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תאור הממצא/ים:
הזיהוי הראשון של האתר ,כמקום קברו של דוד ,מופיע במקורות מוסלמיים בני המאה ה .10 -הידיעה הראשונה ממקור
נוצרי נמסרת בשלהי המאה ה 11 -אגב תאור המצור הצלבני בשנת .1099
בספרות העברית נזכר המקום לראשונה ע"י בנימין מטודלה ,המספר כי "בהר ציון קברי בית דוד וקברי המלכים אשר
קמו אחריו ואין המקום ידוע" .סמוך לסופה של התקופה הצלבנית מתווספת מסורת יהודית נוספת המזהה את המקום
כמקום ארון הברית טרם הבאתו לירושלים .בתקופה הצלבנית התחזקה המסורת אודות קברו של דוד והצלבנים טרחו
להראות כי בקומה התחתונה ,מתחת לאולם הסעודה האחרונה ,מצוי קברו של דוד .במאה ה ,15 -לאחר כמה מאות שנים
של חורבן ,בקשו היהודים תושבי הרובע לקנות את המקום ,למורת רוחם של הנזירים הפרנציסקנים .בעקבות הסכסוך
נטל הסולטן את המבנה כולו תחת חסותו והפך את אולם הסעודה האחרונה למסגד )ראה אתר מס' 60ב( .המקום נמסר,
לאחר מכן ,למשפחת דג'ני שהמשיכה להחזיק במקום עד למלחמת השחרור .המקום שימש לתצפית לכיוון הר הבית בין
 1948ל.1967 -
מבנה הקבר מצוי בתוך מתחם שהקמתו מתוארכת לתקופה הצלבנית .במשך השנים נוספו חדרים רבים ,רובם בתקופה
העות'מאנית.
תקופות :צלבנית ,עות'מאנית
רמת השתמרות :גבוהה מאוד
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
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יחס אתר-סביבה:
החדר בו ציון הקבר ,ושני החדרים הסמוכים אליו מוכרזים כ"מקום
קדוש" ומעוטרים בתשמישי קדושה ,לוחות תפילה וכד' .המבנה עצמו,
בו מצוי האתר" ,נבלע" בתוך מכלול המבנים הסמוכים.
נגישות :גבוהה .ניתן להחנות בחניון הר ציון ולהמשיך ברגל לאתר.
זמינות הביקור בהתאם לשעות הפתיחה.

שימור:
מצב השתמרות :האתר מתוחזק .לא ניכרים סימני בלייה או בעיות שימוריות אחרות.
טכנולוגיות :בניית קמרונות.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

לאתר ערך דתי/תרבותי רב ,כמקום קדוש ,וכן ערך ארכיאולוגי-אדריכלי בהיותו חלק
ממבנה הבנוי בסגנון הרומנסק.
יש להבטיח המשך קיום תחזוקה קבועה במקום.
יש לדאוג כי לא יגרם נזק למבנה עצמו ולחזותו בשל הפעלתו כמקום תפילה.

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

יחס לאתרים נוספים:
האתר ממוקם במבנה בהר ציון ) (59מתחת ל"חדר הסעודה האחרונה" )60ב'( ובקרבת
שער האיסיים ).(61
ייתכנות תיירותית :גבוהה ,ברמה ארצית

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [102אתר  405וביבליוגרפיה שם
Vincent Abel, Jerusalem II 421-440

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :אביב 2003
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