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גוש? :
4693/0 :IAA

נ.צ16552.13059 :
הכרזת האתר :י 1091 -עמ' 18.5.64 1461
רחוב :שביל החומה
תאור כללי :כנסייה הבנויה על יסודות ביזאנטיים וצלבניים.
הקשר סביבתי :אתר במבנה
שמות אחרים :כנסיית יוחנן המטביל

יעוד המקום :כנסייה פעילה
בעלות :המסדר הפרנציסקני
מפעיל המקום :הכנס' הקתולית ע"ש יוחנן המטביל )ספרדית(
שימוש כיום :כנסייה פעילה ,אתר תיירות.
גודל? :
חפירות :ס' סלר1941 ,
ניצפות :גבוהה.
תיצפות :בינונית.

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
כנסייה מודרנית הבנויה על שרידי כנסיות מהתקופה הביזאנטית ומהתקופה הצלבנית.
קרוי אולם הכנסייה בנוי שש כיפות ,הנשענות על קירות מאסיביים וכן על ארבעה עמודים במרכז האולם.
מימין למזבח :כוך ,המכונה בית תפילת מרים ומוקדש לאם ישו .משמאל למזבח :מערת יוחנן .המערה בנויה במפלס
הביזנטי של הכנסייה .מהתקופה הביזאנטית שרדו שתי קפלות :קפלה המכונה "קפלת המארטירים" ומדרום לה קפלה
נוספת .באפסיס של הקפלה הראשונה נתגלו שני קברים חצובים ,ובבימת הקפלה ריצפת פסיפס ובה תיאורים של טווסים
ועופות נוספים .באגף הדרומי של המבנה" :אולם האבירים הצלבני" ,ששימש בימי הביניים כאכסנייה לצליינים.

תקופות :ביזאנטית ,צלבנית.
רמת השתמרות :בינונית/גבוהה
ממצא מיוחד--- :
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

סנט .ג'ון
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יחס אתר-סביבה:
האתר בולט מתצפיות שונות על הכפר ומהווה אחד מסמליה החשובים
והמובהקים של עין כרם .האתר ממוקם קרוב לכביש הראשי אך
מוסתר מעט ע"י הסמטה המובילה אליו.
נגישות :גבוהה ,ניתן להגיע ברכב עד למתחם הכנסייה .זמינות
הביקור :גבוהה ,למעט ימי א' ושעות התפילה.

שימור:
מצב השתמרות :טוב .השרידים מהתקופה הביזאנטית המצויים במפלס התחתון מתוחזקים ע"י הכנסייה .באולם
הכנסייה נעשו שינויים ושיפוצים רבים ,אך בסה"כ השתמר מראה המבנה הצלבני האופייני.
טכנולוגיות :בניית גזית ,פסיפס ,תמשיחי – קיר.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

האתר בעל חשיבות דתית ,ובעל ערך ארכיאולוגי והיסטורי רב .האתר מופעל ומתוחזק ע"י
הכנסייה הפרנציסקנית .יש לשמור על הרצועה הבנויה סביב האתר כרצועת הגנה בה לא
תתאפשר תוספת בנייה הפוגעת במבט אל הכנסייה.

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר קרוב לשאר אתרי עין כרם :המעיין ),(88
כנסיית הביקור ) (86והחקלאות המסורתית בנחלים סביב הכפר )(87
ייתכנות תיירותית :גבוהה ,ברמה עירונית/ארצית.

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

תכנית ,מתוךSaller, 1946 :

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [101אתר 155
Saller, 1946

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :קיץ 2003

שחר פוני  -אדריכל
יוחנן )ג'ון( זליגמן  -ארכיאולוג
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מבנה הכנסייה ,קיר מערבי

חצר במתחם הכנסייה
שרידי רצפות פסיפס

שער הכניסה למתחם

'מערת יוחנן'

