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נ.צ17115.13208 :
הכרזת האתר :י 1091 -עמ' 18.5.64 1462
רחוב :חשין
סוג האתר :עמוד מונוליתי גדול
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

גוש30051 :
2877/0 :IAA

שמות אחרים :אין

מגרש הרוסים

יעוד המקום :תצוגה
בעלות :מדינת ישראל
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח לא מפותח ,תיירות 'משוגעת לדבר'
גודל :קטן מאוד .פחות מ ½ -דונם.
חפירות) :גילוי( שנת .1871
ניצפות :נמוכה.
תיצפות :נמוכה.

נחלת שבעה

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
עמוד מונוליטי גדול ,חצוב בסלע .חציבתו לא הושלמה כנראה עקב סדקים .העמוד נועד ,ככל הנראה ,לסטיו המלכותי של
בית המקדש בימיו של הורדוס .עמוד חצוב דומה נמצא בשנות ה 30 -של המאה ה 20 -באזור שוק מחנה יהודה )עפ"י סקר
ירושלים(.

תקופות :הרודיאנית.
רמת השתמרות :טובה.
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
העמוד ידוע בכינויו 'אצבע עוג'.

עמוד מונוליתי ,מגרש הרוסים

נספח ארכיאולוגי
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יחס אתר-סביבה:
לא קיים כל קשר בין האתר לסביבתו .העמוד ממוקם במרכזו של
"בור" המגודר סביב .סמוך ל"בור" :מקומות חנייה של תחנת
המשטרה הסמוכה .מיקום ה"בור" במרכז מתחם סואן הופך מקום
זה לאתר בלתי נגיש.

נגישות :גבוהה .ניתן להגיע ללא קושי לאתר אך תנועת כלי הרכב
מקשה על אפשרות של עצירה וקבלת הסבר.

שימור:
מצב השתמרות :בינוני .על העמוד גדלות חזזיות וטחבים .מיקומו של האתר בלב אזור סואן וכן גידורו גורמים למקום
זה להיות מוזנח ומלוכלך.
טכנולוגיות :חציבה באבן גיר.
הערכה שימורית :יש לבצע ניקוי ועבודות תחזוקה תקופתיות של האתר.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

האתר בעל ערך רב מבחינה היסטורית ,תרבותית ,ואדריכלית/טכנולוגית.
מיקומו של האתר בעייתי מאוד ,אולם בעזרת תכנון אדריכלי נכון ,בתוך מסגרת התכנון
של מתחם 'מגרש הרוסים' כולו ,ניתן להציג את הממצא הארכיאולוגי באופן נאה.
 .1יש לבצע עבודות תחזוקה שותפת באתר.
 .2יש לדאוג למערכת הסברה/המחשה קבועה באתר ובסמוך לו.

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:
קיים קשר תקופתי/היסטורי לאתרים 'מערת הורדוס' )' ,(42בריכת ממילא' )' ,(38בית
קברות ממילא' ) (39ו'בית מרחץ ליד שער יפו' ).(40
ייתכנות תיירותית :בינונית ,ברמה עירונית.

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:
סקר ירושלים ] [102אתר .329
ועדה לקביעת גני עתי' בירושלים עמ'  27אתר .7
תיק שימור מס ,50.תחום שימור ,רע"ת.
Clermont-Ganneau 1899: 254-258

ממלא הנתונים:
שחר פוני – אדריכל
יוחנן )ג'ון( זליגמן  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :קיץ 2002
העמוד בעת חשיפתו .מתוךClermont-Ganneau 1899 :

ירושלים – תכנית מתאר מקומית
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האתר והכניסה לבית המעצר

סדק בעמוד

העמוד

הקשר סביבתי :פינת הרחובות

הקשר סביבתי :הכנסייה

