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גוש 30112 :ועוד
נ.צ17160-17280.12920-12990 :
5191/0 :IAA
הכרזת האתר :י 4923 -עמ' 26.9.00 4988
רחוב--- :
תאור כללי :מערות קבורה
הקשר סביבתי :אתר בשולי המרקם האורבני

אבו טור

שמות אחרים :ואדי יצול
יעוד המקום :שטח פתוח ,יער
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :יער ,בנייה בלתי חוקית
גודל :גדול מאוד .למעלה מ 200 -דונם
חפירות :גרינהוט צ' ,עדווי ז'
ניצפות :נמוכה
תיצפות :בינונית

"יער השלום"
צ
 1000מ'

תלפיות
500

0

תאור הממצא/ים:
מערות קבורה רבות ,המתוארכות ברובן לתקופה ההורדוסית .המערות בנויות במתכונת של חדרים חצובים בסלע
ובדפנותיהם כוכים ו/או מקמרים .בחלק מהמערות נחצב במרכז החדר בור עמידה.
בחלק מהמערות נמצאו גלוסקמות המעוטרות בדגמים שונים ובכתובות כדוגמת' :יהוסף בן קפא'' ,שלום'' ,שם' ועוד.
לחלק מהמערות עוצבה חזית מונומנטלית ,סותת פתח קשות )בצורת קשת( והותקנה חצר.
באחד הקברים נתגלתה גלוסקמה ,בה נזכרת משפחתו של כיפא ,הכהן הגדול.

תקופות :הרודיאנית
רמת השתמרות :גבוהה
ממצא מיוחד :גלוסקמאות
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

מערות קבורה ,נחל אצל
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יחס אתר-סביבה:
המערות מצויות ברובן בשטח מיוער )"יער השלום"( בואדי היורד
לכיוון צפון מזרח .ניתן להבחין בפתחי המערות המצויות סמוך
לכביש היורד בואדי לכפר ג'אבל מוכבר.

נגישות :בינונית/גבוהה .חלק ממערות הקבורה סמוכות לכביש היורד
לנחל.

שימור:
מצב השתמרות :בינוני .לא בוצעו עבודות שימור .מרבית המערות השתמרו במצב טוב ,אולם קיימת עזובה רבה .ולא
מתבצעות עבודות תחזוקה ונקיון בפנים המערות.
טכנולוגיות :חציבה בסלע

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

למערות חשיבות רבה הן מבחינה ארכיאולוגית וטכנולוגית ,והן בהיותן מייצגות את
תרבות הקבורה בתקופה ההורדוסית .ריכוז המערות הגבוהה יוצר "מתחם קבורה" בעל
אופי מוגדר במורדות יער השלום.
יש לשמר אזור זה כשטח מיוער ולמנוע פגיעה אפשרית בקברים כתוצאה מפיתוח או
מוונדליזם.
יש לדאוג לתחזוקה קבועה בקברים ובסביבתם

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

יחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :חלק מהמערות סמוכות לשרידי אמת המים
התחתונה ).(55
ייתכנות תיירותית :גבוהה )ביער( ,ברמה עירונית.

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [106אתרים 6-33 ,4
גרינהוט צ' ,חדשות ארכיאולוגיות 71-72 :97
גרינהוט צ' ,קדמוניות 111-114 :99-100

ממלא הנתונים:

שחר פוני  -אדריכל
זובייר עדוי  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :קיץ 2003
תכנית ,מתוך :סקר ירושלים ] [106אתר 20
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הקשר סביבתי :בנייה בלתי חוקית

גלוסקמה מעוטרת מ'קבר משפחת קיפא' .בצידה כתובת:
"יהוסף בן קיפא" ,מתוך :קדמוניות 99-100

'קבר משפחת קיפא' ,מתוך :קדמוניות 99-100

