גם השני

ה – הפתעה 
פ – פעילות

כל ילד מסובב את הסביבון ולוקח כרטיס מתאים.
פעילות – לדוגמה: לקפוץ 5 קפיצות על רגל אחת. 

הפתעה – סוכריה או ממתק. 
נתינה – לדוגמה: לתת לשני משהו כמו כוס מים, לוותר 

לו על משהו.
גם אני גם השני – פעילות משותפת עם עוד משתתף או 

תחרות בין שניים.

משחק 5
מ-4  יותר  יש  אם  הסביבון.  מאותיות  אות  בוחר  ילד  כל 

משתתפים, כמה משתתפים מקבלים את אותה אות.
מכינים קופסה עם מטבעות של 10 אגורות. 

כל אחד בתורו מסובב את הסביבון. המשתתף שיצאה 
האות שלו, מקבל 10 אגורות.

גם משחק וגם דמי חנוכה.

משחק 6
מה צריך:

סביבון )עדיף עם 6 פאות – כולל ציור כד וחנוכייה, אם 
ניתן עוד להשיג...(

חבילה של עדשים/קליק או כל ממתק אחר
 

מחליטים על כל אות וציור שעל הסביבון כמה הוא שווה, 
נניח:

נ - +3
ג - -1

ה - +2
פ - -2

חנוכייה – התור מתהפך
כד – הפסדת 2 תורות

 

המשחק
השאר  ואת  קליק,  עדשים/   4-5 מקבל  משתתף  כל 

שמים ב'קופה' באמצע.
ועל פי הפאה  כל משתתף מסובב בתורו את הסביבון, 
)לפי  פועל  הוא  נופל,  כשהסביבון  שנגלית  העליונה 
 3 נ – הוא מקבל  מה שהוחלט בהתחלה(. אם נפל על 
עדשים מהקופה. אם נפל על ג – מחזיר לקופה עדש. 
יהיה אחריו  אם נפל על חנוכייה – השחקן שהיה לפניו 

ויתהפך התור, וכן הלאה.

המטרה:
לסיים את העדשים בקופה.

המנצח:
מי שיש לו את כמות העדשים הגדולה ביותר.

לקינוח כל אחד אוכל את השלל שלו.
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יצירה + משחק והפעלה
היצירה

גרבי רגל ישנים, צמר גפן, בדים למילוי, לורד אדום.
צמר  מכניסים  הסגור.  הצד  עם  רבע  ומשאירים  מהגרב  כ-3/4  גוזרים 

גפן/בדים, קושרים, צובעים עיגול לריבה/שוקולד.
המשחק 

עם  מנגינה  באותה  מטפחת'  'לשים  המוכר  המשחק  את  משחקים 
מילים שונות: להכין סופגנייה כדי לאוכלה שתיים שלוש הכנתי לי, אחת 
את  אתן  לך  שלי,  הסופגניה  את  אתן  לך  שוקולד,  עם  אחת  ריבה,  עם 

הסופגניה שלי.
ההפעלה

הסיר  היא  כאילו  מפה/שמיכה  מביאים  כנ"ל,  סופגניות  הרבה  מכינים 
ומקפיצים את הסופגניות בתוכה לקול ליווי מוזיקה של חנוכה.

הסופגנייה הכי מתוקה
מדפיסים תמונה צבעונית של כל ילד, 
חזק  יהיה  כך  כרומו,  דף  על  אפשר 

יותר.
או  קרטון  על  התמונה  את  מדביקים 
על קרטון ביצוע בצורת סופגנייה, כך 
הריבה  כביכול  היא  הילד  שתמונת 

המתוקה של הסופגנייה.
נותנים לילד לקשט בשלל חומרים את 

הסופגנייה הכי מתוקה בעולם.

קופסת הפתעה
קונים מנעול קוד עם 3-4 ספרות. נועלים בו קופסה ובתוכה 

הפתעה משמחת.
חושבים על חידות שמובילות לספרות הרצויות.

הלכות  לגבי  נכון  נכון/לא  של  שאלות  עם  דף  לדוגמה: 
הראשונה  הספרה  הוא  הנכונות  התשובות  ומספר  חנוכה, 

בקוד.
חידות בציורים ומספר הפתרונות שקשורים לחנוכה/שהם 

פתגם חז"ל וכולי, הוא ספרה נוספת בקוד.
חידות גימטריה וסכום הספרות הוא הפתרון.

הראשונה  הקבוצה  קבוצות.  ל-2  הילדים  את  מחלקים 
שפותרת נכון ומצליחה לפתוח את הקופסה – מקבלת את 

ההפתעה.

מכינים ארוחה
אחראי  אחר  ילד  יום  בכל 
הערב,  ארוחת  הכנת  על 
כשהדגש על הכנת מאכל 
ומושקע  מורכב  אחד 
ירגיש  שהילד  כדי  יותר, 
מההכנה  וחוויה  סיפוק 

ומהפידבקים שקיבל.

חותמות צבע
)אפשר  מסול  צורות  בקבוקים  פקקי  גב  על  מדביקים 

לקנות אותם בתפזורת(.
נותנים לילדים לטבול את החותמות בצבע וליצור תמונות 

מעניינות.
 

קישוטי חנוכה
מקשטים את הבית עם הילדים. זה 
יוצר אווירה נעימה וגם תעסוקה אין 
סופית. לוקחים ציורים מודפסים של 
כד,   – לחנוכה  שקשורים  אלמנטים 

סביבון וכדומה.
ניירות  טושים,  לילדים  נותנים 
מקשטים  והם  וכולי,  צבעוניים 

וצובעים כיד הדמיון הטובה.
מתנות,  סרט  לוקחים  אח"כ 
היצירות  כל  את  אליו  מצמידים 

ותולים מקיר לקיר.
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ציור משפחתי
יושבים מסביב לשולחן אחד. כל משתתף מקבל דף צביעה שהוא בוחר, רצוי לגוון.

במרכז השולחן יש צבעים, עפרונות וטושים.
כל אחד רושם את שמו על הדף ומתחיל לצבוע. קובעים זמן קצוב. בתום הזמן, מפסיקים ומעבירים את הציור לזה 

שיושב מצד ימין. כל הציורים זזים מקום, ושוב, מתחילים בצביעה ל-5 דקות, בציור של מישהו אחר...
כך ממשיכים בסבב המשפחתי.

זה יצירתי מאוד, מעניין, מסקרן ודורש גם התגברות, כשילד רואה שמישהו צבע לו אחרת משתכנן.

קופסת סביבונים 
שהצטברו  הסביבונים  כל  את  אוספים  חנוכה  אחרי 
למעלה,  ומאחסנים  בקופסה  אורזים  השנים,  במשך 

כך שכל השנה הם לא בהישג יד.
בחנוכה מורידים את הקופסה והילדים נהנים כל כך. 
כל  עם  ומשחקים  סביבון  כל  קיבלו  ממי  נזכרים  הם 

סביבון מחדש, אפילו הפשוט ביותר.

בניית מיניאטורות 
מקרטון 

לוקחים קרטון של קורנפלקס, 
וממנה  אחת  דופן  חותכים 
מכינים מחיצות. בתוך ה'בית' 
ומכניסים  ריהוט  מעצבים 

אנשים של פליימוביל.

חנוכייה מקליקס
מכסים כל עמוד של סורג בקליקס וכך נוצרת 
הסורגים.  על  שעומדת  מדהימה  חנוכייה 
מכיוון שזה פלסטיק, אין חשש שייהרס מגשם 

או משמש.

סביבון ממתקים
מכינים סביבון גדול מקרטון או מחומר אחר. 
ההכנה והקישוט הם תעסוקה חינוכית ומהנה. 
ממלאים בפנים בכל יום ממתק אחר לכל בני 
קישוט  וזה  בתקרה  וו  על  תולים  המשפחה. 

מקסים לחנוכה.

קישוטים
מעץ  עגולים  סביבונים  קונים   •
בגואש  צובעים  בשקל',  ב'הכול 
מהם  חלק  נוצצים.  פייטים  ומדביקים 
משחקים.  ובחלק  לקישוט  תולים 

כשמסובבים הפייטים מנצנצים.
כדים,  בצורת  חתוך  קלקר  קונים   •

פייטים צבעוניים וסיכות.
עליו  משרטט  כד,  מקבל  אחד  כל 

דוגמה ומשבץ את הפייטים בהתאם.
לוקח זמן אבל יוצא מושלם!

על  זרחניים  קריפונים  מדביקים   •
הקשורות  בצורות  שחור  בריסטול 

לחנוכה.
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רביעיות
מכינים קלפי רביעיות עם תאריכים משותפים/ אותיות 

בשם/ שנת לידה/ תחביבים ועוד. 
הראשון  בחלק  כאשר  ל-2,  המשחק  את  לחלק  ניתן 

הילדים מכינים את ההגדרות,
על  הגדרות  הרבה  הכי  מוצא  מי  תחרות  כמין 

המשפחה, ואח"כ לאסוף את כולם למשחק מעניין.
ניתן לערוך את הקלפים במחשב ובמקום להדגיש את 

ההגדרה – לשים תמונה של השם/החפץ המדובר.

חנוכיית ההפתעות
קרפ  בנייר  מכסים  לחצי,  טואלט  נייר  גלילי  חותכים 
)אפשר גם במפית( ומחביאים בתוך כל 'נר' הפתעה 

מתוקה או פתק שמרמז מה עושים היום.
דוגמאות: 

לסבא  נוסעים  סופגניות,  קישוט  שוקולד,  מטבעות 
וסבתא, מכינים לביבות, הצגה משפחתית ועוד ועוד.

כל יום אחרי הדלקת נרות מחוררים את הנר המתאים 
ומגלים את ההפתעה לאותו יום.

עיתון משפחתי
דפים  להכין  מהילדים  מבקשים 
מתכונים  משימות,  תשבצים,  עם 
לחוברת  הכול  מקבצים  מעניינים. 
ילד.  לכל  ונותנים  משכפלים  אחת. 

בכל יום עושים יחד מספר דפים.
גם כאן ניתן לחלק את המשימה לימי 

הכנה וימי פעילות.

טרמפולינת בלונים
בלונים   100 של  חבילה  מנפחים 

ומכניסים לציפה.
על  שהונח  מיטה  מזרן  על  מניחים 
ופשוט  נפילות,  למנוע  כדי   – הרצפה 
הטרמפולינה  על  לקפוץ  מתחילים 
הבלונים.  את  לפוצץ  ובדרך  הביתית 
יותר,  מנופחים  יהיו  שהבלונים  ככל 
כך הם יתפוצצו מהר יותר, לבחירתכן.

פיקניק בבית
כשרוצים לעשות משהו מעניין וחוויתי ולא מתאפשרת 
במינימום  ליהנות  אפשר  בחוץ,  כשגשום  או  יציאה, 

השקעה – עושים פיקניק בבית!
מכינים ארוחת בוקר/צהריים, כמו שמכינים לפיקניק. 

חלק מהכיף הוא שגם הילדים ישתתפו בהכנות.
עליה  יושבים  וכווווולם  הבית  במרכז  שמיכה  פורשים 

ואוכלים!
גם אבא ואמא!

איפה זה?
פינות מעניינות  מצלמים בבית כל מיני 

ונותנים לילדים לזהות איפה/מה זה?

מקלות רופא, ארטיק 
וגפרורים

יצירות  הנ"ל  מהחומרים  מכינים 
על  ומדביקים  וכולי(  סביבון  )חנוכייה, 

דפים בדבק חם.
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לוח ציור
צובעים בריסטול בפנדה. אפשר לחלק את הבריסטול 
למשולשים או לריבועים ולצבוע כל חלק בצבע אחר. 
מכניסים את הבריסטול לתוך ניילונית באיכות טובה 
בכמות  שחור  בצבע  אצבעות  צבעי  לתוכה  ושופכים 
ממקום  הנוזלי  החומר  את  להניע  אפשר  שיהיה 

למקום .
סוגרים את הניילונית בצורה הרמטית באמצעות דבק 
חשמל וכדומה, והיצירה הופכת למשחק של לוח ציור.
כאשר הילד 'מצייר' באצבע על הניילון, הצבע השחור 
ושוב  מתגלה,  הצבעוני  הבריסטול  של  והצבע  'זז' 

אפשר 'למחוק' ולצייר משהו חדש.

סופגנייה מחמיאה
קונים סופגניות ריקות ומכינים:

סירופ שוקולד, קצפת, שברי שוקולד מכל הסוגים, 
חתוכים  תותים  צבעים,  מיני  בכל  קטנות  סוכריות 
לפרוסות דקות, שברי אגוזי פקאן, ממרח אגוזי לוז – 
על  העולה  ככל  טעימות  תוספות  מיני  כל  בקיצור, 

דעתכם.
בנוסף, כל ילד מקבל דף ממו 

וכשהכול מונח על השולחן וכולם סביב,
הפעילות מתחילה:

מקבל  ילד  כל  לזוגות.  מתחלקים  הילדים/משפחה 
סופגנייה שעשו בה חור בגודל של פתק קטן. כל אחד 

צריך לכתוב דברים טובים על בן זוגו.
לתוך  ומכניסים  קטן  לגודל  הפתק  את  מקפלים 

הסופגנייה.
לפי  אבל  הסופגנייה,  את  מקשט  אחד  כל  כעת 

ההוראות והטעם של בן הזוג שלו.
עם  דף  הסופגנייה  בתוך  למצוא  ישמח  אחד  כל 

מחמאות ומילים טובות
וסופגנייה שמעוצבת בדיוק לפי טעמו!

תוכנייה
כל ערב מכינים תוכנייה ותולים על המקרר. 

סדר יום מובנה שכולל: 
תפילה,

ארוחת בוקר, 
שעת סיפור )כל יום ספר אחר(, 

שעת משחק )כל יום משחק קופסה אחר(, 

שעת יצירה 
יציאה לגינה

ספרים ומשחקים 
לחתוך  )אפשר  נקודות  במספר  מזכה  פעילות  כל 
הנקודות  את  שומרים  הילדים  צורות(.  ממנקב 
כל  כאשר  לקניות  יוצאים  האחרון  וביום  בארנק, 

מספר נקודות = שקל.
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יריד חנוכה
בכל חדר מכינים פעילות אחרת:

קונוסים  הכנת   – או  בשקל'(  )מ'הכול  יצירה  חדר 
לפופקורן.

חדר חושך )מקרנצ'יק – ניתן להשיג בגמ"חים(
מוכנה/עוגיות/ שוקולד  כדורי  של  עיסה   – במטבח 
יש  כבר  )ואז  ביתי/פיצות  יבמבמם  פופקורן/מכשיר 

ארוחת ערב...(
בסלון – תחרויות )למצוא סיכת סבתא בקערה עם 

ועליה עדש קטן בלי  נייר/ ללכת עם כף בפה  גזירי 
להפיל...(

במרפסת – טרמפולינה או מצנח.
את  יחד  עושים  וכולם  לחדר  מחדר  יחד  עוברים 

הפעילויות.
כמובן, מכינים לפני כן שלטים, כרזות ובלונים...

כל  על  כן  שלפני  בשבוע  שוברים  לחלק  גם  אפשרי 
ואז  פירגון,  זריזות,  חריצות,  ויתור,  טובה,  התנהגות 

'משלמים' בשוברים לדוכנים.

משחק הזיכרון בכוסות 
אטומות

)שתיה  כוסות  גיל(  )תלוי  כ-30  לוקחים 
חמה( ושמים מתחת לכל 2 כוסות ממתק 

זהה,
 – זיכרון  ואז משחקים ממש כמו משחק 
ממתקים   2 ולגלות  כוסות   2 להרים  יש 

זהים. 

תוכנית
אלה  רק  )כמובן  חנוכה  של  הערבים  את  מחלקים 
לביבות משפחתיים( לכל  יוצאים בהן לערבי  שלא 
במשפחה(  הילדים  מספר  )לפי  ילדים  ילד/זוג 
נותנים ערב אחד שבו הוא/הם צריכים להכין תוכנית 
 – מניסיון  המשפחה,  לכל  הנרות  הדלקת  לאחרי 
)ובמיוחד אם  מעסיק אותם, מגבש את המשפחה 
הם מחולקים לזוגות(, ואת מגלה שלא ידעת כמה 

יצירתיים הילדים שלך. נסי ותופתעי.

אותיות
אחד המבוגרים מקריא את האותיות של האלף בית

וכל הילדים צועקים מה מתחיל באות א' שקשור לחנוכה, ואח"כ באות ב' וכולי.
זה מתאים לכל הרמות – כמובן שבתחילה שואלים את הקטנים יותר.
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יצירות לכל גיל
צובעים  מפתחות:  מחזיק  יצירת   – לקטנים  יצירה 
בלורדים סביבון גדול על שקף, מנקבים חור למחזיק 

מפתחות ומכווצים בחום גבוה בתנור...
יצירה לגיל בינוני – תערוכת חנוכיות מקרטונים. 

מעוצב.  תמונות  אקורדיון  יצירת   – לבנות  יצירה 
החומרים: בריסטול לבן, דפים צבעוניים, דפי פנקס 
יפים מחנות השקל, מדבקות יהלומים, מנקב חורים, 
בדים  בשאריות  להשתמש  )אפשר  חיתוך.  סכין 

וסרטים, אם יש...(
לקשט  שאפשר  דברים  המון  יש  השקל  )בחנויות 
בעזרתם אלבומים: סרטי דבק צבעוניים, מדבקות, 

מנקבים בצורות שונות ועוד(.

בתוכם  ולהשחיל  פינות  דמויי  חריצים  ליצור  אפשר 
גזירה  ע"י  תחרה  מעין  ליצור  אפשר  התמונות.  את 

גלית של דף וניקוב חור בכל גל.
לפתח  ללכת  שאפשר  זמן  הוא  חנוכה  כללי  באופן 

תמונות ולסדר באלבומים – תעסוקה לשעות!
לחדר.  חרוזים  וילון  יצירת  גדולות:  לבנות  יצירה 
רקמה  חוטי  וגנים(:  יצירה  )בחנות  החומרים 
חרוזים  גם  לשלב  )אפשר  גדולים  וחרוזים  עבים 
קריסטליים( בגווני החדר, עם נגיעה של צבע שונה. 
ושונים  גדולים  רווחים  עם  וקושרים  חרוז  משחילים 

בין חרוז לחרוז.
מהחלון.  יותר  ס"מ  כ-30  באורך  יהיו  החוטים 
משחילים אותם על מוט וילון והרי לכם וילון מקסים.

תחרות מילים
העשרת  ומעודד  לכתוב  שיודעים  לילדים  מתאים 

שפה ואוצר מילים.
כל ילד מקבל דף ועט. מחליטים על משך זמן ושמים 
סטופר. כל ילד צריך לכתוב כמה שיותר מילים עם 
'חנוכיה'.  של  האותיות  את  שמכילות  משמעות 

המנצח – מי שכתב את מספר המילים הרב ביותר.

מחפשים את הציור
וכולי  סופגניות  נרות,  סביבונים,  חנוכיות,  מדפיסים 
בכל  אותם  ומחביאים  יחסית(  קטן  )בגודל  דף  על 

החדר או הבית, והילדים צריכים ללכת לחפש.
צריך  אחד  וכל  אחר  צבע  ילד  לכל  להדפיס  אפשר 

למצוא את הצבע שלו.

הצגת חנוכה
מאחד מאוד, מהנה ומגבש.

להמחיז הצגה כלשהי, אפשר סיפור 
תחפושות  כולל  לחנוכה,  שקשור 
ההצגה.  את  ולהסריט  ואביזרים, 
לילדים  להראות  אפשר  אח"כ 

ולהנות ביחד.

מציירים בקצף
קונים קצף גילוח )יש בכל סופר(. 

שופכים על השולחן ונותנים לילדים 
לצייר סביבונים, סופגניות וחנוכיות.

ולא  לאט  לאט  מתאדה  הקצף 
משאיר לכלוך כלל.
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בר בצק ביתי
מכינים בר בצק לפי המתכון. נותנים לילדים לשחק 

עם קורצנים. 
מתכון מוצלח לבר בצק

1 קילו קמח
31/2 כוסות מלח

31/2 כפות מלח לימון
101/2 כפות שמן

61/2 כוסות מים רותחים
לבחירה: צבע מאכל

ללוש היטב במיקסר ולשמור בשקית אטומה.
הבצק נשאר טוב תקופה ארוכה

שימו לב – יש לזרוק אותו לפני פסח! 

שוק
ארגזים הם תעסוקה נפלאה. שלחו את הילדים למצוא 

וסכמו  הקרובה  המכולת  בחנות  נקיים  ארגזים  מספר 

מחכה  העבודה  אחרי  הביתה  חוזרות  שכשאתן  איתם 

תוכלו  ילד.  לכל  ומקושט  יפה  מדוכן  הבנוי  שוק  לכן 

להבטיח שאתן תמלאו את הדוכנים – בפרסים קטנים, 
באוכל אחרי הדלקת הנרות או בכל דבר ממריץ אחר. 
תופתעו לגלות איך הם התעסקו במשך שעות בהכנת 

השוק וכמה הנאה תהיה לכולם במילוי הדוכנים...
טובים,  במספריים  מראש  הבית  את  לצייד  ממליצה 

דבק סלוטייפ, מדבקות, קריפונים ולורדים – לקישוט.

סביבון 
שוקולד

מה צריך?
של  פיטמה 

בקבוק
שוקולד
סוכריות

בייגלה
פטמת  את  ממלאים  שוקולד,  ממיסים 
תוקעים  המומס.  בשוקולד  הבקבוק 
קטנות.  בסוכריות  ומקשטים  בייגלה 
לאחר שהשוקולד מתקשה, מחלצים אותו 

מפטמת הבקבוק ומשחקים.

צביעה עם צבעי חלונות
ניתן לקנות בחנויות יצירה.

יש מדבקות חלון שניתן לקנות ולצבוע אותן או שניתן 
לקנות תוחם בצבע שחור ולצייר צורות, ולמלא אותן 

בצבעים נוספים.

משחקים מהארכיון
המשחקים  כל  את  להוציא  הזמן  הוא  חנוכה 

המשפחתיים שגנוזים אי שם ושכחנו מהם...
תורם למשפחתיות. 

ההרכבה  משחקי  את  יש   – בעבודה  כשאמא  גם 
מהארכיון.

תפו"א לחנוכה
אותו  ומעמידים  תפו"א  לוקחים 
זוויות של  בו שתי  לאורך. חותכים 

90 מעלות ונוצר לנו סביבון.

לנו  ויש   – למטה  מלמעלה  לפרוסות  אותו  חותכים 
תפוחי אדמה בצורת סביבונים. 

המקלות שנשארו הם נרות.
את תפוחי האדמה אופים בתנור בתיבול מוכר ואהוב. 
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 גולן .תשחץ חנוכה / י

חודש   מלך יון 
 חנוכה 

מוסיפים  
בחנוכה 
 בתפילה 

הדור  
להדליק בו 

 

מבני  
 מתתיהו 

אם שבעת  
 הבנים 

 

פרשה 
בחומש 
 שמות 

פרשה 
בחומש 
 דברים 

כלי 
 כתיבה

עבודתם  
בנשיאת 
 משאות 

אחי      
 אברהם 

   

ממסכתות 
 הש"ס 

מן   
האמהות 

 

      חזון    

לשם כך 
מדליקים 

חנוכיה 
 בחלון 

"כתבו לכם 
על קרן 

 ה..." 

עיר נמל    
 בארץ 

משותף      שמנת  
לחנוכה, 

שבת 
 ונשמה

פיוט     נאה    פלא    
 לחנוכה 

 

ניתן כדמי 
 חנוכה 

    
בן גדעון 

 

   טיפה     

ימי הודאה 
לזכר הנס 

בימי 
 היוונים 

מאכל 
 לחנוכה 

מן 
האותיות 

 

מבני נח   
 

כאלו יש  4   
במרובע 

 

    

מבני 
 מתתיהו 

צער עמוק 
 

 ילדה 

משחק      
 בחנוכה 

      

תלמיד 
חכם 

 )ר"ת( 
  

 פרח ריחני
 

עיר בתימן     
 

     

מחשבה 
 

מן משקה 
 

גוף שני  
 יחידה 

השופט      
התשיעי 

 

    

מן התווים 
 

שיח  
 מדברי 

גבעה    
 גבוהה 

 זעזוע    קרס   

מילת 
 שאלה 

ממצוות 
 האשה 

מן 
 האותיות 

אל   
 תוכח... 

מילת 
 שלילה 

מבני אדם 
 הראשון 

      הטמנה  

עני, מסכן  ישן 
 

תפילה 
 בחנוכה 

           

אחד  
מזמני 

הדלקת נר 
 חנוכה 

  י        

תשחץ חנוכה 
|   י. גולן
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האמנות שלנו היא 
ללמד אותך להרוויח 

יותר מכל יצירה

להפוך כל מאפה 
לפרזנטציה 

מעוררת השראה

 אפרת ליבפרוינד
 מלכי אדלר

ש
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בארים, שולחנות, 
ומנות פינגר פוד, 

קינוחים ומגשי פירות

 ציפי כהן
 מרצות אורחות

קונדיטורית
בוטיק

עיצוב בארים 
ואירועי בוטיק

מפגשים מפגשים10 8 מסלול פרימיום מקיף 
את עולם הקונדיטוריה 
תוך חשיפה לטרנדים 

בינלאומיים

 אפרת ליבפרוינד 
 גלית בושי 
 מלכי אדלר

פטיסרי
שף

מפגשים  61

סדנת 
זילוף

ערב לביבות 
וגיבוש

מקצועית בחנוכה
לנשים ונערות

גלית בושי

מגוון טכניקות -כל 
אחת יוצאת עם עוגה! 

רוצים לערוך ערב גיבוש 
בלתי נשכח? 

חוייה משפחתית 
ומקצועית בקמפוס 

הקולינרי
גם סדנה וגם ארוחה!

בית הספר הגבוה למקצועות הקולינריה

פולה
תעודה כ

שיונל
רות באיגוד לבוגרי פרופ

חב
לל 

כו המתכון שלך להצלחה במטבח



מצרכים:
2   כוסות פצפוצי אורז
100 גרם שוקולד מריר

2   כפות שמן
3   כפות חמאת בוטנים
2   כפות סילאן או דבש

לציפוי:
100  גרם שוקולד מריר
1/2 כוס חמאת בוטנים

כף שמן

אופן ההכנה:
השוקולד  את  יחד  מערבבים  קטנה  אש  על  קטן  בסיר 
הדבש  או  והסילאן  הבוטנים  חמאת  השמן,  המריר, 
ונמסה.  אחידה  תערובת  לקבלת  עד  בחישה,  כדי  תוך 
עם  התערובת  את  מערבבים  מכך!  יותר  לבשל  לא 
קייק.  אינגליש  תבניות  בשתי  ויוצקים  הפצפוצים 

מעבירים למקפיא לחצי שעה. 
במיקרו  או  אדים  על  כפול  בסיר  הציפוי:  את  מכינים 
השמן.  עם  המריר  השוקולד  את  ממיסים  לדקה, 
כפית  בעזרת  התבניות.  שתי  על  ומורחים  מערבבים 
אותם  ומקשקשים  בוטנים  חמאת  של  פסים  יוצקים 
לתוך השוקולד בעדינות, לקבלת מראה שיש. מחזירים 
למקפיא לחצי שעה נוספת, פורסים לפרוסות ומגישים. 

ממתק פצפוצים 
וחמאת בוטנים שיש

ממתק פצפוצים וחמאת בוטנים שיש
אפשר להכין אותו ללא הציפוי והוא 
עדיין יהיה טעים מאוד ומוצלח. אפשר 

להעביר אותו למנג'טים או סתם 
לחתוך לקוביות. כאן הוספנו לו מראה 
'טיגריס' מנומר ששדרג אותו עוד קצת. 

  Taster's Choice
| אביגיל מייזליק

דרגת קושי: קלה    
כ-16 פסים של ממתק
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מצרכים:

2 כוסות פופקורן גולמי
3 כפות שמן

לציפוי:
100 גרם חמאה או חצי כוס שמן

11/2 כוסות סוכר חום
1/2 כוס דבש

כפית תמצית וניל
1/2 כפית סודה לשתיה

דרגת קושי: קלה   
זמן הכנה: 7-8 דקות  

זמן אפיה בתנור: חצי שעה    
אין כאן כמות מדויקת

אופן ההכנה:

השמן  את  שמים  הפופקורן:  את  מכינים 
מכסים  הפופקורן,  את  ועליו  בסיר 
על  בקוטרה,  בינונית  ללהבה  ומעבירים 
גבוהה. מבשלים עד שכל הפופקורן  אש 

מתפוצץ. מעבירים לקערה. 
הציפוי  חומרי  כל  את  סיר  באותו  שמים 
תוך  מבשלים  לשתיה,  מהסודה  חוץ 
מנמיכים  נמס,  שהסוכר  עד  ערבוב  כדי 
דקות.  חמש  עוד  ומבשלים  האש  את 
הסודה  את  רבה  בזהירות  מוסיפים 
על  מיד  יוצקים  ומערבבים,  לשתיה 
את  מעבירים  ומערבבים.  הפופקורן 
הפופקורן לתבנית התנור ואופים במשך 
120 מעלות. האפיה  חצי שעה בחום של 
למשך  לפריך  הפופקורן  את  הופכת 
עד  סגורה  בקופסה  שומרים  ארוך.  זמן 

להגשה. 

פופקורן מתוק 
בציפוי קרמל

אפשר לעשות אותו חלבי עם חמאה 
או פרווה עם שמן, בכל מקרה הוא 

טעים במיוחד! 
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מצרכים:

1 ק"ג תפוחי אדמה
3 ביצים
כף מלח

פלפל שחור
שמן לטיגון

אופן ההכנה:

מקלפים את תפוחי האדמה ומגררים אותם במגרדת דקה לקערה גדולה.
מוסיפים את הביצים, המלח והפלפל השחור ומערבבים היטב.

שופכים את הנוזלים שמצטברים בקערה.
מחממים שמן במחבת שטוחה ורחבה. מעבירים כף תערובת לשמן הרותח.

מטגנים עד ששולי הלביבה משחימים והופכים לצד השני.
מוציאים את הלביבות לצלחת עם נייר סופג.

מגישים עם שמנת חמוצה או קטשופ.

לביבות 
תפוחי אדמה

לביבות טעימות, אהובות מאוד על ילדים.
הכינו את התערובת לפני הדלקת הנרות, ולאחר ההדלקה טגני את 

הלביבות וכך תוכלו לאכול לביבות טריות לאור נרות החנוכה.
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כדי להקל עליכן בקניית 
מתנות לדמי חנוכה, אנו 

ממליצים לכן על 
שלושה ספרים 

מיוחדים שכולם 
ישמחו לקבל

פלאי גוף האדם בעין יהודית
ספר מרתק המציג באופן חי ומוחשי את המורכבות 
גוף האדם: את מערכות הגוף השונות,  של בריאת 
ואת  הפנימיים  האיברים  את  והחושים,  המוח  את 

השרירים והעצמות.
לילדים  מתאים 
שישמחו  סקרנים 
למסע  להצטרף 
מדהים אל תוך האדם, 
הסודות  את  לגלות 
בכל  הבורא  שטמן 
להבחין  בגופנו,  איבר 
המופלאות  בתכונות 
וללמוד  בנו  שברא 
כדי  לעשות  עלינו  מה 

לשמור עליו.
הספר באישור הוועדה 
הרב  של  הרוחנית 

ישראל גנס שליט"א

נשמת ירושלים
הסופרים  מחשובי  ארליך,  אריה 
בתי  יליד  החרדית,  בעיתונות 
אונגרין שבישוב הישן, וברוך יערי, 
אמן העדשה שמצלם את שכונות 
ומצליח  בירושלים  הישן  היישוב 
להציץ עם מצלמתו אל המקומות 
 – הישן  ביישוב  ביותר  השמורים 
חברו יחדיו לכדי יצירה אלבומית 

את  המתעדת  וכתובה  מצולמת 
את  המלאכה,  ובתי  החנויות  את  הכנסיות,  ובתי  הסמטאות 
והעצובים  השמחים  הרגעים  את  השנה,  ומועדי  השבתות  ערבי 

בשכונות שהן מושג אגדי הרבה לפני שהן מקום מגורים.
פעם  של  ירושלים  של  והנשמה  הלב  את  מתעד  הזה  הספר 
ואותנטית. את  הממשיכים להתקיים בהווה עם אותה רוח ישנה 
מרתק,  מסע  זהו  והנשמות.  הצורה  אישי  והדמויות,  האנשים 
אנשיה  רגעיה,  חצרותיה,  סמטאותיה,  אבניה,  בין  וקסום  חווייתי 

ונשמותיה המופלאים של ירושלים של מעלה.
לעיין  ייהנה  המשפחה  מבני  אחד  שכל  מרהיבה  ביצירה  מדובר 

בה.

בעקבות פירוש הרש"ר 
הירש על התורה

השבוע,  פרשות  על  מיוחד  ספר 
ונעימה  קולחת  בשפה  כתוב 

המתאימה גם לנשים.
הספר נכתב בעקבות פירוש הרש"ר 
על  כחזרה  או  כהעתק  לא  הירש. 
רעיונותיו באופן מדויק, אלא כתיבה 
בעקבות מה שכתב הרב הירש לפני 
גם  מאוד  עד  ומתאים  שנה  כ-150 
למתרחש כיום. פירושי הרש"ר הירש 
המחבר  שאותם  יסודות  מהווים 
ומהם  רב  בכישרון  והרחיב  פיתח 

הפיק מסרים חשובים לקוראים.

לילדים 

לבעל 

לכל 
המשפחה
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מיד ליד | יד שנייה

לצורך פרסום במדור שלחו מייל לכתובת:
 yad2@hafsakatcaffe.co.il 

ניתן לשלוח לפרסום במדור זה תמונה אחת בלבד

למכירה 
 mammas&pappas של  עגלה 
בורדו.  בצבע   urbo2 דגם 
אמבטיה. טיולון ומגן גשם. שמורה 

מאד. 1500 שח. 0527161646
למכירה 

 samurai בלנדר עוצמתי במיוחד
 W600- הספק   CRB-57 דגם 
לתינוקות,  מזון  שייקים,  להכנת 
תוך  ועוד  קוקטיילים  מחיות, 
מפלסטיק  נשיאה  בקבוק  שניות, 
ש"ח   799 במקום  ש"ח  ב500 

estyschorr@gmail.com

למכירה 
של  במחיר  מהממת  ערב  שמלת 
450/500. נלבשה בסך הכל שתי 
 .40 מידה  ממש  חדשה  פעמים. 
ישנם גם נעליים שטוחות תואמות 

בתוספת תשלום 
yahakov22@gmail.com

למכירה 
חדש  בנות  לאב-  טיני  של  קשת 
ש"ח  ב-85  נמכר  באריזה, 

לפרטים 054-8430577

למכירה 
בלונדינית  מהמממת  פאה 
 - חדשה  משי.  שיער  גוונים,  עם 
בלבד  ספורות  פעמים  נלבשה 
גמיש   3000 מחיר  כתף+  אורך 

 0548451415

למכירה 
בבני ברק, למכירה פאה של נחמי 
מעולה,  שיער  כחדשה,  דוב  בן 

4,000 ש"ח,  054-8484375 

להשכרה 
משושי  ויפה  אלגנטית  שמלה 
כחדשה  נראית    S מידה  יגודיוב 
)נלבשה פעמים בודדות(  נקנתה 
ש"ח  ב550  מושכרת  ב1700 

0583201630

למכירה
בלונדינית  קצרה  קאסטם  פאת 

עם גוונים נמכרת ב800 ש"ח
0527615937

למכירה
פאת קאסטם שחורה אורך אחיד 

כתף פחוס ב- 2000 ש"ח
0527615937

להשכרה 
גוון  מושלמת!  מחותנת  שמלת 
אחת  פעם  נלבשה  סגלגל,  ורוד 
 44 מידה   !!3000 בשווי  בלבד- 
הצרה(  או  להרחבה  )ניתנת 

b0533102233@gmail.com

למכירה
לתאים  מחולק  יפיפה  נשים  תיק 
נמכר  באריזה,  חדש  שימושיים, 
עקב אי התאמה בגודל. 80 ש"ח 

בלבד. 0527132309

להשכרה/למכירה
בורדו,  קטיפה  מדהימה  שמלה 
מדהים  עומדת  אישי,  בעיצוב 
מחמאות,  המון  קיבלה  הגוף,  על 
מידה 36. לפרטים: 0527645042
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 250 של  בורסה  ב-לה  זיכוי  למכירה 
ש"ח  נמכר ב- 220 ש"ח  054-8430577
חציל  סגול  שמלות  מחפשת 
תודה      תמונות  לקבלת  אודה  להשכרה- 

0548466885
כולל  אפור  גינס  סטוקי  עגלת  למכירה 
מחיר  ותיק  מטריה,  טיולון,  אמבטיה, 

מציאה 0548414403
כמו"כ למכירה ערכת קיץ לעגלת סטוקי 

בגוון ורוד עדין-מהממת.
שנה  חצי  למשך  מנוי  למכירה 
ש"ח   220 של  שווה  במחיר    C בסטודיו 
בארץ(  סניף  לכל  לחודש.)מתאים 

mirishamni@gmail.com

ארוכה  שחורה  שמלה  להשכרה 
אפשרי   –  50-52 מידה  מאוד  אלגנטית 

בצרוף עליונית – גזרה מאוד מחמיאה.
0527606501

עגלת  של  שילדה  למסירה  מחפשת 
סמלי  בתשלום  אפשרי  כרום,  ג'וי 

0527600286
מחפשת עגלת תאומים! 0504119685 

מירי
 skip חברת  של  לעגלה  תיק  למכירה 
hop בצבע שחור חדש באריזה! במחיר 

300 שקל!!! נמכר בחנויות ב 600 שקל
מידות התיק: 45 ס"מ גובה על 33 ס"מ 
רוחב על 23.5 ס"מ עומק. 0527137108

למכירה עגלת תאומים של מאונטן באגי 
במצב מצוין. לפרטים 0504153865

טוב  במצב  משולשת  מיטה  מחפשת 
באזור ב"ב 052-7635547

כהן  מירי  של  מהממת  פאה  למכירה 
בייביהר  עם  יפה  פתיחה  עדין  מדורגת 
צבע: חום עם גוונים בלונדינים אורך:17
מעוצבת ע"י דבורי גנץ מחיר: 3,500 ₪

0527171460
עם  מכסף  חנוכיה  לקנות  מעוניינת 
טוב  במחיר   2 יד  מנורה"  "וואנט  קיר 

 0548496084
j0533163336@gmail.com

למכירה
מציון!!!  מצב  דונה  לאוטו  סלקל 
והבד  הגגון  מאוד!!  שמור 
מצב  סהכ   . מהשמש  דהה,קצת 

מציון למכירה ב 900 גמישה. 
0556625848

להשכרה 
 ! מיוחדות  שמלות   5 של  סדרה 
להשכרה  צעירות  ונשים  לנערות 
כסט או כבודדים.  0548450589

למכירה 
נעליים של בברליס מידה 23 )כמו 
 150 בודדות,  פעמים  נלבשו   )22

שח צבע בורדו
smt6640@gmail.com 

למכירה
נעלי בנים מנקסט מידה 4 )20.5(
במידה,  התאמה  אי  עקב  נמכר 
ספורות,  פעמים  בשימוש  היה 

כחדשות ממש. נמכר ב-70 ש"ח
,054-8424671

thofman671@gmail.com 

להשכרה/למכירה
לאירועים.  קצרה  שמלה 
בערך.   38 מידה  מהממת!! 
השכרה - 380 ש"ח מכירה - 600 
 .0527690827  - נחמי  ש"ח. 

.nechami827@gmail.com

למכירה
קצרה,  לארוע,  חגיגית  שמלה 
מידה 36 נילבשה פעמים בודדות

מחיר 550 גמיש 052-7652818

להשכרה
ורוד  צבע   .38 מידה  שמלה 
נצנץ.  גיפיור  עליון  חלק  עתיק. 
לתינוקת  תואמת  שמלה  גם  יש 
גם  בת חודשיים. אפשרות לקבל 
ניתן  מקסי-  אורך  בד.  שאריות 

לקצר. 350 ש"ח. 0548471754
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רוצהכבר
?לסגור שידוך

קו ”הגשמה“ לנשים ונערות:

נייד:

 053-3122270 

 077-2267074 

 מתוך מדור רשות הרבים בעיתון ”יתד נאמן“

0533122270@okmail.co.il0533122270@okmail.co.il

טיפים לשידוכים

להשכרה
יד  מהממות  שמלות  חמש 
פעם  לאירוע,נילבשו  ראשונה 
לכל  ש''ח   300 במחיר  אחת. 

שמלה. 0533124448

להשכרה
שמלות  של  מדהימים  סטים 
בדגש  אירופאי,  בסטיי'ל  ארועים 
על נעימות לבישה. 0504191176

 קוד קופון לקבלת הטבה מיוחדת: 19191
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