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  )חומר רקע (ביפניתהיקארי= אור = פנס 
  .וזר בפסטיבלים וחגים שוניםמוטיב האור במסורת היפנית ח

  . י כך מגדיל את פריון העבודה"האור מגרש את העצלות וע
  .האור מראה את הדרך חזרה לשמיים לנשמות אשר באות לבקר את קרוביהן

  …האור הוא סמל הטוב הגובר על הרע ועוד הקשרים רבים 

  :מסמל יותר מכל את הקשר היפני אל האור, דגלה של יפן
.  ני= אשר בולט לבדו על רקע הלבן הבוהק מסמל את השמש , העיגול האדום

  י הסינים " כפי שניתן לה לפני אלפי שנים עניהון:  גם שמה של יפן קשור לאור
   )ארץ השמש העולה –או כפי שמכנים אותה אצלנו ( מקור השמש : ואשר פירושו הוא

   של פנסי הנייראינו חיקוי או העתק, מיגוגי צוות "פנס הפגודה שעוצב עבורכם ע
  .אותם ניתן למצוא עד היום במדינות המזרח הרחוק

  ודרך ההכנה הם תוצאה של ניסיון עתיר שנים, העיצוב המקורי בצורת בית פגודה יפני
  .בפיתוח ערכות יצירה שונות ומגוונות

  ?מה מסמלים פתחי האור בגוף הפנס מסמלים סמלים שונים 
  

צורה זו היא מילה  בכתב  
 י'קנג= הסימנים היפני 

י  אור=היקאר

  
  
  

חנוכית המאור או
כפי שהיא נקראת 

  מנורת המאור

נר הוא מהעתיקים ה
  .שבאמצעי התאורה

ישנם נרות שמן ונרות 

 העיגול מסמל את
  ני= השמש 

  כמו בדגל היפני

  ההוראות לפי הסדר יד למלא את 
  מעשה ידיכם

  .חות אדם מבוגר
  .לא השגחה

  .יקים
  .נים

   בהצלחה                                               
  צוות גמיגו                                                   
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   יפני'פגודה 'הוראות להכנת פנס
  
  

   כדי ,)האדום הגדולהחלק (הוציאו בזהירות את הצורות הגזורות  בגוף הפנס . 1

     השקוףהדביקו את ארבע דפי נייר . . . ).וכו.עיגול ,נר(    לפתוח את החלונות 

   ,גוף הפנס של )הלבן הצד ( בחלק האחורי   "החלונות" על    

  . כך שאתם מכסים את הפתחים  

  ! דבק במעט   הקפידו להשתמש 

  דקהלמרוח את הדבק בשכבה ו   

  . שמסביב לצורהאחידה על השטחו   

  .  כעת הניחו לדבק להתייבש 

  

  

  לו את קווי הקפל ליצירת גוף תלת ממדי קפ. 2

  !    שימו לב לציור 

   הכניסו אתקפלו , המסומנת   מירחו מעט דבק על לשונית

  והדביקו   לשונית החיבור לחריץ בצד הנגדי 

  !העליונות והתחתונות ' כנפיים'  עדיין לא לקפל ולפתוח את ה

  

  הארובה של )הגדולות(ונות התחת" כנפיים"פרשו לצדדים את ה. 3

  בצד הצבוע" כנפיים" דבק על המעטמירחו .  בשלב הקודםיצרתםש,

     .הגג התחתון) = הצהוב( הריבוע הגדול לתוך והשחילו 

  . הגדולות המרוחות בדבק' כנפיים' עד שיגיע אל ה

    חכו עד שהדבק יתייבש 

  להכניס את קצות אפשר 'שדכן'אם ממהרים אפשר לחזק עם (  *  
  ) כנפיים לחריצים המתאימים בגג" ה      

  ,  הקצרות" כנפיים"כעת פרשו לצדדים את ה. 4

  . מלמעלה כמצוייר) הירוק (    והדביקו את הריבוע הקטן 

     חכו עד שהדבק יתייבש 

  להכניס את קצותאפשר ' שדכן'אם ממהרים אפשר לחזק עם (  *
  )חריצים המתאימים בגג כנפיים ל"       ה

  
                               

  

  

  

  

  

  



  

  

   ). האדום(קחו את גוף הפנס . 6

   את הרצועה הדקה קפלו החוצה   

    !הוראות על הפנסראו ,    אשר לאורכו

    הצבועהצד  אל  =החוצה*    

  קפלו את גוף הפנס לקוביה תלת ממדית. 7

  הכניסו הלשוניות בחריצים המתאימים בצד, דבק על לשונית החיבורמעט  מירחו    
  .לאחר מכן סיגרו את תחתית הפנס לפי ההוראות המודפסות על גוף הפנס. והדביקו הנגדי   
    

  דבק חיצוני הצד עם ה=מדבקה הפוךגלגלו . 8

  )כדי ליצור מדבקה דו צדדית      (

  פנס/      והדביקו בתחתית הלהבון 

  ,) עיגול במרכזוריבוע הלבן עם   ( רצפת הפנסאלפנס / הדביקו את ה להבון . 9

  פנס/מירחו דבק על תחתית הפנס והכניסו את ריבוע הרצפה עם הנר.10

  .     המודבק אליו כמתואר בציור

  הטרפז הבולט מגוף הפנס והניחו אתמירחו מעט דבק על . 11
  שהוא יגיע אל קצה הגג ובמרחק שווה מהקצוות  הגג עליו כך      
  .פנס /כך תהיה הארובה בדיוק במרכז הפנס ומעל הנר*      

   לפתוח שתוכלו  לא להדביק את כל הצדדים כדי!חשוב 

     …כוכיבוי ו, הפנס/ת הנרהדלקל , ולסגור את הגג 

  כמו כן חשוב לבדוק  שהגג אכן נמצא במרכז הפנס 

   .פנס/ בדיוק מעל הנר נמצאת והארובה

  .  פגודה ביתכדי לתת לפנס אופי של, הקטן והגדול,  לסיום צבטו את הקיפולים האלכסוניים בגגות 

  .פנסוכבו את האורות בבית וחזו במראה הנפלא של אור ה!!!  בזהירות  פנס /   הדליקו את הנר

   . מבוגראסור להדליק את הנר ללא נוכחות  אדם  !!!אזהרה  
  !!!כמו כן אין להשאיר את הפנס דולק ללא השגחה                             

  

המנשא :הכנת    
השחילו את הרצועות הארוכות בבסיס המנשא 

  .ציור המצורףמלמטה כלפי מעלה כמו ב הכחול
מלמעלה ,את הקצה האחר השחילו בעיגול הסגול 

סיס וחזקו אותו כעת מרחו דבק על הב למטה
הריבוע הסגול עם השם –' כיסוי הבסיס'בעזרת 

  .הזה מודפס עליו
הכניסו את ארבעת פינות הריבוע הסגול לתוך 
ארבעת החריצים האלכסוניים המסומנים על 

  .ותנו לדבק להתייבש  הכחול-הבסיס
  'הידית '- כדי לחזק את החלק העליון העיגול הסגול

סף והדביקו מירחו דבק על העיגול הורוד הנו
  מתחתיו

  שימו הפנס במנשא, חכו קצת שהדבק יתיבש
 וצאו לתהלוכת פנסים 
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