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 :ןוידה ינכת

 ללפתהל םיגהונ רוביצ יחילשמ םיברש ךכ לע הנעט התלע -רוביצ יחילש חסונ .1
 ןונגסה לע רומשל םישקבמה םיללפתמל םחורל ונניא רבדהו תיזנכשא הרבהב
 רוביצה יחילש ,רשפאה תדימבש ,שקבמ דעווה .תסנכה תיב לש ירוקמה ילארשיה
 ירשפא ונניא רבדהש הנבה תמייק הז םע דחי .תילארשי-תידרפס הרבהב וללפתי

 תמדוק הטלחה ריכזהל שקבמ דעווה .תסנכה תיבב הביתה ינפל רבועש ימ לכ רובע
 ךותמ ,םתרבהל םאתהב םינזחה תריחבב ןוזיא רוצייל םיאבגה תוירחאבש ,ולש
  .הליהקה ירבח תשירדב דומעל הנווכ
 

 העצהל ףסונב .רקובב תבשב םיניינמ ינש םייקל העצהב,ךשמה ןויד םייקתה .2
 םיניינמ ינש לש םויק לוקשל תפסונ העצה התלע ,רקורד ןביטס לש תירוקמה
 לכוי רבדה .8:30 העשב ינש ןיינמו 6:30 העשב המכשה תליפת ,דחא -תותבשב
 תעדל .הליהקה לוציפ לש הנכס םג וב שי לבא תסנכה תיבב תופיפצל רשקב רוזעל
 יהשלכ העצה רשאי דעווש הדימב .הצממו ףיקמ ןויד בייחמ הזכש יוניש לכ דעווה
 הבישיב וחכנש דעווה ירבח רפסמו ליאוה .הליהקה ירבח תפיסאב רושיא בייחת איה
 םע הבישיב ןוידה תא ךישמהל אלא ןודינב הטלחה לכ לבקל אלש טלחוה טעומ היה
  .רתוי הלודג תוחכונ
 

 םע רקובב םיניינמה ינש ירחא "יתרוסמ שודיק"  תכירעב הנשה םג ןיוצי טבשב ו"ט .3
 םיכסה תרופ ןתנוי .לארשי ץרא תוריפ ויהי תוריפה ,רשפאה תדימב .תוריפ לש דוביכ
 .דוביכה תכירעל תוירחא תחקל
 

 ןונקתל ינכדע חסונ הניכהו הסנכתה ,ןונקתה תנכהל הדעווה -התומעה ןונקת .4
 דעווה לש ורושיא ירחא .דעווה תבישיב ןוידל אבוי ןונקתה ראורבפ שדוחב .התומעה
 ותגצה ינפל וב ןייעל םירבחל ןמז קיפסמ םע התומעה ירבח לכל רובעי שדחה ןונקתה
 .התומעה לש תיתנשה תיללכה הפיסאב
 

 
 .2.2.20 ,טבשב 'ז 'א םויב  20.00 העשב םייקתת האבה דעווה תבישי .5

 

  םוק םעונ :םשר

  



Beit Knesset Emek Refaim 

Minutes of Vaad Meeting – 8 Tevet – 5 January 2020 

Present: Michael Gillis (chair); Tzipi Benmelech; Noam Kom; Alex Pomson; Jonathan Porat; 
Azaria Rein 

  

1. The nusach and accent of shlichei tzibbur – Some members have noted that many shlichei 
tzibbur use an Ashkenazi accent, which is not to the taste of many members who wish to 
maintain the original Israeli style of the Beit Knesset. The committee requests that, as far as 
possible, shlichei tzibbur use a Sephardi-Israeli accent. At the same time, it is understood 
that this is not possible for everyone who leads the tefillah. The committee wishes to remind 
the gabbaim of an earlier decision, that it is their responsibility to aim at a balance in 
choosing the shlichei tzibbur with regard to their accent out of consideration of the concerns 
of many of the members of the kehillah. 

 

2. A follow-up discussion was held with respect to the suggestion of holding two minyanim 
on Shabbat morning. In addition to Stephen Drucker's original proposal, it was suggested 
that the vaad consider having two minyanim on Shabbatot, one, a hashkamah at 6:30 and a 
second at 8:30. This might help with overcrowding in the Beit Knesset but it also has the 
danger of fragmenting the community. In the opinion of the Vaad, any such change requires 
a comprehensive and exhaustive discussion. To the extent that the Vaad  approves any 
proposal, it will require approval at the annual general meeting. As the number of Vaad 
members attending was relatively small, it was decided not to make any decision on the 
matter but to continue the discussion at the next meeting with a larger attendance. 

 

3. Tu B'Shvat will again be marked with the traditional " Kiddush" this year after each of the 
minyanim in the morning with refreshments of fruit. If possible, the fruits will be the fruits of 
the Land of Israel. Jonathan Porat agreed to take responsibility for the refreshments. 

 

4. Articles of Association (Takanon) - The Committee for the preparation of the Takanon has 
convened and prepared a draft of an updated version of the Takanon. In the February Vaad 
meeting, the draft will be discussed. Once approved the new Takanon will be distributed so 
that all members of the association have enough time to review it before it is presented at 
the annual general meeting. 

 

5. The next vaad meeting will be held at 8:00 pm on Sunday 7th of Shvat, 2.2.20. 

Recorded by Noam Kom 

 


