בס"ד

נוהל סידור בית כנסת באמפי
סידור אולם תפילה  -הסידור מבוסס על הסכימה המצורפת.
בכל מקרה אין לגרור מערומי כיסאות !!!
עזרת גברים
  09מקומות ,פרוכות הורדת וילונות בחזית לגובה אחיד – כשליש מלמעלה תלית שלטי "מודים"" ,בריך שמיה" על העמודים חיבור פרוזקטורים – oכבל מאריך  +שעון שבת שקע נמצאים בארון הקודש
 oצמה של תקעים (עם פתק "פרוזקטורים") המחוברת למפצל נמצאת בארון הקיר שבכיתה י1-
 oיש לוודא כי שעון השבת מכוון ,לחבר אליו את המפצל ,ואת המאריך לחבר לשקע בכיתה י1-
 oשעות פעולה בשעון שבת:
 oערב :מחצי שעה לפני שבת – למשך שעתיים וחצי
 oבוקר( 11:19 – 5:18 :רק בזמן שעון חורף)
 חיבור פלורסנטים – oכבל מאריך  +שעון שבת שקע נמצאים בארון הקודש
 oתקע (עם פתק "פלורסנטים") נמצא בארון הקיר שבכיתה י1-
 oיש לוודא כי שעון השבת מכוון ,לחבר אליו את המאריך ואותו לחבר לשקע בכיתה י1-
 oשעות פעולה בשעון שבת:
 oערב :מחצי שעה לפני שבת – למשך שעתיים וחצי
 oבוקר11:19 – 5:18 :
הערה :בחורף אפשר לחבר את הפלורסנטים ביחד עם הפרוזקטורים
הערה :בקיץ יש לחבר את הפלרוסנטים עם המאווררים (למפצל שלהם)
-

-

-

חיבור מאווררים –
 oצמה של תקעים (עם פתק "פרוזקטורים") המחוברת למפצל נמצאת בארון הקיר שבכיתה י1-
 oלחבר את התקע של הפלורסנטים למפצל של המאווררים
 oולהמשיך לחבר את השעון כמו שמוסר בפלורסנטים
מיזוג –
 oיש לוודא כי שעון השבת (ארון חשמל ראשי במסדרון כיתות י') של "בית הכנסת" מכוון
 oיש לוודא כי הפעלת המיזוג לפחות  1שעות לפני שבת ,וביום השבת מ 0:99-בבוקר ועד אחרי צאת השבת
 oהעברת מתג ל" -אוטומטי"
בכניסה –
 oארון סידורים וחומשים בצמוד למחיצה בכניסה לעזרת נשים
 oשולחן ממול במסדרון ועליו:
 טליתות אורחים ,כיפות אורחים
 לוח מודעות אלקטרוני (שנמצא במזווה) – אין צורך לחבר לחשמל

עזרת נשים
-

 09מקומות
סידורים וחומשים על שולחן בעזרת נשים
מחיצות על פי הסכימה – תלויות

סידור קפיטריה
-

מילוי מיחם ,חיבור לכבל המאריך ,הפעלה על מצב שבת – להסתיר את המיחם עם שולחן
סידור ארבעה שולחנות כיתה בקפיטריה

-

נוהל קיפול בית כנסת באמפי
אולם אמפי
-

נשאר רק ארון הקודש ,במה ,עמוד
גלגול וילונות למעלה (רק על החלונות של הארון להשאיר למטה)
בארון – מפות ,כבל מאריך  +שעון שבת ,טליתות וכו'
ארון סידורים וחומשים – יש לסדר את הארון ולהציבו בצמוד לחדר הכספת (דלתות פונות לחדר)
מיזוג – יש לוודא כי שעון השבת במצב ביניים (בין "ידני" ל" -אוטומטי")

מחסן
-

מערומי כיסאות
מחיצות
שטיחונים

קפיטריה
-

כלים חד"פ ,ציוד קפה ,פלטות – למחסן בית הכנסת
מיחם – ריקון ואחסון (עם הכבל המאריך)

