עקרונות לאופן חלוקת המקומות בבית הכנסת
עדכון ניסן תשע"ט
בהמשך לפרסום מסמך העקרונות שפורסם לאחר ראש השנה תשע"ח ולאחר שהגענו
בשעה טובה ומוצלחת לכניסה לבניין בית הכנסת ,להלן מצ"ב עדכון הנוהל.
רקע :למרות מאמצים כבירים של הציבור ושל כל הגורמים שבזכותם הגענו לזמן הזה,
נשאר חוב לתשלום לקבלן בסך כ 250 -אלש"ח ועדיין חסר מקום להושבת הנשים
בגלריה ,בעלות נוספת המוערכת בכ 600 -אלש"ח.
הועד המקומי החדש פועל ללא לאות להשלמת הסכומים האלה אך אין ספק שהתגייסות
חלק מהציבור שטרם הצטרף למאמץ הכללי יאפשר בע"ה השלמת הבניין עד ראש
השנה תש"פ.
לאחר השלמת הגלריה יתפנו האגפים במניין זאב המיועדים לנשים לטובת הגברים
המתפללים ויתאפשר לסמן מקום ישיבה לכל ציבור המתפללים.
ומכאן ,חשיבות הרגשת השותפות וההשתתפות שלא תסולא בפז!

העקרונות
 .1הגדרת הזכאות
א .לכל תושב שהסדיר מלוא התשלום עד כה סומן מקום בהתאם לכללים במסמך
זה.
ב .לגבי מי שטרם הסדיר חובו ומבקש להצטרף כעת ,כל תושב קבע שהסדיר
מלוא התשלום יהיה זכאי לסימון מקום בהתאם לאפשרויות שנותרו ,לאחר
השלמת עזרת הנשים גם באגפים של מניין זאב.
הערה :לאור המצב הכספי לא תתאפשר פריסת תשלומים ,נדרש תשלום
מזומן (ניתן לקחת הלואה מהבנק) או לכל היותר גמר התשלומים עד
.31/12/2019
ג .במקרים של בקשה לפריסת תשלומים ארוכה מעבר למועד זה ,יתקיים דיון
במסגרת ועדת חריגים שהוקמה ע"י הועד המקומי ברשותו של הרב גדליה
ד .תושב קבע נחשב מי שמרכז חייו בשדה יעקב ,ולעניין זה יובאו בחשבון
הכללים המצטברים הבאים:
 הינו בעלים ,שוכר או מחזיק כדין של יחידת דיור במושב. מתגורר ברוב ימות השבוע במושב ,לרבות חייל בשרות סדיר או סטודנטרווק.

 .2הגדרת זכאות לדירות מושכרות
א .דירה/יח' מושכרת אשר שולם עבורה תשלום מלא ,יהיה השוכר זכאי למקום
קבוע בתנאי שישלם דמי הפעלה ככל שאר בעלי הבתים.
ב .דירה/יח' מושכרת אשר שולם עבורה לפחות  ,₪ 7,000יהיה השוכר זכאי
למקום קבוע ,בתנאי שישולם עבורה  ₪ 600בשנה (בנוסף לדמי ההפעלה
השנתיים) וזאת עד להצטבר הסכום ל  ₪ 20,000כי אז ייחשב הנכס כמפורט
בסעיף א' לעיל.
ג .דירה מושכרת אשר שולם עבורה פחות מ  ,₪ 7,000יהיה זכאי השוכר
למקום קבוע בתנאי שישולם עבורה  ₪ 1,800בשנה (בנוסף לדמי ההפעלה
השנתיים) וזאת עד להצטבר הסכומים כאמור בסעיפים א-ב.
ד .בחירת המקום של השוכרים תהיה באישורו של המשכיר.

 .3הסתייגויות בנוגע לבחירת מקומות
א .בשלב ראשון ,עד להשלמת עזרת הנשים בקומה העליונה ,ישולבו הנשים
במניין המרכזי בשני האגפים החדשים .עם השלמת עזרת הנשים תתקיים
בחירת המקומות בסבבים בהתאם לתזמון התשלום כמופרט לעיל.
ב .כיון שבשלב ראשון ההרחבות מיועדות לנשים ,יבחרו הגברים מקומות רק
באולם הראשי .אם וכאשר יתמלאו המקומות הללו ,ניתן יהיה לבחור מקומות
גם באגפים אשר ימומשו רק לאחר השלמת עזרת הנשים.
ג .סימון מקומות במניין הספרדי יתקיים לאחר סיום בנפרד ויפורסם בקרוב.
 .4מספר הזכאים ליח' דיור
גברים :כל ילד מגיל  7ומעלה בראש השנה.
נשים :לאחר שתושלם עזרת נשים  -מקום אחד ליח' דיור.
 .5ריענון מקומות אחת לשנה
אחת לשנה ,בחודש אלול ,יקבעו הגבאים או ועדה מיוחדת שינויים במקומות
הישיבה בהתאם לשינויים במספר המתפללים ליחידת דיור (בעיקר בעזרת
גברים) .הגבאים ישתדלו להתחשב ברצון המתפללים תוך ביצוע שינויים
מינימאליים בהתאם לנדרש ,ובהתחשב ככל האפשר בבקשות מיוחדות.
יהיו זכאים רק מי ששילמו דמי חבר הפעלה שנתיים.

 .6הערות
לרב זמיר לרב גדליה נקבע מקום קבוע לפי בחירתם.

משה וצילה כהן בחרו ראשונים  6מקומות בעזרת הגברים ובהמשך יסומנו 6
מקומות בעזרת הנשים.
 .7אופן קביעת המקומות
בהמשך לפרסום הקודם מונתה ועדה לצורך זה שחבריה :
בלהה בוצין ,אלון ברנובסקי ,דניאל אוסטר ,נורית לוין ,פורת גואטה וגדי גנס.
הועדה פירסמה מפה ראשונית וקיבלה הערות מהתושבים ובקרוב תפרסם את
המקומות בפועל

המצב עד כה
א .כידוע הועדה שלחה הודעה לזכאים מה כמות המקומות המגיעים להם לפי
הכללים שנקבעו.
ב .כל זכאי שפנה קבע באיזה אולם תפילה הוא מעוניין לקבל מקום קבוע.
ג .הועדה הכינה מפה של אזורי ישיבה.
ד .כל זכאי שפנה סימן שלשה אזורים רצויים לפי סדר עדיפות בהתאם למפה
הנ"ל.
ה .בהתאם לנוהל הוגשו בקשות מיוחדות לוועדה שלקחה אותן בחשבון.
ו .מי שלא מסר תשובה עד המועד שפורסם ,נקבע מקומו לפי שיקול דעת
הועדה.
המצב ממועד פרסום נוהל זה
א .הועדה תסמן מקום לזכאים לפי סדר המצטרפים הנוספים.
ב .הועדה תשתדל להתחשב בבקשות של מצטרפים חדשים ,ככל הניתן
בהתאם לאפשרויות שנותרו במניין זאב ,ובכל מקרה בעתיד הקרוב ובע"ה
לכל הזכאים הנותרים יסומן מקום באגפים.

