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24/6/2018 

 : קיבוץ אשדות יעקב איחודעבור

 אריק קורןשל  סגרפיטוציור הנדון: הצעת מחיר לשימור ושחזור 

 

של קיבוץ אשדות יעקב איחוד. את  בית התרבותעל הקיר הצפוני של  נמצאסגרפיטו ציור 

 מ' 16רוחב:  מ' 7. גובה היצירה: 1959קורן, בן הקיבוץ, בשנת  קהיצירה ביצע האמן ארי

 ממצאים  -היצירה  תיעוד

סדקים רבים, היפרדות  –הסגרפיטו סובל כעת ממספר מפגעים, בעיקר בחלקו התחתון 

שכבות, ומספר אזורים בהם נשרו והתפוררו חלקים של היצירה. בנוסף, קיימת השחרה של 

 סגרפיטו בקיר מסומן בקוציור של הקיר, שטח  בעיקר בחלק העליון חזזיות
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  :חזזיות - השחרה ביולוגית

 

. כמו כן מומלץ חזזיותהטיפול הנדרש הינו ניקוי הקיר עם חומרים אשר ימנעו צמיחה מחודשת של 
 נקזו מי טל ומי גשם מהקיר.אשר יויריעת זפת להגן על חלקה העליון של היצירה באמצעות גגון פח 

 סדקים והפרדות שכבות:

      

, אשר ללא טיפול ועצירת )התנתקות( הסיכון המשמעותי ליצירה נוצר בשל סדקים והפרדות שכבות
ניקוי החללים  המוצע כוללתהליך הבלייה, יביאו להתפוררות ונשירת חלקים של היצירה. הטיפול 

וכן עיגון חלקים רופפים באמצעות פינים מיוחדים. שטח ע"ב סיד והסדקים, הזרקת חומרי הדבקה 
עיקר הסדקים והפרדת שכבות נובעת  הטיח ויחזק אותו.הקיר כולו יוספג בחומר אשר ייצב את 

מרטיבות הקיר. מומלץ לייצר שכבת ניתוק של הקיר מהקרקע ובמידת הצורך ניתן גם להזריק חומרי 
 אטימה לקו המפגש של הקיר עם הקרקע.

 ם שנשרו או התפוררו:חלקי

       

חלקים אלו ישוחזרו על בסיס תמונות היסטוריות תוך התאמת צבעים מירבית לצבעי היצירה 
 המקורית

 נושא את היצירה:צפוני הטיפול בקיר ה

סדקים, קורוזיה של ברזלי הזיון : מגוון הבעיות בקיר כוללהקיר הנושא את היצירה הינו קיר בטון, 

עצור . טיפול אשר יע"י קבלן מומחה בשיקום בטוניםקיר זה חייב טיפול שיקומי והתפוררות הבטון. 

חלקי בטון הסרת  את תהליכי הבלייה, טרם הטיפול ביצירת הסגרפיטו. הטיפול צריך להתבצע ע"י

 לקי הבטון החסרים., ובהמשך יציקה והשלמת חניקוי וציפוי מוטות פלדהרופפים, 
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 לפי סדר כרונולוגי תהליך העבודהציור סגרפיטו בלבד: : הצעת מחיר

 ₪ התמורה  ימים - כ"א נושא מס.

1 
)שטיפה מנותקות שכבות  דבקתטיפל בסדקים וה

, עיגון ע"ב סיד בתערובת אלכוהול ומים, הזרקת דבקים
 מפחמן ונירוסטה( באמצעות פינים

 שני משמרים
 ימים 5

19,000 

2 
שטיפה , קירסגרפיטו ציור כל שטח אבק ולכלוך ב ויניק

 בחומר אנטי בקטריאלי
 שני משמרים

 וםי 1
4,800 

3 
בטיח סיד מגוון לפי  חסריםשחזור חלקים השלמה ו

 המקור
 שני משמרים

 ימים 7
26,000 

 בחלק העליון של היצירהפח הוספת גגון  4
 שני משמרים

 ימים 2
7,800 

 בכל שטח סגרפיטו חדש וישן סיליקט אתיל ספגה שלה 5
 שני משמרים

 ימים 2
6,800 

6 
בקו למניעה של מים קפילריים אטימה  הזרקת חומר

 עם הקרקעשל הקיר המגע 
 שני משמרים

 ימים 2
7,800 

 72,200 לא כולל מע"מ₪ סה"כ תמורה  7

 בנוסף

 28,000 יום 45מטר למשך  7גובה מטר  3X3פיגום במה על גלגלים  8
 

 מחוץ לשטח ציור סגרפיטו משטחי בטון חלק ומחוספס  –עבודות שיקום בקיר הצפוני 

 ₪ התמורה  ימים - כ"א נושא מס.
 ?  (.וובר' חב מפרט או סיקה' חב מפרט לפי) הבטון קיר שיקום 9

10 
כנגד רטיבות בקיר  לקיר הקרקע בין המגע במצע טיפול

  ניתוק וניקוז , איטום,ניקוז תעלת של חפירה כוללהתחתון, 
 ? 

11 
 שטח כל ה במברשות צביע – סגרפיטו לשטח מחוץ קיר גווני

 גווני אפור ארבעהב - KEIM חברת של סיליקה צבעיבהקיר 
 שני צבעים

 ימים  6
29,000 

 : כוללת העבודה

 .שימור וחומרי כלים ,צבעים. 1

 .בגובה עבודה אישור בעלי ומשמרים ציירים. 2

 נטו וםי 40 עד בציור סגרפיטו העבודה משך, הזמנה מאישור וםי 20 תוך עבודה התחלת. 3

 יום מגמר. 30מסכום הזמנה במועד התחלת העבודה, יתרה תוך  35%. תשלום מקדמה 4

 בברכה

 תכלת סטודיו-ומשמר מתעד פרקש שי

 


