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ץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור' ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם
כס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה
סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים ר
יורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מ
תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור' ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת ס
תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפ
יר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס
מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הר
תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סר
עפים ציורי קיר שימור' ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורש
כס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנ
רצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'
סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית
מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור' ציורים עולם הספר
רצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך
סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית
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ימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת
ץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר גימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת הת
אם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור' ציורים עולם
ימנסיה הרצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת
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אם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך עץ סרטים רעפים ציורי קיר שימור ציורים עולם הספר
רצליה תחנת סג'ד תפיסת שימור המורשת התרבותית האם מורשת היא נכס או מעמסה תעלומת אמן חרש מתכת מנצ'לך
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מפעל הזכוכית בדור .עוגנים חיצוניים .צילום :יעקב שפר

הקדמה
מבנים היסטוריים קיימות מערכות עגינה או מערכות מתיחה
המכונות "מותחנים" .יש שני סוגי מערכות עגינה ,אך לשתיהן
מטרה הנדסית זהה  -ייצוב המבנה .חלק ממערכות העגינה הן מקוריות
והוקמו עם בניית המבנה ,אך יש גם מערכות עגינה מודרניות ,שהוקמו
כדי לחזק ולייצב מבנה היסטורי.

מערכות עגינה היסטוריות
ערכות העיגון במבנים ההיסטוריים הן שילוב של כמה חלקים
מברזל או מפלדה שהורכבו ונבנו בשלב בניית המבנה המקורי,
או בשלב מאוחר יותר .מערכת העגינה כוללת מוטות ברזל או פלדה
המתוחים בין קירות החוץ ,והם "תופרים ונועלים" את המבנה באמצעות
עוגנים ,שנראים לפעמים על חזיתות קירות החוץ .השיטה של מערכת
מותחנים  -בייחוד בקשתות ובכיפות  -הייתה אמנם מקובלת כבר
בתקופה הרומית-ביזנטית וגם אחריה ,אבל הם מופיעים הרבה במבנים
עות'מאניים החל באמצע המאה ה ,19-במבנים שהוקמו בתקופת
המעבר הטכנולוגי (המכונה "המהפכה הטכנולוגית השנייה") וגם במבני
הבטון משנות העשרים.
עם המעבר לבנייה בקירות דקים יותר ,תקרות מצלעות עץ או
צלעות מקורות פלדה ִומינִ י-קמרונות ,היה צורך במערכת הנדסית
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שתמנע נטייה ונפילה של הקירות החוצה או פנימה כתוצאה ממאמצים
אופקיים שנוצרים מקמרונות או מעֹומסים בתקרות .מערכת העגינה
יצרה את החיבור ,את ה"חישוק" ואת "תפירת" קירות ההיקפים של
המבנים .יש להדגיש שבהרבה מבנים היסטוריים מערכת עגינה זו חבויה
ואינה מתגלית לעין.
המערכת בנויה תמיד מחלק שמטרתו להיות מתוח  -המותחן,
ומאלמנט שיהיה פתרון העגינה  -העוגן .אלמנט המתיחה המקורי היה
לרוב שטוח ברזל ,בשפת היום-יום "ּפְ לָ חים" ,בגדלים שבין  10X40מ"מ
ל15X60-מ"מ .קצותיהם בלטו מהקיר וכופפו לצורת לולב או טבעת,
ולתוכם הושחלו מוט או ברזל שטוח ויצרו את העגינה.
טיפוס אחר של מוט מתיחה היה מוט עגול שהברגה בקצותיו.
מוטות המתיחה הוכנסו לרוב בין שורת האבנים שתחת מפלס הגג,
וחופו במליטת סיד" .שטוחי מתיחה" או מוטות היו גם במבני אבן
תמירים דוגמת מגדלי פעמונים ומגדלי תצפית ,שבהם המוט שימש
כחישוק .גם במקרים אלה המוט הורכב כבר בזמן הבנייה והיה חבוי
עמוק בעובי הקיר .בקצה הקיר בלטו המוטות מהפן החיצוני של הקיר
לצורך עגינתם.
רוב המוטות חבויים בתוך הקירות ,אך קיימים גם מותחנים
שנראים תחת התקרה וחיברו ַא ְר ָקדֹות ,קשתות וכיפות .בחלק
מהמבנים הציבוריים מוטות המתיחה היו עשויים מברזל עגול בעל
קוטר עבה במיוחד ,והונחו בגלוי לאורך הקירות הפנימיים (ולא
בתוכם) .כשנדרש מוט מתיחה ארוך חוברו כמה מוטות באמצעות
מתקן הארכה מיוחד .שיטת מוט המתיחה והעוגן הייתה ,כאמור,

עוגן היסטורי לשיקום

מותחן חדש

מערכת עגינה טיפוסית .שרטוט :אסתי אבלס

נפוצה מאוד גם במבנים היסטוריים שעברו שינויים עד סוף
שנות העשרים.
העוגנים שבהם חוברו מוטות המתיחה היו על הפן החיצוני של הקיר
בחזית החיצונית .קיימים עוגני מותחנים בצורת  ,Sבצורת ריבוע או
ישרים .לרוב הם היו מורכבים ממוט מתכת שטוח העובר דרך לולאת
מוט המותחן .החיבור נעשה כאשר המוט היה חם ,וכשהוא התקרר
נוצרה מתיחה במוט .היו גם עוגנים בצורות אחרות :עשויים לוחות
פלדה שטוחים; בנויים מלוחות או מקורות פלדה  UPמחוזקות אשר
הוצבו על הפן החיצוני של קיר החוץ .החיבור בין מוט המתיחה לבין
העוגן היה באמצעות הברגה כפולה ,כמובן בתקופה שהיה בה שימוש
נרחב בהברגות.
בסוג השלישי של עגינה מוט המתיחה מחובר למוט מתיחה
אחר ,הקיים גם בקיר החוץ הניצב .בצורה זו נוצרה טבעת חישוק
למבנה .החיבור בין המוטות הוא באמצעות חפיפה של כ 50-ס"מ
בין המותחנים והכנסת פין פלדה החודר את שניהם ומעוגן באבני
הקיר .במקרים של התערבויות מאוחרות הורכבו קורות פלדה ,UP
ששימשו כעוגנים.
העגינה הייתה תמיד כנגד קיר ניצב לקיר החיצוני ,במישור תקרת
אֹומנָ ה מסיבית .היא נקבעה בצומת שבו התחברו קיר
הביניים או כנגד ְ
חוץ ,קיר פנים ניצב לקיר חוץ ,ותקרת ביניים  -הניצבת גם היא לקיר
החוץ .בצורה זו העוגן נשען על נקודה קשיחה ,ונוצרה התנגדות למאמצי
המתיחה והלחיצה .במקרים אחדים חיזקו את מערכת המותחנים
באמצעות שילוב אבנים גדולות ועמוקות שהונחו בגב העוגן.

לאחר אירועים שיצרו סדקים במבנים ,נדרשה שיטה מיוחדת של
"חישוק" באמצעות מותחן ועוגן .אחת השיטות הללו הייתה שילוב של
"קשירה" היקפית של המבנה במפלסי התקרות בדופן החיצונית של קיר
החוץ באמצעות קורת פלדה  UPהיקפית .קיבועה לדופן החיצונית נעשה
באמצעות ברגים שחוברו לשטוח מתיחה בפן הפנימי של הקיר החיצוני,
ובאמצעות מוטות מתיחה שחוברו בין קורות הפלדה בקירות מקבילים
ברווחים של כל שלושה-ארבעה מטרים .השימוש בשיטה זו רווח אחרי
רעידת האדמה של  ,1927ואחרי אירועים נוספים שהתחוללו באמצע
שנות השלושים כגון מבצע "עוגן" ביפו.
במבנים תעשייתיים משנות השלושים קיים גם שילוב של מוטות
מתיחה בין קשתות בטון בנויות מאלמנטים טרומיים ועליהם רעפי בטון.
המוטות מרחפים בחלל הקמרונות ומעוגנים לקשתות הבטון הטרומיות.
כמו כן קיים שילוב של מוטות מתיחה בבניית הבטון המזוין במגדלי לבני
הסיליקט שניבנו בשנות השלושים ובתחילת שנות הארבעים .במקרים
אלה המוטות היו בחלל המגדל ,ניצבים זה לזה ומעוגנים לקורות הבטון
היצוקות במרחקים קצובים בתוך קיר המגדל.

חלקי מערכת המותחנים
מותחן מורכב מחלקים שונים ,כמפורט להלן:
* מוט מתיחה בנוי ממוט "שטוח"  x40מ"מ x60 ,מ"מ,
או מוט עגול מברזל חלק בקוטר  22מ"מ 36-מ"מ.
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החדרת שני פלחים מכופפים והוספת
תריז ללחץ .צילום :עמרי שלמון

איור פלח ישר ,מותחן מכופף על
גבי העוגן ותריז להוספת לחץ.
צילומים :יעקב שפר

עוגן בצורת  ,Sמותחן מכופף על גבי העוגן

* עוגן בנוי ממוט "שטוח" ישר ,בצורת  Sאו בצורה אחרת ,בחתך
10X50מ"מ 2X15X60 ,מ"מ או אחר; או עוגן מלוח ברזל או
מ"מ
פלדה עגול או מלבני ,שונה בחתך X150X10
 200X200X10מ"מ עם אלמנטים נוספים של חיזוק או
בלעדיהם .בעוגנים אלה המוט מחובר לעוגן באמצעות ברגים.
מותחנים בעלי עגינה חיצונית באמצעות שטוח ברזל בצורת  Sקיימים
במבנים מן המאה ה 19-ביפו ,בבאר שבע ,בעכו ,בנצרת ,בירושלים,
ובמבנים מראשית ההתיישבות במושבות הוותיקות – למשל בבית העם
ברחובות .מותחנים פשוטים בעלי לוח עגינה חיצוני נוכל לראות בחלק
ממבני המושבות הגרמניות ,ובמבני האחים שלוש בנווה צדק .חיזוקים
מאוחרים ,שנעשו אחרי רעידות אדמה ,ניתן לראות בשכונת שונות
בירושלים וביפו ,או במבנים היסטוריים במושבות ותיקות.

החל בתחילת המאה ה ,19-אבל השימוש בה התרחב בעשרים השנים
האחרונות .זאת משום שהתברר שמבנים שהיו בהם מערכות עגינה
נכונות שרדו טוב יותר רעידות אדמה ,וחיי דייריהם ניצלו.
מערכות עגינה אלה בנויות לרוב מאותם אלמנטים  -מוט מתיחה
ועוגן .עם זאת ,הן שונות בכמה בחינות מן המערכות המקוריות :הן
עשויות מחומרים חזקים יותר ,כפלב"ם  ;316הן מורכבות שנים רבות
לאחר בניית המבנה ההיסטורי ,ובעיקר  -הן מיושמות בנקודות נבחרות
כדי למנוע את קריסת האלמנט או המבנה כולו .לרוב הן חיצוניות
ונראות על פני הקירות ,אך כבר קיימות מערכות עגינה המוחדרות
לקירות ואינן נראות לעין.
בניית מערכת עגינה היא אחת ההנחיות העיקריות לייצוב הנדסי של
מבנה היסטורי ולשימורו .מערכות עגינה מודרניות במבנים היסטוריים
ניתן לראות במבנים ששוקמו :מבנה בצלאל בבן שמן ,גשר עות'מאני
בעזוז ועוד.

מערכת עגינה מודרנית
לחיזוק מבנים היסטוריים

* אינג' יעקב שפר ,בעל משרד תכנון להנדסת שימור בירושלים.
שימש כמהנדס השימור של מועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל בשנותיה הראשונות .עבודתו הראשונה הייתה בשיקום
בית הסופרים בנווה צדק שבתל-אביב (כיום מוזיאון גוטמן).
היה מנהל אגף שימור ברשות העתיקות .בשנים האחרונות
עוסק בפרויקטים שונים ובהם גשר עזוז וגשר עד הלום,
ממשיך לעבוד על מצודת ההוספיטלרים בעכו ועוד.

היות שהמשתמשים במבנים היסטוריים אינם מבינים את מהותם
ואת חשיבותם הקונסטרוקטיבית של מוטות המתיחה והעוגנים למבנה,
הם הוסרו או נוסרו בשל היותם גלויים וחשופים ולפעמים מכיוון שהיו
מכשלה למחזור או לשיפוץ המבנה .חלק מהמותחנים והעוגנים החלידו
ויצרו בעיות קונסטרוקטיביות.

ערכת העגינה המודרנית מטרתה לחשק את המבנה ההיסטורי
בצורה דומה לשיטות ההיסטוריות ,זאת בלי לבצע התערבות
מודרנית מסיבית בלתי הפיכה שאינה מתאימה לשיטת הבנייה
המקורית .שיטה זו לחיזוק מונומנטים ומבנים היסטוריים הייתה נהוגה

* עמוד  83מימין :מתחם הרב קוק ,תל אביב-יפו .עוגן בצורת  Sמוחדר אל חריץ המותחן .משמאל :מפעל הזכוכית בדור .עוגנים חיצוניים .צילומים :יעקב שפר
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