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 11/10/18מיום  189/ישיבת הנהלה מס'  סיכוםהנדון :

 

)הוקדמה חד פעמית  19:00בשעה  11/10/18ביום חמישי ב' חשוון תשע"ט בבית הכנסת,  מהתקייההישיבה 

  .(20:00במקום 

 .20:00אפי אילון ויהודה בן חור הגיעו בשעה  אהרון אסקיו, ציון גל, בועז ארמוזה, הילה הראל ודוד אפרתי. :נכחו

 על סדר היום : 

הערות מסקנות הפקת לקחים והמלצות לקראת ההיערכות –סיכום ההיערכות והתנהלות חגי תשרי תשע"ט  .1

                                           הישיבה. לפנימסמך ההערות הופצו ב  לחגי תשרי תש"פ.

 שונות. .2

 להשתתפות חברי העמותה. כישיבה פתוחהמראש הוכרזה הישיבה 

 עמוס שילוני התכוון להגיע ולא התאפשר.

  .יום כיפור ית שלחנוך הראל העיר על כך שחברים, תפסו מקומות בתפילת ערב

 מעור.לוודא שבעלי התפילה לא ינעלו נעלי בועז 

 הילדים והנערים לאו דווקא על ידי כהן. ת, ברכלמנות סומך לסדר העבודה - יגאל כהן

 

 סיכום : 

היערכות המוקדמת. להלן הדגשים והצעות בהתאם לבעיקרון התפילות והאירועים התקיימו כמתוכנן  –כללי 

 :לשינוי

 .04:45מוצע להקדים אמירת הסליחות לשעה  –סליחות בעשרת ימי תשובה  .1

 ללא תגבור בשכר.בראש השנה מוצע לנהל התפילות  –תגבור בחזן בשכר במניין הספרדי  .2

 ביום כיפור. ,נעילהבראש השנה ושני ימי תיאום מראש בין התוקעים בשופר ב .3

ספרי תורה לאמירת "כל נדרי" הראשון עם ברכת שהחיינו. מיד אחרי  3מכירת פתיחת ההיכל ונשיאת  .4

שחרית, למחרת בשל המצוות החזרת ספרי התורה להיכל, המשך מכירות אחרי המכירה, אמירת "כל נדרי" ו

מנחה כולל עליית שלישי עם הפטרת יונה. במוסף, מכירת פתיחת ההיכל לפני סדר העבודה ובתחילת תפילת 

 נעילה, מכירת פתיחת ההיכל.

 . ה בנוסף לשני סומכים באמירת הסליחותלמנות סומך לסדר העבוד .5

 הקניה עבור חתן אחד. מראש את להגבילמוצע  –בשמחת תורה  מכירת חתני תורה .6
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 שאחרי "יהי רצון"ספרי תורה וברכת  7מכירת נשיאת  –בשמחת תורה בהקפות עם ספרי תורה אחרי ערבית  .7

 כל הקפה.

 .לאו דווקא כהן ,על ידי הגבאי או הרב ..." ברכה לילדים ולנערים תחת חופה "וייתן לך האלוקים .8

 או מתנה. ₪יתבקשו לתרום ח"י  העולים - במבואה לתורה בתיבות משנההעלאת עולים  .9

 לדאוג לקישוטים. –סוכה קהילתית  .10

שקיות )כולל לילדי עובדי המועצה שטרחו ועמלו בארגון אולמי התפילה בכל  350 חולקו  -דים לשקיות לי .11

 החגים(.

סה"כ הוצאות תמורת  היה מפואר ובשפע. לא קבענו מראש מגבלות לגבי כמויות ומחירים. –קידוש קהילתי  .12

  . ₪ 12,940קבלות  

 .91ערכות. אשתקד  87נרכשו  - הזמנת ערכות לולב, הדס ואתרוג ברכישה מרוכזת .13

. שחרית למחרת בשעה 22:00-01:45בין השעות בבית הכנסת ריאת תיקון במניין פלוס ק –הושענא רבה  .14

 .07:00-, במקום ב06:00

 בחוץ בשעות הצל. םיבשוולידים מולע –ת ברחבת בית הכנסת וברחבת המתנ"ס ותליית יריע .15

 נרכש בד חדש במידות מתאימות לשימוש רב פעמי. –בד להקמת מחיצה בתפילות במתנ"ס  .16

של בעלי ות שיש בהם אירועים תשבתות רגילות. בשבבמכירת פתיחת ההיכל ונשיאת ספר תורה של הפרשה  .17

 יוצעו לבעלי השמחה. נשיאת ספר ההפטרות, יוצעו לנערים. המצוות ,מצווה וחתן כלה שמחה, בר

 ,ננחה מראש שהמגיעים ראשונים לא יתפסו מקומות למאחרים -תפיסת מקומות לאחרים בערבית של יום כיפור  .18

עם מדבקה שמית  מוקדמת נשקול מכירת מקומות שמורים . 2-3-מלא יותר לילדיהם אך יוכלו לשמור  כן

 מצריך היערכות מראש בהתאם. -לכיסא לבן משפחה ₪ 90 -לכיסא ראשון ו ₪ 180תמורת 

בדרום אולם התפילה  ,הצבת שלט אמנותי של מזמור "למנצח בנגינות מזמור שיר" בקירמאשרים עקרונית,  .19

 של יקירם וחברנו יעקב לוי ז"ל. מצד ימין מהכניסה, במימון מלא של משפחת לוי זיווה והילדים, להנצחת זכרו

. כן שלוחה ברכה ותודה לגב' ריקי לחגי תשרי וטרח אישית בכל שלבי ההיערכות שעמל ,הערכה רבה לציון גל .20

בעריכת השולחנות בקידוש ועל עזרתן בארגון בסידור  ,גאולה גיל ואחרות גאולה גל, מיל מנדל שקד,  הראל

 .הקהילתי במתנ"ס

 . ₪ 68,000 -כ 16.10.18  : יתרה בבנק נכון ליום .21

 

ובה נדון בנושאים  20:00בשעה  7/11/18ישיבת ההנהלה הבאה : הישיבה תתקיים בע"ה ביום רביעי כ"ט חשוון 

 הבאים :

 הערות משלימות לגבי סיכום הישיבה שבנדון. .1

 .2018סוף ספטמבר  -ל 2018דוח ביצוע תקציב  .2

 .2018מותנית ביתרת הכספים בסוף שנת  – 2019תכנית השקעות לשנת  .3
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. לבדוק בשלב ראשון דגם שיכול םאלומיניו -א. החלפת מסגרת שער הכניסה הראשי מברזל שמחליד ל3

עלויות הערכת איורי השבטים )עשויים מאלומיניום( וההתאמה למסגרת ו ,להחזיק את המשקל של המתכת

 כספיות.

 בשלב  ראשון קבל יחידות. ל 68 -כ –ת של רהיטי לביא ב. הוספת מדפים מתקפלים מאחורי הכיסאו3

 הצעת מחיר.

 

 רשימת תורמים לארגון התפילות ולקידוש הקהילתי.

 תרומת משפחת קורקין –כיסאות פלסטיק בצבע לבן  100השאלת 

 תרומת משפחת הראל –לוח זמנים מעוצב לכלל התפילות בשני המניינים 

 משפחת הראלתרומת  -כלים ומפות חד פעמיות  

 תרומת משפחת נאמן –מאפים 

 זהבה אפרתי –פשטידה וחיטה 

 סוזן בן זכרי  –חיטה 

 עובד ודוד אפרתירים תרומת אפ –נות יי

 , ירקות טריים,להביא פשטידות, סלטים, עוגות, משקאות, פירות מראש, לשתף משפחות לשנת תש"פ, מומלץ

 ועוד.

 

 ישיבת ההנהלה הבאה. סיכום זה נרשם כטיוטה להערות והשלמות עד

 

 רשם : דוד אפרתי

 

 

 

 


