ברוכים הבאים למגדל כנסית הדום של אוטרכט.
עליה למגדל היא על אחריותך בלבד.
הסיור במגדל הדום מתחיל באולם הכניסה שבו גם קונים את הכרטיסים ,אלה אם כן יודיעו משהו אחר.
טיפוס למגדל אפשרי רק בליווי מדריך.
לפני הטיפוס למגדל אנחנו רוצים להסב את תשומת לבכם לכללים הבאים:
 חפצים או תיקים עליכם להשאיר בתוך כספת – לוקרים המיועדים לכך .אפשר לקחת מצלמה  ,נא לא
לשכוח לקחת את כרטיסי הכניסה שיבדקו בכניסה למגדל.
 במגדל אסור לעשן ,לאכול או לשתות.
 איסור מוחלט לזרוק חפצים מהמגדל.
 עליך להשאר בקרבת המדריך ולהשמע להוראות.
 אין אפשרות לעזוב את המגדל לפני סיום הסיור.
מגדל הדום מתנשא לגובה של  112,32מטר והוא מגדל הכנסיה ]מגדל הקטדרלה[ הגדול ביותר בהולנד וכן הבניין
הגבוה ביותר באוטרכט .המקום הגבוה ביותר אליו אפשר לעלות הוא בגובה של  95מטר ,מגובה זה אפשר לראות
נוף מרהיב של העיר אוטרכט וכל האזור מסביב .
בעליה למגדל עוצר המדריך מספר פעמים כדי לספר על ההסטוריה של המגדל.
הטקסט הזה הוא מקביל לסיפור שמספר המדריך בתחנות השונות.
את הכניסה למגדל סיימו לבנות ב.1929-
דרך גרם המדרגות האבן המונומנטלי – מדרגות הבישוף  ,אחרי  59צעדים מגיעים לקפלת מיכאל .שטח זה נמצא
בגובה של  11מטר,הוא הושלם בשנת , 1328במשך הזמן הפכה הקפלה לקפלה האישית של הבישוף מאוטרכט.
היום משמש שטח זה כאולם להשכרה לאירועים כמו :חתונות ,חגיגות ,הרצאות או ארוחות .מאז  1929יש בקפלה
גם חימום דרך הריצפה .מהכיפה של הקפלה יש מקום )קמרון( ,פתח שדרכו אפשר להרים דברים כמו מכשירים
וכלי עבודה ,לכל קומה של המגדל ,פתח זה נמצא בכל הקומות על הריצפה .חלונות הזכוכית הצבעוניות  ,הויטראז,
הם מהתקופה שבין .1920-1928 :ב 1920-נבנו הרהיטים מעץ של מגדל הפעמון מ.1505-
הגענו לקפלת "אחמונד" אחרי טיפוס של  121מדרגות .קפלה זאת נמצאת בגובה של  25מטר .כאן גרו עד 1901
שומר המגדל עם משפחתו בבית של עץ .הוא שמר על דברי הערך של המגדל ודאג לתחזוקה של השעון
והפעמונים .אחרי שיפוץ ושיחזור מגדל הדום בשנים 1901-1931 :לא חזר יותר השומר לעבוד במגדל.
משנת  1982הפכה הקפלה למוזיאון מגדל הדום.
הסברים על הציורים שבמגדל הדום והכנסיה:
ב 1254-הונחה אבן הפינה לכנסיה הדום הגותית מוקדשת לסן מרטן.
ב 1321-היה חלק של המקהלה מוכן.
מ 1321-עד  1382עסקו בבנית מגדל הדום.
את העבודה נאלצו כמה פעמים להפסיק בגלל בעיות כספיות.
מ 1382-עד  1490נבנה בית הרוחב של הכנסיה.
מ 1490-עד  1517עבדו על בנין הספינה של הקתדרלה.
עקב קשיים בממון לא בנו בחלק זה את התומכות והקשתות .גם ויתרו על בנית קשתות האבנים,לכן המבנה לא היה
חזק מספיק.

ב 1-לאוגוסט  1674הרסה סופת הוריקן את העיר אוטרכט  .מאות בניינים נהרסו וגם הספינה של כנסיית הדום
נהרסה .המגדל כמעט ולא נפגע .הריסות הספינה נאספו רק בשנת  .1826מאז כנסית הדום ומגדל הדום בככר
הקתדרלה הופרדו .אפשר לראות מנקודת מבט בגובה של  70מטר של מגדל הדום את שרידי ההריסות של כנסיית
הדום.
לסיום עולים לעלית הגג של הפעמונים.
בבקשה להזהר מפגיעה בראש כאשר נכנסים לשטח זה .אסור לגעת בכל מה שמסביב גם לא בחבלים.
אחרי  221מדרגות מגיעים לעלית הגג של מגדל הפעמונים בגובה של  49מטר.כאן תלויים  14פעמונים שכולם
ביחד במשקל של  31.000ק"ג .פעמוני הדום באוטרכט הם הכבדים ביותר בהולנד  ,באירופה רק הפעמונים
בקתדרלת הדום בקלן הם יותר כבדים .באמצע עלית הגג תלוי ה"סלבטור" פעמון ששוקל  8227ק"ג הוא הכבד
ביותר מכל הפעמונים של מגדל הדום .שבעת הפעמונים העתיקים ביותר הוצקו מעופרת בשנים1505/1506 :
שבעה פעמונים נוספים הם מ 1982-מוכרים הודות לענבלים העגולים שלהם .הפעמונים עשויים מברונזה  ,נתך
של  79%נחושת ו –  21%בדיל קול הפעמונים נשמע לעתים קרובות .צילצול הפעמונים נעשה ביד .את צילצול כל
 14הפעמונים ביחד אפשר לשמוע רק מספר פעמים בשנה .כדי לשמוע את כל הפעמונים ביחד צריכים 20-25
אנשים .אפשר לראות את החבלים של הפעמונים שהם עוברים דרך כל הקומות.
מגדל הפעמונים נבנה מעץ טרופי קשה .ב 1928-הוחלף עץ האלון ממנו בנו את מגדל הפעמון בשנת . 1505
הפעמונים נמצאים בנפרד מהמגדל כדי למנוע זעזוע ורעד של המגדל בזמן צילצול הפעמונים.
אחרי  318מדרגות מגיעים לגובה של  70מטר.חלק זה נקרא "הפנס" הוא נקרא כך בגלל הצד האחורי שלו הוא
נבנה בצורה מיוחדת כדי להפחית את השפעת הרוחות על המגדל וגם כדי שקולות הפעמונים ישמעו טוב ברחבי
העיר אוטרכט.
מנגינת הפעמונים כוללת  50צילצולי פעמונים.הפעמונים שוקלים ביחד  26.000ק"ג 33 .הפעמונים העתיקים הם
משנת  17 ,1664מהם הוצקו בשנים  .1972-1974 :מגדל הפעמונים מעץ טרופי הוחלף ב .1974-הוא החליף את
יציקת הברזל משנת .1906
ישנם גם שעונים מוסיקלים מכניים משנת  .1664במרכז השעונים המכניים יש תוף המכיל  24.750חורים לכל
חור נכנס מעין מקש הנדחף כמו פטיש על הפעמון ומשמיע קול .השעונים מצלצלים כל רבע שעה אוטומטי .כל 3
חודשים מחליפים  4מנגינות .כמה פעמים בשבוע מתיישב נגן השעונים אחרי המקלדת בחדר המוסיקה לנגן
בשעונים .המקשים מחוברים דרך כבלים של פלדה אל ענבלי הפעמונים .חדר המוסיקה בגובה של  80מטר ונראה
מעל לפעמון הגדול בחזית מגדל הפעמון.
.
הטרנס הגבוה ביותר של המגדל הוא בגובה של  95מטר.
טיפסת  465מדרגות  .הצריח של מגדל הדום הוא בגובה של  15מטר.
למעלה בקצה ישנה שבשבת בדמות סן-מרטן המכסה באדרת את עצמו יחד עם קבצן,
סן מרטין הוא הקדוש המגן על העיר אוטרכט .
צבעי האדרת ]אדום ולבן[ מאז  1818הם צבעי הסמל של אוטרכט .
המדריך אומר מתי מתחילים לרדת חזרה.
אנחנו מודים לכם שבאתם לבקר במגדל הדום ומאחלים לכם בלוי נעים באוטרכט!
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