
מזרחצפו!
לדו־קיוםבאשראופטימיותשלמסוימתמידה

אפשרבמקומותינולערביםיהודיםביןהשברירי

לציון.ראויענייןבהחלטוזהבנצרת,מביקורלשאוב
העתיקההעירבסמטאותשממתינותהחוויותוגםזאת

כץעדי

pTffjuHTH

עמוד 1



כדאיהקתולית.הבשורהכנסיית

-?יפס׳הפיצירותבשפעלהציץ

Getty:Dfrs

עמוד 2



הבשורהמשייתאלהמובילהחבההו

*"
"היווניתאורתודוקסית

למטלה־נזשמאל;

:-
שימשהסלטכריסטי.מנזהכנסיית

שולחןלישו*«

ממימיו:למטלה

ממושךשיטוטמזמיןהטוקה^רוני

1Dtyאלוני,ינקיומים:71 pn ,Getty

עמוד 3



armצפרותהנאותמציעהנצרתשלהעתיקהעיר

הומה,שוקציוריות,סמטאותכמוופחות,יותר

טובאוכלמרשימים,דתואתרייפהארכיטקטורה

המ־הותירביותרהעזהרושםאתאךפעילים.לילהוחיי

פגש

$TS1$המפגש$TS1$

$DN2$המפגש$DN2$.והמ־הפתוחיםמהאנשיםשכמההשתכנענוהאנושי

קסימים

$TS1$והמקסימים$TS1$

$DN2$והמקסימים$DN2$לפניבנצרת.מתגורריםלאחרונהשפגשנוביותר

רכבעםהעתיקהלעירשהכניסהבחשבוןקחושמתחילים,

בתשלום.החניוניםבאחדלהשאירווכדאימומלצתאינה

הליכה.בטווחמצוייםהענייןאתרימרביתמקרה,בכל

-יהואלמההר

םאיג.מונאהנצרתית,הדרךמורתעםבילינוהבוקראת

לעיר,הדרומיתבכניסההתחלנוהכלליתההתמצאותלמען

המסורתלפיקדומים.הררשמיבאופןהנקראהקפיצה,בהר

כשנ־ישוקפץמטרים,397שגובההזו,מגבעההנוצרית,

מלט

$TS1$כשנמלט$TS1$

$DN2$כשנמלט$DN2$כפירתו.בשלאותולסקולשביקשוהיהודיםמרודפיו

עציביןמעלההמתפתלמטופחהליכהשביליוצאמהחניון

והשדותתבורהרהעיר,בתיממנוונשקפיםבר,ופרחיאורן

למצפורמגיעהשביליזרעאל.עמקשלהדגיםובריכות

היפה.הנוףמוללישיבההמזמיןקטןאמפישבוהדתות,

ששימשההעתיקה,העירלעברלנסועהזמןהגיעכעת

האמי־הארץמערביירביםשלמשכנםמקום19ה־במאה

דים.

$TS1$.האמידים$TS1$

$DN2$.האמידים$DN2$המידותבתינהפכו1948ב־כרובםשנעזבואחרי

לשכונתהיהבעירהמפוארוהמקוםלחורבות,המסוגננים

אתמקומייםותיירניםאמניםגילוהאחרונותבשניםעוני.

מצדמסיבישיפוץלצדזאתחיים.בווהפיחוהציוריהרובע

יותר.ממוסדיםגורמים

ברחובבאשהאללחאןומגיעיםלסמטאותנכנסיםאנחנו

טיפוסיערבימבנהזהוהבשורה.מכנסייתהרחקלאקזנובה,

ושימש19ה־המאהבתחילתששופץהעותמאנית,מהתקופה

ובחדריהבהמות,אתפרקוהפנימיתבחצרדרכים.פונדק

לה־שווההסוחרים.התאכסנולחצר,מסביבהשנייה,הקומה

ציץ

$TS1$להציץ$TS1$

$DN2$להציץ$DN2$העיר.שלהשוקקמעברהמרומזתטעימהולקבל

דתיתבשורה

עלהבשורהלמריםניתנהבנצרתהחדשה,הבריתפיעל

כלבגרותו.עדוהתהנרגדלהואוכאןהצפויה,ישוהולדת

אחרלהם.רקלאאךלצליינים,אתריםשללמבטיחזה

שברחובהקתוליתהבשורהכנסייתהואבהםהעיקריים

מעלבנויההיאבנצרות.החשובותמהכנסיותבישארה,אל

הב־אתמריםקיבלההקתולים,אמונתפיעלשבה,המערה

שורה.

$TS1$.הבשורה$TS1$

$DN2$.הבשורה$DN2$הקודמתהמאהשלהשישיםבשנותנבנתההכנסייה

האיטלקיהאדריכלבתכנוןביזנטיתכנסייהשרידיעל

פסיפסיצירותשפעתמצאוקירותיהעלמוציו.ג׳ובאני

בעולם.נוצריותקהילותידיעלשנתרמו

הבי־מריםמרכזחודשיםכמהלפנינחנךלכנסייהסמור

נלאומי

$TS1$הבינלאומי$TS1$

$DN2$הבינלאומי$DN2$בח־בזמן.חווייתימסעהמציעמפוארקומפלקס

דרים

$TS1$בחדרים$TS1$

$DN2$בחדרים$DN2$הקשוריםאורקולייםבמיצגיםלצפותתוכלוהשונים

לגי־לעלותכדאיישו.והולדתמריםחייהעולם,לבריאת

נת

$TS1$לגינת$TS1$

$DN2$לגינת$DN2$העיר.אלהצופההגג

נוספות:בכמהלבקרומומלץרבות,כנסיותישבנצרת

הסל־הכנסייההבשורה,לכנסייתהסמוכהג׳וזף,סנטכנסיית

זיאנית

$TS1$הסלזיאנית$TS1$

$DN2$הסלזיאנית$DN2$,כריםטימנזהכנסייתגבעה,עלהממוקמתהמרשימה

ותלמידיוישואתששימשהסלעמצוישבההמשיח(,)שולחן

הב־השוק,שבלבהכנסתביתוכנסייתאוכל,שולחןכתור

נויה

$TS1$הבנויה$TS1$

$DN2$הבנויה$DN2$לראשונהישוהכריזשבוהכנסתביתעלהמסורתפיעל

קודם.ביקרנושבוהקפיצההראלונרדףהמשיחשהוא

העירתושבירובנצרת,שלהנוצרייםהמוניטיןלמרות

שנ־הלבן,המסגדאלגםלסורמומלץלכןמוסלמים.הם

בנה

$TS1$שנבנה$TS1$

$DN2$שנבנה$DN2$הדתות.ביןלאחווהכסמל1785ב־הנוצריהאזורבלב

החללפשטות.משדרהפניםועיצובעיפרוןדמוייצריחיו

היחידההתמונהגדולות.בנברשותומוארבשטיחיםמרופד

במכה.לרגלעוליםהמונימציגההקירותעל

iiiuin •niiu

חפצישללהעתיקה.העירשלהפועםהלבהואהשוק

ערימותמלמעלה,משתלשליםבשרונתחישמלותבית,

מעציפסליםמלמטה:מתגבהותצבעוניותסחורותשל

מח־וזכוכיתמצוירותצלחותלחם,מביתמגולפיםזית

ברון,

$TS1$,מחברון$TS1$

$DN2$,מחברון$DN2$תכשיטימעטלאגםישוררכוקות.מצויניםזיתים

נפחאפילומצאנובעבר.כאןשהיההכלותלשוקזכרזהב,

ברחובפאהוםלקפהמגיעיםאנחנוסכינים.ומשחיזקשיש

מסודרותבפניםטרייה.ארומהעננתהאפוףזיאר,תאופיק

העולםמכלתבליניםתערובותוצנצנות,שקיםשלשורות

מכונהפועלתהאחוריבחדרמשובחים.שוקולדיםומיני

נראה,כרהפנים,עיצובהקפה.פולישלוטחינהלקלייה

20ה־המאהבתחילתמתבן,במקוםפעלמאזהשתנהלא

אתקהואזמפתיע,מרחבהואנצרתשלהשוקמקרה,בכל
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הרי־תרבותאתכאןלהחיותביקשבאיטליה,פיזיותרפיה

פוי

$TS1$הריפוי$TS1$

$DN2$הריפוי$DN2$לוביהבאיםלרשותעומדהכניסהבקומתפעם.של

רחבהעמומה,תאורהעםהחמאם,ממתיןולמטהלמנוחה,

מסביב.פתוחיםטיפולותאיבמרכזההמוגבהתמרוצפת

עיסו־ולקבלבג׳קוזילטבול־בשה,סאונהלעשותאפשר

או

$TS1$עיסואו$TS1$

$DN2$עיסואו$DN2$סבון.בקצףקרצוף

התבלי־בחנותביקורעלתוותרואלכאן,כבראתםאם

נים

$TS1$התבלינים$TS1$

$DN2$התבלינים$DN2$במ־ושוכנתמקומימוסדהנחשבתהסמוכה,כאבוראל

בנה

$TS1$במבנה$TS1$

$DN2$במבנה$DN2$שלשפעפה־שדורות.במשךלטחינהששימשעתיק

קטניותמיובשים,פירותקפה,מינימרפא,צמחיתבלינים,

צבעוני.סוכרמצופיםחומוסגרגיריכוללסוכריות,וגם

אווירהעםלינה

ידועות,רשתותשלגדוליםמלוןבתיכמהישבנצרת

ובח־העתיקההעירשלהאווירהאתהעדפנואנחנואבל

רנו

$TS1$ובחרנו$TS1$

$DN2$ובחרנו$DN2$השו־במיוחדמתוקהארחהביתזהואין.עזארבפאוזי

כן

$TS1$השוכן$TS1$

$DN2$השוכן$DN2$הדרי14עםשנים,300כבןערביבבית6108בסמטה

המקוםמנהלתשומר־נאסר,סוריידהרמות.בכמהאירוח

שאחרימספרתהמקורי,הביתבעלעזאר,פאוזישלונכרתו

שלפניעדשומם,ועמדהביתננטש1989ב־סבתהמות

לפ־אתרשחיפשיזםינון,מעוזאותוגילהשניםכחמש

תיחת

$TS1$לפתיחת$TS1$

$DN2$לפתיחת$DN2$המקוםאתוהרחיבשיפץהואמטיילים.אכסנ־־ת

כא־שההתגלתהשומר־נאסרנהדרת.לפנינהאותוועשה

עלבחופשיותא־תנודיברההיאבמיוחד.וחברותיתפתוחה

עצמההיאהערבי.המיעוטבתוךנוצרילמיעוטכבתהחיים

ליהודים,בשכנותעילית,בנצרתוילדיהבעלהעםהיה

לשמורשהקפידהשומר־נאסר,מצוינים.היחסיםולדבריה

סיפ־תדמור,ובוגרתבמקצועהתיירניתנעוריה,שםעל

רה

$TS1$סיפרה$TS1$

$DN2$סיפרה$DN2$רכזתבתורנצרתבמט״יכשעבדהבינוןשפגשהלנו

מבנותיואחתאמה,וביןבינושחיברהזווהייתההדרכה

מספ־היאסיכוי,"שאיןלואמרת־"בהתחלהעזאר.של

רת.

$TS1$.מספרת$TS1$

$DN2$.מספרת$DN2$1948ב־לסוריהברובהשברחההמורחבת,"המשפחה

יהודי,שללידיויעבורהמשפחהשביתמהרעיוןהזדעזעה

אותו,לשפץתקציבהיהולאהתפוררשהב־תמכיווןאבל

לשמחתנו,הבית.אתלמעוזוהשכרנולבסוף,הסכימהאמי

העתיקהבעירהפעילותאתעוררהההארחהביתהקמת

ברובע."נוספיםהוסטליםלהקמתוהביאה

פנימיתלחצרברזלשערדרךההארחהלביתנכנסיםאנו

לקומותממנהמוביליםמדרגותגרמישכמהאבן,מרוצפת

ולשמועהסמטאותעללהשקיףניתןמהחלונותהעליונות.

הואהמרכז־ההללהכנסיות.ופעמוניהמואזיןקולותאת

הגדו־והחלונותומצוירתגבוהההתקרההאורחיםחדר

לים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$פינת־שיבה,מתהמ־־שהבשורה.כנסייתאלצופים

עםותהקפהלהכנתמטבחהסמוךובהדר)חינם(,אינטרנט

בהחזקתמזון.ולאחסןלבשלאפשרותוגםביתיות,עוגות

מגור־ם.תמורתמהעולםמתנדביםמשתתפיםהמקום

רראאלצימרזו.ברוחנוספיםלינהמקומותלמצואניתן

ברחובהשם,אותואתהנושאת)המומלצת(המסעדהשמעל

המרוהטויפהפה,ידייםרחבלופטמעיןהואבישארהאל

העיראלתצפיותעםמאובזר,במטבחומצוידמשובהבטעם

במבנההשוכןמוטראןאלהארחהביתכן,כמוהעתיקה.
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מקומיים.

הגדולובבית

אתשמאכלס

המסעדה

חללפתחה

תצוגה

אלטרנטיבי

לאמנים

ומעצבים

צעירים

ערבים

בעיר;ים77מתפרת:הנבזכות

irwoxa jv*onאורתודוקסית;היוונית

זמאן;בחמאםn*fפינוק

צפוייםלאמפגשיםנצרת:שוק
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הסגפנירוזריהאחיותמנזרהבישוף,כיכראלהצופהיפה

האירופי.הניחוחבעלמרגרטסנטומלוןהאווירהוגרוש

^*לה111אובל

הואאין,עזארבפאתיהלילהמשמרתמנהלג׳באלי,סמי

הנראהלקוקו,האסוףארוךשיערבעלוחמודתזזיתיבחור

שהקיסמיג׳באלי,טיפוסי.אביביתלבלייןכמוומתנהג

המלוןלאורחיעורךשנים,כמהבמשךבנצרתפאבוניהל

אנחנובסביבה.האתריםעלמפהבלווייתמדוקדקתסקירה

העיר.שלהלילהחייבמאורותמודרךלסיורזכינואף

בביתשהוקםברביסטרוהמעיין,שבכיכרבסודפיפתחנו

התפריטומדרגות.מפלסיםפנימית,חצרעם19ה־מהמאה

יםפירותבשרים,מנותוישמערביות,נגיעותעםערבי

ג׳אבר,אבומריהבר.עלבשפעאלכוהולוגםוטאפאס,

חח־בשנותומשכילהמרשימהאישההיאהמסעדה,בעלת

מישים

$TS1$חחמישים$TS1$

$DN2$חחמישים$DN2$.ערכייםממניעיםמתנהלתשהיאהתרשמנולחייה

חיימאושיותלאחתנחשבתוהיאמחומריים,יותרהרבה

בשלנים,שלממשפחהבאההיאהעיר.שלוהתרבותהלילה

אתוניהלההאמנותותולדותבמוזיאולוגיהבעברעסקהאך

לקדםמבקשתהיאכיוםגםנצרת.שלהעירוניתהגלריה

פתחההמסעדהאתשמאכלסהגדולובביתמקומיים,אמנים

ערבים.צעיריםומעצביםלאמניםאלטרנטיביתצוגהחלל

והמבטיחההחדשהאולגהלמסעדתעובריםאנומשם

המעיין.בכיכראורתודוקסיתהיווניתהכנסייהשמאחורי

תלבטרגדיותמעוצבשנים,170כבןהדו־קומתי,המבנה

הקומהנצרת.שלאורותיההיטבממנוונשקפיםאביבית,

מציעהתפריטבר.והעליונהמסעדהמשמשתהתחתונה

עםיפניסלטדג,סביצ׳הבקר,פילהקרפצ׳יוכמומנות

התח־ועור.פילובבצקכבשצלעותבטמפורה,שרימפס

נה

$TS1$התחנה$TS1$

$DN2$התחנה$DN2$יותרמעטואפלולירועשמסעדהברמיסק,היאהבאה

וערביסינגלסמסיבותהיות,הופעותכאןישמהקודמים.

ים.ופירותדגיםבשרים,בתפריט:נשים.

בכיכרהידועה,תשריןמסעדתאתגםלהזכירחייבים

טבולה,בההוגשויום.אותובצהריסעדנושבההמעיין,

עזיםוגבינתבלסמיהומץעגבניות,עםתרדעליסלט

מו־ירקותעםמעושנת(ירוקה)חיטהפריקהוגםמגוררת

קפצים.

$TS1$.מוקפצים$TS1$

$DN2$.מוקפצים$DN2$מלבי,בסגנוןמעולהמסורתימערןהגיעלקינוח

סוכרבמיהטבוללחםמצעעלמתוקה,משמנתשעשוי

מסע־היאבשטחיותרחדשהיער.ופירותורדיםמיברוטב

רת

$TS1$מסערת$TS1$

$DN2$מסערת$DN2$,פיוז׳ן.תפריטמציעהוהיאחדשנישעיצובהנוסטלגיה

המו־שייח׳אלבמסעדתמבוקשםאתימצאוהחומוסחובבי

כרת,

$TS1$,המוכרת$TS1$

$DN2$,המוכרת$DN2$אכסאל.ברחובהשוכנת

הונתיקהלומחוץ

תמ־העתיקה,העירשלמהמרחבותצאוכוחותתאזרואם

צאו

$TS1$תמצאו$TS1$

$DN2$תמצאו$DN2$כפרלמשלכמונוספות,חביבותאטרקציותבסביבה

הנמצאהאתר,ילדים.עםלמשפחותבעיקרהמומלץנצרת,

בתקופתובאזורהחייםאתמשחזרהעיר,שלהדרומיבחלק

הכלאתכםילמדותקופתיותבתלבושותשחקניםישו.של

ושיטותמסורתיתנגרותשמן,ייצוראריגה,צאן,רעייתעל

מוסמאר,פאחורתהואנוסףמומלץאתרעתיקות.בנייה

כאןשנים.ממאהיותרזההפועלמשפחתיקדרותמפעל

להתנסותחומר,כלייוצריםהמשפחהבניאתלראותתוכלו

שונים.פריטיםלרכושוגםבעצמכם
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