
  9.11.15סכום ישיבת ועד בית כנסת עמק רפאים מיום    

 

זר כבוד, גיליס, רוזנשיין, בסטהוף, רודגולד.  דוד,נוכחים: אדל, פרייסבלום,
אורח: נעם קום שנתן סקירה עדכנית בנושא השמירה.  

יעקב בסטהוף, מנחם זר כבוד ודוד אוליבסטון.  מורשי חתימה:אושרו  .1
.את העמותה חיבתשנים מהם בתוספת חותמת העמותה מ חתימת 	

 62היה מוצלח ביותר  ובמזג אויר חמים. השתתפו  השבתון בנחשולים .2
כניסה ₪:  3200חברים. אושר תקציב כניסה לאתרים והדרכות בסך 

התנינים ולמוזיאון המזגגה וכן התשלום למדריכת לפארק אלונה, לפארק 
                לשבתון הבא רווה בשבת. יום ששי ענת הופמן ופרופ' קורט

-ב מתוכנן טיול בבתי הכנסת העתיקים בדרום הר חברון  27-28.5.16
חה בסוסיה ונסייר בהדרכת ד"ר דורון שר אבי. בשבת נהיה בבית ההאר
בסביבה בהדרכתו וכל המקדים להרשם לשבתון זוכה. 	

לאור המצב חודשה השמירה על בית הכנסת  .שמירה בבית הכנסת .3
מרכז הנושא ימשיך להיות חברנו קלמן פיינברג ויישר  .במתכונת הקיימת

כוחו. נמצא כי השמירה אצלנו רבה יותר מאשר ברוב בתי הכנסת 
בירושלים. נוהל האבטחה יופץ שנית לחברי הקהילה ונפעל לפיו. חברי 

ולא להתחמק. קלמן שטרם התנדבו מתבקשים לעשות זאת הקהילה 
פיינברג יזמן את השומרים לפגישת הדרכה ורענון עם יונתן קלמן. עוד 

ליד הכניסה לבית הכנסת ישב מוכן מתפלל קרבי עם נשק סוכם כי 
בליל שבת ובבוקר. (בתפילה בבוקר בתשלום). הוא מיועד לתת  אישי

 מענה קרבי מקצועי לשריקתו של השומר בחוץ לעת צרה. יש להדגיש כי
מאבטח קבוע מחברת שמירה יקר מאד ואיכותו נמוכה מהחיילים 

האפוד הצהוב והמשרוקית תלויים ליד ארון הקדש  שיתפללו איתנו.
ואקדח הגז נמצא בתא של מר בריקהיימר ועוד ציוד רזרבי בבית 

המדרש. 	
יש לזרז קבלת אישור . נמצאת במרפסת בעזרת הנשים מילוטדלת  .4

בצפון מזרח בית הכנסת. ה  לדלת מילוט נוספתיהעירי 	
. הוחלט והודגש שנית שהדורש ידבר דברים על פרשת השבוע בשבת .5

" ע"י אלכסיס כפי שאמנם נעשה בשבת פר' "ויראאך ורק מעל הבימה,
ולכן אין לזמן  כך שגם בעזרת נשים זכו לראות ולשמוע אותו. ,רודגולד

דורש שמסרב לדבר מעל הבימה ובכך להפלות לרעה מחצית 
ים לאמר דברי תורה חשוב לשכנע עוד חברות להסכ מהמתפללים.

את הדברים על הפרשה יאמרו רק אלו שיכולים להסתפק בשבע . בשבת
כבודרשמו גיליס וזר                                                             דקות. 	


