


לכבוד פורים
הכנו במיוחד עבורכם

3 דוגמאות ל-3 תחפושות
ברוח ורידיס איכות סביבה:

תחפושת אשפהבחרו תחפושת
אוטו פח הזבל

תחפושת אנרגיה
תחפושת מדליקה במיוחד

תחפושת מים
גשם, גשם, בוא

הכינו את התחפושת לפי ההוראות

כל תחפושת תתקבל בברכה ותשתתף בתחרות
)לא רק תחפושות ברוח החברה(

יש לשלוח את התמונות למחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 31.3.2017

3 מקומות ראשונים יזכו בפרס בתחום הבילוי המשפחתי

אסור לפרסם ו/או להעלות לרשת חברתית כלשהי תמונות של ילדים שמופיעים בעלון זה

צלמו את ילדכם, ושלחו למחלקת 
irena_b@GroupVE.co.il :משאבי אנוש

השיגו את רשימת החומרים הנדרשים
)רצוי להשתמש בחומרים ממוחזרים, ובחומרים שיש בבית(

מתחילים <





את הארגז הגדול - לפתוח בחלקו העליון 
והתחתון )להכניס פנימה את לשוניות 

הארגז, ולהדביק עם דבק מתאים(

בחזית הארגז הקטן, לצייר 2 חלונות, 
ואת נורות המשאית

להשחיל את השרוך בארגז הגדול 
)כפי שנראה בצילום(

צבעו את הארגז הגדול בירוק

את הארגז הקטן - לסגור בחלקו העליון 
והתחתון )לסגור לקופסא סגורה(

לאחר שהצבע מתייבש, להדביק את 
הארגז הגדול לארגז הקטן כמו בצילום

להדביק את הגלגלים

צבעו את הארגז הקטן בלבן

לחורר את הארגז הגדול - 2 חורים 
בחזית הארגז )המשאית( ו-2 בצד האחורי 

)ניתן לחורר בעזרת מברג או כלי דומה(

להדפיס את לוגו החברה )מצורף 
לחוברת זו( ולהדביק על הארגז הגדול 

והקטן

אפשר להוסיף וסט צהוב / קסדה.
נהיגה בטוחה!

צבעו 6 צלחות פלסטיק בשחור עבור 
הגלגלים )קוטר של כ-12 ס”מ(

)ניתן גם להשתמש בקרטון ישן(





הדפיסו את הברק
המצורף לעלון זה

מדדו את שרוולי
החולצה - עד 
לאמצע האמה

הדביקו את בד
הלבד הצהוב על

אזור האמה

חוררו בעזרת 

מספרים קטנות 

חורים קטנים במרחק 

3 ס”מ אחד מהשני 

לאורך המסגרת

בצד הפנימי של 
החולצה - הדביקו

את החוטים )כדי
שהאורות לא יזוזו(

סמנו את צורת 
הברק על הלבד -

חתכו את הברק

חתכו את הברק
והניחו על בד

לבד צהוב

הכינו בד לבד
בגודל זה

להוספת האורות
לחולצה:

סמנו על החולצה
השחורה ברק נוסף,

כ-2 ס”מ מחוץ לברק
הקיים )מעין מסגרת(

השחילו את
הנורות הקטנות

דרך החורים

הפכו חזרה את
החולצה - הדליקו

את הנורות
ויהי אור!

הדביקו את 
הברק על
החולצה
השחורה





יש למרוח דבק פלסטיק
על כל הצד החיצוני של הכובע

להדפיס את הטיפות שמופיעות 
בסוף העלון, לסמן את הטיפות על 

הקרטון ולגזור )כ-30 טיפות(

לקשור את חוטי הטיפות לכובע
)קשר כפול(

להניח על הדבק את כדורי הצמר
גפן הלבנים, עד שהכובע מלא 

לגמרי

לחורר חור בכל טיפה בעזרת
המחורר המשרדי )בקצה העליון 

של הטיפה, לא בחלק העגול(

הכובע מוכן! 
הגשם מתחיל לרדת

ביגוד:
אפשר ללבוש בגד גוף ומכנס בצבע 

תכלת ו/או כחול.
אפשר לצייר טיפות על הבגדים, 

אפשר להוסיף אקסוריז שונים 
בצבעי תכלת / כחול:

צמיד, שרשרת, נעליים וכו...
אפשר לצייר ציור פנים של טיפות

יש לצבוע את הקרטון בצבעי
כחול ותכלת

לקשור לכל טיפה חוט דיג
באורך אחר )בין 10-20 ס”מ אורך(



לוגו ורידיס עבור המשאית
)ארגז גדול / ארגז קטן(

)הדפיסו במדפסת הביתית,  ועקבו אחרי ההוראות(



סמל ברק עבור תחפושת אנרגיה
)הדפיסו במדפסת הביתית,

ועקבו אחרי ההוראות(



טיפות עבור תחפושת מים
)הדפיסו במדפסת הביתית,  ועקבו אחרי ההוראות(


