
             פרוטוקול ישיבת ועד מיום  26.7.17 

שמחה אדל,  אלכסיס רודגולד,  אברהם דוד,  יעקב בסטהוף,   נוכחים: 
זר כבוד.  ומנחם  גיליס  מיכאל  ציפי בנמלך,  דוד אוליבסטון,  דוד ודלר, 

איחולי הצלחה לדוד ודלר, החבר החדש בועד העמותה. 

שמירה. נדון נושא השמירה בשבת בבוקר בבית הכנסת.	 .1

ברכות השחר. סוכם כי נחזור לסדר התפילה כפי שהיה  .2
מתחילה  ולפיו  שנים  כחמש  לפני  עד  הכנסת  בית  נוסד  מאז 
התפילה בציבור מ "רבי ישמעאל אומר", החל בשבת פר' ואתחנן 

כולל כל ימות החול. במצורף מכתב הרב בנושא.	

ועדת בעלי התפילה בימים הנוראים: אברהם דוד, פנחס  .3
שיפמן, שמחה אדל ומרדכי פנקובר.על הרשימות להיות  מוכנות 

לא יאוחר מיום א' באלול.	

של  בתא  נמצא  במקרה חרום,  לשימוש  טלפון סלולרי,  .4
חברנו אליעזר ברוקהיימר.	

קלמן  חברנו  דום לב.   למצב חרום,  נרכש  דפיברילטור  .5
לשימוש  הדרכה  לארגן  ידאג  וכן  עליו  אחראי  יהיה  פיינברג 

הקהילה בו ע"י ד"ר דינה טוברמן במוצ"ש.	

אלול  בראשית  תתבצע  הנוראים  לימים  מקומות  הזמנת  .6
באמצעות אתר העמותה.	

מתוכננים קידושים אחרים ,יערך  שלא  בחודש  קידושים.  .7
למימון  להתנדב  מתבקשים  החברים  בשבת מברכין.  קידוש 
תמיד  שהרי  קהן  לשמעון  מקדימה  הודעה  הבא ע"י  הקידוש 

יכולה להמצא "סיבה למסיבה".	

שני  מתבקשים  בבית הכנסת.  לאורחים  מקומות  .8
במנין  שבת  בלילות  לאורחים  של "מושיב"  לתפקיד  מתנדבים 

השני.	

ועדת הצדקה. יישר כח  לסוזן ימר על התפקיד שמילאה.  .9
חברתנו תמר צ'קוטאי מחליפה אותה בתפקיד. בהצלחה!	



התפקיד  על  אסטרין  לאשר  כח  יישר  ועדת הביקורת.  .10
להמן  דניאל  חברנו  את  מינו  הנותרים  הועדה  חברי  שמילא. 

במקומו. בהצלחה!	

למיכשור  לעמותת "צמת"  בסך 1250 ש"ח  תשלום  אושר  .11
הקהילה  חברי  לשלושה  אוטומטי  לחיוג  הקודש  בארון  חדש 
למקרה של פריצה. יש לבדוק אפשרות התקנת החיישן על הסורג 

במקום על דלת הארון למניעת אזעקות סרק.

                                            מיכאל גיליס           מנחם זר כבוד 

Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim  
July 26, 2017 
 
Present: Yaakov Besthof, Avraham David, Alexis Rodgold, Simcha Edel, 
Dovid Wadler,  David Olivestone, Tzippi Ben Melech, Michael Gillis, 
Menachem Zer Kavod. 
Best wishes to the new member of the board, Dovid Wadler. 

1. Security. The issue of security in the shul on Shabbat morning was 
discussed.  
2. Birchot haShachar. It was agreed that we would return to order of service 
as it was from the synagogue’s founding until about five years ago, namely 
that we begin at “Rabbi Yishmael Omer”. This will start on Shabbat Parshat 
Etchanan, and includes weekdays. Attached is a letter from the Rav on the 
subject.  
3. Committee for the Yamim Nora’im: Avraham David, Pinchas 
Schiffman, Simcha Edel and Monty Penkower. The lists of chazanim must 
be prepared no later than the first of Elul.  
4. A cell phone for emergency use is now kept in the seat of Eliezer 
Bruckheimer (front right corner of the shul).  
5. A Defibrillator has been purchased for use in emergency cases of cardiac 
arrest. Kalman Feinberg will be responsible for it and will arrange for a 
community demonstration on how to use it by Dr. Dina Toberman on an 
upcoming motza’ei Shabbat.  
6. Seat Reservations for the Yamim Nora’im may be applied for from the 
beginning of Elul through the website.  



7. Kiddushim. In a month in which no other kiddushim are planned, a 
kiddush will be held on Shabbat Mevarchim. Members are asked to sponsor 
a kiddush by informing Howie Kahn, since there can always be a “reason to 
celebrate”.  
8. Seats for Visitors to the Shul. Two volunteers are needed to serve as 
ushers to find seats for visitors at the second minyan on Friday nights.  
9. Charity Committee. Our gratitude to Susan Yammer who is stepping 
down from the role she has filled on the Charity Committee. Tamar Chakoty 
will be replacing her in the position. Behatzlachah!  
10. The Audit and Review Committee. Our gratutude to Asher Ostrin who 
is stepping down from the role he has filled on the Audit and Review 
Committee. The remaining members of the committee have appointed 
Daniel Lehmann as his replacement. Behatzlachah!  
11. Aron Kodesh.  A payment of NIS 1250 was authorized to Tzomet for a 
new piece of equipment in the Aron Kodesh which will automatically dial 
three members of the community in case of a burglary. We will also look 
into the possibility of installing the sensor on the metal grille instead of on 
the doors themselves in order to prevent false alarms.  
 
                            Submitted by Michael Gillis and Menachem Zer Kavod 


