
פרוטוקול ישיבת וועד בית הכנסת "עמק רפאים" 

כ"ג באב תשפ"א  1 באוגוסט 2011 

נוכחים: מיכאל גיליס (יו"ר), יונתן פורת, ליילה קורן, נועם קום, אלכס פומסון, מרטי וייסברג, 
ברכה אדלשטיין, מימי דיקמן 

היערכות לימים הנוראים 

בית הכנסת יארח שוב את החזן עידו שטיינמץ. הוא ישתתף בהזדמנויות בכל אחד מהמנינים. 

לאור המצב בקשר למגפת הקורונה הוחלט שבית הכנסת יהיה מלא רק עד שני שליש 
מהמקומות דהיינו כ120 מקומות. יש לעבוד על הפתרון לזה שיש יותר מקומות בצד של 

הגברים. המקומות יחולקו לפי סדר קבלת הבקשות למקומות. יתקיים מנין קטן יותר בבית 
הרב. ייעשה מאמץ שחוויית התפילה בשני המקומות תהיה דומה ככל האפשר. בשני המניינים 

יש להקפיד על התנהלות לפי אותם מנהגים ונהלים. בנוסף המניין של "דרך חברון" יתקיים 
באולם שנשכר לכך בבית ברט. 

בתפילות של ר"ה תתקיים הפסקה קצרה של כ15-20 דקות בה יוגש קידוש פשוט עם עוגות 
ושתייה. 

יונתן, כאחראי על ספרי תורה ידאג שבכל מניין יהיו שני ספרים. יש להחזיר את הספרים עד 
סוכות. 

מכיוון שהממשלה החליטה על הנהגת "תו ירוק" בהתקהלות של מעל 100 אנשים, הכניסה 
לבית הכנסת תהיה רק למחוסנים ולמחלימים ומ8.8 עם הצגת תוצאה של בדיקה מהירה תוך 

24 שעות. ההנחיות עשויות להשתנות והקהילה תשנה את הנהלים לפי הכללים של משרד 
הבריאות.  

שמעון ומימי קהן יטפלו בחלוקת מקומות ישיבה לימים הנוראים והודעה על כך תצא לפני 
שבת שופטים. הצד הכספי יהיה בידי מרטי ווייסברג. 

חידוש חברות ותרומות  

כדי לחדש חברות כל משפחה או זוג מתבקש לשלם 160 ₪ דמי חבר ועוד תרומה של 640 
₪. תשלומים אלה הם ללא קשר להשתתפות בתפילות בית הכנסת בראש השנה ויום כיפור. 

חברים בודדים ישלמו 80 ₪ ו320 ₪ בהתאמה. 

אורחים לימים נוראים שאינם חברים (כולל בני משפחה של חברים) ישלמו תרומה של 640 
₪ בלבד. כך ניתן להבחין בין אורחים שאינם מצטרפים כחברים וחברים המחדשים חברות 

בקהילה. אורחים המגיעים רק לר"ה או רק ליו"כ יתבקשו לשלם 320 ₪.  



קרן צדקה 

יש דאגה ממצב המאזן של קרן הצדקה. הוחלט שתפורסם תזכורת חוזרת על הצורך לתרום 
לקרן בליווי המכתב שחיבר מנחם זר כבוד בעניין. 

קורונה 

נמשיך להקפיד על הכללים של משרד הבריאות ונהיה קשובים לשינויים העלולים לבא 
בהמשך. במידה שתהיה סגר או מצב הדומה לסגר נשקול לחדש את המניינים בזום בימי חול. 

חזרנו למצב של חוסר וודאות ושינויים חדשים לבקרים. הוועד יחד עם כל חברי הקהילה 
בוודאי יעשו את הכול לשמור על הקהילה מכל בחינה וראשית כול על בריאותנו על ידי 

הקפדה על הכללים והתחשבות הדדית. 

כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה. 

Minutes of Meeting – Va’ad Beit Haknesset “Emek Refaim” 

 23 Av 5781 – 1  August 2021 

Present: Michael Gillis (chair), Jonathan Porath, Lila Korn, Noam Com, Alex 
Pomson, Marty Weisberg, Bracha Edelstein, Mimi Dickman 

Preparation for High Holidays 

We will again host Chazan Ido Steinmetz. He will lead services at each of the venues at 
different times. 

In light of the current Corona situation it is decided that the shul will be full to no 
more than two thirds capacity which is approximately 120 people. Solutions need to 
be found to the imbalance in available seating between the men’s and women’s 
sections. Places will be allocated in the order that applications are received. A smaller 
minyan will be held at the home of Rabbi Vilk. Every effort will be made to ensure 
that a similar tefillah experience will be had in both venues. In both venues care 
should be taken that the same customs and practices are followed. In addition, the 
“Derech Hevron” minyan will meet at Beit Barth. 

On Rosh Hashannah there will be a short break of 25-20 minutes, and a simple 
Kiddush with cake and drinks will be served. 

Jonathan Porath, who is responsible for sifrei torah will ensure that each minyan has 
two sefarim which should be returned by Sukkot. 



As the government has decided on “Tav Hayarok” for gatherings over a hundred 
people, entry to the shul will be permitted only to those vaccinated or who have 
recovered form Covid or who have a rapid negative test result within 24 hours. The 
rules are liable to change according to government decisions. 

Howie and Mimi Kahn will once again allocate places for the Holidays and a notice 
will go out before Shabbat Shoftim. Marty Weissberg will deal with payments. 

Renewing Membership 

To renew membership each family or couple is asked to pay 160 NIS as membership 
fee in addition to a donation of 640 NIS. These payments are due even if members 
will not reserve seats for the holidays. Single members will bay 80 NIS and 320 NIS 
respectively. 

Guests for the holidays (including family of members) will be expected to pay only the 
640 NIS. This distinguishes between guests and members. Guest who come only for 
Rosh Hashannah or only Yom Kippur are asked to pay 320 NIS. 

Keren Tzedakah 

The balance in the account is cause for concern. It was decided to repeat the 
announcement calling for donations together with Menachem Zer-Kavod’s letter. 

Corona 

We will continue to adhere strictly to the regulations of the Ministry of Health. If a 
lockdown is declared consideration will be given to renewing the ZOOM weekday 
minyanim. 

We find ourselves again in a situation of uncertainties with frequent changes. The 
va’ad together with all members of the community will do all they can to protect the 
community in every way possible by strict compliance with the regulations and 
mutual consideration. 

Ketiva V’Hatima Tovah – Shannah Tovah  


