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 18/95/מיום  9/18מס' ישיבת הנהלת בית הכנסת סיכום הנדון : 

 כללי

 .20:00בשעה  5/9/18אלול  "הכרביעי בבית הכנסת ביום  מהתקייההישיבה 

 נכחו : ציון, בועז, אהרון , הילה, דוד ואפי.

  על סדר היום:

  עדכונים .1

התפילות בשני המניינים בחגי תשרי דגש על התפילות קידום הטיפול בהיערכות לקיום  .2

 בראש השנה וביום כיפור.

 עדכונים :

עם  15/8/18-בקוימה פגישה  –עזרת המועצה בהיערכות לקיום התפילות בחגי תשרי  .1

תכנית הפעולה אש המועצה אישר את כל ר. מאור ומיכל ,ראש המועצה בהשתתפות יאיר

 ראה פירוט להלן. – שביקשנו

תיקון הגבס  הותקן. .₪ 16,263בסך בעלות  J.Lמיני מרכזי בעזרת נשים אינוונטר מזגן  .2

 בתקרה בוצע על ידי נאסר, עובד המועצה בהנחיית מאור.

מתוצרת פיוג'י  רנתקבלה הצעה להתקנת אינוונט – הוספת מזגן באולם התפילות גברים .3

מיקום  הותקן היום.המזגן  ההצעה אושרה טלפונית פה אחד, - ₪ 12,402בעלות בסך 

לחשמל יבוצע בהתנדבות על חברנו חיים חיבור  המעבה והצנרת תואם עם מהנדס המועצה

  בן נחום.

להביע הערכה לחברנו ציון גל על מאמציו לגייס תרומות משמעותיות ותודות והוקרה  .4

  יעקב אלמקייס ברונו,חיים חפצדי,  אחותו עדנהלתורמים יוסי חדד, חנוך הראל, יצחק ו

 .ארמוזה זובוע

ברונו חיים יעקב אלמקייס ו ,25מבוא הכרמים מ של יוסי חדד םאשר הצטרפותלסוכם,  .5

 .בעמותת בית הכנסת יםכחבר

ליין. ממתינים -כיסאות מחברת טופ 32 -בוצעה הזמנה ל –החלפת כסאות לאולם הלימוד  .6

 במעקב על ידי דוד להגעת מכלית מאיטליה.

 20בלו קהיתה תקלה מצד לביא .נת –פלטות לכיסוי גב אחורי של הכיסאות של רהיטי לביא  .7

 .להמשך טיפול על ידי דוד -והוחזרו בו במקום פלטות עם מידות לא נכונות

 .7/8/18נתקבל בדואר, נופק על ידי רשם העמותות ביום  – 2019אישור ניהול תקין לשנת  .8
הותקן על ידי אבירם דהן בהנחה גדולה.  –שטיחון שהתבלהפרקט ברצפת תיבת חזן במקום  .9

 היתרה מומנה בתרומה על ידי דוד וזהבה אפרתי.

 .תוקן ושודרג על ידי חברנו ציון קלימי והאמנית זהבה בנימין - מעל ארון הקודש תמידנר  .10

 בלוח המודעות.  . הרשימה תלויהזמנותלה החלה הרשמה –ערכת לולב סוכות תשע"ט  .11

 .ראש השנה אחרהערכות יתקבלו ל

השתתפות תלמידי בית הספר עם המורים וההורים בסליחות בבית הכנסת ביום ששי  .12

תגבור כסאות . נפעל לביזמת הרב נפתלי והנהלת ביה"ס. ניערך לקבלם בברכה 7/9/18

יבואו כיתות  08:00החל משעה . 05:00בת ו' בשעה לקליטת שתי כיתות בשכ כיפות וספרים

ו' לבית הכנסת לשמוע מפי הרב נפתלי על מהות הימים הנוראים ותקיעת שופר על ידי -ה' ו

 חברנו צבי גיל.

ציון, דוד ואהרון יעמדו בקשר עם מאור לביצוע כל  – בעזרת המועצהקידום הטיפול בהיערכות 

 המשימות להלן בימים חמישי וששי:



 .הצורך הועלה ביזמת מאור שטיפת רחבת בית הכנסת .1

 רחבת המתנ"ס.הצללת  .2
יסוכם בנפרד. חברנו חיים בן נחום מוכן  –הצללת רחבת בית הכנסת לתפילות יום כיפור  .3

 להירתם להביא יריעה ולהקימה לפני ערב יום כיפור. 

לקראת התפילות בערב ראש  7/9/18סידור המתנ"ס לתפילות ראש השנה החל מיום חמישי  .4

 . 9/9/18השנה שחל ביום ראשון 

, כולל הצללת שתי הרחבות, לקראת 16-17/9/18שלישי -ימים שניתנ"ס בכנ"ל סידור המ .5

 .תפילות יום כיפור

. ערב חג סוכות יחול ביום 21/9/18הקמת הסוכה הקהילתית, סכך ודפנות עד יום חמישי  .6

 .24/9/18ראשון 
 .30/9/18שיחול ביום שני  במתנ"ס לקידוש הקהילתי בשמחת תורה מוקדמת  כנ"ל היערכות .7
עם אם תו –מועדי התפילות באתרי העמותה והמועצה כולל פרסום בשלטי החוצות פרסום  .8

 80-הוכנו דפים ב שני ימי ראש השנה,של נתלו שלטים לגבי תפילות  םבינתיי .לקס מיכל

 עותקים מעוצבים. 100. הילה הכינה במקביל עוד  עותקים להפצה לבאי התפילות

מתפללים המחזיקים נשק  באחריות הקב"ט. ןוהעמדת רופא כונ אבטחת מתחמי התפילות .9

 ברישיון יתבקשו לבוא עמו לשעת התפילה.

  : היערכות באחריות הנהלת העמותהוטיפול 

כיפות, נטלות, מגבות, בקבוקי מים וכוסות חד פעמיים, הבאת ספרי התורה לתפילות במתנ"ס 

התפילות, הכנת ערכת , תליית שעון קיר, נעילת דלתות במתנ"ס בסוף 4ניתוק שקע של תמי 

 בסוף תפילת ערבית של מוצאי יום כיפור. בשני המניינים הבדלה

בטיפול נעם לרכישת הבד באורך המתאים.  –בד להעמדת מחיצה בין עזרות התפילה במתנ"ס 

 הבד מפעם קודמת לא נמצא.

ללא  ת פלסטיקואכס 100ספק מתנדב לחברנו עמית קורקין,  –תגבור כסאות לתפילות יום כיפור 

 .יבורך – תמורה

 יבוצע בהתאם – באחריות הנהלת בית הכנסת –שמחת תורה 

 יפול של ציון.טב –לשקית  ₪ 12על שקית בעלות סוכם  -שקיות שי לילדים 325רכישת 

 הקצאת חדר הלימוד לנשים להרקדה עם ספרי תורה

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

עריכת שבע הקפות : להפריד חלקי תיבת חזן לדאוג לשטיפת המשטח מבעוד יום, להוריד רימונים 

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

ייס ציון יג –עריכת קידוש קהילתי המסורתי בשמחת תורה במתנ"ס, כולל קישוטים וסידור שולחנות 

 .צוות מתנדבות ומתנדבים לקביעת התפריט המלא וחלוקת המשימות

 . ₪ 63,736צ'קים להפקדה וצ'קים דחויים  כולל  : 3/9/18נכון ליום  יתרה בחשבון הבנק

 רשם : דוד אפרתי


