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  אלכסנדריה   5.12.2021' איום 

 .זכריה שרףהמקומי אעם היציאה מהנמל, הכרנו את מדריכנו בקאהיר. נחתה איג'יפט אייר טיסת צהרים של 

בתקופת  אשר הוקמה   יצאנו לכיוון אלכסנדריה בדרך המדברעליו ממוקם מלון מריוט המפואר שהיה בעבר ארמון ו   חצינו את האי זמלק

הבריטי באזור.  ו,  השלטון  חדשים  ישובים  ולפתח  מים  להביא  המדינה  מאמצי  בזכות  מדברית,  נראית  אינה  כלל  ראינו  שהיום  בדרך 

כמו כן ראינו שובכי  בהתרגשות מרחוק את הפירמידות בגיזה, אותם נראה עם שובנו לקהיר.  

מלון טוליפ  ערב הגענו לבשעת  יונים בהם מקננים היונים המשמשים למאכל וכן כמקור דשן.  

הקרויה ע"ש אלכסנדר הגדול    תושבים)   7,000,000עיר השניה בגודלה במצרים (אלכסנדריה,  

.  לפנה"ס והגיע עד למדבר סיווה שבמערב מצרים של ימינו. 331אשר כבש את מצרים בשנת  

נקבע  שהוא  למעט  במדויק,  ידוע  אינו  בעיר  הגדול  אלכסנדר  של  המדויק  קבורתו  מקום 

של  טלבות  בהצ פואדשני  אורתוגונלית  המכונה  האחד  ראשיים,  הלניסטיים  במלון  .  רחובות 

  טיול מצרים החל. חגגנו את ליל חנוכה האחרון. 

  אלכסנדריה  6.12.2021 'ביום 

, שם ניצבים שני ארמונות מפוארים, מימי המלכים המצריים  בגני מונתזההתחלנו בביקור "החורפי" את הבוקר 

, צאצאיו של  1922-1952(פארוק הראשון ואביו פואד הראשון שמלכו    האחרונים

התחוללה כאן מהפכת הקצינים אשר הביאה   1952ביולי    22  -ב.  )מוחמד עלי

  לסוף עידן המלוכה.

דרך שכונותיה של  המשכנו  , שלא ברור על שם מי נקרא וגשר סטנליחצינו את  

(תל רסיסים ע"ש שברי    בקטקומבות של ּכֹום אל ֻשֻקַאַפהלביקור  ,  ונןכל מתב  אלכסנדריה שפאר העבר ניכר לעין

בקברים) ביקורם  בעת  כאן  סעדו  והרומאים אשר  היוונים  אתר  צלחותיהם של   ,

המרשים   הההקבורה  באבן  מפגש  כורכר  חצוב  מקום  הרומית,  מהתקופה 

  הקלאסיות עם העולם המצרי הקדום.  היווניות התרבויות 

וסיור   לתצפית  הרומי המשכנו  שנמצא    בתיאטרון  היחיד 

הקופטית  הדתית  באקדמיה  אודיאון),  האמת  (למען  במצרים 

הרומי המרחץ  הסמוכים(בלניאום)  ובבית  לפני  ,  נתגלו  אשר  פולנית   70,  משלחת  ע"י  . שנה 

(דוובפסיפס   ב"צבעי)  -ביכרומטי  הרומית  דומוסהנאה  מהתקופה  בפסלים   הציפורים",  וצפינו 

  .  נשלו מן היםש
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של   הבנויה על מקומה  הקופטית המודרנית,  אל הקתדרלה  אי פעם במצרים,    הכנסייהנכנסנו  כנסיית  הראשונה 

אשר האמין כי ישוע היה ייחודי זה בנצרות  המונופוזיטים  . התחלנו להכיר זרם  , אחד ממבשרי הנצרותמרקוס הקדוש 

ולא החמצנו את החדרון, בו התגורר, לפי המסורת, האוונגליסט  ,  מזרם זהגם אדם וגם אל והקופטים מהווים חלק  

  מרקוס, שהביא את הנצרות למצרים.  

  

המרהיבה, שהקים הסולטאן הממלוכי  ביי-קאית במצודה , ביקרנו הקרויה "מוחמד אחמד" לאחר סעודת צהרים, במסעדה מצרית עממית

והתקיים הראשון נבנה ע"י תלמי ואשר   , על מקומו של המגדלור המפורסם, שנמנה על שבעת פלאי העולם הקדום15-ביי במאה ה-קאית

יים  שהממלוכים היא "נרכשים" אך לא עבדים שכן הם היו אנשים חופ  .לספירה  14  -נחרב ברעידת אדמה במאה השנה עד ש   1600  -כ

  29הוא הפך לסולטן ושלט במשך  1487ממוצא צ'רקסי ובשנת ממלוכי היה אשרף אבו נאסר קייט ביי לאחר שחרורם מן שירותם הצבאי. 

 לבניה.ממרצו שנה. הוא הקדיש הרבה 
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  יהדות ונצרות במדבר ובקאהיר  7.12.2021יום ג'  

תופעת הנזירות החלה  , מרכז הנזירות הקדום בעולם שעודנו מתפקד.  נטרוןואדי אל  אל    נוונסע ,  אגם מריוט , עברנו את  יצאנו מאלכסנדריה

ביקרנו במנזר דיר  ה כבר בתקופה הפרעונית.  טשימש לחני)  3CO2Na(יצוין שהמלח  לספירה).    356-251במצרים על ידי אנטוניוס הגדול (

 . סיירנו במנזר בהדרכת אחד מנזירי המקום הקדוש שהיה הקופטי האחרון אשר פגש את ישוע  , הנמצא בסמיכות למנזר בישאייסוריאני

תמשיחים אלו נתגלו לאחר  . התפעלנו מתמשיחי הקיר הנפלאים בכנסיית מרים הבתולה, שחלקם, גילם למעלה מאלף שנה.  ששמו אבונה

  פרצה שריפה בכנסיה.  18 -שבמאה ה

  

ביזאנטי -ְסַטאט, העיר שקדמה לקאהיר (והיום היא חלק ממנה), אל שרידי המבצר הרומיואהיר. הגענו אל פֻ המשכנו בכביש המהיר לכיוון ק

  ", שנבנתה על חורבות המנזר.  הכנסייה התלויה בבילון. עלינו אל הכנסייה הקופטית המכונה " 
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הבצפינו   המאה  מן  העתיק,  הכנסת  עזרא,  9-בית  בן  הכנסת  הגניזה    בית  נמצאה  הקאהירית שבו 

  המפורסמת. 

היום  סיימנו   ובכחוסאת  סרגיוס  של  העתיקה  לפי    בכנסייה  שם,  סרגה"),  "אבו  כנסיית  (בערבית 

. לספירה  1  -בתחילת המאה ה  ה מפני הורדוס למצרים תחיהמסורת, הסתתרה המשפחה הקדושה בבר

על אמונתם בימי   רצחו ובכחוס, שנ   חשובים, סרגיוסהמרטירים  הבכנסייה מוצגים שרידיהם של שני  

. מכאן לספירה  305 -ל  284בזמן תקופת כהונתו בין  רדיפות הנוצרים עליהן הורה הקיסר דיוקלטיאנוס  

  גנברגר פירמידס".  ינסענו למלוננו, מלון "שטי

            

  ממפיס וסקארה 8.12.2021יום ד' 

ים התחתונה ובירת מצרים המאוחדת. כאן פגשנו לראשונה ספינקס  את הבוקר פתחנו בביקור באתר ממפיס, הבירה הקדומה של מצר

טרי, אבי תורת התארך  י ממפיס נחפרה על ידי פלינדרס פושני פסלי ענק של מי שדמותו ליוותה אותנו במהלך הטיול כולו, רעמסס השני.  

  הארכיאולוגי בעזרת חרסים. 
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 של ג'וסר  בפירמידת המדרגות . ביקרנו  ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו  , עיר המתיםסקארהיצאנו אל  

ה השושלת  בה3  -מן  הראשונה  הפירמידה  הסטוריהי,  פפי  של  הפירמידות  במכלול  וכן  מן  2  - ,  שניהם   ,

הפירמידות והמבנים הקולוסאליים נבנו על ידי המצרים בעת גאות הנילוס, עונת השנה    הממלכה הקדומה. 

ים, בה לא ניתן היה לזרוע, לחרוש ולקצור את השדות החקלאיים. תקופת הגאות החלה בת ארבעה החודש

יוני, בזמן שכוכב השחר סוטיס    -מאי  ףבסו עושה מסע האדם    זורח לפני עלות השחר.)  Sothys(תחילת 

(עיר המתים) תמיד   זורחת אל המערב בו השמש שוקעת ולכן הנקרופוליס  בעולם מן המקום בו השמש 

לנילוסנמצא   למקדשי  ממערב  העמק  ממקדשי  הובילה  אשר  הדרך  העמק.  מקדשי  נמצאו  בו  במקום   ,

  הקבורה הייתה הדרך המלכותית.

על קירות חדרי  סרקופג ענק ושבתוכה  מסוף השושלת החמישית,  ,  )Unas(  לפירמידת המלך אּוַנסמכאן טיילנו  

  .בפנסאבן הבהט  ניתן לראות תוך הארת קיר    , אותווכן דיוקנו של המלך אונס ספר המתים המצריחרוט    הקבורה

  

  

הממלכה   של  האצילים  לקברי  טיילנו  מכאן  זה.  פרעה  של  התהלוכות  דרך  לאורך  הלכנו 

חיי וֶמֶררּוַקע)  6(שושלת    ַקְגְמִניהקדומה,   המתארים  חיים  בציורים  המעוטרים   ,

  של ימינו.  צריםמיומיום במצרים, שחלקם מתאים לאורח חיי רבים ב

  

  

  אפיס היה אל בצורת פרה. . )Serapeumהסרפאום (  –המשכנו, בסופת חול עזה לאתר קבורה מדהים של פרים קדושים 
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קבר זה נחפר על ידי מריאט אשר  .  ואשתו  קבר האציל תילקבר השמור ביותר בסקארה,    הלכנומכאן  

להשאר במצרים, ולא להגיע למוזיאוני   כים במצרים, צרי  ונחפרהממצאים הארכיאולוגיים אשר  טען ש

  ולכיכרות אירופה. 

  

  

  

  

והראשון   , מתכנן פירמידת המדרגות במוזיאון המוקדש לאדריכל הגאון, אימחוטפנכנסנו לביקור קצר  

בתקופת הממלכה המאוחרת   ראשי, יועץ מלכותי וכהן גדול.   הוא היה משורר, רופא, אדריכל, ווזיר .  )cut stoneאשר בנה באבן חתוכה (

  התייחסו אליו כאל אל. 
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  פירמידות ומוזיאון 9.12.2021יום ה' 

צפינו  גיזה הייתה בעבר חלק מן הנקרופוליס של סקארה.  , זו של חופו וזו של חפרע.  )Gizaבפירמידות הגדולות של גיזה (את היום פתחנו  

פירמידות נבנו כדי לסמל  ה.  המלכותית, וכן בנמל בו עגנה הספינה  הפירמידות במצרים  102  -, המהוות חלק מבשלוש הפירמידות הגדולות

המשכנו  הן נבנו עם הפנים לצפון, לעבר כוכב הצפון, היו מכוסות אבן גיר.  בו תתרחש תחיית המתים. ו  ,את העולם אשר נברא מתוך הים

  שנה, שעודו מתנוסס למלוא גובהו.   4,500למקדש העמק של פרעה חפרע, מקדש בו 

  

ותר  הספינקס של גיזה גולף מן סלע הגיר והוא הגדול ביספינקס המפורסם של פרעה חפרע וטיילנו על דרך התהלוכות שלו.  בקרנו את ה

"אבי הטרור" או "אבי  –הול" -. הספינקס הינו אל ובערבית נקרא "אבו אלוהוא היה צבוע בשחור ובאדום מטר 16* 20*40בעולם. מידותיו 

  האימה", ללא כל קשר לטרור. 

  

מצרים הגדולים.    ְסַטאט, בו שמורות המומיות של פרעוניולאחר התרעננות במפעל בשמים, נסענו למוזיאון החדש לתרבות מצרים באזור פֻ 

עם סיום הביקורים המשכנו לשדה התעופה לטיסה  בתהליך החניטה נעשה שימוש באספלט, שמקורו מים המלח, הקרוי גם ים האספלט.  

  ללוקסור. 
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  לוקסור  מקדשי –  10.12.2021יום ו' 

למדנו על הארכיטקטורה של המקדשים המצריים אשר היו בנויים משער פילון  , הגדול בכל מקדשי מצרים.  מקדש ַּכְרַנּכבבוקר יצאנו אל  

  ו עם דגלים, חצר מלכותית, אולם עמודים (מבנה היפוסטילי), חצר פנימית וקודש הקודשים של המקדש. המקש נבנה מאבן וחומותיו נבנ

 התוודענו לם העמודים ההיפוסטילי המרשים.  התפעלנו מממדיו העצומים ובמיוחד מאומאבני בוץ אשר במרבית המקדשים לא נשתמר.  

) אשר התקיימו Opetחגיגות האופט (   רחשוראינו את הנמל בו הת.  (אל השמש), מות' וחונסודוגמת האל אמון  עוד לאלוהויות מצרים  ל

 בכל צד.  600ספינקסים,   1,200בתקופת הגאות. בין המקדש של כרנכ לבין המקדש של לוקסור ניצבו 

      

      

, המתאר את המלחמה בין פרעה  , בתבליטים של רעמסס השניסוריה)מערב  היום ב,  נת (העיר אר   אור המונומנטאלי של קרב קדש יחזינו בת

ראינו גם את כתובת  .  לבין החיתים, קרב אשר הסתיים בהסכם השלום הראשון בעולם אשר הגיע אלינו בצורה כתובההרוכב על מרכבתו 

  שישק המפורסמת. 

  זיאון הארכאולוגי המרשים. המשכנו למלון שטייגנברגר, למנוחת צהרים.  ביקרנו במו
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. שבנו  של ורדי  , שבחזיתו הוצגה האופרה אאידהבערב  מואר אשר    מקדש לוקסורעם חשיכה התקדמנו אל המקדש החשוב השני בעיר,  

   למלוננו מלאי התפעלות. 

   

הגדה המערבית –11.2.2020שבת   

  חצינו את הנילוס בסירה, מגדת החיים לגדת המוות. 

  

  

  

 ", העומדים בחזית מקדש המוות של פרעה אמנחוטפ השלישי. פסלי ממנון פתחנו את יומנו ב"

היוונית יש ענקים. ממנון היה מלך אתיופיה אותו הרג אכילס. בהומרוס יש תיאור על    במיתולוגיה

ח המייבבת  ורעידת אדמה ונוצרו סדקים. רעש הרלפנה"ס הייתה   27. בשנת  עליו אמו המתאבלת

    בין הסדקים הזכירו את אמו המבכה של ממנון.
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של רעמסס השני, אתר שבדרך כלל אינו כלול בתוכניות הסיורים, בשל מחיר הכניסה  האהובה  , אשתו  לקברה של המלכה נפרטארינכנסנו  

יופיו של הקבר, צבעיו הבוהקים ואיכות .  Schiaparelli  Ernesto על ידי ארכיאולוג איטלקי אורתודוקסי בשם    1904  -הקבר התגלה בהגבוה.  

  . Imydwat  -המוות החשוב ביותר ה על קירותיו יש סצנות מספרהאמנות בתוכו, השאירו אותנו המומים. 

  

חתשפסות מלכה לאחר שבעלה תחותמס  .  לפנה"ס)  1458-1507(   בדיר אל בחרי  ַחְּתֶׁשְּפסּות המקדש המופלא שבנתה המלכה  נסענו אל  

חלקים  טיילנו בכל המחק את שמה מכל מקום אפשרי כדי למנוע את התחייה שלה מן המוות.    3  -מת בגיל צעיר. בנה תחותמס ה  2  -ה

והמוצרים האקזוטיים (סומליה של היום)  הפתוחים לקהל ושמנו דגש על סדרת התמונות המרהיבה, המתארת את המסע לארץ ּפּוְנת  

), שיתכן ואף היה המאהב שלה. בקפלה של  Senenmutסננמאט (המקדש תוכנן על ידי האדריכל  .  , דוגמת עצי הלבונהשהובאו משם

  נראית סצנה של לידה ממנה עולה כי ַחְּתֶׁשְּפסּות היא כאילו בתה של האל אמון. אנוביס

    

פרעונים, שעל קירות קבריהם נותרו ציורים חיים שנועדו להדריך את    64, שם נקברו  לעמק המלכיםמשם הוליכו אותנו האוטובוס ורגלינו  

התשיעי, של רעמסס השלישי וכמובן את המפורסם בקברים, זה של   המלך בדרכו בעולם התחתון. כללנו בביקור את קבריהם של רעמסס

  ענח' אמון.  -של תות
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רואים סצנת פתיחת הפה כדי לאפשר למת לדבר ולאכול. את המכשיר הו השתמשו לפתיחת הפה נראה אחה"צ    :9  -קבר רעמסס ה

  במוזיאון החניטה בלוקסור.  

    

שקעים ביותר.  והיה הפרעה האחרון המשמעותי ביותר וקברו הוא אחד מן המ   19  -השושלת ה, מייסד  3  -רעמסס ה  :3  - קבר רעמסס ה

הוא היום  נבקר בהמשך    בוהמקדש במדינת האבו  גרונו.  שסיפת  בדיקות של המומיה שלו, המכונה המומיה הצורחת, מעידים כי נרצח תוך  

: בבית שאן נמצא פסל ובבקעת תמנע יש  3  -מתקופת רעמסס ה  המקדש הגדול ביותר לזכרו. יש לציין כי נמצאו בארץ ישראל ממצאים

  תחריט של המלך מעניק מנחה למלכה חתחור.

    

התגלה על ידי הרווארד קרטר כאשר ילד נפל במדרגות, הדליק גפרור וראה דבר מה    ענח' אמון-הקבר של תות 

  19ים ולא מטויחים כי המלך היה רק בן  ממצאים, כולל המומיה. ציורי הקיר מצויר  3,000  -נוצץ. בקבר זה נמצאו כ

  במותו ולבוני הקבר היה זמן דחוק. ממצאי הקבר, כולל הסרקופג המלכותי מוצגים במוזיאון המצרי בקהיר.
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, מן השמורים ביותר במקדשי מצרים, שעל  למקדש מדינת האבו אחרי הפסקת צהרים הגענו  

ידיהם ואברי המין הזכריים  אור המלחמה בין רעמסס השלישי לגויי הים.  יקירותיו מופיע ת

אויביו.   על  לניצחונו  עדות  הם  הים  הקטועים  גויי  תקיפות 

להיחלשות  הביאו 

מצרים   של  משמעותית 

הפילון   קריסתה.  ולתחילת 

השמור  הוא  האבו  במדינת 

  ביותר.

  

  

במומיות של בני   צפינו ייחודי, בו הכרנו את שיטות החניטה במצרים העתיקה וַ ה מוזיאון החניטה חזרנו לגדה המזרחית של הנילוס. ירדנו ל

  אדם ושל בעלי חיים.  

          

  אומבו ואסואן -אדפו, קום –  12.12.2021יום א' 

לאורך עמק הנילוס של מצרים העליונה.   "המוניות"  ראינו את  עם בוקר פתחנו בנסיעה דרומה,  לאורך הנילוס, כולל  המקומיים החיים 

  ומתקני המים להשקיית עוברים ושבים.
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אור הקרב בינו לדודו י, השלם במקדשי מצרים, שנבנה לכבוד האל הורוס. הבטנו אל תבמקדש אדפובקרנו  

סת קינא באחיו אוסיריס הרשע, ֶסת, שרצח את אביו של הורוס, אוזיריס.  

לאחר שאחותו איסיס העדיפה את אוסיריס על פניו כבן זוגה. הוא החליט  

להורגו ולשם כך עשה מסיבה אליה הזמין את כל האלים. הוא הכין תיבה 

למידותיה. בצורה אשר הייתה אמורה להסגר על זה אשר מתאים בדיוק  

התיבה  את  החזירה  איזיס  לנילוס.  הושלך  בתיבה,  נלכד  אוסיריס  זו, 

חלקים. איזיס   14  -. התיבה הגיעה לידי אבידוס וסת ביתר אותה ללמצרים

ידי  יא על  נאכל  מינו של אוזיריס אשר  כל החתיכות, למעט איבר  תרה את 

הולידה את הורוס.   שפמנון. הוכן עבורו איבר מין חדש ואיזיס נכנסה להריון,

והפך למלך השאול הלבוש בתכרי ירד לשאול  ואל  כאוזיריס  גדל  ים. הורוס 

הורוס הוא מלך מצרים ובעל שני כתרים    בעל העין אשר שוטטה בכל העולם, העניק את עינו להורוס.    ,Raהשמש  

שהורוס    ךדוד סת תושל מצרים העליונה ושל מצרים התחתונה. במקדש אדפו מתואר סיפור הקרב בין הורוס ל  –

  מכריע את סת. 

  

  

  

  

  

  

  

כמלכים פרעוניים. על פילון מקדש    את שליטיהםלפנה"ס, בתקופה היוונית. היוונים תיארו    70לשנת    237נבנה בין השנים  מקדש אדפו  

  מלכי בית תלמי אשר שלטו במצרים בתקופה היוונית. 14  -, אחד מנאוס דיוניסוס 12 -מלך תלמי האדפו מתואר ה
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קדש לאלים סובק והורוס, שבו, בין השאר, לוח השנה היחיד ומה, המקדש הכפול  אומבו- קוםאל  נסענו  

המקדש  אורים של  כלי הרפואה בהם נעשה שימוש במצרים.  יעל קיר מקדש מצרי ות  טשנמצא חרו

ט בין שפ  Raמוקדש לשלבי חייו השונים של הורוס וכן לאל סובק (תנין) שהיה האל של המקום. האל  

שני האחים הורוס וסובק וקבע כי האדמה תחולק בין שניהם ולכן המקדש מוקדש לשניהם. קום אומבו 

  .7  -משמעו תל זהב. הייתה כאן גבעה וכרו את הזהב. החלו לבנות את המקדש בימי בית תלמי ה

      

  כלים רפואיים      לוח שנה מצרי 

  . צפינו בנילומטר, בור המדידה של גאות הנילוס

    

  נכנסנו למוזיאון בו מוצגים חלק מתניני הנילוס שנמצאו חנוטים במקדש. 
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  .Mövenpickבבואנו לאסואן, שטנו בספינה למלוננו הקסום, הניצב על האי יֶב (אלפנטינה), מלון  

      

  , הגנים הבוטניים באי קיצ'נרשיט פלוקות, והסכר הגבוה סימבל-מקדשי אבו –  13.12.2021יום ב' 

ממקור נובי.   אוכלוסייהבאיזור הדרומי של מצרים של ימינו נמצאת  אל מקדשי אבו סימבל.  מאסואן  בחמש בבוקר יצאנו לנסיעה ארוכה  

את   עברנו  של מצרים.  כוש, שמה ההיסטורי  מאיזור  נוביה הוא חלק  החדש  טושקהחבל  העמק  פרויקט  ופרויקט  והתיישבותי ,  חקלאי 

  כי האדמה היא חרסתית ומתנפחת עם השקייתה. שאפתני שלא צלח 

   

  עם זריחת השמש רואים כי חלק מן הגבעות מזכירות את מבני הפירמידה, ואולי הם ההשראה לבנייתן. 
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שני  את עוצמת מצרים במטרה להתריעם מפני עימות צבאי.    להפגין בפני הנובים  2  - הם נסיון של רעמסס ה  מקדשי אבו סימבלששת  

המקדשים שנחצבו בסלע והועברו, במבצע הנדסי מרתק ממקומם המקורי לאתר הנוכחי, היו מרהיבים ומרתקים, כמו גם תמונתם על  

הסכר. אחד מן הייחודיות הוקם  60  -האגם קרוי על שמו של נשיא המצרים גמאל עבד אל נאצר, שבזמן שלטונו בשנות הרקע אגם נאצר. 

לציון יום עלייתו    2  -בפברואר קרני השמש פוגעות ישירות על פניו של רעמסס ה  22  -באוקטובר וב  2  -של המקדש הוא שפעמיים בשנה, ב

וס, אחתי שהינו אל מצרפי של רע והור-חור- עה אלים: אמון מלוקסור, פתח מממפיס, רעלשלטון ולציון יום הולדתו. המקדש מוקדש לארב

  ורעמסס עצמו.

     

דמויות. יש הכפלה של הסצנה כדי להציג את תנועת המלך בעת לחימתו.    1,000  -גם במקדש זה יש תיאור מפורט של קרב קדש עם כ

הנישואין  – 3 -הקרב לא הוכרע ובעקבותיו נחתם הסכם שלום אשר במסגרתו רעמסס השני נשא את בתו של המלך החיתי ַחתּוִשיִליש ה

 הפוליטיים הראשונים. 

 

  

  

  

  ולאלה חתחור.  2 -ש השני מוקדש לנפרטארי, אשתו האהובה של רעמסס ההמקד
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  רקעו של מקדש רעמסס מעולה לתמונה קבוצתית. 

  

מרהיבים. שוטטנו    גנים בוטנייםשעליו  Kitchener’s Island) (  האי קיצ'נרעם חזרתנו יצאנו להפלגה על פלוקה (סירת מפרש מסורתית) אל  

  טה אותנו סביב האי הגדול יֶב (אלפנטינה) וחזרנו למלוננו. בגנים ושבנו לסירתנו, שהשי
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 מקדש פילה ומחצבת האובליסקים 14.12.2021יום ג'  

והתרשמנו משיטות החציבה וממדי הענק של    במחצבת הגרניט העתיקהר  וסיהתחלנו את היום ב

המחצבה פעילה כבר מן השושלת הפרעונית הרביעית. האובליסק נכרה מתוך  אובליסק בלתי גמור.  

אותו  מעץ  יתדות  מכניסים  אליהם  קטנים  בורות  חוצבים  בה  "תעלה"  כריית  בעזרת  המחבצה 

נקודות התופרה של הסלע מרטיבים. בעת הרטבת העץ הוא מתנפח וגורם לשבירת סלע הגרניט ב

מינרלי הזה. הכתוב על הגרניט הוא בעזרת "נגטיבים". האובליסק המוכן הובל אל הנילוס על  -הפולי

  ידי מאות אנשים על גבי מגלשה. האובליסק הוצב במקומו המיועד על ידי "נדנודו" עם חבלים. 

 מקדש, הנמצא בלב הנילוס, בין סלעי גרניט עצומים.  Phila  מקדש איזיס בפילה אחר כך שטנו אל  

האי  על  החדש  למקומו  הועבר  זה  מקדש  גם  הורוס.  האל  של  אמו  איזיס,  לאלה  מוקדש  האהבה 

Egelika  14,000  - . המקדש נחתך ל20  -של המאה ה  60  - במהלך בניית סכר אסואן החדש בשנות ה  

 תלמי ובנייתו הסתיימה בימי הרומאים. בית  חדש. המקדש החל להבנות בימי  למקומו ה  1964-1968שנים בין    4חלקים והועבר במשך  

    אריות. 2) מגיש את שני עיני האל הורוס לאמו איזיס. סממנים רומיים מופיעים בפילון הקדש:  Neroהקיסר נרו (

     

      

על   1962החלו לבנות את הסכר בשנת  מודרני לחלוטין: הסכר הגבוה של אסואן.    –בדרכנו לנמל התעופה, ביקרנו באתר מצרי מפורסם  

  מטר. ישנם   3,100מטר גובה ואורך כולל של   111 -מטר רוחב ו 980, מטר גובה  114. זהו אחד הסכרים הגדולים בעולם:  פי תכנון סובייטי

מתצרוכת החשמל של מצרים. בעתיד יהיה צורך במפעלי   15%כיום סכר אסואן מספק רק    מגה ווט לשעה.  2,100ם  המייצרי  טורבינות  12

  התפלה מצריים לאספקת מי שתיה ומים להשקייה לחקלאות. 
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  אן סיימנו את ביקורנו באסואן ויצאנו לנמל התעופה, לטיסה לקאהיר.  כ

  בכפר הנובי של קאהיר.  בקברו של מוחמד אנואר אל סאדאת בקרנו 

      

  המלון נמצא בקרבת הנילוס. גנברגר תחריר, היה לאחרון מבין המלונות בהם השתכנו.ימלון שטי
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  קאהיר המוסלמית 15.12.2021יום ד' 

הוא   צלאח אל דין השיב את קהיר לסונים..  12  -במאה ה  אל דין מעל קאהיר  שהקים צלאח)  citadel(האדירה    במצודהאת הבוקר פתחנו  

מצרים הפכה להיות מושב השליטים הממלוכים, ממלכה    הקיף את קהיר בחומה. המצודה הייתה מחוץ לעיר וממנה שלטו על כל מצרים. 

העות'מנים אפשרו לממלוכים להמשיך    שנה. הממלוכים נכנעו לעות'מנים אשר השכילו להשתמש בנשק חם.  - 250  -אשר התקיימה כ

בתקופה המוסלמית נבנו מסגדים רבים בקהיר וכיום   מגיע מוחמד עלי אשר הרג את כל הממלוכים.  1805ולשלוט במצרים מטעמם. בשנת  

  מסגדים. 1,000  -העיר מתהדרת ב

אל   עלי.  )Silver Domed Mosque(   מסגד הבהטהמשכנו  כן בתוך  קברו  , שהקים השליט האלבני, מוחמד  עלי נמצא גם  של מוחמד 

  המסגד.

      

      

  הוכתר כסולטן. 13ובגיל  1335 - הסולטן חסן נולד ב. במסגד והמדרסה של סולטאן חסןביקרנו 
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.  החל בבניית מפעלי בנייה במצרים, וכן בנה את נמל עכו , המסגד העבאסי השלם היחיד בעולם. אחמד אבן טולון במסגד אבן טולוןבקרנו 

הקשת המחודדת אשר מקלה בנשיאת משקל התקרה אל    ת חצר ללא תקרה. המוסלמים המציאו א –מסגד עבאסי מאופיין בחצר קטורה  

  עבר הקרקע. סגנון זה מופיע גם בבריכת הקשתות ברמלה. הצלבנים אמצו טכניקה זו. 

        

  , לסיור וארוחת צהרים.  ח'אן אל חלילינכנסנו לשוק המפורסם,  
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  המוזיאון המצרי והביתה 16.12.2021יום ה' 

, בו שמורים מאות רבות של מוצגים ובהם המומיות של הפרעונים הגדולים ואוצרות קבר תות  במוזיאון המצריעם בוקר ערכנו ביקור יסודי 

 ענח' אמון. 

     

  פרעה נערמר       2 -פסלו של רעמסס ה      כניסה למוזיאון

       

    

 .הביתהעמוסים חוויות שלא תישכחנה, יצאנו לנמל התעופה של קאהיר ושבנו 


