
פרוטוקול ישיבת ועד מיום 12.3.18 
בהשתתפות: מנחם זר כבוד,  אברהם דוד,  ש. אדל, א. רודגולד, ד. ודלר, ציפי 

בנמלך וסטיוון דרוקר. 

נערך דיון בתכניות הפתח של "חלון לדלת" ומרחב החצר המזרחית: 1.

ס. דרוקר הסביר כי היה אצל יועץ בטיחות לפני שהוציא את ההיתר 2.
שניתן  גם על סמך מכתב היועץ. 

מבחינת הבטחון ברור שבכל מקרה של שריפה כדאי לצאת לחצר מאשר 3.
להשאר בתוך בית הכנסת וכן גם בכל אירוע ביטחוני טוב יותר לצאת 

לחצר ולא להשאר בבנין. 

הסבר התכנית:התקבל היתר להפוך החלון לדלת וישנם הפרשי גובה בין 4.
החלון לחצר ולכן צריך להציב כמה מדרגות. כמו כן יש לדאוג כי דלת 

היציאה מעזרת נשים תיפתח החוצה. 

אנו ממתינים לקבלת תשובת המודד בקשר להפרשי הגובה כדי 5.
שהאדריכל יוכל לסיים את התכניות. 

ד. ודלר ייזום שני שעורים שבועיים באנגלית בנושאים שונים כגון 6.
היסטוריה יהודית. 

בכל קידוש במימון הקהילה, ימונה אחראי, בתורנות, על הצד הלוגיסטי 7.
של הקידוש: הוצאת שולחנות והחזרתם וסידור החצר. באחריות אלכסיס 

רודגולד. 

בישיבה הבאה יידון פרוטוקול מישיבת ועדת העיצוב מיום 29.1.18 וכן 8.
ועדת בעלי התפילה. 

                            -- ציפי בנמלך ומנחם זר כבוד 

Minutes of Board Meeting of  
Bet Knesset Emek Refaim 
March 12, 2018 

Present: Menachem Zer Kavod, Avraham David, Simcha Edel, Alexis 
Rodgold, Dovid Wadler, Tzipi Benmelech, and Stephen Drucker. 



1. A discussion was held on the plans for converting a window into an 
exit and for the area of the eastern courtyard. 

2. Stephen Drucker explained that he consulted with a safety 
consultant before applying for the permit, which was also given on the 
basis of an attorney’s letter. 

3. In terms of emergencies, it is clear that in case of fire it is better to 
go out to the yard than to stay inside the synagogue, and also in any 
other security situation it is better to go out into the yard and not stay 
in the building. 

4. Explanation of the plan: A permit has been granted to turn the 
window into a door. There is a difference in height between the 
window and the courtyard so some steps will have to be installed. We 
also have to provide an exit door from the women’s section that 
opens outwards. 

5. We are waiting for the surveyor’s feedback regarding the height 
differences so that the architect can complete the plans. 

6. Dovid Wadler proposed two weekly classes in English on various 
topics such as Jewish history. 

7. In every kiddush sponsored by the community, there will be a rota 
for someone to be responsible for taking out the tables and returning 
them and setting up the courtyard. Alexis Rodgold will be the 
coordinator. 

8. The next meeting will discuss the minutes of the meeting of the 
Design Committee on January 29, 2018, as well as the Committee for 
the Ba’alei Tefillah for the Yamim Nora’im. 

           -- Submitted by Tzipi Benmelech and Menahem Zer Kavod  


