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 קהילתית-קהילת ציון יוצאת לתהליך איתור רב/רבה/רבנית חינוכית 

 

ציון היא קהילה ירושלמית בהתהוות תמיד, המבקשת לרקום יחד יהדות ארצישראלית, מתוך עבודה משותפת על  

קהילתיות וצוותא, תפילה וערבות, לימוד וצדקה וחסד, על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש. הקהילה הוקמה לפני  

בעולמו של ה׳ יתברך. חברות וחברי  יחידות/ים ומשפחות מכל הסוגים  140-עשר שנים בעיר הקודש, ומונה כ

הקהילה מתפללות/ים ולומדות/ים יחד, יוזמות/ים ומגשימות/ים יחד שפת אמונה וערבות, שפת חיבור ואהבת אדם  

 במרחב הירושלמי והישראלי. 

 

  נוספים לעבודה לצידה של הרבה המייסדת תמר אלעד אפלבום בימים אלה, קהילת ציון מחפשת רב/ רבה / רבנית 

לעסוק בעבודה קהילתית עמוקה, להוות שותף/ה למסע  בילה את הקהילה. הרב/רבה/רבנית הנוספת תתבקש שמו

מוסרי עבור חברות וחברי הקהילה, יחד עם הועד המנהל, חברות וחברי הקהילה, המנכ"ל והצוות, והרבה תמר.  -רוחני

ת, עבודה עם פעילות ומתנדבים, עבודה  אנחנו מחפשים רב/ה/נית בעל.ת ניסיון משמעותי בעבודה בקהילה וקהילתיו

חינוכית עם מגוון גילאים, הזדהות עם שפתה של קהילת ציון ואהבת עיר הקודש ירושלים. רב/ה/נית בעל/ת לב רחב  

ואהבת אדם, חזון ומנהיגות, אנושיות וענווה, לצד מוסר עבודה גבוה ומסירות נפש, יכולת ביצועית גבוהה ויכולת  

 ת עבודה בצורה שיטתית ומאורגנת. הובלת וביצוע תכניו

 

 הגדרות התפקיד המרכזיות: 

 ליווי וועדות קהילתיות, מעגלים קהילתיים שונים ופעילות של פעילות ומתנדבי    -. עבודה קהילתית 1

 בשיתוף עם הצוות והמתנדבים  הקהילה

בשיתוף עם פרחי הרבנות   -מצוה הובלה וייזום של תוכניות חינוך בקהילה לילדים, נוער, בר/בת  -. עבודה חינוכית 2

 וצוות התפילה 

  -מדרש קיימים, בשיתוף מתנדבים, והרחבתם באופן פנים-הובלת תהליכי לימוד בקהילה: ליווי והפעלת בתי -. לימוד 3

 קהילתי-וחוץ

 בחלק  מהשבתות ובחגים   -. הובלת תפילות ודרשות 4

 בתורה וגבאות בשותפות עם צוות התפילהלהובלת תפילות, קריאה  -. הכשרת חברות וחברי הקהילה 5

העוסקים באקטיבזם רוחני וצדק חברתי במרחב הירושלמי ובארץ כחלק   -. ריכוז והובלת פרוייקטים חברתיים בציון 6

מזהות ערכי ופעולות הקהילה: ליווי וסיוע לפרויקטים קיימים בקהילה (לדו', "הדלת הכחולה", סיוע לעולים חדשים  

 הילה כולה לפרויקטים אלוועוד) וחיבור הק

ליווי אישי ורוחני של חברות וחברי קהילה בתקופות אבל ושמחה והובלת החזון   -. שותפות בהנהגה הרוחנית 7

 ההגשמה ותכניות העבודה של הארגון

  

 אחוז  70-היקף המשרה כ

 המשרה כוללת עבודה בשבתות ובחגים

 לים הפעילות של קהילת ציון היא באזור שכונת בקעה בירוש
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 בברכה והודיה  

 ועדת האיתור 


