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 דגשים לקראת שמחת תורה תש"פיערכות/העדכונים וההנדון : 

 )במקום ישיבת הנהלה מו המניין(

 

 עדכונים :

המניינים בבית ב"ה, התפילות בשני ימי ראש השנה וביום כיפור בשני  .1

השתתפו כמו שנים קודמות  הכנסת ובמתנ"ס עברו בהצלחה רבה.

 -תושבים במניין הספרדי 450 -בתפילות כל נדרי ונעילה, כ ציבור גדול

לשקול לשנה הבאה לקיים את המניין הספרדי באולם הספורט, הנושא 

התפילות במניין הספרדי, הועלה בפני ראש המועצה ע"י ציון גל. 

כולם היו  עזרת החזן יעקב בצלאל וסומכים מקרבנו.ב ,התקיימו בעוז

 פר על ידי נועם היווהתקיעות בששביעי רצון ושבחו את החזן. 

  מרטיטות.

משעה  "בעוד לילה"לציין אמירת הסליחות שנאמרו בבית הכנסת   .2

 יום, להודות לכל המשתתפים והמשתתפות, לעמוס 40במשך  04:45

הגשת הכנת ו בר עלעל ההובלה וליניב שלום ולרמי  כהן , לציוןשלוני

 החמה. כוס התה

-בראשות מנהלי המחלקותבאישור ראש המועצה עובדי המועצה  .3

 , הכנת המתנ"סל נרתמו ועזרו לנו להתארגןתפעול, בטחון, תרבות, 

ארון קודש  ר כיסאותוסיד ,הקמת מחיצה לעזרת הנשיםשטיפה,  ,ניקיון

ובימת חזן, העברת מחזורי תפילה, תגבור בכיסאות פלסטיק, הקמת 

 -100-ביום כיפור נעזרנו ב ועוד. סותגבור תאורה ברחבת המתנ" צלייה

הוקמה סוכה  ין כמו אשתקד.קקור -כיסאות נוספים ללא תמורה מ

באתר חזקה עם יריעות וסכך, זמני התפילות פורסמו באתר המועצה ו

 . לשנה הבאהעמותה וחולקו מאות עותקים בדפים מעוצבים

רדי מכירות של כל המצוות כמו בשנים קודמות נערכו במניין הספ .4

 ₪.  ... -ההכנסות היו מרשימות כ. והעליות לתורה

 המינים. 4ערכות  90 של וחלוקה ה מרוכזת בוצעה רכיש .5

 : היערכות לשמחת תורה

:  במכירה שבוצעה בתפילת שחרית בחג הסוכות חתני תורה בחירת .1

 והזוכים הם מיכאל שושן, איתמר הראל ויהודה בן חור.

בערך.  01:30עד  22:00במוצ"ש בשעה  -הושענא רבא תפילות ב .2

 .תכמו בשנים קודמו 07:00שחרית בשעה 

להרקדה עם ספרי התורה : הזזת הספסלים והתיבה להקפות ו הכנות .3

, לשקול מכירת (שמתחת לתיבהבשטח  )לוודא מראש ניקיון הרצפה

 ושמע ישראל"יהי רצון "אומרי ברכת ספרי תורה / הזמנת  7יאת נש



ספרי התורה לפני  של "שלפני ביצוע ההקפות. הורדת "רימונים

 הרקדה.

אחת  העמדת תיבה נוספתלמבוגרים ולנערים, עליות לתורה בשחרית  .4

או ₪ לשאוף להתרים את העולים לתורה בח"י  -במבואה  או שתיים

פת לילדים על ידי הרב והכוהנים, אחרי ברכת כוהנים משותמתנה. 

מניסיון של שנה סיום העליות והקריאה בתור ולפני חלוקת השקיות". 

שעברה רצוי לזרז את תפילת שחרית כדי לשתף הרבים בקידוש 

 ובהקפות  במתנ"ס.

הכנת האולם במתנ"ס בעזרת עובדי המועצה : קידוש רבתי במתנ"ס  .5

 300נרכשו . נוספות מתנדבותוצוות בראשות ציון גל, ריקי הראל ו

לחלוקה לילדים, מפות ונייר לקישוט האולם וכלים  ממתקים שקיות

על מראש מה שהוכנה יעל פי רש, רכישת מוצרים וקערות חד פעמיים

מלוחים )ללא דגים  מאפים, קיגל, ממולאים, דגיםידי ציון ובועז: 

מחושבות,   הכל בכמויות -פירות סלטים, חטיפים, פיצוחים,  גדולים(,

יינות ושתיה חריפה להרבות בשמחה,  .עודפיםשלא נצטרך לזרוק 

שיתוף משפחות בהבאת   , מיחם וכוסות לשתייה חמה.קלה שתיה

לשקי  לחנותוהש ילהבטיח עזרה בפינו .פשטידות עוגות / עוגיות

 יום האירוע.סב האשפה

 רשם דוד אפרתי

 


