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אז קדימה נתחיל.

קנית החומרים, בחנות צבע:

משי,  תקנו  אם  רחיץ,  אקרילי  צבע   .1

תרוויחו רחיצות גבוהה יותר, אבל העבודה 

פחות קלה.

הכמות: 18 ליטר לדירה שלמה. או 5 ליטר 

עבור חדר גדול מאד או שניים קטנים.

2. חומר מוכן לסתימת חורים.

3. שפכטל מתכת.

4. נייר זכוכית 0.

5. גלגלת קצוצת שער. כ 4 מ"מ. עם מגש 

לצבע.

6. מברשת ברוחב של כ 5 ס"מ.

7. גליל דבק ניר ברוחב 5 ס"מ.
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הנוער שלך יחגוג על הרעיון )אם יש נוער..( והילדים הבוגרים יהנו עד השמים.
הקטנים  כשכל  גם  ביגוד,  הכנת  שיוף,  חורים,  סתימת  כיסויים,  הכל:  את  להכין  אפשר 

מסביב, אבל להתחיל לצבוע ממש רק כשהקטנים נרדמים או יוצאים לגינה.
תארגני בגדי עבודה לכל מי שהולך להיות ער בבית בזמן הצביעה, מכף רגל ועד ראש:

נעלים, ביגוד, כיסוי ראש - גם בגד עבודה לתינוק... כך שתוכלי לגשת אליו גם באמצע 
הצביעה.

המלצות חשובות:
*אל תתחילו עם תקרות, דלתות ומשקופים. זה סיפור אחר וקשה יותר, שמצריך הדרכה 

ניפרדת.
*תעבדו על כל חדר בניפרד. לא כל הבית ביחד. את זה עושה רק צבע או כשהבית פנוי 

לחלוטין מאנשים.  
*מומלץ לאתגר את ה'צבעים', שכשחדר יהיה נקי לפסח, נצבע אותו ביחד.

כך תצבעי את הבית בעצמך
)ועם הילדים..(

תאמינו או לא, אנחנו הולכים לעשות את זה.לצבוע את הבית 
יכולים  לבד.מי? כל מי שבבית)כולם..( חגיגה אמיתית! אתם 

לעשות את זה, כן! וזה כיף אמיתי!
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הכנת הקיר:

* הסירו חתיכות צבע רופפות בעזרת השפכטל. 

* נגבו את האבק מהחורים בעזרת סמרטוט יבש.

*  קחו בעזרת השפכטל מעט חומר מוכן לסתימת 

חורים.

גבוה  שיהיה  כך  החורים,  על  דקה  שכבה  מרחו   *

מהקיר ב1 מ"מ.

כעת צריך להמתין לייבוש החומר. זה תלוי בעומק 

החור: בין 1/2 שעה ל5 שעות.

בזמן הזה ממשיכים בהכנות:

לקירות:  שצמוד  דבר  כל  על  ניר  דבק  *הדביקו 

מזגן.  הארון,  החלון,  מסגרת  המשקופים,  הפנלים, 

ולא על התקרה, היא מתקלפת!

*כסו במפות ניילון את כל הריהוט והחפצים, חזקו 

עם דבק ניר, כדי שהניילון לא יפול במהלך הצביעה. 

כעת חוזרים לחורים:

*וודאו שהחומר יבש.

המקומות  את  הזכוכית  ניר  באמצעות  *שייפו 

שתיקנתם, עד שהאזור המתוקן מגיע לגובה הקיר 

והמגע עם הקיר חלק.

באמצעות  השיוף  אבק  את  בעדינות  *נקו 

סמרטוט יבש.זהו, החדר מוכן לצביעה!

כעת הכינו את הציוד לצביעה:

*פרסו נילון על שולחן או על הריצפה.

גדול  כלי  הצביעה,  וכלי  הצבע  את  עליו:  *סדרו 

פעמיות,4  חד  כפות   4 הצבע,  לדילול  ליטר  כ4  של 

מרקיות, כלי עם מים, סמרטוטים, וכפפות. 

*לבשו כפפות )למעונינים(

*שיפכו בזהירות צבע לכלי הריק, כחציו.

לשכבה  האחוזים  פי  על  במים  הצבע  את  דללו   *

וערבבו   - הצבע  מיכל  גבי  על  שכתובות  ראשונה 

היטב באמצעות כף חד פעמית.

*שפכו למרקית מהצבע המדולל,

זהו, יוצאים לדרך. בהצלחה!
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אופן הצביעה: 

את  איתכם  קחו  החיכוך:  אזורי  כל  עם  *נתחיל 

המברשת והמרקית.

לצבוע  והתחילו  הצבע  במברשת  צבע  מעט  קחו 

בשכבה דקה סביב למשקוף, לפנלים לחלון ולשאר 

האלמנטים שבחדר..

סימן  הקיר,  על  צבע  נזילות  יש  אם  לב:  שימו 

שלקחתם יותר מידי צבע וצריך להוריד את הכמות 

במברשת.  

הגבוהים,  למקומות  להגיע  כדי  סולם  על  *טפסו 

במיוחד כדי לצבוע בפס ישר את החלק העליון של 

הקיר הנפגש עם התקרה.

מדולל  צבע  שיפכו  הפנימיים:  לשטחים  כעת   *

אותה  טבלו  הגלגלת,  את  החזיקו  במגש,  לשקע 

השטח  גבי  על  פעמים  כמה  אותה  וגלגלו  בצבע 

המחוספס של המגש, עד שהצבע על גבי הגלגלת 

נראה ספוג ואחיד. הזהרו מעודף צבע: טפטוף בדרך 

לקיר או נזילות על הקיר, סימן לעודף.

*טפסו על הסולם, כיוון שמתחילים עם החלק הכי 

גבוה של הקיר: 

צובעים פס מלמעלה ללמטה וחוזרים כמה פעמים 

עד שהשטח חלק לגמרי, אז עוברים לפס לצידו וכך 

הלאה צובעים כ80 ס"מ רבוע. 

הבא  השטח  את  וצובעים  בסולם  יורדים  *אז 

מתחתיו ולסיום את החלק התחתון של הקיר.

 *מזיזים את הסולם וממשיכים באופן הנ"ל את כל 

החדר.

בין השכבות, אבל  יבוש כשעתיים  הן:  * ההוראות 

אפשר להתחיל כמעט מיד, כי מה שהתחלנו ראשון 

בדר"כ כבר יבש. 

*צריך להכין את הדילול מחדש לפי הוראות הדילול 

לשכבה שניה, שכתובה ע"ג הצבע. וצובעים באותו 

אופן גם שכבה שניה.

זהו! קלפו הכל בעדינות, החזירו למקום את הציוד.

ו.... לא יאומן! חדר חדש ונקי. אור בעיניים!

שיהיה לנו חג בריא ושמח.

לפרטים על הקורס לצבוע בכיף לחצי כאן

https://rachelmenat.ravpage.co.il/cursbasic

