קהילת ציון חוגגת עשור

ציון היא קהילה ירושלמית מתהווה,
המבקשת לרקום יחד יהדות ארצישראלית
העוסקת בתפילה ,לימוד ותיקון עולם
על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש.
מוזמנים לבוא להיות שותפות ושותפים לחזון ולהגשמה.

תבואו כמו שאתם.ן
ע ר ב ר א ש ה ש נ ה ת ש פ״ג
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הָ ִר֥יע וּ ל ַ֝ה׳ ּכָל־הָ אָ ֽרֶ ץ
אֶת־שיבַת צִ יּוֹן ָהיִינו ּ ּכְחֹלְמִ ים:
ִׁ
ׁ ִשיר הַ ּ ַמעֲלוֹת ְ ּב ׁשו ּב ה'
אָ ז י ּ ִָמלֵא ְׂשחוֹק ּ ִפינוּ וּל ְׁש ֹונֵנוּ ִר ּנָה אָ ז י ֹאמְ רוּ ַב ּג ֹויִם הִ ְג ִּדיל ה' לַ ֲעשׂוֹת עִ ם־אֵ ּלֶה:
הִ ְג ִּדיל ה' לַ ֲעשׂוֹת עִ ּ ָמנוּ הָ יִינוּ ְׂשמֵ חִ ים:
יקים ַּב ּנֶגֶב:
[שבִ יתֵ נוּ] ּ ַכאֲפִ ִ
ׁשוּבָה ה' אֶ ת־שבותנו ׁ ְ
הַ ּז ְֹרעִ ים ְ ּב ִדמְ עָה ְ ּב ִר ּנָה י ְִקצ ֹרוּ:
הָ לו ְֹך יֵל ְֵך וּבָכ ֹה נֹשֵׂא מֶ ׁש ְֶך־הַ ּזָרַ ע ּב ֹא־יָבוֹא בְ ִר ּנָה נֹשֵׂא ֲאל ֻּמ ֹתָ יו:
תהלים קכו

חברות וחברים יקרים,
בפרוס עלינו שנת תשפ״ג ,אנחנו נכנסות ונכנסים בשעה טובה וברוכה ובעזרת ה׳ ,לשנה חדשה
ולחודש תשרי מלא ימי חג ותפילות ויחד ,חודש המסמן התחדשות ופתיחת שערים ,ברגע מיוחד
ולא מובן עבורנו כקהילה ,והוא ,תחילת שנת העשור של קהילת ציון ,אותה רקמנו במסירות שנה
אחר שנה ,אותה בנינו בעדינות יחד.
שנת העשור לציון ,בה נחגוג אי״ה את חיינו כקהילה ,יחד עם  75שנות חייה של מדינת ישראל,
היא זמן של הכרת תודה .זכינו להכיר זה את זו ,זכינו להיות בעיר הקדש ,זכינו לעשור כל כך לא
מובן מאליו של חברות בחיינו בתוך שנות הקמה ושנות קורונה ,זכינו להתהוות יחד ,זכינו להיות
חולמות וחולמים בבניין ציון.
ואולי עשר שנות חיי קהילה ,הן רגע של רשות ,רגע פשוט ,להיות לשוננו רינה ,להיות שמחות
ושמחים ,בנו .יש בקהילה אפיקים רבים – ערבות קהילתית ,תפילה ולימוד ,חסד ועשייה חברתית,
אקטיביזם רוחני ופעילות בינדתית – ואחרי עשר שנים אפשר לראות איך צומחות מכולם אלומות:
קהילה קשובה וערבה ,תפילה ארצישראלית בהתהוות מתמדת ,בתי מדרש ותורת חיים למעגלים
השונים ,עמיות ומיזמים חברתיים ציבוריים ,עשייה קבועה ונמשכת של חסד צדק.ה ושותפות
בינדתית .ובכל שבוע ,אנחנו שבות ושבים לציון ,זורעות וזורעים עוד מפגש ,עוד תפילה ,עוד חלום
והחלמה ,עוד הקשבה והושטת לב ויד.
בשנה זו ,אנחנו מזמינות ומזמינים אותנו ,לקחת זמן להביט אחורה וקדימה; לאסוף בענווה את
אותם הדברים שעשינו בציון בעשר השנים האחרונות ולהודות על היש שצמח מעבודה קהילתית
חקלאית משותפת ,ולשרטט חלומות למציאות חיינו לעשר השנים הבאות בעזרת ה׳ ,של קהילת
אמונה וערבות ,קהילת אהבת ובניין ציון וירושלים.
חיזוק הקהילה ,החברות והערבות ההדדית בינינו ,הן הבסיס לקיומה של ציון ,ושנת העשור שלנו
היא הזמנה לחזק את הקשרים והשותפות ,באופן שנכון לכל אחת ואחד מאיתנו .אנחנו מזמינות
את כולנו ,כל חברות וחברי הקהילה ,להיות פעילים ומעורבות בחיי הקהילה ,להביא את הקול
והמנהיגות הייחודיים של כל אחת ואחד ,ולשם כך ,נתכנס לאורך השנה למפגשי פעילות ופעילים,
כדי לחשוב ,לשמוע ולהשמיע קולות ,ולבנות יחד.
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תפילת ארצישראל ,היא שפה הולכת ונרקמת על ידי כולנו ,ובעזרת ה׳ נתחיל את השנה יחד
בהתכנסות לחגי תשרי בציון .נמשיך להנגיש את התפילה בכל דרך שנוכל ,לידידים מקרוב
ומרחוק ,באופן מגוון ומקוון ,ולפתוח שערים למי שרוצים בכך .בשנה הקרובה גם נמשיך
בתהליך איסוף וכינוס תפילות ארצישראל של ציון לסידור ארצישראלי אחד ,תפילות פיוטים
ומנהגים וקולות רבים שצמחו בינינו ונרצה לאסוף אותם אל מקום אחד.
לימוד ותורת חיים הם חלק יקר ממפעלי ומעגלי ציון השונים ,נקדיש משאבים לאיסוף שפות
הלימוד שיצרנו יחד בציון – בבית המדרש הבינדתי שלמד יחד חמישה חומשי תורה ,במעגלי
והדרת שיצרו שפת תורה לחכמת החיים והזקנה ,לטקסים ומנהגים מיוחדים שנרקמו בציון
 ונעביר אותם אי״ה מתורה שבעל פה לתורה שבכתב ,על מנת למסור אותם הלאה ולשתףבנדיבות בתורה היוצאת מציון .לצד זאת ,נמשיך את בתי המדרש של הקהילה ונפעל כדי
להקים בתי מדרש נוספים בתחומי החיים השונים.
חסד וצדק.ה הם מרחבים חשובים של עשייה בציון ,בשנה הקרובה נמשיך לחזק את שבעת
מעגלי החסד והצדק.ה :חסד בחגי השנה ,הדלת הכחולה שהכנסותיה מחולקות לכלל חלקי
העיר ,עמיות יהודית ואירוח מנהיגות וקבוצות מרחבי עולם ,סיוע לצעירים מבקשי מקלט,
סיוע לבאים ולבאות מאוקראינה ורוסיה ,ופעילות החסד והצדק הבינדתית עם ידידינו
הנוצרים והמוסלמים  -ומעגל שביעי עליו נרחיב בהמשך שנה זו.
אמנות קהילתיות ,נאמנות ונאמנים בציון הם השאיפה למצוא הסכמה ומילים משותפות
כדי לחיות כקהילה מיטיבה בעולם ,וליצור מערכת אנושית של תשומת לב והקשבה ומענה
אחראי אשר מלווה באופן מקצועי .בשנה הקרובה נמשיך בתהליך כתיבת אמנה קהילתית
בתחום העבודה ,אמנה בתחום החברתי-אקולוגי ,אמנה בתחום המוגנות ועוד .אמנת לעבדה
ולשמרה ,תשאף להסדיר את דרכי העבודה והמנוחה של צוות ציון שמסור לעבודתו גם בימי
שבת וחג וזקוק לגבולות ולמנוחה; אמנת כל ברואי תשאף להתייחס למחויבות האקולוגית
בציון בקידושים והתכנסויות ולקיום שלנו כקהילה קשובה לטבע ולסביבה; אמנת שלום
ציון בתחום המוגנות הרגשית והמינית ,תיכתב ותיחתם על ידי הקהילה ,בתהליך ותכנית
המיועדים לכל הקבוצות והגילאים ומלווים על ידי נשות ואנשי מקצוע מגוונים יחד עם המרכז
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,כדי לבסס בציון מרחב קהילתי בטוח ,שמור ומיטיב לכל .אמנות
אלה הן מעשה של תשומת לב ורגישות אנושית ,מעשה של התבגרות ולמידה ואחריות ,מעשה
של כבוד אדם ואהבת אדם ,מעשה של פגיעות ואמונה בכוחה של קהילה להיות מרחב ערב
ומיטיב ,ליחיד ולחברה.
ציון עשויה מהקול והנוכחות של כל אחת ואחד מאיתנו
מעומק לבנו ,אנחנו מאחלות לכולנו ולכל יקירינו,
שנה טובה ,בריאה ,ברוכה ומתוקה,
שנה של שמחה ואהבת ציון וירושלים.
פרופסור אליס שלוי ,נשיאה
חברות וחברי הוועד המנהל

הרבה תמר אלעד-אפלבום ,רבה
איציק פשקוס ,מנכ״ל

חפצי ציון-מוזס ,יו״ר ועד הקהילה
צוות הקהילה
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קהילת ציון בנויה ממתנדבות ומתנדבים נשות ואנשי צוות רבים
העוסקים יום יום בחשיבה ועשייה משותפת .מוזמנים ומוזמנות
לקחת חלק ולמצוא את המקום בו תרצו להשתתף ולהוביל.

הנהגת הקהילה והצוות
פרופ׳ אליס שלוי ,נשיאת הקהילה :נולדה בגרמניה ב ,1926-התחנכה באנגליה
ועלתה ארצה ב .1949-שימשה כמרצה בחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית
בירושלים והקימה את החוג לאנגלית באוניברסיטת בן גוריון .בין השנים 1975-
 1990ניהלה את “פלך״ ,תיכון תורני ניסויי לבנות בירושלים ומשנת  1984עד
שנת  2000שימשה כיו״ר מייסדת של שדולת הנשים בישראל .בשנת  2007זכתה
בפרס ישראל על מפעל חיים בקטגוריה של תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
מנישואיה עם משה שלוי ז״ל נולדו לזוג  3בנים ו 3-בנות.
חפצי ציון מוזס ,יו״ר הקהילה :ממציאת צעצועים ומשחקים .מחפשת דרכים
בהן משחק ומשחקיות יכולים לקדם יצירתיות ,הנאה ושותפות בין א.נשים
הבאים מרקעים ,תרבויות ,גילאים ,שפות ואמונות שונות .תמיד שמחה לשמוע
על רעיונות של חברים לצעצוע או משחק שמבקש להתגלות .חיה עם יונתן,
וילדיהם :נעמי ,יהל ,אביגיל וסופי בירושלים.
הרַ ָבּה תמר אלעד-אפלבום ,רבה :בת ירושלים ,נשואה ליוסי ואם להלל זיו
ובארי ,וביחד חלמו וייסדו את קהילת ציון .ראשת בית המדרש לרבנות ישראלית
ומיזם הטקסים .עוסקת בחיי קהילה וערבות ,באקטיביזם רוחני ובהצמחת
מנהיגות רבנית ישראלית מחברת ומרפאת ,באהבת ירושלים וחיזוקה כעיר-
אמונה משותפת לכל מאמינות ומאמינים.
איציק פשקוס ,מנכ״ל :נולד וגדל בירושלים ,נשוי לרננה ואב להלל נעם ואוריאל.
איציק היה שותף להובלה של ארגונים חברתיים שונים הנטועים בירושלים
ובכלל זה עמותת רוח חדשה ,עמותת יוצאים לשינוי ועמותת ציוני דרך .כמנכ״ל
איציק אחראי על הניהול השוטף של פעילות הקהילה ושותף להובלת הקהילה
יחד עם הרבה תמר והוועד המנהל.
דנה נחום ,ראשת תחום חינוך וקהילה :ילידת ירושלים אמא לארבעה ילדים
ורעיה לאביעד .בעלת תואר ראשון ושני במחשבת ישראל ,תיאטרון ואמנות
יהודית ,רפלקסולוגית ,מורה ואוהבת לרקוד וללמוד תורה .בתפקידה האחרון
שמשה כמנחה עירונית של בנקי הזמן בירושלים .מאמינה בכוחה המופלא של
הקהילה לרפא ולחולל שינוי בעולם.
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יהלה לחמיש ,ראשת תחום תפילה שותפה ופייטנית :יהלה היא מוסיקאית ירושלמית
ואשת תפילה ופיוט .בוגרת תואר ראשון בהלחנה מהאקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים .שליחת ציבור ,זמרת ,יוצרת ,מנצחת  ,מורה ומנחה סדנאות .יהלה אחראית
ביחד עם נריה על תחום התפילה בציון ,הובלת תפילות בחגים ובמרחב הציבורי ,ניהול
מוסיקלי של תפילות במרחב הציבורי ,והובלת מעגלי למידה בציון סביב תפילה ופיוט.
נריה רפאל כנפו ,תלמיד חכם ,ראש תחום תפילה שותף ופייטן :נריה עבד כמנהל
מכון “על משמר הכנסת״ בתנועה המסורתית ,פייטן וחזן ופעיל חברתי וחינוכי .תלמיד
בבית המדרש לרבנות ישראלית במכון שלום הרטמן והמכללה באורנים ,בוגר ישיבת
ההסדר אור עציון ולימודי פוליטיקה וממשל .פעיל חברתי וחינוכי בנושא הנחלת ערכי
המסורתיות ,הרב-תרבותיות ויהדות ספרד בישראל .נריה משמש כת״ח בקהילה ,פייטן
וראש תחום תפילה שותף .נריה אחראי ביחד עם יהלה על תחום התפילה בציון ,הובלת
תפילות בחגים ובמרחב הציבורי והובלת מעגלי למידה בציון סביב תפילה ופיוט.
הדס פל ירדן ,פייטנית הקהילה :הדס היא זמרת ואתנומוסיקולוגית המתמחה בשירה
ספרדית יהודית ובוגרת המחלקה ללאדינו באוניברסיטת בר אילן .הדס חקרה את
קהילת איסטנבול ולמדה מוסיקה עות׳מאנית ועממית באקדמיה למוסיקה מסורתית
באיסטנבול במשך שש שנים ,מופיעה ברחבי העולם ומשתפת פעולה עם מלחינים
ומוסיקאים קלאסיים ומסורתיים כאחד .הדס מחזנת בערבי שבת בקהילת ציון מיום
הקמתה ,ומובילה תפילות בחגים ותפילות במרחב הציבורי.
אדנהום אלמה ,איש תפעול ותחזוקה :אדנהום נולד באריתריאה ומתגורר בשנים
האחרונות בירושלים .אדנהום דואג לסידור וניקיון בית הכנסת בשבתות ובחגים
במסירות רבה.

ועד הקהילה לשנת תשפ״ב (לפי סדר הא-ב)
פרופסור אליס שלוי ,נשיאת הקהילה
חפצי ציון מוזס ,יו״ר הקהילה
יהודה כהן ,גזבר | הרב ביל ברק ,קבוצות ועמיות יהודית | דבורה גרינברג ,שותפות
וחברים חדשים | ז׳אן מארק לילינג ,הסכמים ומנהל תקין | לאה סולומון קליין ,ערבות
יעל עשור ,אמנות המוגנות | עמית פוני קרוניש ,שותפות וחברים חדשים | אנני קנטר
בן הלל ,צדק.ה וחסד
איציק געש וחן דרעי ,ועדת ביקורת
הוועד מתרענן מעת לעת ,אם ברצונכם.ן להשתלב בעשייה
אנא פנו אל חפצי ציון מוזס יו"ר קהילת ציון.
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התנדבות ועשייה קהילתית
כל ימים שהיתה שרה קיימת
היה ענן קשור על פתח אהלה,
דלתות פתוחות לרוחה ,ברכה משולחת בעיסה
ונר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת (בראשית רבה חיי שרה ס)
קהילת ציון מורכבת מכל אחת ואחד מאיתנו ,מהניסיון ,הידע ,הכישרון והזמן של כולנו.
אנחנו מזמינים אתכם.ן לקחת ולתת חלק פעיל בקהילה.

ענן שוכן מעל האוהל  -צוותא בציון
•אירוח של חברי קהילה אחת לשנה (מומלץ לכל חבר.ת קהילה להשתבץ)
•תורת חיים  -להעביר משבצת תוכן בבית המדרש הקהילתי
•חינוך ומשפחות  -ליזום פעילות פנאי למשפחות וילדים
•שמשות  -קבלת פני הבאים והבאות לתפילה (מומלץ לכל חבר.ת קהילה להשתבץ)
•הובלת סעודה שלישית קהילתית
•עזרה בסידור הקידושים בשבת בבוקר
מוזמנות.ים לפנות לדנה נחום ראשת תחום קהילה וחינוך

דלתות פתוחות לרווחה  -תיקון עולם:
•ליווי וסיוע למשפחות הבאות מאוקראינה ורוסיה
•התנדבות בדלת הכחולה
•להצטרף לצוות תיקון עולם בהובלת פרויקטים חדשים וקיימים
•אירוח של אורחים מחו״ל לארוחות בשבת
•קבלת קבוצות לפני התפילה
•חסד לאורך מעגל השנה (לדוגמא מסירת חמץ בפסח ,יום המעשים הטובים וכו׳)
מוזמנות.ים לפנות לאנני קנטר בן הלל חברת הועד המנהל ולדנה נחום ראשת תחום קהילה
וחינוך

ברכה משולחת בעיסה  -ערבות בציון:
•הצטרפות לקבוצת פעילי אכפתיה (ארוחות ליולדות ,עזרה לחולים ומתרפאים וכו׳)
•תרומה לקרן הערבות הקהילתית
מוזמנות.ים לפנות ללאה סלומון חברת הוועד המנהל וראשת ועדת ערבות ולדנה נחום ראשת
תחום קהילה וחינוך
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נר דולק משבת לשבת  -תפילה בציון:
•עזרה בסידור מרחב התפילות באולם או בחצר (כיסאות ,שולחנות ,וילונות וכו׳)
•גבאות  -להעלות את העולים לתורה בשבת ובחגים
•קריאה בתורה ו/או בהפטרה (ניתן לקרוא גם חלקים)
•שליחות ציבור בתפילת ערבית של שבת
•הצטרפות למעגל סומכי תפילה/תהלליה
•הובלת תפילת ילדים בערב שבת
מוזמנות.ים לפנות לנריה רפאל כנפו תלמיד חכם וראש תחום תפילה שותף
המעוניינים.נות להעלות יוזמות חדשות רעיונות ובקשות מוזמנות.ים לפנות לדנה נחום ראשת
תחום קהילה וחינוך

ועדות וצוותים קהילתיים
כל ועדה מקדמת את התחום החשוב לה בחיי הקהילה והציבור
מוזמנות ומוזמנים מאד להצטרף לעשייה ולבחור את הוועדה או הפעילות בה תרצו לפעול:
ועדת שותפות וחברים חדשים :החברות
בציון היא ליבת הקהילה ,הוועדה דואגת
ליצור תהליך הצטרפות נעים ,מזמין ומכיל.
לפרטים נא לפנות לחברי ועדת שותפות
דבורה גרינברג devora@masorti.org.il
ועמית פוני קרוניש
poni.amit@gmail.com

אשכול הערבות :חיזוק קשרי הערבות בין
חברי הקהילה ובכלל זה ועדת איכפתיה
שייעודה לתת יד וכתף במעגל החיים
לפרטים נא לפנות לראשת ועדת הערבות
לאה סלומוןleahjacquelyn@gmail.com :

קרן הערבות :שייעודה לתמוך כלכלית
בדיסקרטיות מלאה גם בימי קורונה וגם
הדלת הכחולה :בוטיק ירושלמי נדיב בימק״א .בשגרה
מזמינים אתכן.ם לפנות אלינו כדי להתנדב או מוזמנות ומוזמנים לפנות אלינו:
לתרום בגדים.
יו״ר הרב ליאון מוריס ,סטיבן לאופר,
לפרטים נא לפנות לראשות הדלת הכחולה
דפנה ברבן והרבה תמר
אילנה נלסון:
לפרטים נא לפנות לרב ליאון מוריס,
יו״ר ועדת הקרן:
ilanarnelson@gmail.com
רנה גוטמןreneegguide@gmail.com :
arvut@zion-jerusalem.org.il

ועדת משפחות וחינוך :פעילות הורים-
ילדים ,בר-בת מצווה ומשפחות בימי
חול ,בשבתות ובחגים .לפרטים נא לפנות
לעטרת מרגלית דיין ראשת ועדת משפחות
ateret08@gmail.com

|7

קהילת ציון יוזמת ושותפה לפעילויות רבות הן פנימה לחברי הקהילה והן במרחב הציבורי
בירושלים בארץ ובעולם
מוזמנות ומוזמנים לקחת חלק גם השנה.

פעילות לאורך כל השנה:
•לימוד ,מפגש ותפילה :בשבתות ובימי חול מקרוב וגם מרחוק
•מעגל שיתוף :שיתוף קהילתי קבוע בימי רביעי בבוקר בהובלת טליה מירון שץ
•והדרת :בית מדרש לגיל השלישי למפגש דו חודשי לשיחה ושיתוף בהובלת הרב ביל ברק,
רחל אטון ,דפנה קרטה שוורץ ונעמי רז .ישנם קבוצות בעברית ובאנגלית.
•בית המדרש הבינדתי :אחת לחודש אנחנו ממשיכים בלימוד התורה ומקורות מהברית
החדשה יחד עם הקהילה הקתולית דוברת עברית בהובלת הרב עודד ,דבורה גרינברג והאב
בני
•קרן הערבות ההדדית של הקהילה :בראשות הרב ליאון מוריס
•בית מדרש קהילתי :תוכן המובל על ידי חברי הקהילה
•מפגשים קהילתיים :סעודה שלישית ,שבתות אירוח ,שבת קהילה וערבי קהילה
•מפגשי פעילות ופעילים :מתקיימים אחת לחודשיים כדי לחשוב ,לשמוע ולהשמיע ולבנות יחד

התכנסויות ופעילות במרחב הציבורי על פי מעגל השנה:
•לקראת פתיחת שנה״ל  -חזרה אל המדרסה :מפגש משותף עם תלמידות ותלמידי מזרח
ומערב העיר
•סליחות  -שירת האדם :ערב סליחות ישראלי בשיתוף עם הרב בני לאו 929 ,וגינות העיר
•צום גדליה  -סיור סליחות בין נפגעי פשעי שנאה :בשיתוף עם תג מאיר
•חנוכה – בידינו אור :הדלקת נרות בינדתית משותפת בחנוכה
•פורים – אך שמח :משלוחי מנות לחברות וחברי המחלקה הסיעודית בבית ההורים ע״ש
מוזס
•ערב יום הזיכרון לשואה  -מקינה לקימה :בשיתוף עם פרופ׳ מיכל גוברין ,הרב רני יגר ומכון
הרטמן
•יום הזיכרון לשואה – יוצרים זיכרון :בשיתוף עם מרטין הרשקוביץ
•טקס מעבר ותפילת יום עצמאות  -כל המכאוב וכל האהבה :תפילה וחגיגת יום ההולדת של
קהילת ציון
•לקראת יום ירושלים  -מאמינים :תפילה בינדתית למען עיר הקודש ביוזמת והובלת קהילת
ציון
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פרויקטים -צדק.ה וחסד:
•חסד לאורך מעגל השנה :למסור במקום למכור ,יום המעשים הטובים ,הדלקת
נרות עם דיירי הוסטל אקים ועוד
•הדלת הכחולה :בוטיק ירושלמי נדיב בימק״א שכל הכנסותיו מחולקות למשפחות
נזקקות מכלל חלקי העיר
•עמיות יהודית :אירוח של קבוצות מהארץ ומחו״ל ,רבנים ורבות ותלמידים.ות
לרבנות
•סיוע לצעירים מבקשי מקלט :הקהילה מתמקדת בליווי של צעירים שהגיעו לארץ
כבודדים
•סיוע לבאים ולבאות מאוקראינה ורוסיה :אירוח וליווי של משפחות ויחידים
בתהליכי הקליטה בירושלים
•פעילות חסד בינדתית :יחד עם שותפינו הנוצרים והמוסלמים
•תווי תקן קהילתיים העוסקים באקולוגיה ,עבודה ומנוחה ומוגנות ושמירה

לקבלת עדכונים שבועיים אנחנו ממליצים להיכנס לאתר
ולהירשם למידעון ולפייסבוק שלנו

מוזמנות ומוזמנים גם להצטרף
לקבוצות ההודעות הקהילתיות בווטסאפ
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הצטרפות לציון -שותפות לשנת תשפ״ג
שנת תשפ״ב עומדת להסתיים ותיכף אי״ה נכנס לשנה חדשה ,לחודש תשרי ,חודש מלא
בימי חג ותפילות ,חודש המסמן התחלות חדשות ופתיחת שערים חדשים בזמן ,חודש
שמסמן גם רגע מיוחד עבורנו כקהילה :את תחילת שנת העשור של קהילת ציון אותה
נחגוג כולנו יחד.
בשנת תשפ״ב הקהילה שלנו המשיכה לבנות ולהיבנות ,ועשינו זאת כולנו יחד ,מתוך
מחשבה ,ערבות ואמונה .יחד התפללנו ,למדנו ,נפגשנו ופעלנו תוך שאנחנו שומרים
ונשמרות וערבים זה לזו .הנגשנו את התפילות וההתכנסויות שלנו באופן מקוון
כדי שכל מי שחפץ.ה בכך י.תוכל להשתתף בהן ,גם מרחוק .קיימנו יחד פעילות חסד
משמעותית ונרתמנו לסייע לבאות ובאים מאוקראינה ורוסיה .יחד המשכנו להוביל את
הקול הייחודי של ציון – קול של ערבות ,סובלנות ואמונה במרחב הירושלמי ,הישראלי,
היהודי והעולמי.
שום דבר מזה לא מובן מאליו ,ולפני הכל ,אנחנו מבקשות ומבקשים להודות לכל אחת
ואחד על היחד שלנו שאפשר זאת .בזכות כל כך הרבה נתינה ,מחשבה ,התנדבות
ומעורבות ,הצלחנו ללמוד את האפשר ולהגשים מה שיכולנו ממנו.
שנת העשור ,בה נחגוג עשר שנים לקהילתנו ביום העצמאות הקרוב ,יחד עם  75שנה
למדינת ישראל ,היא זמן של פליאה ,שמחה והודיה .בבניית ציון היינו כחולמות
וחולמים ובהגיענו לעשר שנות פעילות ,לשוננו רינה ,היינו שמחות ושמחים .בקהילת
ציון אפיקים רבים – תפילה ,ערבות ,לימוד ,אירוח ,פעילות בינדתית ,עשייה חברתית,
חסד – ואחרי עשר שנים אנו נושאות ונושאים אלומות יפות רבות .אלומות כמו תפילה
ארצישראלית בהתהוות מתמדת ,קהילה חזקה וערבה ,מנהגים וטקסים ייחודיים ,בתי
מדרש ,מיזמים חברתיים ,אירועים והתכנסויות במרחב הציבורי ,שותפות בינדתית
מבוססת ועוד .כל שבוע אנו שבות ושבים לציון ,זורעות וזורעים עוד פיוט ,עוד מפגש,
עוד מיזם ,עוד לימוד ,עוד הושטת יד.
ציון זקוקה לכם כשותפים וחברים בה.
כמידי שנה ,אנו מזמינות ומזמינים את כל חברות וחברי הקהילה לחדש את דמי
השותפות או להצטרף לקהילה כשותפות ושותפים חדשים כדי להחזיק יחד את צרכי
הקהילה ופעילותה .תשלום דמי השותפות מהווה הן תמיכה כלכלית בקהילה והן
הצהרת כוונות של מחויבות ושותפות שהיא אבן פינה של הקיום של קהילת ציון .מיום
היווסדה של ציון אנו מחזיקות ומחזיקים יחד את הקהילה ,כל אחת ואחד כפי יכולתנו
בזמן ובמשאבים ,באחריות משותפת .ציון זקוקה לכל אחד ואחת מאיתנו .לכולנו יש
מה לתת בדרכים שונות – וכל נתינה מורגשת ומחזקת.

כדי להירשם לשותפות היכנסו לאתר ציון ,ולחצו על לשונית :שותפות בציון.
כל הפרטים שם.
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ברך עלינו את השנה הזאת
בואו לקבל פני שנה יחד בקהילת ציון בירושלים
מוזמנים ומוזמנות להצטרף לתפילות חגי תשרי על הרצף שבין מסורת
לחידוש בתפילה שוויונית הארוגה מנוסחי עדות ישראל שונות ,ניגוני
ארץ ישראל ושירתה.
תפילות שבת וחג יתקיימו בבית הספר גאולים ,רחוב גד  7ירושלים
(הכניסה דרך גן המשחקים מול גד )6
תפילות ראש השנה > בבית הספר גאולים רחוב גד  7ירושלים
ליל א' של ראש השנה | 18:30

ליל ב' של ראש השנה | 18:30

בוקר א' של ראש השנה | 8:30
תפילה למשפחות וילדים | 10:30
תקיעת שופר (זמן משוער) | 11:45

בוקר ב' של ראש השנה | 8:30
תפילת שחרית בהשראת נוסחי ארץ
ישראל הקדומים
תפילה למשפחות וילדים | 10:30
תקיעת שופר (זמן משוער) | 11:45

סיור סליחות חברתי בין כסה לעשור בצום גדליה | ג' תשרי | 28.9
 16:30-19:30בשיתוף עם פורום תג מאיר וקואליצית הסובלנות
שירת האדם :הכנה לתפילה | אור לה' תשרי 20:00 | 29.09
מתחם התחנה הראשונה ירושלים בשיתוף עם  929ומנהל קהילתי גינות העיר
שבת פרשת וילך שבת שובה
קבלת שבת בשעה  ,18:15תפילת שחרית בשעה 9:00
תפילות יום הכיפורים > בבית הספר גאולים רחוב גד  7ירושלים
תחילת הצום | 17:41
כל נדרי | 18:15
תפילות למשפחות וילדים | 19:30

שחרית 8:30
תפילות למשפחות וילדים | 10:30
יזכור (זמן משוער) | 12:00
מנחה | 16:15
נעילה | 17:30
סיום הצום | 18:57

שבת פרשת האזינו קבלת שבת בשעה 18:15
תפילות שמחת תורה > בבית הספר גאולים רחוב גד  7ירושלים
ליל שמחת תורה | 18:00
תפילת ערב חג והקפות

בוקר שמחת תורה | 8:30
תפילה ,הקפות ,קריאת התורה,
יזכור ותפילת הגשם

בהובלת הרבה תמר אלעד-אפלבום ופייטני ציון:
יהלה לחמיש ,נריה רפאל כנפו והדס פל ירדן יחד עם חברות וחברי קהילת ציון
תפילות קהילת ציון ישודרו במלואם ב"גל שקט"
בלי מגע אדם וללא חילול שבת וחג על פי ההלכה.
חפשו את הגל השקט באתר ציון

קהילת ציון חוגגת עשור

בואו ננסה.
קהילה שתביא לידי ביטוי את עצמנו,
יהודים בארץ ישראל שנושאים קולות קדומים
אבל גם קולות מיוחדים לעצמם ולזמנם.
וכל הטוב שהתקבץ לכאן,
מנהגי ספרד ואשכנז ומסורות שונות ,ניגוני ארץ ישראל ושירתה.
קהילה שוויונית ,מסורתית ומתחדשת.
*
ציון היא קהילה בהתהוות המבקשת
לרקום יחד יהדות ארצישראלית העוסקת
בלימוד ,תיקון עולם ותפילה
על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש.
מוזמנות ומוזמנים לבוא ולהיות שותפים לחזון ולהגשמה.

תבואו כמו שאתם.ן

קהילת ציון חוגגת עשור
www.zion-jerusalem.org.il

ציון .קהילה ארצישראלית welcome@zion-jerusalem.org.il

