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 לקחים -שמחת תורה תש"פ 

חייבים לקבוע מסגרת לקריאת הפסוקים בשלמותם, בשני הנוסחים  - הקפות עם ספרי התורה

דקות לכל  10 -ספרדים/אשכנזים, לפני תחילת ההקפה ולאחריה ורק אז לרקוד עם ספרי התורה כ

ניתן להאריך הריקוד עם ספרי הריקוד אחרי ההקפה השביעית.  דקות(. 70הקפות = 7הקפה )כפול  

קפה הליעת הזמנים "עד כאן" בכל הקפה ולהזמין את הקורא כרוז לקב-חשוב למנות מראש מנחה

 הבאה.

להזמין מראש מאפים ועוגיות ושתיה בכמות מספיקה ללא  - בליל שמחת תורה בבית הכנסת כיבוד

 קשר לכמויות של  הכיבוד בקידוש הקהלתי למחרת.

 .08:00במקום בשעה  7:30לשעה ביום שמחת תורה   להקדים שעת תפילת שחריתלשקול 

ולהכין שני קוראים ושני גבאים לעליית המתפללים לתורה במקביל לקריאה   בימות 2לערוך מראש 

 בבימה הראשית.

 לקיימם בבית הכנסת אחרי הקידוש הקהילתי במתנ"ס. - הקפות ביום שמחת תורה

לפני תפילת מנחה קטנה לאחרי ההקפות בבית הכנסת וזמן  גדולהמנחה לקבוע זמן לתפילת 

 מוצאי החג.  ערבית של

 שקיות 300ברכת כוהנים וחלוקת שי לילדים על ידי הרב נפתלי והכוהנים. נרכשו 

וריקי  ציון גל בראשות בארגון הקידושים ות/ת מתנדבוצו בלהרחימומלץ :  קידוש קהילתי במתנ"ס

שלא  נוספות/יםים ות/מועמד והילה הראל. תקווה לוי, השתתפו עמם גאולה גל. זהבה אפרתי, הראל

מומלץ הקניות בוצעו על ידי בועז וציון. הרונוף. גאולה גיל, מזל אסקיו, רינה א ,היו בישוב ביום החג

תפריט ה תעילקבוצוותי משנה  ,תכנית לביצוע תכנןצוות שימראש הרכיב אירוע בשנה הבאה לל

  , עריכת השולחנות, קישוט האולם.וכמויות, קניית המוצרים

לקבלת עזרה ממנהלי המחלקות ועובדי המועצה כולל אישור  ראש עם ראש המועצהמתיאום מלא 

 לסידור המתנ"ס.עצמו ביום החג גם בטחוני לכניסת העובדים הפלסטינים בערב החג ו

 התייחסות לרשימה שהוכנה על ידי ציון ובועז. משתתפים: 300-לכ הערות לגבי תפריט וכמויות

אני המלצתי להפחית למאה חצאים וזה לא ו ביצים שלמות 100 ןבביצים תוכנ  חוסרים בדיעבד היו

ועוד , עוגות/עוגית, קרקרים, בורקסים, מאפים, דגים, ממולאים, קוגל, דגים. להוסיף ג'חנון, הספיק

 .שולחני קברני/מרלוספו יין ושימה שהוכנה על ידי ציון ובועז נרדג גדול?. לסיר של חיטה, 

ת בית הכנסת מחשיבה מאוד את המפעל של הקידוש הקהילתי : הנהלתקציב למימון העלויות

  ומעמידה תקציב שנתי מיוחד למימון כלל ההוצאות בפועל.

מהבית פשטידות: עטרה קלימי שגב, זהבה אפרתי, עליזה אילון. עוגות/עוגיות: מוניק  הביאו)

 .(זהבה - הריסה-פרנסואה, זהבה, מזל אסקיו, עירית ויינברג. סיר חיטה

  להערות והשלמות.   רשם : דוד אפרתי

 

 

 


