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פרוטוקול: 

תפילות ימים נוראים 

ארגון התפילות בימים הנוראים ובחגי תשרי התנהל למופת על ידי 1.
צוות הגבאים. ראוי לציין את מועדי התפילות, תכנון הזמנים ועמידה 
בלוחות הזמנים.  יש להודות לחברי הוועדה לבחירת בעלי התפילה, 

דוד אוליבסטון, מרשה רוט-אייזקס ושמחה אדל על עבודתם. 

יש  להודות לכל בעלי התפילה בעלי התקיעה והגבאים על התנהלות 
התפילות בימים הנוראים. 

2. דברי תורה וחיזוק- דברי תורה נאמרו בערב ראש השנה וביום כיפור. 
בנוסף נאמרו דברי חיזוק לפני תקיעת שופר ותפילות נעילה במניין בית 

הרב.  

נדרש לגוון בין הנואמים ובתכנים וליצור אחידות בין המניינים לגבי 
תזמון הדרשות. 

3. בעלי תפילה- מומלץ לקיים משוב בקרב ציבור המתפללים, לגבי 
שביעות רצונם מתפילות הימים הנוראים, וכן המלצות לשיפור. נדון האם 

יש הצדקה להביא חזנים שאינם חברי קהילה.  

4. שני מניינים- בימים הנוראים התקיימו שני מניינים נפרדים. ניכר שיש 
הצדקה להמשיך ולקיימם. לאור צפיפות בבית הכנסת ברח' יעל ומצוקת 

מקומות בעזרת נשים.  



5. הפסקת בוקר - יש לבחון את אורך ההפסקה בין תפילת שחרית 
לתקיעות השופר. ניכר כי הפסקה של 40 דקות היתה ממושכת ויש 

לקצרה לחצי שעה לכל היותר.  

6. סוכות- יש להמשיך ולבנות סוכה ברחבת בית הכנסת. ציין כי בלימוד 
הושענא רבה הוגש כיבוד ללא סוכה.  

7. לימוד הושענא רבא - ראוי לציין את ארגון השעורים עם מיטב 
מרצים ע"י משפ' צקוטאי. במקביל התקיים לימוד לדוברי השפה 

האנגלית. היו חברים שנהנו מאד מהתכנית באנגלית אבל היתה גם דעה 
שהתוכן לא התאים לערב של לימוד תורה. באופן כללי, הוועד ממליץ 

לבחון את התכנים המתאימים ללימוד ביום חשוב זה.  

8. שמחה תורה- התפילות וההקפות אורגנו כראוי. קריאת התורה 
לנשים הנשים אורגן בהצלחה ותיאום לוחות הזמנים עבד יותר טוב 

מבעבר. ניכרת שביעות רצון מטכס כלת התורה בקרב הנשים. מומלץ 
לשדרג את שקיות הממתקים הניתנות לילדים לכבוד החג. 

9. חצר מזרח- נתקבלו תלונות, על כך שלא הכי בטוח לילדים לשחק 
בחצר בית הכנסת החדשה ללא השגחת הורים. אי לכן מומלץ לשלט 
במקום ולהזהיר על חובת פיקוח מצד ההורים על פעילות ילדיהם. יש 

לבחון מול סוכן הביטוח, את מידת האחריות של בית הכנסת על ציבור 
המתפללים והילדים השוהים ומשחקים במקום. 

10. קיום מניין צעירים מאוחר, בשבת בבוקר- הצעת סטיב דרוקר 

החבר סטיב דרוקר, הציע לוועד לקיים בשבתות בבוקר שני מניינים 
נפרדים.  

כאשר מניין א' יחל בשעה: 7:00 ומניין ב' בשעה: 9:15.  

סטיבן דרוקר נימק את הצעתו בכך שקיום מניין נוסף בשבת בבוקר 
בשעה מאוחרת יאפשר שגרת השבת ללא לחץ זמנים בבוקר. הביע  

רצון אישי שלא למהר לתפילת השבתו ואמר שיש עוד מתפללים 
החושבים כמוהו. המניין המאוחר, ייתן פתרון ראוי לצעירים עם ילדים 



להגיע ולהתפלל אצלנו בנוחות. לדעתו, כקהילה שנותנת שירותים באזור 
יש להתחשב גם באוכלוסייה הצעירה שמתגוררת בשכונה.  

הערות חברי הוועד בהתייחס להצעת סטיב דרוקר: 

מדובר בשינוי מהותי באופי בית הכנסת. כוועד עלינו לשקול ביסודיות 
את טובת הקהילה. 

ייתכן שזה יכניס יותר צעירים, אך זה עשוי לגרום לפערים בין המניינים. 
הדבר יורגש בהשתתפות בקידושים הקהילתיים. 

השאלה הנשאלת, האם המגיעים למניין השני, יהיו חלק מחברי הקהילה 
או שהם מתפללים  מזדמנים בלבד שיגיעו מטעמי נוחות ? 

מבחינת המקום שבית הכנסת שלנו מצוי בהיכל אחד, זה מאוד בעייתי. 
מנינים דומים מתקיימים בבית כנסת ניצנים ובבית הכרם ששם יש 

אולמות נוספים וניתן לקיים את התפילות במקביל וללא כל הפרעה 
וכמות המתפללים גדולה. 

פיצול המניינים יחייב מספר גבהים נוספים. 

לאותם הצעירים שיגיעו לתפילה אין כל מחויבות לקהילה. אנו מחפשים 
דרך להצעיר את הקהילה שלנו ולשתף יותר צעירים כחברי הקהילה.  

אמנם אנו קהילה "מזדקנת",  אבל ממש לא קהילה במצוקה. כיום 
הקהילה שלנו משגשגת ובהחלט רוצה מתפללים צעירים כחלק ממנה.  

יש לדון בסוגיה ביסודיות ולבחון את כל ההשלכות. כל הצעה בנושא 
צריכה לעבור את אישור אסיפת חברי הקהילה.   

11. הוועד החליט שייאמר "מי שבירך" כל שבוע עבור הנשים שיום 
הולדתן העברית חלה במשך השבוע הקרוב. 

רשם נועם קום 



Minutes of Meeting of the Va’ad of Bet Knesset Emek 
Refaim  
November 3, 2019 

Present: 
Michael Gillis, Jonathan Porath, Azaria Rein, Zippi Benmelech, David 
Olivestone, Mimi Dickman, Simcha Edell, Devorah Preiss-Bloom, 
Noam Com, 

1.  Yamim Nora’im: The services throughout the High Holidays 
and the holidays of Tishrei were conducted by the gabba’im in an 
exemplary manner, including the timing and keeping to the schedule. 
We also thank the members of the committee for selecting the 
chazanim: David Olivestone, Marsha Roth-Isaacs and Simcha Edell. 
Thank you to all the chazanim, ba’alei teki’ah and the gabba’im for the 
way the services were conducted.  
  
2. Divrei Torah: Divrei Torah were given at the Rosh Hashanah 
evening and Yom Kippur services. In addition, there were derashot 
prior to the blowing of the shofar and Ne’ilah in the Rabbi’s house 
minyan. We need to diversify the speakers and the content and also to 
follow the same pattern in both minyanim regarding the scheduling 
of derashot. 

3. Chazanim: A survey should be sent out to the membership to 
ascertain their level of satisfaction with the services of the Yamim 
Nora’im, as well as to seek recommendations for improvement. We 
should discuss whether it is necessary to bring in chazanim who are 
not shul members. 

4. Two Minyanim: Two separate minyanim are held on the Yamim 
Nor’aim. It is evident that there is a justification for continuing this in 
light of the crowding of the synagogue on Rechov Yael and the 
shortage of women’s seats. 



5. Morning Break: The length of the break between shacharit and 
the blowing of the shofar should be reconsidered. It was evident that 
the 40-minute break was too long and should be shortened to half an 
hour at most. 

6. Sukkot: It is necessary to always build a sukkah in the shul 
courtyard. On Hoshana Rabah, refreshments were served without a 
sukkah. 

7. Hoshana Raba Learning: Thank you to the Chacoty family for 
bring in such excellent speakers. At the same time there was a 
program for English speakers. Many members enjoyed the program 
in English, but some felt that the content was not appropriate for an 
evening dedicated to Torah study. The va’ad recommended a 
reconsideration of what is appropriate content for study on this 
important day.  

8. Simchat Torah: The tefillot and the hakafot were well organized. 
The Torah reading for the women was successfully organized and the 
scheduling worked better than previously. There was evident 
satisfaction among women with the arrangements for the Kallat 
Torah. There should be better candy bags for the children. 

9. The East Courtyard: Complaints have been received that it is 
not safe for children to play in the shul’s new courtyard without 
parental supervision. A sign should be put up warning parents that 
parents must supervise their children’s activities. The extent of the 
synagogue’s responsibility for members and children playing in the 
courtyard should be checked with the insurance agent. 

10. Establishing a Later Minyan for Young People on 
Shabbat morning. A Proposal by Stephen Drucker.  

Our member Stephen Drucker presented a proposal to have two 
separate minyanim on Shabbat mornings. 



The proposed first Shabbat minyan would begin at 7:00 am 
and the second at 9:15 am. 

Steve suggested that having a later Shabbat morning minyan would 
allow for a Shabbat routine without stress in the morning. He prefers 
not to rush to his Shabbat minyan, saying that there were other 
worshipers who think like him. A late minyan would allow young 
people with children to come and daven with us comfortably. In his 
opinion, as a community that provides services in the area, the young 
population living in the neighborhood should also be considered. 

Va’ad members’ comments on Steve’s proposal: 

• This would be a fundamental change in the nature of the shul. As a 
va’ad we must thoroughly consider what is good for the community. 
• It may bring in more young people, but it may cause a gap between 
those attending the minyanim. This would be felt by the attendance at 
shul kiddushim. 
• The question was asked, would those attending the second minyan 
be shul members, or just casual attendees for convenience? 
• In terms of the location, when our shul consists of only one hall, this 
is very problematic. Similar minyanim are held at Nitzanim and in 
Bet Hakerem where there are additional rooms and the tefillot can be 
held concurrently and without any problem, even when there is a 
large attendance. 
• Splitting the minyan would require a number of additional 
gabba’im. 
• Those young people who would come to daven have no commitment 
to the shul. We are looking for a way to rejuvenate our community 
and involve more young people as shul members. 
• While we are an “aging” community, it is not a community in crisis. 
Today our shul is thriving but definitely wants young attendees as 
part of it. 



• The issue must be thoroughly discussed, and all the implications 
examined. Any proposal on this issue must pass the approval of the 
general membership meeting. 

11. Mi Sheberach for Women: The va’ad decided that a Mi 
Sheberach will be said each Shabbat for the women whose Hebrew 
birthday is in the coming week. 

Submitted by Noam Com


