
פרוטוקול ישיבת ועד מיום  11.12.16 

נוכחים: מ. זר כבוד, י. בסטהוף, א. דוד, ד. אוליבסטון, ש. אדל, א. רודגולד וצ. 
בנמלך. 

1. פתח חרום. נדונה הצעת יהודית יהל, באמצעות חברנו ס. דרוקר, להשגת 
ההיתר להפיכת החלון המזרחי לדלת בסך 12000 ש"ח ועוד 
מע"מ. ההצעה איננה כוללת עבודות חוץ דוגמת מדידות בבית 

הכנסת והכנת התיק הבסיסי, "האקורדאון". 

2. אורחות בעזרת הנשים. ציפי בנמלך תבחן את הנושא. 

3. מנחה גדולה בשבת. צבי מלקמן התנדב להיות גבאי בנוסף לניל  כהן 
ומנחם זר כבוד. 

4. אושר נוהל החלפות הפרוכות וספרי התורה. 

5. יתווספו 3 מדפים לשני ארונות ספרים בבית הכנסת, בהתאמה לאופי  
הארונות. 

6. יעודה להרחבה. אושרה הפרשה בסך 60000 ש"ח. 

7. ש. אדל יעדכן רשימת החולים שמקריאים הגבאים בזמן אמירת "מי שברך 
לחולים". 

                                                 ציפי ומנחם 



Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim  
December 11, 2016 
 
Present:  Menachem Zer Kavod, Yaakov Besthof, Avraham 
David, David Olivestone, Simcha Edel, Alexis Rodgold, Tzippy 
Benmelech. 

1. Emergency exit. A proposal received from Yehudit Yahel, 
through the good offices of our member Steve Drucker, was 
discussed. This proposal, for the sum of NIS 12,000 plus VAT, 
involves obtaining permission to turn the east window into a 
door. This does not cover any additional tasks such as 
surveying the synagogue or preparation of the basic property 
file.  

2. Visitors in the Women’s Section. Tzipi Benmelech will 
monitor the issue. 

3. Minchah Gedolah on Shabbat. Zvi Melkman has 
volunteered to act as gabbai, together with Neil Cohen and 
Menachem Zer Kavod. 

4. The schedule for switching the parochot and Torah scroll 
covers was approved. 

5. A total of three shelves will be added to two of the 
bookcases, in conformity with their style. 

6. The sum of NIS 60,000 will be transferred to the expansion 
fund.  



7. The list of people who are unwell, recited by the gaba’im 
during the Mi Sheberach, needs to be updated. 

                                           
-- Submitted by Menachem Zer Kavod and Zippi Benmelech. 


