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  הנזיר

היה חבר ו. באר& ישראל $1597  1593שהה בי� השני� , נולד בגליפולי בדרו� איטליההנזיר ברנרדינו אמיקו 

ברנרדינו הגיע לאר& .  באר& הקודשלשמור על המקומות הקדושי�המוצהר במסדר הפרנציסקני שתפקידו 

ברנרדינו עסק ברישו� . ארו אשר נפטר כשבועיי� לאחר הגעתו לאר&יבמשלחת של הבישו� פליס רינ

 יצא לאור בשנת  שלוספר הרישומי�. ארכיטקטוני של המקומות  הקדושי� לנצרות וכ� ברישומי מפות

  . 1620 ובמהדורה מחודשת בשנת 1610

נית� לרכישה בגרסת " Trattato delle Piante & Immagini de Sacri Edifizi di Terra Santa"הספר   
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מפת העיר ירושלי� על פי מיפוי של ברנרדינו 

  )רעמוד מתו� הספ. (אמיקו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

עיבוד . מפת המחילות במפלס התת קרקעי של כנסיית המולד

  .ברנרדינו אמיקושל המיפוי על בסיס 

הקרוי בגרסאות שונות ג� באר המגושי� ) 13סימונו (בור המי� 

  על פי התרשי�. נמצא במפלס התחתו� של האפסיס המזרחי

מבור המי� יוצאת מחילה בכיוו� צפו� והמשכה בכיוו� מזרח 

כבר בתקופתו של אמיקו שמציי� ברישומיו כי .היה חסו�

  .המעבר חסו�

ההערכה היא כי המחילה הובילה לשטח הפתוח שמצוי ממזרח 

לכנסייה ומי הגשמי� חלחלו דר� המחילה ומלאו את בור 

ודית או דר� יתכ� ומחילה זו שימשה בעבר ג� כניסה ס. המי�

  .המלטות מ� הכנסייה



  המודד

ממוק� ברחוב אגרו� ( היה ראש יחידת מודדי� אשר בסיסה היה במנזר הלאזריסטי� W.H Gilesהמודד 

מחלקה לגיאוגרפיה המאת פרופסור דב גביש מ" קרקע ומפה"יילס מוזכר בספר 'ג).  בירושלי�20

 הספר מתאר את התפתחות המיפוי באר& ). 1991 יהוצאת יד יצחק ב� צב(בירושלי� אוניברסיטה העברית ב

  .1920$1948ישראל בשני� 

  

" קרקע ומפה" מתו� הספר 109עמוד 

מאת פרופסור דב יד יצחק ב� צבי בהוצאת 

  .גביש

בתמונה נראי� עובדי מחלקת המדידות של 

ירושלי� בחברת ראש יחידת המודדי� 

  .יילס'ויליא� ג

  

  

  

  

  

  

" קרקע ומפה " מתו� הספר93 ו 92עמודי� 

מאת פרופסור דב יד יצחק ב� צבי בהוצאת 

  .גביש

 צילו� של הגבעה עליה ממוקמת 92עמוד ב

  .M82נקודת טריג 

 צילו� מפת האר& ומיקו� קו 93בעמוד 

הקו המרכזי ברשת . מצהיר ירושלי�

 נבחרה כנקודת M82נקודה . הטריאנגולציה

  המוצא של הרשת האר& ישראלית

  

  

  

  

צול� במהל� מבצע חומת מג�  (M82 יה ממוקמת נקודה עלצילו� הגבעה

מנזר מר ברקע נית� להבחי� ב) מאזור שטח הכינוס של חטיבת ירושלי�

  .אליאס

  .1967בגבעה שרידי� של מוצב ירדני שהיה כא� עד 

.  


