
              פרוטוקול ישיבת הועד מיום  7.6.17 
        משתתפים: ש. אדל, פ. שיפמן, מ. זר כבוד, א. דוד ומ. גיליס. 

1. נדון נושא המקומות בבית הכנסת. הדיון יימשך בישיבה 
הבאה. 

2. אסיפת החברים תתקיים במוצ"ש פר' "שלח לך" 
17.6.17. הגבאים בשבת פר' "בהעלותך" ובפר' "שלח לך" 
ידגישו בהכרזתם עניינים חשובים: א. עידוד החברים להתנדב 
להיות מועמדים לחברות בוועד. ב. החשיבות הגדולה של 
מספר המשתתפים באסיפה עקב ההחלטה העקרונית על 

העברת ס"ת בעזרת הנשים. 

3. חברנו מוטי קהת המליץ לערוך סעודה שלישית לכבוד 
מלאת 100 שנה להצהרת בלפור המביעה את תמיכת 
בריטניה בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. 
ההצהרה נמסרה ללורד ליונל ולטר רוטשילד ב- 2.11.17 עבור 
ההסתדרות הציונית. ההצהרה אושרה גם ע"י חבר הלאומים 

במסגרת מסמך המנדט הבריטי מ- 1922. 

5. בליל חג השבועות, לראשונה,  היו שתי מערכות 
מקבילות של שעורים, אחת בעברית והשניה בשפה האנגלית. 
היתה הצלחה ורבו מאוד המשתתפים. יישר כח לששון צ'קוטאי 
ועל ידו גם לגרשון לואל ולמאיר פכלר שארגנו את התכנית 

באנגלית. 

6. בתפילת ותיקין בחג השבועות הבא יש להתחיל בזמן 
הנכון כדי להגיע לתפילת העמידה עם הנץ החמה. כמו כן  צריך 
להשתדל להכין מראש, גם למניין הראשון, בעל קורא בתורה 
ובמגילת רות. בהעדר קורא למגילה עדיף לקרוא מתנ"ך מאשר 

לקרוא את המגילה מהקלף בטעויות. 

7. הפטרות. הוועד מבקש מהגבאים להפעיל שיקול דעת 
ולהעלות למפטיר רק חברים שיודעים לקרוא בדיוק סביר. 

                                                          מ. גיליס   ומ. זר כבוד 



Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim, June 7, 2017 
 
Present:  Simcha Edel, Pinchas Schiffman, Menachem Zer Kavod, 
Avraham David, and Michael Gillis. 

1. The discussion about seats in the synagogue will be taken up again at 
the next meeting. 
 
2. The Membership Meeting will be held on Motza’ei Shabbat Parshat 
Shelach, June 17, 2017. On Shabbat Beha’alot’cha and Shabbat Shelah, 
the gabbai will emphasize these important matters in the announcements: 
a) encouraging members to volunteer as candidates for membership in the 
Board; and b) the importance of a large attendance at the meeting in light 
of the significant decision to be made concerning carrying the Sefer Torah 
through the women’s section. 
 
3. Our member Motti Kehat has suggested that a Se’udah Shlishit be held 
in honor of the 100th Anniversary of the Balfour Declaration giving the 
support of Great Britain to the establishment of a national home for the 
Jewish people in Eretz Yisrael. The Declaration was sent to Lord Lionel 
Walter Rothschild on November 2, 1917, as the representative of the 
Zionist movement. The Declaration was also approved by the League of 
Nations under the British Mandate Document of 1922. 
 
4. On the night of Shavu’ot, for the first time, there were two parallel sets 
of shiurim, one in Hebrew and the other in English. This was successful 
and attracted a large number of  participants. Congratulations to Sasson 
Chakotai, as well as to George Lowell and Meir Fachler, who organized the 
program in English. 
 
5. The early morning minyan on Shavu’ot should start at the correct 
time in order to reach the Amidah with the sunrise. In addition, the Torah 
reader and someone to read Megillat Ruth must be prepared in advance, 
including for the first minyan. In the absence of someone to read the 
Megillah, it is preferable to read from a Tanach than to read from a klaff 
(scroll) with errors. 

6. Haftarot. The Board asks the gabbaim to exercise discretion and to call 
up for maftir only those members who know how to read with reasonable 
accuracy. 
 
                        Submitted by Michael Gillis and Menachem Zer Kavod. 


