ב"ה

אלול תשע"ט

קהילה יקרה ,שלום רב.
מכתב זה הוא גם מכתב עדכון על הנעשה בוועדת בית כנסת ובית המדרש וגם פניה אישית.
תשלום דמי הפעלה:
אנו חברי הועדה מתנדבים ומשקיעים את מיטב זמננו ומרצנו בניהול בית הכנסת ,מתן מענה לכל צרכי
התפילה והלימוד בקהילה ,מחשבה על תוכן תורני איכותי וקידום יוזמות שונות עבור הציבור.
חלק נכבד מעשייה זו כרוכה בניהול הכלכלי של בית הכנסת .לצערנו ,העיסוק הכלכלי לוקח את מירב
הכוחות שלנו ולא נשאר פנאי רב לעיסוק בתוכן התפילות והשיעורים .הסיבה לכך היא האחוז הנמוך
יחסית של חברי הקהילה ששילמו דמי הפעלה .ההחלטה שבית הכנסת ינוהל מכספי התושבים
והמתפללים היא החלטה של ועד המקומי הקודם שתוקפה על ידי ועד המקומי הנוכחי וכן על ידי שתי
ועדות בית כנסת ומחייבת את כולנו.
האם היה אפשר לקבל החלטה אחרת? אולי .אבל כרגע ההחלטה שדמי הפעלה כלשהם יגיעו מהציבור
היא עובדה שאיתה הוועדה והקהילה צריכות להתנהל.
במצב הנוכחי אנו מתקשים לנהל את העלות השוטפת של בית הכנסת .הכסף שמצטבר מתשלום דמי
הפעלה מועבר אך ורק לתשלומי חשמל ,מים ,ביטוחים ושאר הוצאות הנדרשות לפתיחה יום יומית של
כל בית הכנסת( .למען השקיפות מצורף כל פירוט התשלומים).
ועדת בית הכנסת ,יחד עם הוועד המקומי ,פועלים לבחינת הנושא והעלויות לקראת שנת התקציב
 .2020אנו מקווים לבשורות בנושא.
כל מי שלא משלם דמי הפעלה מסיבה כלשהי ,עליו לקחת בחשבון שהוא נהנה על חשבון אחרים!
אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לשלם את דמי ההפעלה.

נהלי תרומות ומתן כסאות:
הרבה כעסים הופנו כלפינו בקשר למתן כסאות רק למי ששילם דמי הפעלה .כנאמר לעיל ,ההחלטה
על גביית דמי ההפעלה ויצירת הקשר בין תשלום דמי ההפעלה וחלוקת המקומות נקבעה ואושרה ע"י
ועד המושב הקודם והנוכחי .ועדת בית הכנסת פועלת על פי הנחיות הוועד וכך תמשיך עד להחלטה
אחרת אם תהיה.
ברצוננו להבהיר :נוהל זה של חלוקת כסאות מחדש יתקיים בע"ה אחת לשנה כדי לתת מענה לשינויים
בקהילה (ילד נוסף ,ילד שהתחתן ,תושב חדש וכו').
תפילה בימי חול:
מאז שחזרנו לבית הכנסת נבדקו שתי אפשרויות :תפילה באולם זאב ותפילה באולם במניין הספרדי.
היתרונות הכלכליים והקהילתיים של כל חלופה ידועים לוועדת בית כנסת וההחלטה היא בשיתוף הוועד
המקומי .בעזרת ה' עוד בשבועיים הקרובים תתקבל החלטה סופית למיקום התפילה בימי החול.
חגים
חודש אלול כבר כאן ואנו מתקרבים לימים נוראים .כמה הערות חשובות:
 .1מפת הושבה מעודכנת לשנה הקרובה תתפרסם בקרוב .נשתדל לכלול בה גם את השינויים
המשפחתיים.
 .2אורחים :כדי להקל על מציאת מקומות ישיבה לאורחים במהלך החגים ,נשמח ונודה אם הנוסעים
מחוץ למושב יודיעו על כך לגבאים.

 .3עזרת נשים :נעשים מאמצים לפתור את נושא המקומות בעזרת נשים בימים נוראים .אנו מקווים
שנוכל להגיע לפתרון טוב כמה שניתן.
 .4חדר לילדים בזמן התפילה :על מנת לאפשר להורים תפילה נינוחה ,בזמן התפילות יוקצה חדר בו
ניתן יהיה להשאיר את הילדים הקטנים (עד גיל גן חובה) באחריותם של מבוגרים תורנים .אנחנו
שואפים ליצור טבלת תורנות של הורים ונוער לתורנויות באורך של חצי שעה .מי שמעוניינ/ת להתנדב
לחצי שעה מוזמנ/ת לפנות לנילי לוי.
 .5חזנים :גבאי המניין המרכזי ישמחו לשמוע על אנשים המעוניינים להיות חזנים או בעלי תוקע בימים
נוראים.
עיצוב:
חתימת החוזה עם ספקים על כלל הריהוט של בית הכנסת מתעכבת עד לשינוי ההרכב של הנהלת
עמותת בית הכנסת .אנחנו מקווים שהעיכוב לא יארך ובקרוב נוכל לחתום על החוזה .ערב מיוחד בו
יוצגו כל פריטי הריהוט ,המחירים ונהלי התרומות מתוכנן ומועדו יתפרסם.
במקביל תפורסם גם רשימת ספרים שאנו רוצים שיהיו בבית כנסת ובבית מדרש לצורך תרומת ספרים
או כסף.
אנא לא ''להגדיל ראש'' ולשים בבית המדרש ספרים משומשים שלכם.
בית מדרש
כשלוחה של ועדת בית כנסת ,פועל צוות בית מדרש האחראי לפן הפיזי (ספרים ספסלים וכו') ובעיקר
לתוכן התורני של בית המדרש .בקיץ האחרון ניתן היה להרגיש את הפעילות התורנית במושב והצוות
מוסיף לפעול בתקווה להמשיך את העשייה במשך השנה.
באחריות הצוות ליזום פעילות תורנית  ,שיחות ,חבורות וכו'  .מי מהציבור שרוצה ליזום או לקחת חלק
בצוות בית המדרש מוזמן לפנות לאריה גרוס.
פניות בנושא תקלות:
בכל בעיה שיש בבניין עצמו ניתן לפנות ליואל בנט או לדודו ג'אן.

בתפילה שימי אלול אלו יוסיפו לנו אהבה ,חיבור ,סליחה ואחדות,
ועדת בית כנסת.

