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הכרזת האתר :י 4318 -עמ' 13.7.95 4030
רחוב :ישעיהו ,שטראוס ,פראג.
תאור כללי :מסגד ,מבנה קבורה.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.
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גאולה

שמות אחרים :אין.
יעוד המקום :מבנים משולבים בגן ציבורי.
בעלות :אפוטר' על נכסי נפקדים.
מפעיל המקום :אין.
שימוש כיום :מבנה נטוש ,מבנה קבר.
גודל :קטן מאוד ,פחות מ ½ -דונם.
חפירות :לא בוצעו.
ניצפות :בינונית/נמוכה.
תיצפות :נמוכה.

"מרכז העיר"
צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
נבי עכאשה :מבנה קבורה בעל כיפה .ע"פ המסורת המוסלמית – מקום קבורתו של נבי עכאשה ,הוא עכאשה בן מוחסין,
מבני חבורתו של הנביא מוחמד.
קמריה :מבנה מקומר על שם חסאם א-דין אל-קמרי ,שבו שלושה קברים .ע"פ המסורת המוסלמית זהו מקום קבורתם
של בני משפחת קמריה ,שנפלו בקרבות נגד הצלבנים בשנים .1251-1266
)סקר ירושלים ].(318 [102

תקופות :ממלוכית ,עות'מאנית.
רמת השתמרות :גבוהה מאוד.
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

מבנה ה'קמריה'.
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם בלב אזור מגורים ,מוסתר מעט משני הרחובות
הגדולים :שטראוס וישעיהו .המתחם בו ממוקמים המבנים פותח כגן
משחקים ,אולם לא קיימת כל התייחסות )שילוט וכו'( לאתרים.
הכניסות למתחם אף הן 'מוסתרות' מעט ,ע"י מעבר צר ממערב וע"י
מגרש חניה ממזרח .רוב שעות היום האזור נטוש.

נגישות :גבוהה .ניתן להגיע דרך רח' פראג לאתר.

שימור:
מצב השתמרות :קמריה :בינוני/טוב .באתר נעשו עבודות שימור בתקופות שונות :בשנות ה '60 -בוצע מילוי מישקים וכן
יציקת בטון בגג .בשנת  1993נערכה עבודת תחזוקה שכללה טיפול מחודש במישקים )הסרת בטונים( ,ניקוי יסודי וניכוש.
בשנת  1997תוקנו מדרגות הכניסה )ללא תאום עם רע"ת( .בשנת  1998נערכה עבודת שימור מקיפה שכללה :השלמת
טיח ,טיפול בסדקים ,ייצוב ,הסרת בטונים ,הרעלת וניכוש צמחיה .קיימת מליחות גבוהה בקירות המבנה.
נבי עכאשה :טוב .לא נערכו באתר זה עבודות שימור.
טכנולוגיות :בניית גזית .מבנה הקמריה מורכב מאומנות הנושאות קשתות ,התומכות בתוף הנושא מעליו כפה.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

לאתר חשיבות מבחינה דתית והיסטורית.
 .1יש לדאוג לתחזוקה קבועה של המבנים וסביבתם.
 .2לא קיימת כל הפניה לאתר מכיוון הרחובות הסמוכים – יש להציב שלטי הפניה וכן שלטי
הסבר באתר )בגינה הציבורית(.
 .3גן המשחקים מהווה 'רצועת הגנה' סביב האתר.

ערך היסטורי
ערך דתי-תרבותי
ערך אדריכלי/טכנו'
מייצג תקופה
ערך נופי
נדירות
רמת השתמרות

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:
קיים קשר תקופתי/היסטורי ל'בית הקברות ממילא' )' ,(39עמוד מונוליטי )מגרש
הרוסים(' ) ,(46וקשר תרבותי )קברים( ל'קבר יסון' ) ,(41ו'כתף הינום' ).(45
ייתכנות תיירותית :נמוכה מאוד ,ברמה עירונית.

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:
סקר ירושלים ] [102אתר .318
תיק שימור מס'  ,6תחום שימור ,רשות העתיקות
ועדה לקביעת גני עתי' בי-ם ,עמ'  36אתר .16
הקמריה ,חדשות ארכיאולוגיות 17 :6

ממלא הנתונים:

שחר פוני  -אדריכל
גדעון סולימני  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :חורף 2002
תכנית ,מתוך :תיק שימור מס'  ,6תחום שימור ,רשות העתיקות
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הקמריה :תוף וכיפה.

נבי עכאשה :צריח

מבט מרח' פראג
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נבי עכאשה.

מבט מרח' שטראוס לצפון מערב

תעלה חפורה ,סמוך לקמריה

