
יום חמישי 19.12.2019

יום שישי 20.12.2019

יום שבת 21.12.2019

סופ”ש

נצרות בנצרת
19-21.12.2019 | מלון גולדן קראון, נצרת

16:00-15:00  הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: חג המולד  
חג עתיק זה בנצרות מלווה בהרבה טקסים 

ומנהגים. בהרצאה נעקוב אחרי התפתחות החג 
ומנהגיו ונדגיש את הקשר בינו לבין חג החנוכה. 

מרצה: ג'אדה בולוס, מדריכה, מרצה וחוקרת נצרות

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: שלוש הדתות  
הרמוניקה: מזרח ומערב בסימן חגיגות חג המולד. 

הקונצרט מוקדש ליצירות מוסיקליות מרתקות 
המייצגות את המסורות המוסיקליות של 

שלוש הדתות. 
בביצוע התזמורת הערבית-יהודית

בניצוחו של ניזאר אלחאטר

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: הנצרות בראי האמנות    
סיפורי הנצרות סופרו להמונים, שלא ידעו קרוא וכתוב, באמצעות 
יצירות אמנות מופלאות. ההרצאה תעסוק באמצעים האמנותיים 
בהם השתמשו האמנים לספר את הסיפור. תוך כדי צפייה ביצירות 
מופת בציור ובפיסול נלמד גם אנו כיצד להבין את המסר, את הסיפור 
ואת הרעיון הדתי. נכיר את ה"מדע" העומד ביסודה של האמנות 

ונפענח את "הצופן הנוצרי באמנות".
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

12:00  העיר נצרת לובשת חג 
לכל המעוניין נארגן הסעה לביקור במרכז העיר נצרת, להתרשם 
מההכנות ומאוירת החג. זמן חופשי לסיור ושיטוט עצמאי בין השוק, 

הדוכנים, המעיין וכנסיית הבשורה.

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: 
עולמו של פאולוס: בין ירושלים לרומא  
על דמותו של מעצב הנצרות בראשיתה, מניתוקה 

מהיהדות והדרך להפיכתה לדת אוניברסלית.
מרצה: ד"ר עודד ציון, 

היסטוריון, עוסק בחקר דתות ותולדות הרעיונות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: 
יוהאן סבסטיאן באך - בין קדושה לחול

קונצרט המוקדש לפסגות המופתיות של י.ס. באך,
שרבות מיצירותיו מבוססות על טקסטים נוצריים, 
ביניהן מתיאוס פסיון, יוהנס פסיון, קנטטות לצד 

 יצירות וירטואוזיות מופלאות. 
 עורך ומנחה: הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

אורחים: טלי קצף – סופרן | צבי כרמלי - ויולה 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: נצרות בעידן של תמורות    
לאן פניה של הנצרות בעידן המודרני. מהו מקומה 
ועתידה של הנצרות בעידן האלף השלישי לקיומה. 

מרצה: יסכה הרני, חוקרת מומחית לנצרות

12:15  קונצרט: מיסה קריאולה   
קונצרט המוקדש ליצירות מהעולם הנוצרי מאמריקה 
הלטינית, במרכזו היצירה הנודעת מיסה קריאולה.

בביצוע האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי 
בניהולו המוסיקלי של ד"ר נתן פורמנסקי 
ומקהלת האיחוד בניצוח פרופ' רונן ורשבסקי

“ַוְיִהי ַבֹּחֶדׁש ַהִשִּׁשּׁי ַוִיְּשַׁלח ֱאֹלִהים ֶאת-ַגְּבִריֵאל ַהַמְּלָאְך ָגִּליָלה ֶאל-ִעיר ַאַחת ּוְשָׁמּה ְנָצֶרת ׃ ֶאל-ְבּתּוָלה ְמֹאָרָשׂה ְלִאיׁש ֲאֶשׁר-ְשׁמֹו יֹוֵסף ִמֵבּית 
ָדִּוד ְוֵשׁם ַהְבּתּוָלה ִמְרָים... ְוִהָנְּך ָהָרה ְויַֹלְדְתּ ֵבּן ְוָקָראְת ֶאת-ְשׁמֹו ֵיׂשּוַע׃ ְוהּוא ָגּדֹול ִיְהֶיה ּוֶבן-ֶעְליֹון . ּוָמַלְך ַעל-ֵבּית ַיֲעקֹב ְלעֹוָלם ָוֶעד ּוְלַמְלכּותֹו ֵאין ֵקץ” 

)הבשורה על פי לוקאס, פרק א’( 
נצא למסע בעקבות הנצרות לקראת חג המולד עם הדמויות, האירועים המכוננים, הצלילים והחידות הגלומות בדת הנפוצה ביותר בעולם. 

 הסעות

מתל אביב
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