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 ירושלים –ישראל הצעיר רמות ג'  –בית הכנסת יוסף חיים 

 
 
  

  תשע"ז) כסלו( נוהל לשימוש באולם נחשון
 

  מטרה:
  .קביעת נוהל פשוט וברור לשימוש באולם נחשון לצורך אירועים משפחתיים/פרטיים

  
 שימוש באולם

  :בלבד אולם נחשון ינתן לשימוש פרטי למטרות הבאות
 שבת חתן  
 משפחתיות ארועים/ארוחות 
 אירוסין, שבע ברכות  
  ברית מילה  
 בר/בת מצוה 
  בכפוף לאישור של הועד –אחר 

  
  משתמשים באולם

  שימוש באולם נחשון ינתן לחברי בית הכנסת ומתפללים 
  

  תעריף לשימוש באולם
  להלן טבלה המפרטת את התשלום

  סעודות) 3-2שבת שלמה (  ארוע בודד   
  ש"ח 1200  ש"ח 800  חברים

  ש"ח 1500  ש"ח 1000  מתפללים
   

  תנאי תשלום:
התשלום, שהוא תרומה לבית הכנסת וכולל הוצאות ישירות ובלאי, יועבר במלואו לפני האירוע לדויד  .1

 לשמור את התאריך המוזמןבית בית הכנסת מחויבות הווה מהתשלום  .וולף או לגיזבר (צבי וייסברט)
  לארוע.

ח לפקודת בית הכנסת שיוחזר לאחר סיום הארוע כשמקום הוחזר "ש 1,500ק ביטחון על סך 'צ נתןי .2
  .למצבו הקודם ללא נזקים

  
  תנאים כללים

  בהתאםמכובד יהיה אולם נחשון משמש כבית תפילה והשימוש בו. 
  בלילה בלבד 22:30השימוש עד השעה. 
 ל.ורק למטרות ארועים שהוזכרו לעיך שימוש באולם א 
  פריע לשכניםתשלא  הסביר האפשרית בעוצמהשימוש במערכות קול. 
  לא להפריע לשכניםשיש לחנות ברחוב רקאנטי על מנת. 
 בית הכנסת אינו מספק חומרי ניקוי מפות או כל ציוד אחר. 
  בהנחה שהם ( פלטות שבת ומיחם לשימוש ,מקפיא ,מקרר ,עגולים ישנם שולחנותבאולם נחשון

 .והם לא מהווים תנאי לתשלום )תקינים 
 יש לפנות את האשפה בתום הארוע למכולת האשפה. 
 אין להוציא ריהוט שולחנות כסאות מחוץ לאולם. 
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 עהאחריות על הוראות השימוש הינם על מזמין הארו.  
  צד שלישי . הארוע המשתמש באולםל מזמין שמול בית הכנסת היא והבלעדית האחריות הכוללת

 . הוא עניינו הבלעדי של מזמין הארוע) הקיטרינגכדוגמת (
  .באחריות המשתמש באולם להחזירו למצבו לפני הארוע (מסודר לתפילה) כשהוא נקי וראוי לשימוש

כאשר השימוש הוא בשישי בערב וגם בשבת האולם יסודר לתפילה גם לאחר השימוש בלילה ופעם 
  חר תום השימוש בשבת .נוספת לא

  במידה ויגרמו נזקים לציוד באולם, על המשתמש להחזיר את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות
  התיקון/החלפה.

  
  

          
   ברכהב 

  
 ועד בית הכנסת        

  
 


