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  :המבנה

ויוצרו בו  20 -החמישים של המאה הבית הבד של משפחת חסונה פעל עד ראשית שנות 

מרבית המתקנים נמצאים עדיין באתרם ואת חלקם ניתן . שמן שומשום וסבון, שמן זית

  .יהיה לשקם עד למצב של הפעלה

שנת הבניה של הבניין . שהתפתח סביב בניין גרעיני אחד ממקבץהמבנה עצמו מורכב 

על פי סגנון ופרטי הבניה יש להניח  .מקורי לא ידועה וגם לא השימוש המקורי שלוה

 ניתן עם זאת לנתח את .20-או ראשית המאה ה 19-שהגרעין הוקם לקראת סוף המאה ה

  .שלבי הבניה עצמה וניתוח כזה יהווה חלק תיק תיעוד לקראת שימור מלא

יסות מבנים מתקופת בית הבד סביבת המבנה כוללת שטח פתוח אשר ברור שתחתיו הר

אחד מקירות החצר הוא קיר בית . צמודה לו חצר גדולה ובה בית מגורים. ואולי לפניו

אשר ודאי איננו תואם את מטרות , בסמוך מאד אליו נמצא מתחם שיכון חדש. הבד

  .וסביבה עם אוריינטציה תיירותית הפרויקט

  :הפרויקטמטרת 

-קריות מוצהרות ומטרות משנה ספציפיות לתתעי יש מספר מטרות הראשי לפרוייקט

בילוי לתושבי /פרויקט ואמור להוות חלק מאתר ביקור-בית הבד מהווה תת. פרויקטים 

בטוח , משוקם, המטרה היא להביא את המקום למצב משומר .העיר ולמבקרים מבחוץ

קשר הטיפול במבנה יצטרך לכלול גם את סביבתו המיידית ואת ה. ואפילו כלכלי ומופעל

, אחד היתרונות בעבודה על בית הבד ).איזור חאן חילו(האחרים  הפרויקטשלו עם חלקי 

, אולי מורכבים יותר, גם כאשר שאר מרכיבי הפרויקט, היא יכולתו להפוך לאטרקציה

אפשרות זאת היא מעשית בגלל מיקומו הפיזי של המבנה בתוך . עדיין לא הגיעו ליישום

  .שטח הפרויקט הגדול

. מתוך מספר שלבים בלתי ידוע' נוכחי של העבודה על בית הבד מוגדר כשלב אהשלב ה

ומכאן גם נגזרות הפעולות שמהוות , הוא מוגבל במשאבי כח אדם ומימון המוקדשים לו

יהיה תלוי ביכולת הביצוע שתיגזר  העתידיים יש להניח שמספר השלבים. חלק ממנו

  .ממימון

  'מטרות שלב א

  .של התמוטטות בסיכוןייצוב חלקים רעועים ו 

  .אשר אין כרגע יכולת לטפל בהם, מניעת גישה לחלקים בסכנת התמוטטות 

  .למניעת המשך שימושים לא רצויים והשלכת פסולת לתוכו, סגירת המבנה 

 .מצב המבנה תפעולות שימור שימנעו המשך הידרדרו 

 .בקטעים נבחרים ובתאום, יצירת אפשרות לסיור בטוח במבנה 

  וצמחיהפינוי שפכים  



  

כאשר כמות העבודה אותה ניתן יהיה לבצע  –' להלן רשימת העבודות לביצוע בשלב א

הטכסט להלן ילווה בתכניות עליהן מצויין מיקום . תהיה תלויה במשאבים ובקצב הביצוע

שיטות (חלק מהמפרטים  .העבודות השונות ובצילומים להמחשת המיקום והבעיות

  .שימור ולכן אין מקום לפרטם כאןיקבעו סופית עם קבלן ה) וחומרים

  

  ייצוב חלקים רעועים

בנוסף לכך יש מספר  .במבנה מספר מקומות המועדים להתמוטטות או שאין דרך להצילם

  .מקומות שפעולת שימור כיום תמנע את המעבר למצב הרס בלתי הפיך

  :פעילות מקומית תתבצע באזורים של

 .מ"ס 5ומקים שמעל התפוררות הכיחול וחומר המליטה שבמישקים לע 

  .קירות ליבות חשופים של 

בעזרת אבן , העבודה תכלול סגירת הפרצות בשחזור מלא - פרצות בקירות  

  .מהמקום וחומרי מליטה מסורתיים

ת ואבנים רעוע .נבחרו המקומות הספציפיים להתערבות –נפילת אבנים בודדות  

יבוצע חיזוק תשתית אלו יוחזרו למקום או ש, יחוזקו ובמקומות בהן חסרות אבנים

 .למניעת המשך נפילות
  

  מניעת גישה ותמיכות

מקומות . מספר מקומות דורשים מעורבות שהיא מעבר ליכולת המיידית של הפרויקט

  .אלה ייתמכו או יסגרו בגידור שימנע גישה אליהם

  :מקומות אלה כוללים

שונות חדר המדרגות מהווה תוספת למבנה ומסיבות  –חדר המדרגות המוביל לגג  

המקום יגודר ותימע התקרבות אליו מתוך הבניין . ניתק ממנו ועלול להתמוטט

התייעצות נוספת עשויה להוביל להחלטה על פירוק מבוקר של קירות . ומבחוץ

ייתכן שהמדרגות מקוריות ורק הקירות (המדרגות והקטנת אזור הסגירה  חדר

יה לקבוע מעקה במקרה כזה נכון יה. הסוגרים עליהם נוספו בשלב מאוחר

 ).למדרגות ולא לשחזר קירות

. קרקעי אולם נגיש מתוך המבנה-חלל התנור המקומר הינו תת –קמרון התנור  

 .מבפנים ומבחוץ, בשלב המיידי הוא יגודר. הקמרון שבור בחלקו ובעתיד ישוחזר

לחדר זה היה במקור קמרון צולב שכנראה התמוטט  -חדר עם תקרה יצוקה 

הברזל חלוד לגמרי . קומו הוחזרה תקרת בטון מזויין שטוחהבמ? )רעידת אדמה(



סביר ביותר שבעתיד יומלץ על הריסתה ושחזור קרוי . ומסכן את יציבות התקרה

 .בשלב זה תימנע הכניסה לחלל. או יצוק, לפי המקור

פרצות  3. אלה מהווים הן בעיית בטיחות לאנשים והן למבנה -פרצות בקירות 

 .זור הקירותי שח"גדולות ייסגרו ע

באחד המעברים הורחב פתח מקורי ומשקוף הפתח המורחב יצוק  –קורת בטון  

המעבר . גם כאן הברזל החליד והקורה סדוקה, כמו בתקרה היצוקה. בבטון מזויין

    .)תחסום את התנועה בבניין המעברסגירה (ייתמך בעזרת קורת עץ ועמודי עץ 

   . נראה שבעתיד יהיה צורך לתמוך באופן קבוע או להחליף את קורת הבטון

תהיה ככל הנראה בעזרת , מעשית וחזותית, הסבירה ביותר, התמיכה הקבועה

מומלץ לבצע תמיכה קבועה , אם המשאבים יאפשרו זאת. (קורה ועמודי פלדה

 ).כבר בשלב זה של הפרויקט

  
  סגירת המבנה

חלקם מסוכנים ביותר וניתן ליפול דרכם , כולם פתוחים. ונותלבניין מספר דלתות וחל

פגרים של חיות פזורים (רובם משמשים פתח להשלכת פסולת . מהחוץ אל תוך המבנה

  ).בכל הבניין

. אשר כנפי הברזל המקוריות שלה עדיין באתרן, כנפית-דלת דו –הדלת הראשית  

ולחפור שטח מצומצם  כדי לאפשר סגירה ופתיחה יש לפנות שפכים מתוך המבנה

כיום סף הדלת נמוך מהשטח סביב וכדי למנוע חזרת . בסמוך לדלת, מחוצה לו

שיטת התמיכה תבחר באתר ויכולה . יש לתמוך את חתכי החפירה הקטנה, שפך

). לגניבה" רגישים"האחרונים (להיעשות בבניית אבן לקט מהשטח או אדנים 

בכל . דורשת תיקונים וחיזוקים לאחר שחרור הדלת ניתן יהיה לבדוק האם היא

  .יהיה צורך בקביעת בריחים ואמצעי נעילה, מקרה

מוצע . שרד, בחלון פנימי, רק סורג אחד. בכל החלונות היו סורגי ברזל –חלונות  

הסורגים יחוזקו . ישירות לאבני הקירותולעגן אותם , לשחזר סורגים דוגמת הקיים

יגון יצופה בזפת או בחומר מגן לאחר שהקצה לע, למקומם בחומר מליטה קשה

מ כאשר המוטות האנכיים "מ 16הסורג עשוי ברזל עגול בקוטר עד  .מחלודה

יותאמו מידות הסורג לכל , מאחר והחלונות שונים במימדיהם. מושחלים באפקיים

אלה ישוחזרו להשלמת , משקופים ובחלק מהחלונות חסרים אדנים א .חלון בנפרד

   .לקבוע סורגיםכדי שניתן יהיה , המסגרת



ייסגר זמנית בעזרת , בגלל מימדיו הגדולים, פתח זה –פתח גדול ליד המפרכה  

ייתכנו רק לאחר , של גדר או של כל שיטת סגירה אחרת, קבעת הפרטים.  גידור

 .ניקוי ופינוי השפכים שבפתח

. ללא אפשרות פתיחה, בשלב זה תיסגר הדלת באופן קבוע –דלת אחורית  

ייתכן שדלת זו תשמש כפתח חירום , מית של האתר למבקריםלקראת פתיחה רש

  .ובשלב זה תוכשר לכך

  צמחיה ואיטום

הצמחיה על הגגות בעייתית במיוחד . סלק את כל הצמחיה מהקירות והגגותיש ל 

הוצאת צמחייה עשבונית . מאחר והיא מפוררת את חומרי הבניה ומחדירה רטיבות

צמחיה מעוצה ושיחים . נית ובמשיכהיכולה להתבצע יד) פוגות(מתוך מישקים 

יש קודם לגזום עד לנקודה הקרובה ביותר לקיר או לגג ולמנוע את צמיחתה 

  .מחדש בעזרת חומר ריסוס

           

לביצוע  תוכן תכנית ניקוזים ואיטום, לאחר ניקוי הגגות מצמחיה וכל פסולת אחרת 

דומה לזה בו מכוסה בעזרת חומר מליטה , סדקים בגגייסגרו ' בשלב א. 'בשלב ב

  ).גם הסדקים ייסגרו במלט דומה, אם הגג כוסה בשכבת מלט מודרנית(הגג כיום 

מרבית הפינוי . השפכים והאדמה שמכסים פתחים וקירות, כל הצמחיהיפונו  

בפיקוח ורק בקירבה המיידית של הקירות תיעשה , יבוצע בעזרת כלי מכאני

 .עבודה ידנית

 
   הכשרת מסלול במבנה

לצורך הפתיחה  .לפרויקט כולוייטב תוקדם אפשרות סיור בטוח ומהנה בבניין כך ככל ש

בנוסף לפעולות המנע והשימור שנמנו  ,יש לבצע פעולות מנהליות שונות ובצד הפיזי

  :יש לבצע פעולות נוספות בתוך המבנה, לעיל

יסגרו במעקות , אולם כן בטוחים לצפיה, מספר מקומות שאינם בטוחים לגישה 

  .ייםמקומ

 .פתחים אחדים ברצפה יכוסו בסורג או בלוח ברזל מותאם 

 .יוסר או תימנע גישה אליו, כל מכשול אפשרי לאורך המסלול המותווה 

לשם כך יתבצע פרוייקט . 'גויות חיות וכו, חול אדמה ואבק, המבנה ינוקה מפסולת 

 .ניקיון יסודי

אשר יתארו את , ערבית ואנגלית, ייקבעו מספר שלטי הסבר זמניים בעברית 

 .תהליך הייצור של השמנים והסבון ואת תפקידו של כל מתקן



במסגרת זאת . בעיקר לצורך הגדרת תחומים ואחריות, האתר כולו יוקף בגדר 

 .כדי ליצור הפרדה בינם לבין בית הבד, יתוקנו גדרות השיכונים הסמוכים
חלק , פתיחהאולם ללא קשר ל –הנהלת הפרויקט תחליט מתי הוא ייפתח למבקרים 

  .'צריכות להתבצע כבר בשלב א, מעבודות הבטיחות שבסעיף זה

יבוצעו רק עבודות הבטיחות ', אם לא ניתן יהיה לבצע את כל העבודות המוצעות בשלב א

ולא יבוצעו פעולות הקשורות לפתיחת  תוהשימור ההכרחיות למניעת המשך הידרדרו

תוכן , האלו לא ניתן יהיה לבצעאם גם את כל העבודות . המקום ולבטיחות מבקרים

 .רשימת סדרי עדיפות מצומצמת
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)יחד עם חדר המדרגות(גידור –חור בתקרת התנור  3 מעקה -פתח לתנור  4

מעקה 6 מעקה 7

-גיורא סולר  

מתכנן ער, אדריכל     מניעת גישה

גידור -חדר המדרגות מבחוץ 1 מעקה -פתח חדר המדרגות  2

מעקה - חדר עם תקרת בטון  5

12
5

34
6

7
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1 2

4 5

-גיורא סולר  

מתכנן ער, אדריכל     פרצות בקירות

3סגירה בשחזור הקירות
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פנים

שיקום ונעילה–דלת כניסה ראשית  1 סגירה קבועה

סורג–פתח צפוני  4

-גיורא סולר  

מתכנן ער, אדריכל     פתחים

פניםפנים

–דלת דרומית  2 גידור ומעקה–דלת מזרחית  3

3

1
4

2
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31 2 3

6 75

ל
-גיורא סולר  

חלונות
.השלמת מסגרת בבניית אבן וקביעת סורג

מתכנן ער, אדריכל     

חוץ     4פנים      

2
34

2

1

88

5 6 7
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-גיורא סולר  

פינוי שפכים וניקיון
מכאני1 כלי עבודת

מתכנן ער, אדריכל     

עבודת כלי מכאני1.

פינוי ידני2.

קסילוק צמחיה מקירות וגגות3. ק
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-גיורא סולר  

ייצוב ותיקוני קירות
מישקים1 מילוי

מתכנן ער, אדריכל     

מילוי מישקים1.

ייצוב ליבה2.

החזרת אבנים3.




