
  8.2.16  פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת עמק רפאים מ –       
.אוליבסטון וזר כבוד, רודגולד,אדל, גיליס, פרייסבלום, בנמלך, דוד: משתתפים

 נראה כי המסיבה השנה תתקיים לאחר התפילה בחצר בית .מסיבת ערב פורים
 הכנסת לאור זאת שהשנה מעוברת ולכן חל פורים בסוף חודש מרס כשהסיכויים

.לשנה הבאה מסתמן פתרון אחר. לגשם נמוכים

 הוצע שלפני תפילת ערבית של יום העצמאות נאמר תפילת יזכור .יום הזכרון 
 לחיילים ונפרט שמות בני הקהילה שנפלו במלחמות ישראל וכן נאמר גם מי

.לאחר זאת נתפלל תפילה חגיגית לכבוד יום העצמאות. ל"שבירך לחיילי צה

 נתפלל תפילה חגיגית ומוזיקלית בנוסח שמתפללים בערב בערב יום ירושלים
 ז" במקום מזמור קא: יהיו שני הבדלים המייחדים את יום ירושלים. יום העצמאות

 ב. פסוק פסוק..." עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים: "...ב "יאמר מזמור קכ
 הבית המדבר ממש על ירושלים" , מקדש מלך עיר מלוכה":  נוסיף את הבית

".לכה דודי"בפיוט 

 נדבר על קרן" כי תשא"בשבת ' " יתן תרומת ה...כל העובר על הפקודים"
.הצדקה ונעורר את חברי הקהילה להמשיך ולתרום למטרה חשובה זו

גיליס וזר כבוד                                                                   
 

Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim, February 8, 2016  

 

Present: Menachem Zer Kavod, Devora Preiss-Bloom, Michael Gillis, Tzippy Benmelech, David 
Olivestone, Avraham David, Simcha Edel, Alexis Rodgold. 

 

Purim Eve Party. This year the party will be held after Arvit in the synagogue courtyard, since this 
is a leap year, with Purim coming at the end of March, and the chances of rain are slim. Next year 
we will need a different solution.

Yom haZikkaron. It was proposed that before Arvit of Yom haAtzma’ut a memorial prayer should 
be said for members of the IDF, mentioning by name those members of our shul who fell in Israel’s 
wars. Also, the prayer for the well-being of members of Israel’s armed forces will be said. 
Following that, we will have the festive Arvit for Yom haAtzma’ut.

 

Eve of Yom Yerushalayim.  We will have a festive service, accompanied by music, along the lines 
of what we do on Yom haAtzma’ut. There will be two differences that will mark this as Yom 
Yerushalayim: a) In place of Psalm 107, Psalm 122 will be said: “Our feet were standing within 



your gates, Jerusalem . . . “, verse by verse; b) We will also add the verse  “Mikdash melech . . .”, 
the stanza of “Lecha Dodi” that speaks specifically about Jerusalem. 

“  Anyone Who is Counted . . . Must Donate an Offering to the Lord.”   On Shabbat Parshat Ki  
Tissa we will raise the subject of the shul’s Charity Fund and encourage members of the community 
to continue to contribute to this important cause. 

 

Sumitted by Menachem Zer Kavod and Michael Gilles.


