
 ריתנצרות מנקודת מבט מקומית ומקו

 "הזרמים השונים בנצרותחלק שני של סדרת "

 

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

 שלא הכרתם.ובאתרים מרתקות ונסייר במקומות 

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 עדמויות מקומיות מהעולם הנוצרי ודרכן נקבל נקודת מב

 הנצרות והזרמים השונים הקשורים בו.

                

 

 קודש וחול בירושלים היוונית

 29.11.19יום שישי 

 

התקופה הביזנטית הסתיימה מזמן, אך היוונית עדיין נשמעת בחוצות ירושלים 

העתיקה והחדשה, וימי הזוהר הרחוקים עודם משתקפים מאיקונות בוהקות. 

אורתודוכסית של ירושלים; -במהלך היום ניכנס אל מתחם הפטריארכיה היוונית

לבה העתיק נגיע אל המושבה היוונית ונבקר בבית הקהילה; נבקר במנזר המצ

והמוגן, ובמנזרים מיוחדים נוספים. נתייחס לאתגרים עמם מתמודדת כיום 

בעיקר לסוגיית המתיחות בין הערבים והיוונים והנצרות הביזנטית בארץ הקודש, 

 ענייני הנדל"ן השנויים במחלוקת.א נפסח על ל .בכנסייה

 

 בין עבר לעתיד -הכנסייה הקתולית 

 20.12.19יום שישי 

 

כיצד מוסד עתיק ושמרני יכול להתעדכן ולהתאים את עצמו לעולם המודרני? 

נושבות בכנסייה הקתולית רוחות של שינוי, קידמה  בעשורים האחרונים

 וסובלנות, אותן נגלה בסיור זה.

רגון קרים חדש ומודרני שהוקם על ידי אמרכז מב ,נבקר ב"סאקסום" באבו גוש

נכיר את המכון התיאולוגי "טנטור",  , בהם"אופוס דאי". משם נמשיך לירושלי

דתי, ונערוך תצפית על בית לחם וסביבתה. -נוצרי ובין-שמקדם דיאלוג פנים

נבקר בקברים עתיקים מימי בית ראשון.  במנזר סנט אטיין של הדומיניקנים



נפקוד את קברה של האחות פאולה, ונספר  במנזר הבנדיקטיניות בהר הזיתים

 את סיפורה המיוחד.

 הציונות הנוצרית ואהבת ישראל

 31.1.20יום שישי 

 

איזו משמעות מייחסים הפרוטסטנטים הציונים לשיבת העם היהודי לארץ 

ישראל? כיצד הם תומכים במדינת ישראל? ומה ציפיותיהם של הנוצרים "אוהבי 

ישראל" לגבי העתיד? נצא להכיר את הנצרות הציונית דרך אתרים הקשורים 

לים: מוזיאון ידידי ישראל, שמשתמש בטכנולוגיה חדשנית כדי אליה בירוש

להוקיר את מבשרי הציונות הנוצרים; "מגדל התפילה" בבניין כלל, מראשו 

מתפללים המאמינים לשלומה של ירושלים; בית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון, 

בו קבורות כמה מהדמויות החשובות בתולדות ירושלים בעת החדשה; 

טה המורמונית בהר הצופים, בעלת האדריכלות המרהיבה והעוגב והאוניברסי

 הענק.

 

 

 

 .כל הסיורים יש להגיע בלבוש צנועל  :הערה

 .יש קטעי הליכה בדרגת קושי קלה           

 

 

 מחיר

 ₪  585 - סיורים( 3)לסדרה 

 ₪ 215 - לסיור בודד

 

 

 תגליות

08-6611330 
 

 


