


נוצרים



הנצרות
הדתות  משלוש  אחת  היא  הנצרות 
המונותיאיסטיות המרכזיות, המאמינה בישוע 
היהדות.  של  כיורשתה  עצמה  את  ורואה 
המאמינים  מספר  הרבים  ופלגיה  לנצרות 
הגדול בעולם, ומספרם נאמד בלמעלה מ־2.2 

מיליארד איש.

של  משמה  נגזר  בעברית  הדת  של  שמה 
העיר נצרת, שבה התגורר ישוע עם משפחתו 
עצמם  את  מכנים  הנוצרים  חייו.  ימי  רוב 
"כריסטיאנים" )תרגומה היווני של משיח הוא 

המילה "כריסטוס"(.

ראשית הנצרות
תקופת  בסוף  משיחית  יהודית  בכת  נעוצה 
הבית השני )שנת 33-30 לספירה(. התנאים 
בעם  עוררו  הרומי  השלטון  תחת  הקשים 
תסיסה רוחנית וחברתית, ובאווירה זו גברה 
המסופר  על־פי  משיח.  של  לבואו  הציפייה 
הנוצרית  הדת  מייסד  ישוע  בברית החדשה, 
נולד בשלהי ימיו של הורדוס הגדול וחי את 
חייו תחת שלטונו של הורדוס אנטיפס.  כל 
הוריו של ישוע, יוסף ומרים, התגוררו בנצרת 
שכן  פלאי,  באורח  נעשתה  לידתו  שבגליל. 
הזמן  באותו  ליוסף  מאורסת  שהייתה  מרים 
הקודש.  מרוח  אלא  מבעלה  התעברה  ולא 
כאשר המלאך גבריאל בישר לה בנצרת שבן 
ניצב  ישוע  לידת  יוולד ממנה. בעת  אלוהים 

מעליו כוכב.

סביבו  ולאסוף  להטיף  ישוע  החל  כשבגר, 
כשפגש  חל  בחייו  הגדול  המפנה  תלמידים. 
את יוחנן המטביל, מטיף וסגפן יהודי שנהג 
וקרא להם לכפר על  בירדן  יהודים  להטביל 
עוונותיהם. תורת המוסר הייחודית של ישוע 
והבשורה על הגעת ימות המשיח, הם שהביאו 

רבים  למאמינים  וגרמו  שלו  לפופולריות 
ללכת בעקבותיו. הוא הטיף לטיהור המקדש 
בירושלים, ויצא נגד הנהגת הכוהנים. מנהיגי 
הרומאים,  ומתגובת  ממנו  חששו  היהודים 

ולכן ביקשו להפסיק את פועלו.

פסח  ובערב  מתקרב  שסופו  הרגיש  ישוע 
הוסגר  למחרת  האחרונה.  סעודתו  את  ערך 
לסנהדרין על־ידי יהודה שהיה אחד מתלמידיו, 
נשפט, נמצא אשם וחייב במיתה. הסנהדרין 
הסגירו אותו לנציב הרומי פונטיוס פילטוס, 
שלבקשת היהודים הטיל עליו עונש כמקובל 
בתקופה. הוא נצלב, יחד עם עוד שני גנבים, 
והובל עם הצלב בדרך ייסורים. לאחר מותו 
נקבר, ועל־פי האמונה הנוצרית קם לתחייה 

ואמר שישוב ביום הדין.

)נקראים  תלמידיו  ישוע,  של  מותו  לאחר 
בירושלים  לפעול  המשיכו  "השליחים"( 
הקהילה  הונהגה  תחילה  עצמאית.  כקהילה 
השליחים,  בכיר  פטרוס,  על־ידי  הירושלמית 

ולאחר מכן על־ידי יעקב, אחיו של ישוע.

ציוני דרך בהתפתחות הכנסייה
בין האישים הבולטים בשליחי ישוע בהקמת 
התשתית לדת הנוצרית ובהפצתה, היו פטרוס 

ופאולוס.

פתיחה

ציור 'הסעודה האחרונה' )חואן דה ז'ואנס(
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)סלע  כיפא  שמעון  היהודי  ובשמו  פטרוס 
ישוע  12 השליחים של  בכיר  היה  בארמית( 
המוזכרים בברית החדשה. הוא ניסה להשפיע 
המשיח,  שהוא  בישוע  להאמין  היהודים  על 
בן אלוהים, שכיפר על חטאי האדם וקימתו 
ושובו באחרית הימים היא שתביא לישועה. 
נתבקש  שבו  פטרוס,  שחזה  חזיון  בשל 
המפגש  ובשל  טהורות,  שאינם  חיות  לאכול 
פטרוס  הגיע  הרומאי,  המאה  שר  אנשי  עם 
למסקנה כי עליו להתחיל להפיץ את תורתו 
במקום  טמאים,  שנחשבו  הגויים  בקרב  גם 
לימים  היהודים.  בקרב  רק  מרצו  את  לרכז 
הגיע לקיסריה והטביל את קורניליוס - הלא־
יהודי הראשון שקיבל עליו את הנצרות. על־
ברומא  פטרוס  הומת  הנוצרית,  המסורת  פי 
שהפכה  חשובה  קהילה  בה  שהקים  לאחר 
העולמית.  הקתולית  הכנסייה  למרכז  לימים 
רומא  של  הראשון  לבישוף  נחשב  פטרוס 

ול"ראשון האפיפיורים".

מחשובי  היה  התרסי(  )שאול  פאולוס 
בטרסוס  נולד  הוא  בישוע.  האמונה  הפצת 
שבאסיה הקטנה, והיה לו מקום חשוב ביותר 
בין  הנוצרית  הדת  ובהפצת  בהתפתחות 
בתחילת  שנה.  מ־30  למעלה  במשך  הגויים 
לדמשק  ובמסעו  הנוצרים,  אחרי  רדף  דרכו 
אליו  שנגלה  לאחר  אותם,  להסגיר  על־מנת 
למאמיניו  פאולוס  הצטרף  בחזיון,  ישוע 
השונות  הקהילות  בין  בשורתו  את  והפיץ 
ברחבי האימפריה הרומית. בניגוד לשליחים 
בקרב  מאמציו  את  פאולוס  ריכז  האחרים, 
הלא־יהודים. כדי לעודד את עובדי האלילים 
את  פאולוס  ביטל  החדשה  לדת  להיספח 
מצוות התורה וביניהן את המילה, ולאחר מות 
ישוע גיבש את העקרונות המרכזיים בנצרות.

במשך כ־300 שנים התפתחו קהילות נוצריות 
לא  הנצרות  אך  בעולם,  מקומות  בכמה 
ומאמיניה  הרומית  באימפריה  חוקית  הייתה 

הקיסר  ימי  עד  השלטונות  על־ידי  נרדפו 
את  שהוציא  "הגדול"  קונסטנטינוס  הרומי 
צו הסובלנות כלפי הדת הנוצרית - "אדיקט 
מילאנו" - שהצהיר על חופש פולחן. בתחילת 
המאה ה־4 )392(, בימי הקיסר תיאודוסיוס, 
הפכה הנצרות לדת הרשמית של האימפריה 

הרומית.

תלמידי  השליחים  בידי  שהופצה  הבשורה 
ישוע, עברה תהליך של פרשנות והתפתחות 
לתת  כדי  הכנסייה.  אבות  על־ידי  רעיונית 
כיוון אחיד לדעות שהובעו על־ידי התאולוגים 
המחלוקות,  בין  ולפשר  הראשונים  הנוצרים 
היה הכרח לכנס ועידה של ראשי הקהילות 
הדת  עקרונות  את  ולקבוע  הנוצריות 
הנוצרית. ביוזמת הקיסר קונסטנטינוס החלו 
)כלל־עולמיות(  אקומניות  ועידות  להתכנס 
מכל  )בישופים(  ההגמונים  בהשתתפות 
הקהילות הנוצריות שהיו אז בעולם - ועידת 
ה־1  קונסטנטינופול  ועידת   ,)325( ניקיאה 
כלקדון  ועידת   ,)431( ועידת אפסוס   ,)381(

שבע הוועידות הראשונות
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)451( ועוד. בוועידות אלו התגבשו והוגדרו 
הכנסייה  סמכויות  הנוצרית,  האמונה  עיקרי 
הקודש.  וכתבי  התפילה  נוסח  וראשיה, 

החלטות אלו מהוות אבני יסוד בכנסייה.

התפלגות ראשונה
שהייתה  כלקדון,  ועידת  התכנסה  ב־451 
ועסקה  שבוועידות  והחשובות  מהגדולות 
בשאלות מהותיות שהעסיקו את המאמינים 
במשך מאות שנים באשר לטבעו של ישוע: 
האם הוא שתי ישויות אשר כל ישות נהנית 
מטבע אנושי או אלוהי, ומה הם היחסים בין 

מהויות אלו?

התפיסה  את  החרימה  כלקדון  ועידת 
האלוהי  הטבע  כי  שסברה  המונופיזיטית, 
אלוהי־ חדש  טבע  והיוו  התמזגו  והאנושי 
אנושי שאין כדמותו, וקבעה כי לישוע טבע 
אלוהי וטבע אנושי ללא התמזגות. כתוצאה 
הכנסיות  הכנסייה  מן  פרשו  זו  מהחלטה 
הכנסייה  הארמנית,  )הכנסייה  הלאומיות 
הקופטית(.  והכנסייה  הסורית־אורתודוקסית 
הכוללני  בשם  לעיתים  הנקראות  כנסיות 
קיבלו  שלא  מכיוון  לא־כלקדוניות,  קהילות 

עליהן את החלטות ועידת כלקדון.

התפלגות שנייה
הרומית  האימפריה  התפלגה  ה־5  במאה 
לקיסרות מזרחית )ביזנטיון( שנקראת נצרות 
אורתודוקסית ולקיסרות מערבית )הקיסרות 
הנצרות  הנקראת  הקדושה(  הרומית 
התפלגה  האימפריה  פילוג  עם  הקתולית. 
המערבית  הנצרות  בראש  הכנסייה.  גם 
המזרחית  הנצרות  ובראש  רומא,  עמדה 
קונסטנטינופול. הפער בין ההשקפות הדתיות 
של שתי הכנסיות הלך וגדל, וכן התעצמותו 

של האפיפיור. ב־1054 הן החרימו זו את זו 
וניתקו את הקשרים ביניהן.

התפלגות שלישית
הקתולית  בכנסייה  משמעותית  התפלגות 
הכומר   .)1517( ה־16  במאה  התרחשה 
והנזיר הגרמני מרטין לותר יצא נגד הכנסייה 
הכנסייתית.  השחיתות  על  ומחה  הקתולית, 
דוגמה לכך היא התנגדותו ל"שטר המחילה" 
בכסף  המאמינים  לקנות  יכלו  שאותו 
במחאתו  חטאיהם.  על  ככפרה  מהכנסייה 
הקים מרטין לותר את הנצרות הפרוטסטנטית 

)המילה פרוטסט משמעותה מחאה(.

לותר הוביל לשינוי משמעותי נוסף - תרגום 
נוסח  היה  אז  עד  לגרמנית.  הקודש  כתבי 
בלבד.  הלטינית  בשפה  בכנסייה  התפילה 
כתבי  את  להכיר  נוצרי  כל  על  לותר,  לדעת 

דיוקן מרתין לותר )1529(
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לשפה  דווקא  להזדקק  בלי  בעצמו,  הקודש 
של  לדרכו  הכמרים.  ולתיווך  הלטינית 
את  שהיוו  נוספות  תנועות  הצטרפו  לותר 
הרפורמציה. המכנה המשותף העיקרי שלהם 
היה אי־הכרה בסמכותו של האפיפיור כפוסק 
הלכה, ראיית הביבליה כמקור סמכות ההלכה 
הנוצרית והאמונה האישית כמרכז הדת ולא 
הלימודית  הסמכות  דחיית  עצם  הפולחן. 
ומסורת  בכנסייה שעומד בראשה האפיפיור 
בזרם  רבות  להתפצלויות  הוביל  השליחים, 
מתנגשת  ואפילו  שונה  פרשנות  עקב  הזה 

ביניהן.

במשך כל המאה הבאה אירעו מלחמות דת 
רבות בין הפרוטסטנטים והקתולים באירופה, 

שגבו חיי רבים.

המאה ה־20
היה  הנצרות  בהתחדשות  חשוב  צעד 
בהחלטותיה של ועידת הוותיקן ה־2 בין השנים 
1965-1962, שאליה הוזמנו, בנוסף לקתולים, 
ואורתודוקסיים.  פרוטסטנטיים  נציגים  גם 
שינויים  על  בהכרזה  הסתיימה  הוועידה 
בין  דיאלוג  להתפתחות  והובילה  מבניים, 
ההצהרה  אושרה  כן  כמו  השונים.  הזרמים 
נגד  )נוסטרה אטאטה( שאין אשמה סוחפת 
היהודים בשל מעשיהם של אלו שביקשו את 
צליבתו של ישוע, וקריאה להימנעות מרדיפה 

ומשנאה שנשמעו בהזדמנויות רבות.

המפגש  היה  הוועידה  בסיום  מרכזי  אירוע 
בין האפיפיור ובין פטריארך קונסטנטינופול, 
הובעה  שבו  האורתודוקסית,  הכנסייה  ראש 
לפילוג  הפעולות שהביאו  על  הדדית  חרטה 
המערבית  הנצרות  בין  הנוצרית  הכנסייה 
ידועה  אז  שפורסמה  ההצהרה  והמזרחית. 
כהצהרה המשותפת הקתולית-אורתודוקסית 
של 1965. ב־1999, במסגרת המגמה לאיחוד 

יוחנן  האפיפיור  לראשונה  ביקר  וקירוב, 
פאולוס ה־2 בקהילות אורתודוקסיות.

הנוצרים בישראל
על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
נוצרים  אלף  כ־177  בישראל  חיים  ב־2019, 
 77.7% המדינה.  מאוכלוסיית  כ־2%  שהם 
מהנוצרים בישראל הם נוצרים דוברי ערבית, 
הערבית  באוכלוסייה  מיעוט  מהווים  והם 
בישראל. שאר האוכלוסייה הנוצרית מורכבת 
מעולים שעלו לישראל במסגרת חוק השבות, 
שלהם רק אב יהודי ועל כן הם אינם נחשבים 
ממהגרי  היהודית;  ההלכה  על־פי  יהודים 
ומחברי  שונות;  מארצות  נוצרים  עבודה 
אתניות  קבוצות  ובני  קבוע  כנסייתי  סגל 
יהודים  ארמים,  ארמנים,  כמו:  לא־ערביות 

משיחיים ועוד.

שונות,  לכנסיות  נחלקים  בישראל  הנוצרים 
דתית  עדה  או  קהילה  מהווה  כנסייה  וכל 
במסורת,  וכן  עצמאית,  בהיררכיה  המחזיקה 
תפילה  ובנוסחי  בטקסים  תפילה,  שפת 
בישראל  רשמי  גורם  כיום  אין  ייחודים. 
שמחזיק בנתונים מדויקים ומלאים על מספר 
הנוצרים בישראל, בחלוקה לפי עדות וכנסיות 

נוצריות.

נוצרים דוברי ערבית
לישראל  היגרו  לא  ערבית  דוברי  הנוצרים 
לישראל  שהגיעו  הנוצריות  הכתות  כשאר 
לקהילה  משתייכים  אלא  שונים,  בזמנים 
בארץ  שהתפתחה  ושורשית  עתיקה  נוצרית 
בכיבושים  לפניה.  ואף  ה־4  מהמאה  ישראל 
התאסלמו  ה־7  המאה  בתחילת  המוסלמיים 
רוב  את  בארץ.  שהיו  הנוצרים  מן  חלק 
אלו  וכן  בארץ,  ערבית  דוברי  הנוצרים 
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הנמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית ובירדן 
היוונית־אורתודוקסית  הפטריארכיה  מייצגת 
הפטריארך  מכהן  שבראשה  ירושלים,  של 

תיאופילוס השלישי.

בישראל יש עוד כמה עדות נוצריות קדומות 
השומרות על מסורת ארוכה של שנים רבות, 
הקופטית,  הכנסייה  הסורית,  הכנסייה  בהן 
אתיופים  מארונית,  האשורית,  הכנסייה 
בשונה  )זאת  בירושלים  השוהים  וארמנים 
מהארמנים שהיגרו לירושלים לאחר מלחמת 

העולם הראשונה(.

מעמד הנוצרים בישראל
החוק בישראל מעניק לנוצרים חופש פולחן 
לנצרות  הקדושים  האתרים  על  ומגן  ודת, 
יש  המוכרות  הנוצריות  לעדות  בישראל. 

של  האישיים  העניינים  בניהול  סמכויות 
אחת  כל  של  הקנוני  החוק  לפי  חבריהן 
במשרד  דתיות  לעדות  האגף  מהכנסיות. 
בכל  הטיפול  על  כיום  האמון  הוא  הפנים 
ובכללן  בישראל,  הלא־יהודיות  העדות 

הנוצרים.

בכל הנוגע לאזרחים הנוצרים דוברי הערבית, 
טיפוחם  של  מכוונת  מדיניות  ננקטה  לא 
כקבוצת מיעוט ייחודית ומובחנת מן הציבור 
בקטגוריה  כלל  בדרך  נכללו  והם  המוסלמי, 
משבר  יוצר  זה  מצב  המוסלמים.  עם  אחת 
דוברי  הנוצרית  האוכלוסייה  בקרב  זהות 
בין  מתמשך  קונפליקט  שחווה  ערבית, 
המרכיבים השונים של זהותה. אחת הגישות 
שהולך  זה,  קונפליקט  עם  להתמודדות 
ומועצם על רקע התגברות גורמים קיצוניים 
היא  בישראל,  בחברה  האסלאם  והתחזקות 
ניסיון להשתלב במדינת ישראל תוך הדגשת 
בין  והנוצרים,  היהודים  בין  הגורל  שותפות 
היתר באמצעות התנדבות של צעירים נוצרים 
ובמערכת  בצה"ל  לשירות  ערבית  דוברי 
לגיוס  הפורום  מפעילות  כחלק  הביטחון. 
נוצרים דוברי ערבית לצה"ל, עלתה על סדר 
היום הציבורי סוגיית הזהות האתנית־ארמית 
של הנוצרים דוברי ערבית בישראל. במקביל 
בראשותו  נוצרי  הארמי  המרכז  לפעול  החל 
של יו"ר העמותה שאדי ח'לול, המבקש לקדם 
בישראל  ערבית  דוברי  בנוצרים  ההכרה  את 
זהותם  מביסוס  כחלק  נפרד  כעם  ובשפתם 

הייחודית של בני קבוצה זאת.

בספטמבר 2014 הכיר משרד הפנים בראשותו 
כאחד  הארמי  בלאום  סער,  גדעון  השר  של 
משמעות  בישראל.  הרשמיים  מהלאומים 
דוברי  הנוצרים  שכל  היא  המשרד  החלטת 
ערבית בישראל המשתייכים לאחת מהעדות 
האורתודוקסית,  המארונית,  הנוצריות 
והסורית־ הסורית־קתולית  היוונית־קתולית, 

הפטריארך תיאופילוס השלישי )צילום: אורי אורחוף(
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עתה  עד  רשומים  שהיו  אורתודוקסית, 
במרשם  מעתה  להירשם  יוכלו  כערבים, 
הלאום  כבני  הפנים  משרד  של  האוכלוסין 
17 אנשים  2017 רק  נכון לפברואר  הארמי. 
שלהם  הלאום  את  ושינו  זו,  אפשרות  ניצלו 

בפועל.

הנוצרים בצה"ל
בני הדת הנוצרית במדינת ישראל מחוייבים 
חל  לא  ערבית  דוברי  נוצרים  על  אך  בגיוס, 
הוא  לצה"ל  הגיוס  נושא  חובה.  שירות  חוק 
מנהיגי  ובקרב  ורגיש,  מורכב  טעון,  נושא 
בישראל  ערבית  דוברי  הנוצרית  העדה 

חלוקות הדעות בנושא זה.

הגיוס  לעידוד  פורום  הוקם   2012 באוגוסט 
של בני העדה הנוצרית דוברי ערבית על־ידי 
רס"ן ִאהאב שליאן. הפורום הורכב מקצינים 
הביטחון  כוחות  ומאנשי  במילואים,  וחיילים 
ערבית  דוברי  הנוצרית  העדה  מבני  בדימוס 
צה"ל  כי  אמונה  מתוך  זאת  הישראלית. 
הישראלית,  החברה  של  ההיתוך  כור  הוא 
בלתי  חלק  הם  הנוצרים  כי  הבנה  ומתוך 
בהגנתה  להשתתף  ועליהם  מהמדינה  נפרד 
הישראלית.  החברה  בני  כשאר  ובפיתוחה 
היוונית־ העדה  כומר  נדאף,  גבריאל  האב 
אורתודוקסית ביפיע, נתן את התמיכה הדתית 
והרוחנית לחיילים מבני העדה ועודד את בני 

במדינה  ולהשתלב  לצה"ל  להתגייס  העדה 
הפורום  לפעילות  הישראלית.  ובחברה 
רבים  גבריאל קמו מתנגדים  ולפעילות האב 
וננקטו  הנוצרית,  בעדה  ואף  הערבי  בציבור 
פעולות הסתה והכפשה, נאצות ואף אלימות 
נגדו. מ־2013 מלווה האגף הביטחוני־חברתי 
במשרד הביטחון את פעילות הפורום לעידוד 
הגיוס של צעירים נוצרי דוברי ערבית לשירות 
דוברי  הנוצרית  מהדת  מלש"בים  בצה"ל. 
ערבית מקבלים צווי התנדבות לצה"ל כצעד 
ייעודית  יחידה  אין  בצה"ל  גיוס.  המעודד 
לבני הדת הנוצרית והחיילים משרתים בכלל 

היחידות.

ביקורי האפיפיורים בישראל
בה  ביקרו  ישראל  מדינת  של  הקמתה  מאז 
בישראל  ביקר  ב־1964  אפיפיורים.  ארבעה 
היה  זה  ביקור  השישי.  פאולוס  האפיפיור 
של  הראשון  הביקור  היותו  משום  מיוחד, 
הקודש.  בארץ  הקתולית  הכנסייה  ראש 
כ־11 שעות  ונמשך  קצר מאוד  היה  הביקור 
באתרים  האפיפיור  ביקר  שבהן  בלבד, 
הקדושים לנצרות ובירושלים. ב־2000, לרגל 
האפיפיור  ביקר  המילניום,  פתיחת  שנת 
יוחנן פאולוס השני בישראל, והיה לאפיפיור 
נפגש  ביקורו  במהלך  בארץ.  המבקר  השני 
ב"יד  ביקר  המדינה,  ראשי  עם  האפיפיור 

צילום: שאדי חלול
חיילים נוצרים דוברי ערבית בטקס הרמת כוסית
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ושם" ובכותל המערבי וערך טקס מיסה אישי 
בחדר הסעודה האחרונה בירושלים, ומיסות 
בבזיליקת  האושר,  בהר  פתוחות  נוספות 
בירושלים  הקבר  ובכנסיית  בנצרת  הבשורה 

ובבית לחם.

האפיפיור  בישראל  ביקר   2009 במאי 
עם  נפגש  ביקורו  במהלך  ה־16.  בנדיקטוס 
בכיפת  ושם",  ב"יד  ביקר  המדינה,  ראשי 
התפלל  האפיפיור  המערבי.  ובכותל  הסלע 
בחדר הסעודה האחרונה וקיים מיסה בעמק 
יהושפט ובאתרים נוצרים מקודשים נוספים, 
 2014 במאי  הפלסטינית.  ברשות  ביקר  וכן 
והיה  בישראל,  פרנציסקוס  האפיפיור  ביקר 
במדינה.  המבקר  הרביעי  לאפיפיור  בכך 
ביקור  גם  כלל  באזור  האפיפיור  של  מסעו 

ביקורו  במרכז  הפלסטינית.  וברשות  בירדן 
הפטריארך  עם  מפגש  היה  האפיפיור  של 
יובל  שציין  מקונסטנטינופול,  ברתולומאיוס 
למפגש ההיסטורי בין האפיפיור פאולוס ה־6 
ופטריארך קונסטנטינופול אתינגורס, שנערך 
חרם  שנות   910 וסיים  ב־1964  בירושלים 

הדדי בין הנצרות המזרחית והמערבית.

האפיפיור פרנצ'סקוס בכותל )צילום: משטרת ישראל(
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הפולחן הנוצרי
"הביבליה"  הוא  לנצרות  המקודש  הספר 
הכולל את "הברית הישנה" )התנ"ך( בכריכה 
אחת עם הברית החדשה. הברית החדשה על־
פי הנצרות באה לעולם כדי לחדש את הברית 
הישנה עם האל. השם "ברית חדשה" מבוסס 
על הפסוק בירמיהו: "ְוָכַרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְשָׂרֵאל 

ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָשׁה" )ירמיהו לא(.

שונה,  הספרים  של  סדרם  הישנה  בברית 
)חוץ  מסוימות  כשבכנסיות  מספרם,  וכן 
וחלקי  ספרים  כולל  הוא  מהפרוטסטנטים( 
ספרים שאינם בתנ"ך היהודי. הסיבה המרכזית 
לשינויים האלה היא העובדה שנוסח התנ"ך 
לתרגום  שנעשו  בתרגומים  מקורו  הנוצרי 
נוסח  ולא  הירונימוס(,  )תרגום  השבעים 
הקפידה  הפרוטסטנטית  הנצרות  המסורה. 
הנמצאים  הספרים  את  רק  בביבליה  לכלול 
וחלוקתם  סדרם  את  אולם  העברי,  בתנ"ך 
השאירה לפי תרגום השבעים. הברית החדשה 
מורכבת מ־27 ספרים, שהחשובים ביניהם הם 
ארבעה ספרי האווינגליון - "ספרי הבשורה": 
מַתי, מרקוס, לּוַקס ויוחנן, המספרים על חיי 

ישוע ועל תורתו.

הכנסייה
אחת.  ממשמעות  יותר  יש  "כנסייה"  למושג 
שבו  עצמו  הכנסייה  בניין  היא  הראשונה 
מתקיימים הטקסים הדתיים והתפילה. מבנה 
צלב.  המזכירה  בצורה  לרוב  בנוי  הכנסייה 
משני  מורכב  הכנסייה  של  הפנימי  המבנה 
חלקים עיקריים: מקום שבו עורך כוהן הדת 
את המיסה ואסור לקהל המאמינים להתקרב 

לשם, ומקום לישיבת קהל המאמינים.

המשמעות השנייה של הכנסייה היא הארגון 
זה  במובן  הנוצרית.  הדת  של  והממסד 

ואת  המאמינים  קהל  את  כוללת  הכנסייה 
האנשים הממונים עליהם.

ראשון  יום  הוא  הנצרות  של  המקודש  היום 
)"יום האדון"(, שבו המאמינים נוהגים להיפגש 
זה, על־פי האמונה הנוצרית,  ביום  בכנסייה. 

קם ישוע לתחייה והתגלה לתלמידיו.

התפילה בכנסייה
התפילה הנוצרית היא מצווה וזכות. יום א', 
התכנסות  מועד  הוא  השבוע,  את  הפותח 
הקהילה לתפילה – שהיא חובה יומית על כל 
מאמין לפי יכולתו. הנזירים, הנזירות וכוהני 
הדת נתפסים כמי שממלאים את חובות הדת 

בשם כלל הציבור הנוצרי.

היררכיה ותפקידים בנצרות
נזיר )ארכימנדריט(, אב מנזר, דיאקון, כומר, 
פטריארך,  קרדינל,  ארכיבישוף,  בישוף, 
והאורתודוכסים  הקתולים  אצל  אפיפיור. 
בכנסייה.  תפקידים  של  היררכיה  קיימת 
כתות פרוטסטנטיות אחרות, הדוגלות בארגון 
דמוקרטי, מתנגדות לכל צורה של היררכיה 
יש  ולאורתודוכסים  לקתולים  בכנסיותיהן. 
במסדרים  המאורגנים  ונזירים  דת  כוהני 

שונים.

עיקרי הדת הנוצרית
לנוצרים אמונה משותפת שישוע הנוצרי הוא 
הנוצרית האדם שרוי  לפי התפיסה  המשיח. 
וניתן להיגאל  בחטא בשל "החטא הקדמון", 
ממנו על־ידי האמונה והחסד האלוהי שהושג 
שנתפרש  הצלב,  על  ישוע  של  מותו  על־ידי 
ככפרה וגאולת האנושות מחטאיה. הנוצרים 
מחלוקת  )יש  הקדוש  בשילוש  מאמינים 
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השקפתית בין הזרמים השונים בדיוק המושג(, 
הבן  האב,  בדמות  מתגלה  האלוהות  על־פיו 
ורוח הקודש והן של אל אחד. עיקרון נוסף 
אלוהים,  בן  של  בהתגלמות  האמונה  הוא 
שקיבל את הטבע האנושי למעט החטא וגאל 
את  שהקריב  בכך  מחטאיה  האנושות  את 
כעבור שלושה  על הצלב, קם מקברו  עצמו 
יום   40 השמימה  ועלה  צליבתו  מיום  ימים 

לאחר תחייתו.

הנוצרים  עדות  כל  הפרוטסטנטים,  מלבד 
לשמיים.  ועלייתה  מרים  בתרדמת  מאמינות 
כך גם האמונה של כל הנוצרים הקוראים את 
הברית החדשה, בכך שהרתה בהיותה בתולה.

הנוצרים מאמינים בחיי העולם הבא, בנצחיות 
הנפש, וביום הדין, שבו המתים יקומו לתחייה 

וישוע יחזור וישפוט אותם.

שבעת הסקרמנטים הקדושים 
של הנצרות הקתולית 

והאורתודוכסית
המאמין מצווה בשורה של סקרמנטים בימי 
חייו. סקרמנט הוא טקס קדוש בדת הנוצרית, 
כומר.  בידי  למאמינים  כלל  בדרך  הניתן 
לקדושה  המאמין  את  מחברים  אלו  טקסים 

האלוהית באמצעות רוח הקודש.

שבעה  למנות  מקובל  הקתולית  בנצרות 
אך  הכנסייה,  על־ידי  שנקבעו  סקרמנטים 
מתקיים  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  ברוב 
אחרות  לפעולות  הטבילה.  אחד:  סקרמנט 
בכנסיות הפרוטסטנטיות מייחסים ערך דתי 

בלי להפכן לסקרמנטים.

הנוצרית  האמונה  על־פי  מטהרת  הטבילה: 
זה  בטקס  הקדמון".  מ"החטא  הנטבל  את 
במותו  מיסטית  בצורה  משתתף  המוטבל 

ובתחייתו של ישוע והופך להיות בן אלוהים. 
חשיבות טקס הטבילה היא בכך שהוא הופך 
אדם  לכנסייה.  ומצטרף  לנוצרי  האדם  את 
שלא נטבל אינו נחשב לנוצרי, אף אם הוריו 
תינוקות  להטביל  ממהרים  קתולים  נוצרים. 
כדי  מילה,  לברית  בדומה  השמיני,  ביומם 
למנוע מצב שהנולד ימות ללא טבילה ולדאוג 
עדן.  לגן  להיכנס  ראויה  תהיה  שנשמתו 
הבפטיסטים,  ובהן  מסוימות,  נוצריות  כתות 
למבוגרים,  רק  הטבילה  טקס  את  עורכות 
לערך  מודע  להיות  הנטבל  על  לדעתם  שכן 
הטבילה. האורתודוכסים נוהגים להטביל את 
כל הגוף, אולם בימינו רוב הכנסיות הנוצריות 

המערביות מסתפקות בהזיית מים בלבד.

הקתוליות  בכנסיות  ההטבלה  בטקס 
והפרוטסטנטיות, הכומר המקיים את הטקס 
בברכת  שקודשו  מים  פעמים  שלוש  מזליף 
הנטבל,  של  ראשו  קדמת  על  דת  כוהן 
ומכניס אותו לכנסייה "בשם האב, הבן ורוח 
הקודש". הנוצרים הארמנים וכנסיות נוספות 
במים.  במקום  קדוש"  ב"שמן  משתמשות 
הטבילה נערכת בידי כוהן דת, אולם בהיעדרו, 
כאשר קיימת סכנה שאדם ימות ללא טבילה, 
יכול גם אחד מבני הקהילה לערוך את הטקס. 

זה  סקרמנט  "אישוש":  הקדושה  המשיחה 
לילדים  המערביים  הקתולים  אצל  מבוצע 
בהגיעם לגיל שבו התוודעו לעקרונות הדת, 
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האותודוקסים  בקרב   .12-7 גיל  כלל  בדרך 
המשיחה  את  עורכים  והקתולים  המזרחיים 
מיד לאחר הטבילה, מכיוון שעל־ידי טקס זה 
המאמין הופך להיות משכנו של רוח הקודש.

המצח  במשיחת  הוא  "משיחה"  השם  מקור 
כנסיות  בכמה  קדוש".  ב"שמן  המאמין  של 
טקס  לצעירים  לערוך  נהוג  פרוטסטנטיות 
"אישור",  אצלם  הנקרא  למשיחה,  הדומה 
האורתודוקסית  בכנסייה  סקרמנט.  ואיננו 
אולם  זה,  טקס  לבצע  דת  כוהן  כל  יכול 
בידי  רק  נעשה  הדבר  הקתולית  בכנסייה 
בישוף )הגמון( ראש הכוהנים, האחראי לאזור 
כלל  בדרך  שלו,  הקהילה  על  רק  ולא  גדול 
טקס  לפני  רגילה.  בכנסייה  ולא  בקתדרלה 
בעיקרי  הילדים  את  בוחן  הבישוף  המשיחה 
הדת, מסביר את עקרונות האמונה ואז מושח 
את מצחיהם בשמן מקודש בצורת צלב, סומך 
את כפותיו על ראשיהם, מברכם ונותן להם 

מלחם הקודש.

הנישואין: מוסד הנישואין אינו מחייב את כל 
הנוצרים, שכן הברירה לבוא בברית הנישואין 
הדת  הפרט.  של  דעתו  לשיקול  נתונה 
הנוצרית, למעט רוב הכתות הפרוטסטנטיות, 
דוגלת בחיי פרישות, אולם אם המאמין בוחר 
הטקס  מצוות  עליו  מוטלת  נישואין  בחיי 
הם  הדתיים  הנישואין  לכך.  המתלווה  הדתי 
סקרמנט בכנסיות הקתולית והאורתודוכסית, 
יכול  אינו  קתולים  בנישואין  שהתחתן  ומי 
מאמינים  בנצרות  הזרמים  מרבית  להתגרש. 
כי הנישואין הם קשר רוחני־אלוהי, שמטרתו 
רוב  הזוג.  בני  וטובת  צאצאים  להעמיד 
הכנסיות הנוצריות מתירות נישואי תערובת 
הזוג  בן  אם  גם  האורתודוכסית,  למעט 
דתו  את  ממיר  ואינו  אחרת  לדת  משתייך 
של  דעתו  שיקול  ולפי  מסוימים  בתנאים 
האורתודוכסית  בכנסייה  המקומי.  הבישוף 
דת  כוהני  יכולים  המזרחיות  ובכנסיות 

בדרגות נמוכות להיות נשואים, ואילו לאנשי 
דת פרוטסטנטים אין איסור על נישואין כלל. 
במקום  או  בכנסייה  להתקיים  חייב  הטקס 
חייבים שני  ובנוסף  דת,  איש  בנוכחות  אחר 

אנשים נוספים לשמש עדים לטקס.

בנצרות  ביותר  החשוב  הסקרמנט  המיסה: 
הרגילה  המיסה  והאורתודוכסית.  הקתולית 
שעה,  כחצי  הנמשכת  נוצרית  תפילה  היא 
שבה  והמרכזי  העיקרי  )בחלק  שבמהלכה 
מגיש  הכומר  הקדוש"(  "הקורבן  הנקרא 
למתפללים לחם ויין, שהופכים במהלך הטקס 
האמונה,  על־פי  כך,  ישוע.  של  ולגופו  לדמו 
בשרו  למאמינים,  החסד  את  ישוע  מעביר 
הופך לבשרם ודמו נמהל בדמם. מקור הטקס 
בסעודה  לתלמידיו  ישוע  דבר  על  מבוסס 
האחרונה שבה קידש את הלחם והיין ואמר: 
"אכלו את הלחם כי זה בשרי, שתו את היין 
כי זהו דמי, דם הברית החדשה הנשפך בעד 

רבים לסליחת חטאים".
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מיוחדים,  ימים  וציוני  אירועים  חגים,  לרגל 
עורכים את המיסה בליווי זמרה ונגינה והיא 
נמשכת לעתים שעות ארוכות. מיסה רגילה 
בדרך  ביומו,  יום  מדי  בכנסייה  מתקיימת 
את  לערוך  נהוג  וכיום  הבוקר,  בשעות  כלל 
המיסה  ובערב.  הצהריים  אחרי  גם  המיסה 
המנונים,  זמירות,  תפילות,  אמירת  כוללת 
הטקס  וכדומה.  החדשה  בברית  קריאה 
אצל  המוקרב.  הקורבן  הוא  במיסה  המרכזי 
הפרוטסטנטים רווחות דעות שונות - כנסיות 
בנוכחותו  מאמינות  מסוימות  פרוטסטנטיות 
ישוע בקורבן, בשעה שאחרות  הרוחנית של 
גורסות שהטקס הוא רק סמל או זכר לקורבן 

ישוע הנוצרי.

קיימת  דת  כוהן  בפני  הווידוי  חובת  וידוי: 
כאחד,  והאורתודוכסים  הקתולים  אצל 
ומתמיד  מאז  התנגדו  הפרוטסטנטים  אך 
את  לטהר   - הווידוי  מטרת  זה.  לסקרמנט 
האדם מחטאים שחטא לאחר קבלת הטבילה. 
בפני  ברכיו  על  כורע  המתוודה  כלל  בדרך 
מיוחד  בתא  סגורים  כששניהם  הדת,  כוהן 
יושב  שבו  הסגור  החלק  לשניים:  המחולק 
כוהן הדת, והחלק הפתוח למחצה שבו נמצא 
והקתולים  האורתודוכסים  )אצל  המתוודה 
האדם  בתא(.  נעשה  אינו  הווידוי  המזרחיים 
וכוהן הדת, המלווה את  מתוודה על חטאיו 
בתנאי  מחטאיו  לטהרו  מוסמך  המתוודה, 

מחויב  הדת  כוהן  דבריו.  בכנות  שישוכנע 
לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי הווידוי, 
כל מאמין להתוודות לכל הפחות פעם  ועל 

בשנה, רצוי במיוחד לפני הפסחא.

משיחת החולה: ניתנת בידי כוהן הדת בדרך 
ערש  על  הנמצאים  אנושים  לחולים  כלל 
הבא  העולם  אל  לצאת  שיוכלו  כדי  דווי, 
העדן.  לגן  ולהגיע  קטנים  מחטאים  נקיים 
נהוג אצל הפרוטסטנטים.  אינו  זה  סקרמנט 
הווידוי  כלל,  למשיחה עצמה קודמים בדרך 
וההתייחדות עם הקורבן. המשיחה מבוצעת 
העיניים,  את  מושח  הדת  כשכוהן  בשמן, 
האוזניים, השפתיים, האף ואת כפות הידיים 
והרגליים - אותם איברים בגוף שבאמצעותם 
האורתודוכסים  אצל  לחטוא.  האדם  עלול 
יותר  מוכוון  הטקס  המזרחיים  והקתולים 
הקתולים  אצל  וגם  החולה,  של  לריפויו 
את  לשנות  היא  היום  הנטייה  המערביים 
השם ל"משיחה של החולה" במקום "משיחה 

אחרונה".

ההסמכה: סקרמנט זה עוסק בהכשרת נוצרים 
ההקדשה  ולבישופים.  לכמרים  פשוטים 
לכהונה נעשית על־ידי אדם שקיבל הסכמה 
החייב  בוותיקן,  הקתולית  הכנסייה  מטעם 
בכמה  נעשית  והיא  בישוף,  בדרגת  להיות 
יכול  אדם  כל  )לא  המועמד  בחירת  שלבים: 
והכוונתו  להיות כוהן מטעם האל(, הדרכתו 
ומינויו  אדם  אותו  של  השבעה  המקצועית, 
לתפקיד כומר או בישוף. נוסף לסקרמנטים 
בכנסייה  וביחוד  הנוצריות,  בכנסיות  קיימים 
הקתולית, "כלי עזר לפולחן" פעולות מיוחדות 
או חפצים שהוקדשו על־ידי הכנסייה ומקנים 
תועלת רוחנית למבצעים פעולה מסוימת או 
עשיית  לדוגמה,  אלו.  בחפצים  למשתמשים 
סימן הצלב )הצטלבות(, מים ושמן קדושים, 

מחרוזת, קטורת, פעמונים, נרות ומנורות.
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המשמשים  שונים  מלבושים  הדת  לכוהני 
הקתולים  ובטקסים.  היום־יום  בחיי  אותם 
והאורתודוכסים לובשים בדרך כלל גלימות, 
בגלימות  משתמשים  הפרוטסטנטים  ואילו 
האורתודוכסים  הפולחן.  בעת  רק  פשוטות 

הקודש,  עבודת  בשעת  פאר  בגדי  לובשים 
המקנים צביון מיוחד לטקסיהם. המלבושים 
מצטיינים  הקתולים  הדת  כוהני  של 
שונים  לאירועים  ומותאמים  בצבעוניותם, 

כמו: אבל, שמחה וכדומה.
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נצרות קתולית
ביותר  הגדול  הזרם  היא  הקתולית  הנצרות 
הרומית- הכנסייה  עומדת  בראשו  בנצרות, 
ברומא  הוותיקן  בקריית  שמרכזה  קתולית 
של  ההיררכית  המערכת  בראש  שבאיטליה. 
שהוא  האפיפיור,  עומד  הקתולית  הכנסייה 
"פטרוס  של  כסאו  על  ויושב  הכנסייה  ראש 
האפיפיור  הראשון.  האפיפיור  הקדוש", 
ונתפס  ישוע,  של  שליחיו  לבכיר  נחשב 
בעיני המאמינים כנציג אלוהים עלי אדמות. 
רק  לא  מוחלטת,  האפיפיור  של  סמכותו 
משמעת  בענייני  גם  אלא  ובמוסר  באמונה 
וניהול הכנסייה. אפיפיור מוחלף רק עם מותו, 
לאחר שראשי הכנסייה מתכנסים ומחליטים 
דופן  יוצא  חריג  )מקרה  חדש  אפיפיור  על 
הוא האפיפיור בנדיקטוס ה־16 שפרש מכס 
האפיפיורות ב־2013 בשל גילו המבוגר ומצבו 
הבריאותי(. תחת סמכות האפיפיור נמצאים 
שמורכב  הנוצרי  "הסנאט"  הקרדינלים, 
והם  מדינות  מעשרות  והשפעה  כוח  מבעלי 
נבחרים על־ידו. ההיררכיה הכנסייתית מתחת 
וכמרים,  מארכיבישופים  מורכבת  לאפיפיור 
החסד  את  להעביר  אמורים  אלה  כשכל 
הכנסייה  מאנשי  חלק  למאמינים.  האלוהי 
הפורשים  ונזירות  נזירים  הם  הקתולית 
מהעולם ומתחייבים לחיי ציות, עוני, ורווקות 
במנזרים. העולם מחולק ל־2,235 בישופיות, 

ארכיבישוף  עומד  מהן  אחת  כל  כשבראש 
המאמינים  של  הדתית  לרווחתם  האחראי 

בבישופות שלו.

מרכז החיים של הקתולים הוא טקס המיסה 
שנערך כל יום ראשון, ובכמה ימים קדושים 
נוספים כמו בחג המולד ויום פטרוס הקדוש, 
להשתתף.  הקתולים  כל  מחויבים  שבהם 
חלק נוסף וחשוב אחר של חיי הקתולים הם 
"השעות הקנוניות" - תפילות המתרחשות כל 

יום בזמנים קבועים. 

נצרות אורתודוכסית
הנצרות האורתודוכסית מבוססת על מסורות 
דגש  ושמו  בביזנטיון,  שהתפתחו  נוצריות 
הפן  על  הקתולית  הנצרות  מן  יותר  רב 
השם  הנוצרי.  הפולחן  של  והטקסי  המיסטי 
הנכונה",  "הדרך  פירושו  "אורתודוקסי" 
והשפעתה של הנצרות האורתודוכסית גדולה 
המזרח־התיכון,  ובארצות  אירופה  במזרח 
מרכזה  אירופה.  במערב  קהילות  גם  יש  אך 
האורתודוכסית  הנצרות  של  ההיסטורי 
היום.  של  איסטנבול  בקונסטנטינופול,  היה 
לכמה  מפוצלת  האורתודוכסית  הכנסייה 
כנסיות שונות: הנצרות הרוסית־אורתודוכסית 
הרומנית־ הכנסייה  )הפרובוסלאבית(, 
יוונית־אורתודוכסית  נצרות  אורתודוכסית, 
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הירושלמית  הפטריארכיה  ארמנית.  ונצרות 
נחשבת לפטריאריכיה החמישית בחשיבותה 

ובזמן קיומה.

נצרות פרוטסטנטית
עיקרי  זרם  היא  הפרוטסטנטית  הנצרות 
האורתודוקסית  הנצרות  לצד  בנצרות 
הכומר  על־ידי  נוסד  זה  זרם  והקתולית. 
הרפורמציה  מחולל  הגרמני,  לותר  מרטין 
בממסד  לשחיתות  בתגובה  הפרוטסטנטית, 
על  הפרוטסטנטים  הקתולי.  הכנסייתי 
לכתבי  בזיקה  מאוחדים  השונים  פלגיהם 
הקודש כסמכות הקובעת בכל עניני האמונה. 
ואת  האפיפיורות  מוסד  את  שוללים  הם 
בתפקידה  הקתולית  הכנסייתית  ההיררכיה 
לסדרי  ומתנגדים  לאל,  האדם  בין  כמתווכת 
נזכרים  שאינם  ומנהגים  ולטקסים  הפולחן 
בכתבי הקודש כמו: הערצת קדושים, פולחן 
האיקונין ועוד. הפרוטסטנטים נוהגים לקיים 
את טקסי התפילה על־ידי כוהני דת מוסמכים 
הזרמים  העדות,  הכנסיות,  המקום.  בשפת 
מאוגדים  השונים,  הפרוטסטנטים  והכיתות 
שמרכזה  עולמית"  כנסיות  ב"מועצת  כיום 
פועלים  הכנסיות  וברוב  בשווייץ,  בז'נבה 

רועים המכוונים את עדת המאמינים.

בארץ ישראל אין סיעות פרוטסטנטיות רבות. 
החליטו  הפרוטסטנטיות  מהקהילות  חלק 
לעלות לארץ ישראל ולהגשים בכך את תורתו 
יישוב  על־ידי  הגאולה  את  לזרז  ישוע  של 
הארץ. הקבוצה הידועה ביותר מזרם זה היא 
והקימו  מדרום־גרמניה,  שבאו  הטמפלרים 
כמה מושבות בארץ ובהן: חיפה, שרונה בתל 

אביב ועוד.

פרוטסטנטיות  קהילות  כמה  בנוסף, 
אמריקניות הגיעו לארץ והקימו כאן מושבות, 
לדוגמה, מלון אמריקן קולוני, וחווה חקלאית 

שנבנתה מחוץ ליפו ונקראה "לה מאנט הופ" 
)הר התקווה(. שכונת התקווה המוכרת כיום, 

קרויה על שם אותה חווה.

מאמינים  מיליוני  הפרוטסטנטיות  לכנסיות 
לאחר  בגודלו  השני  הזרם  והיא  בעולם, 

הקתוליּות.

הבדלים בין הכנסיות
בחלק מן הכנסיות הקתוליות המאמינים יכולים 
לראות את הכומר; בכנסיות האורתודוכסיות 
לא  המזרחיות־קתוליות  הכנסיות  מן  ובחלק 
"איקונוסטאזיס"  קיר הנקרא   - לראותו  ניתן 
כמחיצה.  ומשמש  לכומר  הקהל  בין  מפריד 
ובכנסיות  פסלים,  יש  קתוליות  בכנסיות 
האורתודוכסיות אין פסלים אלא רק איקונות, 
ואילו אצל הפרוטסטנטים קיים איסור גורף 
אדם  בני  של  ופסלים  בתמונות  שימוש  על 
ככלי עזר לפולחן. בכנסיות קתוליות יש תאי 
הקתולים  אצל  לא;  ובאורתודוכסיות  וידוי 
פירוש  ללא  הקודש  כתבי  קריאת  אסורה 
שהפרוטסטנטים  בשעה  מוסמך,  כנסייתי 
וללא  חופשי  באופן  בהם  לקרוא  מרבים 
הפרוטסטנטים  כמורה;  איש  בתיווך  צורך 
מאשר  פחות  לא  לתנ"ך  חשיבות  מייחסים 
לברית החדשה, לעומת הקתולים המייחסים 

משמעות רבה יותר לברית החדשה.

פונדק הטמפלרים ירושלים
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יום ראשון
הוא  הנוצריות  העדות  כל  של  המנוחה  יום 
הלטינית  בשפה  הנקרא  בשבוע,  ראשון  יום 
דומיניקה dominica, "יום האלוהים". כתות 
פרוטסטנטיות אחדות מקיימות את מנוחתן 

בשבת.

חג המולד
יום  את  מציין   )Christmas( המולד  חג 
הקתולים  אצל  נחוג  החג  ישוע.  הולדת 
בינואר  ב־7  בדצמבר,  ב־25  והפרוטסטנטים 
אצל  בינואר  וב־9  האורתודוכסים  אצל 

הארמנים. לפי לוח השנה הקתולי.

נובע  השונים  הזרמים  בין  החג  מועד  שינוי 
והפרוטסטנטים  הקתולים  שאצל  מהעובדה 
בסוף  )שנקבע  הגרגוריאני  הלוח  מקובל 
גרגוריוס  האפיפיור  על־ידי  ה־16  המאה 
תושבי  האורתודוכסים  שאצל  בשעה  ה־13( 
)על־שם  היוליאני  הלוח  ישראל מקובל  ארץ 

יוליוס קיסר(.

בדצמבר   25/24 שבין  הלילה  בחצות 
הכנסיות  בכל  חצות  מיסות  מתקיימות 
בארץ  המולד  בחג  העיקרי  הטקס  בישראל. 
הלידה  ובמערת  המולד  בכנסיית  מתמקד 

בבית לחם, בירושלים ובנצרת, שם מתקיימת 
בכל שנה תהלוכה מיוחדת לרגל החג.

מנהגי חג מיוחדים הם עץ האשוח המקושט 
העיר  ובחוצות  בבתים  המוצב  והמואר 
שמסביבו מתרכזים החוגגים, וכמו כן בחג זה 
נוהגים לערוך סעודות חגיגיות ולתת מתנות 

לבני המשפחה ולידידים.

חג ראש השנה
חג  אינו   )New Year( השנה  ראש  חג 
השנה  את  פותח  והוא  אזרחי,  אלא  נוצרי 
של  המילה  ברית  יום  את  בין השאר  ומציין 
אצל  נחוג  החג  האלוהים.  אם  וחג  ישוע 
בינואר  ב־1  והפרוטסטנטים  הקתולים 
זה  ביום  בינואר.  ב־14  ואצל האורתודוכסים 
ונוהגים לשלוח  חגיגיות,  מתקיימות תפילות 

ברכות זה לזה ולהעניק מתנות.

חג הבשורה
חג הבשורה הוא חג רשמי לכבוד "הבשורה". 
תשעה חודשים בדיוק לפני חג המולד, ב־25 
התייצב  הנוצרית,  המסורת  על־פי  במארס 
ויוסף  מרים  של  בביתם  גבריאל  המלאך 
מרוח  הרתה  מרים  כי  להם  ובישר  בנצרת 
הקודש ובעוד תשעה חודשים היא תלד את 
של  ביתה  עמד  שבו  במקום  האלוהים.  בן 

מרים הוקמה לימים כנסיית הבשורה.

חג הדקלים
"יום  האחר  בשמו  גם  ידוע  הדקלים  חג 
של  ראשון  ביום  נחוג  הדקלים",  של  ראשון 
החג  של  מקורו  הפסחא.  חג  שלפני  השבוע 
תושבי  שערכו  הפנים  קבלת  בטקס  הוא 
ירושלים לישוע שבוע לפני פסח, עם היכנסו 
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על־ החמור.  על  רכוב  כשהוא  העיר  בשערי 
פי המסורת הנוצרית, אנשי העיר קידמו את 
בידיהם  שאחזו  דקלים  כפות  בנפנוף  פניו 
ובברכת "ברוך הבא בשם אלוהים". בכנסיות 
תמרים  כפות  בחלוקת  החג  מצוין  רבות 
למתפללים, ובתהלוכות שבהם נושאים כפות 
שבורכו  אחרים(  עצים  ענפי  )או  תמרים 
במים הקדושים, ומשחזרים את כניסת ישוע 
לירושלים בקריאות "הושע נא". חג הדקלים 
הוא הראשון בסדרת המועדים החלים בשבוע 

שלפני חג הפסחא.

יום חמישי הקדוש
ביום חמישי שלפני חג הפסחא מזכירים את 
את  ישוע  רחץ  שאחריה  האחרונה  הסעודה 
רגלי התלמידים כאקט סמלי של ענווה. באותו 
יום נוהגים הקתולים לבקר בסונקולום )אולם 
הסעודה האחרונה( על הר ציון, ולקרוא את 
הפסוקים הנוגעים ל"שבוע הקדוש" - השבוע 

שחל בו חג הפסחא.

יום שישי הטוב
יום שישי הטוב )Good Friday( שלפני חג 
הפסחא הוא יום אבל המציין את צליבת ישוע 
מסע  לאחר  שבירושלים,  הגולגלתא  בגבעת 

ב"ויה דולרוזה" - דרך הייסורים.

ברבות  שבתון  יום  הוא  הטוב  שישי  יום 
מקובל  הקתולים  אצל  הנוצריות.  מהארצות 
ואילו  לאבל,  כביטוי  ומים  לחם  רק  לאכול 
גם  זה.  ביום  לצום  נוהגים  האורתודוקסים 
זה,  ליום  מיוחד  מעמד  יש  לפרוטסטנטים 
אך  מיוחדת  תפילה  מתנהלת  ובכנסייה 
נוהגים  בירושלים  מתקיימת.  אינה  המיסה 
התחנות   14 לאורך  להלך  נוצרים  צליינים 
בתלבושות  לבושים  כשהם  דולרוזה",  ב"ויה 

תקופתיות ומשחזרים את צליבתו של ישוע.

שבת האור בכנסיית הקבר
שבת האור או טקס האש הקדושה, נחגג על־
בכנסיית  שנה  מדי  המזרחיות  הכנסיות  ידי 
ביום שבת שלפני חג הפסחא. על־פי  הקבר 
האמונה הנוצרית בעת הטקס נדלקת בקפלת 
הקבר אש באופן ניסי מהשמיים, ומסמלת את 

האור שבא לעולם עם תחייתו של ישוע.

טקס זה נחשב לחשוב ביותר בטקסי הכנסיות 
המזרחיות, ומנוהל בהתאם לכללי הסטטוס־
הטקס  את  הקבר.  בכנסיית  המקובלים  קוו 
מוביל הפטריארך היווני־אורתודוקסי המייצג 
את הכנסייה האורתודוקסית. לטקס המרכזי 
האש  הופעת  עם  ארמני.  בישוף  גם  שותף 
היווני  הפטריארך  )ההיכל(,  האדיקולה  בלב 
והבישוף הארמני מעבירים אותה למאמינים 
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בשפות  קוראים  כשכולם  שבחוץ,  הנרגשים 
אנסטי".  "כריסטוס  קם",  "המשיח  שונות: 
החשובות  הנוצריות  לערים  מועברת  האש 
מועברת  וכן  ונצרת,  לחם  בית  בארץ: 
ברחבי  אורתודוכסיים  למרכזים  במטוסים 
העולם )רוסיה, אוקראינה, ארמניה, רומניה, 
גיאורגיה, מולדובה, בולגריה, יוון( שם מחכים 

לה ועורכים בכנסיות חגיגות תחיה.

חג הפסחא "החג הגדול"
חג הפסחא הוא החג החשוב ביותר לנצרות, 
תחייתו,  ואת  ישוע  של  מותו  את  ומציין 
)תקומה(.  "קיאמה"  בערבית  שמו  ומכאן 
לתחייה  ישוע  קם  הנוצרית,  המסורת  על־פי 
שלושה ימים לאחר שנצלב ונקבר בירושלים. 
לפסחא קודמים 40 ימי אבל, שבהם נוהגים 
פסחא  השם  מקור  בשר.  מאכילת  להימנע 
לתאריך  בהתאם  "פסח",  העברית  במילה 
הנוצרית,  האמונה  על־פי  ישוע,  הוסגר  שבו 
שערך  הסדר  ליל  סעודת  במהלך  לרומאים, 
נשפט  ישוע  בלילה.  בחמישי  תלמידיו  עם 
ונצלב ביום שישי, וקם לתחייה ביום ראשון. 
לאחר  הראשון  א'  ביום  נחוג  הפסחא  חג 
)בין החודשים  מילוא הירח בראשית האביב 
הטקסים  נערכים  כשבארץ  ואפריל(,  מארס 

העיקריים של חג הפסחא בכנסיית הקבר.

חג העלייה לשמיים
חג העלייה השמימה חל 40 יום אחרי הפסחא, 
ונחגג לזכר עלייתו של ישוע השמימה 40 יום 
מסופר  הנוצריים  בכתבים  תחייתו.  לאחר 
בכל  ישוע  התהלך  הללו  הימים  שבמשך 
שונות  בהזדמנויות  והופיע  בארץ  הכנסיות 
לתלמידיו ולחסידיו. בכל הכנסיות חג העלייה 
על  חובה  שבהם  החשובים,  החגים  בין  הוא 
כל המאמינים להיות נוכחים במיסה ולהימנע 

מעבודה.

חג השבועות
חג השבועות )Pentecost - ביוונית חמישים( 
חל 50 יום אחרי הפסחא, ומציין את המאורע 
שבו נחה רוח הקודש על שליחי ישוע. טקס 
הסעודה  באולם  יום  באותו  נערך  מיוחד 
האחרונה שעל הר ציון. בדומה לכל חגי עונת 
ומועדו  נע  חג  הוא  פנטקוסט  גם  הפסחא, 
נקבע בכל שנה בהתאם למועדו של הפסחא.

חג הִהשתנות
את  ומציין  באוגוסט  ב־6  המצוין  נוצרי  חג 
המעמד שבו נגלה ונחשף ישוע כבן האלוהים 
גבוה,  בהר  ויוחנן  יעקב  פטרוס,  לשליחיו 
תבור,  הר  הוא  הנוצרית  המסורת  שעל־פי 

בשעה שדיבר עם משה ואליהו. 

חג תפארת הצלב
מדי  המצוין  וקתולי  נוצרי־אורתודוקסי  חג 
בספטמבר  )ב־27  בספטמבר  ב־14  שנה 
בכנסיות המשתמשות בלוח השנה היוליאני( 
בדיוק 40 ימים לאחר חג הִהשתנות. חג זה, 
פרובוסלביים,  רוסים  בקרב  בעיקר  הנפוץ 
מציין את מציאת הצלב על־ידי הלנה אמו של 
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הקיסר קונסטנטין. על־פי המסורת הנוצרית, 
המלכה הלנה מצאה את הצלב האמיתי של 
ישוע. פועליה שחפרו במקום איתרו שלושה 
והשניים האחרים  ישוע  - האחד של  צלבים 
אחד  על־פי  עמו.  שנצלבו  הגנבים  של 
תהלוכת  החפירה  בשעת  עברה  הסיפורים, 
לוויה, והמלכה ציוותה על אנשיה להניח את 
הצלבים אחד אחרי השני על גופת המת. המת 

קם לתחייה, וכך זיהו את הצלב האמיתי.

מדורות  בהדלקת  שנה  מדי  נחגג  הצלב  חג 
שנמצא  הכומר  כאשר  ססגוניות,  ותהלוכות 
בראש התהלוכה נושא נר אדום גדול המנציח 
לאומי  חג  זה  היה  במקור,  הקודש.  רוח  את 
שנקבע על־ידי הקיסר הרקליטוס במאה ה־7, 
כאשר ניצח את הפרסים, החזיר לירושלים את 
הצלב האמיתי וקבע את החג כזכר לניצחונו.

חג ההתגלות
ב־6  והפרוטסטנטים  הקתולים  אצל  נחוג 
בינואר.  ב־19  האורתודוכסים  ואצל  בינואר, 
חג  את  בינואר  ב־19  חוגגים  הארמנים 
ההתגלות ואת חג המולד גם יחד. החג מציין 
מן  שבאו  המלכים  שלושת  של  ביקורם  את 
המזרח )האמגושים – חכמי קדם( לבית לחם, 

כדי לחלוק כבוד ולהגיש מתנות זהב, לבונה 
ומור, לילד ישוע שהתגלה לכל הגויים כמשיח, 
הטבלתו  בעת  הקודש  רוח  התגלות  את  וכן 
של ישוע בידי יוחנן המטביל. החגיגות לזכר 
המאורע מתרכזות בארץ בבית לחם. בארצות 
מתנות  לחלק  הנ"ל  בחג  נוהגים  מסוימות 
לילדים, דומה לנוהג של חג סיינט ניקולאס 

בארצות אחרות.

חגים לכבוד קדושים
לקתולים ולאורתודוכסים קדושים לרוב, ולכל 
קדוש יום מיוחד המוקדש לו. ב־1 בנובמבר 
זוכים  כשבארץ  הקדושים",  "כל  חג  נחוג 
פטרוס,  מרים,  הקדושים  מיוחדת  להערצה 

אליאס, יוסף וג'ורג.
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םכון ל־2019 כ־77% מהםוצצונ דובצו עצבות בושצאל מתגוצצונ בוושובונ ובכפצונ 
בצפון המדוםה. אוכלוסווה םוצצות גדולה שאוםה דובצת עצבות מתגוצצת בעוקצ במצכז 
ענ  הוושובונ  ל־2019  לסטטוסטוקה  המצכזות  הלשכה  םתוםו  על־פו  ובחופה.  האצץ 
האוכלוסווה הםוצצות דובצו עצבות הגדולה בוותצ בושצאל הנ: םצצת, חופה, וצושלונ 

ושפצענ.

למצוא  םותן  משמעותו  באופן  עצבות  דובצת  םוצצות  אוכלוסווה  ענ  עצבונ  וושובונ 
בכפצונ בגלול כמו: אעבלון, םצצת, שפצענ, פקועון, מע'אצ, ופוע, אבו־סםאן, צווםה, 
כפצ כםא, ג'ֵדודה־מכצ ובעםה. הוושובונ שבהנ וש צוב עצבו םוצצו מובהק הנ: מעולוא, 

פסוטה, עולבון, ג'ש )גוש חלב( וצאמה.

מעיליא
מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל בסמוך 
לעיר מעלות־תרשיחא, שמרבית תושביה הם 
לכנסייה  המשתייכים  ערבית  דוברי  נוצרים 
כמועצה  הוכרזה  מעיליא  היוונית־קתולית. 
הלשכה  נתוני  על־פי  ב־1957,  מקומית 
חיים  ל־2017  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית 

בכפר כ־3,200 תושבים.

מקור השם: יש חוקרים המזהים את היישוב 
בתנ"ך  המוזכרת  בעלות"  "אשר  העיר  עם 

בספר מלכים א' )ד', ט"ז(.

עדויות  נמצאו  הכפר  באזור  היסטוריה: 
יישוב  על  המעידות  שונות  ארכאולוגיות 
בתקופת  החל  שונות,  בתקופות  במקום 

בתקופה  וכן  הברזל  בתקופת  הברונזה, 
הרומית. עדות לכך הוא שבר זכוכית שנמצא 
במקום ועליו מנורה, המעידה על התיישבות 

יהודית קדומה במקום.

היישוב הנוכחי החל עם בניית "מבצר המלך" 
בתחילת המאה ה־12 על־ידי בלדווין השלישי, 
לבירת  מעיליא  הפכה  ה־12  המאה  ובמהלך 
הגליל. ב־1265 נכבש המבצר על־ידי השליט 
המוסלמי ביברס, ולאחר מכן החלו מוסלמים 

להתיישב במקום.

ט'אהר  הבדואי  השליט  ביצע  ה־18  במאה 
אל־עמר חילופי אוכלוסין - הוא הביא לכפר 
נוצרים מלבנון ומסוריה, ואת תושבי מעיליא 
החלו  הנוצרים  בתרשיחא.  יישב  המוסלמים 
כשמאוחר  בו,  והתיישבו  המבצר  בשיפוץ 
יותר התפתח הכפר לכיוון מערב. בזמן מבצע 
הגליל  שנכבש  בעת   1948 בשלהי  "חירם" 

העליון, נותרו תושבי מעיליא בכפרם.

דברים ייחודיים: במרכז הכפר נמצאת מצודה 
צלבנית בשם "מבצר המלך", שנבנתה במאה 
הראשונה.  ירושלים  ממלכת  בתקופת  ה־12 
המבצר נועד להגן על הדרך ההולכת מחוף 
והיה  בסוריה  דמשק  לעבר  ומעכו  הים 

בבעלות המלך. מכאן שמו.
)bukvoeb :שרידי מבצר המלך )צילום
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ַפסּוָטה
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
ערבית  דוברי  נוצרים  תושביה  שמרבית 
המשתייכים לכנסייה הייונית־קתולית. פסוטה 
הוכרזה מועצה מקומית ב־1965, על־פי נתוני 
לסוף  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

2017 מתגוררים בה כ־3,100 תושבים.

היישוב  שם  נושאת  פסוטה  השם:  מקור 
והתלמוד.  המשנה  מימי  "מפשטה"  היהודי 
הבית  וחורבן  ברומאים  הגדול  המרד  לאחר 
למשפחת  מושב  "מפשטה"  שימשה  השני 
הכהונה,  משמרות  מכ"ד  חרים,  הכוהנים 

הנזכרת בקינה של אלעזר הקליר.

על־ בפסוטה  הצלה  בחפירות  היסטוריה: 
נתגלו   )2005-2004( העתיקות  רשות  ידי 
ממצאים ארכאולוגים רבים כדוגמת חרסים, 
המעידים על התיישבות מהתקופה הכנענית 
והתקופה  הישראלית  התקופה  הקדומה, 
הביזנטית. בשלהי המאה ה־18 החלו נוצרים 
להתגורר בכפר, ובשלב מאוחר יותר הצטרפו 

גם מוסלמים.

במהלך מבצע "חירם" נשארו תושבי פסוטה 
נוספו  העצמאות  מלחמת  ולאחר  בכפרם, 

למועצה פליטים מכפרי הסביבה.

הנמצאת  הכנסייה  בחצר  ייחודיים:  דברים 
ביישוב נתגלו שרידי בית כנסת. בתוך הכפר 
בריכת  ובה  טבע,  שמורת  נמצאת  עצמו 

האזור  תושבי  בפי  הנקראת  פסוטה,  החורף 
"טטרמה".

עילבון
בישראל,  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
הוכרזה  עילבון  לכנרת.  מערבית  השוכנת 
נתוני  על־פי  ב־1973,  מקומית  כמועצה 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל־2017 
רובם  תושבים,  כ־5,000  בכפר  מתגוררים 

נוצרים ומיעוטם מוסלמים.

את  כנראה  משמר  הכפר  שם  השם:  מקור 
שמו של היישוב היהודי הקדום עיילבו, אחת 

מ־24 ערים של משמרות כהונה.

בתקופות  מיושב  היה  הכפר  היסטוריה: 
הבית  כתקופת  ההיסטוריה  במהלך  שונות 
שני, הרומית והביזנטית. לאחר כישלון המרד 
הגדול ב־70 לספירה התיישבו בכפר כוהנים 
מבית קוץ. הכפר ננטש לתקופה לא ידועה, 
וההתיישבות בו התחדשה במאה ה־19 על־ידי 
משפחות ערביות של נוצרים מארונים שעברו 
מדיר־ נוצרים  תושבים  בסביבה;  מהכפרים 
חנא, עראבה וסכנין. במאה ה־19 זכה הכפר 
להתרחבות, עת הגיעו אליו משפחות נוצריות 
מכל רחבי הגליל. ב־1899 נבנה חדר הלימוד 
הקתולים  הכמרים  על־ידי  לבנים  הראשון 

צילום: ד"ר אבישי טייכר
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הגרמנים מכנסיית אל־טאבג'ה )טבחה( שעל 
שפת הכנרת הצפונית מערבית.

הכפר  תושבי  שיתפו  העצמאות  במלחמת 
פעולה עם כוחות "צבא ההצלה" של קאוקג'י, 
"חירם",  מבצע  במסגרת   ,1948 ובאוקטובר 
נכבש הכפר על־ידי חטיבת גולני. 800 תושבי 
רב  לחץ  בשל  אולם  ללבנון,  גורשו  עילבון 
הורשו  ובלבנון  בישראל  כמורה  אנשי  מצד 
תושבי הכפר לחזור לבתיהם ב־1949. ב־1879 
של  ביוזמתו  בכפר  קתולית  כנסייה  הוקמה 

הכומר בולוס אשקר.

קברים  מערות  בכפר  ייחודיים:  דברים 
הביזנטית,  מהתקופה  עתיקים  ושרידים 
שחלקם לא נחקרו עדיין על־ידי ארכאולוגים. 
במרחק 2 קילומטרים מעילבון התגלו שרידי 
בית כנסת מהמאה ה־3. אזור בית הכנסת היה 
והביזנטית,  הרומית  התקופה  לאורך  מיושב 
הכפר  שכן  ששם  משערים  כשהחוקרים 
הכוהנים  ממשמרת  כוהנים  גרו  ובו  עוזיאל 
רחבת  את  לראות  ניתן  עילבון  בכפר  אביה. 
אל־חארה הכיכר הציבורית בלבו של הכפר, 
ששימש  עילבון  של  המים  מעיין  את  וכן 
יש  כן  כמו  הכפר.  של  החיים  כמקור  בעבר 
שלוש כנסיות, שהגדולה בהם היא הכנסייה 

הקתולית העתיקה.

ג'ש - גוש חלב
יישוב בגליל העליון, צפונית־מערבית לצפת 
על כביש 89. היישוב קיבל מעמד של מועצה 
מקומית ב־1963 ושייך מנהלית למחוז הצפון 
דובר הערבית  ג'ש הוא היישוב  ישראל.  של 
נוצרים־ הם  תושביו  שרוב  בישראל  היחיד 
על־ מוסלמים.  של  מיעוט  לצד  מארונים, 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי 
כ־3,100  בג'ש  מתגוררים   2016 לסוף  נכון 

תושבים.

הקדום  שמו  את  משמר  הכפר  השם:  מקור 
של המקום, בעת העתיקה שכן במקום יישוב 
יהודי בשם "גוש חלב". בתקופה האסלאמית 

נקרא היישוב ג'וש או ג'יש.

לראשונה  יושבה  חלב  גוש  היסטוריה: 
מופיעה  איננה  היא  הכנענית.  בתקופה 
במקרא, אך במשנה מצוין שהיא עיר מוקפת 
חומה מימות יהושע בן־נון. בתקופה שלאחר 
חורבן בית ראשון יושבה כנראה בידי צאצאי 
שארית הפליטה או בידי עולי בבל. בימי בית 
שני היה גוש חלב כפר חשוב בגליל העליון, 
כיוחנן  הידוע  לוי  בן  יוחנן  הוא  ואחד מבניו 
ברומאים.  המרד  ממנהיגי  אחד  חלב,  מגוש 
בתקופת המשנה והתלמוד הייתה תקופה של 
שגשוג ופריחה בגליל, וגוש חלב מתפרסמת 
"אוכלין  שלה.  והשמן  הזיתים  ענף  בזכות 
חלב"  ומגוש  ממירון  שיכלו  עד  הזיתים  על 

)ירושלמי מסכת שביעית(.

על־ הכפר  יושב  ה־18  המאה  בראשית 
מספר  לצד  וקתולים,  נוצרים־מארונים  ידי 
רעידת  הרסה  ב־1837  מוסלמיות.  משפחות 
וכ־200 תושבים  רוב מבני הכפר  אדמה את 
ההתיישבות  חודשה  הרעש  לאחר  נהרגו. 

בכפר.

קבר שמעיה ואבטליון, גוש חלב 
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באוקטובר  ב־29  צה"ל  על־ידי  נכבש  הכפר 
1948, במהלך מבצע "חירם". לאחר מלחמת 
העצמאות עזבו רוב התושבים המוסלמים את 
מכפרי  אליו  הגיעו  נוצרים  ופליטים  הכפר, 
הכפר  תושבי  רוב  בהם  שנהרסו,  הסביבה 
הם.  גם  מארונים  בירעם,  הנוצרי־מארוני 
כתוצאה מכך עלה אחוז התושבים הנוצרים 

בכפר.

בית  שרידי  נמצאו  בכפר  ייחודיים:  דברים 
המהווים  מיוחד,  קבורה  ובית  עתיק  כנסת 
היהודית  חלב  גוש  של  הקברות  מבית  חלק 
המיוחסים  קברים  בכפר  יש  הקדומה. 
הסנהדרין  מחכמי  ולאבטליון,  לשמעיה 

הגדולה בירושלים.

ראמה
כ־5  מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל, 
כרם  בית  בבקעת  מכרמיאל  קילומטרים 
הוכרזה  היא  הגליל.  בלב  שגור(  )בקעת 
נתוני  על־פי  ב־1954,  מקומית  כמועצה 
נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
לדצמבר 2016 מתגוררים בה 7,500 תושבים, 
כמחציתם נוצרים והשאר דרוזים ומוסלמים.

מקור השם: שמו אוצר את המונח רם )גבוה, 
חזק(, ויש המזהים בו את הרמה המקראית, 
וחצור"  והרמה  "ואדמה  נפתלי  בנחלת  עיר 

)יהושע יט(.

אדוארד  האמריקני  החוקר  היסטוריה: 
רובינסון שביקר בארץ ישראל ב־1838 זיהה 
היישוב רמה בנחלת שבט אשר כמקור  את 
עברית  כתובת  בו  ונמצאה  הכפר,  של  שמו 
מהמאה ה־3. בזיהוי היישוב הקדום הסתייע 
גבעה  על  שמצא  בסרקופגים  רובינסון 

התקיימה  שבאתר  שהוכיחו  לכפר,  הסמוכה 
בארץ  הצלבני  השלטון  בעת  חשובה  עיר 
ישראל. היישוב הנוכחי הוקם, לפי המסורת 
הכפרים  בין  והיה  ה־17  במאה  המקומית, 
הגדולים ביותר בגליל בתקופה העות'מאנית. 
הכפר נכבש על־ידי כוחות "ההגנה" במלחמת 
לישראל בהסכמי שביתת  וסופח  העצמאות, 
רובם  השתכנו  עצמו  בכפר  ב־1949.  הנשק 

של עקורי איקרית ובירעם.

היוו  ישראל  מדינת  של  שנותיה  בראשית 
)כ־85  באוכלוסייה  מוחלט  רוב  הנוצרים 
אחוזים(. לכפר הגיעו מוסלמים מענאן ומאל־
ועם  העצמאות,  במלחמת  שנחרבו  פראדיה 
בין  ביישוב,  המוסלמים  שיעור  גדל  הזמן 
השאר בעקבות הצטרפות בדואים מהר כמון.

שרידים  נמצאו  בראמה  ייחודיים:  דברים 
כנסת  בית  בהם  שונות,  מתקופות  עתיקים 
בד,  בית  ריחיים,  גתות,  ארמית,  כתובת  עם 
אלו  שרידים  מרחץ.  ובית  וכותרות  עמודים 
שהתקיים  גדול  יהודי  יישוב  על  מעידים 
בנוסף,  והתלמוד.  המשנה  בתקופת  במקום 
נתגלו ביישוב כנסייה ביזנטית וארמון מבוצר 

מהמאה ה־18.
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מקומות קדושים לנצרות בירושלים
כנסיית הקבר

העתיקה  שבעיר  הנוצרי  ברובע  שוכנת 
ביותר  המקודש  המקום  היא  בירושלים, 
על־ זה,  במקום  הנוצרים.  המאמינים  לרוב 
נקבר  ישוע,  נצלב  הנוצרית,  המסורת  פי 
עדות  פועלות  בכנסיית הקבר  לתחייה.  וקם 
הקתולי  הזרם  על  הנמנות  שונות  נוצריות 
חדרים,  יש  עדה  ולכל  האורתודוקסי,  או 
בשל  וכדומה.  קודש  חפצי  תפילה,  אולמות 
מהווה  המקום  הכנסייה,  של  חשיבותה 
מוקד עלייה לרגל המושך אליו אלפי תיירים 
צליינים מכל העולם שפוקדים את הכנסייה 
וחגיגת  ימות השנה לתפילות, לטקסים  בכל 
סטטוס־קוו  הסדרי  חלים  בכנסייה  החגים. 
בין שלוש העדות הנוצריות: היוונית, המסדר 

הפרנציסקני והארמנית.

חדר הסעודה האחרונה
הכנסיות  רוב  אמונת  על־פי  בו,  האולם 
האחרונה  סעודתו  התקיימה  הנוצריות, 

החדר  פסח.  בערב  תלמידיו  עם  ישוע  של 
קבר  מעל  השנייה  בקומה  ציון  בהר  שוכן 
חשובים  אירועים  עם  ומזוהה  המלך,  דוד 
טקס  האוכריסטיה;  כמו:  הנוצרית  במסורת 
בעת  ישוע  על־ידי  שנקבע  הרגליים  רחיצת 
הסעודה האחרונה; הופעתו של ישוע לאחר 
רוח  וירידת  השליחים;  בפני  לתחייה  קימתו 
הקודש על השליחים ביום ה־50 מאז הצליבה 
שאפשרו להם לדבר בלשונות רבות ולהפיץ 

את תורתו.

מבקרים  סטטוס־קוו.  נשמר  זה  במקום 
הסעודה  לחדר  להיכנס  יכולים  נוצריים 
האחרונה במשך כל ימות השנה, אולם קיום 
במועדים  ורק  אך  מאושר  במקום  טקסים 

קבועים.

כנסיית המשיח )כנסיית 
עמנואל(

במזרח־ הראשונה  הפרוטסטנטית  הכנסייה 
התיכון, והכנסייה הגדולה הראשונה שהוקמה 

lev Tsimbler :צילום
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בארץ ישראל בין החומות במאה ה־19 לאחר 
מאות שנים של איסור מוסלמי להקים כנסיות 
בירושלים ואפילו לצלצל בפעמונים. הכנסייה 
מול  בירושלים,  הארמני  הרובע  ליד  נמצאת 

מגדל דוד.

האנגליקנית  הכנסייה  הקימו  ב־1841 
בישופות  הגרמנית־לותרנית  והכנסייה 
בירושלים  שפעלה  משותפת,  פרוטסטנטית 
והקימה בניינים ומוסדות רבים עד שפורקה 

ב־1886.

מיכאל  הראשון,  הבישוף  נבחר  ב־1842 
שלמה אלכסנדר, יהודי מומר ממוצא פרוסי 
ופרופסור לשפות בלונדון, כראש הבישופות 
הראשונות  מפעילויותיו  אחת  המשותפת. 
במוצהר  שפנתה  הכנסייה,  הקמת  הייתה 
לקהל היהודי כדי להוות למומרים ולמיועדים 
הכנסייה  פנים  מבנה  חם".  "בית  להמרה 
ייחודי, ומותאם לתפקידה המוצהר - לפנות 
ליהודים לקראת המרת דתם לנצרות. בכותל 
ארון  המזכירים  עץ,  לוחות  נקבעו  המזרח 
הדיברות  עשרת  חרוטים  ועליהם  קודש, 
ותפילת האדון )"אבינו שבשמיים"( בעברית. 
ועליו  בצלב,  ולא  דוד  במגן  מעוטר  המזבח 
משמותיו  )אחד  "עמנואל"  המילה  מופיעה 
על־ידי  נבנתה  הכנסייה  בעברית.  ישוע(  של 
בארץ  הנצרות  לקידום  הלונדונית  "החברה 
בשיבת  שהאמין  אנגליקני  ארגון  הקודש", 
הגאולה,  מתהליך  כחלק  לארצם  היהודים 
בית  המתחם  משמש  כיום  ב־1849.  ונחנכה 

הארחה ומרכז מורשת.

כנסיית סנטה אנה
המסורת  על־פי  ומציינת  בירושלים  נמצאת 
הנוצרית את מקום לידתה הניסית של מרים 
אנה  ילדים.  חשוכי  להורים  ישוע  של  אמו 
היא  הכנסייה  נקראת  שמה  שעל  הקדושה 

מרים.  של  אמּה  יהויכין,  אשת  )אנה(  חנה 
הכנסייה נמצאת בקרבת שער האריות, ברובע 
המוסלמי, על תוואי רחוב ה־"ויה דולורוזה" 

של ישוע.

בחצר הכנסייה נמצא האתר הארכאולוגי "בית 
חסדא" )שהכניסה אליו היא בתשלום(, אחד 
ביותר  המרשימים  הארכאולוגיים  האתרים 
שתי  של  שרידיהן  ובו  העתיקה,  עיר  בתוך 
כנסיות  ושתי  רומי  מקדש  עתיקות,  בריכות 

גדולות - האחת ביזנטית והשנייה צלבנית.

בריכות  שתי  במקום  נבנו  השני  הבית  בימי 
תכונות  יוחסו  הבריכות  למי  גדולות.  אגירה 
ריפוי ולכן הן מזוהות עם נס ריפוי הנכה של 
ישוע שהתרחש במקום הקרוי על־פי הברית 

החדשה "ברכת בית חסדא" - בריכת החסד.

כנסיית אלכסנדר נייבסקי
1903- השנים  בין  נבנתה  הרוסית  הכנסייה 
1896. נייבסקי היה מצביא רוסי שחי במאה 
גבולותיה  להרחבת  פעולותיו  ובזכות  ה־13, 
של רוסיה זכה להערצה והפך לקדוש ולפטרון 

של הצאר אלכסנדר השלישי.

במחצית השנייה של המאה ה־19 יזם הצאר 
היום  עד  שמעטרים  רבים,  מבנים  הקמת 
הייתה  במקום  ירושלים.  של  רחובותיה  את 
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אמורה להיבנות הקונסוליה הרוסית ולצידה 
ממצאים  גילוי  אך  לצליינים,  הארחה  בית 

ארכאולוגיים מרעישים שינה את התוכנית.

מהקרדו  קטע  התגלו  ההקמה  עבודות  בעת 
הביזנטי, שרידי פתח מקורי של כנסיית הקבר 
נוספים. על־פי האמונה  הביזנטית וממצאים 
המשפט"  "שער  הוא  זה  שער  הנוצרית, 
שדרכו יצא ישוע מן העיר אל מקום צליבתו.

הכנסייה בנויה בסגנון בארוקי ומעוטרת באבן 
של  סמלה  המבנה  ובראש  ולבנה,  אדומה 
הגוף  הפרובוסלבית,  האימפריאלית  החברה 
בתקופה  הרוסיים  הציבור  מבני  את  שהקים 
האותיות  את  מכיל  הסמל  העות'מאנית. 
"חריטוס"  ראשית המילה   - ורֹו  ִחי  היווניות 
יחד  מתנוסס  החברה  דגל  משיח(.  )ביוונית 

עם דגל רוסיה מעל הבניין.

הפטריארכיה היוונית־קתולית
המתחם נבנה ב־1848 ומשמש כמקום מושב 
נציג הפטריארכיה היוונית הקתולית )היושבת 
בדמשק(, במתחם כנסייה ובית הארחה. רוב 
חברי הקהילה הם נוצרים דוברי ערבית, והיא 
מונה היום כמעט 70 אלף חברים בכל הארץ.

מהכנסיות  היא  במתחם  הנמצאת  הכנסייה 
ב1948  בירושלים.  והמעוטרות  היפות 
וכוסתה  יסודי,  שיפוץ  הכנסייה  עברה 

הציורים  כל  קיר.  ובציורי  בפרסקאות  כולה 
ומהברית  מהתנ"ך  אירועים  מתארים 
החדשה, בדגש על חייה של מריה, שהכנסייה 
בנה  הולדת  על  שקיבלה  לבשורה  מוקדשת 
שני  בידי  צוירו  המרהיבים  הציורים  ישוע. 
אחים אמנים מרומניה, שעמלו על הפרויקט 
הכתובות  שנים.  משלוש  למעלה  במשך 

נכתבו בערבית, שפת הקהילה.

על אף שהפולחן בכנסייה משמר את הנוסח 
בסמכות  מכירה  הכנסייה  הקדום,  הביזנטי 

האפיפיור הקתולי ברומא.

עין כרם
של  הדרומיים־מערביים  בפאתיה  שכונה 
לנצרות  מקודש  למקום  הנחשבת  ירושלים, 
ואתר צליינות לעולי רגל בשל היותה נודעת 
כמקום הולדתו של יוחנן המטביל. בעין כרם 
הביקור  כנסיית  כמו:  ידועות  כנסיות  כמה 
וכנסיית יוחנן בהרים, שאותן פוקדים תיירים 

רבים במשך השנה.

חדשה  קתולית  כנסייה  היא  הביקור  כנסיית 
יחסית, שהוקמה ב־1955 על יסודות כנסייה 
במסורת  מיוחס  האתר  עתיקה.  צלבנית 
של  הקיץ  בית  עמד  שבו  למקום  הנוצרית 
ושבו  המטביל,  יוחנן  הורי  ואלישבע  זכריה 

צילום: חן ששון
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בעודה  מנצרת  מרים  דודתם  בת  את  אירחו 
נבנתה  הכנסייה  ישוע.  את  ברחמה  נושאת 
את  הסתירה  המסורת  שעל־פי  אבן,  סביב 
יוחנן המטביל מפני חייליו של הורדוס שרצו 
כרם,  לעין  מעל  הניצב  אורה,  הר  להורגו. 

מכונה במסורת הנוצרית "הר הביקור".

נוצרית  כנסייה  היא  בהרים  יוחנן  כנסיית 
קתולית השוכנת במעלה הגבעה בצפונה של 
שכונת עין כרם שבירושלים. הכנסייה מכונה 
מ"מנזר  להבדילה  על־מנת  בהרים"  "יוחנן 
יוחנן  של  שמו  על  ונקראת  במדבר",  יוחנן 
נולד  הנוצרית  המסורת  שעל־פי  המטביל 
נבנתה  שבו  במקום  ממוקם  שהיה  במבנה 

הכנסייה.

הפטריארכיה הארמנית
שוכנת במבנה הגדול בבנייני הרובע הארמני 
שבו  הרחוב  ירושלים.  של  העתיקה  בעיר 
היא שוכנת נקראת על שמה, והפטריארכיה 

מכונה גם "הכס של יעקב הקדוש"

הארמנית  הפטריארכיה  רחוב  צידי  משני 
הקהילה:  של  העיקריים  המוסדות  פועלים 
משרדי הפטריארכיה; קתדרלת יעקב הקדוש 
דת;  כוהני  להכשרת  סמינר  ג'יימס(;  )סנט 
ספריה; מוסדות חינוך ומתחם מגורים. שפת 

הדיבור הנפוצה במנזר היא ארמנית.

ליבו של המנזר הארמני הוא הקתדרלה על 
קבורים  האמונה  על־פי  הקדוש.  יעקב  שם 
במקום שני קדושים בשם זה: יעקב אחיו של 
ירושלים,  של  הראשון  הבישוף  שהיה  ישוע 
יוחנן(,  השליח  של  )אחיו  השליח"  ו"יעקב 
אחד מ־12 השליחים של ישוע שהוצא להורג 

על־ידי אגריפס הראשון בשנת 44.

והאור  בחשמל,  משתמשים  אין  בכנסייה 
שמחוץ  השמש  מן  מגיע  בכנסייה  היחיד 

המפוזרים  הרבים  השמן  ומנרות  לכיפה 
המעניינים  הפרטים  אחד  הכנסייה.  ברחבי 
חזית  על  התלויים  העץ  לוחות  הוא  בחצר 
הכנסייה ומכונים "נאקוס". הנזירים מקישים 
היו  והם  התפילות,  לפני  אלו  בלוחות 
עד  בשימוש  המותרים  היחידים  הפעמונים 
על  אסרו  שהמוסלמים  מפני  ה־19  המאה 
השימוש בפעמונים בכנסיות בירושלים. כיום 
אפשר לראות את הלוחות הללו בכנסייה זו, 
את  קתרינה.  סנטה  ובמנזר  הקבר  בכנסיית 
בקלות  לזהות  אפשר  הארמנים  הדת  כוהני 
פסגתו  את  המזכיר  המחודד,  הכובע  על־ידי 

של הר אררט המקודש לארמנים.

"ויה דולורוזה"
על־פי  שבה  בירושלים  העתיקה  בעיר  דרך 
שבו  מהמקום  ישוע  צעד  הנוצרית  האמונה 
נגזר דינו לצליבה ועד גבעת הגולגולתא שבה 
בוצע גזר הדין. הדרך נקראת בשם זה בשל 
ישוע בלכתו  הייסורים שהיו מנת חלקו של 
בה. הדרך נקראת לעיתים "דרך הצלב", מפני 
שישוע נשא בה על שכמו את הצלב שעליו 

הומת לבסוף.

המוסלמי,  ברובע  מתחילה  דולורוזה"  ה"ויה 
מצפון להר הבית, ומסתיימת בכנסיית הקבר 
תחנות   14 כוללת  הדרך  הנוצרי.  שברובע 
לישוע  מה  דבר  אירע  מהן  אחת  שבכל 
בדרכו: באחת הוא נפל, באחרת פגש את אמו 
וכדומה. תשע מתחנות "ויה דולורוזה" פזורות 
לאורך הדרך, כאשר חמש התחנות האחרונות 
נמצאות בתחום כנסיית הקבר. לאורך הרחוב 
נוצריות  עדות  על־ידי  רבות  כנסיות  הוקמו 
ל"ויה  באים  העולם  מכל  וצליינים  רבות, 
הייסורים  דרך  את  ומשחזרים  דולורוזה" 
כתפיהם.  על  סמלי  צלב  בנושאם  ישוע  של 
התחנות השונות סומנו בעבר על־ידי עמודים, 
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אך כיום יש על רוב התחנות מחוץ לכנסיית 
ספרת  מוטבעת  שעליו  מתכת  עיגול  הקבר 
התחנה. באוקטובר 2019 ערך שגריר הוותיקן 
בישראל מונסניור לאופולדו ג'ירלי טקס, ובו 
שנוצרו  תבליטים   9 דולורוזה"  ב"ויה  הונחו 
במנארטה",  ארטיסטיקה  "פונדרייה  על־ידי 
שמתארים  מוטו,  אלכסנדרו  הפסל  ועל־ידי 

את האירוע שהיה במקום.

כנסיית דורמיציון
שם  בירושלים.  ציון  בהר  ממוקמת 
דורמיציון  הלטינית  מהמילה  נובע  הכנסייה 

)dormitio( שפירושו "שינה" או "תרדמה".

הקיסר  על־ידי  ב־1906  נבנתה  הכנסייה 
עגול  מבנה  וכוללת  השני,  וילהלם  הפרוסי 
בעל גג חרוט אפור ומגדל פעמונים. הקרקע 
נמסרה לקיסר במתנה מאת הסולטאן הטורקי 
עבד אל־חמיד השני, שהעניק אותה כמחווה 
הגרמנית־קתולית  לקהילה  טוב  רצון  של 
ניזוקה  העצמאות  במלחמת  בירושלים. 
ציון  בהר  שהתחוללו  מהקרבות  הכנסייה 
בין צה"ל ובין חיילי הלגיון הירדני. בהמשך 
כנקודת  צה"ל  את  הפעמונים  מגדל  שימש 

תצפית עד מלחמת ששת הימים.

של  הירדמותה  להנצחת  הוקדשה  הכנסייה 
הוא  בקריפטה  המרכזי  המיצג  ולכן  מריה, 
צמוד  לכנסייה  הישנה".  "מריה  של  פסל 
גרמנית  דוברי  נזירים  קהילת  חיה  ובו  מנזר 
המפעילים במקום סמינר ללימודי דת בשפה 

הגרמנית וכן קפיטריה וחנות מזכרות.

גת שמנים
והוא  בירושלים  הזיתים  הר  במורדות  נמצא 
הגן שבו על־פי המסורת הנוצרית והמתואר 
בברית החדשה, התפלל ישוע בלילה שלפני 
והתייסר,  האחרונה  תפילתו  את  צליבתו 
על־ידי  הרומאים  לידי  להסגרתו  קודם 
יהודה איש קריות. בשטח הגן שוכנות שתי 
כנסיות המנציחות אירועים חשובים במסורת 

הנוצרית.

כנסיית כל העמים היא כנסייה פרנציסקנית. 
 Chiesa( היגון  כנסיית  הוא  הרשמי  שמה 
dell Agonia(, אולם היות שהוקמה בכספי 
הקתולי  העולם  מרחבי  שנאספו  תרומות 
זכתה לשם "כנסיית כל האומות" או "כנסיית 
השנים בין  הוקמה  הכנסייה  העמים".   כל 
1924-1919 בידי האדריכל האיטלקי אנטוניו 
היגון" שעליו  "סלע  שוכן  ובכנסייה  ברלוצי, 
פוקדים  יום  ישוע את תפילתו. מדי  התפלל 

את המקום אלפי מבקרים.

צילום: אנדרו שיווה
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הרוסית  הכנסייה  נמצאת  למקום  סמוך 
"מריה מגדלנה", שהוקדשה למריה מגדלנה 
על־ידי הצאר אלכסנדר השלישי ואחיו לכבוד 
על־פי  אלכסנדרה.  מריה  הצארית  אימם 
המסורת, הייתה מריה מגדלנה תלמידתו של 
ישוע שהלכה אחריו בדרכו לצליבה, והייתה 
לתחייה.  שקם  לאחר  לראותו  הראשונה 
הרוסי  האדריכל  על־ידי  תוכננה  הכנסייה 
דוד גריים. סגנון בנייתה משקף את הכנסיות 
הוא  וייחודה  ה־17-15,  במאות  הרוסיות 
הבצל,  דמויות  טהור  זהב  המצופות  בכיפות 
במוסקווה.  הקרמלין  כנסיות  את  המזכירות 
העממי  שמה  את  לה  העניקו  אלו  כיפות 

"כנסיית הבצלים".

המנזר הפרנציסקני סן 
סלוואטורה

הכנסייה  בירושלים.  הנוצרי  ברובע  נמצא 
לפרנציסקוס  ומוקדשת  ב־1885  נחנכה 
הקדוש, מייסד המסדר. בשטח המנזר מצויים 
מבני מגורים לנזירים, בית ספר וספריה, וכן 
קטן  מוזאון  ויקב,  מלאכה  בתי  דפוס,  בית 
ואף בית מלאכה לעוגבים הפעיל עד ימינו. 
המנזר מתפקד למעשה כעיירה קטנה בשם 
בספרדית(,  קדושה"  )"אדמה  סנטה"  "טרה 
המוקפת בחומה, ולה כמה שערים הנעולים 

בפני זרים.

סנדלים  נועלים  הפרנציסקנים  הנזירים 
ובו  חבל  למותניהם  חומה,  גלימה  ולובשים 
הנזיר:  נדרי  את  המסמלים  קשרים  שלושה 
פתוחה  הכנסייה  וציות.  צניעות  פרישות, 
ניתן  לא  אך  השבוע,  ימות  בכל  למבקרים 

לבקר במנזר עצמו אלא בתיאום מראש.

מנזר המצלבה
המצלבה  בעמק  השוכן  מבוצר  מנזר 
רסקו  רם,  גבעת  השכונות  בין  בירושלים, 
קשור  והכנסייה  המנזר  של  שמם  ורחביה. 
העץ  גדל  במקום  שלפיה  הנוצרית  למסורת 
שממנו הכינו הרומאים את הצלב שעליו נצלב 
ישוע. בערבית נקרא המנזר "אל־מצלבה" או 
נמצא  המנזר  הצלב.  מנזר   - א־צליב"  "דיר 
כיום בבעלות הכנסייה היוונית־אורתודוקסית, 

צילום: ברתולד ורנר

צילום: אבי דרור
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שני   - בלבד  נזירים  ארבעה  בו  ומתגוררים 
גברים ושתי נשים. במלחמת העצמאות נמלט 
מהמנזר נזיר בודד שחי במקום והמקום הפך 
לבסיס גדנ"ע. לאחר המלחמה הוחזר המבנה 

לפטריארכיה היוונית.

הפטריארכיה היוונית־
אורתודוקסית

הלנה  הקדושים  וכנסיית  הפטריארכיה 
היווני"  "המנזר  גם  המכונה  וקונסטנטינוס 
הנוצרי־ הפטריארך  של  מושבם  מקום  הן 
הסינוד  של  בירושלים,  יווני־אורתודוקסי 
)הוועידה( הכנסייתית ושל צוות הניהול של 
מייצגת  הפטריארכיה  ונכסיה.  הפטריארכיה 
במדינת  הגדולה  הנוצרית  הקהילה  את 

ישראל, שרוב חבריה דוברי ערבית.

הוא  המלא  שתוארה  הפטריארכיה, 
וכל  ירושלים  הקודש  עיר  "פטריארכיית 
כנא  הירדן,  לנהר  מעבר  סוריה,  פלסטין, 
ברחוב  שוכנת  הקדושה",  וציון  שבגליל, 
בעיר  הנוצרי  ברובע  היוונית  הפטריארכיה 
כל  על  ממונה  היא  צדדיו.  משני  העתיקה 
כוהני הדת והמאמינים האורתודוקסים בארץ 

ישראל, ברשות הפלסטינית בירדן ובחצי האי 
סיני.

כנסיות.  שש  מכיל  הפטריארכיה  מתחם 
כנסיית  היא  מתוכן  הראשית  הכנסייה 
הפטריארך  עורך  שבה  והלנה,  קונסטנטין 
הפטריארכיה  מוזאון  במתחם  המיסות.  את 
חשובים.  יד  וכתבי  עתיקים  חפצים  מוצגים 
מעון  משרדים,  במתחם  מצויים  כן  כמו 
אכסנייה  העדה,  של  הדין  בית  הפטריארך, 

ובית דפוס.

אחד המקומות החשובים ביותר לפטריארכיה 
ומגילות  כרכים  המכילה  הספרייה  הוא 
סבא.  מר  במנזר  בעבר  שנכתבו  עתיקות, 
רבים  מבנים  היוונים־אורתודוקסים  בבעלות 
ובהן  וישראל,  ירושלים  ברחבי  וקרקעות 
וקריית  הכנסת  לבניין  שהוחכרו  אדמות 
קרוב  ובבעלותה  העדה,  ברשות  הממשלה 
העתיקה,  העיר  באגן  ומוסדות  אתרים  ל־40 
סמל  ועליהם  ירושלים  ברחבי  ומבנים 
היווניות  האותיות  של  )שילוב  ה"טאפוס". 
"טאו" ו"פי", ראשית המילה היוונית "טאפוס" 

Taphos, שמשמעה קבר(.

הפטריארכיה הלטינית 
)קתולית(

מקום מושבו של הפטריארך הממונה מטעם 
בישראל,  הקתולית  הקהילה  על  האפיפיור 
ובקפריסין.  בירדן  הפלסטינית,  ברשות 
ברובע  ענק  במבנה  שוכנת  הפטריארכיה 
הנוצרי בירושלים, הכולל משרדים וקתדרלה 
מפוארת. בקריפטה של הקתדרלה קבורים כל 
למעט  ירושלים,  של  הלטינים  הפטריארכים 

הפטריארך פיליפו קאמסיי שמת ברומא.

הפטריארכיה הלטינית הייתה קיימת בירושלים 
בארץ  הצלבנים  של  שלטונם  בתקופת 

סמל הטאפוס, סימלם של היוונים 
האורתודוקסים )צילום: תמר הירדני(
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המוסלמיים  הכיבושים  בשל  אולם  ישראל, 
ב־1291 בטלה הפטריארכיה הלטינית בארץ 
ישראל וגלתה לאירופה. כיוון שהפטריארכיה 
ב־1342  נמסרה  להתקיים,  חדלה  הלטינית 
הנוצריים  האתרים  על  והאחריות  השמירה 
הקודש  ארץ  משמורת  לידי  ישראל  בארץ 
האפיפיור  על־ידי  הפרנציסקני,  המסדר  של 
האפיפיור  כונן   1847 ביולי  השישי.  קלמנס 
הפטריארכיה  את  מחדש  התשיעי  פיוס 
הלטינית בירושלים, לאחר הפסקה של 556 

שנים.

עקב מצב היסטורי מיוחד זה, בארץ ישראל 
פועלים כיום גופים שונים המהווים את נציגיו 
הישירים של הוותיקן בארץ - הפטריארכיה 
הלטינית ומשמורת ארץ הקודש של המסדר 
הפרנציסקני. עם כינון היחסים הרשמיים עם 
הוותיקן  של  שגריר  הוצב  ב־1994  הוותיקן 

בישראל.

בישראל  הלטינית  הפטריארכיה  תחת 
והפטריארכיה  נוצרים,  אלף  כ־70  מאוגדים 
מפעילה גם סמינר תאולוגי, הפועל בעיירה 
לכנסייה  לירושלים.  דרומית  ג'אלא,  בית 
לנצרות  הקדושים  במקומות  וייצוג  זכויות 
ואף רכוש רב. מוצאו של הפטריארך הלטיני 
קהילתו,  בני  כרוב  ערבי,  היום  ירושלים  של 

הוותיקן  דגל  מתנוסס  הפטריארכיה  גג  ועל 
בצבעי צהוב ולבן.

בקתדרלה  ולבקר  המתחם  אל  להיכנס  ניתן 
שלטים  הפנימית  בחצר  כאשר  המפוארת, 
ביקורי  וניהול  אירוח  את  המציינים 

האפיפיורים שביקרו בירושלים.

בית ַּפֵּגי
שמם של מנזר וכנסייה פרנציסקניים בפסגת 
הקשורות  מסורות  עם  המזוהים  הזיתים  הר 
כניסתו  על־פיה,  החדשה.  מהברית  בישוע 
זה,  ממקום  התחילה  לירושלים  ישוע  של 
משם לפי בקשתו עלה על חמור, ועם הגעתו 
נופפו מעריציו בכפות  למורדות הר הזיתים 
תמרים בקריאות "הושע נא". מעשה זה הוא 
מקור המנהג לשאת כפות תמרים לתהלוכת 

היום הראשון של חג הדקלים.

הפטריארכיה הקופטית־
אורתודוכסית

משמשת מרכז הכנסייה הקופטית בירושלים. 
קהילת הנוצרים הקופטים היא קהילה נוצרית 
עתיקה שמקורה במצרים. הכנסייה הקופטית 
לפי המסורת על־ידי מרקוס הקדוש,  נוסדה 
באמצע  החדשה,  הברית  ממחברי  אחד 
התמנה  ב־1236  לספירה.  הראשונה  המאה 
ועד  ומאז  בירושלים,  קופטי  ארכיבישוף 
היום קיימת בה פטריארכיה קופטית. מבנה 
אנטוניוס,  דיר  במנזר  מצוי  הפטריארכיה 
חזקה  ולקופטים  הקבר,  לכנסיית  סמוך 

במספר תאי תפילה בכנסיית הקבר.

מרבית הקופטים בירושלים מתגוררים בח'אן 
הקופטים, מבנה ברובע הנוצרי התוחם מצפון 
כיום  ב־1838.  שנבנה  חזקיהו  בריכת  את 

Ludvig14 :צילום
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מתגוררות בירושלים כמה עשרות משפחות 
קופטיות בלבד.

שימש  המנזר  הבריטי  המנדט  בתקופת 
שהייתה  הבריטים,  של  חטיבתית  מפקדה 

אחראית על אזור הצפון.

עוטף ירושלים - אל־עזריה
ומצפון  לירושלים  ממזרח  פלסטינית  עיירה 
כ־10,000  מתגוררים  בעיירה  דיס.  לאבו 
כן  כמו  מוסלמים.  המכריע  רובם  תושבים, 
ונזירות  נזירים  של  מיעוט  קיים  בעיירה 
בעיירה,  דת  במוסדות  המתגוררים  נוצרים 
בתקופת  שכן  לאל־עזריה  מקום  כשבקרבת 
ַעְנָיה. על־ הבית השני כפר יהודי בשם בית 
אלעזר  גרו  זה  בכפר  הנוצרית,  המסורת  פי 
ומרים.  הקדושה  מרתא  ואחיותיו  )לזרוס( 

בברית החדשה מסופר כי ישוע שהה בכפר 
בביתו של שמעון המצורע, ובכפר עצמו פגש 
שביקשה  אלעזר,  של  אחותו  במרתא,  ישוע 
ממנו לסייע לאחיה הגוסס. ישוע התמהמה, 
האח נפטר, וארבעה ימים לאחר מותו החיה 
אותו ישוע. במקורות נוצריים קרויה העיירה 
הכפר  שם  את  המשמר  בשם  גם  היום  עד 

מימי בית שני: "ֵביָתני".

בית לחם - כנסיית המולד
כנסייה הממוקמת בכיכר מאנגר בבית לחם, 
שנחשבת לאחת מהכנסיות העתיקות בעולם 
הנוצרי. היא הוקמה, לפי המסורת הנוצרית, 
במאה ה־4 לספירה, מעל המערה שבה נולד 
ישוע. ב־2012 הוכרזה הכנסייה אתר מורשת 

עולמית של אונסק"ו.
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אתרים מקודשים בצפון
כנסיית גבריאל - כנסיית 

הבשורה היוונית
אחת מהכנסיות הגדולות והמפוארות ביותר 
נצרת.  העיר  במרכז  השוכנת  במזרח־התיכון 
הכנסייה הוקמה באתר שבו, על־פי המסורת 
הקתולית, ניצב ביתה של מרים הבתולה, ובו 
בישר לה המלאך גבריאל את הבשורה כי היא 
בן  ישוע,  ולשאת ברחמה את  להרות  צפויה 
האלוהים. מסיבה זו נמנות בזיליקת הבשורה, 
המקודשים  המקומות  עם  נצרת,  העיר  ואף 

ביותר בעולם הנוצרי.

במקום  שנערכו  הארכאולוגיות  החפירות 
חשפו את שרידיהן של שלוש כנסיות קודמות, 
שימש  ולמעשה  זו,  אחר  זו  באתר  שניצבו 
האתר כמקום פולחן כבר לפני זמנו של ישוע. 
של  הקדום  הכפר  של  בדרומו  שכן  האתר 
נצרת, ונוסף על בתי התפילה חשף המחקר 
ואסמים.  בארות  מגורים,  מבני  של  שרידים 
הבזיליקה ניכרת בכיפת חרוט אפורה וגדולה, 
בין  למגדלור.  הנדמית  מנורה  שבראשה 
היתר, במתחם הבזיליקה שוכנים גם המנזר 

הפרנציסקני וכנסיית יוסף הקדוש. 

מנזר סטלה מאריס
מנזר גברים כרמליתי השייכים לזרם הקתולי 
המסדר.  של  העולמי  כמרכזו  שמשמש 
הכרמליתים אימצו את אליהו הנביא כפטרונם, 
בקרבתה של מערת  המנזר  את  הקימו  ולכן 
אליהו, המקום ממנו על־פי האמונה המריא 
אליהו במרכבת אש השמימה. בשל הסגידה 
גם  נוסף  כרמליתי  מנזר  יש  הנביא  לאליהו 
בֻמחרקה, קרן הכרמל )אזור דאלית אל־כרמל 
ועוספיה(, הוא המקום שבו התרחש המאבק 

בין אליהו לנביאי הבעל.

בחיפה  השכונה  של  ושמה  המנזר  של  שמו 
אחד  הוא  מאריס,  סטלה  שוכן,  הוא  שבה 
מכינוייה של מרים, אם ישוע פטרונית יורדי 
של  ה־20  בשנות  נקבע  המקום  שם  הים. 
החדש.  המגדלור  הקמת  בעת  ה־20  המאה 
בידי  השם  אומץ  הנוצרית,  המסורת  לאור 
המלא  שמו  המנזר.  של  כשמו  הכרמליטים 
של המנזר הוא "מנזר גבירתנו מהר הכרמל".

סנט  די  ג'מבטיסטה  האדריכל  החל  ב־1767 
אלסיו בבניית המנזר החדש, אך נאלץ לעזוב 
לסיים  הספיק  בטרם  ב־1774  הארץ  את 
באי  שהואשם  לאחר  המבנה  הקמת  את 
על  במצור  נפוליאון  החל  ב־1799  סדרים. 
חולי  עבור  חולים  לבית  הוסב  והבניין  עכו, 
מארץ  נפוליאון  כשנסוג  חייליו.  מקרב  ֵדֵבר 
ישראל הושארו חלק מן החולים במנזר, וככל 
הנראה נרצחו על־ידי חייליו של מושל אזור 
ישראל בשם השלטון העות'מאני  צפון ארץ 
אחמד אל־ג'זאר. המנזר נהרס והנזירים גורשו 
ממנו בטענה ששיתפו פעולה עם הצרפתים. 
חיילים   15 של  עצמותיהם  נאספו  ב־1803 
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שהיו מפוזרות בחורבות המנזר על־ידי האב 
יוליוס, ונקברו בקבר אחים. מצבה לזכרם של 
החיילים הצרפתים בצורת פירמידה הוקמה 

כמה שנים לאחר מכן במתחם המנזר.

ב־1821 פוצץ עבדאללה פאשה, שליט עכו, 
על־ באבניו  והשתמש  המבנה,  שאריות  את 
שנים  חמש  קיץ.  בית  לעצמו  להקים  מנת 
מחדש,  המנזר  את  לבנות  החלו  מכן  לאחר 
בניית  מחדש.  הכנסייה  נפתחה  וב־1836 
המקום  ב־1853.  סופית  הושלמה  המנזר 
עם  ואכסנייה.  חולים  בית  כמנזר,  שימש 
אוסוואלד  שמואל  נמנה  במנזר  הנזירים 
דניאל".  "האח  בשם  יותר  הידוע  רופאייזן, 
רופאייזן היה ניצול שואה שהתנצר, אך ביקש 
השבות.  חוק  בשל  בישראל  אזרחות  לקבל 
בג"ץ  וגם  התנצרותו,  בשל  נדחתה  בקשתו 

בנושא הותיר את ההחלטה בעינה.

אתרים מקודשים באזור הכינרת

המקודשים  מהמקומות  הוא  הכינרת  אזור 
ביותר במסורת הנוצרית, מכיוון שלשם על־פי 
המסורת הגיע ישוע לאחר שעזב את נצרת. 
סביבו  התקבצה  במקום  שהה  שבו  בזמן 

קהילה תומכת שייחסה לו ניסים רבים כמו: 
הליכה על המים, הטבעת שדים וכדומה. כאן 
גם קיבץ סביבו את ראשוני תלמידיו, ולימים 
בחר מהם את 12 השליחים שכמה מהם היו 
והעוגן לסמלים  דייגים. לא בכדי הפכו הדג 

מובהקים של הנצרות הקדומה.

ירדנית וקאסר אל־יהוד
לסכר  סמוך  נמצא  הנוצרי  הטבילה  אתר 
דגניה, במוצא הירדן מהכנרת בין סכר דגניה 
וסכר אלומות, בסמוך לקבוצת כנרת, ומצוי 
את  להנציח  נועד  הוא  הקבוצה.  בבעלות 
ישוע  בחיי  ביותר  החשובים  האירועים  אחד 
הנוצרית  המסורת  על־פי  הטבילה.  מעמד   -
ב"קאסר  ישוע  את  המטביל  יוחנן  הטביל 
התנ"ך,  על־פי  שבר(.   – )בערבית  אל־יהוד" 
במקום זה נכרתו המים על־ידי נס ובו עברו 
של  המזרחי  מצדו  הירדן  את  ישראל  בני 
המלח  לים  צפונית  ישראל(,  לארץ  הירדן 
ומזרחית ליריחו. לאחר מלחמת ששת הימים 
הפך "קאסר אל יהוד" לאזור ספר בגבול בין 
ישראל לירדן, ובשל המצב הביטחוני שהקשה 
יזם משרד התיירות את  על הגעת מאמינים 
שבו  חלופי  כאתר  "ירדנית"  האתר  הקמת 
הנהר  מי  עם  במגע  לבוא  הצליינים  יוכלו 
המקודש. בעקבות זאת היה "ירדנית" לאתר 
הטבילה המוסדר היחיד בצדו הישראלי של 
הנהר, עד לפתיחתו מחדש של אתר "קאסר 

אל יהוד", ב־2011.

נחשב  יהוד"  אל  ב"קאסר  הטבילה  אתר 
לאחר  הנוצרי,  בעולם  בקדושתו  לשלישי 
הקבר  וכנסיית  לחם  בבית  המולד  כנסיית 
הקדוש בירושלים. השם "קאסר אל־יהוד" הוא 
אחד השמות שניתנו לכנסיית יוחנן המטביל 
אך  המפוארת,  צורתה  שום  על  שבאתר, 
משתרע  המתחם  כולו.  המתחם  את  משמש 
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על־פני שטח של 329 דונם השייכים לכנסייה 
במקום  נמצא  כיום  אורתודוקסית.  היוונית 
גרם מדרגות היורד אל נהר הירדן, ומאפשר 
לצליינים לצעוד בעקבות ישוע ולטבול בירדן 
אותו  הטביל  המסורת  שלפי  במקום  בדיוק 

יוחנן המטביל.

הפטריארכיה  פניית  בעקבות  ה־80,  בשנות 
יהודה  באזור  האזרחי  לִמנהל  היוונית 
ושומרון, חידשה העדה היוונית־אורתודוכסית 
ובעקבותיה  במקום  הטקסים  מסורת  את 
נערכים בשני  נוספות. הטקסים  הלכו עדות 
)באפריל(  הפסחא  בחג  עיקריים:  מועדים 

ובחג ההתגלות )אפיפניה(.

תצפית  מרפסת  הוכשרה  הטבילה  באתר 
הנהר  גדת  ועל  הטבילה  מקום  על  הצופה 
המזרחית )בתחום ירדן. גם בה נערכים טקסי 
טבילה(. כיום מתבצע בכל האזור מבצע פינוי 
מוקשים, ובכך מתאפשר למבקרים להגיע אל 

הכנסיות העתיקות והמיוחדות.

הסירה מגינוסר
מכונה גם "הסירה מהגליל". זו היא סירת עץ 
שהתגלתה באקראי ב־1986 בין קיבוץ גינוסר 
היו  הכנרת  מי  כאשר  מגדל,  המושבה  ובין 
בשפל. אופיה של הסירה ובדיקה באמצעות 
לתקופה  אותה  לתארך  אפשרו   14 פחמן 

שבין שנת 50 לפנה"ס ועד שנת 70 לספירה. 
אלון  יגאל  בית  במוזאון  מוצגת  הסירה 
בגינוסר. אורכה של הסירה הוא 8.20 מטר, 
רוחבה 2.30 מטר וגובהה 1.25 מטר. סירת 
גינוסר זכתה גם לכינוי "סירתו של ישוע", אף 
שלא נמצא קשר בין כלי השיט הספציפי הזה 

אל ישוע או אל מאמיניו.

הר האושר
כנסייה קתולית השוכנת על הר נחום, הידוע 
גם כ"הר האושר", ומנציחה את הדרשה על 
הכנסייה  מאמיניו.  בפני  ישוע  שנשא  ההר 
נבנתה בין השנים 1937-1936 על־ידי "הארגון 
איטלקים"  למיסיונרים  לעזרה  הלאומי 
איטליה  ממשלת  של  כספית  בתמיכה 
בראשותו של בניטו מוסליני, ותוכננה על־ידי 
התכנון  ברלוצי.  אנטוניו  האיטלקי  האדריכל 
האדריכלי של המבנה שנבנה כמתומן מבטא 
צלע  כל  כאשר  המקום,  סיפור  את  במראהו 
מסמלת את אחד משמונת משפטי ה"אשרי" 

שנאמרו בדרשתו של ישוע.

להנציח  נועד  הכנסייה  של  המתומן  המבנה 
החשובה  הדרשה  של  הפסוקים  שמונת  את 
ביותר שנשא ישוע על ההר שנפתחות במילה 
"אשרי". דרשה זו מהווה את תמצית המוסר 
הנוצרי, ומכאן גם שם הכנסייה. בביקורו של 
ב־2000  בישראל  השישי  פאולוס  האפיפיור 

אתר טבילה ירדנית 
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האושר,  הר  בכנסיית  דרשה  האפיפיור  נשא 
נוצריים  מאמינים  אלפי  נכחו  שבו  באירוע 

מכל העולם שהגיעו במיוחד למקום.

הכנסייה  שבחזית  ברחבה  הונחה  ב־1983 
גדולה, שבה נראים מדליונים  רצפת פסיפס 
במדליונים  משתרגים.  גפן  ענפי  עשויים 
ודמויות  שונים  נוצרים  קדושים  מתוארים 
תנ"כיות והיסטוריות. עוד מופיעים בפסיפס 
"אשרי",  פסוקי  ושמונת  ירושלים  שערי 
מוקפים בזרי פרחים הנישאים בידי מלאכים.

מנזר  גדול שבו  לכנסייה שוכן מבנה  מצפון 
נזירות פרנציסקניות, אכסנייה ומשק חקלאי. 
ישיבה  פינות  ובו  גדול  גן  המבנה  סביב 
הכינרת.  נוף  אל  שצופות  טקסים,  לעריכת 
כמו כן בגן מוצבים פסלים ולוחות הנושאים 

את פסוקי "אשרי".

טבח'ה
שתי  עומדות  האושר  הר  שלמרגלות  באתר 
אחד  את  ומהוות  לזו,  זו  סמוכות  כנסיות 
ביותר  החשובים  לרגל  העלייה  ממוקדי 
השתיים  מבין  המזרחית  הכנסייה  לנוצרים. 
פטרוס".  על־שם  הבכורה  "כנסיית  נקראת 
כנסייה זו הוקמה על־ידי נזירים פרנציסקנים 

ב־1934.  במקום  שהתיישבו  איטלקים 
גם  מכונה  פטרוס  של  הבכורה  כנסיית 
כנסיית ההבטחה. במקום זה, על־פי המסורת 
הנוצרית, נגלה ישוע לשבעה מתלמידיו לאחר 
והם  נס,  להם  עשה  הוא  המתים.  מן  שקם 
העלו ברשתם 153 דגים גדולים בלי שהרשת 
תיקרע עקב משקלם. לאחר מכן סעד עימם, 
אותו  ומינה  הבכורה  את  לפטרוס  והעניק 

לראש שליחיו.

הכנסייה המערבית, המכונה "כנסיית הלחם 
)קתולים  והדגים", שייכת למסדר הבנדיקטי 
מנציח  זו  כנסייה  של  שמה  גרמנית(.  דוברי 
את הנס הגדול שבו לקח ישוע חמש כיכרות 
והאכיל בהם לשובע 5,000  דגים  ושני  לחם 
מהתקופה  כנסייה  התגלתה  באתר  איש. 
הביזנטית, ובה רצפת פסיפס הסל עם הלחם 
ושני הדגים המתארת את הנס. במקום שבו 
מאמינים שהתרחש הנס נבנתה ב־350 לערך 
הכנסייה  אותו.  שהנציחה  ביזנטית  כנסייה 
)"יוסף  הקומס  יוסף  של  בסיועו  הוקמה 
ביוזמתו  הכנסייה  הורחבה  וב־480  החבר"(, 

של הפטריארך מרטיריוס.

מקום,  באותו  ניצבת  בת־ימינו,  הכנסייה 
חצר  את  בדייקנות  משחזרת  שלה  והחצר 
 2015 ביוני  הקדומה.  הביזנטית  הכנסייה 

הוצת מתחם הכנסייה, ולאתר נגרם נזק רב.
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בעבר נבעו באזור שבעה מעיינות, אך כיום 
המעיינות  מי  בלבד.  חמישה  מהם  נותרו 
במלחים.  ועשירים  חמים  וחלקם  מינרליים, 
מאז 1964 הם נאספים ומובלים בתעלת בטון 
לאורך מערב הכנרת עד להזרמתם לירדן, כדי 

למנוע את המלחת האגם.

כפר נחום
של  הצפוני  בחופה  יהודי  יישוב  לשעבר 
החדשה,  בברית  המסופר  על־פי  הכנרת. 
לאחר שעזב ישוע את נצרת, קבע ישוע את 
נחום לתקופה ארוכה.  מרכז פעילותו בכפר 
תלמידיו   12 מתוך   4 התגוררו  זה  במקום 
האדמה  ברעש  חרב  נחום  כפר  ישוע.  של 
מעט  נבנה  החדש  והיישוב  ב־749,  הגדול 
ננטש  ה־11  במאה  לקודמו.  צפונית־מזרחית 
הכפר, וככל הידוע לא נבנה מחדש בתקופה 

הצלבנית, חרף מרכזיותו בנצרות.

בחפירות ארכאולוגיות שנעשו במקום התגלו 
לספירה,  ה־5  מהמאה  מתומן  מבנה  שרידי 
בחדר  יותר.  קדום  לחדר  מסביב  שנבנה 
התגלו פיסות טיח הנושאות כתובות בעלות 
היוונית,  בשפה  רובן  נוצריים,  מאפיינים 

והמסורת הנוצרית רואה במקום את ביתו של 
פטרוס. מעל למבנה נבנתה ב־1990 כנסייה 

חדשה.

קדום  כנסת  בית  גם  נתגלה  נחום  בכפר 
חיים  בעלי  של  שונים  בגילופים  המעוטר 
שופר,  של  גילופים  נמצאו  במקום  וצמחים. 
כשעל־פי  קנים,  שבעה  בת  ומנורה  מחתה 
התפלל  זה  כנסת  בבית  הנוצרית  המסורת 
שלא  נוספים  עיטורים  לראות  אפשר  ישוע. 
לראווה  המוצגים  המבנה,  בשחזור  שולבו 
בית  ליד  הארכיטקטוניים  הפריטים  בריכוז 

הכנסת.

 12 כנסיית  היום  ניצבת  הכפר  בשטח 
יוונית־ כנסייה  היא  זו  כנסייה  השליחים. 
שרידי  על  ב־1931  שהוקמה  אורתודוכסית 
וניכרת לעין בכיפותיה הוורודות  כפר קדום 

המיוחדות.

הגיע  ה־20  המאה  של  ה־60  שנות  בסוף 
הנזיר היווני ארי נרכוס )"אב השלום"(, ובמו 
המעגן  את  שיקם  הבוסתן,  את  הפריח  ידיו 
ושיפץ את הכנסייה. סגנון הבנייה הוא כמו 
של המבנים בארצות יוון. הקירות הפנימיים 
מרהיבים,  קיר  בציורי  מכוסים  הכנסייה  של 

והתפילות בכנסייה נעשות בשפה הרוסית.

בית הכנסת בכפר נחום 
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