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עבודות הצלה באזור חפירות ארכיאולוגיות / הסרת סכנה 

התכנון מתייחס אך . החפירות מתוכננות בחצר החאן. 2009

  . ורק לחלקי החאן הפונים לחצר ומהווים סכנה מידית

  : מצב פיזי

ח "ההערכה הראשונית של יציבות מבנה החאן ראה בדו 

  . 15.10.2007סיור 

אשר מהווה סכנה לחופרים והגורם , הבעיה העיקרית 

היא מפולת האבנים מחזית האגף , ההרסני למבנה החאן

הבעיה נובעת מחוסר הקשתות .  הדרומי הפונה לחצר

   .מעל לפתחים וחוסר האבנים בדופן החיצונית של הקיר

ראה (למרות שהשלד המרחבי של האגף הדרומי מעורער  

 אין סכנה מיידית לקריסת הקיר או ,)2007דוח סיור 

  . הקמרון בחזית הצפונית של האגף

  : המלצות

ראה (שחזור הדופן החיצונית של הקיר באזור הפתחים  .1

  .באמצעות אנסטלוזיס האבנים) תכניות

המעבר בשער הדרומי של חאן ובארקאדה של  חסימת .2

  .האגף המזרחי

 .פירוק התמיכה המעוותת בכניסה לחאן .3

.כל המידות יש לוודא בשטח.4

  רשימת השרטוטים

  כמויות, הערות כלליות  1

   כלליתתכנית  2

  אנלוגיה לשחזור הפתחים - Cאזור   3

   מצב קיים– Aאזור טיפול   4

   שחזור– Aאזור טיפול   5

   מצב קיים– Bאזור טיפול   6

   שחזור– Bאזור טיפול   7

   תמיכה זמנית– Dאזור טיפול   8
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 כאנלוגיה לשחזור ע נקבC-Cפתח 

  :נתונים טכניים. A - A ,B- Bהפתחים 

  . פתחים זהיםבהמפתחים  

אבני הקשת מסותתות בצורה  

  . מ" ס51 -רדיוס כ, רדיאלית

מרכז מעגל הקשת נמצא מתחת  

  . למפלס עקב הקשת

 עד 25מ : נהתשמגובה האבנים  

 .מ" ס35

 מ" ס40 - רוחב החלון העליון כ 











  

40התמיכה מלוחות אורן  

X 150מ" מ  

המידות  להערכת כמויות 

יש לוודא את . בלבד

  .המידות בשטח

האלמנטים האופקיים  

  כפולים

יש לקבע את התמיכה  

מיקום . במישק הקיר

  .  הקיבוע ייקבע בשטח


