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נ.צ17251.13438 :
הכרזת האתר :י 1810 -עמ' 13.3.72 1295
רחוב :דקר.
תאור כללי :יסודות מבנה מלבני שנבנו באבני צור.
הקשר סביבתי :אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.
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גוש? :
2925/0 :IAA

גבעת שפירא
)"הגבעה הצרפתית"(

שמות אחרים :הגבעה הצרפתית
יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח.
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :שטח מפותח נופית.
גודל :קטן .כ 0.5 -דונם.
חפירות :נגבי א' 1969
ניצפות :נמוכה.
תיצפות :נמוכה.

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
יסודות של מבנה ,שנבנו באבני צור .תכנית המבנה מלבנית ) 17*21מ'( ,במרכז המבנה חצר ומשני צדיה מספר חדרים.
עובי הקירות החיצוניים 1.80 :מ' .יש להניח כי המבנה אינו אלא מסד של מצד אשר נבנה מעליו .בין אבני המילוי נמצאו
שברים של כלי חרס השייכים כנראה לסוף תקופת הברזל או לראשית התקופה הפרסית.
הובחנו שתי תקופות שימוש :בתקופת הברזל/פרסית וכן בתקופה ההרודיאנית.
מאוחר יותר הותקנו בו מבנים חקלאיים אשר שינו את תכניתו המקורית .ממערב למבנה נחצבה גת גדולה ובמרכזה בור
מים.

תקופות :ברזל ב' ,פרסית
רמת השתמרות :בינונית/טובה.
ממצא מיוחד :מטבע מטיפוס "יהד" מן המאה הד'
לפסה"נ.
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

גבעת שפירא )מצד( :מראה כללי
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יחס אתר-סביבה:
האתר ממוקם בלב גן ציבורי ,בין שתי בריכות מים .נעשה פיתוח נופי
סביב האתר :גינון ,שבילי הליכה וכו' ,אולם עקב הצמחיה הצפופה
קשה להבחין באתר ,והאתר למעשה מנותק מסביבתו על אף סמיכותו
למערכת התנועה בתוך הגן הציבורי.
נגישות :בינונית .קיימת גישה לרכב דרך רח' דקר עד סמוך לאתר,
אולם האתר מוקף בגדר חיה ולא קיימת כל מערכת גישה מוסדרת.

שימור:
מצב השתמרות :בינוני/טוב .באתר בוצעו עבודות שימור :ייצוב קירות ,החזרת אבנים למקומן ,ניקוי.
גם לאחר העבודות ,עדיין קיימת בעיה של יציבות הקירות.

טכנולוגיות :בנייה באבני צור ,בניית גויל.

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

לאתר ערך רב מבחינה היסטורית ותרבותית כמבנה צור נדיר בהישרדותו מתקופת הברזל.
 .1קיים פיתוח סביבתי סביב האתר .יש ליצור מערכת הגעה לאתר :שביל גישה ,מדרך.
 .2יש להציב מערכת שילוט והמחשה.
 .3ביצוע עבודות שימור מועטות וקיום מערכת תחזוקה קבועה.
 .4הגן מהווה 'רצועת הגנה' סביב האתר ויש לשמרו ככזה.

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

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :לא קיימים אתרים נוספים בסביבת האתר
הקרובה.

ייתכנות תיירותית :גבוהה .רמה שכונתית.

מקבץ
פגיעות

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים ] [102אתר .196
נגבי א',שרידי מצד ליד הגבעה הצרפתית ,ח"א  31עמ' 18
תיק שימור מס ,1.תחום שימור ,רע"ת.

ממלא הנתונים:
שחר פוני – אדריכל
גדעון סולימני  -ארכיאולוג

תאריך עדכון :אביב 2002
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חדרים מערביים :מבט מדרום מערב

מראה )בעונת החפירה( .מתוך :תיק י-ם/מ/2/1/2

פינה צפון-מזרחית

מראה ממזרח )בעונת החפירה(.
מתוך :תיק י-ם/מ/2/1/2

