
 ערכה להכנת קקטוס משמח מנייר  



 ?אז מה יש בערכה
 'יח 5 –צדדי -דוריבועי דבק . 10'        יח 6 –קקטוס גדול חתוך 1.
 ' יח 1 -מקל עץ. 11'        יח 6 -עיגול אליפטי בינוני2.
 שקית נייר עם אבנים. 12'            יח 6 -עיגול ורוד בינוני3.
 'יח 2 –חוט ברזל . 13'             יח 1 -עיגול חום גדול4.
 ' יח 4 -חוטים צבעוניים. 14'                  יח 1 –פרח גדול 5.
 (   תכלת, ורוד, ירוק, צהוב)'                            יח 1 -פרח קטן6.
 'יח 2 -עיגול קטן7.
 'יח 1 -עציץ חלק תחתון8.
 'יח 1 -עציץ חלק עליון9.
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 ?ומה צריך להשלים

 (נוזלי ודומיהם uhuדבק , דבק ביג)דבק נוזלי שקוף 1.

 מספריים  2.

 אקדח דבק חם ומקל דבק חם3.

. יש להיזהר כאשר משתמשים באקדח הדבק משום שאפשר להיכוות ממנו* 

 !  השימוש באקדח דבק לילדים בליווי מבוגר בלבד

מומלץ להניח מתחת לאקדח הדבק משטח חד פעמי ולחברו לחשמל מבעוד מועד  

 . משום שלוקח לו זמן להתחמם
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 !נתחיל
נקפל את כל חלקי הקקטוס על פי קו הקיפול שמוטבע  

של  " מסוגנן"יש לקפל את הצד ה! שימו לב. במרכז כל חלק
לצד החיצוני . )כלפי פנים( עם מרקם/ מבריק/ מנצנץ)הנייר 

 "(.לא מסוגנן"של החלקים נקרא בהמשך הצד ה

המועדף עלינו או בצבע שהכי מתאים  בצבע נבחר חוט 
 . בעינינו לקוצים של הקקטוס

 .חלקים שאורכם כסנטימטר 18-נחתוך את החוט ל



נמרח שכבת דבק דקה . ניקח את אחד החלקים של העיגול החתוך
.  ואחידה על אחד הצדדים של קו הקיפול בצד הלא מסוגנן של הנייר

מומלץ לטפטף . במרווחים שמוצאים חן בעינינו( קוצים)חוטים  3נמקם 
 .מעט דבק על הנייר ולפזר אותו בעדינות בעזרת הפיה של בקבוק הדבק

נקפיד שהדפנות . ניקח חלק נוסף ונצמיד אותו לחלק עליו מרחנו דבק
.  יהיו מונחות באופן מדויק מעל לדפנות החלק עליו מודבקים החוטים

בעיקר  )נהדק למשך כמה שניות בעזרת האצבעות את שני החלקים יחד 
 .עד שנרגיש ששני החלקים נדבקו היטב( באזור החוטים

על  )כעת נמרח דבק ונדביק חוטים על הצד השני של החלק אתו התחלנו 
 . וגם אליו נצמיד חלק נוסף וכך הלאה"( לא מסוגנן"ההצד 

הדביקו רק צד אחד שלו והשאירו  , כאשר תגיעו לחלק האחרון -שימו לב
 (.לא מודבק)את הצד השני פתוח 



  -נדביק באותו האופן גם את החלקים האליפטיים ואת העיגולים הוורודים
 .ללא החוטים

 . מהצדדים כאשר נצמיד את החלקים ינזלנשתמש במעט דבק על מנת שלא 
 .גם הפעם לא נדביק את החלק האחרון



נמרח דבק חם בעזרת אקדח הדבק לאורך השדרה שנוצרה מחיבור כל  
 .  החלקים האליפטיים

נדביק בזריזות לאורך השדרה את חוט הברזל כך שמקצה אחד יבלוט  
כעת נמרח דבק . כסנטימטר מחוט הברזל ומהצד השני יבלוט שאר החוט
  שיווצרכך  לשניהשקוף נוזלי על אחד משתי הדפנות ונדביק אותן אחת 

 .כדור אליפטי מסביב לחוט הברזל



נמרח דבק חם לאורך השדרה שנוצרה מחיבור כל החלקים של העיגולים  
נדביק בזריזות את הקצה הקצר של חוט הברזל לשדרה כך שהכדור  . הוורודים

 .שנוצר יהיה צמוד לכדור האליפטי וחוט הברזל לא יראה ביניהם הורוד

ניקח את החלק המרכזי של הקקטוס ובחלקו הפתוח נמרח שכבה אחידה של דבק  
נדביק שני חוטים בחלק התחתון של הדופן עליה מרחנו דבק ובחלק  . נוזלי שקוף

העליון נניח את חוט הברזל כך שהעיגול האליפטי יהיה צמוד לדופן של הקקטוס  
נסגור את שתי הדפנות באופן מדויק ונהדק אותן  . וחוט הברזל לא יראה ביניהם

 .בעזרת האצבעות עד שנראה שהן נדבקו והיטב



 .ניקח את חלקי הפרח ואת מקל העץ



כיוון שהדבק חם  . נדביק בעזרת דבק חם את העיגול הקטן למרכז הפרח הקטן
ניתן  )ניתן להיעזר במקל העץ כדי למקם את העיגול במרכז הפרח , והעיגול קטן

 (.לו יותר זמן להתייבש יקחלהשתמש גם בדבק נוזלי שקוף אך 

בעזרת מקל העץ נגלגל כלפי פנים את עלי הכותרת של הפרח הקטן ושל הפרח 
 .הגדול



בחלקו האחורי של הפרח הקטן נמרח מעט דבק חם ונדביק אותו במרכז  
ניתן להיעזר במקל העץ כדי למקם את הפרח הקטן במרכז  . הפרח הגדול
 .  הפרח הגדול

של  בקודקודונדביק אותו ( גבעה של דבק)הפרח נמרח דבק חם בתחתית 
 .בדיוק מעל החור שנוצר בין כל החלקים. הקקטוס



 השלב הראשון הושלם והקקטוס שלכם מושלם !! כל הכבוד
 ...  עכשיו רק צריך להכין לו עציץ



הנייר אנו רוצים   מצידינחליט באיזה . ניקח את החלק הגדול של העציץ
החלק מוטבע פס קיפול שיסמן את מצדדיו של אחד ב. להשתמש בחלק זה

 .הקו בו יש למרוח דבק

,  אם בחרנו שהצד השני של הנייר יהיה הצד החיצוני)נמרח על הקו דבק חם 
בזריזות נדביק את הקצה  . נמרח דבק היכן שהקו ממוקם אך מהצד השני

 .  השני של הנייר באופן מדויק ככל האפשר על קו הדבק



 .צדדי -הדבק הדוכעת ניקח את ריבועי 

נדביק אותם צמוד לשפה העליונה של העציץ בארבע נקודות במרווחים  
 .צדדי -הדבק הדונקלף את הדבק גם מהצד החיצוני של ריבועי . שווים



המוטבע באחד  קו הקיפול נמצא את . ניקח את החלק הקטן של העציץ
שיבלוט  כך הדבק תחילה נדביק את החלק בתנועת ליפוף על ריבועי . מצדדיו

יש לשים לב שריבועי  . מעל לשפה העליונה של העציץ הגדולכסנטימטר 
לאחר מכן נמרח פס דבק חם לאורך הקו . אינם נראים מלמטההדבק 

 .השני של הנייר ונדביק אליו את הצד המשוחרר צידובהמוטבע בקצה או 

נמרח דבק חם בכמה נקודות קרוב למסגרת  . החוםניקח את העיגול 
הגדול של העציץ ונניח אותו על השפה של החלק התחתון  בצידוהעיגול 

 .כך שהדבק החם יחבר ביניהם



ונדביק אותו במרכז  במרכז של תחתית הקקטוס נמרח בנדיבות דבק חם 
 .העציץ

 .נפזר בעדינות אבנים בין דפנות הקקטוס עד שכל הבסיס החום מכוסה



עכשיו רק נשאר להחליט איפה יראו הכי טוב את  !!!! אתם אלופים וואוווווו
להניח אותו שם ! -ם-כ-מ-צ-ע-הקקטוס הצבעוני והמשמח שהכנתם ב

 !וכמובן להזמין עוד ערכה שלא יהיה לבד, להתמוגג, (בעדינות ובזהירות)
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