נספח ארכיאולוגי

ירושלים – תכנית מתאר מקומית

מספר אתר

כפר שאול ,גת
51 Kefar Sha’ul, Winepress
נ.צ16670.13265 :
הכרזת האתר 4923 :עמ' 26.9.00 4942
רחוב :קצנלבוגן
תאור כללי :גת חצובה ובנויה במדרון מדורג במדרגות חקל'.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.

גוש30255,30333 :
4609/0 :IAA

הר נוף

שמות אחרים :אין
יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח.
בעלות:
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח לא מפותח.
גודל :קטן מאוד .פחות מ ½ -דונם.
חפירות :לא נחפר
ניצפות :נמוכה מאוד.
תיצפות :גבוהה.
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תאור הממצא/ים:
גת הבנויה במדרון ,באזור של מדרגות עיבוד חקלאי .הגת חלקה בנויה וחלקה חצובה בסלע.
מרכיבי הגת הם ארבעה משטחי דריכה ,שכל אחד מהם קשור בתעלות אל בור שיקוע ובור היקוות.
בחלק מהמשטחים נחצבה גומה לקביעת קורה ,ובקרבת המשטחים נמצאו פזורות אבני פסיפס לבנות .אחד מבורות
השיקוע הוסב לימים לאגירת מים) .מתוך סקר ירושלים(

תקופות :רומית ,ביזאנטית.
רמת השתמרות :בינונית/נמוכה.
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם בלב שטח פתוח בין בית החולים כפר שאול לבין בית
ספר בשלוחה ממערב .השטח סביב הגת שמר על צורתו ה"טבעית",
וניכרים בו שרידי טראסות עתיקות.
האתר ממוקם ב"חצר האחורית" ,הן של בית החולים והן של בית
הספר וניכרת הזנחה ועזובה בו ובסביבתו.
נגישות :בינונית .דרך עפר היוצאת מרח' קצנלבוגן מוליכה לאתר.

שימור:
מצב השתמרות :גרוע .לא נעשו עבודות שימור באתר כלל .משטחי הדריכה מכוסים ברובם בצמחיה .לא מתבצעות
באתר עבודות תחזוקה כלשהם ,וסבכה ,שהותקנה בעבר מעל פתח בור המים ,נפרצה.

טכנולוגיות :חציבה בסלע ,בניית גזית.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

האתר מייצג תרבות חקלאית מהתקופה הרומית – ביזאנטית.
 .1יש לבצע עבודות שימור דחופות באתר.
 .2יש לדאוג לקיום מערכת תחזוקה קבועה.
 .3יש ליצור מעורבות של הקהילה הקרובה בכלל ,ובית הספר הסמוך בפרט בפיתוח
האתר.
 .4התקנת שילוט.
 .5התקנת סבכות ואמצעי בטיחות אחרים.
 .6יש לשמר את השטח כולו כשטח פתוח.
היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר נמצא בקרבת ח' עין תות ).(50

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

ייתכנות תיירותית :נמוכה מאוד ,ברמה שכונתית.

ביבליוגרפיה:
סקר ירושלים ] [101אתר .67

ממלא הנתונים:
שחר פוני – אדריכל
גדעון סולימני  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :אביב 2002

מקבץ
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מראה כללי.

משטח דריכה.

בור מים ,סבכה שבורה.

סמיכות לגדר בית ספר.

