
          פרוטוקול ישיבת ועד מיום  7.11.16  

בהשתתפות  ה"ה ד'  אוליבסטון,  א' דוד,  מ. זר כבוד.  א. רודגולד,  ש. אדל, ד' 
פרייסבלום, צ' בנמלך. 

יש לאפשר,  בלילות שבת,  בעיקר  וגדל  ההולך  המתפללים  מספר  בשל  .1
באופן נסיוני, למתפללים שמעונינים לשבת בחצר בצד ממזרח  
לעזרת הגברים, כשהיציאה היא דרך דלת החרום במרפסת. יש 

להתקין פנסים ומשטח גמיש.	

סוכם כי יערך משאל בין מתפללי בית הרב אם להתחיל את התפילה  .2
התחלה ב– 7.30  כי  להדגיש  יש  או ב- 8.00.  ביו"כ ב- 7.30 

מאפשרת מנוחה ארוכה יותר בין מוסף למנחה.	

נדון הנוהל המצורף של מועדי החלפת הפרוכות והמעילים וכן פירוט  .3
השימוש בספרי התורה במשך השנה.	

השתתפות הקהילה בשבתון בסוסיא בשבת פר' תזריע מצורע לא תעלה  .4
על 4000 ש"ח.	

לאור מקרים שבהם נתבקשו אורחות בעזרת נשים לשנות את מקומן,  .5
שנעשה  כפי  בתפקיד "מיישבות"  הועד  חברות  שלש  תמלאנה 

בעזרת הגברים.	

ישראל קנטור ישמש כאחראי על הסיפריה.	 .6

שליש  לגבי  בשבת ב- 13.15  גדולה  מנחה  לתפילת  נוסף  גבאי  דרוש  .7
מהשבתות. באם לא יימצא נשקול את סגירת המניין הזה.	

נערך דיון על "קריאת נשים" בשמחת תורה.	 .8

                                                              מנחם וציפי 



                               פרוכות מעילים וספרי תורה 

פרוכות	 .1
1.1 הפרוכת הלבנה תתלה מראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ועד למוצאי יום  .2

כיפור שבו מסתיים יום הדין ומתחילים בבנית הסוכה.	

1.2 זמן פרוכת שלוש רגלים יהיה  ממוצאי יו"כ ועד לסוף חודש תשרי שבכולו אנו חוגגים  .3
ולא אומרים תחנון. פרוכת זו תתלה שנית למשך כל חודש ניסן.	

1.3 מר"ח אייר ועד לאמצע סיוון תתלה הפרוכת של ספירת העומרבצרוף חג השבועות  .4
ועוד ששה ימים שאין אומרים בהם תחנון בזמן קרבנות הראיה.	

1.4 הפרוכת השחורה תושם בכל שלשת השבועות.	 .5

אדר  חודש  סוף  ועד  מרחשוון  הנותרות מר"ח  הפרוכות  שתי  תיתלנה  הימים  בשאר   1.5 .6
ומאמצע סיוון ועד י"ז בתמוז וגם לאחר עשרה באב.	

 2.  ארבעה מעילי ספרי התורה יוחלפו בלבנים לקראת ראש השנה ויוחזרו לאחר יום כיפור, 
הנכונים  המעילים  את  בחזרה  להתאים  להקפיד  יש  בבית הרב.  יהיו  מהם  שניים 
לספרי התורה. ע"פ גובה הארון הנייד יועברו רק הספרים בגובה 80 – 92 ס"מ; סיפרי 

פכלר מדווד ושטיינר. 

3. ספרי תורה 
פרשת השבוע.  עבור  הראשון  המנין  בשמוש  יהיה  ריין  משפחת  של  הקטן  התורה  ספר   3.1   
בשמחת תורה ישמש עבור קריאת נשים ולאחר מכן, בזמן ההפסקה, יגולל אל פרשת 

בראשית. יש להקפיד להחזירו בכל השנה לגומחה השמאלית בארון הקודש.   

  3.2 ספר התורה הגדול עם מעיל משפחת גלזנר, יעמוד באופן קבוע בשורה השניה בצד.  בגלל 
עצי  שני  בין  נחלק  כשמשקלו  בספר ויקרא,  לקריאה  רק  בו  להשתמש  מומלץ  כבדו 
החיים. בשמחת תורה יגולל אל פרשת "וזאת הברכה" ויושאל למנין של ניל כהן, וכן 

ספר תורה כבד נוסף יושאל לניל כהן. 

  3.3 בשמחת תורה יגולל ספר אחד למפטיר. שני ספרים יושאלו כאמור למנין של ניל כהן. שאר 
ששת הספרים יגוללו לפרשת "וזאת הברכה" לשני מקומות קריאת נשים ועוד ארבעה 
אין  אל "בראשית".  הקטן  הספר  יגולל  ההפסקה  בזמן  לקריאת גברים.  מקומות 
לספר  לאחר החג,  יש לגוללם,  אלא  בפרשת "וזאת הברכה"  הספרים  את  להשאיר 
ליפול  נטיה  יש  בפרשת "וזאת הברכה"  לספרים  עצי החיים.  בין  לאזן  כדי  "ויקרא" 

בארון.  



  3.4 במשך השנה ישולט הספר של משפחת פכלר ב – "ספר נייד". כן גם יש לייחד ספר נוסף 
לקריאת ראש חודש ועוד ספר לקריאה בתענית. 

3.5 בחנוכה יושם שלט "חנוכה". 

3.6 בחגים יושם שלט : "ספר ראשון" ועל הספר השני ובארבע הפרשיות יושם שלט "ספר שני" או 
"מפטיר". 

                                                                                                           מנחם	



 
Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim  

November 7, 2016 

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

1. Due to the growing number of attendees on Friday nights, we will, on a trial 
basis, allow worshipers to sit in the courtyard on the east of the men’s section, 
with access through the emergency exit door on the “mirpeset” (upper part of 
the women’s section). We will need to install some lights and flooring. 

2. It was agreed to conduct a survey among those davening at the Rabbi’s 
house whether to start at 7:30 am or 8:00 am on Yom Kippur. It should be 
emphasized that starting at 7:30 allows a longer rest between musaf and 
mincha. 

3. A schedule for switching the parochot and Torah scroll covers, as well as 
details of which Sifrei Torah are used during the year, was discussed. 

4. The communal participation in the Shabbaton at Sussia on Shabbat Parshat 
Tazria will  not exceed NIS 4,000. 

5. In light of of some instances where women visitors have been asked to 
switch seats, the three female members of the board will act as ushers, as is 
done in the men’s section. 

6. Irv Cantor will be taking on the role of Librarian. 

7. We need an additional volunteer to act as Gabbai for Minchah Gedolah at 
1:15 pm on Shabbat, one week in three. If no one comes forward, we will have 
to consider closing this minyan. 

8. The women’s Torah reading on Simchat Torah was reviewed. 

                                           
   Submitted by Menachem Zer Kavod and Zippi Benmelech. 


