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עיקרי הנוהל
כפי שהוחלט באסיפת החברים שהתקיימה ב 20/6/2015 -הוחלט לערוך סבב פתיחת בית כנסת בין החברים.
-

-

כל שבת יהיו שני תורנים  -זאת ע"מ שכל זוג יתגבר בכוחות עצמו (ככל הניתן) על הפתעות והיעדרויות בינהם
דף הוראות יהיה תמיד בעמוד החזן ,ובו הוראות מדויקות להכנסת השבת (ובכל מקרה  -לא לדאוג  -הגבאים יגיעו בתוך ח"י
דקות לתקן טעויות)
פתיחת בית הכנסת:
 oערב שבת  -כניסת שבת (בשעון קיץ תפילת מנחה  5דק' לאחר כניסת השבת)
 oשחרית 8:25 -
 oמנחה  5 -דקות לפני הזמן המוכרז
סגירת בית הכנסת  -עם אחרון היוצאים  ...ואם יש גבאי שממילא נשאר ,אז הוא יסגור  -רק לתאם
צרור מפתחות לתורנים יעבור בסבב
אם יש חפיפה אפשרית בתקופת הסבב עם שבת תורנות "קידושמוז" ,אז מי שממילא תורן "קידושמוז" ישובץ כתורן פתיחה

העברת צרור מפתחות
-

בידי הגבאים סט כפול של צרורות ( 2צרורות לכל שבת  .)2Xהתורנים אחראים לוודא עם הגבאים העברת צרור הפתיחה
אליהם ,ואת החזרתו אל הגבאים לאחר התורנות.
לתשומת לב :בצרור יש גם את מפתח כספת ספרי התורה – יש לשמור על צרור זה שלא יאבד !!!

כניסת שבת
-

תחילת תפילת מנחה בערב שבת:
 oשעון קיץ –  5דק' לאחר הדלקת נרות
 oשעון חורף – כרבע שעה לאחר הדלקת נרות
פתיחת בית הכנסת 5 :דק' לפני שעת התפילה

על התורנים לבצע את סדרת הפעולות הבאות:

קפיטריה
 oהדלקת אורות
 oלוודא כי המיחם דולק במצב "שבת"
 oהמיחם מוסתר מתחת ומאחורי שולחן.
זהו אמצעי זהירות להגנה על זאטוטינו !!!
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לוח חשמל מרכזי
להלן הפעולות לביצוע בלוח החשמל המרכזי (נמצא בצידו הימני של המסדרון אל בית הכנסת).

מראה כללי
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הפעלת תאורת פרוזדורים ובית הכנסת
-

יש להפעיל את המתגים – וכדאי את כולם.
ההפעלה מתבצעת על ידי הרמת המתג – בעזרת הבורג שבתחתית הארון ,נועצים את קצהו בתחתית המתג ,ומרימים את המתג

הפעלת מיזוג בית הכנסת – קיץ בלבד
-

יש לוודא כי שעון שבת המזגנים מכוון
יש להעביר את מתג הברירה למצב "אוטומטי"
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הדלקת אורות מבואה
-

המתגים להדלקת אורות המבואה נמצאים בקומה העליונה בבית הספר.
על מנת להגיע אליהם יש לעלות ממבואת בית הספר במדרגות ,מאחורי המעלית ,לעבור את פינת המחשבים אל ארון החשמל
שליד פינת המחשבים.
בארון יש להרים את מתגים  Aו ,B -שנמצאים ביח' ממסרים ( IN – B033בחלקו הימני העליון של ארון החשמל) – ההדלקה
בשיטת המסמר/בורג (שאמורים להיות גם כאן על רצפת הארון).
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בדיקת שעוני שבת בכיתה יא7-
-

תאורת הפרוזקטורים ,הפלורסנטים וחיבור החשמל של המאווררים מגיעים לארון החשמל שבכיתה יא7-
ישנן  3צמות מתויגות ומוכנות :הפרוזקטורים ,הפלורסנטים והמאווררים (בחורף אין צורך לחבר את המאווררים)
יש לוודא כי שעון השבת מכוון ומחובר לשקע ,ואליו מחוברים המפצל והמאריך
יש לבדוק כי המסדרים ביצעו את החיבור כדרוש (אם לא אזי ככל הנראה שעוני השבת והמאריכים עדין בארון הקודש):

עונה
צמה
שעון שבת
שעות
הפעלה

חורף
פלורסנטים
פרוזקטורים
X
X
 ערב :מחצי שעה לפני שבת – למשך שעתיים וחצי
 בוקר11:30 – 8:15 :

פרוזקטורים
X

קיץ
פלורסנטים
X

מאווררים
X
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לוח מודעות אלקטרוני
-

לחבר לחשמל (שקע נמצא משמאל ולמעלה)
להפעיל את הטלויזיה (בכפתור הפעלה התחתון מימין למסך)

שחרית
-

הוצאת ספרי תורה על פי סבב הקריאה בספרים (מופיע גם בהודעת התזכורת במייל וגם בלוח המודעות)
עמדת נטילת ידים – באם הכיור לא מחובר ,יש למלא מים במיכלים ,לוודא שהמגבות והקערה במקומם
תחילת תפילת שחרית8:30 :
פתיחת בית הכנסת8:25 :

מנחה
-

הוצאת ספר תורה
תחילת תפילת מנחה כפי שפורסם באותו יום .אנחנו נוהגים להתפלל את תפילת מנחה  5דק' אחרי זמן הדלקת נרות (לדוג':
הדלקת נרות  ,18:55תפילת מנחה )19:00
פתיחת בית הכנסת 5 :דק' לפני שעת התפילה (למעשה בשעת הדלקת נרות)
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סידור אולם תפילה
הסידור מבוסס על הסכימה המצורפת.

-

