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תחנה מרכזית - 
שער יפו

השער נבנה במאה ה-16 בידי הסולטאן סולימאן המפואר, 
רבים  דורות  ירושלים.  של  העות’מאנים  שליטיה  ראשון 
מערבה,  מירושלים  לדרכים  מוצא  נקודת  השער  שימש 
נקרא  ולחברון, שעל שמה  לחם  לבית  ודרומה,  יפו,  לנמל 
ה- במאה  “הידיד”.  כלומר  “אל-ח’ליל”,  בערבית  השער 
19 הייתה כאן “תחנה מרכזית” לנוסעים, עגלות רוכלים, 

חנויות ומשרדים.
ואז הוא נסתם לצורך  לרגלי השער היה חפיר עד 1898, 
סלילת מעבר לפמליית הקיסר הגרמני וילהלם השני שחפץ 
להיכנס לעיר רכוב על סוסו כאחד הצלבנים. מול כניסתו 
הכובש  אלנבי,  הגנרל  העמיד  הגרמני  הקיסר  של  הגאה 
הבא של ירושלים, דגם נוצרי של ענווה. אלנבי ביקש לעבור 
בשער ברגל באמרו: “וכי ייתכן אחרת, במקום שאחד קדוש 

הלך ברגל לפניי?!”

ניכנס בפנייה 
השנייה שמאלה, 

אל רחוב 
הפטריארכיה 

היְוונית הקתולית, 
נחלוף על פני 
סמטה מימיננו 

ובעיקול הרחוב 
נראה מימין פתח 

וניכנס בו.

צילום: ברוך גיאן

בנתיב נושאי הצלב

תהלוכות כמרים בלבוש טקסי מרהיב עין, צליינים נרגשים נושאי תפילה בפיהם 
וגני מנזרים נחבאים  גדולים על גבם, כנסיות אפופות ריח קטורת  וצלבי עץ 
מעבר לשערי ברזל כבדים - אלה הם מראותיה של ירושלים בנתיב נושאי הצלב. 
מתושבי  ולרבים  הנוצרי,  העולם  רחבי  מכל  ומנהגים  תרבויות  המקבצת  עיר 

הארץ - מסע אל ארץ לא נודעת.
ירושלים היא העיר הקדושה ביותר לנצרות. ישו שהה בירושלים בראשית חייו 
ובסופם, ובתחומה נצלב, נקבר וקם לתחייה. בירושלים נוסדה הקהילה הנוצרית 
הראשונה, “אם כל הכנסיות”, ומיליוני מאמינים בכל הדורות נשאו עיניהם אל 

העיר -הארצית והשמימית.
הסיור עובר במקצת מתחמי העדות השונות בעיר העתיקה ופותח צוהר אל 

עולמה של הנצרות בעיר הקודש ואל תרבויות רחוקות וקרובות. 
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כנסייה בין מזרח למערב  - 
הפטריארכיה היְוונית הקתולית

בישראל.  הגדולה  הנוצרית  העדה  הם  הקתולים  היוונים 
הם נקראים גם “מלכיטים”, כינוי שפירושו “מלכותי”, והוא 
בוועידת  הביזנטית  המלכות  מרות  את  למקבלים  יוחס 
בטבעו  והאלוהי  האנושי  בשילוב  שדנה   ,)451( כלקדון 
של ישו; בעקבותיה פרשו כמה עדות מזרחיות מהכנסייה 

הביזנטית.  
ה-11,  במאה  התגבשו  בכנסייה  המרכזיים  הזרמים 
היוונית-  והכנסייה  במערב  )קתולית(  הלטינית  הכנסייה 

האורתודוקסית הייתה לבעלת ההגמוניה במזרח.
במאה ה-18, בעקבות תחושת זרות וקיפוח בצל הכנסייה 
נוצריות  ערביות  קהילות  קמו  היוונית-האורתודוקסית, 
במזרח והצטרפו אל העולם הקתולי. כך נולד שילוב מרתק 
הדתית  והשתייכותן  במזרח  ותרבותן  שלִבן  קהילות  של 
של  משכנו  הוא  בירושלים  היווני-קתולי  המתחם  במערב. 
והוא כולל גם אכסניה  )היושב בדמשק(,  נציג הפטריארך 

וכנסייה.

בין  המלכיטי  השילוב  את  מדגימה  “הבשורה”  כנסיית 
מזרח ומערב: כנסייה קתולית מעוצבת ככנסייה מזרחית-
אורתודוקסית. הציורים בסגנון ביזנטי, אין פסלים, ושמות 
בקצה  הקהילה.  שפת   - בערבית  גם  נכתבו  הקדושים 
האולם ניצב “איקונוסטזיס” מעוטר, רכיב המשמש בכנסיות 
נוסח  המקודש מהקהל.  האגף  להסתרת  האורתודוקסיות 
האפיפיור  למרות  נתונה  הכנסייה  אך  ביזנטי,  התפילה 

הקתולי. 

שומרי הארץ הקדושה - 
המנזר הפרנציסקני סן סלוואדור

המסדר הפרנציסקני נוסד במאה ה-13 על-ידי פרנציסקוס 
בשנת  חסדים.  ולעשיית  לעוני  לפשטות,  שהטיף  מאסיזי 
צועדים  ומאז  הקודש,  בארץ  פרנציסקוס  ביקר   1219
באתרים  דבקים  הפרנציסקנים,  הנזירים  בעקבותיו 
הקדושים למרות תנאים קשים ושלטון מוסלמי עוין. בזכות 
ירושלים  ממלכת  נפילת  לאחר  בארץ  העיקשת  ישיבתם 
מטעם  למינוי  ה-14  במאה  הפרנציסקנים  זכו  הצלבנית 
 Custodia Terra ,”האפיפיור להיות “משמרת ארץ הקודש
Sancta, לשמירה על האינטרסים הקתוליים במזרח. אבן 
נושאת את הסמל  הראשה בפתח בית השער של המנזר 
של קוסטודיה טרה סנטה. הפרנציסקנים אימצו את סמל 
פינותיו  ובארבע  גדול  צלב  הצלבנית:  ירושלים  ממלכת 
יד  מוצלבות:  ידיים  שתי  המסדר  בסמל  קטנים.  צלבים 
חשופה ויד עטויה שרוול, ומעליהן רוח הקודש בדמות יונה. 
ה”סטיגמטה”,  של  הפלאית  הופעתם  את  מנציח  הסמל 
הקדוש  של  בגופו  החשופה(  )היד  ישו  של  הצליבה  פצעי 

פרנציסקוס )היד הנתונה בשרוול(. 
משימתם המרכזית במשך מאות שנים הייתה לארח את 
 - ולדאוג לשלומם. מנזר סן סלוואדור  הצליינים הקתולים 
המושיע הקדוש, בספרדית - הוא מרכז המסדר הפרנציסקני 
בארץ הקודש ובמזרח התיכון כולו. הפרנציסקנים יושבים 
באתר זה מאז המאה ה-16, לאחר שסולקו על ידי שליטיה 

ניכנס אל אולם 
הקבלה, ולאחר 

קבלת רשות 
נמשיך במסדרון  

המוביל אל 
הכנסייה.

נצא ימינה, אל 
הרחוב,  ונמשיך 

אל רחוב קזה 
נובה. נפנה 

ימינה, אל רחוב 
פרנציסקוס 

הקדוש, ונעצור 
מתחת לקמרון, 

מול הפתח 
משמאל.
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כנסיית הקבר
קיץ: 20:00-5:00
חורף: 19:00-5:00
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יוון אשר בירושלים - 
הפטריארכיה היְוונית 

האורתודוקסית

היוונית-  הפטריארכיה  שוכנת  הסמטה  עברי  משני 
ירושלים.  של  בפטריארכיות  הקדומה  האורתודוקסית, 
מאז  האִמתית.  הישרה”,  “הדרך  פירושה  אורתודוקסיה 
המונח  מציין   1054 בשנת  בכנסייה  שחל  הגדול  הפילוג 
את הכנסייה המזרחית, ואילו הכנסייה המערבית, שמרכזה 
בנצרות  כוללת(.  )עולמית,  “קתולית”  מכונה  ברומא, 
שבפולחן,  והחוויה  המיסטיקה  מודגשות  האורתודוקסית 
ושפת  קטורת,  ואפופות  בעיטורים  עשירות  הכנסיות 

התפילה יוונית.
בדרך כלל מונפים בסמטה דגל יוון ודגל הפטריארכיה )צלב 
ובמרכז הדגל סמל  אדום על רקע לבן(. בפתחי המבנים 
“טאו”  האותיות  תשליב  עיגול:  ובמרכזה   T האות  בדמות 
של  סמלה  זה  קבר.   -  Taphos היוונית  מהמילה  ו”פי” 
“אחוות הקבר הקדוש” העתיקה המנהלת את ענייני העדה. 
מעל הפתח מימין יש תבליט של קבר ישו, ומעבר לפתח 
משרדים, כנסיות ומנזר וכן גישה אל גגה של כנסיית הקבר. 
משמאל מושב הפטריארך, הספרייה ואולם קבלת הפנים. 

ברשות העדה חפצים עתיקים וכתבי יד חשובים. 
הנהגתה  אך  ערבי,  ממוצא  הקהילה  של  המוחלט  רובה 
ממוצא יווני. בבעלות היוונים-האורתודוקסים מבנים רבים 
שהוחכרו  אדמות  בהן  וישראל,  ירושלים  ברחבי  וקרקעות 

לבניין הכנסת וקריית הממשלה. 

המוסלמים של ירושלים ממקום מושבם בהר ציון.
לאור,  הוצאה  בו  שפועלים  ידיים  רחב  מתחם  זהו 
הקוסטודיה  משרדי  וכמובן  מלאכה  בתי  קונסרבטוריון, 
טרה סנטה. הכניסה למתחם ולמנזר אסורה, אולם אפשר 
לבקר בכנסיית המנזר המפוארת שבנייתה הושלמה במאה 

ה-19.
למותניהם  חומה,  גלימה  לובשים  הפרנציסקנים  הנזירים 
חבל ובו שלושה קשרים המסמלים את נדרי הנזיר: פרישות, 

צניעות וציות.

בין צליבה לתחייה - 
כנסיית הקבר

זהו האתר הקדוש ביותר בעולם הנוצרי, משאת נפשם של 
מאמינים וצליינים זה מאות שנים: המקום שבו ישו נצלב, 
נקבר וקם לתחייה. כנסיית הקבר נבנתה במאה הרביעית 
על ידי הקיסר הביזנטי קונסטנטינוס, שקיבל את הנצרות 
כדת הממלכה. אימו, הלנה הקדושה, סבבה בארץ וזיהתה 
בברית  הנזכרים  האירועים  התרחשו  שבהם  האתרים  את 

נחזור בדרך 
שבאנו בה ונפנה 

שמאלה, אל רחוב 
הפטריארכיה 

היוונית- 
האורתודוקסית, 

עד לקמרון 
שמעליו.

נרד אל רחוב 
הנוצרים ונפנה 

ימינה ושמאלה, 
לרחוב הלנה 

הקדושה, המוביל 
אל הרחבה של 

כנסיית הקבר.

5

4
צילום: ברוך גיאן



9 8

שם  הגולגותא  מקום  את  זה  באתר  זיהתה  היא  החדשה. 
נצלב ישו, ולצִדו את אחוזת הקבר של יוסף הרמתי שאִפשר 
את קבורתו של ישו לאחר שהורד מהצלב. בתחומי הכנסייה 
 - ישו  של  הייסורים  בדרך  האחרונות  התחנות  נמצאות 
פסיפס  עשרה.  הארבע  התחנה  עד  התשיעית  מהתחנה 
הנזכרים  האירועים  את  מתאר  הפתח  מול  בקיר  חדש 

בברית החדשה.
שינויים רבים נעשו בכנסייה במשך השנים, וצורתה הנוכחית 

עוצבה במאה ה-12, בימי שלטון הצלבנים בארץ.
הקתולים  היוונים-האורתודוקסים,  בין  נחלק  השטח  רוב 
והארמנים, עם זכויות מצומצמות לקופטים ולסורים. במאה 
ה-19 נקבע “סטטוס קוו”, הסכם הקובע את חזקת העדות 
גם  משמש  והוא  והטקסים,  התפילות  סדרי  ואת  השונות 
העדות,  כל  של  הסכמה  דורש  הקיים  המצב  שינוי  היום. 
הימני,  המשקוף  מעל  לכן  להשגה;  קלה  שאינה  הסכמה 

למשל, ניצב סולם שכבר אין בו צורך...
לטינית  לקפלה  עולים  מימין  מוקדים:  שני  במתחם 
)משמאל(  יוונית-אורתודוקסית  לקפלה  וממנה  )קתולית( 
הניצבת בגבעת הגולגותא - סלע הצליבה. משמאל אולם 
עגול ובמרכזו קבר ישו, תחת מבנה מלבני שבפתחו מנורות 
של עדות שונות. בין הגולגותא לקבר, ברצפה מול הפתח 
ישו  גופת  הוכנה  “אבן המשיחה” שעליה  נמצאת  הראשי, 

לקבורה. )פירוט נוסף במסלול “ויה דולורוזה”(.

זיכרונות מאפריקה - 
דיר א-סולטאן

אנו על גג כנסיית הקבר, מעל קפלת הלנה - הקפלה שבה, 
הצלב  הרביעית  במאה  נמצא  הנוצרית,  המסורת  פי  על 
המקורי של ישו. המתחם מאוכלס בנזירים אתיופים ומקור 
המלכותית  השושלת  לאבי  הנחשב  המלך,  בשלמה  שמו 
האתיופית. מסופר שבעקבות ביקור מלכת שבא אצל שלמה 
נולד להם בן. בנם הגיע לירושלים בבגרותו ושב למולדתו 
שבאתיופיה.  באקסום  היום  עד  השמור  הברית  ארון  עם 
ושימרה  הרביעית  במאה  באתיופיה  התבססה  הנצרות 
מנהגים יהודיים כגון שבת ומילה. במאה ה-19 נבנו במרכז 
וכנסייה,  קונסוליה  בהם  אתיופיים,  מבנים  כמה  ירושלים 

ובשנת 1936 התגורר בעיר הקיסר הגולה היילה סלאסי.
בקתות הנזירים הדלות לא שופצו בשל סכסוך עם שכניהם 
ו”המלאך  החיות”  “ארבע  לקפלות  גם  הנוגע  הקופטים 
מיכאל” שדרכן עברנו. בקפלה העליונה תלוי ציור מודרני 
יהודים  ובפמלייתו  שלמה  אצל  שבא  מלכת  ביקור  של 

“אותנטים” בלבוש חרדי...

ניכנס בפתח 
שבפינת הרחבה 
מימין, נעלה דרך 

שתי קפלות ונצא 
אל רחבה מרוצפת.

נצא בדלת הירוקה 
ונביט אל הפתח 

משמאל.
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בכובע האמונה - 
הפטריארכיה הקופטית 

האורתודוקסית
במצרים  שבסיסה  הקופטית,  הכנסייה  מרכז  מולנו 
הקדוש,  למרקוס  מיוחס  וייסודה  ביוונית(  )“אגיפטוס”, 
נמצאו  מצרים  במדבריות  לספירה.  הראשונה  במאה 
כתבים נוצריים קדומים ובהם תחילתה של תנועת הנזירות 
ושלוש  הארכיבישוף  מושב  שוכנים  במתחם  הנוצרית. 
כנסיות, המרכזית בהן על שם הקדוש אנטוניוס, בן המאה 
נאבק  הוא  במדבר  התבודד  שאנטוניוס  בעת  השלישית. 
בשטן שניסה להסיר מעל ראשו את כובעו, סמל האדיקות. 
הנזירים  בכובעי  לתפר  המקור  זה  הכובע;  נקרע  במאבק 
שבהסחת  הסכנות  את  וליל  יומם  להזכירם  הקופטים, 

הדעת ובפיתוי. 
ענק  מים  ובור  הביניים  מימי  אולמות  למתחם  מתחת 
מהתקופה הביזנטית. לקופטים קפלה בכנסיית הקבר ועוד 

מבנים ברובע הנוצרי.

מנהגי אבירים -  
כנסיית הגואל

בכנסייה,  הגרמני-לותרני  לזרם  משתייכת  הגואל  כנסיית 
והוא נקרא על שם מרטין לותר, מנהיג תנועת הרפורמציה 
לותר הדגיש  כנגד הממסד הקתולי במאה ה-16.  שיצאה 
למרות  תיווך.  בלא  לכול,  הקודש  וכתבי  האל  נגישות  את 
עוגב  בה  ויש  מרשימה  הכנסייה  פשטות,  על  ההקפדה 

גדול. 
הגרמנים הלותרנים הקימו בירושלים במאה ה-19 מוסדות 
וסעד שנודעו באיכותם. הכנסייה נבנתה על שרידי  חינוך 
בתקופה  המודרני.  במבנה  שולבו  ואלה  צלבנית,  כנסייה 
הצלבנית שכן כאן מסדר האבירים על שם יוחנן המטביל 
)סט. ג’והן(, מסדר שדאג לאירוח וסעד לצליינים ולכן נודע 
לתצפית  לעלות  ה”הוספיטלרי”. אפשר  גם בשם המסדר 

מרהיבה ממגדל הפעמונים )בתשלום(. 

ירושלים של מעלה - 
תצפית גגות

נניח את שאון השוק והדוחק מאחורינו ונעלה אל תצפית 
הגגות בלב העיר העתיקה. מתחתינו מצטלבים הרחובות 
במבט  שנה.  אלפיים  זה  ירושלים  את  החוצים  הראשיים 
מטה נראית כיפת הסלע המוזהבת על פסגת הר הבית, 
הרובע  ומעליו  לשמאלו  המוסלמי.  הרובע  ומשמאלה 
הנוצרי, סביב הכיפות האפורות של כנסיית הקבר. מעליה 
מגדל השעון הפרנציסקני, ולשמאלו מגדל עם דגלי ישראל 
- מצודת העיר )“מגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים”( 

שליד שער יפו.

9

נתקדם תחת 
הקמרון שמאלה, 

נרד במדרגות 
אל רחוב בית 

הבד ונפנה ימינה. 
בצומת נפנה 

ימינה ושוב ימינה, 
ושמאלה אל רחוב 
מוריסטאן. ניכנס 

אל הכנסייה בִצדו 
השמאלי של 

הרחוב.

נצא שמאלה, אל 
רחוב דוד. נפנה 
שמאלה ובפנייה 
הראשונה ימינה. 

נעלה שמאלה 
במדרגות מתכת 
אל רחבת בטון.

נרד בחזרה ונפנה 
שמאלה, אל רחוב 

חב”ד, ימינה 
)תחת קמרון(, 

אל רחוב המנזר 
הסורי, ושמאלה. 
מולנו קשת אבן 
ומתחתיה פסיפס.

7

8
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 ארזי הלבנון - 
המתחם המרוני

בצפון  שחי  מרון  הקדוש  על שם  נקראת  המרונית  העדה 
נרדפו  השביעית  במאה  הרביעית.  המאה  בסוף  סוריה 
הביזנטי  הקיסר  בידי  הנבדלת,  אמונתם  בשל  המרונים, 

ביתה של מרים - 
מנזר ָמְרק הקדוש )סט. ָמְרק(

זהו מרכז העדה הסורית-אורתודוקסית )סיריאנית( שיסד 
והנהגתה  נרדפה העדה,  השליח פטרוס. במאה השישית 

שוקמה בידי יעקב ברדאוס - לכן כונו “יעקוביטים”.  
וזהו  השליחים  רגלי  את  ישו  רחץ  כאן  הסיריאנים,  לפי 
מקום הסעודה האחרונה. על אחד העמודים כתובת סורית 
יוחנן הנקרא  אם  ביתה של מרים  “זהו  מהמאה השישית: 
מרקוס”. בכנסייה מראים את אגן הטבילה של מרים ואת 
נוסח  משמר  הפולחן  לוקס.  השליח  בידי  שצויר  דיוקנה 
השנייה  בקומה  הסורית.  בארמית  תפילות  וכולל  קדום 

מושב הארכיבישוף, נציג הפטריארך היושב בדמשק.

הלבנון  להר  היגרו  התשיעית  במאה  המוסלמים.  ובידי 
והקפידו על התבדלות מהנוצרים ומהמוסלמים. במאה ה-
18 הצטרפו אל הכנסייה הקתולית אך שמרו על עצמאות 
מסוימת, ובכלל זה הניב הארמי-סורי בתפילה. נשיא לבנון 
העדה  בני  רוב  חיים  ובישראל  מרוני,  הוא  חוקתה  לפי 

המרונית בגליל. במתחם בית הארחה וכנסייה.

ראשיתה של ִקדמה - 
כנסיית המשיח

מוזנחת  עיר  הייתה  ה-19  המאה  ראשית  של  ירושלים 
סנונית  העות’מאנית.  האימפריה  בפאתי  אל  ושכוחת 
ראשונה לִקדמה, לחידוש הבנייה ולעניין שגילו בה מעצמות 
אירופה נראתה ב-1839, עם הנחת אבן הפינה לקונסוליה 
ולכנסייה  בריטניה,  של  בירושלים,  הראשונה  המערבית 
בית  חולים,  בית  גם  הוקמו  שמסביב  במתחם  שלצִדה.  
ספר ובתי מלאכה. ב-1841 קמה בישופות פרוטסטנטית 
משותפת לאנגליקנים וללותרנים הגרמנים, אך היא פורקה 
מתנועת  צמחה  הפרוטסטנטית  הנצרות   .1886 בשנת 
הפולחן  בפשטות  דוגלת  והיא  ה-16,  במאה  הרפורמציה 
ובקשר ישיר בין האדם לאל, בלא צורך בכמורה ממוסדת 

ובלא מרות האפיפיור.
בשיבת  שהאמין  אנגליקני  ארגון  בידי  נבנתה  הכנסייה 
פנימּה  לכן  הגאולה,  תהליך  במסגרת  לארצם  היהודים 

מעוצב בפשטות ובו סמלים יהודיים ופסוקים בעברית.
התגלתה  מתחתיו  מורשת.  ומרכז  הארחה  בית  במתחם 

מנהרה מימי הבית השני. 

ביציאה נמשיך 
מול הפתח אל 

רחוב ָמרְק הקדוש. 
נפנה שמאלה 

ושוב שמאלה, 
אל רחוב מנזר 
המארונים, עד 

לשלט: “בית מר 
מרון”.

נצא שמאלה 
לאורך רחוב עֹוַמר 

אב  ּבן ַאלְ-ַח’ָטּ
אשר משנה 

את שמו לרחוב 
ְטרִיַארְכִיָּה  ַהַפּ

ָהַארְֵמנִית  ונעבור 
מתחת לקמרון. 
אחריו משמאל 

דלת עתיקה. 

12

13 נופי אררט - 
הרובע הארמני

בירושלים  העתיקות  מהעדות  היא  הארמנית  העדה 
כובעי   .)301 )בשנת  שהתנצרה  הראשונה  והממלכה 
אררט  הר  של  צורתו  את  מזכירים  המחודדים  הנזירים 
שבארמניה הקדומה. הקהילה הארמנית פרחה בתקופות 

השלטון הנוצרי בירושלים.

נפנה ימינה 10
ונעלה עד הגיענו 
לרחוב עֹוַמר ּבן 

אב. נפנה  ַאלְ-ַח’ָטּ
שמאלה, למתחם 

“עמנואל”.
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המתחם תופס כשישית משטח העיר העתיקה, והוא מוקף 
חומה הננעלת בלילה. בעקבות הטבח בארמנים במלחמת 
העולם הראשונה, באו לכאן פליטים רבים והמנזר משמש 

מאז גם רובע מגורים. 
הכנסייה מוקדשת ליעקב הקדוש, ובה קבורים יעקב אחי 
ישו, הבישוף הראשון של ירושלים, וראשו של יעקב השליח 
חצ’קר,   - אבן  צלבי  שולבו  בחצר  בספרד(.  נטמן  )גופו 
צליינים  מתנת  מעוטרים,  הקדשה  לוחות   - בארמנית 
תלויים  עץ  לוחות  הכנסייה  בחזית  לכנסייה.  ארמנים 

המשמשים בקריאה לתפילה. 
אמנות אריחי הקרמיקה הגיעה לירושלים עם אמנים ארמנים 
משפחותיהם  הבית.  הר  מבני  לשיפוץ  הבריטים  שהביאו 
ייחודיים.  ומוטיבים  טכניקות  וטיפחו  בירושלים  התיישבו 
הביקור ברובע הארמני מוגבל. אפשר לבקר בחצר הכנסייה, 
יום  )בכל  עצמה  בכנסייה  לבקר  ניתן  התפילה  בזמן  ורק 

בשעה 15:00(. 

נשוב לכיוון שער 
יפו, אך נפנה 

ימינה אל רחוב 
הפטריארכיה 
הלטינית, עד 
לשער הגדול 

מולנו.

סיימנו מסע סובב 
עולם בסמטאות 
ירושלים  ונשוב 

אל שער יפו.

בשם הכס הקדוש - 
הפטריארכיה הלטינית

מאמינים.  כמיליארד  )לטינית(  הרומית-קתולית  בכנסייה 
ופירוש  ב-1054,  האורתודוקסית  מהכנסייה  נפרדה  היא 
באו  קתולים,  שהיו  הצלבנים,  עולמית”.  “כוללת,  שמה: 
מאירופה לירושלים בשנת 1099 ודחקו את רגלי הנוצרים 
המוסלמים  חזרו  ה-12  במאה  המזרחיים.  המקומיים, 
שבה   היא  גלתה.  הלטינית  והפטריארכיה  לירושלים 

לירושלים רק ב-1847.
בירושלים פועלים כמאה מסדרים קתוליים. לכנסיה הלטינית 
זכויות וייצוג במקומות הקדושים לנצרות ורכוש רב. מוצאו 
בני  כרוב  ערבי,  היום  ירושלים  של הפטריארך הלטיני של 
קהילתו. על גג הפטריארכיה מתנוסס דגל הוותיקן הצהוב-

והארץ  השמים  מלכות  מפתחות  מתוארים  בדגל  לבן; 
האפיפיורים.  לראשון  הנחשב  פטרוס,  לשליח  ישו  שמסר 

ניתן להיכנס למתחם ולבקר בקתדרלה המפוארת.

14
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