
המוני צליינים רוסיים גודשים את רחבת  
הכניסה לכנסיית הקבר בירושלים ביום חג 

.19-תצלום מסוף המאה ה. הדקלים

מאז התפרקות ברית המועצות  

שואפת מוסקבה להחזיר  

לשליטתה את כל המוסדות  

שהוקמו בארץ ישראל בתקופת  

כדי לשרת את הצליינות  , הצאר

הרוסית שהציפה את הארץ בימי  

העותמאניהשלטון 



מידיישראלארץשלהסופיכיבושהמאז

,1291בשנת,הממלוכיםידיעל,הצלבנים

בגלל,מאירופהכלילמנותקתהארץהיתה

.הצלבניםשלמשובםהממלוכיםשלהחשש

מאותההחוףנמליאתהרסואףהממלוכים

אתמידיהםהעותמאניםכבשווכאשרסיבה

בניתוקהמשיכוהם,1516בשנתהארץ

,עלימוחמדידיעלהארץכיבושרק.הזה

.המצבאתשינה,1831-ב,מצריםשליט

ששלט,עלימוחמדשלבנו,פאשהאברהים

משופרמינהלעימוהביא,בארץבשמואז

במאמץ:כןעליתר.העותמאניםשלמזה

,מפניושחששואירופהמדינותאתלשכנע

מדיניותנקט,מבחינתןעדיףשלוהמשטרכי

כלפי,העותמאניםשלמזובהרבהליברלית

אתופתח–מוסלמיםשאינםהתושבים

.מאירופהנוצריםלכניסתהארץ

מעמדהחזיקבארץהמצריהשלטוןאומנם

מהנוצריםשמנעהסגראך,שניםכעשררק

כאשרגםכנועלחזרלאכברארצהלהגיע

בסיוע,מחדשהעותמאניםהשתלטו

.הלבנטכלעל,והרוסיםהבריטים
תוצאות הרס הנמלים בחופי הארץ על ידי הממלוכים בולטות בציור זה של יפו בתחילת המאה  

.  ובמעגן הטבעי נראות רק כמה ספינות מפרש קטנותממיבניםגבעת העיר כמעט ריקה : 18-ה
( 1732, קאלמהאוגוסטיןתחריט צבוע של )



שלהעתיקההמסורתאתחידשההנוצריםבפניהארץפתיחת

בתחילה.ישראלבארץלנצרותהקדושיםלמקומותלרגלעלייה

והלךגאההרגלעוליזרםאך,איטיתהתפתחותבוודאיזוהיתה

.בארץהנוצרייםהאתריםבכל"מהנוףחלק"נעשוהםמהרהועד

,אירופהרחבימכלהגיעווהןרבגוניותהיוהרגלעוליקבוצות

נוצריםהמונישלהיתהביותרהנפוצההתופעהאבל

.מרוסיהשבאו,(פרבוסלביים:ברוסית)אורתודוכסים

רובבלב"כי,זהבענייןכותבכרמלאלכסההיסטוריון

עמוקהדתיתזיקהפעמה'הקדושהרוסיה'שלאוכלוסייתה

ישראלבארץובתמיםבאמתראותושביהרוב.'הקדושהארץ'ל

,השארבין,הולידהזויסודעובדת...עולמםשלממשיחלק

עוליאתבצלהותירהאשר,ישראללארץעממיתרוסיתצליינות

המספרמבחינתהן–יחדגםהנוצריהעולםשארכלשלהרגל

בתחילתכברלרוסיההיהוכך"...שבלבהאמונהמבחינתוהן

שארעליתרוןעמדת,לעולםהארץהיפתחותשלהתהליך

.אירופהמדינות

,בירושליםהאנגליהקונסולסגןאתגםזהבענייןמצטטכרמל

,מרוסיההצלייניםכיסיפר1840-בשכבר,יאנגטאנרוויליאם

שלאעלבגלוימדברים...במדיהםותיקיםחייליםמהםרבים"

."רוסישלטוןתחתהזאתהארץתבואשבוהיוםירחק

שבראשם רוכבים , נהר אדיר של צליינים רוסיים
זורם , של הקונסוליה הרוסית בירושליםקוואסים

.19-תצלום מסוף המאה ה. לעבר כנסיית הקבר



צליין רוסי נושא עששית שבתוכה דולקת  
.מכנסיית הקבר" האש הקדושה"

"הקדושההאש"היתההרוסייםהצלייניםרובשלהעיקריתנפשםמשאת

שנשלחו,וכפריםעיירותבניברובםהיואלהצליינים.הקברכנסייתשל

כדי,כפרבכללפרוטהפרוטהשאספו,ממשלתיותמגביותבמימוןארצה

.המקומיתלכנסייההאשאתבשובםלהביא

שהכנסיותבעוד,האורתודוכסיתלכנסיהייחודיהוא"הקדושההאש"טקס

,"האורשבת"בשנהבכלמתקייםהוא.אליליםעבודתבורואותהמערביות

בצהרימתחילהטקס.הפסחאחגבתחילת"הטובהשישייום"שלאחר

והדלתהקברלקפלתנכנסאורתודוכסי-היווניהפטריארךכאשר,היום

הקפלהבמנורותאש"נסבדרך"עולהמכןלאחרקלהשעה.אחריונסגרת

כיום).למרחקיםנשלחתואףלהמחוץהממתיןהקהלאלמועברתוהיא

כנסייתעלהארמניהממונהסיפר2018-ב:נסכלבכךשאיןידועכבר

שלושבטקסהשתתףכי,טלוויזיהבראיון,אגויאןסמואלהאב,הקבר

.(הקברלצדמראשהמונחתממנורה,הלפידיםאתידיובמווהדליקפעמים

כלשנשאובעששיותנרותהזאתבאשלהדליקנהגוהרוסייםהצליינים

ברחבירבותבכנסיות"הקדושההאש"דלקהוכךלביתםבחזרההדרך

.רוסיה



.איומהבצפיפותנדחסובהן,משאבספינותארצהבאוהם.מחפיריםמתנאיםהרוסיםהצלייניםסבלובתחילה

בשלב.לידהבאמכלהפרטיבכספםקנומזונםואתהיוונייםבמינזריםבתשלוםמתאכסניםהיוארצהבהגיעם

אלכסנדרהצארשלואחיוהראשוןניקולאיהצארשלהשניבנו,קונסטנטיןהגדולהדוכסבנושאהתערבמסויים

ברוסיההוקמוגםבמקביל.המצבלשיפורדרכיםלבדיקת,מאנסורובבוריסהעסקיםאישאתארצהשלחהוא.השני

.בצלייניםלטיפולאירגונים

עלהוטל,מלכתחילה.בירושליםהרוסיתהקונסוליההיה,1858-במאנסורובשלבהמלצתושהוקם,הראשוןהמוסד

החברהנציגיעםפעולהולשתףאפשריתדרךבכללהםלסייע,בארץהרוסייםלצלייניםלדאוגהקונסול

.העותמאנייםהשלטונותעםמ"מובכל,בארץהקיסריתהרוסיתהאורתודוכסית

המיבניםאחד -בית הקונסוליה הרוסית 
הראשונים שהוקמו על ידי הרוסים בירושלים



בית,הארחהבתיכגון,הצלייניםלרווחתמוסדותלהקיםכדי,מקרקעיןשלקניותבמסעהחלוגםהרוסים

שלשטח:"הרוסיםמגרש"מכןלאחרשכונהמהשלהיתהביותרהמשמעותיתהרכישה.ועודכנסיות,חולים

אכסניותשתיעליוהוקמו1864ועד1859-בהושלמההרכישה.ירושליםלחומתמערבית,דונם70כמעט

.ועודהקדושהשילושכנסיית,חוליםבית,לנשיםאכסניה,לגברים

כפי שנראה  , מגרש הרוסים בירושלים
19-בסוף המאה ה



בידיהם של שני  , למעשה, חלק ניכר מהפעילות הרוסית בארץ באותה תקופה היה

הפרבוסלביתישראלית -החברה הארץהמשלחת הדתית הרוסית בירושלים ו:גופים

מינזרים, הקימו כנסיות, בכספי התרומות מרוסיה, הם רכשו  נכסים רבים. הקיסרית

הם : יתר על כן. ואכסניות ועד מהרה נעשו לבעלי הקרקעות הגדולים ביותר בירושלים

במקומות שונים בארץ הקשורים בנצרות ורכושם , קנו קרקעות גם מחוץ לירושלים

:  עצומיםלמימדיםגאה והלך 

;בלב מגרש הרוסים בירושלים" השילוש הקדוש"קתדרלת -

בניין משרדים ומגורי המשלחת הדתית באגף המזרחי של בניין בית המשפט העליון       -

;  הבניין כולו שייך לכנסיה והמדינה משלמת עבור השימוש בו דמי שכירות. בירושלים

;  כנסיית אלכסנדר בעיר העתיקה-

;  כגת־שמניםמריה־מגדלנהכנסיית -

;  בהר־הזיתים" השמימההעליה"מינזר-

;בעין־כרםהנשים גורני ומאות דונמים קרקע סביבו מינזר-

.אתר אלון ממרא בחברון-

;(ושטח קרקע על הכרמלמיבניםחמישה)הו בחיפהיהרוסית על שם אלהכנסיה-

;  בין טבריה למגדל, על שפת הכנרתומינזרדונם 64-

;כנאלוד וכפר , רמלה, מגרשים בנצרת-
;(דונם של פרדס ושטח פרטי פתוח ובו כנסיה50כ־)באבו־כביר" מוסקוביה"האתר -
;  בית ספר כנסייתי בביתניה-

;חריטוןבוואדי מינזר-
;  ביריחומינזר-

.אלה'גמגרש בבית -

.  במגרש הרוסים כיום" השילוש הקדוש"כנסיית 
(Sahar 835פיקיויקי: תצלום)



בארץהפרבוסלביתהכנסייהראשידיעלנרכשהללומהנכסיםניכרחלק

השארבין.1865-בארצהשהגיע,קפוסטיןאנטוניןהארכימנדריט,ישראל

שעליהןכרםבעיןהקרקעות,בחברוןממראאלונימיתחםאתרכשהוא

שעליה,הזיתיםהרבראשקרקע,גורניהפרבוסלביהנשיםמנזרניבנה

שלוהקרקעותרכישת.ועודועודישושלהשמיימההעלייהכנסייתנבנתה

כדי,"הקניותדיבוק"אתלהפסיקנתבקששלבסוףעדנרחבתכההייתה

,הפרבוסלביתהכנסייהנגדלפעולבארץהמעצמותנציגיאתלעוררשלא

.וחשדנותקנאהמרוב

הפרבוסלביתהכנסיהלמעןפעילותושמלבד"אשכולותאיש"היהקפוסטין

מימצאיםוחשףבירושליםשוניםבמקומותשחפר,ארכיאולוגהיה

דילאואםוהנומיסמטיקההאסטרונומיהבתחומיפעלגםהוא.מעניינים

.וציירשירהכתבגםהואאלהבכל

חבר,ישראלבארץהאורתודוכסיתהאימפריאליתבחברהחברהיההוא

לארכיאולוגיהבחברהחבר,לארכיאולוגיההאימפריאליתבחברהכבוד

.אתונהשלהארכיאולוגיתבחברהוחבראודסהשלועתיקות

העלייהבכנסייתלמנוחותוהובא1894-ב,בירושליםלעולמוהלךקפוסטין

ארכיאולוגיותחפירותערךושבהרכשקרקעותיהשאת–הזיתיםבהר

.מקיפות

קפוסטיןאנטונין הארכימנדריט



,  כנסיית העלייה השמיימה
.  בראש הר הזיתים

:  תצלום. קומונסויקיפדיה )
(אליסטר

להתבלטפרבוסלבית-הרוסיתהנוכחותהחלהמהרהעד

העלייהכנסייתשלהפעמוניםמגדלבלטבמיוחד.בשטח

.הזיתיםהרבראש,שלצידהוהמינזרהשמיימה

,1870-1887השניםביןהוקמווהמנזרהכנסייה

.והמגדלהכנסיהבבנייתמטפלקפוסטיןכשהארכימנדריט

מתנשא,הזיתיםהרשל"נר"האותוהמכניםשיש,זהמגדל

,המגדלפעמון.למרחקיםנשקףהואולכןמטר64שללגובה

1864-בהובא,ברוסיהנוצק,טונות8-מלמעלהשמשקלו

אזהיהשלאומכיווןעץבגלילארוזכשהוא,באוניהיפולנמל

150-כאותוגילגלו,לירושליםלהובלתונאותתחבורהאמצעי

זההיה.הזיתיםהרלראשמיפוהדרךאורךלכלצלייניות

,שניםמאותלאחרבירושליםשצלצלהראשוןהכנסיהפעמון

לצלצלהנוצריםעלבעירהמוסלמייםהשלטונותאסרובהן

.בפעמונים

מיםבורותנחפרו,גניםבמקוםנשתלו,לבנייהבמקביל

שלבפיקוחוארכיאולוגיותחפירותבונערכולעילוכאמור

.קפוסטין



בזכותהפרבוסלבייםהצלייניםשוכנושבהםהמיבנים

רקאומנםלהםנתנו,מרוסיהשזרמוהתרומות

שיפורבהםהיהזאתבכלאך,מינימלייםשירותים

:מימיןבתצלום.הקודמותהשניםלעומתניכר

חצר"בהצהריםלארוחתבתורממתיניםצליינים

אתממלאותצלייניות:משמאל.(להלן)"סרגיי

עצירימוזיאוןכיום)"מרינסקיחצר"הנשיםאכסניית

.(הרוסיםבחצרהמחתרות



הקונסוליה הרוסית דאגה גם  

להעברת הצליינים שנחתו  

לצורך  . לירושלים, בנמל יפו

מערך  "זה החזיקה הקונסוליה 

,  שכלל מרכבות, שלם" הסעות

עגלונים ושומרים  , סוסים

. שהתלוו לכל שיירה שכזאת

הנחת מסילת הברזל מיפו  

ביטלה  , 1892-לירושלים ב

את הצורך במערך ההסעות  

הגדול  והקלה על טלטולי  

,  הדרך של הצליינים הרוסיים

שמספרם גאה והלך לקראת  

.  19-סוף המאה ה

מקדמים  הפרבוסלביתהכנסיהנציגי : בתצלום
, בברכה רכבת מלאה וגדושה בצליינים רוסיים
.עם הגעתה לתחנת ירושלים



.בשנהאלף25-לכהפרבוסלבייםהצלייניםמספרהגיעכבר1914-ב

כאשר,שנהאותהסוףלקראתנקטעהזההאדירהגלאולם

העולםבמלחמתגרמניהשללצידההצטרפההעותמאניתהאימפריה

אנושהמכהזוהיתה.אוייבלמדינתהפכהורוסיה–הראשונה

נסגרהבירושליםהרוסיתהקונסוליהשכן,בארץהרוסייםלאינטרסים

.אוייבכנתינילמצרייםגורשוהפרבוסלבייםוהנזיריםהכמריםורוב

והנזיריםבארץלכנסיותמרוסיההתרומותזרימתנקטעה,במקביל

.רעבלחרפתעדהגיעוגורשושלאהמעטיםוהנזירות

והשלטון1917-בהבולשביקיתהמהפיכהפרצה,בכךדיהיהלאואם

מאוהדי,המעטהבלשון,היהלאבמוסקבההחדשהאתאיסטי

...הפרבוסלביתהכנסייה

ירושליםאתהבריטיהצבאכבששנהבאותהבספטמבראומנם

אלא,אליהלחזוריכלוהעותמאניםידיעלשגורשווהכמריםוהנזירים

מנעו,עולמיתכמעצמהלמעמדםאיוםבקומוניזםשראו,שהבריטים

.בירושליםהרוסייםהדתלאנשימוסקבהביןקשריכולתםככל

התפלגהברוסיההפרבוסלביתהכנסיהכאשר,נוצרהנוספתתסבוכת

עםבתיאוםשנוהלה,"אדומה"כנסיה–חלקיםלשני1921-ב

הכנסייהמראשיחלקידיעלשהוקמה,"לבנה"וכנסיה,הקרמלין

אלהפליטים.המהפכהבעיקבותמרוסיהשנמלטו,הפרבוסלבית

.הבריתלארצותהגיעודברשלובסופוביוגוסלביהבתחילהנקלטו

הקומוניסטיתההנהגהלסלידתהמובהקיםהאותותאחד
–המושיעישוקתדרלתפיצוץהיההפרבוסלביתמהכנסיה

בלב-ימיםבאותםברוסיהביותרהגדולדתי-הנוצריהמיבנה
ארמון"במקוםלהיבנותעמד,התוכניתפיעל.1931-ב,מוסקבה

עםרק.מומשלאהרעיוןאך,"הסוציאליזםלתפארתהסובייטים
מוסקבהשלהיחסהשתנה1941-במ"לבריההנאציםפלישת

למלחמההכוללבמאמץשולבהוהיאהפרבוסלביתלכנסייה
נבנתההקומוניסטיהשלטוןנפילתלאחר:כןעליתר.בפולשים

.מחדשהקתדרלה



הכנסייהאתהבריטיםהעדיפו,הדבריםמטבע

,הרוסיםמגרשעלבבעלותההכירוהם."הלבנה"

למוסדותאיפשרוובכךשםהמיבניםרובאתחכרו

.המועצותמבריתבנפרדלהתקייםלהמשיך"הלבנים"

שמסרחוקידיעלזהמצבהבריטיםקיבעו1926-ב

,הכנסייהשלוהכספיםהרכושניהולאתלידיהם

השקיעוהםואכן.בירושליםהעליוןהנציבבהשגחת

שלהכספימצבהאתלשפרכדירביםמאמצים

.בארץולהתבססלחזורלהאיפשרוהדברהכנסייה

לידיהלהחזירממאמציהמוסקבהחדלהלא,שנימצד

אך,בירושליםהפרבוסלבייםבמוסדותהשליטהאת

.נידחוזהבענייןלבריטיםפניותיהכל

אתהבריטיםכשעזבו,העצמאותמלחמתשלבעיצומה

מגרשעל"ההגנה"השתלטה,1948במאיירושלים

הפךהעתיקההעירחומתלעברהפונהוחלקוהרוסים

ישראלביןהקצרהדבשירחשלימיםבאותם.לחזית

שלהחיוביתהצבעתהבזכות,למוסקבההצעירה

השליטהאזהועברה,המדינההקמתעלם"באורוסיה

כולל,הירוקהקובתחומי"הלבנה"הכנסיהנכסיבכל

"האדומה"הכנסיהלמרכז,הרוסיםמגרשעלהבעלות

.במוסקבה

נחכר שהמיבנהלאחר , אמבולנס בריטי חונה בחזית בית החולים במגרש הרוסים
.והחל לשמש את הצבא הבריטי



מגרשעלבעלותשינויישראלממשלתיזמה1964בשנת

לבעלותלהעבירהמועצותלבריתהציעההיא:הרוסים

ובנייןהקדושהשילושלכנסייתפרט,המיתחםכלאתישראל

נטתהימיםבאותם.בוהמצוייםהדתיתהרוסיתהמשלחת

האמונות"נגדביקורתיתלגישהשובהקומוניסטיתההנהגה

נוצרהשובובמוסקבה(הרוסיתהכנסיה:קרי)"הטפלות

להצעה,איפוא,הסכימהמוסקבה.דתיתאנטיאווירה

4:ימיםאותםבמושגיעתקסכוםדרשהאבל–הישראלית

סכוםישראללממשלתהיהלאעתבאותה.דולרמיליוןוחצי

בצורתדולרמיליוןלקבלהשתכנעוהרוסיםאבלכזה

ושורה–הרוסיםמגרשכלכמעטהפךוכך...תפוזיםמשלוחי

שללרכושה-הארץברחבינוספיםנכסיםשלארוכה

.ישראלממשלת

תביעהוהגישהבקלותויתרהלא"הלבנה"הכנסייהאומנם

הרוסיםמגרששרכישתבטענהישראלמדינתנגדמשפטית

בריתולאשהכנסייהמפני,חוקיתאינה"התפוזיםעיסקת"ב

הכנסייה.המיתחםשלהרשמיהביתבעלתהיא,המועצות

1984-באך,הזההרכושתמורתדולרמיליוןמאהתבעה

שלבתשלוםהסתפקההכנסייה:בענייןפשרההושגה

.תביעתהאתהסירהאזורקדולרמיליוןשבעה

שרת החוץ  , נציגי ישראל–מימין . בירושלים" הסכם התפוזים"חתימת 
.  שגריר ברית המועצות מ–משמאל . גולדה מאיר ושר האוצר פנחס ספיר

.בודרוב



פרצה"התפוזיםהסכם"חתימתלאחרשניםשלוש

ידיעלנכבשההמערביתהגדה,הימיםששתמלחמת

המיבניםאלגםהישראליתהריבונותהגיעהוכך,ל"צה

כנסיית:הארץשלזהבחלק"לבנה"ההכנסייהשל

הנשיםמנזר,הזיתיםהרבמורדותמגדלנהמריה

וחצרהזיתיםהרבראשהשמיימההעלייהוכנסיית

.העתיקהבעיראלכסנדר

הדיפלומטייםיחסיהאתניתקההמועצותשבריתמאחר

רבותשניםעברו,מלחמהאותהבעיקבותישראלעם

שלהחוקיבמעמדםלדוןישראלנדרשהלאשבהן

ביןהדיפלומטייםהיחסיםכשחודשואולם.הללוהנכסים

בריתהתפרקותלאחר,1991-ב,המדינותשתי

.הרוסיםבידיוהועלההנושאחזר,המועצות

(פיקיוויקי, דופלימקסים : תצלום)במורד הר הזיתים מגדלנהכנסיית מריה 



הראשון ליחסים המחודשים בין שתי המדינות  המיבחן

כאשר הרוסים תבעו מממשלת ישראל להעביר  , היה

,  מיבנה גדול זה. בירושלים" חצר סרגיי"לידיהם את 

ניצב בפאתי מגרש , לצליינים גבריםכאכסניהששימש 

"  עיסקת התפוזים"הרוסים והסיבה לכך שלא נכלל ב

בגלל  : אי בהירות לגבי הבעלות המקורית עליוהיתה

הוא לא  העותמאניםשהוטלו על ידי מינהליותמיגבלות

-החברה הארץ–נרשם בטאבו על שם בעליו האמיתיים 

אלא על שמו של  –הקיסרית הפרבוסלביתישראלית 

מאחר שהנסיך סרגיי . 'אלכסנדרוביץהנסיך הגדול סרגיי 

החלו לאחר מותו ויכוחים על ירושתו בין  , לא הכין צוואה

נציגות החברה הרוסית  , הפרבוסלביתהרוסית הכנסיה

בעלה של  , הנסיך פיליפ...ישראלית ו-הארץהפרבוסלבית

שהיה צאצא ישיר של  , מלכת אנגליה אליזבת השנייה

.משפחת הצאר ולכן נחשב ליורש חוקי של הנסיך סרגיי

בעת  , 2003-הזה נפתר בסופו של דבר ב" פלונטר"ה

בפגישתו עם ראש . שנשיא רוסיה פוטין ביקר בישראל

כי , הבטיח לו שרון חגיגית, אריאל שרון, הממשלה דאז

אומנם עדיין לקח זמן  . חצר סרגיי אכן תוחזר לרוסים

אישר ראש 2009-להתגבר על הביורוקרטיה ורק ב

את הבעלות של  , סופית, אהוד אולמרט, הממשלה דאז

.  והוא נמסר לנציגיה–המיבנהממשלת רוסיה על 

חצר סרגיי ברחוב הלני  
בירושלים13המלכה 



במשך עשרות שנים שימש  

את  " חצר סרגיי"של המיבנה

,  משרד החקלאות הישראלי

החברה להגנת הטבע ורשות  

.  שמורות הטבע והגנים הלאומיים

,  הם שיפצו אותו, כשהוחזר לרוסים

השיבו לו את ייעודו הקודם והפכו  

חצר סרגיי  "אותו למלון פאר בשם 

.הפתוח לכל, "פאלאס

פינה פנימית בחצר סרגיי  : בתצלום
.המיבנהלאחר שיפוץ , כיום



לממשלת רוסיה לא הייתה  " חצר סרגיי"שהעברת , מובן מאליו

האתר הבא שהועלה על כוונת הקרמלין  . סוף פסוק לדרישותיה

בלב  , 1896-שניבנה בירושלים ב, "חצר אלכסנדר"מיתחםהיה 

.  העיר העתיקה

החל משרד הנשיא פוטין לנהל את הפעילות  2015-ב

המשפטית שנועדה להחזיר לרוסיה את השליטה בחצר  

משרדו של פוטין אכן  . הנמצאת בהנייבסקיובכנסיית אלכסנדר 

הדרושים לדיון  המיסמכיםהחל לפעול בכיוון זה ואף הגיש את 

–אלא שהדיונים נמשכו ללא סוף . במשרד המשפטים הישראלי
–התפוצצה פרשת נעמה יששכר , 2019-ב, ואז. פיתרוןוללא 

.  והנושא חזר לכותרות

נעצר , בורקובאלכסיי, הפרשה החלה כאשר האקר רוסי צעיר

כחשוד בהפעלת רשת של  , לבקשת ארצות הברית, בתל אביב

.סחר בלתי חוקי באינטרנט

וביקשה להעביר אותו  בורקובגם רוסיה פנתה לישראל בעניין 

בורקובישראל דחתה את הפנייה ומסרה את . לידיה

2019באפריל : התגובה הרוסית לא איחרה לבוא. לאמריקנים

-ישראלית, נעצרה בנמל התעופה של מוסקבה נעמה יששכר

מטיסה שהגיעה  , במעבר לטיסה ארצהשהיתה, אמריקאית

. וחצי גרם קנביס9לטענת הרוסים נמצאו בתרמילה . מהודו

אבל טענתה  , היא טענה שלא היא הכניסה את הקנביס לתיק

.  נדחתה והיא נדונה לשבע וחצי שנות מאסר

טקס חנוכת הבית של חצר אלכסנדר  
.1896-ב( משמאלהמיבנה)



עם נעמה  , בנימין ושרה נתניהו יוצאים מהטרמינל בנמל התעופה של מוסקבה
(11כאן : תצלום. )לעבר המטוס שיביא אותם ארצה, יששכר המשוחררת ואמה

בחירותלפניאזישראלעמדה,יששכרנעמהשללמזלה

פוטנציאלאתזיהה,נתניהובנימין,הממשלהוראש

בחירותבאסיפת.לשיחרורהיביאאםלוהצפויהפופולריות

אתאביאאני"ולמוסקבהלנסועהבטיחהואאזשנערכה

נתניהוהעביר2019באוקטובר:וקייםהבטיח."הביתהנעמה

נשיאובשםבשמוליששכרחנינהבקשתפוטיןרוסיהלנשיא

כי,התברר2020בינואר20-ב.ריבליןראובן,המדינה

אתלרוסיהלהעבירנתניהוהסכיםנעמהלשיחרורבתמורה

הקלותלרוסיההעניקלכךובנוסףאלכסנדרחצרעלהבעלות

.בארץשונותמינהליות

.2020בינואר29-בפוטיןידיעלאושרההחנינהבקשת

אזשבדיוק,נתניהואך,מהכלאלצאתאזכבריכלהנעמה

למחרתהגעתועדשםלהשאירהביקש,ב"בארהביקורסיים

אתלנצלכדי,זאתכל.מאמריקהישירהבטיסה,למוסקבה

.לקלפייילכוישראלשאזרחיבעת,תוםעדההצלחהאפקט

שמרכזו,"הלבנה"הכנסייהשלפלגלתמונהנכנסשכאןאלא

המשפטלביתופנהבחזקתוהיתהאלכסנדרוחצרבגרמניה

בחצרהשליטההעברתאתלמנועבדרישהבירושליםהמחוזי

בעיקבותהחליטהמשפטבית.רוסיהלממשלתאלכסנדר

ונכוןאלכסנדרחצרשלהמשפטיהמעמדאתלשנותלאזאת

..."תקוע"הנושאנשאר(2022נובמבר)להיום

היאושםהבריתלארצותשבההיא:עצמהלנעמהובאשר

.כיוםמתגוררת



הכנסייהנכסייוסדרודברשלבסופואםגם

שלהתערבותהתיפסקלא,תוםעדבארץהפרבוסלבית

הרוסיםשכן.בארץכנסייתירכושבעניינימוסקבה

האורתודוכסיתלכנסיהחסותכנותניעצמםאתרואים

יותרעודרביםנכסיםזאתולכנסיה–בארץהיוונית

.הפרבוסלביתלכנסיהמאשר

בפרשתבאחרונהנתקבלזהבכיווןראשוןאיתות

הנמצאים"אימפריאלניו"ו"פטרה"מלונותשלרכישתם

העירשלהנוצרילרובעבכניסה,יפושערבכיכר

-היווניתלכנסיהשייכיםשהיו,אלהמלונות.העתיקה

,חריגהבעיסקה,2004-בנמכרו,אורתודוכסית

מכןלאחראומנם."כוהניםעטרת"המתנחליםלעמותת

–המכירהאתלבטלהאורתודוכסיתהכנסייהניסתה
ישראלעלללחוץוניסובפרשההםגםהתערבווהרוסים

היתההעיסקהכיץ"בגהחליט2022-באך,זהבעניין

.קיומהאתואישרכשרה

וכילבאותאותמהווהזובפרשההרוסיםהתערבות

הכנסיהשלרכושלגבינוספיםסיכסוכיםיצוצובעתיד

.בהםבוחשיםשהרוסים,האורתודוכסית

בכיכר ( שלישי משמאל" )פטרה"ומלון ( ראשון משמאל" )אימפריאלניו "מלון 
(פיקיויקי, זלרישראל : תצלום. )שער יפו בירושלים



מקורות

(advocatnet.com)בארץ ישראלהפרבוסלביתהתפשטות הכנסייה הרוסית , רקינסקי'צאיליה 

פרקים "מתוך , העותמאניתפעילותה של רוסיה בארץ ישראל בשלהי התקופה , אלכס כרמל

ירושלים  , הוצאת יד בן צבי וההוצאה לאור של משרד הביטחון, "בתולדות ירושלים בזמן החדש

.1981א "תשמ

ירושלים, בהוצאת יד בן צבי, בירושלים' לבנים'ורוסים ' אדומים'רוסים , גבריאל צפרוני

Article_5.2.pdf (ybz.org.il)

The Orange Deal, 
Publication of The Imperial Orthodox Palestine Society

http://ippo.ru/history/rp/1917/5

.וברחבי האינטרנטבויקיפדיהוכן שורת מאמרים קצרים נוספים 

http://www.advocatnet.com/manual/books/eorocii.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_5.2.pdf
http://ippo.ru/history/rp/1917/5


מאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

השימוש.במצגתהמופיעיםחומריםעליוצריםזכויותבעליבאיתור

כםתלדעאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשה

אנא,זאתבמצגתהמופיעבחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעה

לחדולובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנו

וצרפוטלפוןומספרמלאשםציינואנא.ביצירההשימושמעשיית

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילום ,  על בול ישראלי, בעין כרם, גורניהפרבוסלבימנזר הנשים 
2017בהפקה משותפת עם הדואר הרוסי משנת 


