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גוש30617 :
4469/0 :IAA

הכרזת האתר :י 4071 -עמ' 31.12.92 884
רחוב :יוסף צבי הרץ ,הדף היומי.
תאור כללי :מצודה.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.
שמות אחרים :אין
יעוד המקום :גן ארכאולוגי פתוח
בעלות :הפקעה למדינת ישראל.
מפעיל המקום :אין
שימושים :שטח ללא פיתוח
גודל :קטן/בינוני .כ 4.5 -דונם
חפירות :צפיריס ו' .1971
ניצפות :טובה.
תיצפות :טובה מאוד.

רמות

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
מתחם מבוצר המתנשא בראש גבעה הכולל :מגדל ) 7*21מ'( ,בפינה הדרומית מזרחית ואולם ) 7*9מ'( בפינה הדרומית
מערבית .מתאר המבצר מלבני ,והוא מוקף שתי חומות – פנימית וחיצונית .מפנים לחומה הובחנו שרידי מבנים שנסמכו
לחומה .מבנים אלו נבנו בעזרת אבנים גדולות וללא חומר מלכד .בפינה הצפונית מזרחית של המבנה הובחן מגדל בולט
הכולל שער .למרגלות המתחם – בור מים חצוב ,שצורתו פעמונית ועל פתחו אבן שהיתה לפנים אבן בית בד .זוהי כנראה
מצודה מימי בית שני ,אשר נעשה בה שימוש בתקופות מאוחרות יותר) .ע"פ סקר ירושלים(.

תקופות :ברזל ב' ,חשמונאית ,הרודיאנית,
ביזאנטית.
רמת השתמרות :טרם נחפר .ככל הנראה גבוהה.
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
חלק מהמתחם נפגע כתוצאה מבניית ביצורים
באתר ע"י הלגיון הירדני.

ח' תליליה :שרידי חומה
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם בלב אזור מגורים וקיימת גישה נוחה לאתר ממערב.
גבולות האתר אינם ברורים ,מלבד השינוי הטופוגרפי לכיוון דרום
ומערב .למרות הגישה הנוחה ,האתר מנותק מסביבתו ונתפס כשטח
עזוב.
מהאתר תצפית מרהיבה לכיוון עמק הארזים ולהר חוצבים וכן לרכס
שועפט.
נגישות :גבוהה )ממערב( .האתר אינו מגודר ,גישה לרכב דרך רח' יוסף
צבי הרץ.

שימור:
מצב השתמרות :בחלקים החשופים :בינוני ,ניכרת בעיה של שרידי קירות בלתי יציבים.
האתר במצבו הנוכחי )טרם נחפר( נראה כתוואי של סוללות אבנים וקשה להבחין בממצא בנוי .ככזה ,האתר "מאכזב"
לעיני המבקר הממוצע ,והפוטנציאל לפיתוחו במצבו הנוכחי קטן ביותר .אולם ,לאחר חפירה ,קיימת סבירות לחשיפה
מרשימה של מערך בנוי .במקרה כזה ,הפוטנציאל לפיתוח האתר יהיה גבוה.
טכנולוגיות :בניית גויל.
מסקנות :האתר בעל ערך רב מהבחינה הארכיאו' ,היסטורית ,ואדריכלית כמבנה
מבוצר מתקופת בית שני.
 .1לאתר פוטנציאל רב מהבחינה הארכיאולוגית.
 .2קיימת סבירות גבוהה כי לאור הממצאים שיחשפו ,אפשר יהיה לפתח את האתר כאתר
תיירותי.
 .3יש לבצע עבודות שימור באתר ללא קשר בקיום /אי קיום חפירה בעתיד הקרוב.
 .4התקנת מערך שילוט/הסבר.
 .5יש להקפיד באופן מיוחד על שמירת כל שטח האתר כשטח פתוח .יש לשמור על הרצועה
הבנויה סביב האתר כרצועת הגנה בה לא תתאפשר תוספת בנייה מעל גובה האתר.
היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:
קיים קשר ויזואלי )אך לא תרבותי/היסטורי( בין אתר זה לאתרים' :חר' אל בורג' )(22
ו'חר' בית כיכא' ) .(24יש להקפיד על שמירת קשר זה בכל הנוגע לבנייה חדשה.
ייתכנות תיירותית :בינונית ,ברמה עירונית/שכונתית.

ערך ארכיאו' מיוחד
ערך היסטורי
ערך דתי-תרבותי
ערך אדריכלי/טכנו'
מייצג תקופה
ערך נופי
נדירות
רמת השתמרות
מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [101אתר 36
"סקרים באזור ירושלים" .ח"א  38עמ' 20-21
צפיריס ו'" :מערת קבורה ברמות" עתיקות  8עמ' 11
Conder and Kitchener III 160-161.

ממלא הנתונים:
שחר פוני – אדריכל
גדעון סולימני  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :קיץ 2002

תכנית ,מתוךConder and Kitchener III 160-161. :
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שרידי מגדל לאורך החומה

קטע מחומת המבנה

מבט לכיוון דרום

ה"סוללה" לאורך תוואי החומה

