
 !!!שנה טובה 

 האוסף 1989-2011



 .בין שתי שכבות נייר ממוחזר" כלוא"ציור בצבעי מים 

 ,  שנת יצירה

 ...שנה צבעונית



ולכן היא כוללת  16.8.1990-הזו נשלחה כחודש לאחר חתונתנו ב" שנה טובה"ה

 !!!שבירת הכוס : מהרגע המשמעותי ביותר בחתונה( מוחבא)צילום 

 !!!מזל טוב 

 ...שנה מלאה הפתעות משמחות



 ...שנה של זוגיות מאושרת



 .בתוך שתי שכבות של בריסטול" כלוא"שילוב של בד משי צבוע ביד 

גם  , כרטיסים כאלו שהכנתי)!!!( הברכה הזו היתה הבסיס לאלפי 

וגם  , שניתנו על ידי בעלי עסקים ללקוחותיהם" שנה טובה"כברכות 

 ...ברכות לימי הולדת ועוד, לבר מצווה, כהזמנות לחתונה

 ...שמחכה למילוי" ריקה"שנה 



 ...שנת חגיגות, שנת שמחות



 ...שנת עסקים פוריה



 ...שנה של תפוח בדבש



 ...שנה של תפוח בדבש



שנעשתה כששקד היה בן  , זו היתה אחת ההברקות הראשונות שלי

 .כמה חודשים

 ...של השנה טובה" ש"חפשו את ה

 ...שנה של הברקות



ואולי פשוט  , 2000ועד שנת  1995שנעשו משנת " שנות טובות"אולי לא שמרתי את ה

ולא היה לי זמן , ילדים שנולדו במהלך השנים 3הייתי עסוקה בגידול שקד וביצירת עוד 

 ".שנות טובות"ואנרגיה לעשות 

 2000 - 1995 

 ...שנה של פסק זמן



 ...אחרי שנים של עבודת יד, העידן הממוחשב

 ...שנה של שידרוג 



 ...שנה של צמיחה וחיוכים 



לא כתבתי כלום על  . הזו שלחתי בעילום שם" שנה טובה"את ה

 .ולא על הברכה עצמה...( כמובן, למעט שם הנמען)המעטפה 

ואז לאט לאט , רוב האנשים קלטו ממי הברכה כשהם ראו את הרימון

 .ירד להם האסימון

 ...(יש דבר כזה, כן)הזו הודפסה על נייר מגנט " שנה טובה"ה

 ...שנה של חידות ותגליות 



 דקל רימון אורן שקד שיח היערה אילן= עץ 

 ?לא, זה הרי ברור

 ...שנה של בהירות 



וכאן , גם את הברכה הזו שלחתי בעילום שם

וגם את , החבאתי את השמות בתוך השירים

 .שם המשפחה

 ...אתם מוזמנים לחפש

 ...שנה של שירים 



 ...והרי השמות במקום מחבואם

 ...שנה בעלת משמעות 



אין כמעט עיר או עיירה בארץ שאין בה רחוב  

 .עם אחד משמות בני המשפחה

 ...הנפוץ ביותר הוא רחוב הרימון

ואפילו ישנן ערים שישנה הצטלבות בין שני 

כאן זה בין רחוב הרימון לבין , בני משפחה

 .רחוב האילן

 ...שנה של חיפוש כיוון



 "?למה לאילן אין קרוקס"ובעיקר את השאלה . על הברכה הזו קיבלתו המון תגובות מפרגנות

 

 , וגם לרימון נוספו משקפיים, כולנו החלפנו את המשקפיים, שנים 5מאז עברו כבר 

 "...שורש"אילן שומר אמונים ל... ולאילן עדיין אין קרוקס, כולנו החלפנו את הקרוקס שלנו

 

 ...כבר לא ירוק( שלנו)גם הדשא , וכשאין מים. ב.נ

 ...שנה של התבוננות והתקדמות 



וזה היה אתגר מאוד , "כתב סתרים"שהיה נוהג לכתוב ברכות לימי הולדת ב( רני)יש לי דוד 

 .  כיפי לפענח את הכתוב

 ?האם גיליתם מה כתוב. של דוד רני" כתב הסתרים"בברכה הזו בחרתי להשתמש ב

 ...שנה של אתגרים



זה היה די בתחילת  . הארוך שלנובמהלך הטיול , ב"את ראש השנה הזה חגגנו בארה

 ...גם כאן החבאתי את השנה טובה. ואלו היו המושגים שנתקלנו בהם, הטיול

 ...שנה של טיולים



( וחצי חודשים 8)שסיימנו את הטיול המשפחתי הארוך בקראוון  אחריאת הברכה הזו הכנתי 

 (.  בקו כהה –ברקע נמצא מסלול הטיול שלנו )וחזרנו לארץ 

 ...שנה של משפחתיות



לא תמיד יש , כמו שכתבתי בהתחלה

וגם  , לי רעיונות יצירתיים ומבריקים

 .הפעם החלטתי לשכפל את עצמי

שנה  "חשבתי שאנשים ישכחו את ה

אבל , שנים 5שהכנתי לפני " טובה

קיבלתי כמה תגובות  ! ממש לא

נזעמות שמצפים ממני לרעיונות  

 ...חדשים

 ...שנה של שינוי כיוון 



אולי כי את כל  , ב ושוב אין לי רעיון מקורי"והנה הגיע ראש השנה תשע

רק בשבוע  שהיתה רימון היצירתיות שלי השקעתי בבת המצווה של 

...( שאותה אני משכפלת כבר בפעם השלישית)בהזמנה , שעבר

 ...באלבום, בעוגה, בברכה, בסרטון

 ...שנה של חיפוש 



 ...שנה של מצוות



 ..."יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון"



 כיף כף

 סבבה

 טיק טק

 פסק זמן

Must 

 אצבעות

 טוב טעם

 קליק
Kinder 

Energy Mercy 

 ...שנה של ברכות



 ...(ו'גם פיז, כן) 306" = דבש= "בגימטריה " רימון", למי שלא יודע

 ...שנה מתוקה 



 

 שנה של הגשמת חלומות

 שנה של פריצת גבולות

 שנה של העזה

 שנה של אומץ

 שנה של חידושים

 שנה של יצירה

 שנה של בריאות

 

 !!!שנה טובה 



 ?אז מהי הברכה שהכי אהבת

 !!!אשמח לדעת 


