מסדרים נוצריים בארץ הקודש  -היסטוריה ומעשה
נכיר מסדרים נוצריים מגוונים ,שבחלקם הגדול הוקמו מחוץ לארץ הקודש אך נוכחים ופועלים
בארץ .יש הספונים בחומות מנזריהם ואילו אחרים פעילים בקהילה בתחומי הסעד ,הרווחה,
הבריאות ,החינוך והמחקר.
*הקורס נערך בשיתוף מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג*
עשר הרצאות | בימי שני מדישבוע |  | 19:00-18:00בזום
רכז הקורס :דב נוטקביץ
מועד הפתיחה :יום שני ,9.5.22 ,ח' באייר תשפ"ב
הטבה מיוחדת 5% :הנחה לנרשמים לשלושה  /ארבעה קורסים 10% ,הנחה לנרשמים
לחמישה קורסים (או יותר) .למימוש בהרשמה טלפונית בלבד02-5398855 :
יום שני ,ח' באייר9.5 ,
המסדר הבנדיקטיני  -ראשון המסדרים במערב
"הנה התורה אשר למענה אתה חפץ לעמוד ולהילחם" (מתוך תקנון המסדר של בנדיקטוס
הקדוש) :המסדר הקתולי הראשון והשפעתו על עולם הנזירות במהלך  1500השנים לקיומו,
ממונטה קאסינו שבאיטליה למנזרים בהר ציון ,באבו גוש ובחוף הכינרת.
מרצה :יסכה הרני
יום שני ,ט"ו באייר16.5 ,
המסדר הכרמליתי :אל "ההר הירוק תמיד"
"כשהנפש מתפללת להתאחדות עם בוראה ,היא שקועה בתרדמה גמורה בנוגע לענייני
העולם הזה ובנוגע לעצמה" :המסדר והמיסטיקה שנולדו בהר הכרמל ,גלו לאירופה
והתפשטו לכל קצווי תבל (וחזרו להר כרמל) .מכנסיית "גבירתנו של הכרמל" בסטלה מאריס
למנזר אליהו במוחרקה.
מרצה :יסכה הרני
יום שני ,כ"ב באייר23.5 ,
הקדוש פרנציסקוס ,גברת עוני וארץ הקודש
המסדר הפרנציסקני נקרא על שם מייסדו שביקש לדבר אל האנשים ועם בעלי החיים ,ולהיות
נטול כל רכוש .בן למשפחה אמידה מאסיזי ,פרנציסקוס ויתר על חיי הנוחות והכריז שיינשא
לגברת עוני .קהילת 'האחים הקטנים' שהקים ,זכתה להצלחה רבה בכל רחבי אירופה ומחוץ
לה ,ובמאה ה־ 14קיבלה את תמיכתו של האפיפיור גם בישיבתה בארץ הקודש.
מרצה :חנה בנדקובסקי

יום שני ,כ"ט באייר30.5 ,
החיים הפשוטים  -מסדר הקלריסיות העניות
בהשראתו ובתמיכתו של פרנציסקוס ,הקימה קלרה הקדושה מסדר נשים המדגיש את העוני
והפשטות .אך להבדיל מהפרנציסקנים ,הקלריסיות מסוגרות במנזר ,ומקיימות חיי
קונטמפלציה .בארץ יש להן מנזרים בירושלים ובנצרת – שם גם התבודד כמה שנים שארל
דה פוקו.
מרצה :איילת אורפז
יום שני ,ז' בסיוון6.6 ,
האחיות הדיאקונסיות – אחיות רחמניות או נזירות קשוחות?
מי מפחד משרלוטה פילץ? ומפלורנס נייטינגייל? סיפורן המרתק של האחיות הדיאקונסיות,
"הנזירות" החלוצות שהקימו את בית הספר 'טליתא קומי' לבנות ואת בית החולים הגרמני
הראשון בירושלים.
מרצה :ד"ר שירלי גרץ
יום שני ,כ"א בסיוון20.6 ,
מחויבות מתחדשת :בנות החסד של סן וינסן דה פול
'בנות החסד' מקדישות עאת צמן לטיפול בחולים ובנזקקים .הנדרים המיוחדים שלהן תקפים
לשנה אחת בלבד ,ובכל שנה עליהן להתחייב מחדש לדרך החיים המאתגרת בה בחרו.
בישראל הן מחזיקות במרכזי טיפול ,סעד ורפואה מוכרים בירושלים (ממילא ועין כרם),
בחיפה ובנצרת.
מרצה :איילת אורפז
יום שני ,כ"ח בסיוון27.6 ,
הסלזיאנים  -חנוך לנער על פי דרכו
סיפורו של מחנך מצפון איטליה שביקש לראות בתלמיד שותף בחינוכו ,ובחינוך ערכי ודתי
ככלי לשיקום ילדים בשולי החברה .רשת בתי הספר שהקים דון בוסקו הגיעה גם לארץ
הקודש בהזמנת מחנך ואיש כנסיה איטלקי אחר ,שדאג לעתידם של ילדי ארץ הקודש.
קהילת האחים פועלת ברוח המדריך הרוחני סנט פרנסיס דה סאל ,ונקראת על שמו.
מרצה :חנה בנדקובסקי
יום שני ,י"ב בתמוז11.7 ,
אחיות "יוסף הקדוש של ההתגלות"
ב־ 1832הוקמה קהילת 'האחיות של יוסף הקדוש של ההתגלות' ,שעסקה בעיקר בחינוך
ילדיי עניים .הן ייסדו מרכזים ביפו ,בירושלים ובאבו גוש העוסקים בחינוך ,ברפואה ובאירוח
צליינים .בתי החולים ובתי הספר שהקימו הנזירות תרמו תרומה מכרעת להתפתחות
הרפואה והסיעוד בארץ ולחינוך בקרב האוכלוסייה הערבית.
מרצה :אביב הרצליך

יום שני ,י"ט בתמוז18.7 ,
האחיות ציון  -ממיסיון לדיאלוג
מסדר 'האחיות ציון' ,שהוקם כמסדר שייעודו מיסיון ליהודים ,הפך לאחר ועידת ותיקן השנייה
למסדר המקדם קירוב לבבות בין שלוש הדתות .בהרצאה זו נכיר את עבודת המסדר ונראה
כיצד המציאות המשתנה ,הן בכנסייה הקתולית והן בתוך ישראל ,השפיעו על פעילות המסדר
לאורך השנים.
מרצה :מעיין רווה
יום שני ,כ"ו בתמוז25.7 ,
אחת משלנו ' -אחיות המחרוזת' והקדושה מריה אלפונסין
אחיות המחרוזת הוא מסדר הנשים דוברות הערבית הראשון בעולם .סיפור הקמתו של
המסדר מכניס אותנו לעולמן המרתק של הנשים הערביות הקתוליות .נעקוב אחר סיפורה של
הקדושה מריה אלפונסין ,שהקימה את מסדר המחרוזת ,ודרך סיפורה נכיר את הקהילה
הקתולית הערבית המקומית ואת התפתחותה מסוף המאה ה־ 19ועד ימינו.
מרצה :מעיין רווה

