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 טיפול בצמחיה .1

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג הבעיה 'מס

ה בעלת יצמחי יה עונתיתיצמח 1.1

השתרשות לא 

עמוקה המופיעה 

 .בחורף

 רנדאפ ביחס חומר של  

CC1-20 2%  ליטר מים  

הריסוס מתבצע על עלי הצמח בעודו חי 
זמן הייבוש  .הרעל מהעלים עד לספיגת

לאחר מכן , של הצמח כשבועיים ימים
 .יבשהאת הצמח  מסירים

 

העצים הנפוצים . א צמחיה מזיקה 1.2

 :בחומה הינם

 אילנטוס. 1

 אלה. 2

 שקד. 3

 מינים נוספים. 4

 

 צלף קוצני. ב

הצלף הינו צמח 
יש . יק וחודרנימז

ביכולתו להזיז 
אבנים ואף לבקע 

אותם במספר 
 .מקומות

 

 :גרלון ביחס של

 .ליטר מים 1 

 100%= גרלון  10%

 .ק"סמ

 :הדברת עצים. א
 ,ענפי העצים המזיקיםלאחר כריתת 

הכרות בגרלון עד מספיגים את הגזע 
לאחר כשעה חוזרים על . לרוויה מוחלטת

באותו וכך מספר פעמים , אותה הפעולה
 . יום

במידה וישנם שורשים החודרים לעומק 
הקיר יש לפרק או לחפור על מנת להגיע 

מ ואז לבצע "ס 5-לשורש בעובי של כ
 .הדברה של העץ

 
 

 :הדברת צלף קוצני.ב
הצלף מודבר באמצעות גרלון ביחס של 

 . ליטר מים 1-ק ל"סמ 100
דבר , השורשן עדיף לעקור את הצלף מ

ים בסביבתו הדורש פירוק של האבנ
וחפירה בקיר עד להוצאת השורש במידת 

במידה והצלף גדל בין שתי . האפשר
לא , אבנים גדולות ובעלות מישק קטן

לכן חותכים את הצלף קרוב  ,ניתן לחפור
ככל האפשר לאבן ומזריקים את החומר 
לתוך גומות שנעשות בגזע הקטן או 
מחדירים את החומר באמצעות מזרק 

 . ומחט
ורשת סבלנות והקפדה שכן אם עבודה זו ד

הצלף לא ימות ויחזור לגדול , לא
  .באגרסיבית רבה יותר

 חזזיות .1 ביולוגיה מיקרו 1.3
 ירוקת  .2
 בקטריות .3
 פטריות .4

י "ההדברה נעשית ע
 :חומר בהרכב

1x מים 
1x מי חמצן 
1x דרוסיידייאמוניום ה 
1x אתנול 
 
 
 
 
 
 
 
 

החומה  במשטח מיקרוביולוגיה ניקוי
  :כוללת
 ' אשלב 

 פ הרכב החומר"הדברה ע
  'ב שלב

או שפשוף  לחץ מים/ניקוי בקיטור
 .במברשת

 'גשלב 
 8.1פ סעיף "הגנה ע
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 השלמת מישקים .2

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה עבודהסוג ה 'מס

 כיחול מישקים 2.1

חומר  מילוי

 מליטה

 במישקי האבן

 

 / חוסר.   א

התרוקנות המישק 

  .המחומר מליט

של חומר  הסדיק. ב

 .מליטה קיים

הרכב החומר כיום 

 : הינולמישקים קטנים 

 סיד בור  1

 ,חול מחצבה 1.5

 אפר 0.5

 קרמיקה 0.5

 חול ערד  0.5

 סיד הידראולי 10%

 מלט לבן 5%

 :ולמישקים גדולים הינו

 הוספה להרכב הקודם

 סומסום 0.5

 

 1פ סעיף "לאחר הטיפול בצמחייה ע

טיפה את הלכלוך מנקים בש -' שלב א

 .ואבק מן הפוגות

מחדירים לפוגה חומר מליטה  -' שלב ב

 .פ הצורך"וקליני אבן ע

 .מכסים בחומר מליטה ומהדקים -' שלב ג

מרטיבים את המקום מידי פעם  -' שלב ד

במים ומכסים בעזרת יריעת 

וזאת על מנת למנוע ייבוש , בד

 .מהיר וסדיקה של החומר

  

במזג האוויר תלויה של החומר  האשפרה

 .נעשית במשך מספר ימיםו

 

 גראוטינג 2.2

מילוי חומר 

 מליטה

 במישקי האבן

 

התרוקנות /חוסר

חומר מליטה 

ממישק אבן צר 

 .או עמוק מידי/ו

של חוסר  במצב זה

לחלל  נגישות

 .מבצעים הזרקות

 : ההרכב

 סיד הידראולי  1

 אבקת קרמיקה 1

 אפר מסונן 1

 אבקת אבן 1

  :ביצוע ההזרקהאופן 

סותמים את חזית הפוגה בחומר מליטה 

עליון צינורית שדרכה ה פתחבמחדירים ו

 . יוזרק החומר

 24במשך המליטה ייבוש חומר לאחר 

 חומרבגרוויטציה מזריקים , לערךשעות 

  .בעזרת משפךהצינורית לתוך  דליל

 

 

 

 

 

 

 

 

Uהערה: 
עבודות הקופינג והכיחול לא מתבצעות 

ן שכ °5C-בטמפרטורה של מתחת ל
החומר קופא ולא מתגבש ביחד עם 

 . האגרגטים ומתפורר
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 ייצוב האבן .3

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג הבעיה 'מס

 ייצוב אבן 3.1

  בלויה

התקלפות פני  .א

 האבן

 התפוררות אבן .ב

התגבשות מלחים  .ג

 .באבן

 
 

 
 

, קלציום –מי סיד 

 cioH2, דרוסידיהי

 

דרכי טיפול  'בייצוב האבן קיימות מס

 .שונות ושימוש בחומרים שונים

 בפרויקט זה אנו מייצבים את האבנים

 :בתהליך הקונסולידציה

 1פ סעיף "טיפול בצמחייה ע -'  שלב א

 6פ סעיף "ניקוי האבן ע –' שלב ב

 אבןוהספגת ההתזת מי סיד  –' שלב ג

 8פ סעיף "הגנה עשכבת  –' שלב ד

 פ מצב האבן"השלבים בתהליך משתנים ע

 

נעשית  על פני האבן התזה של מי סיד

 .תזהבאמצעות מיכל ה

במי הסיד ישנם גבישי קלציום אשר בזמן 

מתגבשים  ,ההתזה חודרים לתוך האבן

  .ותהומחזקים א

3.2 
 

 

 ייצוב אבן

 סדוקה

 סדיקת האבן

 

 אבקת אבן 1

 סיד הידראולי 1

 במים מדוללפרימל  1

1:6  

 .אבןתלוי בצבע הגוון 

חיצונית של הסדק  המבצעים סגיר

 . החומר לתוך הסדק את ומזריקים

 כמות החומר וגודל המזרק הינם תלויים 

 .בגודל הסדק

 ישנם מקרים בהם מזריקים באמצעות  

  .ותמחטים זעיר 

 ייצוב האבן 3.3

 שבורה

 ת האבן שביר

 

 אצטון

TENAX 

 אבקת אבן 1

 סיד הידראולי 1

 פרימל מדולל 1

 .גוון הצבע תלוי באבן

 

 

 

 :בור האבן השבורה נעשית בשלביםחי

י "עניקוי האבן מלכלוך ואבק  –' שלב א

בפני האבנים  אצטוןמריחת 

המיועדות לחיבור באמצעות 

 .מברשת

 TENAXחומר הדבקה  מריחת –' שלב ב
 סגירת הסדק באמצעות אבקת –' שלב ג

 אבן וסיד הידראולי

טשטוש הסתימה באמצעות  –' שלב ד

 פרימל בגוון האבן
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 טיפול בראש השינית .4

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג הבעיה 'מס

קופינג  4.1

שבור או /חסר

 מנותק

 

 

יצירת קופינג חדש 

או השלמה של 

 וזאת, קופינג קיים

על מנת למנוע 

חדירת מים לליבת 

 .החומה

 סיד בור - 1.5

 חול מחצבה - 1.5

 אפר – 0.5

 מ"מ 0-5קרמיקה  – 0.5

 מ"מ 0-5טוף  – 0.5

 סומסום – 1.5

 מלט לבן 10%

 :תהליך ייצור הקופינג 
 : 'אשלב 

קופינג ישן  ,פירוק בטונים, הוצאת אדמה
 .והגעה לבסיס מהודק של אבנים

יורדים , במידה ולא קיים בסיס כזה
 .לגובה של נדבך שלם לפחות

 :'בשלב 
החדרת אבנים וחומר מליטה כיציקה עד 

 .לגובה האבנים
 :'גשלב 

 ב "ע צירת הבלטה מחומר מליטהי
 ותוקלינים של אבנים דק NHL+ סיד 

 .ותוצפופ
 :'דשלב 

 ב "ע מריחת שכבה של חומר מליטה
 .והידוק  NHL+סיד 

 :'שלב ה
מבצעים ניקוי של , שעות 24-כלאחר 

 . הסיד בעזרת ספוג ומים
 :'ושלב 

וכיסויו בבד של הקופינג במים  אשפרה
 למנוע נתגיאוטכני רטוב וניילון על מ

 . סדיקה
שעות ' השקיית הקופינג מתבצעת כל מס

 .ימים תלוי במזג האויר' למשך מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uהערה: 
עבודות הקופינג והכיחול לא מתבצעות 

שכן  °5C-בטמפרטורה של מתחת ל
החומר קופא ולא מתגבש ביחד עם 

 . האגרגטים ומתפורר
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 טיפול במדרך הזקיף .5

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה אור הבעיהתי סוג הבעיה 'מס

ליבת חומה  5.1

חשופה הכוללת 

הצטברות  

אדמה 

והתפתחות 

צמחייה בראש 

 הזקיף

 יצירת קופינג חדש 

בגמר ו 3%בשיפוע 

 .דמוי אדמה

וזאת על מנת למנוע 

חדירת מים לליבת 

 .החומה

 סיד בור - 1.5

 חול מחצבה - 1.5

 אפר – 0.5

 מ"מ 0-5קרמיקה  – 0.5

 מ"מ 0-5טוף  – 0.5

 סומסום – 1.5

 מלט  10%

 שכבת אדמה

 :תהליך ייצור הקופינג 
 : 'אשלב 

פירוק בטונים והגעה , הוצאת אדמה
 .לבסיס מהודק של אבנים

 :'בשלב 
 החדרת אבנים וחומר מליטה 

 :'גשלב 
 ב "עמחומר מליטה  3%שיפוע של יצירת 

 ותוקלינים של אבנים דק NHL+ סיד 
 .ותוצפופ
 :'דשלב 

  ב"ע מריחת שכבה של חומר מליטה
 . NHL+סיד 

 'שלב ה
שכבת גמר אדמה והידוק באמצעות פיזור 

 .ספוג' מלג
 :'שלב ו

אשפרה של הקופינג במים וכיסויו בבד 
 גיאוטכני רטוב וניילון על מנת למנוע

 . סדיקה
שעות ' השקיית הקופינג מתבצעת כל מס

 .ימים תלוי במזג האויר' למשך מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uהערה: 
עבודות הקופינג והכיחול לא מתבצעות 

שכן  °5C-בטמפרטורה של מתחת ל
החומר קופא ולא מתגבש ביחד עם 

 . האגרגטים ומתפורר
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 ניקוי אבן .6

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג הבעיה 'מס

התגבשות שכבת  כתם צמידה 6.1

גבס ומלחים על פני 

 .האבן

אמוניה   –גרם  30

 ביקרבונט

 E.D.T.A –גרם  30

 גרם 60 עם אבקת נייר

 ליטר מים מזוקקים 1

בשילוב   רולפט באוויסהכתם נוצר עקב 

 .עם מי גשמים או עיבוי

 : תהליך הטיפול כולל

הורדת הכתם באמצעות קומפרסים של  *

 .מים מזוקקים

יישום קומפרסים של אמוניה ביקרבונט * 

גרם  E.D.T.A 30, גרם 30

 .גרם לליטר מים 60ואבקת נייר 

על גבי האבן למשך התרכובת מניחים 

רים את שעות ולאחר מכן מסי' מס

החומר ושוטפים את הקיר באמצעות 

 .מברשת ומים זורמים

   י "במקרים קשים עורכים ניקוי מכני ע* 

  .על גבי האבן התזה של פתיתי פלסטיק

 

כתם דבק  6.2

 יטיפוגר

פגיעה אסטטית 

 בןבא

פ שלבים "אופן תהליך הניקוי ע 

מהכתמים הקלים ועד לכתמים הקשים 

 להסרה

הברשה הסרת הכתם באמצעות  *

 מברשת ומיםב

 אתנול, דילול הכתם באמצעות טרפנטין *

 והברשה במברשת

 שימוש בקיטור ומים חמים *

 בשילובשימוש בקומפרסור לחץ אויר  *

 .פ רמת הקושי"ע סולת ופתיתי פלסטיק

ים קשים שימוש בקומפרסור לחץ במקר *

 .ים ופתיתי פלסטיק -אויר בשילוב חול 

 

 

ובקומפרסור יבוצעו קיטור ב שימוש(

בכל חשש . במקומות יציבים בלבד

 באמצעותיש לנקות האבן להתפוררות 

  ).זרם מים בלבד
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 פול בחרכי יריטי .7

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה עבודהסוג ה 'מס

טיוח תקרת  7.1

 החרך

 מתקלף/ טיח חסר  -

אבני חרך חשופות  -

ורופפות בסכנת 

 התנתקות

הרכב לשכבת טיח גסה 

 :הינו

 חול מחצבה 1

 קראמיקה 1

 סומסום 1

 סיד בור 1.5

 חול ערד 0.5

 סומסום 0.5

 טוף 0.5

פ "סיד הידראולי ומלט ע

 .15%הצורך ולא מעל 

פ "שימוש בקלינים ע(

 ).הצורך

 

ח עדינה הרכב לשכבת טי

 :הינו

 סיד בור 1.5

 כברץ 1

 חול מסונן עדין  0.5

 סיד הידראולי 5%

 6' פ סעיף מס"לאחר ניקוי פנים החרך  ע

מחדירים שבבי אבן וחומר  –' שלב א

 .מליטה עד מפלס פני האבן

 מבצעים שכבת החלקה –' שלב ב

פ "מבצעים שכבת שליכט ע –' שלב ג

 .התערובת הנבחרת ומהדקים

 
Uעקב הפרשי מפלסים  במקרה הצורך 
Uבין הפנים לחוץ יש לבצע: 

 
 בניית אבני דבש בהפרשי המפלסים. 1

 פ "בניית קופינג והסדרת שיפוע ניקוז ע.2

 5סעיף 

 טיוח חזית אבני הדבש.3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uהערה: 
עבודות הטיוח והקופינג לא מתבצעות 

שכן  °5C-בטמפרטורה של מתחת ל
ש ביחד עם החומר קופא ולא מתגב

 . האגרגטים ומתפורר
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 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה מטרת העבודה סוג העבודה 'מס

קופינג חסר  7.2

 ברצפת החרך

יצירת קופינג חדש 

או השלמה של 

קופינג קיים ברצפת 

וזאת על מנת , החרך

למנוע חדירת מים 

 .לליבת החומה

 סיד בור - 1.5

 חול מחצבה - 1.5

 אפר – 0.5

 מ"מ 0-5רמיקה ק – 0.5

 מ"מ 0-5טוף  – 0.5

 סומסום – 1.5

 מלט לבן 10%

 :תהליך ייצור הקופינג 
 : 'שלב א

קופינג ישן והגעה לבסיס , פירוק בטונים
 .מהודק של אבנים

 :'שלב ב
החדרת אבנים וחומר מליטה כיציקה עד 

 .לגובה האבנים
 :'שלב ג

יצירת הבלטה מחומר מליטה וקלינים של 
 .ותאבנים דקות וצפופ

 :'שלב ד
 .מריחת שכבה של חומר מליטה והידוק

 :'שלב ה
מבצעים ניקוי של , שעות 24-לאחר כ

 . הסיד בעזרת ספוג ומים
 :'שלב ו

אשפרה של הקופינג במים וכיסויו בבד 
 גיאוטכני רטוב וניילון על מנת למנוע

 . סדיקה
שעות ' השקיית הקופינג מתבצעת כל מס

 .ימים תלוי במזג האויר' למשך מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uהערה: 
עבודות הטיוח והקופינג לא מתבצעות 

שכן  °5C-בטמפרטורה של מתחת ל
החומר קופא ולא מתגבש ביחד עם 

 . האגרגטים ומתפורר
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 הגנה .8

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג העבודה 'מס

חדירת מי גשמים  הגנה 8.1

לחומה לאחר 

 הטיפול באבן

RC80 - אטיל סיליקט 

או הידרופילנט דוחה 

כדוגמת סילר  (מים 

H224 פוליסילוסן (

עם  1:10מדולל 

 טרפנטין

 חומר איטום וואקר -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, לאחר הטיפול באבן הכולל ניקוי וייצוב

מתבצעת פעולה אחרונה של מריחת 

שכבה כימית אוטמת ונושמת ובכך מונעת 

 .מהחוץ לבפנים חדירה של מי גשם

 .ההגנה מתבצעת בשערים בלבד
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 פירוק ובנייה של קירות .9

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג העבודה 'מס

פירוק ובנייה  של  9.1

 אבנים בחומה

סכנת יציבות 

הקטע עקב חדירה 

. של מים

והתפתחות 

צמחייה מזיקה 

 בליבת החומה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד הקיר בתכניות ובצילומיםלאחר תי 

 :פ השלבים הבאים"מתבצע תהליך ע

פירוק זהיר של הקיר הקיים  –' שלב א

 סידור האבנים בשטח באופן  –' שלב ב

 שבו ניתן יהיה להשיבם במדויק               

 .פ המצב המקורי"ע               

ניקוי שכבת אדמה והסרת  –' שלב ג

שורשים עד להשגת תשתית 

 .ייהלבנ

 בניית הקיר מחדש –' שלב ד

פ "השלמת כיחול במישקים ע –' שלב ה

 2סעיף 

 4פ סעיף "השלמת קופינג ע –' שלב ו

 

פירוק ובנייה של  9.2

קיר היסטורי 

ג "מאוחר ע

 החומה

סכנת יציבות 

הקיר עקב 

התרוקנות רבה 

 .של חומר מליטה

 סיד בור - 1.5

 חול מחצבה - 1.5

 אפר – 0.5

 מ"מ 0-5קרמיקה  – 0.5

 מ"מ 0-5טוף  – 0.5

 סומסום – 1.5

 סיד הידראולי 10%

 לאחר תיעוד הקיר בתכניות ובצילומים

 :פ השלבים הבאים"מתבצע תהליך ע

פירוק זהיר של הקיר הקיים  –' שלב א

 סידור האבנים בשטח באופן  –' שלב ב

 שבו ניתן יהיה להשיבם במדויק               

 .קוריפ המצב המ"ע               

 הכנת מסד לבניית הקיר –' שלב ג

 פתחי ניקוז+בניית הקיר מחדש  –' שלב ד

פ "השלמת כיחול במישקים ע –' שלב ה

 2סעיף 

 4פ סעיף "השלמת קופינג ע –' שלב ו
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 בלויות/השלמת אבנים חסרות .10

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה העבודהסוג  'מס

למה הש/ החלפה  10.1
של אבן חסרה או 

 בלויה

אבן חסרה או 
 :בלויה  עקב

 ביזה .א
 צמחייה מזיקה .ב
הנחת האבן  .ג

בשכבה לא 
 .נכונה

קרבות  .ד
 ומלחמות

אבן  .ה
קונגלומרטית 

שלא הספיקה (
 )להתגבש

 וונדליזם .ו
 שריפה .ז

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פ "עלאחר טיפול בצמחייה מזיקה 

 1.2סעיף 

 :פ השלבים הבאים "מתבצע התהליך ע

 ירוק האבןפ –' שלב א

פינוי אדמה וצמחייה מזיקה  –' שלב ב

ניקוי האבן , 1.2פ סעיף "ע

 .ושטיפה עד להגעת בסיס יציב

 הנחת חומר מליטה –' שלב ג

 הנחת האבן ומיקומה –' שלב ד

 מילוי חומר מליטה והשלמת –' שלב ה

 2.1פ סעיף "מישקים ע

 במידה ומשלימים נדבך נוסף חוזרים על 
 .'ה-'שלבים א

 
 4פ סעיף "השלמת קופינג ע –' ושלב 

 

השלמת אבן  10.2
 תתותב

 

פגיעה אסטטית 
 בחזית החומה

 

 אצטון

TENAX 

 ø8מוט פיברגלס בקוטר 

 מ"מ

 אבקת אבן 1

 סיד הידראולי 1

 פרימל מדולל 1

 .גוון הצבע תלוי באבן

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חיבור האבן התותבת נעשית בשלבים

ניקוי האבנים מלכלוך ואבק  –' שלב א

  באצטוןה ומריח

מ "מ ø8 בקוטרקדיחת חור   – 'בשלב 

 ובאבן להשלמה  תבאבן התותב

 החדרת דבק אבן ופין פיברגלס –' גשלב 

 .התותבתלקדח האבן 

סגירת הסדק באמצעות אבקת  –' דשלב 

 .אבן וסיד הידראולי

 TENAXחומר הדבקה  מריחת –' שלב ה

 .נקודות באבן' במס

ת סגירת הסדק באמצעות אבק –' ושלב 

 .אבן וסיד הידראולי

טשטוש הסתימה באמצעות  –' שלב ז

 .פרימל בגוון האבן
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 טיפול הנדסי .11

 אופן הטיפול הרכב חומרי העבודה תיאור הבעיה סוג הבעיה 'מס

חיזוק האלמנט  11.1
 בפינים

אבן בסכנת 
 התנתקות

 אצטון

TENAX 

מוט פיברגלס בקוטר 

ø12-6 מ"מ 

 אבקת אבן 1

 פרימל מדולל 1

 .הצבע תלוי באבן גוון

 

 חיזוק האבן בפינים נעשית בשלבים

, האבן מלכלוךהאלמנט וניקוי –' שלב א

אבק ומיקרו ביולוגיה באמצעות 

 .מברשת ומים

 ייבוש האזור במשך יומיים –' שלב ב

 באבןבאלמנט וביצוע חריצים  –' שלב ג

 .לפני תהליך ההדבקה

מריחת אציטון באלמנט ובאבן   -' שלב ד

 .ברשתבאמצעות מ

הדבקת האלמנט באמצעות  –' שלב ה 

 TENEXחומר הדבקה מהיר 

 .שעות 24וייבוש למשך 

 קידוח האלמנט –' שלב ו

 )מ"מ 12-עד 6-תלוי בגודל האבן מ(

החדרת פין פיברגלס ודבק אבן  –' שלב ז

 .לקדח האלמנט

כיסוי החור באמצעות פרימל  –' שלב ח

 .בגוון האבן

 

 

 2-בקידוחים הו יחודים יבוצעיבעיטורים 

השלמת  10.2ראה סעיף .( צידי האבנים

  )אבן תותבת

חיזוק האלמנט  11.2
 בעוגן סינטקס

פ הנחיות "ע
 מהנדס

אלמנט בסכנה 
 קונסטרוקטיבית

  

mailto:udi@israntique.org.il�
http://www.iaa-conservation.org.il/�


  
 תחום שימור

 
 

 מינהל שימור

 
 02–6260105: פקס 02–6204700/1: טל, 91004ירושלים , 586ד "ת, מוזיאון רוקפלר

Email: conservation@israntique.org.il ; Web: www.iaa-conservation.org.il  

 
 

Uמפרט טיפול בשורשי עצים 
 צמחייה מזיקה – 1.2סעיף 
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 מנותקשבור או /קופינג חסר – 4.1סעיף 
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 זקיףקופינג  – 5.1סעיף 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:udi@israntique.org.il�
http://www.iaa-conservation.org.il/�

