
בס"ד 	  

פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת "עמק רפאים"   

.2015 איבמ 18    לר"ח סיון תשע"האור   

-: מנחם זרנוכחים  יעקב בסטהוף,אלכסיס רודגולד, פנחס שיפמן,  ,אברהם דודכבוד, 
  .דינה טוברמן, סוזן ימר אהרון ריבלין,

-מיכאל גיליס, שמחה אדל  גבאים   

.ציונה אביצור שושי וילק, שמואל רוזנשיין, :יםנעדר  

1. הועד החליט לקנות כבש נייד לאפשר כניסת כסאות גלגלים לעזרת הגברים  
בבית הכנסת. יש שני סוגים. מנחם יברר ביעוץ יונתן קלמן. לאחר קנית הכבש 

נלמד אם יונח במקומו בכל שבת או רק כאשר יהיה צורך.  
 

2. ברורים בעיריה לגבי אישור לפתיחת דלת בטיחות: לפי החלטה קודמת נעשים  
חרום. קבלת אישור רגיל כרוכה בהמתנה ממושכת. מנסים לבדוק ערוץ מקוצר.  

 
3. גומיות מיוחדות לצירי הדלתות למניעת נזק מסגירת הדלת  קיימותבטיחות ב':  

הוחלט לקנות ולהתקין גומיות כאלו על דלתות בית הכנסת.על אצבעות.   
 

4. הקמת יעודה להרחבת בית הכנסת. המשמעות היא פתיחת מנחם המליץ לאשר  
סגר סכום מסוים. הכוונה היא להגדיל סכום זה יסעיף נוסף במאזן ושבמסגרתו י

מידי שנה בשנה, מתוך היתרות הכספיות, עד שנגיע לסכום היעד למימוש 
מטרת היעודה. ללא סעיף כזה מנועה העמותה לצבור עודפים כספיים. הועד 

בישיבת הועד הרגילה  ₪. 100,000בסכום התחלתי של  וד היעודהאישר את ייס
באותה ישיבה נדון גם בהצעת פנחס הבאה יידונו במפורט תוכניות ההרחבה. 

  להכין תכנית לקרוב צעירים ונוער לבית הכנסת.שיפמן 
 

5. ייערך בע"ה בשבת שהגיעו לגבורות  פרל בורוונחמיה יואל קידוש לכבודם של  
.פרשת בהעלותך  

 
6. תודה רבה ויישר כוח למנחם זר כבוד על תכנון וביצוע אירועי יום ירושלים!  

הטיול היה מוצלח מאד וגם השיחה בסעודה שלישית. הקהל הצביע ברגלים 
והיתה נוכחות רבה מאוד של חברים. הבעיה היחידה היתה הצפיפות ליד 

השולחנות. לשנה בהבאה נקנה שולחן נוסף.  
 

7. .לתות בית הכנסת. הועד החליט שלאהועלתה הצעה להחליף את ד   
 

8. הועלתה הצעה לפנות לעיריה להחליף את ייעוד הספריה לבית כנסת כדי  
לאפשר מנין בספריה בשעת הצורך. הנושא ייבדק.  

 



9.  13אסיפת החברים השנתית תתקיים בע"ה במוצאי שבת פרשת שלח לך ( 
ות ביוני). באסיפה ייבחר ועד בית הכנסת לשנה הקרובה. חברים וחבר

המעוניינים להצטרף לועד מתבקשים לפנות לועד עד יום שישי ערב שבת 
MAIL-E   :mzer@walla.comבמאי) ב 29פרשת נשא (  

 
לצערנו לא נוכל להענות לבקשה כי התקבלה בקשה לתרומה ל"אמונה".  .10

לעמותה אסור לתרום לעמותה אחרת. שתברר בבקשות קודמות ה  
 

ביוני,  1ים בע"ה אור לט"ו בסיון, ה מיוחדת לאישור המאזן השנתי תתקיישיב .11
.20:45בשעה   

 


