
  21:30בשעה  15/9/18הוק בבית הכנסת מוצ"ש  -סיכום ישיבת הנהלה אד

 

 כללי 

 בישיבה נכחו חברי ההנהלה ויוסי בר כוכבא

 היערכות לתפילות של יום כיפור תשע"טהישיבה הוקדשה ל

 

 .בעזרת עובדי המועצה והנוערכל החברים, סידור המתנ"ס ובית הכנסת ביום שלישי : 

כיסאות מעמית קורקין יביא  100תגבור בעוד  – מקסימום פלוס רזרבה ברחבותכסאות : להציב 

 אותם ביום שני.

באחריות  –מאחורי השולחנות קשורים באזיקונים  תהכיסאופינוי שולחנות הקידוש לרחבה וסידור 

 .בועז

   .וספרי תורהכיפות  , טליתות,מחזוריםהורדה למתנ"ס 

 14:00בשעה  – נדריםפלוס התרת להזכיר תפילת מנחה 

  יבה נוספתתנעם דואג להשיג  –הצבת תיבת חזן נוספת בתפילת כל נדרי ונעילה 

פול מאור עם חיים בן נחום להדליק בטי –תגבור תאורת בכביש מול המתנ"ס ומול בניין בית הכנסת 

 כל הפנסים ברחבות.

ברכת הלבנה ה, נעילה, ערבית, : לתפילות כל נדרי, מעריב, שחרית מוסף, מנחכנזישבמניין האחזנים 

 .במניין הספרדי יוסי סיוסא איתמר הראל לא יהיה בישוב. .באחריות הרב מנחם –

פתיחת ההיכל, נשיאת ספרי תורה של כל נדרי,  /לפני כל נדרי מכירת מצוות  -מכירת מצוות / עליות 

נעילה תפילת הלפני  פתיחת ההיכל והפרנסה  –לנעילה  .מנחהו ,מוסף ,עליות של שחריתהפרנסה, 

 על ידי אהרון. ציון גל לא יהיה בישוב. -

 ., ברכת שהחיינו ועד שניים 3כפול  –כל נדרי פתיחה ... לך אלי תשוקתי,

ציון כהן, עמוס שילוני, יוסף בר  -לשבץ ולבקש הסכמתם  –סומכים : לסליחות במניין הספרדים 

אדן, יעקב בניטה, אלדד סימן  אלדני, דוד אפרתי, בועז ארמוזה, צבי גילכוכבא, יצחק לוי, נעם חדד, 

 בישוב.אם יהיה ים טוב, יהונתן אלק

 בפועל :

 בר כוכבא ציון כהן, יוסי – ערבית

 צבי גיל ,יצחק לוי – שחרית

 , בועז, יעקב בניטה – כולל סדר העבודה מוסף

 דוד אפרתינבצרות מפאת מחלה בפועל יגאל שושן,  אלדד סימן טוב–מנחה 

 , דניאלנעם–נעילה 

 נעם - וכן תרועה גדולה ת שופר בנעילהותקיע

 בשמי ובשם כל חברי הנהלת העמותה, 

 תושבי הר אדרחברי העמותה וברכת כתיבה וחתימה טובה לכל באי בית הכנסת ולכלל 

 דוד אפרתירשם : 



 בעלי תפילה במניין האשכנזי 

 דווח ע"י הרב נפתלי : –ביום כיפור 

 רוטנברגכל נדרי: יהלי 

 שחרית: הרב מנחם מנדל פרידמן, קריאת התורה: יוסי חתנו של הרב פרידמן

 יזכור ומוסף הרב נפתלי

 מנחה: יהלי

 הגבאי: עמית אודוסר בעזרתו של אפרים  עובד

 אשכנזי, שורשים ובמניין הספרדי.דרשות של הרב נפתלי: כל נדרי בשלושת המניינים 

 מניין הספרדי וכל שאר התפילות במניין האשכנזי. השתתפות בתפילות ערבית בליל כיור ב

 

 איתמר הראלדווח ע"י  –בראש השנה 

 ערבית יום יום א': שגיא הראל, יום ב' שרוליק

 שחרית : אריק, יום ב' הרב מנדי

 מוסף: שניר הראל, יום ב': שגיא הראל

 מנחה: איתמר הראל, יום ב': בבית הכנסת ביחד שני המניינים

 

 עליות

 ההיכל: ביום א' עמית אודסר. ביום ב': עדי אלבויםפתיחת 

 כהן: הרב מנדי פרידמן. ביום ב': אסף פלדמן

 לוי: עקיבא גורן. גם ביום ב'

 שלישי: מיכאל אלבוים. ביום ב': דני פארן

 רביעי: יהלי רוטנברג. ביום ב': עמית אודסר

 נוב חמישי: מנחם )צעיר(.

 . ביום ב': אריקמפטיר: שניר הראל

 

 

 

 

 

 


