
פרוטוקול ישיבת ועד מיום 30.5.2016 
בהשתתפות: מ.זר כבוד,ד. פרייסבלום, א. דוד, מ.גיליס, ש.אדל, א.הרשוביץ, ד.אוליבסטון,  

י.בסטהוף וצ.בנמלך. 

1. לאחר אסיפת החברים אושרו בעלי התפקידים הנוספים כדלקמן:  

יו"ר הועד – מ.זר כבוד. 
בעלי זכות חתימה: י.בסטהוף, ד.אוליבסטון ומ.זר כבוד. 
ועדת הצדקה: ר.זרובניק,  ד.רוזנשיין, ס.ימר וח. דוד. 

ועדת תפילה: א. דוד, פ.שיפמן וש.אדל. 
גבאים: מ.פנקובר, ש.אדל, ש.צ'קוטאי, מ.גיליס וא.פומסון 

מניין 6.00 – ש.צ'קוטאי. 
מניין 7.30  - מ.פנקובר וד.ודלר. 

מנחה גדולה בשבת: נ. כהן, נ.וינקלר ומ.זר כבוד. 
מ. גיליס יטפל בעדכון שוטף של כרטסת שמות החברים העולים לתורה ושמות 

הנשים. 

2. גבאי "שמחות". ס. זרובניק ידאג להביא כסאות אבלים, 20 סידורים ואת ספר התורה 
הנייד. 

3. חלוקת כספי קופת הצדקה היומית. 1000 ש"ח בחודש יועברו למפעל חלוקת המזון 
של זהבה טאוב. 1000 ש"ח נוספים יועברו למעון לנשים מוכות. היתרה תועבר 

לקרן הצדקה. 

4. עלות השמירה בבקרי שבתות וחגים היא 150 ש"ח הסכום השנתי מגיע לכ- 9000₪. 

5. דלת חרום בעזרת גברים. נקבל הצעה חדשה לטיפול בקבלת אישור להפיכת חלון 
לדלת לאחר שלצערנו מי שטיפל בנושא נפטר. 

6. הפרוכות העונתיות יוחלפו במועדן. 

7. הגבאים ישארו על הבימה עד לאחר החזרת ספר התורה לארון הקודש. חשוב לדאוג 
כי התפילות לשלום המדינה ,לשלום החיילים ולשלום הפצועים תאמרנה 
"בשפה ברורה ובנעימה", בקול רם ובמהירות סבירה. אם המתפללים אינם 

יכולים להבין את הנאמר אין כל טעם באמירתן. 

8. אין כמעט הכנסות באמצעות קופת בדק הבית. תרכש כספת גדולה יותר להצבה 
במקום קופת בדק הבית לאפשר לחברי הקהילה לשים בה את כל הצ'קים 

והמזומנים בתוך מעטפות. 

9. הקהילה תערוך אי"ה קידושא רבא בשבת פר' בלק לכבוד הגעתו לגיל 90 של חברנו 
אלעזר בריקהיימר. מזל טוב והרבה בריאות.  

                                                                     -- גיליס וזר כבוד 



Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim  
May 30, 2016

Present: Menachem Zer Kavod, Devora Preiss-Bloom, Avraham David, 
Michael Gillis,  Simcha Edel, Annie Hersowitz, David Olivestone, Yaakov 
Besthof, Tzippy Benmelech. 
 
1.   Following up on the recent annual general meeting, the following 
committee roles were approved:  

Chairman of the Board: Menachem Zer Kavod.  
Authorized Signatories: Yaakov Besthof, David Olivestone, Menachem 
Zer Kavod. 
Charity Committee: Rebecca Zerobnik, Diane Rosenschein, Susan 
Yammer, Chava David. 
Tefillah Committee: Avraham David, Pinchas Schiffman, Simcha Edel. 
Gabba’im: Monty Penkower, Simcha Edel, Sasson Chakoty, Michael Gillis, 
Alex Pomson. Daily Minyanim: 6:00 am – Sasson Chacoty. 7:30 am – 
Monty Penkower, Dovid Wadler. Shabbat Mincha Gedola: Neil Cohen, 
Nachman Winkler, Menachem Zer Kavod. 
Gabba’iot: Annie Hersowitz, Devora Preiss-Bloom, Tzippy Benmelech, 
every third Shabbat. Tasks: to seat guests, open the emergency door, and 
try to keep talking at a minimum during the tefillah. 
Michael Gillis will take care of the continuous updating of the list of 
member names for aliyot and their wives’ names. 

2.   Gabbai for Special Occasions. Steve Zerobnik will be responsible for 
delivering chairs for mourners, 20 siddurim and the portable Torah. 

3.   Distribution of funds from the daily charity collection. NIS 1,000 per month 
will be transferred to Zehava Taub’s food pantry. Another NIS 1,000 will be 
transferred to the shelter for battered women. The balance will go to the 
shul’s charity fund. 

4.   The amount paid to the armed guards on Shabbat and Chag mornings is 
NIS 150. The annual amount comes to about NIS 9,000. 

5.   Emergency exit in the men’s section. We will look for a new proposal for 
obtaining approval for making the window into a door after the previous 



person who was dealing with it unfortunately passed away. 

6.   The various seasonal parochot should be hung promptly. 

7.   The gabba’im should remain on the bimah until after the Sefer Torah is 
returned to the Ark. It is important to ensure that the prayers for Israel, for the 
IDF and for injured  soldiers be said clearly, loudly and at an acceptable 
speed. If those present cannot understand what is being said, there is no 
point in reciting them.  

8.   There is almost no income specifically designated for repairs. We will 
purchase a larger safebox in place of the current one, into which members 
will be able to put checks and cash in envelopes. 

9.   The shul will hold a kiddush, אי״ה, on Shabbat Parshat Balak in honor of 
our member Lassar Brueckheimer reaching the age of age 90. Mazal tov and 
best wishes for his continued good health! 
                                                             
-- Submitted by Menachem Zer Kavod and Michael Gillis 
               	


