
 asaph-b@013.net  1ל "דוא 70-02707047אדריכלות ותכנון טלפון  –כל הזכויות שמורות לאסף בן דור  © 

 

  

 סודות האבן הירושלמית

 חוברת הדרכה לתכנון ובנייה ירושלמית
 תוכן עניינים

 

 

למה ולמי החוברת. 4  

קצת על עצמי. 0  

מדוע החלטתי להוציא את החוברת. 2  

הבנייה באבן מה נשתנה. 0  

טכנולוגיה. 7  

מוכרים אלמנטים. 17  

מילון מונחים. 40  

סיכום. 40  

 

 

 

 

 



 asaph-b@013.net  4ל "דוא 70-02707047אדריכלות ותכנון טלפון  –כל הזכויות שמורות לאסף בן דור  © 

 

 למה ולמי החוברת

  לבית שאתה בונה מצודדתאתה רוצה ליצור חזות חיצונית האם גם? 

  שמרחיק אותםלעיצוב לקוחות כיצד מבדילים בין עיצוב מזמין? 

 כיצד אפשר ליצור באבן הירושלמית סביבה ידידותית ושמחה יותר? 

  שמושך אותנו מסורתיתה במורפולוגיהמה יש? 

  רלוונטי גם בימנו מהבניה המסורתית שיהיהמה אפשר ללמוד? 

 כיצד לבצע התאמות לבניין מודרני? 

 תוך כדי חיסכון בעלויות, כיצד אפשר לעשות זאת?  

 

 ?למי מיועדת חוברת זו

רואה אשר  .בעל חזוןלאותו יזם . חוברת זו מיועדת בראש ובראשונה ליזם

. גם אמצעי לשיפור איכות חייהם של לקוחותיו, מעבר לרוח הכספי, בעבודתו

יזם המבקש  .כמו גם דאגה לשמו הטוב, רואה גם את טובת הסביבהיזם ש

  .להגיע לתוצאה מוקפדת תוך חיסכון בעלויות

 ?האם חוברת זו מיועדת גם לאדריכלים

ואני מזמין גם , גם אדריכלים מנוסים יוכלו להפיק מחוברת זו תובנות... כן

  .אתכם להעיף מבט

בין . השתדלתי מאד להכין חוברת קצרה ותמציתית לתועלת העוסקים בבנייה

. קטאדריכל או מנהל פרוי, אם אתה יזם  

אשמח להעניק פגישת יעוץ ללא . ואף ליצור קשר, לקרוא ם מוזמניםאת

.תשלום  
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 קצת על עצמי

               

 

הרבה לפני שהתחלתי בחיי 

חזות  חשבתי רבות על, המקצועיים

תמונה והשפעתם על המבנים 

אפשר . הרחובהכוללת של 

פיסה חלק מתשהתעניינות זו הינה 

 .פוליטית וחברתית, פילוסופית

לריבוי , תמיד נמשכתי לכאוס

ההשפעות ולמרקם שנוצר כתוצאה 

 .הםמ

בעוד . דמוקרטי ומכיל, הינו פלורליסטי יותר לחלל הפנימיבניגוד , הרחוב

ר בכוחו לבטל אשגורם  .שפנים הבית הוא חלל המשתייך לגורם אחד בלבד

 ,שפת הרחוב הינה ביטוי של גורמים רבים, את כל ההשפעות האחרות

כאוס זה הוא . שעיצבו אותותפיסות והרגלי צריכה שונים  ,שונות תקופות

 .גם היום עמוק בתוך חיי המקצועיים כאדריכל ,שמשך ומושך אותי

, השנים שעבדתי כשכיר במשרדי אדריכלים בירושלים ובוינה 12במשך כל 

, 4717בשנת  מאז שפתחתי משרד משליאותה תקופה במשך כל  לאחר מכןו

לשמור ולטפח את מראה , לצד חובתי כלפי המזמין, נעימהחשתי אחריות 

 .הרחוב וסביבת הבית

ובשדה זה אני מוצא שהבנייה . גם איכות החיים של תושבי הבית מעניינת אותי

באופן הפוגע קשות באיכות חייהם של תושבי  ,לעיתים קרובות מדי מתבצעת

שכן הטכנולוגיה  ,להצררק על כך אפשר . בבריאותם כמו גם בארנקם, הבתים

 .אפילו לא מייקר את הבניה, יישום נכון של טכנולוגיה. לבנייה איכותית קיימת

 .מכאן שאינני מוצא הצדקה לבנות בניין מבלי לנצל את הידע שהצטבר
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 ?א את החוברתמדוע החלטתי להוצי

  הבנה מעמיקה יותר של תפקיד האבן והאינטרפרטציה שלה בטכנולוגיה

 . בניין שייבנה/ תביא בסופו של דבר לשיפור חזות הביתוית ועכש

  בטוב טעםלתת כלים בידי היזמים לזהות חזית עשויה. 

 תכנון ועיצוב נכון מושכים לקוחות. 

  מיותרתהעדפת התכנון האיכותי על פני הוצאה כספית. 

 גם הכלל יצא נזכר כתוצאה משיפור חזות העיר. 

 

. מאד שהקורא ייתקל במהלך הקריאה במושגים שאינם מוכרים לוייתכן 

לטובת הקורא הוספתי מילון . מושגים השייכים לעולם הבנייה באבן ירושלמית

 .מונחים בסוף החוברת
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 ?מה נשתנה: הבנייה באבן

את הגורמים  ראשית, עלינו להבין, בעתידכדי לשפר את הבנייה באבן 

 . למצוא פיתרון נוכל ,מוכרת לנו תהייהכשהבעייה רק , שמשבשים אותה

העיקרי עליו נכתבה  מקוםאציין שה, לפני שאתייחס לשאלה חשובה זואך 

על שלל נקודות , םטב הוא העיר ירושליהעיקרי שמוכר לי הי מקוםה, החוברת

 אף על פי שהתובנות. שטעונים שיפור ,בההחלקים וגם על , שבה החן

בעולם עם סוגי אבן כוחן יפה גם לערים אחרות , יעלו מירושלים בחוברת זו

 .שונים

-לבין הבניה באבן בשלהי המאה ה ,באבןהעתיקה כשאנו משווים בין הבנייה 

השאלה הראשונה שאנו צריכים לשאול את עצמנו  41-תחילת המאה ה 47

מהו אותו באג שמשנה את החזות  ?אז לעכשיומה בין ? מה נשתנה :היא

 ? הכללית

חוברת זו אינה מבקשת : פועלים יחד וכל אחד לחודישנם כמה גורמים ש

לשם כך קיימת . הקלאסיים והמודרניים ארגון החזיתלחקור את הפרופורציות ו

 . סיפרות ענפה

. והשפעתם על הסגנון האנטומיה של הבנייה באבן, עניינה של חוברת זו הוא

היבטים הטכנולוגיים ודרכי הבנייה שהשתנו בחוברת זו אני מבקש לבחון את ה

 . והשפעתם על הסגנון

  על התוצאה הסופית פועלותמהי הפעולה ששיטות הבנייה העכשויות? 

  בעלויות נמוכות  ,עכשוויותכיצד אנו יכולים להשתמש בשיטות בנייה

 ?ולהגיע לתוצאות הרצויות לנו
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 טכנולוגיה

את . השינויים הטכנולוגיים הם רבים מספור אך אתייחס למהותיים שבהם

 :השינוי המהותי הראשון אנסח כך

– האבן הפכה מחומר בנייה לחומר חיפוי  -

אלא בתהליך מתמשך על פני כמה עשורים  ,ביום אחד ,כמובן ,הדבר לא קרה

 .והשפיע לבלי הכר על חזות הבניינים

 :המהותי השני מנוסח כךהשינוי 

 -המכונה תפסה את מקומה של עבודת היד-

 .ניתן לראות זאת בשרטוטים שלפניכם
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שלמעלה ניתן לראות את השלביות במעבר מאבן לבטון כחומרי  חתכי קירותב

 :בשלושה תהליכים מקבילים. בנייה

 ומבטון , בהדרגה מטיט לבטון מזויין השתנהחומר המילוי  :חומר המילוי

 .מזויין סתם לבטון מזויין תקני

  כך במקום , עבר מיכוןתהליך חציבת האבן ועיבדה : החציבהתהליך

הסלע הנחצב , שסיתות האבן ייתבצע בעבודת יד של איזמלים ופטישים
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כמו פרוסות לחם לאבנים , מוכנס למכונה ענקית הפורסת את הסלע

 .מ"ס 0-0דקות בעובי 

 שימוש במסה של אלא , בבניה עתיקה לא היה בידוד כלל :הקיר בידוד

הבניה המודרנית  .ללא בידוד הקיר לצורך עיכוב חדירת ובריחת חום

הבידוד מיושם בצד הפנימי של תחילה כאשר . הביאה עימה את הבידוד

 .את הבידוד בצד החיצוני של הקיר היום מיישמים בדרך כלל. הקיר

בפני כל מי שבונה שלא לוותר על בידוד ובנקודה זו אני ממש מתחנן )

 (.מדובר גם בחיסכון בימי מחלה, מעבר לחיסכון באנרגיה. איכותי

 בעבר עובי הקיר . בבנייה מודרנית חשוב לאטום את הקיר: איטום הקיר

בימינו חובה לאטום את . מי הגשם ומונע חדירהסופג את זה שהיה 

 .מריחת זפת או ִסיכָּההקיר באמצעות 

 : תרונות ברוריםהי

 יותר חוזק . 

 גמישות בתכנון פתחים ומפתחים.  

 עומסיםחיסכון בעלויות וב . 

 בידוד יעיל יותר.  

 שמירה על קיר יבש. 

 שטחחיסכון אדיר ב. 

מה זה עשה לעיצוב , אבל! דבר מבורךכל היתרונות הבולטים האלה יחד הם 

 ?החזית

לא בתחילתם עיטורים רבים המוכרים לנו כיום נוצרו ראשית כל עלינו להבין ש
בסיס  גוןכ. אלא כחלק בלתי נפרד מההנדסה של הבניין, כדי ליפות את הבניין

, הקימרון, האומנה, הקשת, הקרניז, כותרות העמודים, הפילסטר, העמוד
 . הנדסיכורח על ידי  צורתם של כל אלו הוכתבה. ועוד הכיפה

כותרת . ביר את העומסים ממרכז הפתח לצדדיוכך למשל נועדה הקשת להע
הפילסטר . ך רחב לעומסים שהועמסו על העמודמ  העמוד נועדה לשמש ס  

סידור הפתחים זה מעל זה נועד להקטין את העומסים שמעל . מחזק את הקיר
 . האומנה נועדה לשאת את משקל הגזוסטרא ועוד ועוד דוגמאות, הפתחים
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נקלט בעין זה  ארגון. ים ועקביגיאומטרי מסו ארגוןכך הכתיב הצורך ההנדסי 

לעין שלנו יש , תמיד אנו מבינים את ההגיון גם אם אנו לא. כהגיוני ונעיםשלנו 

 . או אי הגיון בחזות הכללית ,אינטליגנציה משלה אשר מזהה הגיון

 .בוטל גם הארגון הגיאומטרי הנעים, מרגע שבוטל הצורך ההנדסי שהיה בעבר

מצפה את הקיר רק ואילו האבן  מבטוןכ "בדהקיר בנוי יום כש זה קרה משום

ואין , כפי שהיה בסידור חלונותהכרח יותר אין  .ולא מהוה חומר קונסטרוקטיבי

כך הפכה האבן  .צורך אמיתי בקשת או בסידור האבנים בצורה מסויימת

 .בעבר האבן צמה כפי שהייתהובמקום לחומר עם ע" טפט"במיקרים רבים ל
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 אלמנטים מוכרים

בדפים הבאים אקח אלמנים מוכרים לנו ואנתח את השינוי שחל בהם על פי 

 .ההבדלים בטכנולוגית הבנייה עבר והווה

 הקשת

במקומות שונים ניתן למצוא , הגם שבממצאים ארכיאולוגיים)ממציאיה הרומים 

והם  עדיין מיחסים המצאה זו לרומים היות, קשתות מתקופות קודמות לרומים

חיפשו דרך לקרות באבן מפתחים ( היו הראשונים לנסח זאת באופן גיאומטרי

שמעל  העומסמעביר את , הם גילו שסידור האבנים בצורת קשת. רחבים

גובהה של קשת מלאה הינו . ואולם הקשת מצריכה גם גובה. הִמפתח לצדדיו

 . שהוא גם הרדיוס שלה, בדיוק חצי מרוחב המפתח

גובה התקרה הונמך , מצד אחד: מתעוררת מיד בעיה נובעולם המודרני של

כדי לאפשר כמה שיותר קומות  ,לראשית כ. עוד ועוד בעשורים האחרונים

באותו זמן לקוחות בעידן . שהוגדר מראש על ידי הרשויות ,בניין ך גובהבתו

דורשים , אשר אינם מעוניינים להתפשר על החדרת אור ואויר לבית ,שלנו

צריך גם , מכאן שאם רוצים לבצע קשת מלאה. ככל האפשרמפתחים גדולים 

במקרים רבים משמעות הדבר . להגביה אותה באופן שתתאים לרוחב המפתח

או לחילופין קבלת צורת פתח בעל קשת לא , הוא חריגה מגובה התקרה

 : ניתן להתגבר על הבעיה בכמה דרכים. ליתאפרופורציונ

קרקע וראשונה לכדי פתח אחד , איחוד של שתי הקומות: בתמונה בעמוד הבא

כך מתקבל פתח גבוה המתפרש על (. אדריכלים סלומון משה ואסף בן דור)

 . קומה וחצי ועליו קשת
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הקשת האליפטית

מצריכה תקרה יין עד, קשת אליפטית: נוספים להתגבר על הבעייהאמצעים 

 . בוהה מהתיקרה שמצריכה קשת מלאהגבוהה אבל פחות ג

מורכבת משלוש קשתות צורה האלא  .האליפסה איננה באמת אליפסה: חשוב

באמצעות הקו , שרטוט בעמוד הבאבעלות רדיוס אחיד כל אחת כפי שנראה ב

 . המקווקו

ידי כך על . אפשרה אז ומאפשרת גם היום לחתוך בעלויות, אליפסה מסוג זה

 .במקום שכל אבן תהיה בעלת צורה ומידות שונות, שחיתוך האבן יהיה אחיד
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. 47-כניסה לבית ערבי מתחילת המאה הקשת אליפטית בבדוגמה מימין 

ועמיר  וצבי רוזנבלום, משה שפירא: בדוגמה משמאל בית חדש אדריכלות

וגיה על פי מורפול דוגמה נדירה לאימוץ חדש של קשתות אליפטיות. פרבר

 .עתיקה

               

 הייתה, שהייתה תקפה כבר בעבר בעיה, שהוזכרה בגלל בעיית הגובה תקרה

. 47-ר בבתים ערביים בתחילת המאה הבשימוש בעיק הקשת האליפטית

 2ל כך אבל עדיין היה לה גובה כדהיינו שהתיקרה לא יכלה להיות גבוהה 

 .מקום לקשת האליפטיתמטרים ויותר שאפשרו 
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 שטוחההקשת ה

איננה חצי עיגול אלא רק קטע של  הקשת השטוחה, בניגוד לקשת המלאה

 כמו בשרטוט ובדוגמה. קשת משתנה בהתאם ליכולת להגביה את החלון

 .שלידו המצולמת

            

 

 

 ישרהההקשת 

השתמשו , ם קשתובפתחים בהם אין מקום ליש .אשר מקרה פתח בקיראבן 

אבני הקשת עוצרות אחת ש ,של הקשת השטוחה הואהרעיון . בקשת השטוחה

י כך שכל אבן צרה יותר בקצה התחתון "האפקט מושג ע. את השנייה מליפול

נוצרים אפוא פוגות שאינן מקבילות אלא שואפות כולן לנקודה . מאשר בעליון

 .אחת כמצוייר בסכמה
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 .47-הדבר מודגם בחזית מבנה שהוקם בירושלים בתחילת המאה ה
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אם נביט בדוגמאות הבאות נראה כיצד עוצבה צורה זו מחדש עם המעבר  אבל

, לא היו תקפות בעבר 4-0למעשה דוגמאות  .חומר חיפוימחומר בנייה ללאבן 

 . כאשר האבן שימשה חומר בנייה
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כאשר כל אחת מהאבנים היא בעלת מבנה , מתאימה לבנייה באבן: 1דוגמה 

ומונע מהפתח , מה שמחזיק את כל האבנים יחד מעל המפתח, של טרפז הפוך

 . להתמוטט

אילו היו , הן דוגמאות לא תקפות בבנייה עתיקה, בצילומים 0ודוגמה  4דוגמה 

מיד ולא תומכת  מגלישה הייתה האבן, 4ן כפי שנראה בדוגמה בונים באב

 0ו  4אבני העטבות בדוגמאות . נופלתפשוט הייתה האבן  0בדוגמה . בפתח

כלומר רק בגלל  .הן קשורותגב בטון אליו להן שיש , רק בגלל נשארות שם

על ידי קשירה . מתאפשר להחזיק את האבנים כך, לא באבןשהבנייה היא 

 .לבטון שהוא חומר הבנייה האמיתי

אך גם המזייפות את המורפולוגיה , דומות אמנםה, מדוע נבחרו צורות

נבחין שמבין , 1ם בדוגמה אכדי לענות על שאלה זו נעיף שוב מבט  ?המקורית

 ,שולי כל אבן מימין ומשמאל. אין אבן אחת הדומה לשנייה, אבני העטבה

 . ונדרשת עבודה דייקנית ,כל אחת בזויות אחרות

כל האבנים , זהותכל האבנים שמימין לאבן ראשה , 4לעומת זאת בדוגמה 

ומקל להכין את האבנים על פס  הדבר חוסך עלויות. זהות גם כן שמשמאלה

 . הייצור

ד ימין לצד שמאל ולאבן שכן אין הבדל בין צ, החיסכון גדול עוד יותר 0בדוגמה 

אין צורך , כאשר האבנים מנוסרות במסור .זהות כול אבני העטבה, ראשה

  .ן את המסור לכל אבן בנפרדלכוונ

את " מזייף"באופן ש מטעמי חיסכון נעשה שימוש באבן חזרתית: כלומר

כאן אולי . שנה 47או  17היה נכון לפני  עניין החיסכון. המורפולוגיה העתיקה

ניכר שבעשור האחרון חלה , לאחר שביקרתי בכמה מפעלי אבן: המקום להעיר

, שה באופן ממוחשב וללא מגע יד אדםכוונון המסורים נע, התקדמות גדולה

או , המשמעות היא שניתן להגיע היום לחיתוכים שונים וללא תוספת עלות

 .שואפת לאפסעלות תוספת 
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 (מרפסתות זיז) ת וגזוסטרותנֹומ  אֹו

כדי לאחוז  :הסבר. ת הגזוסטראנ  מ  אלמנט קישוטי חשוב בירושלים הוא אֹו

היה צורך . משטח אשר מרחף מחוץ לקיר הבניין. במשטח המרפסת הבולטת

נֹותליצור  ואולם . ט קישוטינאלה הפכו לאלמאומנות . אבן שיאחזו במשטח אֹומ 

ת אלו נותרות ללא התפקיד הקונסטרוקטיבי נֹומ  בימנו רואים שוב ושוב כיצד אֹו

 .שלהן אלא רק בתפקיד הקישוטי

 

 

מטה נוכל לראות מבט מהצד של אומנות האבן הנתונות מתחת בשרטוטים ל

דהיינו שלאומנות יש תפקיד , עתיקה הנדסהבצד ימין על פי . לגזוסטרא

 .ובצד שמאל אומנה בעלת תפקיד דקורטיבי בלבד, קונסטרוקטיבי
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ומודרנית מימין  בתמונה, אומנות אבן עתיקהדוגמאות : למטהבתמונות 

 .משמאל בתמונה

                 

כאשר האומנה נושאת . טו בעובי של האומנה לעומת עובי רצפת המרפסתהבי

לשאת ו ,עבה להיות האומנה צריכה אז ,כמו בדוגמה הימנית, את הרצפה

 תהאומנה מיותר, בטכנולוגיה עדכנית לעומת זאת. ככל האפשר רצפה דקה

ייתרה . רצפה עבה" נושאת"דקה ו אז האומנה. לגמרי מבחינה קונסטרוקטיבית

הדבר . בדוגמה המודרנית אנחנו רואים שהאומנה ממוקמת מעל הפתח. מכך

מתאפשר רק בגלל שהבניין בנוי מבטון והאבן רק ממלאת תפקיד של חיפוי 

הגיונית מבחינה הייתה בלתי  מעל הפתח בעבר הנחת מסה נושאת. ודקורציה

. פקידה ההיסטורי כחומר בנייהה את תאבימים שהאבן מילשכן , הנדסית

  .הפתח היה קורס יחד עם האומנה והמרפסת

. הן נמצאות בקו ישר עם העמודים: באותו הקשר שימו לב לאומנות העתיקות

כך שמר האדריכל גם על גיאומטריה וגם על פיתרון קונסטרוקטיבי שיאחז את 

 .האומנות
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גם כאן . משה ואסף בן דור אדריכלים סלומון, אומנות אבן. בתמונה למעלה

דהיינו שלאומנות אין שום תפקיד לשאת את , היא מודרנית ההנדסה

ואולם כאן הקפדנו שהאומנות לא . אדרבה הן נישאות על ידה. הגזוסטרא

. כך נשמר ההיגיון ההנדסי שהיה תקף בעבר .ג הפתחים אלא ביניהם"יופיעו ע

 .יחד עם הגיון גיאומטרי שתקף גם בהווה
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 פינת הבניין

מכאן תפקידה , אבן הפינה נחשבה בעבר לאבן שעליה מתבסס הבניין

אבני הפינה בכל שורה יכולות להיות בעלות אורך  .הקונסטרוקטיבי המחייב

ני יותר וגבוה יותר ככל שהבניין עירוואולם . 'רצ'שונה מה שיוצר צורה של ריצ

ן מקבלת צורה ישרה ופינת הבניי ,'רצ'תקלים בצורה של ריצכך גם פחות נ

ומשמאל . למטה מימין בניין שנבנה במקור במתכונת כפרית במושבה הגרמנית

 . מלון המלך דוד בירושלים

   

אבני הפינה לא מקבלים צורת , מלון המלך דוד, שימו לב שבבניין העירוני

 .'רצ'ריצ

  

אבני פינה בבית : בתמונה משמאל

הפעם אבני הפינה גסות , כפרי

עיבוד בעיבוד טובזה וייתר האבנים ב

 וראדריכלות אסף בן ד. תלטיש

.וסלומון משה
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 סוגי אבן משתנים

יותר נושאים משקל גבוה  שבקומות הנמוכותהקירות . קיר דק, או קיר עבה

ת ואילו את הקירו, לעבות את הקירות הנמוכיםבעבר אי לכך היה צורך . יותר

המסה שלהם וגם העומס על  להפחית את על מנת, הגבוהים לבנות דקים יותר

 .הקירות שתחתיהם

בקומות ימוש באבנים גדולות וגסות בבסיס או תוצאה ישירה מכך הייתה ש

 .לעומת שימוש באבנים עדינות וקטנות יותר בקומות העליונות, התחתונות

בתצלומי הפרויקט הבלתי גמור ניתן לראות כיצד עשיתי שימוש בעיקרון זה 

מעליהן אבנים . ין שימוש באבני טובזה גדולותידהיינו בבסיס הבנ. שלמטה

 .בסיתות תלטיש כשמעליהן מעבר לאבן בסיתות מטובה

 .אדריכלות אסף בן דור

  

 למטה בנין נוסף בו תוכננה קומת הקרקע כולה להיות מחופה באבן גסה יותר
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לאבן היותר  (טובזה) קרניז הפרדה בין האבן הגסהמעל קומת הקרקע תוכנן 

( למרות שהפרחים מסתירים)חדי העין יבחינו בוודאי (. תלטיש) עדינה

 .צובית מודרניתיזוהי אכן שפה ע. שהקרניז בגג בסיומת הגג שקוע ולא בולט

 .זאת למרות העובדה שהבניין מכיל אלמנטים בשפה עיצובית עתיקה

 אדריכלות אסף בן דור
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 מילון מונחים

 : סוגי אבן שנעשה בהן שימוש בירושלים. 1

 זור בא חצבתנודולומיט אבן גיר . היא האבן הירושלמית המקורית: סלייב

 .טקסטורה גידית .צהוב ולבן, ירושלים בתרכובת גוונים וורוד

 אולי )נעשה בה שימוש רב , בגוון לבן, אבן גיר מאיזור הר חברון: חלילה

וגם כי היא , לאחרונה עם התמעטות אבני הסלייב המקומיות( רב מדי

 .טקסטורה נקבובית. זולה יחסית

 אפרפר בגלל ריכוז גבוה יותר  –בגוון אפור , מאיזור ביר זית: ביר זית

אבל תמיד יש גם גוון , צהובניתן גם למצוא בגוונים וורוד ו, של דולומיט

 .טקסטורה גידית .אפור

 מקבל  בגלל ריכוז גבוה יותר של חול וכורכר, מאוזור מצפה רמון: מצפה

 .גוון צהבהב בטקסטורה עננית

 :סוגי עיבודי אבן. 4

 היות שחיתוך האבן נעשה , בעבר היה העיבוד הזול, עיבוד גס: טובזה

לפני שסיתתו את  ,הראשוניתבאמצעות איזמל וזאת הייתה הצורה 

כדי , י מסור ופניה חלקים"האבן נפרסת ע: היום המצב הפוך. האבן

להגיע לתוצאה של אבן טובזה דרושה יותר השקעת עבודה בשבירת 

 .האבן ליצירת עיבוד גס

 רוב אבני הבניינים שנבנים כיום בירושלים : עיבוד בינוני: תלטיש

 .מעובדות בעיבוד תלטיש

 ים'טבות ובורטאזנעשה בדרך כלל באבני חלונות ע, יןעד עיבוד: מוטבה. 

 יצירת נקבוביות על פני האבן, עיבוד עדין: מוסמסם. 

 באופן אישי אני מסתייג מכך . השארת שולי האבן לא מעובדים: זמלה

היות שהשארת השולים לא מעובדים משאירה גם את סימני כ "בד

 .הניסור בשולי האבן
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 :חלקי אבן. 0

 שמעל לפתח אבן: טבהע. 

 בדומה לאבני עטבה אבן שמעל הפתח העומדת באופן אנכי  :אבן ַקמט. 

 כ מכילה שיפוע כלפי חוץ להרחקת מי "אבן בתחתית חלון בד: 'בורטאז

 .גשמים

  ַ אבן שבצידי הפתח: הפ  ק  ש. 

 החלק באבן השקפה במישור הפנימי של הפתח: ֶדֶמך. 
 לכן , בעבר שמשו אבני הפינה לחיזוק הבניין, בפינת הבניין: אבני פינה

כתוצאה מכך היוו ומהוות אלמט עיצובי , סותתו באופן מוקפד יותר

 . חשוב

 כיום כחלק מפיתוחה של שפה . שורת אבן בולטת בהיקף הבניין: קרניז

 .מודרנית הקרניז לעיתים קרובות שקוע

 מ"ס 10ל  2ובייה בין ע, האבן שבראש הקיר: ינגפ  קֹו. 

 סטרים שימשו לחיזוק הקיראבעבר הפיל. עמוד הצמוד לקיר: סטראפיל .

 .היום משתמשים בהם לעיתים שימוש עיצובי

 נ ה כמו , אבן אשר בולטת מהקיר ומיועדת לתמוך בחלק של הבניין: אֹומ 

 .מרפסת זיז או קרניז בולט

 ההתרחבות  .אבן מתרחבת מעל העמוד. העמוד" ראש: "כותרת עמוד

 .היום משמשת אלמנט קישוטי. נועדה בראשיתה לתמוך במפתח

 מושגים נוספים. 2

 כ סנטימטר אחד"בד. ח שבין אבן לאבןוהרו: פוגה. 

 מילוי תערובת של חומר צמנטי גיר ופיגמנט בתוך : כוחלה או כיחול

 .בדומה לטיט שנעשה בו שימוש בעבר בחללים שבין האבנים .הפוגה

 משמש כדי לקבע . זל מגולוון המחזיקה את האבן מלמטהזוית בר: זויתן

 .ולפלס נידבכים לקבלת תוצאה מדוייקת

 תיל ברזל מעוקל המשמש לקשירת האבן לרשת ברזל: מקל סבא. 
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 סיכום קצר

 

 

 . קראת את החוברתטרחת וראשית אני מבקש להודות לך על ש: ה/ת יקר/יזם

 .דעתכם חשובה לי ואשמח שתשתפו אותי, שנית

 ?אהבת את החוברת

 ?האם למדת ממנה משהו

 ? ספר לי מה אהבת או למדת

 ? מה אפשר לשפר בחוברת

 ?האם תרצה לשמוע עוד

 

 .אשמח להעניק לך שעה של ייעוץ חינם ,אם תרצו לשמוע עוד


