
RAMLA 

Oraşul  Ramla sau Ramle a fost întemeiat de califul Suleiman ibn Abd el Marik, între 
anii 705 si 715. Oraşul este amplasat pe intersecţia drumurilor care legau oraşul 
Cairo de Damscus si Jaffa de Ierusalim. 
 
De-a lungul secolelor de existenţa oraşul a fost cucerit de Abbasizi, Mameluci, 
Cruciatii, si mai tîrziu de Napoleon. Actualmente oraşul este locuit de evreii 80% si 
arabi 20%. 
 
In prima fotografie vedem o bazilică de pe vremea Cruciatiilor, care a fost 
transformată in moschee, si prevăzută cu un minaret. Urmează ruinile Moscheiei 
Albe, care a fost construita în secolul XII, si in sec. XIV la ordinul sultanului 
Muhamad ibn Kalhoun s-a construit alături un turn de observaţie de 30m înălţime 
Turnului Alb, care a fost terminat in 1318. 
 
Urmează imginile Bazinului Arcadelor, subteran, construit din ordinul legendarului 
calif Harun al Rasid, cunoscut din povestirile celor "O mie si una Nopţi". Bazinul a 
rămas intact si te poţi plimba in el cu barcile. Apa nu mai este folosită pentru băut. 
Urmează imagini din muzeul oraşului, printr altele comoara descoperită in oraş 
formată din 376 monede de aur,(1.60 Kg) din perioada Abbasida. 
 
Încă cîteva imagini din ultramodernul Mall al orasului si Mitzpe Harel, un frumos 
monument al războiului de independentă, cu o splendidă panoramă. 
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Hosszú idő után újra kirándultunk a falu nyugdijassaival, a célpont ez utal Ramla 
Városa volt. 
Ramlat Kr.U. 705 és 715 között alapította az Umida Suleiman ibn Abd el Marik 
kalifa. A város két fontos kereskedelmi út keresztezödésén fekszik, egyik a Via Maris 
amely Kairót kötötte össze Damascus-al, a másik  amely Jaffot kötötte össze 
Jeruzsálemmel. Az évszázadok során a várost az Abbaszidok, a Keresztesek a 
Mamelukok, és 1799-ben Napóleon hadserege foglalta el. 
 
Jelenleg a lakosság 80%-ka Zsidó, 20%-ka Arab. 
 
A kép soron a keresztesek idején épült Bazilika látható amit később mecseté 
alakítottak, és minaretet építettek mellé. Következik a Fehér Torony, és a Fehér 
mecset romjai. A mecset az Óváros központjában épült, a 12-ik században, a 14-ik 
században fel ujitották és Muhammad ibn Kalhoun szultán építtetett mellé egy 
harminc méter magas megfigyelő tornyot,amit 1318-ban fejeztek be. Ma is kitűnő 
kilátást nyújt az egész vidékre, de nem mentünk fel a 111 lépcsőn, azt megnézni. 
 
A képsor az Árkádok Medencéjével folytatódik, ezt az Abbaszidok uralma alatt 
építették, egy fal felirat szerint , az Ezer Egy Éjszaka híres kalifája, Harun al Rashid 
parancsából. A medencét másképp is hívták, egy fal felirat szerint Helena 
medencének, Konstantin császár anyáról, vagy  arabul Birkat al Anaziah, ami azt 
jelenti a Kecskék Medencéje.  



A muzulmán építészet remek máig sértetlenül megmaradt ,és vidáman lehet 
csónakázni benne. Ivó víz tartálynak már nem használják. Még egy pár felvétel a 
Ramlai muzeom-ból , köztük a Ramlai Kincs,376 arany érme ( 1.60 Kg ) az 
Abbsidok idejéből. 
 
Befejezésül egy pár kép a Ramlai ultramodern Bevásárló Központból ahol 
meguzsonnáztunk, és végül a Mitzpe Harel kilátóról amely a felszabadító háború 
emlékére épült.    


