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גוש30175,30291/7 :
נ.צ17200.12646 :
2916/0 :IAA
הכרזת האתר :י 1390 -עמ' 31.8.67 2160
רחוב-- :
תאור כללי :בורות חצובים ,שרידי פסיפסים ,מערות.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

אום ליסון

צור באחר

שמות אחרים :אין
יעוד המקום :אתר ארכיאולוגי פתוח.
בעלות :פרטית
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :אתר לא מפותח בלב שכונה.
גודל? :
חפירות :לא נחפר
ניצפות :נמוכה
תיצפות :בינונית
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צ
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תאור הממצא/ים:
בורות חצובים ומערות במדרון ,שרידי רצפות פסיפס.
אבני בנייה קדומות בשימוש משני .טראסות חקלאיות.
הכפר הקדום שנחשף הינו אחד מתוך חגורת ישובים חקלאיים שהקיפה את ירושלים ברדיוס של כחמישה ק"מ.
יש המזהים באתר את הישוב מטופה מהתקופה הביזאנטית.

תקופות :ברזל ב' ,הרודיאנית ,רומית,
ביזאנטית ,ערבית קדומה ,ימי הביניים
רמת השתמרות :נמוכה
ממצא מיוחד-- :
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

מבט לחלקו הצפוני של האתר
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יחס אתר-סביבה:
השרידים מפוזרים בין בתי הכפר ללא תכנון .לא קיימת גישה למערה
בשל בניה בסמוך לפתח )צילום( .שרידים רבים משולבים במדרגות
העיבוד ,בגדרות ובבתים.

נגישות :בינונית/נמוכה .ניתן להגיע ברכב עד לאתר אך לחלק
מהשרידים עצמם לא קיימת גישה לאחר שגודרו היקפית.

שימור:
מצב השתמרות :גרוע מאוד .לא בוצעו עבודות שימור .בניה לא מתוכננת באתר ובסביבתו גורמת להרס שיטתי של
הממצאים.
טכנולוגיות :חציבה ,בניית גויל ,ריצוף בפסיפס.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

השרידים )שעוד נותרו( נהרסים כתוצאה מבנייה ללא תכנון באתר.
יש לדאוג לשימור השרידים ולשמירת אופיו המקורי של הכפר באזור האתר.

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר נמצא בקרבת האתרים חר' לוקא ),(120
דיר אל עמוד ) ,(118מזמוריה ) (119וחר' זעקוקה ).(112

מקבץ
פגיעות

ייתכנות תיירותית :נמוכה מאוד ,ברמה שכונתית.

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [106אתרים 114-116

ממלא הנתונים:

שחר פוני  -אדריכל
גדעון סולימני  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :אביב 2003
שרידי פסיפס

ירושלים – תכנית מתאר מקומית

חר' אום טובא

נספח ארכיאולוגי
מספר אתר

111 Kh. Umm Tuba

מערת קבורה

הקשר סביבתי :הר חומה )ברקע(

פתח מערה

פתח מערת הקבורה

שרידי רצפת פסיפס

