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גוש30040/41,30165 :
נ.צ16990.13155 :
2786/0 :IAA
הכרזת האתר :י 1091 -עמ' 18.5.64 1461
רחוב :שדרות הנשיא בן צבי ,דרך רופין.
תאור כללי :מצד מהתקופה הממלוכית ,מערות קבורה.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.
שמות אחרים :נחל רחביה ,קריית וולפסון ,שד' בן צבי.

יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח.
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :גינה.
גודל :קטן מאוד .פחות מ ½ -דונם.
חפירות :רחמני ל.י ,.גת י'.
ניצפות :בינונית
תיצפות :נמוכה.

רחביה

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
שרידים של מצד או מגדל שמירה המתוארך ככל הנראה לתקופה הממלוכית .המבנה בנוי אבן גויל ופתחו לכיוון צפון.
קירות המבנה נשתמרו עד לגובה של מטר ויותר ופינות המבנה חוזקו ע"י נדבכים פנימיים .כן נמצא ספסל בנוי בקירו
המזרחי של המבנה .המצד משתלב ככל הנראה במערכת מתקני ההגנה שהקיפה את ירושלים.
אפשר שהמבנה שימש גם בתקופה העות'מנית )ע"פ סקר ירושלים( .במקור ,ניצב המבנה בשטח עליו נבנו מגדלי וולפסון.
שרידי המבנה פורקו ונבנו מחדש באתר הנכחי ,סמוך ל'מרכז שלום מאיר'.

תקופות :ממלוכי ,עות'מאני )?(
רמת השתמרות :בינונית/נמוכה.
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
במרחק של כ 7 -מ' צפונית לאתר אותר בור
מים דמוי פעמון.

האתר על רקע 'מרכז שלום מאיר'
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יחס אתר-סביבה:
צומת הכבישים )רופין-בן צבי( שבסמוך לו שוחזר האתר הינו צומת
כבישים עירוני מרכזי .סביב האתר נעשה פיתוח-נוף אך קשה להבחין
בשרידים ללא הפניית תשומת לב מיוחדת.

נגישות :גבוהה מאוד .ניתן להגיע ברכב עד לאתר.

שימור:
מצב השתמרות :טוב .האתר הועתק ממקומו המקורי למקומו הנוכחי .לא קיימות בעיות שימור באתר מלבד העדר
תחזוקה.
טכנולוגיות :בניית גזית עם מילוי 'דבש' מאבני גויל קטנות.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

האתר בעל ערך מבחינה היסטורית ,כאחד מהמצדים שנבנו סביב ירושלים בתקופה
הממלוכית.
האתר משולב באופן נאה בסביבתו אך "נעלם" מעט.
 .1יש לבצע עבודות תחזוקה שותפת באתר.
 .2יש לדאוג למערכת שילוט חדשה באתר וסמוך לו.
היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:
קיים קשר תקופתי/היסטורי לאתר 'נבי עקשה – קמריה' ) (36ול'ביה"ק ממילא' ) ,(38וכן
קשר תקופתי/אדריכלי/פונקציונלי לאתר 'קוממיות )מבנה ממלוכי(' ) .(49ניתן להדגיש
קשרים אלו בעזרת שילוט מתאים המתאר את התקופה הממלוכית ואת האתרים
המייצגים תקופה זו הפזורים באזור 'מרכז העיר'.
ייתכנות תיירותית :נמוכה ,ברמה עירונית.

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

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ]132 [101
תיק שימור מס ,32.תחום שימור ,רע"ת.
חדשות ארכיאולוגיות  34-35עמ' 19-20

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :קיץ 2002

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

תכנית ,מתוך :תיק שימור מס ,32.תחום שימור ,רע"ת.
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מראה כללי

שלט הסבר

האתר :הקשר סביבתי

