
 5/8/18בס"ד 

 

 טיוטה לדיון ולאישור ההנהלה – בחגי תשרי תשע"ט תתכנית פעולה להיערכות לקיום התפילו

 )התכנית הוכנה בעזרת נעם תוך הסקת מסקנות משנים קודמות(

 

שני מניינים מניין בנוסח עדות המזרח/ספרדים בבית הכנסת, מניין בנוסח ספרד/אשכנז  – כללי

אני מציע שאני ואהרון נהיה  לקבוע לכל מניין אחראי מטעם ההנהלה לביצוע כל ההכנות. במתנ"ס.

אחראים להיערכות במתנ"ס, ציון ובועז יהיו אחראים להיערכות בבית הכנסת והילה תהיה אחראית 

 להיערכות לקידוש הקהילתי במתנ"ס בשמחת תורה.

 גה על ידי הרב נפתלי ודוד יפורסם באתרעל ידי נעם הולוח מפורט, הוכן  – לוח זמנים לתפילות

, באתר של המועצה בלוח חוצות ובועז נעם –מסך הדיגיטלי יוצג באינטרנט של עמותת בית הכנסת ו

ויוסי,  דוד מול מיכל – ( בלוח מודעות הנעול של המועצה, במכולת בתיאום עם יוסי צפתי)נוסח מקוצר

 דוד. –לאומי התפילה/בעזרת נשים  בדף מידע מודפס תלוי על לוח המודעות בכניסות

ציון גל, אהרון  –הרב נפתלי והרב מנחם ואיתמר הראל, במניין הספרדי -במניין האשכנזי  גבאות

 חדד. אסקיו ונעם

: במניין האשכנזי, על פי שיבוץ של הרבנים ואיתמר מקרב חברי הקהילה מתואם מראש עמם. חזנים 

 עו על ידי הגבאים בתיאום עמם.ועמו עוזרים / סומכים שיקבבמניין הספרדי מונה חברנו יוסי סיוסא 

 , יסוכם מראש עם החזנים.סדר התפילות והפיוטים

 במניין האשכנזי הרב מנחם ומניין הספרדי צבי גיל ונעם בתיאום מראש ביניהם. תוקעים בשופר

 ים / מכווניםהקוראים יעזרו לפי הצורך בסומכ : יקבעו מראש בתיאום עם הקוראים. קוראים בתורה

לערכה  ₪ 65דוד יכין וינהל רשימה מרוכזת של המעוניינים במחיר  – המינים לסוכות 4רכישת 

 )בכשרות ואיכות, כמו אשתקד(.

ציבור באי בית הכנסת יתבקשו בפניה באגרת קול קורא להרים  – תרומות לאחזקת בית הכנסת

 ם.עטפה אישית, כנדבת לבם ולהצלחת בני ביתמתרומה מיוחדת ב

הוכנה רשימה כמו בשנים  – באחריות הגבאים כמנהג הספרדים "מכירת" מצוות ועליות לתורה

קודמות של כל המצוות והעלייה לתורה להכריז על המרבים במחיר כזוכים במצווה ובברכה. רישום 

 על ידי חברנו אפי בעזרת הגבאים. ומסירת מעטפה לתורם, התרומות

ברכת הפרנסה, בראש השנה לפני הקריאה בתורה, בערב יום  בערב ראש השנה לפני שעת המכירה

כיפור לפני תפילת כל נדרי, ביום כיפור כל העליות כולל של מנחה, אחרי עמידה. תפילת הפרנסה של 

המכירה תתקיים בים שבת  – בחירת חתני תורה תפילת הנעילה , לפני הפתיחה של אל נורא עלילה.

 .22/9/18פרשת האזינו ו' 

נשתמש במלאי קיים בבית הכנסת ובמתנ"ס משל המועצה, כולל כסאות  -ניידים  כיסאותהוספת 

 12ספסלים שהם  3מושבים מהם  18ספסלים חדשים  שהם  5פלסטיק לבנים. בית הכנסת רכש 

, לאחר בדיקה, נשכור עוד לפי הצורך .לם הלימודוכיסאות חדשים לא 32עוד ו מושבים לעזרת נשים

 כסאות לבנים.

 אם צריך, אפשר ללא הדפסת לוגו. ת כיפותרכיש

בעיקרון אין מקומות שמורים כל הקודם זוכה ואין לשמור מקומות  – שמירת מקומות ישיבה

 למאחרים, כולל לבני משפחה.

 



 

  לתפילות בראש השנה וביום כיפור בעזרת המועצההיערכות 

 

והתרבות להתארגנות במתנ"ס ופרסום מידע לתושבים  ןהביטחו, קבלת עזרה ממחלקת התפעול

 באישור ראש המועצה. 

 קבלת העתק מפתחות למתנ"ס

ערכת עזרה , , מאבטח צמוד לשעות התפילה, רופא כונןתיאום מלא עם הקב"ט ורכזי האבטחה

. תדרוך למאבטחים לא לכבות תאורה, מזגנים וקודן האזעקה, בין ר, דפיברילטוהנראשו

 התפילות

מחיצת בד תליית כיסאות, ארון קודש, תיבת חזן, סידור ותגבור לתפילות  ון / סידור המתנ"סארג

לא לרוחב(, נשים בצד החלונות, כניסה מהדלת לפי הנחיית הרב נפתלי, לאורך האולם )

ערב ראש לכל אורכה ורוחבה מקסימום,  חבההצללת הרהעברת מחזורים וטליתות, האחורית , 

 -ששי -ולכן סידור המתנ"ס צריך להיערך בימים חמישי 9/9/18 השנה חל ביום ראשון

7-8/9/18. 

 .בניקיון בין התפילות בשני ימי ראש השנהאם אפשר עזרה 

 .17/9/18סידור המתנ"ס צריך להיערך עד יום שני ולכן  18/9/18ערב יום כיפור חל ביום שלישי 

באתר המועצה, בלוח חוצות ובלוח פרסום מועדי התפילות תאריכים ושעות תחילת התפילות, 

 .המודעות הנעול שליד המכולת

הבאת ספרי נטלות, מגבות, בקבוקי מים וכוסות חד פעמיים, כיפות, באחריות בית הכנסת, 

, תליית שעון קיר, נעילת דלתות במתנ"ס בסוף 4ניתוק שקע של תמי התורה לתפילות במתנ"ס 

 .ית של מוצאי יום כיפור, הכנת ערכת הבדלה בסוף תפילת ערבהתפילות

 חיזוק קורות , התקנת סכך מכפות תמרים ודפנות מיריעות בד/פלסטיק –בניית סוכה קהילתית 

לכן הקמת הסוכה צריכה להיערך עד סוף יום חמישי  24/9/18ערב חג סוכות חל ביום ראשון 

21/9/18. 

ביום ראשון  וקישוטיםסידור שולחנות  – היערכות לשמחת תורה לעריכת קידוש קהילתי במתנ"ס

 . 30/9/18בבוקר ערב שמחת תורה 

 

חיים בן נחום מתנדב להביא ולהקים מחצלת  –הצללה ברחבת בניין בית הכנסת שתעמוד

 לאורכה ולרוחבה של הרחבה, שתעמוד לפני ראש השנה ועד אחרי שמחת תורה.

 

 

 באחריות הנהלת בית הכנסת –שמחת תורה 

 רכישת שקיות שי לילדים.

 הקצאת חדר הלימוד לנשים להרקדה עם ספרי תורה

 .עריכת קידוש בלילה במבואה לפני תחילת ההקפות וההרקדה עם ספרי התורה

לקבוע מנחה ולקבוע מראש קוראי המזמורים ולהגביל זמן מקסימלי עד  הקפות :שבע עריכת 

, להוריד רימונים להפריד חלקי תיבת חזן לדאוג לשטיפת המשטח מבעוד יום כאן ! לכל הקפה, 



מספרי התורה כדי לשמור על שלמותם, להזיז ספסלים להקצאת השטח להרקדה עם ספרי 

 התורה.

 מואץ. בקצב לעמוד בלוח זמנים ,קביעת חזנים והנחיה

עמדות קריאה במבואה. לקבוע מראש  1-2יוצבו עוד  –עלייה לתורה בשחרית למבוגרים ולנערים 

 . ובברכה לעולים לקצר בהשכבות לקרובים קוראים.

 תתקיים בסוף העליות לתורה. –ברכת כוהנים וחלוקת שקיות שי לילדים 

צוות מתנדבות/ים ראש צוות וגיוס  –אחרי תפילת מוסף עריכת קידוש רבתי קהילתי במתנ"ס 

, לקבוע תפריט, לשיתוף משפחות בהבאת סלטים, פשטידות, עוגות לתכנון וביצוע האירוע

לסידור האולם,  כולל משקאות קלים ויין, הכיבוד בקניה מקופת בית הכנסת,וכדומה, והשלמת 

 , וכמובן פינוי השאריות והפסולת לפחי האשפה.הקישוטים  ועריכת השולחנות

 

 הכין כטיוטה לדיון בהנהלה , דוד אפרתי

 


