
 נצרות מנקודת מבט מקומית ומקורית

 הזרמים השונים בנצרות -מיני סדרה חוזרת 

 

בסדרה זו נחשף אל עולמם של הנוצרים מהזרמים השונים. ניפגש עם דמויות 

 מרתקות ונסייר במקומות שלא הכרתם.

את סדרת הסיורים תוביל איילת אורפז, בעלת ידע עשיר ומומחית לנצרות, תואר 

תרבות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומורת דרך. איילת עוסקת  בלימודישני 

בהדרכת צליינים נוצרים ובהוראת נושא הנצרות בקורסים למורי דרך ברחבי הארץ 

ובמסגרות נוספות. יחד עם איילת נסייר במקומות מיוחדים ומפתיעים, ניפגש עם 

ל עולם ט מקורית וייחודית עדת מבדמויות מקומיות מהעולם הנוצרי ודרכן נקבל נקו

 הנצרות והזרמים השונים הקשורים בו.

 

 תל אביב הסמויה מן העין 

  22.2.20יום שבת 

בתל אביב ובסביבתה פועלות כיום קהילות נוצריות רבות, הכוללות אזרחים 

ישראלים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ואחרים. בסיור זה נתייחס לכמה 

הנצרות הפרוטסטנטית, וכן לקתולים מההסתעפויות המאוחרות של 

-ולאורתודוקסים. נתוודע לאתגרים הכרוכים בקיום נוצרי בלב סביבה יהודית

 ישראלית.

, "גבירתנו אשת חיל" הקתולי מרכזבנבקר בכנסייה הפרבוסלבית באבו כביר, 

באזור התחנה המרכזית, במושבה  פנטקוסטלית-בכנסייה אפריקאית

 משיחית.-יהודיתגרמנית ובקהילה -האמריקאית

 הערה: מיקום הפסקת הצהריים יפורסם לקראת הסיור.

 

 אוריינטלים בירושלים: אתיופים, קופטים, ארמנים וסיריאנים 

 6.3.20יום שישי 

הסיור יציג ארבע כנסיות מזרחיות ועתיקות, שכל אחת מהן מטפחת שפת קודש, 

לכנסיות אלה, ונתעמק פולחן, אמנות ומורשת המיוחדים לה. נצביע על המשותף 

 במאפיינים הייחודיים שמבדילים ביניהן.



נבקר בכנסייה האתיופית הסמוכה לרחוב הנביאים ובמנזר האתיופי על גג 

ונגלה את הקשרים העמוקים בין אתיופיה לירושלים. ניכנס אל  ,כנסיית הקבר

מתחם הפטריארכיה הקופטית, שם נתוודע אל הנצרות העתיקה של מצרים. 

אל הרובע הארמני ונאזין לתפילה היומית בכנסיית סנט ג'יימס. בכנסיית נגיע 

סנט מרקוס נפגוש את הסיריאנים דוברי הארמית, שמתפללים אל ישוע בשפתו 

 שלו.

 .הערה: הפסקת צהריים בעיר העתיקה

 

 וסים באים! פרבוסלבים בירושלים הר

 2.5.20יום שבת 

של רוסיה. כנסייה זו עוברת הכנסייה הפרבוסלבית היא הכנסייה הלאומית 

בימינו תהליכי התעוררות והתעצמות, שמורגשים היטב גם בארץ הקודש, 

 ובמיוחד בירושלים.

נפתחה כמלון לאחר שנים של שיפוץ ר שאחצר סרגיי שבמגרש הרוסים, בנתחיל 

ונראה את  ,ושימור. משם נמשיך אל כנסיית אלכסנדר נייבסקי שברובע הנוצרי

ו במקום. ניסע לפסגת הר הזיתים ונתרשם נחשפלוגיים שהשרידים הארכיאו

הידיים של מנזר העלייה לשמיים. לאחר מכן נבקר ב"קברי  מהמתחם רחב

קרקעיים והאפלים, שמיוחסים במסורת לנביאים חגי, זכריה -הנביאים" התת

ומלאכי. לבסוף, נלך במורד הר הזיתים אל כנסיית מריה מגדלנה, בעלת כיפות 

 .ותוזהבה"בצלים" המ

 הערות: יש להביא פנסים לצורך הביקור בקברי הנביאים.

 הפסקת צהריים בעיר העתיקה.           

 

 .לכל הסיורים יש להגיע בלבוש צנוע  :הערה
 .יש קטעי הליכה בדרגת קושי קלה           
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