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גוש? :
4886/0 :IAA

נ.צ17260.12640 :
הכרזת האתר :י 1390 -עמ' 31.8.67 2160
רחוב--- :
תאור כללי :חורבה ,מערות ,גת ,בורות מים ,בריכה
הקשר סביבתי :אתר בשולי המרקם האורבני

אום ליסון

צור באחר

שמות אחרים :אין
יעוד המקום :אתר ארכיאולוגי פתוח
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח מוזנח ,בנייה בלתי חוקית
גודל? :
חפירות :האתר לא נחפר
ניצפות :בינונית
תיצפות :גבוהה

אום טובא
הר
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צ
 1000מ'
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תאור הממצא/ים:
שרידי מבנה ,יסודות מבנים קדומים ,מערות חצובות ,גת.
בסמוך :חמישה בורות מים חצובים בסלע קירטון רך ,בריכה קטנה ) 2*1.5מ'(
)מתוך סקר ירושלים ](119-121 [106
לרגלי הגבעה מדרום :גת קטנה חצובה בסלע

תקופות :ברזל ב' ,לא ידוע
רמת השתמרות :נמוכה
ממצא מיוחד--- :
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם סמוך לפסגת גבעה ,על מורדותיה הדרומיים .ניתן
להבחין כיום בפתחי בורות מים ובשרידי מדרגת עיבוד הבנוייה ככל
הנראה על יסודות מבנה .בחלקו הצפוני של האתר :בנייה חדשה )בלתי
חוקית( של בתי מגורים .מהאתר תצפית נאה על הסביבה :צור באחר,
הר חומה ועוד.
נגישות :בינונית/נמוכה .דרך עפר משובשת מובילה עד לאתר.

שימור:
מצב השתמרות :גרוע .לא ניכרים סימני פגיעה מכוונת או ואנדליזם אך ניכרים סימני הרס כתוצאה מהבנייה.
טכנולוגיות :בנייה באבנים מסותתות למחצה ,חציבת בורות בסלע.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

יש לדאוג לשמירת האתר כאתר ארכיאולוגי פתוח.
יש לדאוג באופן מיוחד לאכיפת חוק העתיקות בכל הנוגע לבנייה באתר.
אין לאפשר בנייה הפוגעת במבט מהאתר אל חר' מזמוריה ).(119

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר סמוך לחר' אום טובא ) (111וצופה לדיר
אל עמוד ) (118ולחר' מזמוריה )(119

ייתכנות תיירותית :נמוכה מאוד ,ברמה שכונתית

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [106אתרים 119-121

ממלא הנתונים:

שחר פוני  -אדריכל
זובייר עדוי  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :קיץ 2003
חר' זעקוקה ,מדרגת עיבוד
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פתח מערה

מבט מהאתר לכיוון דרום מערב :הר חומה ,בית סח'ור

מבט מהאתר לכיוון דרום מזרח

