
    פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת מ -  12.9.16  

בהשתתפות: י. בסטהוף,  ש.אדל,  מ. גיליס,  א. הרסוביץ,  פ. שיפמן, מ. זר כבוד וא. דוד. 

1. התפילה בראש השנה תחל בשעה 8.00 כמו גם ביום כיפור. 
2. אושרה רכישת דפיברלטור להצלת חיים במקרה של דום לב ועוד. העלות היא 5000 

ש"ח "וכל המציל נפש אחת מישראל ...". 
3. נרכשה תכנה מאושרת ע"י מס הכנסה שתאפשר העברת החשבוניות לחברים בדוא"ל. 

4. בית הכנסת המרוקאי פתח דלת במחסן "כדי לאפשר הקמת סוכה בחצר"  שממזרח 
לבית הכנסת שלנו. יש לציין שכבר בעבר הרחוק תפסו חזקה והקימו חדר אירועים והיכן 

הגבול? 
5. נערך דיון על מערך העליות לתורה בימים הנוראים ובשמחת תורה וכן על רשימת 

שליחי הציבור בימים אלו. 
                                                              

                                                            מנחם 

Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim, September 12, 
2016 

Present: Yaakov Besthof, Simcha Edel, Michael Gillis, Annie Hersowitz, 
Pinchas Schiffman, Menachem Zer Kavod and Avraham David.  
 
1. Davening on Rosh Hashanah will begin at 8:00 am, as on Yom 
Kippur. 

2. The purchase of a defibrallator, which can save lives in the event of 
cardiac arrest, etc., was approved. The cost is NIS 5000. “. . . and any 
one who saves the life of one Jewish person . . . .” 

3. A software package, approved by the tax authorities, has been 
purchased, and will enable sending invoices to members via email. 

4. The Moroccan synagogue has opened a door through the storage 
area “to facilitate the establishment of a sukkah in the courtyard” to the 
east of our shul. It should be noted that already some time ago they 
took a strong stand and set up an events room, and we have to decide 
what we can tolerate. 



5. A discussion was held concerning the aliyot on the High Holy Days 
and Simchat Torah, as well as the list of the chazanim for those days. 
                                 
     Submitted by: Menachem Zer Kavod 


