
בישוב מתגוררות משפחות אשר ממשיכות לקיים את שגרת חייהם הרגילה למרות חופשת הקיץ.
על מנת לשמור על יחסי שכנות טובה עם הצימרים ועם שכני הישוב

ולמניעת אי נעימויות מובאות בפניכם מס’ הנחיות למהלך שהותכם בישוב :  
מידע כללי

בתי כנסת וזמני תפילות 1

2

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם 3

איזהו מכובד? המכבד את הבריות 4

תפילת שחרית )מניין ראשון - תושבים(
תפילת שחרית – )מניין שני – תושבים(

תפילת שחרית )מניין שני – תושבים ונוער( 
תפילת שחרית – מניין אורחים
תפילת שחרית – מניין אורחים.

תפילת מנחה 
מתקיימים שני שיעורים: 

גמרא בנחת עם הרב ידידיה אסייג. 
דף יומי עם הרב אליהו מרציאנו  בית נהוראי

תפילת ערבית. 

תפילת מנחה וערבית של שבת במניין האשכנזי/ספרדי.
וותיקין בית הכנסת המרכזי/ספרדי.

תפילת שחרית של שבת במניין האשכנזי/ספרדי.
דף יומי עם רב הישוב הרב מאיר סגרון בבית הכנסת המרכזי/ספרדי

תפילת מנחה של שבת במניין המרכזי/הספרדי. 
אבות ובנים 

תפילת מנחה של שבת במניין האשכנזי/ספרדי. 
שיעור עם רב הישוב בהלכה בבית הכנסת המרכזי/ספרדי. 

תפילת ערבית בצאת השבת במניין האשכנזי/ספרדי.  
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ימי חול 
כל התפילות והשיעורים מתקיימים בבית הכנסת המרכזי הממוקם במרכז הישוב.  

שבת 
קיימים שני מניינים, ספרדי בבית הכנסת המרכזי/ספרדי ומניין אשכנזי במבנה הסמוך לו.  

לתשומת ליבכם ! 
 בית הכנסת המרכזי ובית המדרש יהיה פתוח במשך כל ימות השבוע בכל שעות היממה 

למענכם, אך יחד עם זאת אנו מבקשים לשמור על הסדר והניקיון במקום.

אין להוציא ספרי קודש מחוץ לכותלי בית הכנסת.  נא להחזיר את הספרים למקום.
אין להכניס דברי שתייה ומאכל לתוך בית הכנסת. 

הלימוד והדלקת האורות יתבצע אך ורק בשתי חדרי הלימוד הסמוכים לבית הכנסת. 
בסיום הלימוד נא לדאוג להחזרת הספרים למקומם וכיבוי האורות והמזגנים   במקום. 

בשבתות, אין לקיים מניין מחוץ לבית הכנסת הדבר מפריע וגורם להיסח דעת של  ציבור המתפללים בבית הכנסת.
מניינים נוספים יתקיימו אך ורק בבית הכנסת המרכזי לאחר סיום התפילה. )באישור ובתאום רב הישוב והגבאים(

מועדון הישוב ישמש בית כנסת בערבי שבת ובשבת לשימוש המתארחים בישוב. אין לקיים תפילות בזמן השיעורים.
ספרים פרטיים שימצאו אחל מראש חודש אלול הפקר.

למניעת אי נעימויות אנו מבקשים לשמור על השקט לאחר השעה 21:00 ועד 09:00 
ובין השעות 14:00-16:00. 

אין להשמיע מוזיקה חזקה ועל כן לא תתאפשר שימוש בציוד הגברה מכל סוג שהוא.
דרושה תשומת לב מיוחדת לחניה נכונה ובטוחה – אין לחסום חניות !

יש לשמור על ניקיון היישוב !
יש להקפיד על השלכת האשפה לתוך הפחים והאשפתונים הממוקמים לאורך השבילים .
)אין להניח אשפה על יד הפחים גם כשהם מלאים , לא לשלוח ילדים להשלכת האשפה( 

האשפתונים הפזורים בגנים מיועדים לפסולות קלה )שקיות, שקיות חטיפים, עטיפות ארטיק וכו’( 
אין להשליך פסולת ביתית או מרובה לאשפתונים פסולת זו יעודה בפחי האשפה 

המיועדים לפסולת ביתית. 
ארוחות ופיקנקים יעשו במתחם הצימר בלבד.

אין לערוך ארוחות ופקינקים בשטחים הציבוריים.

בימי חול - שער כניסה לישוב נסגר בשעה 22:00 ועד 05:00 לפתיחת השער לפנות למארח.
בשבת - שער כניסת הישוב נסגר עם כניסת השבת )ע”פ הלוח האזורי( ונפתח במוצ”ש.

)במקרים דחופים יש לפנות למארח(

שעוני מים - חברת דיאלוג ובהכשר מכון צומת.

אין לגעת, לטפל, לתקן, לכסות את העינית העבריין ייענש )מצלמות 24 שעות מצלמות בשער(

אנא הקפידו על נהיגה זהירה ובטוחה בכבישי הישוב לרבות רוכבי אופניים.  
חניה – חניית הרכבים, תעשה רק במקומות המוקצים לכך. 

אוטובוסים יחנו במגרש החניה בסמוך למתנ”ס.
אורחים יחנו בחניית המארח בלבד.

אורחים המגיעים עם טרקטורונים ורכבי שטח 4X4 הנסיעה בכביש הישוב נעשית 
לצורך חניה בלבד, תוך נסיעה זהירה ואחראית. החניה ע”ג המדרכות אסורה בהחלט.

התנועה בשטח על דרכים מסומנות בלבד.
אין לנהוג בפראות מהירות מותרת 30 קמ”ש.

כל עברה תחבורתית ונהיגה בלתי סבירה תועבר לטיפול למשטרה.

ישנם משפחות ביישוב אשר ממשיכות לקיים שגרת חיים רגילה גם בתקופה זו. 


