


















תיאור מצב קיים:

והקשת  ניתן להסיק שמלבד הקירות  בנבי סמואל,  ואימות של תמונות היסטוריות, שצולמו מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה, של המבנה המרכזי  לאור בחינה 

המרכזית, שתי הכיפות המקוריות לא שרדו את הפצצות המלחמה. לאור המחקר אל ליבות ואבני הכיפות ניתן להבין שהכיפות המרכזיות משוחזרות בטכנולוגיה 

מקומית, אולי בהזמנת והשגחת השלטון הבריטי.

הכיפות שוחזרו מאבני גיר ארוכות, רכות יחסית ובעלות צורה לא אחידה. האבנים מונחות על צידן הארוך כשהקצה הצר פונה אל פנים הכיפה והקצה העבה פונה אל 

ליבת הכיפה.

בין (hot mix) תוך כדי ההכנה לעבודות השימור, עבודות ניקוי והעמקת מליטת האדמה/סיד האבנים ניתן היה להבחין בחללים בין האבנים אל תוך הליבה.

להערכתנו, חללים אלה הינם מתקופת הבנייה ומילוי חלל הליבה באדמה חקלאית, מקומית ולא כתוצאה משטיפת חומר מהליבה דרך משקי אבני הכיפה. מתמונות 

שלאחר השחזורים נראה שהכיפות היו מטויחות בשכבות של טיח וסיד ומעליו טיח צמנט. נכון להיום, כשאבני הכיפות חשופות, לא נראים תיקונים משמעותיים והחלפת 

אבנים לאחר השחזור.

סיכום פעולת הזרקות חומר מילוי (גראוטינג) לחללים בליבת הכיפות:

הזרקות של חומר מליטה נוזלי התבצעו בשלושה מהלכים במהלך חודשים פברואר - מרץ 2014.

כללי: הוחלט להזריק אל תוך החורים הגלויים בין אבני הכיפות מנת חומר המבוסס על סיד הידראולי חלש, 

באופן ידני עם מזרק גדול וללא מכונה עם לחץ על מנת לא לגרום לדחיסת יתר, ללא NHL בקרה ולחץ על 

או תזוזה של אבני הכיפות החשופות.

כעקרון, סריקה על גג הכיפות לאיתור תיקוני צמנט נתנה עוד נקודות להזרקה מלמעלה אל תוך ליבת הכיפות.

לאחר סבב ההזרקות הראשון שבו הוזרק חומר למאות צינוריות הזרקה שקובעו בחורים קיימים, הפעמים 

הבאות היו סלקטיביות ומוקדו באזורים שלקחו כמויות גדולות של חומר הזרקה, גראוט, בסבב הראשון.

טיפול באבני ופני הכיפות:
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הרכב חומר ההזרקה (גראוט):

חומר המליטה הנוזלי הינו תערובת של:

(NHL 5) 1 סיד הידראולי

2 חול מחצבה מסונן דק מאוד

0.25 של אפר אורגני.

תוספת מים עד קבלת מרקם נוזלי.

חומר המליטה הוזרק בעזרת מזרק המכיל 800 מיליליטר לתוך צינוריות גומי שקופות שקובעו בסדקים או בחורים 

שנתגלו בליבת הכיפות או בקירות לאחר הסרת הטיח בפנים המבנה.

כמו כן, הוזרק חומר לתוך אבנים סדוקות.

סיכום כמות חומר ההזרקה שיושם:

בסה"כ הוזרקו כ 700 ליטר בקירוב של חומר מליטה נוזלי לליבת הכיפות,האומנות והקירות .

300 ליטר לשתי הכיפות. לכיפה הצפונית  בסבב ההזרקות הראשון, אשר התבצע בתחילת פברואר, הוזרקו כ- 

הוזרקו כ- 200 ליטר ולכיפה הדרומית כ- 100 ליטר. מקומות שלקחו מעל 2.5 ליטר סומנו באופן מיוחד.

באמצע חודש פברואר נערכו הזרקות לתוך סדקים באבנים בעיקר בקיר הדרומי וכן בחלל הכניסה וסה"כ הוזרקו 

כ- 110 ליטר לתוך האבנים.

המשך ההזרקות לליבת הכיפות והאומנות נעשו כאמור באופן סלקטיבי כאשר ברדיוס ממוצע של 0.5 מטר סביב 

המקומות המסומנים נקדחו חורים בקוטר 20 מ"מ ואליהם הוזרק הגראוט.

בתחילת חודש מרץ הוזרקו כ- 100 ליטר לקשת המזרחית שבחלל המרכזי וכן לכיפה הדרומית.

כשבוע אחרי כן הוזרקו כ- 170 ליטר בעיקר בכיפה הצפונית וכן לכיפה הדרומית.

טיפול באבני ופני הכיפות:
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פירוט מסכם לפי אזורים:

אזור שראוי לתשומת לב הינו האומנה הצפון מזרחית של הכיפה הצפונית שבסך הכל לאומנה עצמה ולסביבתה הקרובה הוזרקו כ- 300 ליטר בקירוב של גראוט, הכולל 40 ליטר לתוך שתי 

אבנים סדוקות בחלקה התחתון של האומנה.

הפינה הצפון מערבית בכיפה הצפונית לקחה כ- 70 ליטר.

האומנה הצפון מזרחית בכיפה הדרומית לקחה כ- 55 . ליטר

הקשת המזרחית מעל הכניסה למבנה לקחה כ- 50 ליטר.

יתר הכמות של כ- 225 ליטר התחלקה בשתי הכיפות הגדולות וכן בקשת הצפונית.

בכיפה הקטנה שמעל לכיפה הדרומית הוזרקו כ- 10 ליטר חומר.

כמו כן נערכו מיספר קידוחים מהגג עצמו לתוך ליבת הכיפה הדרומית באיזור שהיה פתוח והיה סביר להניח 

שליבתו חסרה אך חשש זה התבדה שנכנסה כמות זניחה של חומר לתוך קידוחים אלה.

סיכום סדר פעולות ההזרקות:

ניקוי משקי אבני הכיפות וזיהוי חורים וחללים.

החדרת צינורות וקיבוען עם מליטת סיד עד אחרי עבודות מילוי המישקים הכללית.

לאחר מילוי המישקים וזמן ייבוש של 7-10 ימים בוצע סבב ראשון של הגראוטינג באופן ידני מהפיגומים אל החללים ומחורים על הגג בגרביטציה.

אזורים בהם הוזרק חומר רב, נקדחו חורים חדשים, קובעו צינוריות ובוצע המשך הזרקה.

הוצאת הצינורות, ניקוי כללי וסתימת כל חורי ההזרקות.

טיפול באבני ופני הכיפות:
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מפרט למילוי מישקים בין אבני הכיפות:

המשימה היתה ליישם מילוי מישקים עם מליטת סיד יציבה בחוזק בינוני עם יכולת לייצב את האדמה של הליבה, 

לאפשר מעבר לחות מהליבה אל פני השטח ובעיקר להחדיר כמה שיותר שברי אבנים תומכות במישקים על מנת 

לחזק את המגע בין אבני הכיפה ולהחזיר רצף במערך העברת הכוחות המופעלים על הכיפות.

סדר פעולות השימור:

המשך ניקוי המישקים לעומק של 5-7 ס״מ.

ניקוי יבש של אבק ושרידי אדמה מקורית.

.NHL שטיפה עדינה, הרטבה והספגה של החומר המליטה המקורי עם מים מחוזקים בסיד

מילוי מליטת הסיד החדשה תוך דחיסה כלפי מעלה ולצידי האבנים.

החדרת (לתוך המליטה) שברי אבן מותאמים בגודל (גדולים ככל האפשר), 

נקיים ורטובים, בעזרת פטיש עץ או גומי. הקפדה על השארת שברי האבן בולטים 

מהמליטה כ- 0.5-1.0 ס״מ.

מילוי חומר המליטה החדש נעשה באופן נקי ואסתטי עד לפחות 1 ס״מ מגובה 

המשתנה של פני אבני הכיפות.

הידוק חומר המליטה ושברי האבן אל דפנות אבני הכיפות בעזרת מברשת 

ברזל ולאחר מברשת צבע קצוצת שיער ומי סיד שקופים.

טיפול באבני ופני הכיפות:
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תערובת מליטת סיד למילוי מחדש של כל המישקים:

1 חלק סיד NHL 2 (חלש)

2 חלקים חול ואדי ללא מלחים

1 חלק חול מחצה/מכונה עם אגרגטים זעירים

1 חלק חצץ שומשום עדין מאבן גיר חזקה

טיפול באבני ופני הכיפות:
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תיאור מצב קיים:

האומנות התומכות את הקשת המרכזית בין הכיפות, הקשת המרכזית והקשתות הקטנות יותר מעל פתחים 

ואבני הקיר הדרומי בנויות מאבן גיר יחסית רכה וקלה לעיבוד. בעבר היו אבנים אלה ברובן מטויחות. יתכן שטיח 

הסיד המקורי הוחלף במשך השנים או שהושמו מעליו שכבות טיח על בסיס צמנט.

לפני תחילת עבודות השימור אבני האמונות ומספר מאבני הקשת המרכזית והקשתות הקטנות נמצאו במצב 

וחלקו  הראשונה  העולם  במלחמת  ונזקים  פגיעות  ספג  הדרומי  שהקיר  נראה  כמוכן,  מתקדם.  עד  קל  בלייה 

המרכזי, מתחת ובסמוך לחלון הראה סימני בלייה ושברים רבים.

ישנה חשיבות הנדסית/קונסטרוקטיבית רבה בהחזרת ושמירת מעברי הכוחות/עומסים הפועלים על הקשתות 

ולחוזקה  למידותיה  לחזור  כדי  מקצועי  שימור  טיפול  וקבל  חייבת  מתקדמת  בבלייה  או  שבורה  אבן  כל  ולכן 

המקורי.

לאור מצב ההשתמרות והדרישה ההנדסית לשימור הקשתות, הטיפול באבן בוצע לפי השיטות 

הבאות:

תותבות אבן: בקשתות עם אבנים עם שברים/סדקים/בלייה בעומק של 10 ס״מ ויותר טופלו על ידי תותבות 

אבן מאותו סוג.

פרוסות אבן / החלפה: בקירות/אומנות עם אבנים עם שברים/סדקים/בלייה בעומק של 10 ס״מ ויותר טופלו 

בהחלפת אבן או בהשלמות בטכניקת ״פרוסות״ אבן.

מילוי במליטת סיד: בקשתות/אומנות/קירות עם אבנים ללא חשש לחולשה קונסטרוקטיבית, עם פגיעות 

10 ס״מ טופלו במילוי שכבות של מליטת סיד הידראולי חזק או ״ליטומיקס״ וגמר  ובלייה של פחות מ- 

צבע/טקסטורה תואם מקור.

טיפול באבנים בבלייה בקשתות, באומנות ובקירות:
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שימור על ידי התאמת והכנת תותבות מאבן תואמת מקור:

ניקוי ידני להסרת כל שרידי האבן הסדוקים/שבורים/מתפוררים.

ניקוי עם מים בלחץ נמוך להסרת שרידי חזזיות, אבק וקבלת צבע האבן המקורי ותמונת מצב ללא סדקים 

ובלייה.

הכנת תכנית לקביעת וסימון היקף וגודל איזור ועומק התיקון. תכנון אופי החציבה הזהירה לקבלת צורה 

ריבועית או מלבנית עם חיתוך של לפחות צד אחד בצורה טרפזית על מנת למנוע מהתותב להחליק כלפי 

מטה.

והסימון  לפי התכנית  בדיוק  מלבן  או  ריבוע  לצורת  מינימאלי,  באופן  לתיקון  האזור  מאוד של  זהיר  עיבוד 

שנוצר  הנגטיב  של  מדויקת  מדידה  ולקיחת  לתותב  הנדרשת  הצורה  קבלת  עם  האזור  ניקוי  שנקבעו. 

להשלמה.

ניסור תותב תואם מאבן ״בריאה״ זהה לאבן המקורית והתאמה מדויקת עד כמה שניתן.

קידוח 2 חורי עוגנים מקצה לקצה בתותב במיקום מרכזי ומתואם עם מבנה האבן המקורית.

הרטבת אזור החוסר ומריחת מליטת סיד דלילה/דקה בכל הצדדים.

החדרת התותב המותאם והסדרת מיקומו המדויק ביחס לאבן הקיימת.

קיבוע התותב על ידי דחיסת מליטת סיד חזקה עם שברי אבן דקים במישקים שבין התותב והאבן המקורית.

במקומות זעירים שלא ניתן לדחוס חומר יש להזריק חומר דיוס דליל בעזרת צינוריות ומזרק ידני.

תמיכת התותב בעזרת שבלונה קטנה, מקומית ורגל עץ תומכת במשך 24 שעות.

קידוח דרך חורים בתותב אל תוך האבן המקורית. החדרת מוט הברגה אוקלון 6/8 מ״מ עם דיוס וחיתוך 

שארית המוט במינוס מקו פני האבן.

מילוי וטשטוש כל התפרים בין המקור לתותב, גמר כיחול במישקי האבן וניקוי שאריות ונזילות סיד/מליטה.

פירוט פעולות שימור אבן:
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שימור על ידי בניית/מילוי חוסרים בפרוסות אבן ומליטת סיד:

ניקוי ידני להסרת כל שרידי האבן הסדוקים/שבורים/מתפוררים.

ניקוי עם מים בלחץ נמוך להסרת שרידי חזזיות, אבק וקבלת צבע האבן המקורי ותמונת מצב ללא סדקים 

ובלייה.

הכנת תכנית לקביעת וסימון היקף וגודל איזור ועומק התיקון.

פילוס תושבת מאוזנת בבסיס האבן לתיקון.

ניסור והכנת פרוסות מאבן תואמת מקור בעובי 2 ס״מ וברוחב ועומק התואם את מידות החוסר להשלמה 

באבן המקורית.

התיקון לא חורג מרוחב האבן המקורית אל תוך המישקים בכל צד.

פילוס של פרוסות האבן עם מליטת הסיד. מליטת הסיד בעובי 1 ס״מ ושקוע מספר מ״מ מפני פרוסות האבן.

קיבוע 2 פיני נירוסטה זיעירים בעובי 3 מ״מ במרחק 1/3 מכל קצה בגובה 1/3 ובגובה 2/3 של התיקון. את 

קצוות הפינים יש לקופף בזווית 90 מעלות כדי לתפוס את פני הפרוסה שמתחת לפין.

ניתן להשאיר את תיקון הפרוסות חשוף כשהוא שקוע כחצי ס״מ מפני האבן המקורית או לצפות את תיקון 

הפרוסות עם מליטת סיד בגמר צבע ומרקם הדומים לאבן המקורית.

בנבי סמואל התקבלה החלטה להשאיר את כל 

תיקוני הפרוסות חשופים.

פירוט פעולות שימור אבן:
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שימור על ידי מילוי בשכבות של חומר מליטה על בסיס סיד הידראולי או ליטומיקס (כולל שימור 

ושחזור אבני האפריז השבורים):

ניקוי ידני להסרת כל שרידי האבן המתפוררים.

ניקוי עם מים בלחץ נמוך להסרת שרידי חזזיות, אבק וקבלת צבע האבן המקורי.

לפי עומק ומיקום התיקון יש להחדיר מספר קטן של קוצי אוקלון/נירוסטה דקים אל השבר ובולטים אל תוך 

היציקה לחיזוק ויציבות של חומר המילוי. את המיני עוגנים האלה יש לדייס עם מליטת סיד חזקה ולא עם 

אפוקסי או דבק כימי עתיר מלחים וחזק בהרבה מהאבן המקורית.

יישום שכבות חומר מילוי המבתסס על מליטת סיד היראולי חזקה ו/או ליטומיקס, לא יותר מ 1-2 ס״מ לכל 

שכבה.

יש לחרוץ ולחספס את שכבות הביניים במהלך ההתייבשות כדי לאפשר אחיזה טובה לשכבה העליונה יותר.

שכבת הגמר תבוצע בצבע ובמרקם של האבן המקורית.

בצורה זו הושלמו כל אבני האפריז הפגומים/שבורים כאשר השכבות הבונות נעצרו בשלב עיצוב הצורה. הצורה 

הוצבה על ידי ״פיסול״ חומר המליטה לצורת חלקי האפריז המקורי בכל מקרה לגופו.

פירוט פעולות שימור אבן:
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מילוי משקים (כיחול) כללי בקירות האולם המרכזי:

נבנו במגמה לשאת טיח סיד, מילוי  לאור העובדה שקירות הפנים של האולם המרכזי, להבדיל מקירות החוץ, 

המישקים היה בעצם קצה טיט הבנייה בין נדבכי הקיר. זאת אומרת מליטת סיד גסה עם אגרגט בולט וגימור 

מחוספס על מנת לאפשר לשכבת ההרבצה של הטיח להתפס היטב.

על מנת להחזיר את המראה  ובגימור מחוספס  גסה  סיד  בוצע עם מליטת  מילוי המישקים באולם המרכזי  כל 

המקורי שהיה במבנה לאחר בנייתו ולפני טיוחו.

תערובת מליטת סיד למילוי מחדש של כל המישקים:

חומר המליטה הנוזלי הינו תערובת של:

1 חלק סיד NHL 2 (חלש)

2 חלקים חול ואדי ללא מלחים

1 חלק חול מחצה/מכונה עם אגרגטים זעירים

1 חלק חצץ שומשום עדין מאבן גיר חזקה

פירוט פעולות שימור אבן:
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החזרת הכתובת בערבית (תפילה ״סופי״) למקומה המקורי:

הכתובת הסופית פורקה עם עבודות הסרת הטיח על מנת שלא תיפגע ואוחסנה במשרדי קמ״ט אריכיאולוגיה. 

עם גמר עבודות השימור הובאה הכתובת לאתר והוחזרה בדיוק רב למקומה המקורי.

כל עבודת הקיבוע נעשתה עם מליטת סיד, יציקות בגב הכתובת וגמר המשקים מסביב 

ללוח הכתובת.

פירוט פעולות שימור אבן:
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יש לסייר פעם ביום במתחם כולל עלייה לגג. בסיור יש להבחין בנתונים הבאים:

נפילות של אבנים קטנות או חומר מליטה על רצפת האולם המרכזי.

יש לסרוק באופן כללי את קירות וכיפות המתחם המרכזי ורצפת הגג מעל הכיפות כדי לאתר סדקים גדולים וחדשים 

המצביעים על תזוזת המבנה או הקרקע.

יש לוודא שלא חודרות יונים למתחם המרכזי.

יש לוודא שאין פגיעה בקירות עקב נזק של מבקרים.

לפני החורף:

יש לודא שמערכת הניקוז אינה סתומה וצנרת הובלת המים מחוברת.

יש לעקור במקצועיות כל צמח בקירות, רצפות והגג המרוצף.

יש לדווח להנהלת האתר/מחוז על כל נזק

או בלייה שנצפים בסיור השוטף או בהכנות 

לקראת החורף ואחריו.

תכנית תחזוקה לעבודות השימור:
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ההנחיות והפרטים על היקף ואופי העבודה באתר היו ברורים מאוד וכללו תכנית הנדסית שימורית עדכנית.

ופיתוח  ציונית, ממונת שימור  לגילה  נבי סמואל,  צוות  וכל  הגן הלאומי  לעמוס טל מנהל  להודות  ברצוננו 

נושא  בכל  לעזור  והנכונות  העזרה  על  ארכיאולוגיה  מקמ״ט  ועמיאל  בני  גברי,  ולחנינה,  איו״ש  במחוז 

שהתפתח ועלה לדיון תוך כדי ביצוע עבודות השימור באתר.

זמינות הצוות המלווה של רשות הטבע והגנים - עמוס טל וגילה ציונית וצוות מהנדסי השימור, יעקב שפר 

ומאיר רונן, לצרכי התלבטויות, פתרונות וחשיבה משותפת היה מצוין ואיפשר לפרויקט, המורכב באופיו, 

להתקדם מקצועית ולעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.

צוות הפרויקט של אבן דרך נגב -

המרכז לשימור ארכיאולוגי:

משמרים בכירים: אסי שלום, נהוראי ביטון

ראש צוות שימור: אדם שטרית

צוות השימור: משה פרלוב, אשר פוקס, גדעון סטרז, יעד בן דוד

צוות נבי סמואל: אשרף, יוסוף, סמיר, איברהים, חאלד, מחמוד, אדיב, עאיד. 

תודות
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