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גוש30034 :
2921/180 :IAA

נ.צ17149.13178 :
הכרזת האתר :י 1390 -עמ' 31.8.67 2159
רחוב :יפו ,שלמה המלך ,הצנחנים
תאור כללי :ביצורים ,חפיר ,אמת מים
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

מגרש הרוסים

שמות אחרים :מצודת גלית ,קלעת ג'אלוד
יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח ,גן לאומי
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :גן ארכיאולוגי
גודל :קטן.
חפירות :בהט ד' ,בן ארי מ'
ניצפות :בינונית
תיצפות :נמוכה

העיר העתיקה

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
מגדל טאנקרד ,החומה והחפיר הצלבניים:
בחפירה שנערכה בשנים  '71 – '72נחשף הפן הצפון מערבי של המגדל הצלבני המכונה "מגדל טנקרד" .המגדל מצוי ברובו
הגדול בתוך שטח העיר העתיקה ,מתחת למבנה קולג' דה פראס .מידותיו של המגדל 35*35 :מ' בקירוב ,והוא בנוי כולו
אבנים אדירות .סמוך לפן המגדל מצפון-מערב נחשף רחוב ,ברוחב של כ  3מ' ,ומיד לאחריו שרידי חומת העיר הצלבנית.
עובי החומה :כ  3מ' בדומה לעובי קיר המגדל .על החומה הגן חפיר חצוב ,ברוחב של כ  19מ'.
כ  13מ' מערבית למגדל הושארה במכוון רצועת עפר שלא נחפרה בעת הכנת החפיר .רצועה זו תמכה באמת מים שהובילה
מי גשמים מהרכס מצפון לעיר ,דרך נקב בחומה לתוך העיר.

תקופות :צלבנית
רמת השתמרות :בינונית/טובה
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
ע"פ מסורת מוסלמית ,במקום זה הרג דוד את
גלית הפלישתי ,ומכאן שמו של המגדל בערבית:
מגדל ג'אלוד .המגדל כונה בקרב אנשי אירופה
"מגדל טאנקרד" משום שבנקודה זו פרץ
טאנקרד את חומת ירושלים בשנת  1099לסה"נ
החפיר וחומת העיר הצלבנית
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יחס אתר-סביבה:
האתר מתוחזק ומטופח ,אולם הצגת הממצאים לוקה בחסר .בהעדר
שילוט מתאים ואמצעי המחשה אחרים כמעט ולא ניתן להבין את
הממצאים הנראים בשטח .הרצועה שהושארה לצורך תמיכת שרידי
אמת מים ,וכן החפיר קשים במיוחד להבנה ע"פ השילוט הקיים.
מהאתר תצפית נאה על כיכר צה"ל והמבנים הסמוכים.
נגישות :גבוהה .באתר שבילים מוסדרים ופיתוח נופי.

שימור:
מצב השתמרות :טוב .לא בוצעו עבודות שימור באתר .בשל התחזוקה הקבועה וכן בשל הבנייה המאסיבית לא ניכרות
בעיות שימוריות באתר.
טכנולוגיות :בניית ביצורים באבני גזית גדולות

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

לאתר חשיבות רבה בכל הנוגע להצגת הבנייה הצלבנית בירושלים :חומת העיר מתקופה
זו ,מגדל ,חפיר ועוד.
הממצאים כמעט ואינם באים לביטוי במסגרת הטיפול הנופי והגינון שנעשה .יש לדאוג
לפיתוח מחודש של האתר בכל הקשור להצגת הממצא והמחשתו.

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר מרוחק כ 200 -מ' מבית המרחץ ליד שער
יפו ).(40
ייתכנות תיירותית :בינונית ,ברמה עירונית

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [102אתר 395
בהט ובן ארי 1972

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :קיץ 2003

שחר פוני  -אדריכל
יוחנן )ג'ון( זליגמן  -ארכיאולוג

תכנית ,מתוך :בהט ובן ארי 1972
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שרידי מגדל טנקרד ,פינה מערבית
האתר על רקע החומה העות'מאנית

שרידי מגדל טנקרד

אמת המים

תוואי הרחוב הצלבני

שרידי החומה הצלבנית

