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 ילו בלוד'דוח ביצוע עבודות שימור בחאן ח

 1122אפריל מאי 

 :רקע

בוצעו במקום עבודות בסיסיות  2992בשנת . האגף הדרומי של חאן חילו נמצא במצב השתמרות קשה מזה עשרות שנים

 .מסדרון הכניסה של החאן במגמה למנוע קריסה של קיר החדר המזרחי באגף הדרומיובמסגרתן הוצבה קורת מתכת מעל 

במצב זה לא ניתן היה . התמיכה הישנה כבר מזמן אינה תומכת בקיר והיה חשש לקריסתו ואגב כך סיכון רב לשוהים בחאן

 .לנהל את פרויקט החפירות הקהילתיות המתבצע בשנים האחרונות בחאן

 

 :עבודות השימור
ביצעה יסודות תכנית שימור , המממנת את התכנית החינוכית ששיאה החפירה הקהילתית בחאן, תאם להזמנת קרן קרבבה

חישובים הנדסיים . את התכנית הכינו אדריכל השימור גיורא סולר ומהנדסת השימור ליליה סוחנוב. לאגף המתואר

את הצורך לתמוך אותו ובכך ימצא פתרון  ריתתישביצעה מהנדסת השימור הבהירו שבנייה מחודשת של החדר ההרוס 

 .הנדסי וכמובן פתרון אסתטי לאגף זה

העבודות באתר בוצעו בהתאם לתכניות ובמהלכן נחשף אגן מטויח שהוקם כחלק מהחאן המקורי בחזית החדר המזרחי של 

מאחר שאין . סגרת העבודותמרזב כזה שוחזר במ. אנו מניחים שהאגן ניזון ממרזב שניקז לתוכו מי גשמים. האגף הדרומי

באופן שיהיה , קבע אדריכל השימור כי יש לקרות את האגן בקורות פלדה, בידנו תיעוד ברור לגבי אופן הקירוי של האגן

 . אלא בשחזור, ברור לכול שאין מדובר בבניה מקורית

 

 

 :תמונות לפני ואחרי

 אחרי לפני

  

 ולאחר השימור החדר המזרחי לפני השימור
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 הקיר לאחר השחזור וללא התמיכה הקיר הפונה למסדרון הכניסה והתמיכה הישנה

 

 :עבודות נוספות

גייסה יסודות מקורות נוספים לצורך התקנת דלת העץ בכניסה לחאן זאת לאחר שהדלת , בנוסף לעבודות שתוארו לעיל

ותקן עליה בריח עץ מסיבי אשר יקשה על הדלת תצבע בחומר מיוחד דוחה שריפה וי, הופלה על ידי ואנליסטים מקומיים

כמו כן הותקנה גדר מתכת סביב שטח החפירה בכדי למנוע נפילה של מבקרים לתוך . פריצת הדלת בעת שהיא נעולה

שוחזר , בנוסף לעבודות אלה. הגדר תסייע ביצירת סביבת עבודה בטוחה יותר לתלמידים במהלך החפירה. בורות החפירה

לא רצויים ממקום זה ויאפשר שמירה " אורחים"השחזור ימנע כניסה של . האולם הגדול של החאן קטע מהקיר הצפוני של

 .איכותית יותר על ניקיון האולם


