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חדשות

בטקס חגיגי בהשתתפות שר הדתות ,נחנך
בית הכנסת "משכן משה" בשכונת הדגל .
ישרת גם את תושבי השכונות הסמוכות :סביוני נצר ,לב המושבה וגבעת נוף.
מאת :כתבת "כל נס ציונה" .צילום :דודי בורוכוב.

גזירת הסרט בהשתתפות השר מרגי.

תפילת מנחה בביהכ"נ .לפני התיבה יו"ר העמותה יוסף גזלה.

ביום שני נחנך באופן רשמי בית
הכנסת החדש "משכן משה"
שבשכונת הדגל ,אף כי הוא החל
בפעילותו כבר לקראת חגי
תשרי.
הטקס הרשמי ,בהפקת מחלקת
האירועים של קריית התרבות
ובהנחייתו של דובר העירייה
תומר תדהר ,החל בשעה 16:30
במעמד שר הדתות  -ח"כ יעקב
מרגי ובמהלכו נישאו דברי ברכה
מאת ראש העיר יוסי שבו ,שר
הדתות יעקב מרגי ,יו"ר המועצה
הדתית עוזי עפר ,רב העיר עלות בניית בית הכנסת בית הכנסת "משכן משה" – תעודת זהות
אברהם צוריאל ,חבר מ .העיר מסתכמת בכ 4-מיליון  ,₪בית הכנסת שוכן בשכונת הדגל ,ברחוב החושן  16נס-ציונה.
שטחו  360מ"ר והוא ניצב בליבה של רחבה ציבורית המהווה
ויו"ר המחלקה לתרבות תורנית במימון עירוני ברובו לצד
ביחד עם הבניין את כיכר הכניסה לשכונת הדגל .בבית
אלי לוי ,יו"ר עמותת בית הכנסת
יוסף גזלה .במהלך הטקס אף השתתפות של מ .הדתות הכנסת  102מושבים ועזרת נשים בקומת הגלריה ובה
שמענו קטעי שירה בביצוע חצי מיליון  .₪כאשר בריהוט חמישים מושבים.
את בית הכנסת תכננו האדריכלים אבנר סימון וסלמה ארד,
הפייטן שי קזיוף.
השקיעה העירייה בנוסף
והביצוע של החברה לפיתוח השומרון .עלות בניית בית
שר הדתות בירך על התוצאה
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הכנסת מסתכמת בכ 4-מיליון  ,₪במימון עירוני ברובו לצד
היפה" :מאז שנבחר ראש העיר
יוסי שבו לראשות העיר נעשים התיבה שלפני ארון הקודש השתתפות של מ .הדתות חצי מיליון  .₪כאשר בריהוט
בעיר דברים נפלאים .בניית בית תרמה "אפריקה ישראל" ,השקיעה העירייה בנוסף למעלה ממאה אלף  ₪ואת התיבה
שלפני ארון הקודש תרמה "אפריקה ישראל",
הכנסת היא עדות לשילוב
העיר .אלי סיפר גם באמצעות עמותת "נצר הקודש".
הידיים ושיתוף הפעולה
שמביאים תוצאות יפות".
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והשלום שהולכים יחדיו ולמען השלום השם.
שבקהילה ובבית הכנסת יש לפעול בכל ראש העיר יוסי שבו בירך את הקהל ופרס לאחר דברי הברכה גזרו שר הדתות וראש
מחיר.
את משנתו בנושא שירותי הדת לקהילה :העיר סרט והוצבה המזוזה החדשה
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ובישר לו שהעירייה מתעתדת להקים בית לתושבים .כמו שבונים אצטדיונים והמוזמנים וכמובן המתפללים הקבועים
כנסת בשכונה החדשה שקמה במזרח בעשרות מיליוני שקלים ובנוכחות של לבית הכנסת להתפלל תפילת ערבית.

ראש העיר יוסי שבו" :אני
מודה לכל מי שנטל חלק
במלאכת התכנון ,הבנייה
והפיתוח של בית הכנסת,
ביניהם אגף הנדסה ,אגף
נכסים ,אגף שפ"ע ,קניין
העירייה.
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