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.מסע תענוגות לארץ הקודש, טוויןמתוך ספרו של מארק 
)1867השנה (                                                      

שהוא כנראה    -הר גבוה ובודד שבפסגתו עומד מבצר בניאס המתפורר רגלותכעבור שעתיים הגענו אל "
.  תל החורבות הנהדר ביותר מסוגו בעולם

הכבירים  והבסטיוניםהצריחים . בנוי כולו אבנים סימטריות וענקיות, אורכו כאלף רגל ורוחבו מאתיים
מגדליו ההרוסים מתנשאים על פסגת ההר . ובעבר הגיעו לששים, גובהם הנוכחי למעלה משלושים רגל

המבצר כה עתיק עד כי אין איש יודע אימתי נבנה  . מעל חורשות עצי אלון וזית עתיקים וססגוניים להפליא
שם מתפתל ועולה שביל סוסים בין הצוקים אל מקומו  , זולת מקום אחד, סגור ומסוגר הוא כולו. ובידי מי

הטביעו פרסות  , משמר במבצר-במשך מאות השנים הרבות בו ישב חיל. של השער המיטלטל העתיק
תמהנו כיצד יכול מבנה אבן כה מוצק להתערער אפילו  …הסוסים שקעים בצוקים עד עומק של חצי רגל

אולם כעבור זמן מה  ; ונבצר מאתנו להבין איזה כוח שבעולם הפך את בניאס לתל חורבות, ברעש אדמה
.  ופליאתנו רבתה שבעתיים, המהרסמצאנו את 

, הנצרים הרכים והזעירים התחזקו, הזרעים נבטו, בסדקי החומות הרחבות נפלו זרעים
ועתה ממיטים הם  , ובלחץ מתמיד ובלתי מורגש הפרידו בין האבנים, הם גדלו ושגשגו

!"כיליון חרוץ על יצירה כבירה זו אשר אפילו רעש האדמה לא יכול לה



מבצר נמרוד







,  בעתיקותצמחייה –דיון בנושא 
?או ברכה קללה 

:הנושאים 
הנזק של צמחייה בעתיקות1.
דילמות בשילוב של צמחייה בעתיקות2.
השוואה בין אתרים3.
יתרונות הצמחייה באתר ארכיאולוגי 4.
הצעה להתייחסות חדשה לשימור עתיקות וסביבה5.



נזקי הצמחייה בעתיקות
:  מקובל להגדיר , בתחום השימור

.  הרסגורם , פגיעה, נזק, איום=  בעתיקות  צמחייה 
:מתרחשת ברמות שונות של הצמחייההפגיעה 

מיקרואורגניזם
עשבוניים  

ייחודית בין אבני הריסותצמחייה 
שיחים   

.......שורשים –עצים 



מיקרואורגניזם
-ויצורים חד, צמחים מיקרוסקופיים, אצות זעירות, פטריות קטנות, הוא שם כללי לחיידקים מיקרואורגניזם•

.תאיים החיים במרבדים המשמשים להם בתי גידול
המתפתחים על גבי משטחים רכים בתנאים של לחות , יבשתיים, תאיים-רב, קבוצת צמחים פרימיטיביים  טחב•

.גבוהה ואור
של מרבדי פטריות המכסות משטחים שונים ובכך יוצרות קרום אוורירי העשוי מסיבים דביקיםריכוז   עובש•

.אלמנטים אלו מתפתחים בעיקר על גבי משטחים רכים        
ג פני האבן"שניהם יחד מתפתחים כמרבד ע, אורגניזמים המתקבלים מהתחברות בין פטריה ואצה  חזזיות•

:הפגיעה בעתיקות בעיקר בשלושה נושאים 
גורמים לאבן או למשטח להשחיר ולאבד את הגוונים המקוריים שלהם -אסתטיקה 1.
הצטברות שכבה עבה יכולה לגרום לניתוק פני האבן מהחלק המקורי -פגיעה פיסית בפני האבן   2.
הרס חומרים אורגניים הקושרים את בסיס ציור הקיר למשטח העתיק–פרסקו , טיח, ציורי קיר, בכתובות3.









צמחייה בין אבנים עתיקות
:צמחי הכותל המערבי

)צלף ירושלים(צלף קוצני 
שבטבטית  ארכובית

שרביטן מצוי
הסלעים צמרנית

סיציליארי לוע 
מציץ סורי

שיכרון זהוב

צמחים אוהבי : איפיון
מסתפקים, סלעים

ניזונים , במים מועטים
ממים הכלואים בין הסדקים  



.השתרשות צמחייה
)  ח השימור"מתוך דו(

מזיקה  צמחייה 
שהשתרשה בנדבכי 

החומה ובשיניות  
טופלה על ידי עקירה  

חלק . והדברה
משיניות החומה  

שסבלו מהשתרשות  
צמחייה פורקו לצורך 

,  הסרת שורשים
מכן נבנו  ולאחר 

מחדש תוך מילוי  
מישקים  

ואיטום ראש השינית  
כדי למנוע  

השתרשות של  
.צמחייה חוזרת



עשבוניים

מודיעין -בית כנסת עתיק 





.......שורשים



ליד נמצאים (Angkor) אנגקורמקדשי 
Siem ריפסיאם  Reap) ( קמבודיהבמערב

והוכרזו כאתר מורשת עולמית 
מקדש אנגקור ואט





ילבון'בגטחנת הקמח 



החווה החקלאית במונפור









טיפול בהרעלת צמחייה דרך 
:השורשים

, הצמח מת, הספגה ברעל
לאחר מכן. מתפורר, מתייבש

ניקוי חללי השורשים והזרקת
.חומר מליטה על בסיס סיד



ציפורי













בית שערים







































שימוש בצמחייה לטובת הדגשת מתארים ארכיטקטוניים עתיקים ותכנון עירוני    

קיסריה









בית שאן



















איך להפוך צמחיה בעתיקות מקללה לברכה
.ואדריכל הנוף -המשמר –הארכיאולוג :  באמצעות שיח משותף בין

הטבעית והנופית  בסביבתו התייחסות לשימור האתר הארכיאולוגי 
:על בסיס ששת העקרונות הבאים, )הוליסטי(כשימור מורשת שלם 

.הממצאיםשימור ארכיאולוגי יחד עם השימור האקולוגי בסביבת  -ואקולוגיה ארכיאולוגיה .  1

.שימור ופיתוח האתר הארכיאולוגיעם ביחד ,שימור הנוף החקלאי הקדום –קדומה חקלאות .  2

.  שימור הגן הקדום כערך מורשת העומד בפני עצמו–קדום גן .  3

שסביב האתר הפתוחים בשטחים " זירת הסיפור"שימור   (cultural landscape)–תרבות נוף 4.
הארכיאולוגי                           

כגון     , עירונייםאו מתארים מכלולים ארכיאולוגיים הדגשה והשלמת  -כאמצעי המחשה צמחיה 5.
. באמצעות צמחיה, ועוד, כיכרות, רחובות                                           

בחיק הטבע יחד עם שילוב נופש לציבור , טיפוח צמחייה וגינון באתר–וגינון ארכיאולוגיה 6.
.  אסתטית ושימושית עבור הקהלמתוך גישה הארכיאולוגיה                                     



תודה רבה


