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 8201אירועים בכנסיית הקבר בצום פסחא  הנדון:
   

 יםמתקיימ תקופה שבה ,08/04/18 תאריך ועד 19/02/18חל מתאריך  2018פסחא של שנת הצום  .1
 כמו כן, שבת וראשון. אירועים אלה מתקיימים בימי אירועים מרכזייםובכנסיית הקבר טקסים 

  דתיים. מתקיימים טקסים בהםש באמצע השבוע החלים נוספים מועדים קיימים

בטקסים  והשתתפותםומאמינים מתאפיינת בריבוי מבקרים, צליינים  ,פסחאהתקופת צום  .2
, ובמיוחד בימי שבת בין 08/04/18 ליוםועד  19/02/18מיום קרי  ,בתקופה הזו ,כך לאור .הדתיים
 לקבוצות תיירים אנו ממליצים, 13:00 ועד  07:00ובימי ראשון בין השעה  17:30 ועד 12:30השעה 

  ה. כנסייבלבקר להימנע מ  ONE DAY -ה שלולקבוצות  

עם קבוצות לביקור בהם מומלץ שלא להגיע אשר גם בחודש אפריל  מועדיםמספר להלן פירוט  .3
 :בכנסייה

  803/1/52חג הדקלים הקתולי בתאריך  .א

 מומלץ לא להגיע בשעות הללו. 07:00 -12:00מתקיים בכנסיית הקבר מהשעה האירוע  (1

 .20:00-14:30 בין השעותמבית פאג'י ועד שער החדש יוצאת תהלוכת חג הדקלים  (2

לאור הטקסים באופן מבוקר במועד זה כניסת צליינים לכנסיית הקבר תבוצע ע"י המשטרה  (3
 דתיים.ה

 

 29/03/18קתולי בכנסיית הקבר בתאריך הרגלים הטקס רחיצת  .ב

  קהל לכנסייה ביום זה. כניסתכנסיית הקבר סגורה ולא תותר  (1

  30/03/18מסע הצלב הקתולי וטקס הקבורה בכנסיית הקבר  .ג

 מהתחנה הראשונה ועד כנסיית הקבר. 11:30מסע הצלב הקתולי יחל בשעה  (1

 בסיום הטקס הדתי. 10:30הכנסייה תפתח אחרי השעה  (2

 אך ורק דרך שער האריות. הנההמעוניינות להשתתף במסע, קבוצות ההגעה ל (3

 .14:00 - 10:00מומלץ לא להגיע למתחם כנסיית הקבר בין השעות  (4

, המשטרה תווסת כניסת מבקרים/ צליינים בכל הצירים במועד זה לאור מסעות הצלב (5
 ולכנסיית הקבר. הדילרוזלוויה  המובילים

 

  804/1/01חג הדקלים האורתודוקסי בתאריך  .ד

 .14:00 - 07:00ייערך בין השעות  בכנסיית הקבראורתודוקסי החג הדקלים 

 כניסת צליינים לכנסיית הקבר תבוצע ע"י המשטרה באופן מבוקר לאור הטקסים דתיים. (1

 לכנסייה עקב טקסים דתיים לכל העדות. מומלץ לא להגיע בשעות הללו (2
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 804/1/05בכנסיית הקבר בתאריך  אורתודוקסיהרגלים הטקס רחיצת  .ה

 .11:00השעה  עד 08:30השעות  ביןהטקס מתקיים בחצר כנסיית הקבר,   (1

תיירים  תכניס לא תותרבמהלך הטקס המשטרה תווסת כניסת קהל לחצר הכנסייה בלבד,  (2
 לתוך כנסיית הקבר.

 .בשעות הללולמקום מומלץ לא להגיע   (3
 

 06/04/18 הקבורה בכנסיית הקבר י, וטקסאורתודוקסימסעות הצלב ה .ו
 .10:00-09:00יתקיים בין השעות מסע הצלב האתיופי  (1

 .:11:30-0010יתקיים בין השעות מסע הצלב האורתודוקסי  (2

-22:00בין השעות בכנסיית הקבר יתקיים קבורה של ישו לעדות האורתודוקסיות הטקסי  (3
18:00. 

 לקהל הרחב. 09:45שעה אחרי ההכנסייה תיפתח רק  (4

, כניסת הקהל תהיה מבוקרת דרך רח' המוריסטאןתהיה לכנסיית הקבר  מבקרים תכניס (5
 .ע"י המשטרה

 לכיוון להגיע אך ורק דרך שער האריות הקבוצות המעוניינות להשתתף במסעות הצלבעל  (6
 פרוטוריום "כלא ישו".

 .  לטקסי הקבורה של ישו לא להגיע בשעות שהוזכרו לעילמומלץ  (7
 

 07/04/18 שבת האור האורתודוקסיטקס  .ז

 ביום זה.עיר העתיקה מומלץ לא להגיע ל (1

 כניסת קהל לכנסיית הקבר תווסת ע"י המשטרה משער יפו על בסיס מקום פנוי. (2

 ה.בסיום טקס פתיחת הכנסיי 09:30הכניסה לשטח הכנסייה תותר רק אחרי השעה  (3

 .שער יפו הנולהיכנס לכנסייה יהיה ניתן  ממנוהשער היחידי  (4

, מומלץ לא להגיע 16:00 עד השעה 07:00האירוע מתקיים בכנסיית הקבר מהשעה  (4
 בשל סגירת הקבר למבקרים., בשעות הללולמקום 

 דתייםההטקסים נוכח ע"י המשטרה  יבוצעוויסות כניסת צליינים לכנסיית הקבר  (5
 . שיתקיימו במקום

 במועד זה ייתכנו חסימות ומניעת כניסת מבקרים לחצר הכנסייה. (6
 

 הוראות כלליות .ח

 . וזה המשטרה תווסת כניסת צליינים לכנסיית הקבר ,2018במהלך חודשים מרץ ואפריל  (1
ולשם שמירה על ביטחונם ועל  .שצפויים להתקיים במקום הטקסים הדתייםריבוי לאור 

 .הסדר הציבורי

ללא  , היאטקס שבת האורבכל ימי השנה ובפרט בכנסיית הקבר הכניסה ל (2
 כניסה לכנסייה.  צמיד המאפשר /אין לרכוש כרטיס. תשלום

כמות כי  לציין. יש הכניסה לכנסייה במהלך שבת האור היא על בסיס מקום פנוי (3
 המשתתפים בטקס שבת האור מוגבלת. 

 יש להקפיד על לבוש צנוע בקרב הקבוצה. .על המדריכים להתנהג בהתאם לקדושת המקום (4

 להישמע להוראות השוטרים.יש  (5

 לבקש מהתיירים לא לבקר בשטח הכנסייה כשברשותם כסאות.  יש  (6

 .026226282לכל שאלה נוספת או בירור ניתן להתקשר למס' טלפון  (7


