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לאחר שהושלמה הבנייה ונכנסנו לבניין החדש נכנסנו לאתגר השלמת האולם התחתון
של הבית" ,האולם הביזנטי".
החלטנו לפעול לגביו כ"מרכז תרבות" ולגייס אליו ברוח זו:

מרכז תרבות יהודית ליד בית כנסת הרמב"ן בדרום ירושלים.


רקע :מבית כנסת לקהילה

לפני ארבע שנים נכנס הרב בני לאו לתפקיד רב קהילת הרמב"ן בירושלים .משימתו
העיקרית היא להפוך את בית הכנסת לקהילה ,במובן של לקיחת אחריות של תושבי
המקום לסביבתם.
הדגש העיקרי של פעילותו מושם על שבירת המחיצות בין ציבור דתי וחילוני ופתיחת
שערי הקהילה לכל דורש .המגמה היא לזהות צרכים שונים של אוכלוסיות ירושלמיות
מגוונות ולהעניק להם את השירות הזה כחלק מיחסי שכנות תקינים .מאז כניסתו
לתפקיד ערך הרב לאו במקום כמה אירועים שוברי מחיצות על ידי הזמנת אנשים
מחוגים שונים ,דתיים ושאינם דתיים ,אנשי אקדמיה ואנשי חברה – מתוך מגמה להעמיד
את החברה הישראלית במוקד הדאגה של אנשי הקהילה.


המשימות הראשונות שעומדות על הפרק הן:


אולפן גיור – שבו יוכלו זקוקי גיור למצוא מקום שיחבר גם את הלימודים וגם
את האימוץ הנדרש על ידי בית הדין כחלק מהליך הגיור.



מכון לבר /בת מצוה – שיתן מענה לכל משפחה המבקשת ללוות את בנה
ובתה במהלך שנת כניסתם למצוות על ידי לימוד הכוונה וחגיגה.



הדרכת זוגות צעירים לקראת חתונתם ועזרה בכל מה שקשור למערכת
ההתקשרות עם הרבנות.



חוגים ביהדות ברמות שונות ,ללא שום תיוג מוקדם.



ערבי תרבות ועיון המסוגלים להכיל את הגיוון הרוחני של תושבי ירושלים.
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המבנה הפיזי והדמוגרפי של קהילת רמב"ן.

בשנתיים האחרונות עבר בית הכנסת תהליך של בניה והתחדשות ,הן מבחינה מבנית
והן מבחינה אנושית .סיימנו לבנות את בית הכנסת ,שמכיל כעת כ –  044מקומות
ומבשר פתיחות וקבלת פנים לכל מי שנכנס .בד בבד נכנסה אוכלוסיה צעירה מאד
לקהילה מתוך מגמה ליטול חלק במשימות החברתיות המוצבות בחזית המקום.
פרוייקט הבנייה עלה לקהילה כמיליון וחצי דולר .סכום זה הושג על ידי גיוס כספים
מתוך הקהילה ומתורמים חיצוניים.



תכנית הבנייה של מרכז התרבות

בזמן שיפוץ בית הכנסת התגלה אולם גדול שנחפר כמחצבה על ידי הביזנטים ומאושר
על ידי כל הגורמים לשימוש .עלות הבנייה של האולם הזה (כולל מעלית ומתקני אוורור
מתאימים) הוא  .$ 004,444הייעוד של האולם הזה הוא לקידום כל הפרוייקטים
החברתיים והתרבותיים שהוזכרו למעלה .אנו יודעים שיש לנו את הכוחות להפעיל את
המקום וזקוקים לשותפים שיעזרו לנו לסיים את הבנייה הפיזית .אנחנו ערוכים לבנייה
ברגע שיימצא המימון המתאים .משך הזמן מתחילת הבנייה ועד תחילת השימוש
במקום – כארבעה חודשים .ניתן גם להציע את האולם לקריאה על שם משפחת
התורם.
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