


 מתקן הגת בנוי לפי סימנים בשטח ולפי המדידות לא בצורה
למרות מזה.  זה  במעט  השונים  שלבים  בשלושה  אלה   רצופה 
חומרי מאותם  בנוי  המתקן  התאים,  ברצף  המובנת   הסטייה 

.בנייה, מאותם מרכיבי וטכנולוגיות בנייה
לפי החתכים  והעדויות בשטח ניתן להבחין ברצפת דבש/סיד/
 אפר מהודקת במספר שכבות, מגס עד בינוני בגודל האבנים,

.כמסד למתקן כולו

די טסלטום/שיבוץ  נוקליוס,  הראדוס,  שכבות   הפסיפס: 
הינם הטסריי  האתר.  למסד  הדומה  בהרכב  הן  וגם   ברורות 
 מסוג פסיפס תעשייתי, אבן גיר קשה, עמידה בצבע לבן – בז’.
 משטחי הפסיפס ששרדו  אכן יושבים על תשתית יציבה ללא
 סימני התנתקות. קיימים מספר קווי תפר מובנים לרוחב בחלק
שכבה ניכרת  הפסיפס  מרצפות  בחלק  הפסיפסים.   מהשטחי 
 חלקית של טיח/טיט סיד דק המכסה, באופן חלקי, את הטסריי.
 כל רצפות הפסיפסים בנויות בשיפוע מתון כלפי בריכות האגירה

.עם התכנסות נוספת כלפי תעלת הניקוז הבנוייה

הדבש קירות  דפנות  גבי  על  הבריכות  טייחי   הטייחים: 
 מורכבות מ 2-3 שכבות דקות בעובי כולל של לא יותר מ-2 סמ’.
 הרכב הטיח לפי בדיקה ראשונית הינו סיד בור, אגרגטים וחולות

.עד 4-5 מ”מ ותוספת של חרסים כתושים/ אבקה

 הקירות: המחיצות התוחמות את המתקן בנויות רובן, למעט
 קיר הפרדה גדול יותר, )בין תאים 4-5 מדרום הבנוי מאבני חצי
ומטויחות, סיד/אפר  טיט  עם  מעורבבות  דבש  מאבני   גזית(, 

.בחלקם עם טיח  הדומה בהרכבו לטיח הבריכות
 הקירות שימשו כמחיצות נמוכות להפרדה בין התאים. גובהם
פתוח חקלאי,  מתקן  היה  המתקן  המקורי.  גובהם  הינו    היום 
יכולת אין  לקירות/מחיצות  לכן  קירוי.  וללא  עונתי   לשימוש 
 לשאת עומסים/גגות כמקובל מקירות מבנים רגילים. הם נבנו

.מראש ללא צורך בחוזק קונסטרוקטיבי

 השימוש: מבנה הגת הנדון שונה ממבני גת מוכרים מהתקופה.
 החוסר בתאי אחסון/התססה וזרימת הנוזלים ישירות לתוך בור
 האיגום/משקעים הנמצא במרכז בריכה נמוכת דפנות, מכוונים
האם המתקן.  שימוש  אודות  נוסף  השוואתי  במחקר   לצורך 
לשימושי אלה  ענבים  לדריכת  רק  לא  לשימוש  נבנה   המתקן 

.חקלאות עונתית נוספים

טיפול ההכנה להעתקת מרכיבי המתקן,  להלן שלבי התיעוד, 
בגן השחזור  ופעולות  השחזור  שלב  עד  ואחסון  שימור   טיפול 

.הארכיאולוגי בכפר סבא

מבנה ומרכיבי המתקן לייצור נוזלים



היה צריך  בה  בנקודה  בדיוק  התגלה  הגת  ומתקן   היות 
 להניח קורה נושאת ענקית לגשר בכביש 431, לא נותרה
לפרק, אלה   סיבוס  היובל/דניה  נתיבי  לחברת   ברירה 
בנקודה המתקן  את  מחדש  ולהרכיב  לאחסן   לטפל, 
גילתה שהחברה  לציין  חשוב  הציבור.  לרווחת   מוסכמת 
 הבנה ואחריות מלאה בצורך זה והליך העבודה מול מנהל
וצוות פרג’ונין  עמרם  ד”ר  החברה  של  הסביבה   איכות 

.המהנדסים, בכל שלביו היה יעיל, ענייני ומקצועי
 מסגרת הזמן לפירוק והזזת המתקן מאתרו היתה לחוצה
 מאוד וקריטית. לגבי נתיבי היובל המתקן דחה את תכנון
 התקדמות השלב הקריטי של יציקת קורת הגשר ועיכב
 המשך תהליכים ולוחות זמנים. לגבי השימור הזזת המתקן
 לפני גשמי הזעף היה קריטי היות והדבקת הבדים על פני
 הפסיפסים והטייחים לא ניתנים לביצוע על גבי תשתית

 .רטובה או לחה
גשומה, תקופה  צפתה  האוויר  מזג  ותחזית   היות 
אתר מעל  חממה  לבניית  מיידי  ואישור  החלטה   קיבלנו 

 .הפסיפס
הקמת למחרת  שכן  עצמה  את  הצדיקה  זו   החלטה 

.החממה החלו לרדת גשמי זעף
 בשלב ראשון לאחר בניית החממה אחל הצוות בחשיפה

.מחודשת וניקוי יבש של הפסיפסים והטייחים
ידי המודד דב פורוצקי, ושורטט על  כולו נמדד   המתקן 

.מודד מומחה למבנים ואתרים ארכיאולוגים
 על בסיס המדידות הוכנו כל מצבי ההשתמרות, פעולות
לדו”ח הבסיס  את  היוו  אשר  עבודה  וטכניקות   השימור 
 השימור לפני ביצוע שהוכן והוגש לבחינת ואישור תחום

.שימור של רשות העתיקות
של והמקצועית  המהירה  התגובה  את  לציין  המקום   זה 
הארכיאולוג באזור:  העתיקות  רשות  של  השטח   אנשי 
 עמית ראם וצוות המפקחים, המשמר עמי שחר והמלווה
 המקצועי מארק אברהמי מתחום שימור התמחויות אשר

 .הבינו את מורכבות המבצע ותמכו לקדמו

התארגנות באתר ותיעוד הפסיפס







 • ניקוי יבש על מנת לחשוף את פני הטסריי משאריות אדמה/
.אבק לקראת ההדבקה

  • טיפול נגד חזזיות עם דסוג’ן לא בוצע היות ולא ניתן היה
.להרטיב את הפסיפס ולהמתין ליבושו

והשברים הסדקים  לפי  התבצעה  הבדים  הדבקת  תכנית   •  
 הקיימים בפועל בכל משטח פסיפס בשאיפה לגודל משטחים
 בסביבות 80 *80 או 100*100 ע”מ להימנע ממשקל יתר של

  .הפאנלים לטיפול
  • סימון הקטעים להדבקה )בעדיפות לצורה אי- רגולרית( נעשו
 ע”ג התיעוד ובוצעו בהתאם תוך סימון מספר רצפת הפסיפס,
 מספר הפאנל, חץ מיקום לכיוון בריכת האגירה ופסי התאמה

.בין פאנל לפאנלים הסמוכים לו
רופפים טסריי  ייצוב  לקונות,  השלמת  של  ראשוני  טיפול   •  

.והגדרת קווי התפר להדבקה/הוצאה לפי הצורך
. • הדבקה של 2 שכבות בד כותנה גבינה/מצרי מכובס

 .מדולל באציטון  B- 72  15% שכבה 1: דבק פרלואיד 
 .מדולל  באיצטון B-72   10%  שכבה 2: דבק פרלואיד 

 העדפה לדבק אקרילי על פני ואנילי מכך שהפסיפס מורכב 
האוויר שמזג  מכך  ויציבים,  חזקים  כבדים,  גדולים,   מטסריי 

.הקריר, ללא שמש והצורך בזמן ייבוש מהיר

:שיטת ההדבקה
ושכבה שיוצא  הפאנל  בגודל  ראשונה  לשכבה  בד  חיתוך   •  

.שנייה עם שוליים של 2-3 ס”מ
  • מריחת הדבק על פני הפסיפס תוך הדבקת הבד  הרפוי על
 גבי הפסיפס עם דפיקות קלות בעזרת מברשת קצוצת שיער

.חזקה
  • מקומות שקועים- יש לחתוך מעט את הבד ע”מ להדביקו

.היטב ולהתגבר על הבדלי הגבהים
. • הדבקת שכבה שנייה והמתנה לזמן ייבוש

השיטה להוצאת פסיפסים



:ניתוק הפסיפס
  • לפני פעולות הניתוק, כל פאנל סומן ומוספר על גבי התיעוד
  ועל גבי הבד.  סומנו פסי התאמה בין פאנלים סמוכים להקל

.ולדייק בתהליך השחזור
  • פירוק התשתית נעשה בעזרת 4 לומים שטוחים הממוקמים
במקביל נעשתה  התשתית  פירור  הפאנל.   לרוחב  זמנית   בו 

.לרוחב כל הפאנל עד להגעתו אל קו התפר
  • על הפאנל המנותק הונח דיקט 12 מ”מ ובעזרת הרמה מצד
הדיקט הברך מתחתית  ודחיפת  והדיקט  הפסיפס  של   העליון 
 קדימה, הופכים את הפאנל. כל הפאנלים הונחו בקופסת עץ

.גדולה עם מכסה על מנת להעבירם להכנה ושימור

:הכנת גב הפסיפס – פירוק התשתית המקורית
רתמים בקיבוץ  המרכז  של  השימור  במעבדות  בוצע  זה   שלב 

.ברמת נגב
  • לפי חוזק ומצב השתמרות שכבות הנוקליוס והשיבוץ- חומר
עד הטסריי  אבני  מבין  הפסיפס  מגב  נוקה  המקורי   המליטה 
 להשארת כשליש, במידה ושכבת השיבוץ חזקה מאוד, או כולו

.במידה  וחומר המליטה בבלייה או חלש
 • ניתן להרטיב במים את הטיט כדי להקל  על תהליך הפירוק/

.פירור

השיטה להוצאת פסיפסים



  • ניקוי פני הטיח עם ספוג יבש על מנת להסיר כל שאריות
.אבק/אדמה

כולל הבריכה(  )צידי  הפאנלים  בין  החיבורים  כל  חיתוך   •  
.הרצפה

  . • הכנת בד גזה/כותנה אחרי כביסה
.שכבה ראשונה- בד חתוך לגודל הפאנל 
.שכבה שנייה- בד חתוך עם שוליים של 20 ס”מ 

הבדים  להדבקת   הדבק 
.היה אקרילי ולא ואנילי

אקרילי- דבק  הכנת   • 
  B 72 -פראלואיד

:להדבקה
דילול  ראשונה-   שכבה 
 באציטון של 2%,  שכבה
באציטון דילול   –  שנייה 

.של 5%
: • הדבקת הבד

למידה,  חתוך   הבד 
פני על  דבק   מריחת 
הודבק הבד   הפאנל, 
דחיפות עם   בעדינות 

.עדינות של מברשת קצוצת שיער טבולה בעוד דבק
 הבד החתוך עם שוליים )שכבה שנייה(- הודבק באותה שיטה 

.על גבי הבד הראשון

:הפרדת הטייחים מהקיר 
התשתית שכבת  פוררה  ודקות  רחבות  נירוסטות  בעזרת   •  
 המחברת את הטייחים לקירות, עבודה מלמעלה כלפי מטה

.תוך וידוי הניתוק בין פאנל לפאנל

:פירוק תשתית הטיח המקורי
 שלב זה בוצע במעבדות השימור של המרכז  בקיבוץ רתמים 

.ברמת נגב
. • הנחת הפאנל על פניו על גבי מזרן גום- אויר/שולחן

  • הרטבת קטעי טיט לפירוק, בעדינות רבה.  שימוש באזמיל,
.פטיש, מסטרינות, עד לקבלת משטח אחיד

:חיזוק גב הפאנל
 שלב זה בוצע במעבדות השימור
 של המרכז בקיבוץ רתמים ברמת

.נגב
של דלילה  תערובת   • : NHL 2  
 חלק 1,  חול דק חלק ,  קלציום
 קרבונט- 2 חלקים, מעט פרימל

.מדולל 5%

הדלילה התערובת   יישום 
סדוקים טיח  קטעי   על 

:ובעייתיים
דלילה לא  אך  רכה  תערובת   •  
.מאותו הרכב ליישם על כל גב הטיח בעובי לא יותר  מ- 1 ס”מ
  • בלקונות יש לשים ניילון, בד גזה ועל זה את שכבת הטיט

.החדשה

:בשיטה דומה הודבקו והוצאו
הבור תוך  אל  הדריכה  ממשטח  נוזלים  למעבר  התעלות   •  

.כיחידה אחת
 טייחי בורות האיסוף/שיקוע הקוניים. במידה וקיימים  • 

.ומתאפשרים

הורדת הטייחים



  • לאחר בדיקה ראשונית מרבית קירות הגת משמשות כמחיצות
בצורה מודבקים  שונים  בגדלים  אבנים  מדבש:   הבנויות 
 אקראית עם טיט עשיר באפר וחלקם מטויחים בטיח סיד עם

.חרסים גרוסים
  • בוצעה בדיקה לקבלת אחוזי אבן דבש לטיט סיד והרכב טיט

.הסיד
קירות פורקו  הפסיפסים  והוצאת  הטייחים  הורדת  לאחר   •  

.הגת
  • קירות מאבני בנייה ברורים סומנו על גבי  התוכנית ובמקביל

.בשטח  ואוחסנו על גבי משטחים לפי הסימון
  • קירות מאבני דבש קטנים, ללא אחידות וסדר בנייה לא פורקו
והטיח הטיט  של  הקונסטרוקטיבי  שהכוח  משום   כיחידה 
  המקוריים לא יחזיק אותם כיחידה לאורך זמן ולא יאפשר את

.שחזורם מחדש בצורה מדויקת ויציבה
 לכן קירות אלה פורקו, האבנים הקטנות נוקו משרידי הטיט 
לבניית בחלקם,  אלה,  אבנים  שימשו  השחזור   ובתהליך 
 הקירות המשוחזרים עם טיט סיד חדש בתערובת ובאחוזים
 התואמים את המקור. כל זאת לפי תוצאות בדיקת קטע קיר

.דבש מקורי
  • כל אבני הגזית ואבני הדבש אוחסנו על גבי משטחים בתוך

.בביג-בגים במחסן שיועד לכך במושב מצליח

תגלית אגני האיסוף
 במהלך הסריקות האחרונות לאחר פירוק המתקן הוחלט לבדוק
 את הרכבם של בורות האיסוף אשר למראית העין נבנו מאבני
 לקט קטנות וטויחו. הצוות הופתע לגלות שבורות האיסוף היו
מוקמו אשר  דופן  ועבי  גסים  מסותתים,  אבן   אגני   למעשה 
האבן שאגני  היה  נראה  המתקן.  שאר  כל  בניית  לפני   ונקברו 
 הכבדים היו בשימוש משני. הם הוצאו מהאדמה בזהירות רבה,
.צולמו, הונחו על גבי משטחים ואוחסנו במחסן במושב מצליח

פירוק קירות המתקן



אודות שהעברנו  ההתרעה  ולאור  ממושכת  המתנה   לאחר 
 החלשות של חוזק ההדבקה של הבד לפסיפס נבחר מקום על
הארכיאולוגי הגן  הפסיפס:  להעתקת  היובל  נתיבי  חברת   ידי 

.הפתוח של  כפר סבא
ירדנה הארכיאולוגית  והגן,  המוזיאון  מנהלת  עם  הקשר   נוצר 

 .ויזנברג ואדריכל הגן דניאל בר און
 לאחר דיונים על מיקום המתקן והבהרה שיעמוד חשוף, ללא
התקבלה בחרסית,  עשירה  מקומית  אדמה  גבי  על   קירוי, 

.ההחלטה על שיטת ביסוס המתקן

  • במקום שנקבע בוצע יישור קרקע, מילוי ופילוס לפי הצורך
הידוק בוצע  לא  האתר.  אדריכל  ולהנחיות  לצרכים   ובכפוף 
התרחבות עם  עתידיות  קרקע  לתזוזות  לגרום  לא  מנת   על 
בדרכים כמו  ביסוס  שיטת  על  הוחלט  הדחוסה.   החרסית 
 הרומיות. שברי אבני גיר, בקלש, אשר הונחו והוחדרו במעט

.אל תוך מצא האדמה הלא מהודק שהוכן
 על גבי האבני הבקלש יצקנו תערובת דלילה של סיד הידראולי  • 
המליטה חומר   .3:1 של  ביחס  מקומי  מחצבה  וחול   טבעי  
לייצב את המשטח אל והחל  רווחי האבנים  בין   הדליל חדר 
תזוזות בעתיד  תספוג  אשר  גמישות  השארת  תוך   הקרקע 
 קרקע צפויות. היציקות הועלו לגובה אך הושארו אבני תשתית

.בולטות לקליטת המשך שכבות הסיד
 על גבי המשטח החדש סומן, על ידי המודד מוסמך, כל תוואי  • 
 הקירות לשחזור בדיוק מרבי של אורך, רוחב וגובה מהתוכנית

.מדידה המקורית שבוצעה לפני פירוק המתקן
 הוכנו ומוקמו לוחות עץ, בדיוק רב לפי הסימון, ולתוכן יצקנו  • 
1 של  ביחס  היתה  היציקה  תערובת  המתקן.  קירות  כל   את 
 סיד הידראולי טבעי חוזק 5 ל 2.5 חול מחצבה מקומי. לתוך
היו ורובן  היות  אך  המקוריות  הקירות  אבני  שובצו   היציקה 

.חלשות ומפוררות השתמשנו באבני בקלש מקומיות

שלבי השחזור



  • בין כל קירות המתחם המשוחזר יושמו בשיפועים ובגבהים
לשיבוץ תשתית  יהוו  אשר  רצפות   של  שכבות   מדויקים 
 הפסיפס וטיוח הבריכות.הרכב  שכבות אלה היה ביחס של 1
 סיד הידראולי טבעי חוזק 5 ל 4  חול מחצבה מקומי, מדורג

.עם שומשום

בורות נבנו  מליטה  תערובת  אותה  ועם  זה  שלב  במהלך   •  
 האיסוף ומובילי הנוזלים מאבני לקט בדומה לבור ולמובילים
שימור סיבות  ממספר  הוחלט  במצליח.  באתר   המקוריים 
 וערכים לא לקבור מחדש את אגני האבן המקוריות ולהשאירם

.לצרכי הסבר ותצוגה באתר



גבי תערובת לוחות הפסיפס שובצו למקומם המדויק על   •  
 סיד דלילה ביחס של 1 סיד הידראולי טבעי חוזק 5 ל 2 חול

 .מחצבה מנופה

  • בריכות ובורות האיסוף טויחו בתערובת סיד וחרסים ביחס
 של 1 סיד הידראולי טבעי חוזק 2 ל 2.5 חול מחצבה מקומי

.מדורג ל 0.25 אבקת חרסים



 לקראת סוף חודש מאי 2009, כחודש לאחר גמר עונת הגשמים,
מנת על  ראשונית,  בדק  מביקורת  כחלק  לאתר,  יחזור   הצוות 
אסטטיות תוספות  לבצע   כולה,  השחזור  מערכת  את   לבחון 
סדקים למלא  האיסוף,  בורות  את  לנקז  וטייחים,   לפסיפסים 

.ולפקח על ריסוס מונע נביטה וקוטל עשבייה סביב המתקן
 לאור המסקנות מהבדק הראשוני וביחד עם מנהלת הגן ותחום

וטיפול לתחזוקת  תוכנית  נרכיב  העתיקות  רשות  של   שימור 
שיוקמו הניקוז  ובמשטר  בפיתוח  בהתחשב  זאת  כל   .  במתקן 
חרסיתית, אדמה  על  ובנוי  בשטח  חשוף  היותו  בעצם   סביבו, 
ומעקב ניקיון,  שיטות  תקופתי,  טיפול  שוטף,  מונע   טיפול 

.וסריקה תקופתית לזיהוי בלייה

תחזוקה




