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הר ציון

שמות אחרים :גבעת חנניה
יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח
בעלות :הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח לא מפותח.
גודל :קטן מאוד ,כ ½ -דונם.
חפירות :גולדפוס ח' ,גוזלן ג' מ' ,שיאון ע'
ניצפות :נמוכה מאוד
תיצפות :גבוהה מאוד

גיא בן הינום

אבו טור
צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
שרידי כנסייה בעלת מבנה בסיליקה בעלת אולם תווך ושתי סיטראות .מספר העמודים ומקומם לא ידוע )נמצאו עמודים
אך לא במקומם( .חלקה המערבי לא שרד כלל .במרכז החזית הפונה מזרחה חצוב אפסיס .משני צידי האפסיס הותקנו
חדרי משנה ) .(Pastophoriaהכנסייה מתוארכת לתקופה הביזאנטית.
תחת הסיטרה הצפונית נחשפה קריפטה חצובה בסלע .ע"פ גישה אחת ,שימשה הקריפטה לקבורה .זאת ע"פ הכתובת
שנחשפה בקריפטה בה נכתב כי כאן ה"קבר של פ]רוקופיוס[…" .על פי גישה אחרת ,היוותה הקריפטה כנסייה תת
קרקעית )קטקומבה( .הכנסייה שייכת למנזר ע"ש הקדוש מודסטוס.

תקופות :ביזאנטית
רמת השתמרות :נמוכה )כנסייה(,
בינונית )קריפטה(.
ממצא מיוחד :כתובת
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

כנסייה ביזנטית :שרידי הקיר הצפוני
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יחס אתר-סביבה:
האתר מצוי בלב שטח פתוח ,במרכזה של שכונת מגורים .השטח מוקף
חלקית בחומה )מאוחרת( .השטח הפתוח מוזנח ברובו ולא נעשה כל
פיתוח נופי או קישור האתר לסביבה .השטח הפתוח עצמו מהווה אזור
חיץ בין השרידים הארכיאולוגיים לאזור הבנוי .השרידים עצמם אינם
מגודרים ולא קיים שילוט מלבד שלט בשער הכניסה למתחם כולו.
סמוך לאתר :מבנה מאוחר של הכנסייה ,ומדרום :בנייה חדשה.
מהאתר נשקף נוף מרהיב.
נגישות :גבוהה .ניתן להגיע ברכב על למעלה רח' עמינדב ,האתר
ממוקם מאחורי שער הכניסה בחומה ,מדרום .האתר איננו מגודר

שימור:
מצב השתמרות :באתר לא בוצעו עבודות שימור .ניכרת בעייה של חוסר יציבות ,בעיקר בקריפטה .באתר גדלה צמחיית
פרא .קיימת בעיית בטיחות ביחס לפתח הקריפטה .בחלל המבנה המאוחר ,צפונית לשרידי הכנסייה ,מושלכים חלקי
ריהוט ושוררת עזובה.
טכנולוגיות :בניית גזית.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

יש לבצע עבודות שימור וכן הסדרה בטיחותית של האתר )הירידה לקריפטה!(.
יש לדאוג לתחזוקה שוטפת ,ניכוש צמחיה וכד'.
יש לשלב את האתר ככל שניתן בתכנון כולל של השצ"פ המצוי בלב שכונת מגורים ומוזנח.
ניתן להדגיש את קו המבנה בעזרת שחזור מינימלי של תוואי הקירות.
במסגרת שילוב האתר בפיתוח הגן יש להסדיר כניסה נוחה לקריפטה.
יש להתקין שילוט הפנייה והסבר.
המיקום בלב שכונת מגורים יכול לשמש כמנוף למעורבות קהילתית בפיתוח האתר.
יש להבטיח כי השטח כולו ישמר כשטח פתוח.

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה :האתר משקיף על גיא בן הינום ) (63ועל הר ציון ).(59
ייתכנות תיירותית :בינונית ,ברמה שכונתית ולאחר פיתוח מתאים.

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [102אתר 473 ,469
ועדה לקביעת גני עתיקות בירושלים אתר  34עמ' 54
תיק שימור מס'  ,23תחום שימור ,רע"ת
Ovadiah 1970:80-81
AASOR 1921-1922: 126-128
ESI 4 51-52

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :חורף 2002

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

תכנית ,מתוךOvadiah 1970:80-81 :
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מראה מהאתר )צפונה(

שער כניסה למתחם )חדש(

מבנה מאוחר ,סמוך לקריפטה

שרידי הכנסייה הביזנטית :אפסיס

קריפטה

שרידי הקיר הצפוני

