
 

יש  ,סובב ירושלים תמיד מרגשת אותי , יש ערים גדולות ממנה )מקסיקו, מוסקבה , לונדון ועוד(טיסת 

 תאך אן כל ספק שאן ערים יותר מעניינו ,, פרג , ועוד(גערים יפות ממנה )ברצלונה ,סן פטרסבור

חלקה ידועה וחלקה לא,  ,מרובע טמונה היסטוריה מרתקת של אלפי שנים רממנה, בכול קילומט

וסיפורים  ,מלאה בסיפורים אפיים ענקיים )כגון הקרבת יצחק , או הקמת בית המקדש( ההיסטורי

בפרקים הבאים תוכלו לקרא על  ,קטנים ומרתקים )כגון כניעת העיר במלחמת העולם הראשונה (

 מסיפורים אלו.קטן חלק 

הצלם  פרק זה הינו חלק מספר שהפיק חבריה, של העיר וסביבותי הפרק הראשון יעסוק בחלק הנוצרי

קישור לספר )חלק מהצילומים מעטרים מאמר זה.  . "Sight From Above"אסף סולומון  המוכשר 

 ( כאן

ספר מומלץ לרכוש הספר זכה להצלחה ולתשבחות רבות,  ,מיועד לציבור הנוצריוספר באנגלית ה

 לחברים נוצרים בחו"ל , 

 

 אתרים נוצרים על הר הזיתים

 הר הזיתים

לחייו. ביום ראשון של שבוע האחרון הבמסורת הנוצרית מופיע ההר בשבוע הדרמטי ביותר בחיי ישו: 

רוכב ישו על חמורו מבית פגי, דרך אזור כנסיית העלייה ויורד בהר. הוא מגיע אל אזור  אותו השבוע

הבית הקרב ובא. משם יורד ישו מן הצופה על בית המקדש )השני( ובוכה על חורבן  דומינוס פלוויט

ונכנס להר הבית דרך שערי חולדה. בשל סלידתו מהמסחור של הר הבית, הוא הופך את הזיתים הר 

 עזריה.-שולחנות הסוחרים וחוזר בכל לילה ללון באל

סעודה האחרונה בהר ציון. ישו יורד ה –ביום חמישי של אותו השבוע הגורלי נערכת סעודת הפסח 

נמצא ה "קיפא" ן. משם הוא נלקח לבית הכהן הגדוללגת שמנים, מתפלל ומוסגר לשומרי הסנהדרי

 .פטרוס אין גליקנטובמקום בו ממוקמת כיום כנסיית  –במורדות הר ציון 

הנציב הרומי שישב במצודת אנטוניה, היכן  – פונטיוס פילאטוסלמחרת, בבוקר יום שישי, מוסגר ישו ל

)דרך ייסורים( אל  ויה דולורוזה. משם מובל ישו עם הצלב לאורך האל עומריהשממוקם כיום בי"ס 

 אזור כנסיית הקבר בו הוא נצלב ומת.

 

 קפלת העלייה

י "ומוחזקת ע , ממנו לפי המסורת עלה ישו השמימה,בת במקום הגבוה ביותר בהר הזיתיםהקפלה ניצ

 ,מסורתה שהיא, לפי רגל-נראית אבן ועליה תבנית כף במבנה הקפלה. 1187משנת כבר מוסלמים ה

 .רגלו של ישוכף 

ים. " :19-20 ,ז"ט ,מרקוסהבשורה על פי  ין ֱאֹלהִּ ימִּ ה ְויַָּׂשב לִּ ַמְימָּׂ דֹון ַהשָּׂ אָּׂ א הָּׂ שָּׂ ם נִּ יהֶׁ ר ֲאלֵּ בֵּ דִּ ְלַאַחר שֶׁ

ת  יזּו אֶׁ ְכרִּ ם יְָּׂצאּו ְוהִּ ר בָּׂ הֵּ בָּׂ ת ַהדָּׂ ר אֶׁ שֵּ ם ְואִּ הֶׁ מָּׂ ַעל עִּ דֹון פָּׂ אָּׂ קֹום, ְוהָּׂ ה ְבכָּׂל מָּׂ םַהְבׂשֹורָּׂ יהֶׁ ְלוּו ֲאלֵּ נִּ  ."אֹותֹות שֶׁ

א ": 9', אמעשי השליחים, בתיאור הבא מופיע במעשה השליחים  שָּׂ ה נִּ לֶׁ אֵּ ים הָּׂ רִּ ת ַהְדבָּׂ ַמר אֶׁ אָּׂ י שֶׁ ַאֲחרֵּ

ים ְסַתְכלִּ ם מִּ ם ְבעֹודָּׂ יהֶׁ ֲעלֵּ ם, מֵּ ד ֵעיֵניהֶּ גֶּ י , עֹוָדם ַמִביִטים ַהָשַמְיָמה ַבֲעִלָיתֹו. ְוָעָנן ָנַטל אֹותֹו ִמנֶּ נֵּה ְשנֵּ ְוהִּ

ים לְ  םֲאנָּׂשִּ ְצבּו ְליָּׂדָּׂ ן נִּ בָּׂ י לָּׂ ְמרּו. בּושֵּ יל“: ְואָּׂ לִּ י ַהגָּׂ ַמיִּם, ַאְנשֵּ ל ַהשָּׂ ים אֶׁ ְסַתְכלִּ ים ּומִּ ם עֹוְמדִּ ה ַאתֶׁ מָּׂ יֵּשּוַע  ?לָּׂ

ה  ַמְימָּׂ יכֶׁם ַהשָּׂ ֲעלֵּ א מֵּ שָּׂ ר נִּ ַמיִּם --זֶׁה ֲאשֶׁ ה ַלשָּׂ ם אֹותֹו עֹולֶׁ יתֶׁ ְראִּ ן שֶׁ  .""בֹוא יָּׂבֹוא ְבאֹותֹו ֹאפֶׁ
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 (Pater Noster -פאטר נוסטר כנסיית אבינו שבשמים )

ממנה קיבלה , בנצרותחשובות השמה של אחת התפילות הינה " (שבשמיים)אבינו "=  "פטר נוסטר"

נכתבה בכניסה לחצר הכנסייה בולטים לעין עשרות לוחות הקרמיקה עליהם . את שמהזו  כנסייה

 .בשפות השונות "פטר נוסטר"תפילת 

זי העולם בה היה ישו מלמד על ר ,המערה שמתחת למדרגותא יהבכנסייה  יםחשובה יםהאתראחד 

ְהיּו ": 5-15 ,ו' ,מתי פי-הבשורה על .פטר נוסטרוכמובן את תפילת  ים ַאל תִּ ְתַפְללִּ ם מִּ ר ַאתֶׁ ַכֲאשֶׁ

דָּׂ  ְבנֵּי אָּׂ אּו לִּ ל ְרחֹובֹות ְלַמַען יֵּרָּׂ נֹות שֶׁ ת ּוְבפִּ י ְכנֶׁסֶׁ תֵּ ם ְבבָּׂ ְמדָּׂ ל ְבעָּׂ ְתַפלֵּ ים ְלהִּ אֹוֲהבִּ ים, הָּׂ ר ַכְצבּועִּ ן אֹומֵּ מֵּ ם. אָּׂ

ל ְתַפלֵּ ר תִּ ה ַכֲאשֶׁ ם. ְוַאתָּׂ תָּׂ ם אִּ רָּׂ כֶׁם, ְׂשכָּׂ י לָּׂ ר  ֲאנִּ יָך ֲאשֶׁ בִּ ל ְלאָּׂ ְתַפלֵּ ת ַבַעְדָך ְוהִּ לֶׁ ת ַהדֶׁ נֵּס ְלַחְדְרָך, ְסֹגר אֶׁ כָּׂ הִּ

ים כַ  לִּ ב מִּ ְלַגבֵּ ְנעּו מִּ מָּׂ ים הִּ ְתַפְללִּ ם מִּ ר ַאתֶׁ ְגֹמל ְלָך. ַכֲאשֶׁ ים יִּ רִּ ְסתָּׂ ה ַבמִּ רֹואֶׁ יָך הָּׂ בִּ ר, ְואָּׂ תֶׁ ים, ַבסֵּ גֹויִּ

שָּׂ  ם יִּ בּורָּׂ ְבֹרב דִּ ים שֶׁ נּו. ַהחֹוְשבִּ מֶׁ ם ְתַבְקשּו מִּ רֶׁ יכֶׁם ְבטֶׁ ְרכֵּ ת צָּׂ יכֶׁם אֶׁ ַע ֲאבִּ י יֹודֵּ ם, כִּ הֶׁ ים לָּׂ ְהיּו דֹומִּ ְמעּו. ַאל תִּ

ם:  ְתַפְללּו ַאתֶׁ ן כְָּׂך הִּ כֵּ ה ְרצֹוְנָךלָּׂ ַבָשַמִים, ִיְתַקֵדש ִשְמָך, ָתבֹוא ַמְלכּוְתָך, ֵיָעשֶּ ן  'ָאִבינּו שֶּ ם כֵּ ַמיִּ ְכַבשָּׂ

ים ים ַגם ֲאַנְחנּו ַלחֹוְטאִּ סֹוְלחִּ י שֶׁ ינּו ְכפִּ אֵּ נּו ַעל ֲחטָּׂ נּו ַהּיֹום, ּוְסַלח לָּׂ ן לָּׂ נּו תֵּ ם ֻחקֵּ חֶׁ ת לֶׁ ץ. אֶׁ רֶׁ אָּׂ נּו. ְוַאל  בָּׂ לָּׂ

ע רָּׂ ן הָּׂ נּו מִּ ם ַחְלצֵּ י אִּ יֹון, כִּ סָּׂ י נִּ ידֵּ נּו לִּ יאֶׁ  ".'ְתבִּ



 

 הר הבית וכיפת הסלע

את מערכת היחסים בן אב לבנו המציג סיפור  .סיפור מדהים ודרמטימסופר  ב"כ פרק בספר בראשית

יו": וכך מתחיל הפרק .ולבוראו ים ַאַחר, ְַיהִּ רִּ ה ַהְדבָּׂ לֶׁ אֵּ ים, הָּׂ ֱאֹלהִּ ה, ְוהָּׂ סָּׂ ת נִּ ם-אֶׁ הָּׂ ר; ַאְברָּׂ יו ַוּיֹאמֶׁ לָּׂ , אֵּ

ם הָּׂ ר ַאְברָּׂ י ַוּיֹאמֶׁ נִּ נֵּ ר .הִּ ֹּאמֶּ ת ָנא-ַקח ַוי ת ִבְנָך-אֶּ ר ְיִחיְדָך-אֶּ ת, ָאַהְבתָ -ֲאשֶּ ְך, ִיְצָחק-אֶּ ל, ְלָך-ְולֶּ ץ-אֶּ רֶּ  אֶּ

ִרָיה ָלה, ָשם ְוַהֲעֵלהּו; ַהמֹּ ים ַאַחד ַעל ,ְלעֹּ רִּ הָּׂ ר, הֶׁ יָך ֹאַמר ֲאשֶׁ לֶׁ  .אֵּ

ם ַוַּיְשכֵּם הָּׂ ר ַאְברָּׂ ת ַוַּיֲחֹבש, ַבֹבקֶׁ ַקח, ֲחֹמרֹו-אֶׁ ת ַוּיִּ יו ְשנֵּי-אֶׁ רָּׂ תֹו ְנעָּׂ ת, אִּ ק ְואֵּ ְצחָּׂ י, ַוְיַבַקע; ְבנֹו יִּ ה ֲעצֵּ , ֹעלָּׂ

ם קָּׂ ְך ַוּיָּׂ לֶׁ ל, ַוּיֵּ קֹום-אֶׁ ר ַהמָּׂ ַמר-ֲאשֶׁ ים לֹו-אָּׂ ֱאֹלהִּ י ַבּיֹום .הָּׂ ישִּ א, ַהְשלִּ שָּׂ ם ַוּיִּ הָּׂ ת ַאְברָּׂ ינָּׂיו-אֶׁ ת ַוַּיְרא עֵּ קֹום-אֶׁ --ַהמָּׂ

ֹחק רָּׂ ר .מֵּ ם ַוּיֹאמֶׁ הָּׂ ל ַאְברָּׂ יו-אֶׁ רָּׂ כֶׁם-ְשבּו, ְנעָּׂ ם ֹפה לָּׂ יַואֲ , ַהֲחמֹור-עִּ ְלכָּׂה, ְוַהַנַער נִּ ְשַתֲחוֶׁה; ֹכה-ַעד נֵּ , ְונִּ

ה יכֶׁם ְונָּׂשּובָּׂ ַקח .ֲאלֵּ ם ַוּיִּ הָּׂ ת ַאְברָּׂ י-אֶׁ ה ֲעצֵּ ֹעלָּׂ ם, הָּׂ ק-ַעל ַוּיָּׂׂשֶׁ ְצחָּׂ ַקח, ְבנֹו יִּ ת, ְביָּׂדֹו ַוּיִּ ש-אֶׁ אֵּ ת הָּׂ ת-ְואֶׁ לֶׁ ; ַהַמֲאכֶׁ

ְלכּו ם ַוּיֵּ ו, ְשנֵּיהֶׁ  .ַיְחדָּׂ

ר ק ַוּיֹאמֶׁ ְצחָּׂ ל יִּ ם-אֶׁ הָּׂ יו ַאְברָּׂ בִּ ר, אָּׂ י ַוּיֹאמֶׁ בִּ ר, אָּׂ י, ַוּיֹאמֶׁ נִּ נֶׁ י הִּ ר; ְבנִּ נֵּה, ַוּיֹאמֶׁ ש הִּ אֵּ ים הָּׂ צִּ עֵּ ה ְוַאּיֵּה, ְוהָּׂ , ַהשֶׁ

ה ר .ְלֹעלָּׂ ם, ַוּיֹאמֶׁ הָּׂ ים, ַאְברָּׂ ה ֱאֹלהִּ ְראֶׁ ה לֹו-יִּ ה ַהשֶׁ י, ְלֹעלָּׂ ְלכּו; ְבנִּ ם ַוּיֵּ ו, ְשנֵּיהֶׁ ֹבאּו .ַיְחדָּׂ ל, ַוּיָּׂ קֹום-אֶׁ ר ַהמָּׂ  ֲאשֶׁ

ַמר ים לֹו-אָּׂ ֱאֹלהִּ ן, הָּׂ בֶׁ ם ַוּיִּ ם שָּׂ הָּׂ ת ַאְברָּׂ חַ -אֶׁ ְזבֵּ ת ַוַּיֲעֹרְך, ַהמִּ ים-אֶׁ צִּ עֵּ  ;הָּׂ

ד ת, ַוַיֲעקֹּ ם, ְבנֹו ִיְצָחק-אֶּ תֹו ַוָישֶּ ת ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח .ָלֵעִצים ִמַמַעל, ַהִמְזֵבחַ -ַעל אֹּ ת ַוִיַקח, ָידֹו-אֶּ -אֶּ

ת לֶּ ט, ַהַמֲאכֶּ ת, ִלְשחֹּ א .ְבנֹו-אֶּ ְקרָּׂ יו ַוּיִּ לָּׂ ן, ְיהוָּׂה ַמְלַאְך אֵּ ם-מִּ ַמיִּ ר, ַהשָּׂ ם, ַוּיֹאמֶׁ הָּׂ ם ַאְברָּׂ הָּׂ ר; ַאְברָּׂ י, ַוּיֹאמֶׁ נִּ נֵּ  .הִּ

ר ְשַלח-ַאל, ַוּיֹאמֶׁ ל יְָּׂדָך תִּ ה, לֹו ַתַעׂש-ְוַאל, ַהַנַער-אֶׁ י :ְמאּומָּׂ ה כִּ י ַעתָּׂ י, יַָּׂדְעתִּ א-כִּ ים ְירֵּ ה ֱאֹלהִּ  ְולֹא, ַאתָּׂ

ַׂשְכתָּׂ  ת חָּׂ ְנָך-אֶׁ ת בִּ יְדָך-אֶׁ י, ְיחִּ נִּ מֶׁ  ."מִּ

 

, באלוהים אמונה ושל נפש מסירות של למופת נוספות ובמסורות היהודית במסורת נחשב זה מעשה

 .בם ועמד האל ידי על אברהם שנתנסה ניסיונות עשרה מבין ביותר הקשה ולניסיון

זה עורר דבר  .אלוהים מבצע ניסויי מחריד באחד המאמינים האדוקים ,כפי שאנו רואיםעם זאת, 

ם ולא לערוך למה בכלל לבצע את הניסויי? למה ללכת להר מסוי :כגוןבמהלך השנים לא מעט שאלות 

 את העקדה היכן שהוא היה באופן מידי?

 

 :שכזה מעשה ביצוע אלוהים דרש יןישבעט אפשריות סיבות שלוש הועלו הפרשנית במסורת

 בני שאר לעומת אברהם של גדלותו את ולהראות, באלוהיו אברהם של האמונה את לבחון .א

 .האדם



בנים לאל  ת, שם בעבר הייתה נהוגה הקרב"גיא בן הינום"מתחת להר הבית יש גיא הנקרא  .ב

. אל זה היה בדמות פרה חלולה שבבטנה הוצתה אש ולתוכה זרקו תינוקות. מסיבה "מולך"

להראות כי אלוהים דוחה כל סוג של קרבן אדם. עד היום במסורות  :מעלזו נבחר ההר 

 הוא מקום שריפת הרשעים. "גיהינום"השונות 

 העקדה, המסורת פי-על. בימינו הבית הר הוא – המוריה הר של קדושתו מקום את להבהיר .ג

 .המוריה שבהר השתייה אבן על התבצעה

 מעשה על מדובר המקרים בשני .הנוצרית בדת ראשיים מוטיבים על גם השפיע יצחק עקידת סיפור

 שה" נקרא ישו ואילו, המזבח על שיעלה התמים כשה מתואר יצחק. אלוהים למען עילאי הקרבה

 ליצחק בדומה, נצלב שעליו הצלב את נושא ישו: צורני דמיון אף ישנו(. Agnus Dei) "האלוהים

ת ַאְבָרָהם ַוִיַקח" :ככתוב ,אותו לשרוף שאמורים העולה עצי את עליו שנושא ָלה ֲעֵצי-אֶּ ם, ָהעֹּ -ַעל ַוָישֶּ

 ,מטר מהר הבית 600במרחק של של יצחק נמצא  ההקרבה אתר .)בראשית, כ"ב, ו'( "ְבנֹו ִיְצָחק

הממוקם כיום במתחם  –. זהו אותו המקום בו נקבר ישו "הגולגולתא גבעתבתור "במקום המזוהה 

 כנסיית הקבר.

דוד  .המקום בו התרחשה עקידת יצחק – "הר המוריה" הבית עם-היהודית מזהה את הרהמסורת 

גורן מידי היבוסים והקים עליו מזבח, ושלמה המלך הקים עליו את כהמלך קנה את המקום ששימש 

 ,לאחר הכיבוש הרומי ,ס"לפנה 37-4בין השנים  .(ס לערך"לפנה 950בית המקדש הראשון )בשנת 

מצודת "המקדש השני ואת -הוא בונה עליו את בית .הבית את הרומחדש הורדוס את ירושלים 

, 12, א"כ פרק ,מתי פי-על בשורהב שנה. 46-נמשכה כ הברית החדשה לפיעבודה ש ,"אנטוניה

ְכַנס יֵּשּועַ "מופיע התיאור הבא:  ית נִּ ש ְלבֵּ ְקדָּׂ ש ַהמִּ רֵּ ת ְוגֵּ ים כָּׂל אֶׁ ים ַהמֹוְכרִּ ית ְוַהקֹונִּ ש ְבבֵּ ְקדָּׂ ַפְך ַהמִּ  ְוהָּׂ

ת ים ֻשְלֲחנֹות אֶׁ נִּ ת ַהַחְלפָּׂ ְסאֹות ְואֶׁ י כִּ ים מֹוְכרֵּ ַמר. ַהּיֹונִּ ם אָּׂ הֶׁ  ַאְך', ִיָקֵרא ְתִפָלה-ֵבית ֵביִתי, 'ָכתּוב ֵהן": לָּׂ

ם ְגשּו ."ָפִריִצים ִלְמָעַרת אֹותֹו הֹוְפִכים ַאתֶּ יו נִּ לָּׂ ים אֵּ ְורִּ ים עִּ ְסחִּ ית ּופִּ ש ְבבֵּ ְקדָּׂ א ְוהּוא ַהמִּ פֵּ ם רִּ . אֹותָּׂ

ְראֹות י כִּ אשֵּ ים רָּׂ ים ַהֹכֲהנִּ ת ְוַהסֹוְפרִּ אֹות אֶׁ ְפלָּׂ ר ַהנִּ ה ֲאשֶׁ ׂשָּׂ ת עָּׂ ים ְואֶׁ דִּ ים ַהְילָּׂ ש ַהצֹוֲעקִּ ְקדָּׂ  נָּׂא-הֹוַשע", ַבמִּ

ן ד-ְלבֶׁ וִּ ְתַמְלאּו, "!דָּׂ ְמרּו ַכַעס נִּ ה": לֹו ְואָּׂ עַ  ַאתָּׂ ה ַמה שֹומֵּ לֶׁ אֵּ ים שֶׁ יב "?אֹוְמרִּ שִּ ם הֵּ הֶׁ ן": יֵּשּועַ  לָּׂ ם, כֵּ  ַהאִּ

עֹוְדכֶׁם ם לֹא מֵּ אתֶׁ י, 'ְקרָּׂ פִּ ים מִּ ים עֹוְללִּ ַסְדתָּׂ  ְויֹוְנקִּ  ."'?ֹעז יִּ

פרצו  באב ט'תאריך ב. הבית במרכזו של המרד הגדול נגד הרומאים-לספירה עמד הר 70בשנת 

 , שרפו את המקדש ולקחו חלק מכליו עימם לרומא.הרומים בפקודתו של טיטוס ממצודת אנטוניה

פי המסורת -אל חטאב למקום שעל-לספירה, הגיע הח'ליף עומר איבן 638עם הכיבוש הערבי בשנת 

העיקריות של הקוראן,  "סורות"מנת לקבל את חמשת ה-עלה מוחמד השמימה עלמשם  האסלאמית

 וציווה לנקותו ולהקים עליו מסגד.

)מקדש  "סלומוניס-טמפלום"-כ "אקצה-אל"זיהו את מקדש  1099מקום בשנת ההצלבנים שכבשו את 

ה יידם לכנסי-הסלע הפכה על-ואילו כיפת שלמה( והפכו אותו לארמונם של האבירים הטמפלרים,

 .)מקדש האדון( "טמפלום דומיני"ם בש

 ("כיפת הזהב") כיפת הסלע

עקידת "המסורת היהודית אירעה לפי המקום שבו  – "יהיאבן השת"בנוי מעל ל מבנה כיפת הסלע

יא את מנת להב-פי המסורת המוסלמית עלה הנביא השמימה על-והוקם בית המקדש, ועל "יצחק

בית אומיה מ אל מאליך-ידי הח'ליף עבד על 691בשנת הוקם המבנה  .של הקוראן "סורות"חמשת ה

 .המבנה המונומנטלי המוסלמי הראשון, והיה ששלט מדמשק

 ביותר העתיק המוסלמי המבנה היא. בנייתה בעתכפי שנראתה  בדיוקכיום  נראית הסלע כיפת

 .שינוי ללא שנשתמר

 הר ציון

לישון את שנתה  אמו של ישו הר ציון הן את המקום בו הלכה מריםרואה בהנוצרית  המסורת

המכונה בלועזית בשם  "חדר הסעודה האחרונה"והן את מקומו של  ,ממנה לא התעוררה, האחרונה

במהלכה ניבא את קיצו ו תלמידיו את סעודת ערב הפסח 12עם  בו סעד ישו זהו החדר ."קנקולום"ה

והסגירו לנציב  אשר חקר את ישו אהן הגדול קיפמקום מושבו של הכמזוהים כציון מורדות הר  הקרב.

 .פונטיוס פילאטוס



 הקדוש גם למוסלמים. ,רואות במרכז הר ציון את מקום קברו של דוד המלך תיהודיוהמסורות ה

 יירות דתית של בני שלושת הדתות.מקום משיכה לת ההרמהווה  ךכ

 

 כנסיית הדורמיציון

", פירושו דורמיציון. שמה, "1906-1910כנסיה זו נבנתה במקום התרדמה של מרים בין השנים 

מרים עצמה  .הישנה םמרתף הכנסייה נמצא פסל של מריב"תרדמה" ברבות מהשפות הלטיניות, ו

 בנחל קדרון לרגלי הר הזיתים. שקבורה בקבר מרים 

הוקמה על שטח אותו נתן הסולטן עבדול חמיד השני  היא .בנדיקטיניםי נזירים "ע ה מוחזקתיהכנסי

הגיע לחנוכת כאשר , 1898י בשנת "במתנה בעת ביקורו של וילהלם בא וילהלם השני לקיסר הגרמני

 .הפרוטסטנטית כנסיית הגואל

הביזנטית במקום בו ממוקמת כנסיית הדורמיציון עמדו בעבר כנסיות נוצריות חשובות מהתקופה 

 .ומהתקופה הצלבנית

 ֶקַנקּולּום( Cenaculum) Last Supper Room -חדר הסעודה האחרונה 

, בו סעד "קונקולום"בשם ה המכונה בלועזית ,"חדר הסעודה האחרונה"זהו  לפי המסורות הנוצריות

 ניבא את קיצו הקרב.תלמידיו את סעודת ערב הפסח במהלכה  12עם  ישו

ך מאז לספירה( הוא חס על אולם הסעודה האחרונה אשר הפ 70כאשר טיטוס החריב את ירושלים )

גירשו אותם אך התורכים  ,1552הפרנציסקנים שמרו על המקום עד  לכנסייה לנוצרים הקדמונים.

 .1948ורשו להיכנס למקום רק משנת והפכו את המקום למסגד. נוצרים ה

ְרַבן ": סעודת הפסחתיאור של , מופיע 12ד, "י ,וסקמרב ת קָּׂ ְזֹבַח אֶׁ נֲָּׂהגּו לִּ אשֹון ְלַחג ַהַמצֹות, ַבּיֹום שֶׁ רִּ בָּׂ

יו:  ידָּׂ ֲאלּו אֹותֹו ַתְלמִּ ַסח, שָּׂ ה "ַהפֶׁ ה רֹוצֶׁ ן ַאתָּׂ ַסח?ְלאָּׂ ת ַהפֶׁ ֱאֹכל אֶׁ ין ְלָך לֶׁ ְך ְונָּׂכִּ נֵּלֵּ ם  "שֶׁ ַלח ְשַניִּ הּוא שָּׂ

ם:  הֶׁ ְמרֹו לָּׂ יו ְבאָּׂ ידָּׂ ַתְלמִּ נֵּס "מִּ כָּׂ ר יִּ קֹום ֲאשֶׁ יו, ּוַבמָּׂ ם. ְלכּו ַאֲחרָּׂ א ַכד ַמיִּ יש נֹוׂשֵּ ְתכֶׁם אִּ ְפֹגש אֶׁ ה ְויִּ ירָּׂ עִּ ְלכּו הָּׂ

ַמר ַרבֵּ  ת, 'ֹכה אָּׂ ְמרּו ְלַבַעל ַהַביִּ יו אִּ לָּׂ יש אֵּ יַדי?' אֹותֹו אִּ ם ַתְלמִּ ַסח עִּ ת ַהפֶׁ ר ֹאַכל בֹו אֶׁ י ֲאשֶׁ יֹפה ַחְדרִּ נּו: אֵּ

נּו ינּו לָּׂ כִּ ם תָּׂ ת; שָּׂ רֶׁ ה ֻמַצַעת ּוְמֻסדֶׁ ּיָּׂה ְגדֹולָּׂ כֶׁם ֲעלִּ ה לָּׂ י "ַיְראֶׁ ְצאּו ַהֹכל ְכפִּ ם מָּׂ ה. הֵּ ירָּׂ עִּ אּו הָּׂ יו ּובָּׂ ידָּׂ . יְָּׂצאּו ַתְלמִּ

ינּו אֶׁ  כִּ ם ְוהֵּ הֶׁ ַמר לָּׂ אָּׂ ם ַהְשנֵּיםשֶׁ א יֵּשּוַע עִּ ב בָּׂ רֶׁ עֶׁ ַסח. בָּׂ ַמר יֵּשּוַע: -ת ַהפֶׁ ְכלּו אָּׂ בּו ְואָּׂ סֵּ ר הֵּ ר, ְוַכֲאשֶׁ ׂשָּׂ ן "עָּׂ מֵּ אָּׂ

י  נִּ ירֵּ כֶׁם ַיְסגִּ ד מִּ חָּׂ כֶׁם, אֶׁ י לָּׂ ר ֲאנִּ י --אֹומֵּ תִּ אֹוכֵּל אִּ ד שֶׁ חָּׂ יש: "אֶׁ יש אִּ לּוהּו אִּ ב ּוְשאָּׂ ְתַעצֵּ לּו ְלהִּ חֵּ ם הֵּ זֶׁה ". הֵּ

י? מַ  "ֲאנִּ ם: אָּׂ הֶׁ ן ַהְשנֵּים“ר לָּׂ ד מִּ חָּׂ ן-אֶׁ ה. בֶׁ רָּׂ י ַבְקעָּׂ תִּ ל אִּ ר, ַהּטֹובֵּ ׂשָּׂ יו, ַאְך -עָּׂ לָּׂ ְך ַככָּׂתּוב עָּׂ ְמנָּׂם הֹולֵּ ם אָּׂ דָּׂ אָּׂ הָּׂ



ן ת בֶׁ יר אֶׁ ר ַיְסגִּ יש ֲאשֶׁ אִּ יש ַההּוא-אֹוי לָּׂ אִּ א נֹוַלד הָּׂ לּולֵּ יָּׂה לֹו אִּ ם. טֹוב הָּׂ דָּׂ אָּׂ ת "הָּׂ ַקח יֵּשּוַע אֶׁ ְכלּו לָּׂ ר אָּׂ . ַכֲאשֶׁ

ַרְך  ם, בֵּ חֶׁ ם ְבָאְמרֹו: ַהלֶׁ ם ְוֻכָלם ָשתּו "ְקחּו, זֶּה ּגּוִפי"ּוָבַצע ְוָנַתן ָלהֶּ ת ַהכֹוס, ֵבַרְך ְוָנַתן ָלהֶּ . ָלַקח אֶּ

ם:  ָנה. ָאַמר ָלהֶּ ה ָדִמי, ַדם ַהְבִרית ַהִנְשָפְך ְבַעד ַרִבים"ִממֶּ ה עֹוד זֶּ ְשתֶׁ כֶׁם, לֹא אֶׁ י לָּׂ ר ֲאנִּ ן אֹומֵּ מֵּ . אָּׂ

ים ֱאֹלהִּ ש ְבַמְלכּות הָּׂ דָּׂ הּו חָּׂ ְשתֵּ ר אֶׁ ן ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ֲאשֶׁ פֶׁ י ַהגֶׁ ְפרִּ  ."מִּ

סעד עמם את סעודת ליל הפסח,  מקום זהב .זהו מקום מפגשו האחרון של ֵיׁשּו עם תלמידיו

הסקרמנט  נוצרזה  טקס(. מ"זהו דמי"ביין ) ( והשקה אותם"זהו גופי"ִהְבָרה אותם בלחם )

הפעם הראשונה  תההי של הנצרות. זו( נוצרי הנערך על ידי הכומר עבור המאמינים טקס) המרכזי

 נוצרי. טקס רךשנע

כנסיית הדורמיציון, כקפלה נפרדת הממוקמת  למתחםמחוץ  כיוםחדר הסעודה האחרונה ממוקם 

 ."קבר דוד המלך"בקומה השנייה של מבנה 

כֶׁם " :מרמז על כך ,29 ',ב, פסוק מספר מעשי השליחים בברית החדשה ר לֹוַמר לָּׂ ְפשָּׂ ים, אֶׁ ים ַאחִּ ֲאנָּׂשִּ

יָּׂ  הָּׂ יוָּׂן שֶׁ כֵּ ה. מִּ נּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶׁ מָּׂ א עִּ ְמצָּׂ ְברֹו נִּ ְקַבר ְוקִּ ת ְוַגם נִּ הּוא מֵּ ינּו, שֶׁ בִּ ד אָּׂ וִּ חֹון ַעל דָּׂ ּטָּׂ י ְבבִּ יא ְויַָּׂדע כִּ ה נָּׂבִּ

ים נִּ  יחַ ֱאֹלהִּ שִּ ַּית ַהמָּׂ ר ַעל ְתחִּ בֵּ רֹאש דִּ ְסאֹו, ַבֲחזֹותֹו מֵּ יו ַעל כִּ צָּׂ י ֲחלָּׂ ְפרִּ יב מִּ ה ְלהֹושִּ לֹא --ְשַבע לֹו ְשבּועָּׂ שֶׁ

ּיָּׂה ְוַעל זֹאת ֲאַנְחנּו כֻ  ְתחִּ ים לִּ ים ֱאֹלהִּ קִּ ת יֵּשּוַע זֶׁה הֵּ ה ַשַחת. אֶׁ אָּׂ רֹו לֹא רָּׂ ְשאֹול ַנְפשֹו ּוְבׂשָּׂ ה לִּ ְזבָּׂ נּו לָּׂ נֶׁעֶׁ

ים דִּ עת התכנסותה של בנאמרה  ,בכיר תלמידיו של ישו – שמעון\פטרוס\יפאקמפי  ,. ציטטה זו"עֵּ

אחר שעלה השמימה. הקהילה הנוצרית הקטנה שנותרה מיותמת עם הסתלקותו של ישו ל

אם קבר דוד לכן, הסעודה האחרונה.  קיימו ישו ותלמידיו אתבאותו המקום בו  תרחשההההתכנסות 

ר חד משתמע מהמסופר בספר מעשי השליחים כי, היכן שהמסורת מצביעה על מיקומוממוקם 

 .מעליו ממוקםהסעודה האחרונה 

ירידת רוח הקודש על שליחיו  :"החמישים במספר" " =פנטקוסטה"נערך הכנסייה  בקצה המזרחי של

)אשר מקורו בחג  לה מוקדש כיום אחד מחגי הנצרות ,של ישו חמישים ימים לאחר חג הפסחא

יו. ": 1-4, מעשי השליחים ב'מתואר בזה  מקרה .השבועות( ם ַיְחדָּׂ יּו ֻכלָּׂ בּועֹות הָּׂ ְבַעת ַהשָּׂ ְביֹום ְמלֹאת שִּ

ז ר יְָּׂשבּו בֹו. אָּׂ ת ֲאשֶׁ ל ַהַביִּ ת כָּׂ א אֶׁ לֵּ ה, ְוהּוא מִּ ם, ְכקֹול ַמַשב רּוַח ַעזָּׂ ַמיִּ ן ַהשָּׂ יָּׂה קֹול מִּ ְתאֹום הָּׂ יעּו הֹו פִּ פִּ

ְמְלאּו  ם נִּ ם. ְוֻכלָּׂ הֶׁ ד מֵּ חָּׂ ל אֶׁ ְתַפְזרּו ְונָּׂחּו ַאַחת ַאַחת ַעל כָּׂ הִּ ש, שֶׁ ם ְלשֹונֹות ְכַלֲהבֹות אֵּ ינֵּיהֶׁ ד עֵּ גֶׁ רּוַח ְלנֶׁ

נָּׂ  י שֶׁ רֹות ְכפִּ ְלשֹונֹות ֲאחֵּ ר בִּ לּו ְלַדבֵּ חֵּ ש ְוהֵּ רַהֹקדֶׁ רּוַח ְלַדבֵּ ם הָּׂ הֶׁ לדבר הנס שאפשר להם . זהו "ְתנָּׂה לָּׂ

 שפות שונות ולהפיץ את הדת בעולם.ב

הפנטקוסט כחלק  טקסנפתחת פעם בשנה בה, קפלת ירידת רוח הקודשנמצאת  מאחורי הדלת

 .פולחן הנוצרימה

גמטות. ישו מעניק והראה להם את הסטי בוהשליחים ישבו למקום בעת שישו גיע הלאחר התחייה 

 כהן בפני עצמו.כל אחד מהשליחים הופך להיות ו להם את השליחות

רות מדוע דווקא בהר ציון ולא במקום אחר? יתכן שהדבר קשור גם בכך שזהו אזור בו מתגבשת הנצ

זו שהונהגה  ראשונה בירושלים,ה. יש הגורסים שהקהילה הנוצרית עוד בשלביה הראשוניים ביותר

אחיו של ישו, מתנהלת באזור שבו התקיימה הסעודה  פני פרוץ המרד הגדול על ידי יעקבעוד ל

 האחרונה.

 עולם הנזירות

 סייגים אלה משתנים מדת לדת. .נזיר הוא אדם הנוטל על עצמו סייגים הקשורים בתענוגות החיים

הוא אדם שנשבע לשמור לא רק על הציוויים של הכנסייה, אלא גם על ההדרכה הנזיר בנצרות 

ודרים נדר נזירות הכולל הימנעות מחיי משפחה )לא מתחתנים ולא מקימים האוונגליונית. הנזירים נ

הנזיר חי כמו  –או במילים אחרות ישו ושליחיו. בית ומשפחה( והקדשת עצמם לאל ולהליכה בדרכי 

 .ישו

רּוׁשבעברית משמעותה " "נזיר" המילה פרישה מכלל הציבור והיבדלות ממנו. כך גם  –", כלומר פָּ

 יחיד, בודד. – Monosצורתה נגזרת מהמילה היוונית ( Monasticism / Monastica)בלעז 

אנטוניוס ייסדי מוסד הנזירות היו מ. 4-ה במאה מצרים במדבריות החלה המוסדית הנוצרית הנזירות

כנראה במערב. מנורסיה בנדיקטוס ו ,שנחשב גם כאב הנזירות הנוצרית בעולם ,במזרח הגדול



 .חיו חיי בדידותר ובמדב של ישו הימים 40את  חיקושיחידים  ומוקדמת מאוד היתקופה בשכבר 

אלא חיבר תקנון שעל פיו פעלו מספר מנזרים  ,ייסד מנזר אחדלא רק  גדולאנטוניוס הלעומת זאת, 

 .נוספים שקמוהתקנון זה היווה את הבסיס למסדרים  . מאוחר יותרמסדר שלםכך ייסד בו

הגיע עד לבריטניה,  ,רחבי האימפריה הרומיתמשם עבר לרעיון הנזירות התפשט בכל רחבי מצרים, 

שמו הפך לשם מקובל ו מופת לנזיר מתבודד פךההגדול . אנטוניוס במהירותהנזירים גדלה וכמות 

 .בעולם הנוצרי

 יהודה במדבר מנזרים

( ירושלים) עירהמ מנותקים היו לא הם. מנזרים 64-כ יהודה מדבר ברחבי היו הביזנטית בתקופה

 בגבולות התיישבו הם. הנוצרי העולם ועל הנצרות על רבה השפעהלהם  הייתה, אלא ומהקיסרות

 מנזרי א"י כל. כמבצרים בנויים המנזריםמסיבה זו היו  .הרגל לעולי אבטחה גםסיפקו ו האימפריה

 .האורתודוכסים ידי על מוחזקים

 בארץ שני סוגי מנזרים:

נבנו על המצוק כדי להסתתר ולהיות  :קרנטלו סבא ט ג'ורג', מרנס כדוגמת מצוק מנזרי .א

 בלתי נגישים.

היו . מנזרים שנבנים במישור מוגן היטב בשל ביצוריו: דיר חג'לה כדוגמת מבצר ימנזר .ב

 מחויבים להיבנות כך.

הנזירים מנזרים.  100-נזירים ב 6,000-כבאזור התגוררו בשיא פריחת הנזירות במדבר יהודה 

 את רוב המנזרים בארץ.החריבו אשר  ,, זמן פלישת הפרסים614והמנזרים התקיימו עד שנת 

 

 אותימיוס מנזר

 פי על. 473 בשנת ונפטר לספירה 377 בשנת בארמניה נולד( Euthymius - אבטימיוס או) אותימיוס

 .יחידה בנּה הולדת על בחיזיון התבשרה רבות תפילות לאחר שרק עקרה לאישה נולד הוא המסורת

 מראשוני לאחד נחשב הוא. "עודד" –בעברית  פירושוו מומא במתנה קיבל, אותימיוס, שמו את

( קוינוביון) שיתופיים מסוג מנזרים מספר של מייסדם היהו ,שבהם ומהחשובים יהודה במדבר הנזירים

 (.הרמיטים/  לאורה) ומתבודדים



 לכומר הפך 29 בן בהיותו. נוצריים דת במוסדותאת חינוכו קיבל ו צעיר בגילהתייתם מהוריו  ימיוסתאו

 .וןטחרי הנזיר ייסד אותו( קלט ואדי) רןפ שבנחל הלאורה למנזר הצטרף כאן ,ישראל לארץ ונדד

 אוג בנחל מנזר תיאוקטיסטוס ידידו עם ביחד ימיוסותא הקים וןטחרי אל שהצטרף לאחר שנים 5

 .במצדה קטנה קפלה ואף נוסף שיתופי מנזר וכן ,הסמוך

 בהם הימים 40 תענית בכללן ,רבות תקנות וקבע נוצריים מאמינים בקרב רב לכבוד זכה ימיוסותא

 את שהקים סבאס היה הבולטים מתלמידיו אחד. ישו שעשהכפי  להתבודדות המדבר אל לצאת נהג

 .קדרון בנחל היום עד הפעיל המפורסם סבא מר מנזר

 מכובד בטקס נקבר אותימיוס. לאורה כמנזר לספירה 427 בשנת הנראה ככל נוסד אותימיוס מנזר

 .(קוינוביון) שיתופי מנזר תלמידיו בידי במקום הוקם ,94 בגיל ,מותו לאחר המנזר. בשטח

 
 

 אכסניית השומרוני הטוב

 באזור נוצר, הגיאוגרפי מיקומו עקב. השני המקדש בית תקופת לראשית מתוארך הארכאולוגי האתר

 למנוחה מקום הסוחרים שיירות של המשא ולבהמות לצליינים שיאפשר דרכים בחאן הצורך

 "הטוב השומרוני" במשל הנזכרת האכסניה עם המקום זוהה הביזנטית בתקופה. במים והצטיידות

 רגל עולי שירתואשר  וכנסייה "הטוב השומרוני אכסנייתבמקום " נבנועל כן  .החדשה שבברית

 .נוצרים

 ואהבת" בפסוק "רעך" הוא מי למאמיניו ישו מפרט, 25 ,'פרק י לוקאס פי על בבשורה המופיע במשל

יש" :"כמוך לרעך ד אִּ חָּׂ ה ַבַעל, אֶׁ ם, תֹורָּׂ ְבֹחן קָּׂ ַמר אֹותֹו לִּ י": ְואָּׂ ה, ַרבִּ ַלי מֶׁ י ַלֲעׂשֹות עָּׂ ת ְכדֵּ שֶׁ רֶׁ י לָּׂ  ַחּיֵּ

ם ַאל "?עֹולָּׂ ה כָּׂתּוב ַמה": יֵּשּועַ  שָּׂ ה? ַבתֹורָּׂ ה מָּׂ א ַאתָּׂ יב "?קֹורֵּ שִּ ה ַבַעל הֵּ ַהְבתָּׂ ": ַהתֹורָּׂ ת ְואָּׂ  יהוה אֶׁ

יָך ְבָך-ְבכָּׂל ֱאֹלהֶׁ ל ְלבָּׂ ל ַנְפְשָך-ּוְבכָּׂ ל ְמֹאְדָך-ּוְבכָּׂ ְכְלָך ּוְבכָּׂ ַהְבתָּׂ , ׂשִּ ֲעָך ְואָּׂ ַמר ".כָּׂמֹוָך ְלרֵּ ה": יֵּשּועַ  לֹו אָּׂ  יָּׂפֶׁ

יתָּׂ  נִּ ה, עָּׂ ְחיֶׁה זֹאת ֲעׂשֵּ ל ".ְותִּ ַאַחר ֲאבָּׂ ה מֵּ צָּׂ רָּׂ יא שֶׁ ק ְלַהְמצִּ ְצדֵּ ַאל, ְלַעְצמֹו הֶׁ ת שָּׂ י": יֵּשּועַ  אֶׁ י הּוא ּומִּ עִּ  "?רֵּ

יב שִּ ַמר יֵּשּועַ  הֵּ יש": ְואָּׂ ד אִּ חָּׂ ם יַָּׂרד אֶׁ ַליִּ ירּושָּׂ יחֹו מִּ ירִּ י ְונַָּׂפל לִּ ידֵּ ים בִּ לּו. שֹוְדדִּ יטּו ַהלָּׂ ְפשִּ כּוהּו אֹותֹו הִּ , ְוהִּ

ְלכּו ם ְוהָּׂ הֶׁ ם לָּׂ ְזבָּׂ ל אֹותֹו ְבעָּׂ ין ֻמּטָּׂ וֶׁת בֵּ ים מָּׂ נֵּה. ְלַחּיִּ ן ְוהִּ ד ֹכהֵּ חָּׂ ּה יַָּׂרד אֶׁ ְך ְבאֹותָּׂ רֶׁ ְראֹותֹו ַאְך, ַהדֶׁ ת כִּ  אֶׁ

יש אִּ ַבר, הָּׂ י ַלַצד עָּׂ נִּ ל ַהשֵּ ְך שֶׁ רֶׁ ן. ַהדֶׁ יש ַגם כֵּ י אִּ וִּ ר, לֵּ א ַכֲאשֶׁ קֹום בָּׂ ה ַלמָּׂ אָּׂ ַבר, אֹותֹו ְורָּׂ י ַלַצד עָּׂ נִּ ל ַהשֵּ  שֶׁ

ְך רֶׁ י נֵּהְוהִּ . ַהדֶׁ ד שֹוְמרֹונִּ חָּׂ ַבר, אֶׁ עָּׂ ְך שֶׁ רֶׁ יעַ , ַבדֶׁ גִּ יו הִּ לָּׂ ה, אֵּ אָּׂ רָּׂ א אֹותֹו ּוְכשֶׁ ְתַמלֵּ ים נִּ ַגש. ַרֲחמִּ יו נִּ לָּׂ  יַָּׂצק, אֵּ

ן מֶׁ ן שֶׁ יו ַעל ְוַייִּ עָּׂ ַבש ְפצָּׂ ם ְוחָּׂ י. אֹותָּׂ ן ַאֲחרֵּ יבֹו כֵּ ְמתֹו ַעל הֹושִּ יל ְבהֶׁ ל אֹותֹו ְוהֹובִּ ק אֶׁ ם ֻפְנדָּׂ ַאג ְושָּׂ יו דָּׂ כָּׂ ְצרָּׂ . לִּ

ת ֳחרָּׂ יא ְלמָּׂ ים ְשנֵּי הֹוצִּ ינָּׂרִּ נָּׂם, דִּ ק ְלַבַעל ְנתָּׂ ַמר ַהֻפְנדָּׂ ה לֹו ְדַאג: 'ְואָּׂ ל; ַאתָּׂ יף ַמה ְוכָּׂ תֹוסִּ יר שֶׁ  ְלָך ַאֲחזִּ



י ן.' ְבשּובִּ י, ַדְעְתָך ַמה ּוְבכֵּ ן מִּ ה מִּ יָּׂה ַהְשלֹושָּׂ עַ  הָּׂ ל רֵּ י ַלנֹופֵּ ידֵּ ים בִּ יב "?ַהשֹוְדדִּ שִּ ה ַבַעל הֵּ  זֶׁה": ַהתֹורָּׂ

ה ׂשָּׂ עָּׂ מֹו שֶׁ ד עִּ סֶׁ ַמר ".חֶׁ ְך“: יֵּשּועַ  לֹו אָּׂ ה לֵּ ן ַוֲעׂשֵּ ה ַגם כֵּ  "."ַאתָּׂ

 תמורה. וללא מידי באופן לאחר המסייע שפירושו אדם לביטוי כיום הפך "הטוב השומרוני" המושג

 

 'ורג'ג סנט מנזר

 הבנוי אורתודוקסי יווני מנזר הוא "חוזיבה" מנזר או, "ריס'ג מאר דיר" גם הקרוי, 'ורג'ג סנט מנזר

 צלע על תלוי כמו, מיקומו. בארץ המרשימים המנזרים אחד זהו .יהודה במדבר פרת נחל ערוץ בצלע

 .קסם מהלכים ובידודו הכחולות כיפותיו, התלולה ההר

 ,החמישית במאה, יותר מאוחר סורים. נזירים חמישה ידי על נעשתה ההתיישבות באזור ראשית

 הורחב המנזר. קוינוביון מסוג מנזר הקים במקוםש יוחנן בשם תבי מהעיר נזיר במקום התיישב

 המנזר .המנזר נקרא שמו שעל, מכוזיבא)גיאורגיוס(  ריס'ג בשם נזיר ידי על השישית המאה במהלך

 העליונה קומתו. 19-ה המאה במהלך ברובו נבנה הקיים המבנהו פעמים מספר מחדש ונבנה נהרס

 הסתתר זו במערה כימאמינים  הנזירים. כנסיות שלוש נבנו שסביבה עתיקה מערה היא המנזר של

 שם, במקרא כמתואר .איזבל מפני בעת בריחתוכרית  לנחל בהגיעו הנביא אליהו מאשר פחות לא

 של המגורים מבני מרבית מצויים האמצעי במפלס .העורבים עבורו שהביאו וממים מלחם ניזון

 וקבריהם המנזר מחסני ובו מקשתות בנוי התחתון המפלס. הפעמונים ומגדל כנסיות שלוש, הנזירים

 בקרוב תלד חנה אשתו כי, יואכים, ישו של לסבו מלאך בישר זו במערה, המסורת פי על. הנזירים של

 ידי על שהוצבו גדולים ברזל בצלבי מוקפות למנזר שסביב המרשימות הפסגות. הבתולה מרים את

 .הנזירים מתבודדים בהם התבודדות כוכי שבסביבות המנזר מצויים בצוקים.1967 במהלך הנזירים

 תודות : 

 על העריכה.לאורי הרטמן 

 הטייסת .   ליאנה מרקשייד

 על הצילומים לאסף סולומון

 נתראה!!! -עד הפעם הבאה

 אבי הרטמן 

  לחץ כאןישור לסרטון: ק

  לחץ כאן: ogle EarthGoהמסלול בפורמט 

 לחץ כאןהמסלול בפורמט עמוד ענן: 

  לחץ כאןקישור למסלול בעמוד ענן: 

 לחץ כאן:  gpxהמסלול בפורמט 

 לחץ כאן:   מעלה האדומיםלמזג אויר במנחת 

  לחץ כאן:  Googel Mapsלמפת 
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