
פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת בית כנסת עמק רפאים מיום 13.7.19 

ליו"ר האסיפה נבחר שמחה אדל ולמזכירה נבחר מנחם זר כבוד. 

יו"ר הועד דיבר על כמה פעולות חשובות שנעשו בשנה זו. זר כבוד  הסביר פרטים חשובים 1.
בדוח הכספי ובדוח המילולי. 

המשתתפים אישרו את הדוח הכספי לשנת 2018 ואת הדוח המילולי לשנת 2018. 2.

מר דניאל להמן הציג את דוח ועדת הביקורת המאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי. 3.

אושרה ועדת הביקורת בהשתתפות דניאל להמן וג'ון קורי. 4.

אושר המשך העסקת רו"ח אלן ש. יריחובר לשנת 2019. 5.

אושר תיקון לתקנון סעיף ה' 2 י', בעמ' 4. בתקנון כתוב: " הועד יסמיך שלושה מבין חבריו 6.
לחתום בשם העמותה...". מעתה יכתב: "הועד יסמיך שלושה מבין חברי העמותה לחתום 

בשם העמותה...". 
נבחר ועד חדש בהשתתפות 11 חברים: ציפורה בנמלך, דבורה געלה פרייסבלום, שמחה דוד 7.

אדל, מיכאל יעקוב גיליס, דוד אוליבסטון, יהונתן פורת, נעם קום, אלכס פומסון, עזריה ריין, 
יעל להמן ומרים דיקמן. 

אושרו בקשות בכתב של 20 מחברי הקהילה להיות חברי העמותה. חברים אלו השתתפו 8.
בהצבעה על הסעיף הבא. 

אושרה הצעת הועד כדלקמן: מתוך שאיפה לקדם בית הכנסת כמקום תפילה מזמין לחברים 9.
חדשים ומסביר פנים לאורחים, מוצע שבית הכנסת יפסיק לחלק מקומות קבועים בבית 

הכנסת. אין בהצעה זו לגרוע מזכויותיהם של חברים שרכשו מקומות קבועים טרם קבלת 
הצעה זו.  

                     
-- מנחם זר כבוד (מזכיר),  שמחה אדל (יו"ר) 



Minutes of the General Meeting of Members of Bet Knesset Emek Refa'im 
on July 13, 2019. 

Simcha Edel was elected chair of the meeting and Menachem Zer Kavod as 
recording secretary. 

10.The chair of the shul board (Michael Gillis) reported on various important 
activities that were carried out during this year. Menachem Zer Kavod 
explained significant details in the financial report and in the verbal report. 

11. The meeting approved the financial report and the verbal report for the 2018 
fiscal year. 

12.Daniel Lehman presented the report of the Audit and Review Committee 
endorsing the financial report and the verbal report. 

13.The report of the Audit and Review Committee, consisting of Daniel Lehman 
and John Corre, was approved. 

14.Approval was given to the continuation of the employment of Alan S. 
Jerichower as the shul’s accountant for 2019. 

15.An amendment to the articles of association section, E (2), at p. 4 was 
approved. The regulations stipulate: “The board may authorize any three of 
its members to sign on its behalf.” The revised version states: “The board may 
authorize any three members of the organization to sign on its behalf.” 

16.Eleven members of the new board were elected: Tzippy Benmelech, Devorah 
Preiss-Bloom, Simcha Edel, Michael Gillis, David Olivestone, Yehonatan 
Porat, Noam Kom, Alex Pomson, Azaria Rein, Yael Lehman, and Mimi 
Dickman. 

17. The written applications of 20 shul members to become members of the 
“Amuta” (the legal organization of the shul) were approved. These members 
participated in the vote on the next section. 

18.The meeting approved the following proposal made by the board: In order to 
advance the Beit Knesset as a place that is welcoming to new members and 
and to guests, it is proposed to discontinue the allocation of new permanent 
seats. This proposal does not affect the rights of those members who acquired 
permanent seats prior to the adoption of this proposal.” 

Submitted by: Menachem Zer Kavod / Simcha Edell 


