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נ.צ16500.13019 :
הכרזת האתר :י 1091 -עמ' 18.5.64 1461
רחוב :מדרגות הביקור
תאור כללי :שרידי כנסייה,
הקשר סביבתי :אתר במבנה

גוש? :
5271/0 :IAA

עין כרם

שמות אחרים :אין
יעוד המקום :כנסייה
בעלות :פרנציסקנים
מפעיל המקום :פרנציסקנים
שימוש כיום :כנסייה פעילה
גודל? :
חפירות :בגטי ב'1939 ,
ניצפות :נמוכה
תיצפות :גבוהה
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תאור הממצא/ים:
שרידי כנסייה צלבנית הבנויה על שרידים של כנסייה ביזאנטית.
בכנסייה ה"עליונה" ,ניתן להבחין בשרידים הצלבניים ,בעיקר באגף הדרומי .קיר האפסיס בנוי על אפסיס קדום ,וניתן
להבחין בבנייה הצלבנית המקורית גם בפינה החיצונית של האפסיס.
בכנסייה ה"תחתונה" מזבח קטן ,הניצב במקום עליו ע"פ המסורת הנוצרית הקימה הלנה את המזבח המקורי .בקיר
הכנסייה חצוב כוך ,שבקצהו בור מים עתיק .על פי המסורת הנוצרית ,מבור מים זה שתו זכריה ואלישבע ,בת דודתה של
מרים אם ישו.
מצפון לפתח הכנסייה מערת קבורה חצובה בסלע .במערה חדר רבוע עם בור עמידה במרכזו ואצטבות לאורך דפנותיו.
באצטבה בפינה הצפון מערבית נחצב בור קטן לליקוט עצמות.

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

מידע נוסף:

הכוך ובור המים בכנסייה התחתונה
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יחס אתר-סביבה:
הכנסייה בנויה בצד מדרון תלול .אליה ואל ה"מוסקוביה" הסמוכה
לה ,מוליכה דרך סלולה חצובה בחלקה .הנוף הנשקף מדרך זו ומחצר
הכנסייה מרהיב.

נגישות :גבוהה ,ניתן להגיע ברכב עד לאתר .זמינות ביקור גבוהה:
בכל יום למעט ימי א' ושעות התפילה.

שימור:
מצב השתמרות :טוב ,השרידים משולבים ברובם בבנייה מאוחרת ,ומתוחזקים ע"י הכנסייה.
טכנולוגיות :בניית גזית ,פסיפסים ,תמשיחי קיר.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

האתר בעל חשיבות דתית ,ובעל ערך ארכיאולוגי והיסטורי רב .האתר מופעל ומתוחזק ע"י
מוסדות הכנסייה הפרנציסקנית .אין לאפשר הקמת מבנים המפריעים למבט החופשי
מהאתר לכיוון כנסיית סנט .ג'ון.

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר קרוב לשאר אתרי עין כרם :המעיין ),(88
שרידי החקלאות המסורתית ) (87וכנסיית סנט .ג'ון )(85
ייתכנות תיירותית :גבוהה ,ברמה עירונית/ארצית.

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [101אתר 157
אריאל " :61עין כרם"

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון :קיץ 2003

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

ערך היסטורי
ערך דתי-תרבותי
ערך אדריכלי/טכנו'
מייצג תקופה
ערך נופי
נדירות
רמת השתמרות
מקבץ
פגיעות
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אולם הכנסייה ה"עליונה" ,האפסיס הקדום

הכנסייה ה"תחתונה"

חזית הכנסייה ,פרט

חצר הכנסייה

דרך "מדרגות הביקור"

"פטר נוסטר" בשפות שונות

הכוך בכנסייה ה"תחתונה"

אפסיס )מבחוץ(,
הכנסייה ה"עליונה"

