
           פרוטוקול ישיבת הועד מיום 30.1.17 
נוכחים: מ. זר כבוד, ד. פרייסבלום, ד. אוליבסטון, א. רודגולד, צ. בנמלך. 

1. אושרה ההצעה המשופרת, מטעם דודאית יהל וקלרה גרוסוולד, לטיפול בקבלת 
היתר להפיכת החלון המזרחי בעזרת הגברים, לדלת חירום בסך 

12,000 ש"ח. ההצעה איננה כוללת יועצים דוגמת מודד וארכיטקט. 

2. בליל פורים נערוך מסיבה חגיגית בחצר לאחר קריאת המגילה. ברקע תישמע 
מוזיקה לכבוד פורים. 

3. פייגי זילברשטיין ביילי נבחרה לבא במקומה של אנני הרסוביץ שהתפטרה 
מהוועד. אנו מאחלים לה הצלחה. 

4. נא להקפיד לשיר גם לכבוד העולים לתורה שמתברכים בלידת נכד או נין, כולל 
עשר סוכריות. 

5. גם בעזרת נשים ינחמו נשים אבלות בכניסתן לבית הכנסת בסוף קבלת שבת 
על פי רצונן. 

6. נושאים לדיון בישיבה הבאה: האם לאשר תרומת פרוכת חדשה לבית הכנסת 
ונושא העברת ספר התורה לעזרת נשים ביציאתו או לפני הכנסתו 

לארון. 

ציפי ומנחם 



Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim 
January 30, 2017 
 
Present:  Menachem Zer Kavod, Devorah Press-Bloom, David Olivestone, 
Alexis Rodgold, Tzippy Benmelech. 
 
1. Approval was given to a revised proposal from Dudait Yahel and Clara 
Grossgold regarding obtaining permission to turn the east window in the 
men’s section into an emergency exit, in the amount of NIS 12,000. This 
proposal does not include consultants such as surveyors or architects. 
 
2. On the night of Purim we will have a festive party in the courtyard after the 
reading of the Megillah, with background music for Purim. 
 
3. Fayge Silberstein Bailey was selected to fill the place of Annie Hersowitz 
who resigned from the board. We wish her success. 
 
4. We should make sure to sing in honor of those honored with an aliyah to 
the Torah who have been blessed with the birth of grandchildren or great-
grandchildren, accompanied by candies. 
 
5. Women in the week of shiva who choose to re-enter the women’s section 
of the synagogue following Lecha Dodi on Friday evening should be greeted.  
 
6. Topics for discussion at the next meeting: whether to approve the gift of a 
new parochet for the synagogue, and the possibility of carrying the Torah 
through the women's section either when it is taken out, or when it is returned 
to the aron kodesh.                         
   

Submitted by Menachem Zer Kavod and Zippi Benmelech. 


