
פרוטוקול ישיבת ועד הקהילה מיום 20.11.17** 

נוכחים: אלכסיס רודגולד,שמחה אדל, מנחם זר כבוד, דוד ודלר, דוד אוליבסטון, מיכאל 
גיליס, אברהם דוד, ציפי בנמלך ופנחס שיפמן. 

1. בכל שבת מברכין יערך קידוש לקהילה לאחר התפילה. חברי הקהילה 
נקראים בזה לתרום קידוש של שבת מברכין כדי לציין אירועים אישיים ומשפחתיים 
ולשתף את חברי הקהילה בשמחתם. בדרך זו ימומנו רק חלק מהקידושים ע"י קופת 
הקהילה. אושר תקציב בסך 10,000 ש"ח לשנת 2018. בחודשי החורף ימומש 

הקידוש אם לא תהיה תחזית של גשם לשבת. עלות הקידוש היא 1900 ש"ח. 

2. לוח הזיכרון שעל הקיר האחורי. כל חבר בקהילה יוכל  להזמין לוחית עבור 
קרובים שנפטרו. בגין כל תוית תנתן תרומה בסך 1000 ש"ח ומעלה לקרן הצדקה על 
שם הנפטר. כידוע , בכל חודש שחל בו היארצייט של הנפטר, אנו דואגים להדלקת 

את הנורית לזכרון. 

3. בראש השנה יהיה אותו הגבאי בשני הימים. הוא גם ידאג למסור לגבאי של 
יו"כ את הרשימה המדוייקת של העולים לתורה בר"ה ושאר הכיבודים, למניעת 

כפילויות. 

4. לא תתקיים תפילת ערבית של ר"ה בציבור בבית הרב. 

5. נושאים נוספים מישיבת הועד ב- 18.10.17: אושר תקציב הדרכה לשבתון 
בכפר עציון בשבת פר' "אמור" בסך עד 4,000 ש"ח. 

6. טעויות בקריאה בתורה. רק הרב או הגבאים שעל הדוכן יתקנו את השגיאות 
אם יהיו. אין להחזיר את בעל הקורא בשגיאות שאינן משנות משמעות. 

7. השבתון באייר תשע"ט יתקיים בבית ההארחה בעכו. אושר תשלום מיקדמה 
בשעור 10% - 20% כפי שידרש.חברים המעוניינים יכולים להרשם ברשימה 

מוקדמת אצל חברנו קלמן פיינברג. 

8. ברכות על ראש כל הנושאים בארגון חגי חודש תשרי:  בארגון הקידושים: 
שמעון קהן, זהבה זר כבוד, משפחת ימר ומשפחות בנסון וזרובניק וכן למארגני 
הלימוד בליל הושענה רבה : ששון צ'קוטאי וגרשון לואל ולכל הגבאים ובעלי התפילה 

– יישר כוחכם. 

9. נושאים לדיון בישיבה הבאה: קביעת המחיר עבור מקומות לאורחים בני 
המשפחה בימים הנוראים. מספר המשתתפים המשתנה משנה לשנה בר"ה. ועדת 

בעלי תפילה בימים הנוראים.  

                                   שמחה אדל.  מיכאל גיליס.  מנחם זר כבוד. 



Minutes of Board Meeting of Bet Knesset Emek Refaim, 
November 20, 2017 

Present: Alexis Rodgold, Menahem Zer Kavod, Dovid Wadler, David 
Olivestone, Michael Gillis, Simcha Edel, Avraham David, Tzipi Benmelech, 
and Pinchas Schiffman. 

1. Every Shabbat Mevarchin a kiddush will be held for the congregation 
after the service. Members of the community are invited to sponsor the 
Shabbat Mevarchin Kiddush to commemorate personal and family events 
and to include the members of the community in their simcha. In this way, 
only some of the kiddushim will be financed by shul funds. A budget of NIS 
10,000 was approved for 2018. In the winter months, the kiddush will be 
held if there is no rain forecast for Shabbat. The cost of the kiddush is 1900 
NIS (joint sponsorships are possible). 
2. The Memorial Board on the Back Wall. Members of the community 
can order a plaque for relatives who have died. The donation requested for 
each plaque is NIS 1,000 or more to the charity fund in the name of the 
deceased. As is customary, we make sure to illuminate the memorial light 
during the month of the deceased's yahrzeit. 
3. On Rosh haShanah the same gabbai will preside on both days. He will 
also arrange to give the Yom Kippur gabbai the exact list of those who 
received honors on Rosh haShanah, in order to prevent duplication. 
4. There will be no Ma’ariv Service in the rabbi's home on Rosh 
haShanah. 
5. Additional Topics from the Vaad meeting on October 18, 2017: A 
budget for the madrich for the Shabbaton in Kfar Etzion on Shabbat 
Parshat Emor was approved for up to NIS 4,000. 
6. Errors in Reading the Torah. Only the rabbi or the gabbai on the bimah 
will correct mistakes. The reader should not be required to correct errors 
that do not change the meaning. 
7. The Shabbaton in Iyar 5779 will be held at the guest house in Acre. A 
deposit of 10%–20% which was requested was approved. Members who 
are interested can register on the advance list through Kal Feinberg. 
8. Acknowledgement to All Those Involved in the Tishrei Holiday Period: 
the gabbaim, ba’alei tefillah, and ba’alei tekiah; for arranging the 
kiddushim: Howie Kahn, Zehava Zer Kavod, the Yammer family and the 
Benson and Zerobnik families; as well as the organizers of the learning on 
the night of Hoshana Rabbah: Sasson Chacoty and George Lowell. 
9. Topics for Discussion at the Next Meeting: Determining the price for 



seats for family guests on the High Holidays; the number of participants 
changing from year to year in Rosh haShanah; the Ba’alei Tefillah 
Committee for the High Holy Days. 
 
Submitted by Simcha Edel, Michael Gillis and Menachem Zer Kavod  


