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אם אתם מכירים אנשים המעוניינים לקבל את  •
 .דפי המידע אשמח לצרף אותם

  גן מקסים ומוצל כל עונות בשנה

, ברחוב קונרד שיק בירושלים – הקבר בירושליםגן 
כך , במקום זה. סמוך לשער שכם שוכן גן הקבר

נקבר ישו ומכאן קם לתחייה , מאמינים הפרוטסטנטים
בין ' ש -'הביקור ללא תשלום בימים ב. בחג הפסחא

-02טלפון , 14:00-17:30 - ו , 9:00-12:00השעות 
שכם ניתן לחנות בסמוך ברחוב דרך . 627727450

  . במגרש חניה הממוקם מול משרד הפנים

כל גן הקבר הוא גן אנגלי במיטבו והוא מוצל ופורח 
 עבודה הגן נראה טבעי למרות שמושקעת. עונות השנה

 
 
 
 
 
 

 ,שלום רב
  

נחגגים חג הפסח , חגיגה כפולההשנה בחודש אפריל 

מציין את יציאת , החג היהודי, פסח. וחג הפסחא כאחד

, הנוצרי, פסחא. בני ישראל ממצרים מעבדות לחירות

מציין את תחייתו של ישו שלשה ימים לאחר שנצלב 

פסחא הוא שמו של חג הפסח בשפה . ונקבר בירושלים

ל ע. שהייתה נפוצה בקרב הנוצרים הראשונים, הארמית

פי המסופר הסעודה האחרונה של ישו התרחשה בליל 

הנציב הרומי , הסדר ומשפטו בפני פונטיוס פילאטוס

הצליבה התרחשה . חלו באותו לילה, בארץ ישראל

וכך גם תחייתו של ישו, במהלך חג הפסח .  

אירועי פסחא מנציחים אירועים בימיו האחרונים של ישו 

סים לכבוד כן נהוג לשלב בחג טק. וכן את תחייתו

גם , ככל הנראה, אילו היו נהוגים. תחילת האביב

והם שולבו בחג הפסחא , בתקופה שקדמה לנצרות

 .הנוצרי

החודש בעקבות מנהגי הפסחא נבקר בגן הקבר בו 

נשתול מורן , נקבר ישו על פי אמונת הפרוטסטנטים

  .החורש הפורח בלבן ונכין ביצה מקושקשת עם ילדים
  

  שלכם 
  

  ענת
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אך יש בו מינים רבים של , אין בו דשאים. רבה בטיפוחו
לא נדון בסוגיה מדוע הגן מזוהה על ידי . עצים ושיחים

מי שמעוניין יוכל . של ישו הפרוטסטנטים כמקום קבורתו
. /http://www.gardentomb.comלהיכנס לאתר הגן 

נרמוז שהסיבה לכך היא שאין להם חלק בכנסיית 
בגן מערת קבורה שתוארכה על ידי ... הקבר

מאות שנים לפני (ארכיאולוגים לתקופת בית ראשון 
הפרוטסטנטים מאמינים כי זוהי ). תקופתו של ישו

המערה ששכנה בגנו של יוסף הרמתי תלמידו של ישו 
השנה חל יום התחייה של ישו בתאריך . שבה נקבר

מתמלא  6:30 -בשעות הבוקר המוקדמות ב , באפריל12
במקום שירותים . מחזה מרהיב עין, הגן מאמינים מזמרים

 .נקיים וחנות מזכרות קטנה

 
  לבנה מורן החורש בפריחה

לבן הוא הצבע של פסחא  – פריחה לבנה בגינה
מין בר מקומי ונדיר אותו הגיש , והפרח הוא שושן צחור

. המלאך גבריאל למריה בעת שהודיע לה כי התעברה
אך זו העונה לשתול , אין זו העונה לשתול שושן צחור

. מורן החורש -מין בר מקומי אחר שפריחתו צחורה 
בעל , היותו ירוק עד בשל הצמח מתגמל עד למאוד

ניחוח נעים ופריחה מקסימה לבנבנה המתמשכת 
  . מהחורף לאביב

גם , הצמח צורך מעט מאוד מים לאחר התבססותו
הוא עמיד לתנאי קרקע קשים ויכול . באזורים שחונים

מתאים לגדרות . לגדול מתנאי שמש מלאה עד צל מלא
הצמח גדל בר בארץ אך הינו . ומשוכות וכן כשיח פורח

ניתן למצוא אותו בעבי החורש בכרמל ובמקומות , נדיר
  .בחבל תפן  ובהר מירון: ספורים בגליל

ביצי פסחא הם אחד  - להכין מקושקשת עם ילדים
באופן מסורתי ביצי פסחא הן . ממנהגי החג ומסמליו

כיום , ביצים מבושלות שקליפתן נצבעה ועוטרה בציורים
ביצים הן סמל . משתמשים בביצי שוקולד או פלסטיק

לפריון ואכילת ביצה מבושלת כסמל לאביב הייתה 
האם אכילת ביצה . נהוגה בחגיגות האביב של הרומאים

הביצה טומנת ? יל הסדר מקורו במנהג זהקשה בל
  . בחובה סוד חיים ומסתוריות

  

ראשית . לפני שנכין מקושקשת נתבונן במבנה הביצה
הסידנית שתפקידה להגן על  קליפהנשבור את ה

לקליפה דבוקים בצידה הפנימי שני . החלקים הפנימיים
. שתפקידם למנוע כניסת חיידקים ואיבוד מים ,קרומים

בקצה הרחב של הביצה  כיס אווירבין שני הקרומים יש 
שם כלוא האוויר המשמש לנשימתו הראשונה של 

את הקרומים ואת החלל . האפרוח עם בקיעתו מהביצה
ביניהם רואים בקלות כשמקלפים את הקליפה הסידנית 

  . של ביצה קשה

זהו החלק הלבן של , בוןחלפנימה לקרומים מצוי ה
הביצה ותפקידו העיקרי הוא שמירה פיסית ומכאנית על 

קרום מוקף ב, הצהוב של הביצה, חלמוןה. העובר
. נשפך" צהוב של הביצה"אם קורעים אותו ה, החלמון

. שעליו הם תא המין הנקבינקודה הלבנה החלמון וה
הנקודה הלבנה היא המקום בו יתפתח העובר לאחר 

משני צידי . )יצים שאנו אוכלים אינן מופרותהב(ההפריה 
פתילי החלמון ניתן להבחין בקורים לבנים המכונים  

אך הוא נותר , המאפשרים לעובר לנוע על צירו החלבון
  . תמיד כשראשו כלפי מעלה
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