
     פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת מיום 14.2.2016  

        בהשתתפות: דוד, זר כבוד,  אדל,  בסטהוף, שיפמן, רוטגולד, ובנמלך. 

בית  בחצר  פורים  שמחת  נקיים  פורים  שושן  בערב  המגילה  קריאת  לאחר  .1
הכנסת בהשתתפות מוסה ברלין ונגנים. כל הציבור מוזמן לשמחה, 
לשתיה כדת ולכיבוד ל-180 דקות כדבר המלך ודתו. אושרה תוספת 

תקציבית בסך 1500 ש"ח.	

שני צעירים שהפעילו בעבר את תחנת ההגעלה ליד המקוה ביקשו לאשר  .2
בימים שלישי,רביעי וחמישי,  בית הכנסת,  בחצר  הפעלתה  להם 
שלפני פסח, החל השנה בשבת. הוחלט שלא להיענות לבקשה בשל 
חשש לפגיעת המים הרותחים באבני הריצוף וכן בגלל בעיות לכלוך 
והצטברות קרטונים ובגלל בעיות חניה. כן גם שמענו כי גם השנה 

תהיה תחנת הגעלה ליד המקוה ע"י השוכר החדש.	

אושר קריטריון נוסף למתן תרומה לנזקקים בתקנון קרן הצדקה והוא: "שכר  .3
לימוד". הכוונה שהועדה תממש סעיף חדש זה על פי שיקוליה ובין 
השאר לסייע לנזקקים בלימוד ובהכשרה לשם הגדלת הכנסותיהם 

החדשיות.	

יוכל לקבל,  שלאחריו  בשבוע  או  בשבת  זכרון  יום  לו  שיש  הקהילה  חבר  .4
לבקשתו, עליה למפטיר ולהתפלל מוסף. ההחלטה לגבי תפילת ליל 

שבת היא על פי שיקול דעתו של הגבאי.	

פעילותו  על  פיינברג  לקלמן  בשם המתפללים,  הכנסת מודה,  בית  ועד  .5
המסורה באירגון השמירה.	

                                                      ציפי ומנחם	

Minutes of the Meeting of the Va’ad of Bet Knesset Emek Refaim 
on March 14, 2016
 
Present: Menachem Zer-Kavod; Avraham David; Simcha Edel; Yaakov 
Besthof; Pinchas Schiffman; Alexis Rotgold; and Tzippy Benmelech.  



1. Following the reading of the Megillah on the evening of Shushan Purim, 
we will have a Purim Chagigah in the courtyard of the synagogue with 
the participation of Musa Berlin and musicians. Everyone is invited to 
celebrate, to drink in full measure, commemorating the 180 days feast 
according to the edict of the king. An additional budget of NIS 1500 was 
approved for this event.  

2. Two young men who previously had a Pesach kashering facility near 
the old mikveh asked for approval to set up their operation in the 
synagogue courtyard, on the Tuesday, Wednesday and Thursday before 
Pesach, which this year begins on Shabbat. It was decided to deny their 
request for fear of the boiling water damaging the paving stones, and 
because of problems due to dirt and the accumulation of cartons, as well 
as the lack of parking. We also heard that this year there will be a 
kashering station near the mikveh set up by the new tenant.  

3. We approved a change in the charity fund regulations to allow an 
additional criterion for making grants to the needy, namely tuition. The 
intention is that the committee will include this option in its 
deliberations to help the needy with the costs of tuition and training in 
order to increase their monthly income.  

4. Any member who has a Yahrzeit on Shabbat or during the following 
week can, at his request, have maftir and daven musaf. The decision 
regarding davening Friday night is at the discretion of the gabbai.  

5. On behalf of the community, the shul va’ad wishes to thank Kalman 
Feinberg for his dedicated efforts in organizing the rota of guards.  
                                                      
Submitted by Menachem Zer Kavod and Tzippy Benmelech.


