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2782/0 :IAA
הכרזת האתר :י 1390 -עמ' 31.8.67 2159
רחוב :אל רחמה ,שיח' מחמוד
תאור כללי :שרידי מבנה קמרונות מהתקופה הצלבנית
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני
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שמות אחרים :אין

בית צפפא

יעוד המקום :השמשה מחודשת לאחר שימור
בעלות :פרטית
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח מוזנח
גודל :בינוני.
חפירות :לא נחפר
ניצפות :בינונית
תיצפות :גבוהה
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 500מ'
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תאור הממצא/ים:
מבנים בעלי קמרונות מהתקופה הצלבנית ומהתקופה הממלוכית ,מצד ,רגמים ובורות מים.
המכלול שימש ככל הנראה כבית חווה מבוצר ]בדומה לחר' עין תות ) ,(50מוצא ) ,(31ליפתא ) (28ועוד[.

תקופות :צלבנית ,ממלוכית
רמת השתמרות :גבוהה מאוד
ממצא מיוחד--- :
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם בראש גבעה ,בלב גרעין הכפר העתיק של בית צפפה בצד
מסגד .השטח איננו מפותח ומהווה מתחם מוזנח ונטוש בלב הכפר .לא
קיימת כל גישה מוסדרת לשטח .כמעט ולא ניתן להבחין באתר
מהכפר .מהאתר עצמו קיימת תצפית על הסביבה הקרובה.

נגישות :בינונית/נמוכה .אין שביל הליכה מוסדר לאתר

שימור:
מצב השתמרות :גרוע ביותר .לא נעשו עבודות שימור באתר .השטח בכללותו מוזנח וניכרת בעיית חוסר-יציבות
בשרידים .בחלק מהחללים הצטברה פסולת ,וכן קיימת בעיית בנייה בלתי חוקית בחללים המקומרים ובסמוך להם.
טכנולוגיות :בניית גזית ,קמרונות.

מסקנות :לאתר חשיבות רבה כדוגמה לבנייה צלבנית וכגרעין הכפר בית צפפא .כמו כן
קיים פוטנציאל גבוה להשמשת ופיתוח האתר בשל מיקומו בלב הכפר ובשל רמת
ההשתמרות הגבוהה המאפשרת ניצול חללים קיימים.
 .1יש לבצע עבודות שימור דחופות באתר ,ולדאוג לתחזוקה קבועה.
 .2יש להסדיר גישה לאתר ומערכת תנועה מוסדרת בתוכו.
 .3ניתן ורצוי לפתח את האתר תוך השמשה של החללים הקיימים בכפוף למגבלות
שימוריות.
 .4הסמיכות לבתי מגורים ,יכולה לשמש כמנוף לפיתוח האתר בעזרת מעורבות קהילתית.
 .5אין לאפשר בנייה חדשה בשולי האתר .יש לשמור על הרצועה הבנויה סביב האתר
כרצועת הגנה בה לא תתאפשר תוספת בנייה מעל גובה האתר.
היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר נמצא בקרבת מתקן חקלאי )גת( ושרידי
מבנה מהתקופה הביזאנטית ).(91
ייתכנות תיירותית :גבוהה ,ברמה שכונתית )לאחר השמשה מחודשת ופיתוח(

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

גרעין הכפר :בסמוך לאתר

צריח מסגד הכפר ,בסמוך לאתר

שרידי מבנה מקומר

מבנה מקומר

