Kehilat Moreshet Avraham

מדריך לעריכת קידוש
חברים יקרים,

)עדכון :שבט תשנ"ט(

מאז ומתמיד היה הקידוש בשבת בבוקר חלק אינטגרלי בהווי החברתי של קהילת מורשת אברהם .הקידוש
המשותף הוא הזדמנות לקבל בברכה חברים חדשים ,להכיר אורחים ,ולהתעדכן אחד עם השני.
עריכת קידוש היא דרך נפלאה לציין אירוע משמח או לתת כבוד לאדם מיוחד או לזכרו .אנו מעודדים את כל
חברי הקהילה לארגן קידוש )יחד או עם משפחות נוספות( פעם בשנה .כדי לשריין תאריך שמתאים ומשמעותי
עבורכם ,אנא התקשרו :רחל ונטיק rachelfwanetik@gmail.com 054-5366137
*להלן מדריך שיסייע לכם בכל שלבי ארגון הקידוש .על אף שחברי ועדת הקידושים שמחים לעזור בכל עניין,
אנו מבינים שישנם חברים שמעוניינים לתת חסות לקידוש אך אינם מסוגלים לבצע את כל המשימות הכרוכות
בכך .במקרה זה ,ניתן לכסות את עלויות הכיבוד ולבקש מראש שיארגנו עבורכם את הקידוש עצמו .בנוסף,
אם ברצונכם להביא קייטרינג לקידוש ,מותר להעסיק כל חברת קייטרינג כשרה.

מה להביא?

קידוש בסיסי ) 70איש(:
 8בקבוקי שתייה קלה ו 3-4בקבוקי מים
●
עוגיות ו/או עוגות )סה"כ " 8עוגות הבית" ,פרוסות ,או  2-3קולו עוגיות(
●
 5שקיות חטיפים גדולות )ביסלי ,במבה ,בייגלה ,תפוצ'יפס…(
●
 2קילו קרקרים
●
 1קילו חומוס
●
תוספות מומלצות:
ירקות חתוכים )מלפפון ,פלפל ,גזר ,עגבניות שרי(
●
ממרחים ודיפים
●
פירות
●
דברי מאפה ,סלטים ,סלט פסטה
●
קוגל ,בורקס
●
)אם צפויים אורחים נוספים יהיה צורך להגדיל כמויות .אנא תכננו בהתאם!(

מה נותנת הקהילה?

מפות שולחן חד-פעמיות )בארון מחוץ למטבח(
●
מפיות ,צלחות וסכו"ם חד-פעמיים ,כוסות פלסטיק ליין ושתייה קלה )בכלי אחסון פלסטיים בתוך
●
המטבח ,או על המדפים במזווה(
יין ומיץ ענבים )על המשטח במטבח ,או על המדף מעליו(
●
מגשים ,סלסלות ,כלי הגשה ,סכינים לחיתוך ירקות ועוגות ,מסננים
●
פלטות ומיחמים
●
שקיות אשפה )על המדף מעל הכיור הבשרי(
●

כשרות וסוגיות הלכתיות

כל אוכל קנוי צריך שיהיה לו הכשר .בעקבות ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית בספטמבר  ,2012חברי
קהילה רשאים להכין מזון חלבי או פרווה בביתם ,ובלבד שהבית כשר והאוכל לא מבושל בשבת .תודה על
ההבנה!
כשאתם מסדרים את האוכל על מגשים ,חותכים ירקות ועוגות ומנקים אחריכם ,אנא שימו לב לסימנים "בשרי"
ו"חלבי" שבמטבח קמ"א .הקפידו להשתמש בכיור ,משטח ,כלי הגשה והסכו"ם המתאימים .כלים המסומנים
בטייפ אדום הם בשריים ,ואלו המסומנים בכחול הם חלביים.
עומדות לרשותכם פלטות חשמליות לחימום בורקס ,קוגל וכו' .יש להדליק אותן לפני ערב שבת ולהשאיר
דולקות עד לאחר הבדלה .באחריותכם לכוון את שעוני השבת כך שהפלטות תדלקנה וותכבנה בזמן .אם
ברצונכם להגיש שתייה חמה ,ניתן למלא מיחם ולהעביר למצב "שבת" .כל התעסקות במיחם חייבת להסתיים
לפני כניסת השבת ,לרבות הוספת מים למיחם.
אם יש לכם שאלות בנושא כשרות או הלכות שבת ,אתם מוזמנים לפנות לרב קליינר ,בטלפון 02-6737183

הכנות לקידוש

כדאי להשאיר את האוכל במטבח ביום שישי בבוקר ,בין  .9:30 - 8:00אם ברצונכם להביא את המצרכים בזמן
אחר ,אנא תתאמו זאת עם בלה במשרדי הקהילה ,טל) .02-6737183 .כדי למנוע בלבול ,אנו ממליצים
שיסמנו בבירור שהמוצרים הם עבור הקידוש!(

ניתן לשמור מוצרים המחייבים קירור במקרר מזווה מחוץ למטבח .אנא דאגו לעטוף את האוכל טרם ואחסונו
במקרר עם השלט "קידוש" .אפשר להשתמש במקרר נוסף במקרה הצורך.
אם תרצו ,ניתן לאפות עוגות או פשטידות במהלך השבוע בתנורים שבמטבח .אנא שימו לב שאין לנו כיריים.
אפשר להכין את האוכל )חיתוך ירקות ופירות ,סידור המגשים( מראש ,או בשבת בבוקר .יש לשים לב לסימנים
"בשרי" ו"חלבי" .בנוסף למגשי כיבוד ,אנא הכינו כוסות קטנות של יין ומיץ ענבים על שני מגשים גדולים .נא
לבקש משני אנשים לעמוד עם המגשים בכניסה לאולם הקידוש ולהגיש את היין/תירוש לחברים ביציאתם
מאולם התפילות.
נציג המשפחה המארחת מוזמן להתכבד באמירת קידוש.
כדי לאפשר מספיק זמן ליהנות מהתפילות ולא להילחץ ,אנו ממליצים לכם )או לאלה שעוזרים בהכנות( להכין
כמה שיותר מבעוד מועד .מניסיוננו אם תארגנו את הרוב מראש ,יהיה די זמן לסידור סופי של המגשים
והוצאתם לאולם הקידוש במהלך חזרת הש"צ של תפילת מוסף.
חברי קהילה רבים ישמחו לעזור לכם! אם תרצו עזרה בהכנות ,אנא הודיעו על כך מראש לרחל 054-536-
.6137

ארגון אולם הקידוש

למעט חג סוכות ,הקידוש הקהילתי נערך באולם הקידוש ,צמוד לאולם התפילות .אב הבית שלנו יסדר את
השולחנות באופן הבא:
שבעה שולחנות  6 -מלבניים ואחד עגול  -מספיקים לקידוש בסיסי עבור  70איש .שני שולחנות בצד שמאל
מהכניסה לאולם ,עבור יין ,תירוש ומשקאות קלים; שני שולחנות לאורך הקיר השמאלי עבור מתוקים וחטיפים;
ושלושה שולחנות במרכז החדר עבור קרקרים ,פירות ,ירקות וממרחים .מפות שולחן בצבע כחול נמצאות
בארון במעבר מחוץ למטבח .אנו גם ממליצים שתעמידו  5-6כסאות פלסטיק לאורך הקיר החיצוני )צמוד
ליציאה לסוכה(.
אתם מוזמנים לארגן את השולחן בכל אופן שתרצו ,ולהוסיף שולחנות אם צפויים הרבה אורחים .כדי לא
להפריע לתפילות ,רצוי לסדר את השולחנות ביום שישי .אם ברצונכם להרחיב את הקידוש למקומות נוספים
בבניין ובחוץ ,אנא דברו אתנו מראש ויחד נמצא על סידור מתאים.

אנא וודאו שמישהו עומד ,בכניסה לאולם הקידושים ,עם שני מגשים עם כוסות עם מיץ ענבים ויין מתוק
לקידוש.

ניקיון וסידור החדר לאחר הקידוש

שקיות אשפה נמצאות על המדף מעל הכיור הבשרי במטבח.
יש לשמור בקבוקי זכוכית בארגז הנמצא תחת הכיור החלבי.
אנא הוציאו את האשפה לפח במגרש החנייה ,ובקבוקי פלסטיק למיכל מחזור מעבר לכביש) .שאלו אם אינכם
בטוחים היכן הפחים(.
החזירו כל דבר שניתן להשתמש בו שוב )מפות נקיות ,כלים חד-פעמיים וכד'( למטבח.
שטפו את כל המגשים והכלים ,נגבו את השולחנות ונקו את המשטחים במטבח.
אנא עברו עם מטאטא על הרצפה באולם הקידוש ,בלובי ,ובכל מקום אליו נלקח אוכל .ניתן למצוא מטאטא
ויעה במטבח.
יש לארוז היטב כל אוכל שאין בכוונתכם לקחת אתכם הביתה ,ולפי הצורך  -להשאירו במקרר או במטבח.
אם מסיבה כלשהי אינכם יכולים להגיש או לנקות אחרי הקידוש ,עליכם להודיע לוועדה מבעוד
●
מועד כדי שנוכל לארגן מראש עזרה.
אנחנו מעריכים מאוד את המאמץ שלכם! בשם כל הקהילה ,תודה על השתתפותכם בעריכת קידוש!

