בס"ד

התחלת הבניה :הערכות כלכלית והסבר על הרעיון של "מבית
כנסת לקהילה" פברואר 2002

מכתב שיצא אל מעגל אפשרי של תומכים המוכנים להשקיע בבניין בית הכנסת
החדש:
קהילת הרמב"ן – עם הפנים לקהילה
 .1רקע:
בית כנסת הרמב"ן נוסד לפני כיובל שנים על ידי אנשי שכונת קטמון ,מתוך מגמה
לשמש את כל תושבי הסביבה .במשך כל שנותיו תיפקד באופן קבוע כבית כנסת
שכונתי בעל אופי דתי ציוני .לאחרונה קיבלה אגודת בית הכנסת ,בראשותו של הרב
בנימין לאו ,החלטה להפנות את פעילותה גם אל מחוץ לעולמה של התפילה ולהתגייס
לצרכי הציבור שבסביבה .בשיתוף עם עמותת באר מרים (ע"ש הגב' מרים לנדאו ע"ה)
מתעתד המקום לתפקד כמרכז פעילות קהילתי ,שבמרכזו בית הכנסת.

 .2תוכן ההכרזה על חיבור בית הכנסת למרכז קהילתי עם הפנים
לקהילה:
הקהילה היהודית בעבר ידעה לרתום את בתי הכנסת לצורכי הקהילה .אנו מבקשים
לאפשר לתושבי הסביבה להתחבר לעולמה של הקהילה היהודית ,שבית הכנסת
משמש אחד ממוקדיה .במסגרת זו נלווה בכל מעגלי החיים את תושבי האזור
המעוניינים בכך:


קיום טכסי דת :ברית מילה ,בר/בת מצווה (כולל הכנתם לאירוע) והכנת זוגות
לחתונה.



להבדיל :ליווי כל תושב המעוניין בטכסי דת בתהליכי אבל :התארגנות
ל"שבעה" ,אמירת קדיש ושמירת ימי זיכרון.

כחלק מהאחריות הקהילתית ישאף המרכז החדש לרכז בתוכו את הפעילות הנצרכת
לטובת הסביבה:


העמדת קופת צדקה לרווחת התושבים כנהוג בקהילות ישראל מאז ומתמיד.



ריכוז ארגוני חסד והפעלתם.



ארגון אירועי תרבות המאפשרים להפגיש את כלל האוכלוסייה עם ערכי
היהדות והמסורת.



שיעורים קבועים בשבתות ובימי חול.



קיום טכסים משותפים לתושבים בימים לאומיים (חג העצמאות ,יום ירושלים
וכד').
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 .3תהליך בנית המרכז :הכנת התשתית לבניה החברתית

אנו מאמינים שהגיעה שעתה של הקהילה לצמוח ולהתחדש .אנו נכנסים לתהליך
בנייה והתרחבות ,במטרה לחדש את פני הקהילה ולאפשר לכל הפונים אלינו
להשתתף ביצירה זו .הבנייה החומרית היא רק תשתית לבנייה החברתית שהיא לב
העניין .לצורך כך נזדקק לכוחות רעננים המוכנים ליטול חלק פעיל בפעילויות
המתוכננות.
בפועל נכנסנו לשלב הבניה ,הכולל את הרחבת בית הכנסת והתאמתו לצרכי הדור
(תוך שימת דגש על מעמדה של האישה בקהילה והיותה שותפה שוות מקום ומעמד
בהיכל התפילה) .תכנית הבניין כוללת גם מרכז לשיעורים ואולם לאירועים .את
התכנית תכנן האדריכל אהרון זילברשטיין ,את העבודה קיבל הקבלן דוד כהן ואת
הבניה מלווה המפקח טים לאוסון.
עלות הבניה (כולל ריהוט) עומד על $1,100,000
עד עתה (פברואר  )00גייסנו (בעזרת עמותת "באר מרים" ובעזרת מתפללי בית הכנסת
ותושבי הסביבה) את מחצית הסכום (.)$000,000
על פי התכנון הבניה עומדת להסתיים בסוף .00
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