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 הקיר הצפוני של האגף המרכזי: הרביעית במבצרת החפירות עונ –גן לאומי מונפורט 

 (חיפה יברסיטתאונ)אדריאן בועז ' פרופ
 

של אגף המגורים בכיוון מזרח הקיר הצפוני  אורךלות פירהח 0212באוגוסט  והורחב, 0210שנת מ Cבהמשך לחפירות בשטח 
 (. 1ראה תוכנית ) Fעד לחדר 

כמעט  1201בשנת שחפרה במקום המשלחת האמריקאית , כיוון שהקיר הצפוני השתמר פחות טוב מהקירות האחרים באגף
מנהל המשלחת ויליאם קאלבר והמהנדס הארי קי . למרות שהיא ריכזה את רוב מאמציה באגף זה, אליושלא התייחסה 

מופיע בתוכנית פי שכ, ו הגיעו למסקנה שבצד המערבי לא היה קיר צפוני והשטח שם לא היה מקורה אלא חצר פתוחהאפיל
הוכחנו שהקיר המשיך לכל אורך האגף בין מגדל ( 0212-ו 0210)בחפירתנו בשתי העונות האחרונות . 1201שנת ב ורסמישפ

כך מעידים פריטים על . קומה נוספתנשא ה מקורה ווכל המבנה הי, העוז במזרח והאגף האדמיניסטרטיבי במערב
מביאים לידי ביטוי את אופיה  פריטים אלה. שבעונות אלה נתגלו בתוך ומחוץ לקיר( 2, 0ראה צילומים )ארכיטקטוניים 

ל כל הקומה העליונה ורוב קומת הקרקע באגף זה פורקו ע. הדקורטיבי של הארכיטקטורה בקומה העליונה שלא השתמרה
 .1011שנת ממלוכים לאחר כיבוש המבצר בי היד

 0.2עובי הקיר הוא בין . חלקו על רכס הסלע הטבעי, חלקו בתוך תעלת יסוד, חשפנו את בסיס הקיר הבנוי היטב 0212בשנת 
שוי ולפי מאפייני הבניה הפרנקית המילוי בין הפן הפנימי והחיצוני ע, הבניה טובה יותר בפן הפנימי(. 4, 1צילומים )' מ 0.4-ל
קיימים שינוים בכיוון הקיר בכמה מקומות . הפן החיצוני מכוסה חלקית בטיח גס. שברי אבנים ומלט חזק במיוחד – 'שב  ד  '

הדבר בולט במיוחד בצד המזרחי קרוב לגת וגם . וזאת ככל הנראה כתוצאה של שינויים בקו הטבעי של רכס הסלע, לאורכו
די הקיר בתוך שכבת ינתגלתה משני צ, בעיקר בקר, ה של עצמות בעלי חייםכמות גדול. 0210שנת בצד המערבי שנחשף ב

 . ככל הנראה שרידי ארוחות הבנאיםוהם היסוד 

אך הדבר לא  1201שנת ייתכן שנחשפה במקור ב) 0212שנת והשניה שנחשפה ב 0210שנת אחת שהתגלתה ב, שתי אבני גזית
על האבן  .יחד עם סימנים שונים, ר של ספינהאחת האבנים נראה ציועל . מקורי מהתקופה הצלבנית מכוסים בגרפיטי( צויין

 . (5צילום ( )Nine Man’s Morrisהנקרא גם בשם ) 'הטחנה משחק'של השניה חרותים שני לוחות 

ככל הנראה עדות א וה, הממצא החשוב ביותר בעונה האחרונה
 י חפירהל ידלשיטת הפירוק של ביצור עראשונה מסוגה ארכיאולוגית 

  "undermining" או "sapping"שיטה זו המכונה בלועזית . ושריפה

ניסיון דומה של פירוק . מתועדת היטב במקורות צלבניים ומוסלמיים
, גם בקיר הדרומי של האגף המערבי של מונפורטנעשה המבנה בשיטה זו 

החפירה . 1011שנת שזמן רב יוחס לבייברס בזמן המצור של 
(undermining )ונה מזו של הקיר הדרומי בכך שקורות העץ שחשפנו ש

(. 1צילום )היו עדיין במקום , שרפו כדי להפיל את הקיר םשהמוסלמי
נראה שהחפירה בקיר הצפוני לא נעשתה בזמן המצור אלא בפירוק 

באופן היה כה אפקטיבי זה פירוק  .1011ליולי  02-המבצר אחרי נפילתו ב
 (צביקה צוק: צילום) במונפורטשרידי האולם המרכזי                   .  יתו נפל חלק גדול מהמבנהשכל הקיר הצפוני נפל עד לבסיסו ויחד א
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 (Cשטח )צילום אויר של איזור החפירה : 1צילום       תוכנית וחתך של המצודה עם סימון החדרים : 1תוכנית 

 (סילברמן ויובל נדל דוד :צילום)    (1222ופרנקל  1211הובטש , 1201בעקבות דין )

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרט ארכיטקטוני מהקומה העליונה: 2צילום         פרט ארכיטקטוני מהקומה העליונה : 0צילום 
 (אדריאן בועז :צילום)שנתגלה מחוץ לקיר הצפוני                                 (אדריאן בועז :צילום)שנתגלה בצמוד לקיר הצפוני 

 
                ( אדריאן בועז :צילום) W(C)2החיצוני של הקיר הפן : 4צילום 

 
 

 
 

 
אבן עם גרפיטי הכולל שני : 5צילום 

 (Nine Man’s Morris)לוחות משחק 
 (אדריאן בועז :צילום)
 

 –חלק מקורות עץ בעומק הקיר : 1צילום 
 ךעדות לחפירה של המוסלמים לצור

 (אדריאן בועז :צילום)פירוק המבנה 

 
 
 
 

 
 
 

 Fר וחד C שטח 
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 (מקיםעוגליל –חלק ב ) 0214פברואר  – 0212יולי , ם פעילות שימור במחוז צפוןוכסי 
 ארכיאולוג מחוז צפון –' יוסי בורדוביץר "ד

 אנו ממשיכים במחוז צפון לפעול לשלמות אתרינו, מורשת והתרבות החומרית של ארצנוהבמסגרת המאמצים לשמר את 

עבודות  .בחודשים האחרונים בוצעו מספר פרויקטים מורכבים וארוכי תווך .לםלטובת שמירת המורשת ולטובת הטיילים כו

ראה )בטחנות הקמח שבנחל עמוד נרחב היקף בבחזית מערת רבי בבית שערים וכן נוספות שלא הובאו כאן נעשו שימור 

 (.0212ספטמבר  –חדשות בעתיקות 

 שיקום השער המונוליטי של בית הכנסת – ארבלן לאומי ג

הביצוע על ידי  .ארבלהעתיק בגן לאומי החלו עבודות השיקום של השער המונוליטי של בית הכנסת , חסר תקדיםבמבצע 
 ההעבוד. הדורש דיוק רב( הצבה מחדש של חלקים מקוריים)יס זאנסטילוהשיקום הוא . 'מ"ארכו שימור ושחזור בע'חברת 

 .אך מצורפת טעימה מהצפוי, הטרם הסתיימ

     

מתוך האנציקלופדיה החדשה לחפירות ) הצעה לשחזור השער      ('יוסי בורדוביץ: צילום). לפני עבודות השחזורהשער בארבל 

 ( 1220, ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 

 ('ארכו': צילומים). בעת העבודות
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 ('ארכו': צילום). מצב עבודות השיקום היום

 שימור ופיתוח בשער הכנעני – תל דן בעטמורת ש

אתר מורשת 'הוא הוגש לאונסקו כמועמד להכרזה  .ארץבהכנעני בתל דן הינו אחד מאתרי המורשת החשובים  השער   
עבודות פיתוח הכוללות הנגשה לבעלי מוגבלויות ועגלות  ,'מ"ארכו שימור ושחזור בע'חברת על ידי במתחם בוצעו . 'עולמית

 .ור כולל של המגדלים וחזית השערשימו מוקפת ספסלים לטובת המבקרים עץילדים ובניה של רחבת 
לאחרונה בוצעו . עבודות השימור והתחזוקה שלו הם מלאכת מחשבת שנמשכת על פני כל השנה, יות השער בנוי לבניםבה   

וזהו על ידי לבנים ם סתפתח השער נ. תוך הקפדה על השיטות הבנייה העתיקות, שער על ידי הוספת לבניםבחיזוקים נוספים 
. הצבע השונה מאפשר להבדיל בין התוספות המאוחרות לשרידים הקדומים. בעברותקנו ת העץ שהותמיכל פני פתרון עדיף ע

 .הצורךבעת ניתנת לפירוק , תמיכת הלבנים
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (     'יוסי בורדוביץ: וםציל) חיזוק הלבנים אחרהשער הכנעני ל               (     'יוסי בורדוביץ: צילום)השער הכנעני לפני חיזוק הלבנים 

   

מבט מקרוב 

על שימור לבני 

הבוץ 

: צילומים)

 ('ארכו'
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  טיפול באחת האומנות                       (     'יוסי בורדוביץ: צילומים) שימור המבנה הצלבני – אכזיבן לאומי ג                  

          מבנה הקשתות המקומר 
ודות השימור והשיקום של מבנה החלו עב

 המקומר בגן לאומי אכזיב הצלבניהקשתות 

 .'מ"חברת ארכו שימור ושחזור בע'על ידי 

, המבנה עבר שימור לפני שנים רבות

לאור , היום. שהיו מקובלים אזחומרים ב

מבוצעות עבודות לתיקון , שנצברהרב ידע ה

שימור ופתיחה מחדש של , שיקום, נזקי עבר

את  ן היתר מסירים המשמריםבי .המבנה

 .ומשקמים את האבן ממלאים את המישקים, תיקוני המלט

      

 ('יוסי בורדוביץ: צילומים) שימור תחזוקתי – תל מגידואומי לן ג        

 .צעו בחודשים האחרונים עבודות שימור על ידי צוות שימור מחוזיובתל מגידו ב

 .(קופינג)יצירת ראש קיר מילוי מישקים וכולל  קירותשימור תחזוקתי ושיקום יו עיקר העבודות ה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לאחר השימור 'הקטן הארמון'קיר                     לפני השימור 'הקטןהארמון 'קיר 
 

 

 

 

 

 

 

 מפעל המים לאחר השיקוםקיר המבנה ליד הכניסה ל                                 (נזקי סערה)קריסת קיר של מבנה ליד הכניסה למפעל המים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימור אחרי , ות הדרומיותוהצפוני במתחם האורקטע בקיר                     ם האורוות הדרומיות לפני השימור                      הקיר הצפוני במתח
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 0212 –כנעני השער השימור   –גזר -תלגן לאומי 
  (צביקה צוק: צילומים)משמר  –ניסן בן נתן 

 
לגובה של נדבכי לבנים העולים מהוא בנוי (. ס"לפנה 1552-1152) IICהוא מבנה מתקופת הברונזה התיכונה , השער הכנעני

 (.אורתוסטאטים)נארי של גושי אבן אדירים זוגות  2-מדופן במעבר השער . מעל יסודות בוץ ואבן 'מ  4-למעלה מ
 .וכוסה לאחר החפירה במילוי בולדרים ואדמה, מקליסטר. ס.א.הארכיאולוג האירי רי ל ידע 1224שנת השער נחפר ב

', קולג-יוניון-היברומוזיאון השמי בהרוורד וההטעם מדיוור וסיגר , ניהולם של רייטבב "מארהמשלחת ארכיאולוגית    
 . בע ואדםמאז עמד השער חשוף לפגעי הט .חדשיםחפירה  חתכיהוסיפה תוך כדי כך ו, 1210-1212בשנים מחדש חשפה אותו 

לתת תמיכה לחלקים בשער שעמדו  השימור על ידי צוות של רשות העתיקות שנועדעבודת במקום  השנים בוצע 12-לפני כ   
חלק מנדבכי האבן שעל  (בחומר מליטהבין האבנים ים מיישקמילוי ) כיחול, העבודות כללו כיסוי חתכים. בסכנת קריסה

פורר המשיכו לולצמחייה ש שקי האדמה היוו מקור ללחות .האורתוסטאטים ובניית תמיכה בשקי אדמה לנדבכי הלבנים
הצמחייה שהשתלטה על מעבר השער וסחף שהגיע בעת גשם לא הטיבו עם השער והמבקרים , השקים הקרועים. את השער

 . ואף התקשו לראות
הוסדר שביל חדש עם תצפית אל מעבר השער מצידו , את תל גזר לביקורי קהלרשות הטבע והגנים הכשירה , 0220בשנת 

 . עשה כל טיפול שימורי בשערהחיצוני אך לא נ
 יסמינר התיאולוגשותפת לרשות הטבע והגנים והשל משלחת מ, קרקעי בגזר-החלה חפירה במאגר המים התת 0212ת בשנ

 .צוקצביקה ר "דדניס קול ור "ד, ר דן וורנר"ד, ים פרקר'ג' פרופ יהולנחסות רשות העתיקות ובב, אורלינס-הבפטיסטי של ניו
ניסן בן נתן  ,המשמר. השקיעה המשלחת משאבים בשימור( על כך היו עדכונים בעבר)המים הקדום  בנוסף לחפירות במפעל
בצמוד לעונת ( גם על כך הועבר עדכון בעבר)תחילה בוצע שימור בבתי המגורים הצמודים לחומה . נבחר לביצוע העבודה

ואספה חלקי לבנים שבורות ואבקת , פתוחשפה את רצ, הכנעני משלחת את השערבעונה זו גם ניקתה ה. 0212החפירות של 

 .בניהולו של ניסן בן נתן דאגה המשלחת להמשך הטיפול בידי צוות ישראלי, לאחר סיום עונת החפירה. לבנים מפוררות
תמיכות ומילויים שמעל לקו , סדקים מולאו, נבנו תמיכות בבוץ ואבן שעקבו אחר קווי המבנה המקורי, שקי האדמה הוצאו

 .והוסדרו ניקוזים בראשי המבנה ובצדדיו, לבנים כוסו בטיח שנעשה מאבקת הלבנים שנאספההתשתית של ה
בחודש הקרוב מתחדשות החפירות במפעל המים . פעולה זו הביאה את השער למצב שימורי טוב אך טרם הסתיימה העבודה

 . ית לקהל המבקרים במקוםשל תל גזר ובכוונת המשלחת להשלים את עבודת הניקוי של השער ולהציגו בצורה המיטב
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
צוות : המשמרים

השימור בניהולו של 

ניסן כולל את 

 בן וגדליה, דורית

 (בתמונה מימין)
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 בית מפקד ההר – 0ה וילב פרויקט שימור פרסקאות - גן לאומי מצדה

  שות הטבע והגנים ר, ממונת שימור מחוז דרום – אורית בורטניקו מנהל אגף שימור ופיתוח זאב מרגלית
 רקע

יניהם על ידי מורכב משני חדרים המופרדים ב, (0ה ויל)בית המפקד במצדה 
בצד ימין מול , נמצא בכניסה למתחם המחסנים) הפתוח (פטיו)חצר 

, הוסרו עיטורי הפרסקו מהקירות, לאחר חפירות ידין במצדה. (המחצבה
לאורך השנים . ר בחזרההונחו על גבי פנלים ולאחר מכן הוצבו על קירות החד

בלייה מואצת של , ניתוק, התגלו בפרסקאות בעיות שימור חמורות הכוללות
בהמלצת מומחי שימור הוסרו הפנלים . תפרחת מלחים ועוד, החומר המקורי

ממתינים לשימורם והחזרתם , מקירות החדר ואוחסנו במחסן ממוזג במצדה

אנו עוסקים  ,ב"האדיבות תרומה נדיבה של משפחה מארב, עתה. לאתר
  !בשימור הפרסקאות והחזרתם לאתר

 

הפרסקאות המקוריים טרם  צילומי

במהלך חפירות   0הסרתם מקירות וילה 

 1212-5ידין  

  
 

 
 

 פרויקט השימור
וכן בחדרים , במוזיאון מצדה, בארמון הצפוני: רשות הטבע והגנים ביצעה בעבר בצורה מוצלחת שימור פרסקאות במצדה

מוזיאון ישראל ורשות , העבודות נעשו בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית ירושלים. שכת מפקד ההראחרים בל
 . פרסקאותקיים ניטור שוטף ותיעוד מפורט ביותר של ה. העתיקות

. הוזמן גם לעבודה הנוכחית, מוורונה איטליה, מאוריציו טליאפייטרה :מומחה השימור שליווה אותנו לכל אורך הדרך
 . ומלמד בסבלנות ומקצועיות רבה, מסביר, מנחה, יציו מקפיד לעבוד יחד עם צוותי השימור של רשות הטבע והגניםמאור

 :לשימור הפרסקאות שלושה שלבים 
 .הפרדה מהפנלים הישנים ויישום על תמיכות חדשות, מילוי לקונות, ייצוב, ניקוי. 1
 .המפקד לקליטת הפרסקאותבית הכנת חדר . 0
   .אינטגרציה וגמר סופי, פרסקאות לאתרםהחזרת ה. 2

חולק את המידע ומקבל תגובות מהציבור בארץ  ,עולה לפייסבוק ,של הצוות בעבודה תהליך עבודת השימור כולל תמונות
    . אתם מוזמנים להיכנס לאתר בלינק הבא. ובעולם

https://www.facebook.com/pages/Project-of-conservation-of-the-fresco-at-Masada-National-

Park/1459514950949198?fref=nf 

 

   

https://www.facebook.com/pages/Project-of-conservation-of-the-fresco-at-Masada-National-Park/1459514950949198?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Project-of-conservation-of-the-fresco-at-Masada-National-Park/1459514950949198?fref=nf
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 חידת חודש אפריל 
 ?מה שם הגן הלאומי

 ? משמה הוא המקום שבתמונה ולמה שי

 
 

 0214חידת חודש מרץ פתרון 
 .בגן לאומיחשוב אדריכלי לפניכם ממצא 

 גן לאומי תל חצור ?מה שם הגן הלאומי
  יגאל ידין' פרופ ?מי חפר

חומת סוגרים מימי המלך שלמה אליה  ?מה רואים בתמונה
 נגשת מימין חומה מלאה מימי המלך אחאב 

 

דני , אברהם רונן' פרופ, ר מוטי אביעם"ד: פתרו נכונה לפי הסדר

דרור ורות כהן , ר אלי ינאי"ד, דני הרמן, טליה אורון, אבו חצרה
  .    איתו הסליחה ואם שכחתי מישהו; גלילי

 


