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  מכובדנו, מתפללי ואורחי בית הכנסת.
  
  

  וה, ברית מילה וכדומהומצ-הוראות והנחיות לאורחים בעלי שמחות הבאים לשבת, חתן וכלה, חתן בר
  
  
  
  
  

  הנהלת בית הכנסת מקדמת בברכה ובברכת מזל טוב לבעלי השמחה המתארחים והחוגגים את שמחתם בבית הכנסת
  ן ספרא.בית הכנסת אדמו –קהילת אחוות רעים 

  
  לון זה.עבית הכנסת הינו מקום מקודש וחובה על כל איש ואישה הבאים לכאן לנהוג בהתאם להלכה ולהוראות הכתובות ב

  
  הציבור וקהל המתפללים בקביעות בבית הכנסת הינו ציבור מגוון, ומשום כך ישנה רגישות מיוחדת לכל הפרעה ולכל צעד

  מתכוון ומשום כך חובה על הבאים לבית הכנסת להתנהג בהתאם להוראותופעולה שיש בה משום חילול שבת אף שלא ב
  ולא לגרום להפרעות לכלל ציבור המתפללים.

  

  חל איסור מוחלט להביא לבית הכנסת ולשטח רחבת בית הכנסת מצלמה, מסרטה, או כל סוג של אביזרי צילום. .1

מכשיר תקשורת מכל סוג שהוא. אין להשתמש                  חל איסור מוחלט לשאת ולהביא כל סוג של מכשירים סלולרים  או כל  .2
  בשום מכשיר מסוג כל שהוא לא בבית הכנסת ולא בשטח בית הכנסת.

  אין להביא מטריות לבית הכנסת (בפרט בחורף), לא עטים, או אביזרים כל שהם שיש בהם משום חלול שבת. .3

 פה לראשו טרם כניסתו לבית הכנסת (ניתן לקבל כיפה בכניסה)כל איש וכל ילד הבא לבית הכנסת יחבוש כי -כיסוי ראש  .4

כיסוי ראש (מטפחת, כובע מתבקשות לשים הנשואות . הנשים כל אישה המגיעה לבית הכנסת חייבת בלבוש צנוע והולם .5
 וכדומה).

יש לתאם עם הנהלת .  כולל הסוכריות  ל הכיבוד המוגש צריך להיות בבית הכנסת עוד לפני כניסת השבתכ - אוכל ומזון  .6
 את כל הכרוך בנושא זה.בית הכנסת 

  , וכאמור לעיל שחל איסור מוחלט להשתמש במכשירי צילוםשקט מוחלטהנשים היושבות בעזרה עליהן להקפיד על  .7
  או מכשירי תקשורת מכל סוג שהוא.

 .נות בסמיכות ובאזור בית הכנסתח.    לבאים ברכב אין לה8       

  מאוד לקיים את ההוראות ולהודיע לאורחים עד האחרון שבהם.בעלי השמחה מתבקשים  .9

 לא יתקיים אירוע בבית הכנסת שלא תואם מראש עם הנהלת בית הכנסת. .10

 סדרי התפילה והחזנים לכל התפילות בימי החול והשבת יקבעו ע"י ועד בית הכנסת. .11

 יש לתאם עם ועד בית הכנסת את הקטעים שהחתן קורא בספר התורה או ההפטרה. .12

 יש להעביר דף זה לעיונו של  המורה / הרב המלמד. .13
  
  
  

  בית הכנסת אדמון ספרא , מברכת את כלל האורחים ואת בעלי השמחה בברכת מזל טוב. –קהילת אחוות רעים 
  
  
  

  תודה על ההבנה וההתחשבות
  הנהלת בית הכנסת

  
    
  
  תאריך: _______/______/______ 

  
  _    שם פרטי ________________     חתימה____________על החתום: שם משפחה _____________   
  


