חגיגה בטבע

פיות קטנות
כל ילדה (כמעט) חולמת להיות פיה,
ואין כמו חגיגת יום הולדת להגשמת חלומות.
כך תפיקו מסיבת קונספט קסומה בפארק הקרוב לביתכם
| סגנון והפקה Petit Gateau :אירועי קונספט מתוקים | צילום :נירית גור־קרבי
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רוצים לארגן
חגיגת יום הולדת
מקורית לבנות ארבע עד
שמונה? מומלץ לבחור קונספט
)מסיבת נושא( שידבר אל לבן.
ומה יותר מתאים לגיל הזה
מאשר חגיגה בהשראת
עולם הפיות הקסום?

35
36

טיפ

כחברה שמפיקה מסיבות קונספט
מתוקות )שילוב של קונדיטוריה ,ממתקים,
עיצוב גרפי וסטיילינג (www.petitgateau.co.il
אנחנו מקפידים על עיקרון אחד חשוב והכרחי:
לבחור שלושה צבעים מובילים ולדבוק בהם לכל
אורך הדרך ,החל מצבע המפית וכלה בגוני
השמלה של ילדת השמחה .בכתבה זו בחרנו
בוורוד )של פיות( ,ירוק וחום )שיתמזגו
עם הסביבה(.

10

מומלץ לפרק את הנושא
שבחרתם לנושאי משנה – כך
למשל עולם הפיות כולל בתוכו
גם אלמנטים של קסמים ,יער
עבות )פטריות ,גמדים( ,שרביט,
כנפיים ועוד ,ולתת ביטוי
לכל תת־נושא.
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44-37

טיפים

קישוט ויצירת אווירה

 8אין לכם בית פרטי עם גינה? ערכו את החגיגה בפארק
ציבורי ,הקרוב לביתכם .אנו בחרנו לצלם בפארק הירקון.
 8הציבו את השולחן תחת עץ עם ענפים שצומחים לרוחב,
כדי שתוכלו לתלות עליהם קישוטים.
 8כדאי לתגבר את אווירת היער על ידי עיבוי הצמחייה
הקיימת בעציצים ופרחים ,עששיות זכוכית עם פרחים,
סולם שכורכים סביבו ענפי קיסוס ,פטריות צעצוע ,גמדים,
פסלוני פיות וכו' .פזרו אותם ברחבי הפארק ושלחו את
הבנות )עם ליווי כמובן( לחפש אותם.
 8הכינו פינת ישיבה קסומה :תולים כילה מטול על אחד
מענפי העץ.
 8אלתרו כיסאות מארגזי עץ – הפכו אותם והניחו עליהם
פיסות בד או כריות.
 8אבני מזל של פיות :קונים חלוקי נחל ומבקשים מהחו־
גגות לכתוב עליהם )בעזרת טושים( את המשאלות שלהן.
אפשר להדביק על חלוקי הנחל נצנצים ,לעטוף בנייר וסרט
ולהטמין מתחת לכרית )להבאת חלומות קסומים בלילה(.
 8הכינו עץ משאלות :תולים על בונסאי )עץ ננסי( סרטים,
פתקים קטנים או כפיות מתכלות ומצמידים להם משאלות
של החוגגות.
 8תלו טיפות קריסטל שקופות על הענפים או הניחו אותן
לקישוט על השולחן .קרני השמש ,שישתקפו בהן ,ינצנצו
וישמחו את המשתתפים.
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45

הכינו כלוב
ציפורים רומנטי:
מקשטים כלוב מתכת
בענפי קיסוס ופרחים,
ותולים אותו על ענף
מעל השולחן.

46

בועות סבון מוסיפות
לאווירה הקסומה :לבועות
המרהיבות בתצלומים אחראי בועז
ניר־שלום מbubbling-
)טל' ,(054-4698099 :אבל אפשר גם
להכין לבד נוזל לבועות סבון )לפי הוראות
באתר האינטרנט של מוזיאון המדע
בירושלים( :יום לפני המסיבה מערבבים
תשע כוסות מים עם כוס סבון כלים
נוזלי וחצי כוס גליצרין )להשיג
בבתי המרקחת(.

47

בתחילת המסיבה
שופכים את התמיסה
לגיגיות ,מצרפים חובטי
שטיחים מפלסטיק ,ומא־
פשרים לילדים לייצר
בועות גדולות.
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61-48

עיצוב השולחן ,בגדים ואבזרים
 8לא חייבים להשתמש בשולחן  -דלת עץ ישנה שנתמכת
בשני חמורים ,יכולה להשתלב באווירת היער הקסומה.

 8הניחו בצנצנת שקופה נשיקות מרנג בגוונים של
ורוד ולבן.

 8ליצירת אווירה חגיגית הלבישו את השולחן/דלת עץ
בחצאית מבד טול :תופרים את הטול על גומי ורוד ,ויוצ־
רים חצאית בלרינה גדולה ורחבה יותר.

 8תלבושת של פיה היא פרי הדמיון ,ולכל ילדה יש פי־
רוש משלה .מומלץ לבקש מהמוזמנות להגיע לבושות
לאירוע לפי בחירתן :בגדי בלט עם חצאיות טול ,תחפושת
של פיה ,שמלה פרחונית או כל שמלה מתנפנפת.

 8במקום כלי הגשה סטנדרטיים מניחים על השולחן בולי
עץ בצורות ובגבהים שונים ,כמעמדים למתוקים.
 8מניחים בקרקעית של קנקני מתכת או זכוכית ,ספוג
פרחים ,ונועצים בו "מקלות מתוקים" :אפשר לנעוץ סו־
כריות גדולות על מקל † אפשר להכין שיפודי מרשמלו
)משחילים על שיפוד עץ מרשמלו טבול בשוקולד לבן
מומס ובסוכריות צבעוניות( † ואפשר להכין סוכריות
"לאסו" )מכינים שני נחשים מבצק סוכר ,קולעים אותם
לצמה ,מגלגלים אותם לצורת עיגול ונועצים שיפוד עץ(.

אין חגיגה בלי עוגה
 8רצוי לצפות את העוגות בציפוי ירוק או ורוד )קצפת עם
צבע מאכל( ולקשט בפרחים מבצק סוכר.
להכנת עוגה בצורת בול עץ  -קונים שתי רולדות
שוקולד )ברשתות השיווק( ,מחברים אותן לצורת גזע וענף
)נועצים שיפוד עץ במרכז "הענף" לחיבור שני החלקים(,
מצפים אותן בקרם שוקולד.

 8מציידים את החוגגות בכנפיים )להשיג בחנויות הצע־
צועים( ,בזרים ובצמידים מפרחים אמיתיים או מלאכותיים
)להשיג בחנויות למוצרי יום הולדת" ,הילולה" ,למשל(.
 8הגישו פופקורן בכלי נייר ועטרו בסרט בד )הכנת פופ־
קורן ורוד דורשת מיומנות ,ראו מתכונים באתרי האינטר־
נט .אפשר בהחלט להסתפק בפופקורן רגיל(.
 8ליצירת מטה קסמים מתוק אפשר להכין מרשמלו מתו־
צרת בית ,לקרוץ ממנו כוכבים ולהשחיל על שיפודים.
 8הכינו עוגיות חמאה מעוטרות בציורי פיות )מדפיסים
ציורי פיות על דפי סוכר בחנויות מתמחות" ,מותק בוטיק
סוכר" ,למשל( ומדביקים על העוגיות.

 :Petit Gateauאירועי קונספט מתוקים ומארזי שי מעוצבים  ,www.petitgateau.co.ilטל' 054-3975228 ,052-3848711
בועות סבון בועז ניר־שלום :ימי הולדת ,מופעים וסדנאות ,טל' www.bubbling.co.il ,054-4698099 ,07-47011188
פרחים ועציצים :רשת  ZER4Uלהזמנות www.zer4u.co.il *5444
אבזרים למסיבות ,קישוטים וכלי אוכל :הילולה ,www.hillula.co.il ,הגנים  ,32רמת השרון ,פנחס רוזן  57תל אביב ,טל' 03-6440228
ציוד אפייה ,חומרי גלם ותבניות :מותק בוטיק סוכר ,שדרות יהודית  ,15תל־אביב ,טל' www.motek-cakes.co.il ,03-5613562
שמלות :רשת  ,Fox Kids ,Fox Babyחוגגות :דניאלה ,ליה ,מיקה ,נגה ,נוי ,עדי ועמר
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 8הכינו לכל חוגגת מטה קסמים של פיות :גוזרים מבדי
לבד בצבעים שונים שלושה כוכבים :גדול ,בינוני וקטן.
מדביקים (בעזרת דבק חם) כוכב גדול מצדו האחד של
מקל אכילה סיני .מדביקים סרטי בד על צדו השני של
המקל ועליהם מדביקים את הכוכב הבינוני .לבסוף מדבי־
קים במרכז את הכוכב הקטן ובמרכז מדביקים כפתור.
 8תנו לכל ילדה שיקוי של
פיות :מערבבים מים מזוקקים
וגליצרין (להשיג בבתי המר־
קחת) ביחס של  ,1:1ומוזגים
לבקבוקונים .מוסיפים נצנ־
צים וסוגרים במכסה .כאשר
מנענעים את הבקבוקים נוצר
אפקט קסום של פתיתי שלג.
 8ובלי מתנה לפיות החוגגות אי אפשר :מכינים משחת קסמים לריפוי פצעים
– מערבבים אלוורה עם נצנצים ויוצקים בכלי פלסטיק קטנים (או קונים ברשתות
הפארם בקבוקונים קטנים של ג'ל לחיטוי ידיים עם נצנצים).
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