
10.8.15פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת עמק רפאים מיום   

משתתפים: מיכאל גיליס, אברהם דוד, שמואל רוזנשיין, ציונה אביצור, דוד אוליבסטון, 
אלכסיס רודגולד, מנחם זר כבוד ושמחה אדל. נעדרים: פנחס שיפמן, ציפי בנמלך, 

יעקב בסטהוף ואהרון ריבלין.  

אושרה הצטרפות חוה דוד ודיאן רוזנשיין  לועדת הצדקה . הצדקהשנוי בועדת  .1
לכן על פעילותכן המבורכת  במקום דינה טוברמן וג'יין מדוד. יישר כח גדול

בועדה. מכינים לכן תפקיד נוסף בהקדם. 	  
אושר לארגון "יבונה", בהנהלת אהרון פוסטון, העוסק בקרוב . שעורים באנגלית .2

-ב בבית הכנסת ביום  באנגלית, קיים שעורובהוראת  חוזרים בתשובה, ל
-ב 24.8.15 כן גם אושר שעור  . נקבל עלון מפרט בדוא"ל .20.00-22.30  
-ב  9.9.15לנשים ביום רביעי באנגלית  20.00- בנושא "רחמים" בבית   21.30   
המדרש.  	  

-לבודד, ו₪  400לבית הכנסת הוא:  התשלום השנתי .3 לזוג  או לזוג ועוד  ₪ 800 
. יםלא נשוא ילדים 	  

ועוד קבלה בגין תרומה בסך ₪  160 בסך : "דמי חבר"תתקבלנה שתי קבלות .4
הדעת שתתקבל מרו"ח יהודה מונסנגו, בטפול שמחה הכל על פי חוות ₪,  640
	 אדל.  

–. משפחת בנסון קידושים  .5 זרובניק יתרמו שוב את הקידושים לפני התקיעות  
. את הקידוש לשמחת תורה תארגן בראש השנה, לנשארים בבית הכנסת

משפחת ימר. שמעון קהן ידאג לארגון מוכרי ערבות בחול המועד סוכות 
ובהושענה רבא. 	  

דוד אוליבסטון ידאג לשיפור חיצוני של ארבעת ספרי . ספרי התורה שאין לתקנם .6
מעילים.ההתורה הפסולים, לקראת ריקודי שמחת תורה, תקון עצי החיים ו 	  

גנים בבית הכנסת רועשים וזוללי חשמל. לשיפור איכות המז החלפת מזגנים. .7
התפילה הוצע להחליפם בחדשים שקטים ויעילים. נקבל שתי הצעות להחלפה. 	  

 .. שליחי צבור יכולים להתפלל בשבתות מעל הבימהשליח צבור על הבימה .8
, כדי לאפשר לו חולה בור יוכל להתפלל על הבימה גם בימיסוכם כי שליח צ
הנים המברכים ולא מאחוריהם.להיות לפני הכ 	  

נשים רבות התלוננו על כך שאינן שומעות ואינן רואות את  תורה בשבת. ידבר .9
הדרשן. סוכם כי דברי התורה יאמרו מעל הבימה. כן גם יש שוב  להדגיש כי 
דברי התורה מוגבלים לשבע דקות ועל האחראי למצוא את הדרך המתאימה 

ליישום. 	  
10. הקמת ועדה שיהיו בה שני חברים, גבר ואשה, סוכם על  ועדת רווחה. 

לעקוב  ,שתפקידם יהיה להיות קשורים עם חולים,לארגן ביקורי חברי הקהילה
וגם ל"שלוח פרחים". חברי הועדה יהיו גם בקשר עם אבלים לסייע להם להשיג 

הועדה יגבשו  ספר תורה,כסאות אבלים, סעודת הבראה ועוד. חברי ;את הנחוץ



לפעולתה. אברהם דוד יציע החברים בועדה ויהיה נציגם  והלתכנית עבודה ונ
בועד. 	  

רשם: מנחם זר כבוד             



Minutes of the Va’ad Meeting of Bet Knesset Emek Refaim  

Monday, August 10, 2015.  

Participants: Michael Gillis, Avraham David, Shmuel Rosenschein, Ziona Avitsur, David Olivestone, 
Alexis Rodgold, Menachem Zer Kavod and Simcha Edel. 

Not present: Pinchas Schiffman, Tzipi Benmelech, Jacob Besthof and Aharon Rivlin.  
 

were approved as ein chDavid and Diane Rosens Chava Charity Committee.in the Change 1. 
members of the Tzedakah Committee. They replace Dina Toberman and Jane Medved, whose great 
work we applaud and for whom we have to find new roles very soon.  

, directed by Aaron Poston, “Yiboneh” organizationIt was agreed to allow the  English.Shiurim in 2. 
which is involved in kiruv work, to hold shiurim in English in the synagogue on Monday, August 24, 
from 8:00 to 10:30 pm. Members will receive information about this by email. It was also agreed to 
allow a shiur in English for women on Wednesday, September 9, 2015, on the topic of rachamim 
(divine mercy).  

unmarried  including their ,couplefor	  800  ₪or , for singles400 	  ₪: are synagogue duesnnual A3. 
children.  

4. Two receipts will be issued: one for “membership dues” of ₪ 160, and another for a (deductible) 
donation of ₪ 640. This is in accordance with the opinion of accountant Judah Monsango, which we 
are obtaining through the good offices of Simcha Edel.  

shofar iddush before the kcontribute the again will family Zrobnik -. The BensonimKiddush5. 
blowing on Rosh Hashanah, for those remaining at the synagogue. The Yammer family will facilitate 
the Simchat Torah Kiddush. Howie Kahn will take care of the sale of aravot on Chol Hamoed Sukkot 
and on Hoshana Rabbah.  

to make  psulimSifrei Torah e will fix up the four . Wrepairede bannot chich w Psulim Sifrei Torah6. 
them available for dancing on Simchat Torah by repairing their rollers and mantles.  

. and inefficientnoisy are ynagogue the sThe current air conditioners in . Replacing air conditioners7. 
A suggestion was made to replace them with new quieter and more efficient models to help enhance 
the environment for prayer. We will obtain two proposals for replacements.  

from the central  davencan  chazanice on Shabbat is that the The pract. bimahon the  Shliach tzibbur8. 
bimah. It was agreed to allow this also on weekdays if a chazan wants to be in front of the kohanim, 
instead of behind them.  

see the  or hearbeing able to complained about not have . Many women TorahDvar Shabbat 9. 
speaker. It was agreed that the Dvar Torah will be delivered from the central bimah. The need was 
also felt to emphasize once again that the Dvar Torah should be limited to seven minutes and the 
coordinator should find a way to make this happen.  

, a man and a woman, memberstwo  of. It was agreed to establish a committee Welfare Committee10. 
whose task will be to keep in touch with any members who are unwell, to organize visits, to follow-up 



and to	  send	  flowers	  or	  other	  gifts. Committee members will also be in contact with mourners to help 
them get the items they need; a Sefer Torah, chairs for mourners, the se’udat havra’ah, etc. The 
members of this committee will formulate a working procedure and plan. Abraham David will suggest 
candidates for this committee and they will be represented on the shul va’ad.  

 

 

Submitted by: Menachem Zer Kavod  

	  

	  


