
פרוטוקול 29.1.2018 
משתתפים: ציפי בנמלך, שמחה אדל, מיכאל גיליס, דוד אוליבסטון ומנחם זר 

כבוד 

קביעת לוח שנתי לישיבות הועד לכל השנה לפי הכלל שבד"כ 1.
תתקיים הישיבה ביום שני שלאחר שבת מברכין: 12.2.18, 
   8.10.18 , 6.8.18 , 9.7.18, 11.6.18  ,14.5.18  ,16.4.18
5.11.18,  3.12.18. הישיבה הבאה תתקיים ב- 19.2.18        

ב-20:00. 

חלון לדלת. בישיבה הבאה יתקיים דיון מפורט בנושא, כולל התכנון 2.
הסביבתי והכנה לקבלת הצעות לביצוע. לישיבה יוזמן גם חברנו 
סטיוון דרוקר שאחראי על הנושא. לצורך התכנון הסביבתי אושר 

תקציב שעד 7000 ש"ח. 

נערך דיון על אפשרות שאילת ספרים מספרית בית הכנסת. 3.

מחפשים מתנדב להבאת העלון Torah Tidbitsלבית הכנסת. 4.

חברתנו דבורה פרייסבלום התנדבה לארגן נשים לשירת ההלל 5.
בראשי החדשים. שירת ההלל הראשונה תתקיים ב-א' אדר    
16.2.2018  בבית הכנסת. החברות המעונינות להצטרף יודיעו 

לדבורה. 

                                                 -- מיכאל גיליס ומנחם זר כבוד 

Minutes of Board Meeting of  
Bet Knesset Emek Refaim 
January 29, 2018 

Present: Tzipi Benmelech, Simcha Edel, Michael Gillis, David 
Olivestone and Menachem Zer Kavod. 

1. An Annual calendar was set for the meetings of the Board for the 
whole year according to the practice that the meeting usually takes 
place on the Monday following a Shabbat Mevarchim: 12.2.18, 



16.4.18, 14.5.18, 11.6.18, 9.7.18, 6.8.18, 8.10.18 5.11 18, 3.12.18 
The next meeting will take place on 19.2.18 at 20:00. 

2. Converting a Window into an Exit Door. A detailed discussion 
will be held at the next meeting, including environmental planning and 
preparation for proposals for implementation. The meeting will also 
be attended by our member Steven Drucker, who is in charge of the 
project. For the purpose of planning, a budget of up to NIS 7,000 was 
approved. 

3. Borrowing Sefarim. A discussion was held about the possibility of 
borrowing books from the synagogue. 

4. Torah Tidbits. A volunteer is needed to pick up the Torah Tidbits 
publication from the OU Center each week. 

5. Hallel for Women. Our member Devora Preiss-Bloom has 
volunteered to organize women to sing Hallel on Rosh Chodesh. The 
first singing of Hallel will be held on Rosh Chodesh Adar, February 
16, 2018, in the shul. Women who are interested in joining should 
inform Dvora. 

                    -- Submitted by Michael Gillis and Menahem Zer Kavod  


