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AARRTTIICCLLEE    II  --  NNAAMMEE  

  

TThhee  nnaammee  ooff  tthhiiss  CCoonnggrreeggaattiioonn  iiss  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  llooccaatteedd  aatt  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa..  

  

AARRTTIICCLLEE  IIII  --  PPUURRPPOOSSEE  

  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  sshhaallll  bbee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  SSyynnaaggoogguuee  aanndd  ssuucchh  rreelliiggiioouuss,,  

eedduuccaattiioonnaall,,  ssoocciiaall  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  ootthheerr  lliiffee  ccyyccllee  rriittuuaallss  aass  wwiillll  hheellpp  ssttrreennggtthheenn  

CCoonnsseerrvvaattiivvee  JJuuddaaiissmm  iinn  tthhee  aarreeaa..  

  

AARRTTIICCLLEE  IIIIII  --  MMAANNNNEERR  OOFF  WWOORRSSHHIIPP  

  

TThhee  rreelliiggiioouuss  sseerrvviicceess  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

CCoonnsseerrvvaattiivvee  ttrraaddiittiioonn..  

  

AARRTTIICCLLEE  IIVV  --  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  

  

SSeeccttiioonn  11..    AAnnyy  JJeewwiisshh  ppeerrssoonn  oorr  ffaammiillyy  iiddeennttiiffyyiinngg  wwiitthh  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell..      

  

SSeeccttiioonn  22..    TThhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  mmaayy  ggrraanntt  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  aa  ffaammiillyy  iinn  wwhhiicchh  eeiitthheerr  ssppoouussee  iiss  JJeewwiisshh  aanndd  iitt  

iiss  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  ffaammiillyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aaccttiivveellyy  iinn  JJeewwiisshh  lliiffee..  

  

SSeeccttiioonn  33..    AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhiiss  CCoonnggrreeggaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

aapppplliiccaanntt..  

  

SSeeccttiioonn  44..    AAllll  nnoonn--ddeeppeennddeenntt  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ffaammiillyy  mmaayy  hhoolldd  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  oonnllyy  bbyy  

vviirrttuuee  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp..    DDeeppeennddeenntt  ssttaattuuss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  

  

SSeeccttiioonn  55..    TThhee  tteerrmm  ""aadduulltt""  aass  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthheessee  BByyllaawwss  aapppplliieess  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  1188  yyeeaarrss  oorr  oollddeerr  wwhhoo  aarree  

nnoonn--ddeeppeennddeenntt  iinnddiivviidduuaallss..  
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AARRTTIICCLLEE  VV  --  DDUUEESS  

  

SSeeccttiioonn  11..    TThhee  ffiissccaall  yyeeaarr  sshhaallll  ccoommmmeennccee  oonn  JJuullyy  11sstt  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  aanndd  sshhaallll  eenndd  oonn  JJuunnee  3300tthh  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  

  

SSeeccttiioonn  22..    AAllll  dduueess,,  aasssseessssmmeennttss,,  ttuuiittiioonnss,,  aanndd  ootthheerr  cchhaarrggeess  aarree  ttoo  bbee  sseett  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  TThhee  

ssuubbccoommmmiitttteeee  ffoorr  DDuueess  mmaayy  aaddjjuusstt  aallll  dduueess,,  aasssseessssmmeennttss,,  ttuuiittiioonn  aanndd  ootthheerr  cchhaarrggeess  ffoorr  aannyy  mmeemmbbeerr  

uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  33..    AA  mmeemmbbeerr  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  aatt  lleeaasstt  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ttoottaall  dduueess  

hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  bbyy  JJaannuuaarryy  1155tthh  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiissccaall  yyeeaarr..  

  

SSeeccttiioonn  44..    MMeemmbbeerrsshhiipp  pprriivviilleeggeess  aarree  ssuussppeennddeedd  wwhheenn  tthhee  mmeemmbbeerr  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg..  TThhee  

DDuueess  SSuubbccoommmmiitttteeee  mmaayy  rreeiinnssttaattee  aannyy  ssuussppeennddeedd  pprriivviilleeggeess..      

  

SSeeccttiioonn  55..    AAllll  nnoottiicceess  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  rreemmiinnddeerr  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn''ss  vvoottiinngg  

eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa..  

  

AARRTTIICCLLEE  VVII  --  BBEENNEEFFIITTSS  &&  PPRRIIVVIILLEEGGEESS  OOFF  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  

 

Section 1.  Each adult Jewish member in good standing is entitled to one vote.  Members must be present 

to vote. 

  

SSeeccttiioonn  22..    OOnnllyy  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  mmaayy  eennrroollll  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  aanndd  hhoolldd  lliiffee  

ccyyccllee  eevveennttss  iinn  tthhee  SSyynnaaggoogguuee,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  33..    AAllll  JJeewwiisshh  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aanndd  tthheeiirr  uunnmmaarrrriieedd  ddeeppeennddeenntt  JJeewwiisshh  cchhiillddrreenn  aarree  

eennttiittlleedd  ttoo  bbee  iinntteerrrreedd  iinn  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  cceemmeetteerryy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffeeeess  aanndd  ssttaannddaarrddss  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  44..    AAllll  ddeeppeennddeennttss  ooff  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  

pprrooggrraammss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffeeeess  aanndd  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  55..    AAllll  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  uussee  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn’’ss  bbuuiillddiinnggss  ffoorr  lliiffee  ccyyccllee  

ffuunnccttiioonnss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffeeeess  aanndd  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  66..    AAllll  mmeemmbbeerrss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  ssuucchh  ootthheerr  pprriivviilleeggeess  aass  tthhee  ccoonnggrreeggaattiioonn  mmaayy  aauutthhoorriizzee  iittss  

mmeemmbbeerrss..      

  

AARRTTIICCLLEE  VVIIII  --  OOFFFFIICCEERRSS  

  

SSeeccttiioonn  11..    OOnnllyy  aadduulltt  JJeewwiisshh  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  mmaayy  hhoolldd  ooffffiiccee  iinn  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  22..    TThhee  EElleeccttiivvee  OOffffiicceerrss  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  

  11))    PPrreessiiddeenntt  

  22))    PPrreessiiddeenntt  EElleecctt  

  33))    VViiccee--PPrreessiiddeenntt  

  44))    SSeeccrreettaarryy  

  55))    TTrreeaassuurreerr  
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SSeeccttiioonn  33..    TThhee  tteerrmm  ooff  aallll  ooffffiicceerrss  sshhaallll  bbee  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss,,  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  EElleecctt  sshhaallll  sseerrvvee  aa  tteerrmm  

ooff  oonnee  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  tteerrmm  sshhaallll  bbee  sseerrvveedd  dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr  ooff  tthhee  pprreessiiddeenntt’’ss  tteerrmm..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  VVIIIIII  --  OOFFFFIICCEERRSS''  DDUUTTIIEESS  

  

SSeeccttiioonn  11..    PPRREESSIIDDEENNTT..    IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ttoo  pprreessiiddee  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  

BB''nnaaii  IIssrraaeell  aanndd  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess;;  ttoo  ccaallll  aallll  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee;;  ttoo  ssiiggnn  aallll  aaggrreeeemmeennttss,,  ccoonnttrraaccttss,,  ddeeeeddss,,  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttss  

ffoorr  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg,,  wwiitthh  tthhee  TTrreeaassuurreerr,,  aallll  nnootteess  aanndd  ootthheerr  ffiissccaall  ddooccuummeennttss  aass  mmaayy  bbee  

ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  aappppooiinntt  aallll  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrss,,  aanndd  

tthhee  cchhaaiirrss  ooff  tthhee  DDuueess  aanndd  BBuuddggeett  SSuubbccoommmmiitttteeeess  uunnddeerr  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee,,  rreeqquuiirreedd  iinn  tthheessee  

BByy--LLaawwss,,  aanndd  ccrreeaattee  aannyy  ccoommmmiitttteeeess  tthhaatt  sshhaallll  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  aanndd  aappppooiinntt  tthheeiirr  cchhaaiirrss..    TThhee  

PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  mmaakkee  nnoo  mmoottiioonn  oorr  aammeennddmmeenntt,,  nnoorr  vvoottee  oonn  aannyy  qquueessttiioonn  oorr  mmoottiioonn,,  uunnlleessss  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  oorr  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  eeqquuaallllyy  ddiivviiddeedd..    TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  bbee  aann  eexx--ooffffiicciioo  

mmeemmbbeerr  ooff  aallll  ccoommmmiitttteeeess,,  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee..      TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  

eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorr..  

  

SSeeccttiioonn  22..    PPRREESSIIDDEENNTT  EELLEECCTT..    TThhee  PPrreessiiddeenntt--EElleecctt  sshhaallll  aassssiisstt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  

ddiisscchhaarrggee  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess,,  aanndd  sshhaallll  pprreeppaarree  ttoo  aassssuummee  tthhee  ooffffiiccee  ooff  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  PPrreessiiddeenntt––EElleecctt  

sshhaallll  eexxeerrcciissee  aallll  tthhee  dduuttiieess  ooff  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  

  

SSeeccttiioonn  33..    VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTT..    TThhee  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  aassssiisstt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  

PPrreessiiddeenntt’’ss  dduuttiieess  aanndd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  bbootthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeenntt--EElleecctt  sshhaallll  ddiisscchhaarrggee  

tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  PPrreessiiddeenntt..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  sseerrvvee  aass  bbooaarrdd  lliiaaiissoonn  ttoo  aallll  

ccoommmmiitttteeeess  aanndd  wwiillll  sseerrvvee  aass  cchhaaiirr  ooff  aannyy  ccoommmmiitttteeee  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  

  

SSeeccttiioonn  44..    SSEECCRREETTAARRYY    TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  kkeeeepp  rreeccoorrdd  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  

iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ooff  aallll  ggeenneerraall  aanndd  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB’’nnaaii  IIssrraaeell  aanndd  iittss  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ssiiggnn  ssuucchh  iinnssttrruummeennttss  oorr  ddooccuummeennttss  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  

tthhee  pprrooppeerr  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  oorr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ffuurrnniisshh  tthhee  

TTrreeaassuurreerr  wwiitthh  tthhee  nnaammeess  ooff  aallll  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeccoommee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..    TThhee  

SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  sshhaallll  bbee  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinncclluuddiinngg  mmaaiinnttaaiinniinngg  

aallll  aammeennddmmeennttss  aanndd  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  AArrttiiccllee  ooff  IInnccoorrppoorraattiioonn  aanndd  BByyllaawwss,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  mmeemmbbeerrss  

wwiitthh  ccooppiieess  ooff  ssaammee  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

  

SSeeccttiioonn  55..    TTRREEAASSUURREERR    TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  eexxeerrcciissee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnttrrooll  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  oovveerr  tthhee  

dduuttiieess  ooff  tthhee  bbooookkkkeeeeppeerr  ttoo  iinnssuurree  pprrooppeerr  aaccccoouunnttiinngg  pprroocceedduurreess  iinn  kkeeeeppiinngg  ooff  rreeccoorrddss  aanndd  ooff  aallll  

mmoonneeyyss  rreecceeiivveedd  aanndd  ddiissbbuurrsseedd  bbyy  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell..    TThhee  TTrreeaassuurreerr,,  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  

sshhaallll  ssiiggnn  aallll  nnootteess  aanndd  ootthheerr  ffiissccaall  ddooccuummeennttss  TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  kkeeeepp  aann  aaccccoouunntt  iinn  tthhee  bbaannkk  oorr  

bbaannkkss  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  ssiiggnn,,  oorr  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  aabbsseennccee  

ooff  tthhee  TTrreeaassuurreerr  aallll  cchheecckkss  aanndd  ootthheerr  wwiitthhddrraawwaallss  aass  oorrddeerreedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  oorr  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..    TThhee  PPrreessiiddeenntt,,  PPrreessiiddeenntt--EElleecctt,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  bbee  bboonnddeedd  iinn  

tthhee  aammoouunntt  ooff  $$1100,,000000..0000  eeaacchh,,  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  

cchhaaiirr  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  bbee  ggoovveerrnneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    

TThhee  bbooookkss  aanndd  aaccccoouunnttss  sshhaallll  aatt  aallll  ttiimmeess  bbee  ooppeenn  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aanndd  tthhee  

FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee..    TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  mmaakkee  rreegguullaarr  rreeppoorrttss  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aatt  

tthheeiirr  rreegguullaarr  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttoo  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  iittss  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg,,  aass  wweellll  aass  aatt  ssuucchh  
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ootthheerr  ttiimmeess  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeenntt  mmaayy  ddiirreecctt..    TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  iinnssuurree  tthhaatt  oonnllyy  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  

ssttaannddiinngg  sshhaallll  vvoottee  aatt  CCoonnggrreeggaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss..  

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  IIXX  --  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  
  

SSeeccttiioonn  11..    OOnnllyy  aadduulltt  JJeewwiisshh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhee  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  
  

SSeeccttiioonn  22..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  oonnllyy  oonnee  eelleecctteedd  mmeemmbbeerr  ooff  aa  ffaammiillyy  uunniitt..    OOtthheerrss  mmaayy  

sseerrvvee  iiff  aappppooiinntteedd  eexx--ooffffiicciioo  oorr  aappppooiinntteedd  ttoo  ffiillll  aa  vvaaccaannccyy..  
  

SSeeccttiioonn  33..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  sseerrvvee  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess::  

  ((aa))    PPrreessiiddeenntt  

  ((bb))  PPrreessiiddeenntt--EElleecctt  

  ((cc))    VViiccee--PPrreessiiddeenntt  

  ((dd))    SSeeccrreettaarryy  

  ((ee))    TTrreeaassuurreerr  

  ((ff))    NNiinnee  ((99))  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  

  ((gg))    TThhee  iimmmmeeddiiaattee  ppaasstt  pprreessiiddeenntt  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  

  ((hh))    OOnnee  rreepprreesseennttaattiivvee,,  ooff  tthhee  SSiisstteerrhhoooodd  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhaatt  ggrroouupp..    TThhee  rreepprreesseennttaattiivvee  mmuusstt  bbee  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB’’nnaaii  IIssrraaeell..  

  ((ii))  OOnnee  rreepprreesseennttaattiivvee,,  ooff  tthhee  MMeenn’’ss  CClluubb  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhaatt  ggrroouupp..    TThhee  rreepprreesseennttaattiivvee  mmuusstt  bbee  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB’’nnaaii  IIssrraaeell..  
        

NNoo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthheessee  BByy--LLaawwss  sshhaallll  hhaavvee  hhiiss  oorr  hheerr  

tteerrmm  sshhoorrtteenneedd  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  aannyy  cchhaannggee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthheessee  BByy--LLaawwss..  

  

SSeeccttiioonn  44..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  PPrreessiiddeenntt--

EElleecctt,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTrreeaassuurreerr,,  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  PPaasstt--PPrreessiiddeenntt,,  aanndd  ttwwoo  aatt--llaarrggee  mmeemmbbeerrss  

ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    TThhee  aatt--llaarrggee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  eelleecctteedd  ffoorr  

oonnee  yyeeaarr  tteerrmmss  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aatt  tthhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  eeaacchh  ffiissccaall  

yyeeaarr..  
  

SSeeccttiioonn  55..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoowweerrss,,  dduuttiieess  aanndd  oobblliiggaattiioonnss::  

((aa))    TToo  pprriioorriittiizzee  tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess;;  

((bb))      IInn  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss,,  wwhheenn  aa  qquuoorruumm  oorr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ccaannnnoott  bbee  ccoonnvveenneedd,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  aacctt  aass  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoonnggrreeggaattiioonn;;  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  

ffoorreeggooiinngg,,  nnoo  ssuucchh  aaccttiioonn  ttaakkeenn  sshhaallll  eeiitthheerr  ccoonnssttiittuuttee  oorr  eessttaabblliisshh  ssyynnaaggoogguuee  ppoolliiccyy..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  rreeppoorrtt  eevveerryy  ssuucchh  aaccttiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aatt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  

pprreessiiddeenntt  aass  aann  aaddvviissoorryy  ppaanneell..  
  

  

AARRTTIICCLLEE  XX  --  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  
  

SSeeccttiioonn  11..    IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ttoo  ccoonndduucctt  aanndd  ssuuppeerrvviissee  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  aaffffaaiirrss  

ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  eexxcceepptt  iinn  uunnddeerrttaakkiinngg  nneeww  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  oorr  ccoonnttrraaccttss  iinn  eexxcceessss  ooff  55%%  ooff  

tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn''ss  ccuurrrreenntt  aannnnuuaall  bbuuddggeett,,  wwhhiicchh  sshhaallll  rreeqquuiirree  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  pprreesseenntt  aanndd  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  aatt  aa  rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
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TTrruusstteeeess  sshhaallll  pprreesseenntt  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiissccaall  yyeeaarr,,  iinncclluuddiinngg  dduueess  aasssseessssmmeennttss,,  

aatt  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn''ss  rreegguullaarr  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg..    TThhee  bbuuddggeett  sshhaallll  bbee  ppuubblliisshheedd  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  aannnnuuaall  CCoonnggrreeggaattiioonnaall  mmeeeettiinngg..    AAnnyy  

mmeemmbbeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  mmaayy  pprrooppoossee  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  bbuuddggeett  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  ssaammee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  

tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  ooffffiiccee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg..    AAnnyy  

aammeennddmmeennttss  ssoo  pprrooppoosseedd  mmaayy  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aanndd  

eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  aatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg..  
  

SSeeccttiioonn  22..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  eennggaaggee  tthhee  nneecceessssaarryy  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  

SSyynnaaggoogguuee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iittss  pphhyyssiiccaall  ppllaanntt  aanndd  pprrooppeerrttyy..  

  

SSeeccttiioonn  33..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  mmaayy  sseelleecctt  aa  CCeerrttiiffiieedd  PPuubblliicc  AAccccoouunnttaanntt  ttoo  pprreeppaarree  aann  aauuddiitt  ooff  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn''ss  ffiinnaanncciiaall  ooppeerraattiioonnss  wwhheenn  tthheeyy  ddeeeemm  iitt  nneecceessssaarryy..  

  

SSeeccttiioonn  44..    EEaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  mmuusstt  sseerrvvee  aaccttiivveellyy  oonn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ccoommmmiitttteeee..  

  

SSeeccttiioonn  55..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  ooff  tthhee  aaggeennddaa  iinn  aaddvvaannccee  ooff  eeaacchh  BBooaarrdd  

mmeeeettiinngg..    SSuucchh  nnoottiiccee  mmaayy  bbee  bbyy  ppoossttiinngg  tthhee  aaggeennddaa  aatt  tthhee  SSyynnaaggoogguuee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  eeaacchh  

mmeeeettiinngg..  

  

SSeeccttiioonn  66..    FFiiffttyy--oonnee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  77..    CCoonnggrreeggaattiioonn  BB’’nnaaii  IIssrraaeell  EEnnddoowwmmeenntt  FFuunndd..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

ccrreeaattee,,  mmaaiinnttaaiinn,,  aanndd  mmaannaaggee  ((eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy))  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB’’nnaaii  IIssrraaeell  EEnnddoowwmmeenntt  

FFuunndd  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  hheerreeiinn  aass  tthhee  ““FFuunndd””))  aass  aa  sseeppaarraattee  iinnvveessttmmeenntt  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreecceeiivviinngg  aanndd  

mmaannaaggiinngg  aapppprroopprriiaattee  rreessttrriicctteedd  ddoonnaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ddoonnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  aass  eeiitthheerr  rreessttrriicctteedd  oorr  

uunnrreessttrriicctteedd  bbee  tthhee  ddoonnoorr  oorr  mmaayy  bbee  ssoo  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..    SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrnnss  ooff  tthhee  ddoonnoorrss’’  

iinnssttrruuccttiioonnss,,  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((5500%%))  ooff  tthhee  FFuunndd  sshhaallll  bbee  ccoommppoosseedd  ooff  UUnniitteedd  SSttaatteess  TTrreeaassuurryy  iinnssttrruummeennttss  oorr  

ootthheerr  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  pprriinncciippaall--pprreesseerrvviinngg  iinnssttrruummeennttss  ((ccoolllleeccttiivveellyy,,  ““CCPP--PP  IInnssttrruummeennttss””))..    TThhee  bbaallaannccee  

ooff  tthhee  FFuunndd  mmaayy  bbee  iinnvveesstteedd  iinn  ggrroowwtthh,,  iinnccoommee,,  oorr  ggrroowwtthh  aanndd  iinnccoommee  mmuuttuuaall  ffuunnddss..    IInnccoommee  sshhaallll  bbee  

ddeeffiinneedd  aass  ddiivviiddeennddss,,  iinntteerreesstt,,  aanndd  ccaappiittaall  ggaaiinnss  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ggeenneerraatteedd  bbyy  ssuucchh  mmuuttuuaall  ffuunnddss  iinn  tthhee  FFuunndd,,  

aanndd  mmaayy  bbee  ddiissbbuurrsseedd  ttoo  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn’’ss  ggeenneerraall  ooppeerraattiinngg  aaccccoouunntt  wwiitthhiinn  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  

tthhee  eenndd  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn’’ss  ffiissccaall  yyeeaarr,,  uunnlleessss  ssppeecciiffiiccaallllyy  rreessttrriicctteedd  bbyy  tthhee  ddoonnoorr..    AApppprreecciiaattiioonn  iinn  

eexxcceessss  ooff  tteenn  ppeerrcceenntt  ((1100%%))  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  ((22//33))  vvoottee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  bbee  ““iinnccoommee””  ffoorr  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ppuurrppoosseess..    TThhee  eennttiirree  FFuunndd  wwiillll  bbee  mmoonniittoorreedd  qquuaarrtteerrllyy  bbyy  aa  ccoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  

PPrreessiiddeenntt,,  tthhee  TTrreeaassuurreerr,,  aanndd  oonnee  ((11))  aatt--llaarrggee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwhhoo  iiss  nnoott  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  mmiinniimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  iinn  ffiixxeedd  iinnssttrruummeennttss  ssttaatteedd  

hheerreeiinn,,  wwiitthh  mmaannddaattoorryy  rreebbaallaanncciinngg  eevveerryy  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss..    TThhaatt  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  pprroovviiddee  qquuaarrtteerrllyy  wwrriitttteenn  

rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    DDoonnaattiioonnss  ooff  sseeccuurriittiieess  mmaayy  bbee  rreettaaiinneedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  rreecceeiivveedd  iiff  ssoo  

rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  ddoonnoorr  ((bbuutt  oonnllyy  ffoorr  ttwweennttyy--ffoouurr  ((2244))  mmoonntthhss  ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt));;  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  BBooaarrdd  

mmoosstt  vvoottee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  hhoollddiinngg  tthhee  sseeccuurriittiieess  iinn  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  ffoorrmm  oorr  lliiqquuiiddaattiinngg  tthheemm  aanndd  ppuuttttiinngg  tthhee  

pprroocceeeeddss  iinnttoo  eeiitthheerr  ffiixxeedd  iinnssttrruummeennttss  oorr  mmuuttuuaall  ffuunnddss..    SSeeccuurriittiieess  hheelldd  iinn  oorriiggiinnaall  ffoorrmm  nneeeedd  nnoott  bbee  

ccaallccuullaatteedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmiinniimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  CCPP--PP  IInnssttrruummeennttss..    TThhee  ccaappiittaall  ooff  tthhee  FFuunndd  

mmaayy  nnoott  bbee  ddeepplleetteedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ddeepplleettee  tthhee  ccaappiittaall  ooff  tthhee  

FFuunndd,,  eeiitthheerr  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  aatt  dduullyy  ccaalllleedd  SSppeecciiaall  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  aatt  wwhhiicchh  nnoott  lleessss  tthhaann  ttwwoo--tthhiirrddss  

((22//33))  ooff  tthhee  BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss  aarree  pprreesseenntt,,  aanndd  oonnllyy  bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  ((22//33))  aaffffiirrmmaattiivvee  vvoottee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  

MMeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    IIff  aatt  ssuucchh  ttiimmee  aass  tthhee  BBooaarrdd  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  bbeeeenn  

ffuullffiilllleedd  oorr  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  ddiissssoollvveedd,,  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  wwiinndd  ddoowwnn  aanndd  cclloossee  oouutt  tthhee  FFuunndd  bbyy  tthhee  mmaannnneerr  

ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ccllaauussee  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  sseenntteennccee;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  tthhee  FFuunndd  iiss  wwoouunndd  

ddoowwnn  aanndd  cclloosseedd  oouutt  tthhee  pprroocceeeeddss  ooff  ssuucchh  ddeepplleettiioonn  sshhaallll  bbee  ddoonnaatteedd  oonnllyy  ttoo  aannootthheerr  nnoott--ffoorr--pprrooffiitt  
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ccoorrppoorraattiioonn  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  JJeewwiisshh  ccoommmmuunnaall  sseerrvviicceess;;  aanndd,,  pprroovviiddeedd,,  ffuurrtthheerr,,  tthhaatt  ssuucchh  

ccoorrppoorraattiioonn  iiss  qquuaalliiffiieedd  aass  aa  ttaaxx--eexxeemmpptt  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  rreecceeiivvee  ssuucchh  pprroocceeeeddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

aapppplliiccaabbllee  llaaww..  

DDaatteedd::  MMaayy  2233,,  22000000  

  

AARRTTIICCLLEE  XXII::  

  

EELLEECCTTIIOONN  AANNDD  TTEERRMM  OOFF  OOFFFFIICCEERRSS  AANNDD  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

  

SSeeccttiioonn  11..    TThhee  eelleeccttiioonn  ooff  OOffffiicceerrss  aanndd  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  iinn  MMaayy..    TThhee  tteerrmmss  ooff  ooffffiiccee  sshhaallll  ccoommmmeennccee  oonn  JJuullyy  11sstt..    TThhee  NNoommiinnaattiinngg  ccoommmmiitttteeee  

sshhaallll  pprreesseenntt  iittss  ssllaattee  ooff  ccaannddiiddaatteess..    NNoommiinnaattiioonnss  mmaayy  bbee  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  fflloooorr  bbyy  22  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd    

ssttaannddiinngg  ooff  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  wwhhoo  hhaass  pprreevviioouussllyy  aaggrreeeedd  ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd,,  iiss  pprreesseenntt  aanndd  wwhhoossee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  hhaass  bbeeeenn  vveerriiffiieedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  nnoommiinnaattiioonn..    TThhee  SSeeccrreettaarryy  wwiillll  pprroodduuccee  aa  

bbaalllloott  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  ttoo  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  ffoorr  aa  sseeccrreett  bbaalllloott  eelleeccttiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  22..      

((aa))    TThhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  tthhee  eelleecctteedd  ooffffiicceerrss  sshhaallll  bbee  ttwwoo  yyeeaarrss,,  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  

tthhee  PPrreessiiddeenntt  EElleecctt  sshhaallll  bbee  oonnee  yyeeaarr..    TThhee  PPrreessiiddeenntt  EElleecctt’’ss  oonnee  yyeeaarr  tteerrmm  sshhaallll  bbee  sseerrvveedd  dduurriinngg  tthhee  

sseeccoonndd  yyeeaarr  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt’’ss  tteerrmm..    NNoo  ooffffiicceerr  sshhaallll  sseerrvvee  tthhee  ssaammee  eelleecctteedd  ooffffiiccee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  

tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss,,  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  aafftteerr  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  tthhrreeee  ((33))  tteerrmmss,,  

tthhaatt  ooffffiicceerr  mmaayy  sseerrvvee  iinn  aannootthheerr  ooffffiiccee..  

  

  ((bb))    TThhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  tthhee  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  ffoorr  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss,,  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  

eelleecctteedd  oonn  aa  rroottaattiinngg  bbaassiiss,,  aass  nneeaarr  ttoo  oonnee--tthhiirrdd  ooff  tthhee  ttoottaall  BBooaarrdd  aass  ppoossssiibbllee  eeaacchh  yyeeaarr..    NNoo  mmeemmbbeerr  

sshhaallll  sseerrvvee  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  ffuullll  tteerrmmss..  

  

SSeeccttiioonn  33..    VVaaccaanncciieess  ooccccuurrrriinngg  aammoonngg  tthhee  OOffffiicceerrss  iinn  tthhee  iinntteerrvvaallss  bbeettwweeeenn  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  

bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  eexxcceepptt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  PPrreessiiddeenntt--eelleecctt  oorr  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  

aauuttoommaattiiccaallllyy  bbeeccoommeess  PPrreessiiddeenntt..  

  

SSeeccttiioonn  44..    VVaaccaanncciieess  ooccccuurrrriinngg  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  

tthhee  yyeeaarr  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  rreegguullaarr  eelleeccttiioonn..    TThhee  TTrruusstteeee  eelleecctteedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee  sshhaallll  sseerrvvee  oouutt  tthhee  uunneexxppiirreedd  

ppoorrttiioonn  ooff  tthhaatt  tteerrmm..  

  

SSeeccttiioonn  55..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  ssuussppeenndd  aannyy  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aabbsseenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  

ccoonnsseeccuuttiivvee  mmeeeettiinnggss,,  oorr  ffoouurr  ((44))  mmeeeettiinnggss  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ooff  ooffffiiccee,,  uunnlleessss  ggoooodd  ccaauussee  iiss  sshhoowwnn..  

  

SSeeccttiioonn  66..    AAllll  eelleeccttiioonnss  ooff  ooffffiicceerrss  aanndd  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  pplluurraalliittyy  

vvoottee  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  iinn  qquuoorruumm..  

  

SSeeccttiioonn  77..    NNoo  oonnee  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  sseerrvvee  aass  aann  ooffffiicceerr  oorr  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr  wwhhoo  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss..  

  

SSeeccttiioonn  88..    AAtt  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn,,  rreessiiggnnaattiioonn,,  oorr  eexxppiirraattiioonn  ooff  aannyy  ooffffiicceerr,,  ssaaiidd  ooffffiicceerr  sshhaallll  ttuurrnn  oovveerr  ttoo  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  aallll  rreeccoorrddss,,  bbooookkss,,  mmoonneeyyss,,  eettcc..,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell..  

  

SSeeccttiioonn  99..    TThhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  aa  rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg,,  aafftteerr  dduuee  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  mmaayy  rreemmoovvee  aannyy  

eelleeccttiivvee  ooffffiicceerr  oorr  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  ffoorr  jjuusstt  ccaauussee,,  bbyy  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aanndd  

eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee..  
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AARRTTIICCLLEE  XXIIII  --  TTHHEE  RRAABBBBII  

  

SSeeccttiioonn  11..    OObbttaaiinniinngg  aa  RRaabbbbii  

    

((aa))  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  vvaaccaannccyy,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  ttwweellvvee  mmeemmbbeerr  ccoommmmiitttteeee  aanndd  cchhaaiirr      

TThhee  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  sseevveenn  ((77))  mmeemmbbeerrss  aatt  llaarrggee  aanndd  ssiixx  ((66))  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd,,  wwiitthh  

nnoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  aannyy  oonnee  ffaammiillyy  uunniitt..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  mmuusstt  aapppprroovvee  tthhee  

PPrreessiiddeenntt’’ss  pprrooppoosseedd  ccoommmmiitttteeee..    UUppoonn  BBooaarrdd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  

eemmppoowweerreedd  ttoo  iinntteerrvviieeww  pprrooppoosseedd  ccaannddiiddaatteess  aanndd  nneeggoottiiaattee  aa  pprrooppoosseedd  ccoonnttrraacctt  ttoo  hhiirree  aa  RRaabbbbii  ffoorr  

tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aa  bbuuddggeett  ffoorr  sseeaarrcchh  ppuurrppoosseess,,  aanndd  tthhee  

cchhaaiirr  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  ssppeenndd  ssuucchh  bbuuddggeett  wwiitthhiinn  tthhee  cchhaaiirr’’ss  ddiissccrreettiioonn..        

  

      ((bb))                  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  pprreesseenntt  tthhee  tteerrmmss  iinn  pprriinncciippllee  ooff  tthhee  RRaabbbbii’’ss  ccoonnttrraacctt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  

aapppprroovvaall..  UUppoonn  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  pprreesseenntt,,  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  sseenndd  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  

pprrooppoosseedd  RRaabbbbii  aanndd  tthhee  tteerrmmss  iinn  pprriinncciippllee  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ttoo  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  ffoorr  aapppprroovvaall..      

  

                  ((cc))  UUppoonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  aannyy  nneewwllyy  hhiirreedd  RRaabbbbii  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  

bbyy  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  iittss  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  oorr  aatt  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  
  

((dd))  UUppoonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  tthhee  tteerrmmss,,  iinn  pprriinncciippllee,,  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  

uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  RRaabbbbii  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd,,  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  

pprreesseenntt  aanndd  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee..    TTeerrmmss  iinn  pprriinncciippllee  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  

ggrroossss  ccoommppeennssaattiioonn,,  aannyy  sscchheedduulleedd  cchhaannggeess  iinn  eeiitthheerr  dduuttiieess  oorr  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  aannyy  ttrriiggggeerrss  wwhhiicchh  

wwoouulldd  ccaauussee  ootthheerr  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

  

SSeeccttiioonn  22..      TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  ssaallaarryy,,  bbeenneeffiittss,,  aanndd  dduuttiieess  ppeerrttaaiinniinngg  

ttoo  tthhee  RRaabbbbii''ss  ccoonnttrraacctt  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoonnttrraacctt,,  bbuutt  aannyy  ssuucchh  aaddjjuussttmmeenntt  sshhaallll  nnoott  

eexxcceeeedd  aa  55%%  iinnccrreeaassee  ppeerr  aannnnuumm  wwiitthhoouutt  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn''ss  aapppprroovvaall..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  mmaayy  

rreenneeww  tthhee  ccoonnttrraacctt  ooff  tthhee  RRaabbbbii  iiff  aann  iinnccrreeaassee  iinn  ssaallaarryy  aanndd  bbeenneeffiittss  ddooeessnn''tt  eexxcceeeedd  ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((55%%))  

ooff  tthhee  ggrroossss  ccoommppeennssaattiioonn  ppeerr  aannnnuumm..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  tteerrmmiinnaattee  oorr  nnoott  ttoo  rreenneeww  

tthhee  RRaabbbbii''ss  ccoonnttrraacctt..  

  

SSeeccttiioonn  33..    DDuuttiieess  aanndd  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  RRaabbbbii  

  

  ((aa))    TThhee  RRaabbbbii  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  sshhaallll  bbee  dduullyy  oorrddaaiinneedd,,  sshhoouulldd  oobbsseerrvvee  tthhee  tteenneettss  ooff  CCoonnsseerrvvaattiivvee  

JJuuddaaiissmm..  

  

  ((bb))  TThhee  RRaabbbbii  sshhaallll  sseerrvvee  aass  tthhee  ssppiirriittuuaall  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aanndd  ssuucchh  iiss  ccaalllleedd  ttoo  sseerrvvee  tthhee  

rreelliiggiioouuss,,  eedduuccaattiioonn,,  ssppiirriittuuaall  aanndd  ppaassttoorraall  nneeeeddss  ooff  iittss  mmeemmbbeerrsshhiipp  aass  wweellll  aass  ttoo  sseerrvvee  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  tthhrroouugghh  ssppiirriittuuaall  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  

  ((cc))  TThhee  RRaabbbbii  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  aallll  rreelliiggiioouuss  sseerrvviicceess  aanndd  rriitteess,,  aanndd  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  aanndd  ddiirreecctt  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  SSyynnaaggoogguuee  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  ppeerrssoonnnneell..  

  

  ((dd))  TThhee  RRaabbbbii  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn,,  ppaassttoorraall  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  lliiffee  

ccyyccllee  rriittuuaallss..  
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  ((ee))  TThhee  RRaabbbbii  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhhoo  iiss  aa  JJeeww  aanndd  aallll  ootthheerr  JJeewwiisshh  lleeggaall  iissssuueess..  

  

  ((ff))  TThhee  RRaabbbbii  sshhaallll  bbee  aann  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  aallll  ccoommmmiitttteeeess  wwiitthhoouutt  tthhee  rriigghhtt  ttoo  

vvoottee..  

  

    

AARRTTIICCLLEE  XXIIIIII  --  MMEEEETTIINNGGSS  

  

SSeeccttiioonn  11..    CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  sshhaallll  hhoolldd  oonnee  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy..    TThhee  mmeeeettiinngg  

sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  JJeewwiisshh  CCeenntteerr,,  33883300  NNWW  1166tthh  BBllvvdd..,,  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa,,  

oorr  ssuucchh  ootthheerr  ppllaaccee  aass  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  mmaayy  pprroovviiddee..    TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  ssaaiidd  

mmeeeettiinnggss  aatt  lleeaasstt  tteenn  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  mmaaiill,,  eenncclloossiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  aaggeennddaa  wwhheenn  aapppplliiccaabbllee..  

  

SSeeccttiioonn  22..    SSppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd//oorr  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  

tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aanndd//oorr  bbyy  aannyy  tteenn  ((1100))  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg..    SSuucchh  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  mmaayy  

ttrraannssaacctt  oonnllyy  bbuussiinneessss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ccaalllleedd..    EEaacchh  mmeemmbbeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  sshhaallll  bbee  sseenntt  bbyy  

mmaaiill  nnoottiiccee  ooff  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aaggeennddaa,,  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  ttoo  bbee  

hheelldd..  

  

SSeeccttiioonn  33..    IItt  sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  qquuoorruumm  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  bbee  pprreesseenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonndduucctt  

bbuussiinneessss..    FFiiffttyy  eelliiggiibbllee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm..  

  

SSeeccttiioonn  44..    TThhee  rreegguullaarr  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  sshhaallll  bbee  hheelldd  oonn  tthhee  

sseeccoonndd  TThhuurrssddaayy  ooff  eeaacchh  mmoonntthh  aatt  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  BB''nnaaii  IIssrraaeell  JJeewwiisshh  CCeenntteerr,,  33883300  NNWW  1166tthh  

BBllvvdd..,,  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa,,  oorr  aatt  ssuucchh  ootthheerr  ppllaaccee  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  pprroovviiddee..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  

bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  vvoottee  mmaayy  cchhaannggee  tthhiiss  ddaattee,,  pprroovviiddeedd  aatt  lleeaasstt  oonnee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  iiss  ccoonnvveenneedd  

eeaacchh  mmoonntthh  ooff  tthhee  yyeeaarr..    AAllll  BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aallll  CCoonnggrreeggaattiioonn  mmeemmbbeerrss..  

  

AARRTTIICCLLEE  XXIIVV  ––  SSTTAANNDDIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  AANNDD  TTHHEEIIRR  DDUUTTIIEESS  

  

SSeeccttiioonn  11..    TThhee  PPrreessiiddeenntt  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ccrreeaattee  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  aappppooiinntt  cchhaaiirrppeerrssoonnss..    TThhee  PPrreessiiddeenntt  mmaayy  

rreemmoovvee  aannyy  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrppeerrssoonn..    AAllll  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrss  aanndd  ssuubbccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrss  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  

mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg..    AAllll  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  tthheeiirr  aaccttiioonnss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommmmiitttteeeess  aarree  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess..      

  

AA..  AADDUULLTT  EEDDUUCCAATTIIOONN  

TThhee  AAdduulltt  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoooorrddiinnaattee  aallll  aassppeeccttss  ooff  aadduulltt  eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee            

CCoonnggrreeggaattiioonn..    

  

  BB..      BBUUIILLDDIINNGG      

    TThhee  BBuuiillddiinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  aannyy  bbuuiillddiinngg  pprroojjeeccttss  uunnddeerrttaakkeenn..  

  

  CC..    CCEEMMEETTEERRYY  

    TThhee  CCeemmeetteerryy  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  ccaarree  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  ssaallee  ooff  pplloottss,,  aanndd  iinntteerrmmeenntt..  

  

  DD..    DDAAYY  SSCCHHOOOOLL  

TThhee  DDaayy  SScchhooooll  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  ffoorr  tthhee  DDaayy  SScchhooooll  aanndd        

ssuuppeerrvviissee  tthhee  DDaayy  SScchhooooll  DDiirreeccttoorr..  

  

  EE..    FFIINNAANNCCEE  
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  TThhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee,,  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  TTrreeaassuurreerr,,  sshhaallll  iinncclluuddee  ttwwoo  ssuubbccoommmmiitttteeeess,,  BBuuddggeett  aanndd  

DDuueess,,  wwhhoossee  cchhaaiirrss  aarree  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  BBuuddggeett  SSuubbccoommmmiitttteeee  pprreeppaarreess  aanndd  

ssuubbmmiittss  aann  aannnnuuaall  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiissccaall  yyeeaarr  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aatt  iittss  rreegguullaarr  AApprriill  

mmeeeettiinngg,,  aanndd  ssuuppeerrvviisseess  aallll  ffiinnaanncciiaall  mmaatttteerrss,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ddiirreeccttiioonn  aanndd  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..    TThhee  DDuueess  SSuubbccoommmmiitttteeee  mmaayy  aaddjjuusstt  aallll  dduueess,,  aasssseessssmmeennttss,,  

ttuuiittiioonn,,  aanndd  ootthheerr  cchhaarrggeess  ffoorr  aannyy  mmeemmbbeerr  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn..  

    

  FF..      FFUUNNDD--RRAAIISSIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

              IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss,,  ootthheerr  tthhaann  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess,,  ffoorr  tthhee    

                              CCoonnggrreeggaattiioonn..      

  

  GG..    HHOOSSPPIITTAALLIITTYY  AANNDD  RREEMMEEMMBBRRAANNCCEE  ((BBiikkuurr  HHoolliimm))  

TThhee  HHoossppiittaalliittyy  aanndd  RReemmeemmbbrraannccee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  vviissiitt  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  aarree  iillll  aanndd  sseenndd                      

ssuuiittaabbllee  rreemmeemmbbrraanncceess  aass  nneecceessssaarryy,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  

  

  HH..    LLIIBBRRAARRYY  

TThhee  LLiibbrraarryy  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ppuurrcchhaassee,,  cciirrccuullaattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  bbooookkss  aanndd  mmaatteerriiaallss  ooff  JJeewwiisshh      

iinntteerreesstt  ffoorr  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  

  

II..      MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  

    TThhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ddeevveelloopp  pprrooggrraammss  ttoo  pprroommoottee  aanndd  oobbttaaiinn  nneeww  mmeemmbbeerrss  aanndd                            

rreettaaiinn  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss..  

  

  JJ..    NNOOMMIINNAATTIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

      AA  NNoommiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ffiivvee  ((55))  mmeemmbbeerrss,,  ttwwoo  ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhrreeee  ffrroomm  tthhee        

ggeenneerraall  ccoonnggrreeggaattiioonn  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  aatt  lleeaasstt  6600  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg..    

TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  pprreesseenntt  aa  ssllaattee  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  ooffffiicceerrss  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  aaccccoorrddiinngg  tthhee  AArrttiiccllee  XXII  ooff  tthheessee  bbyy--llaawwss..  

  

      AA  lliisstt  ooff  aallll  nnoommiinneeeess  wwiillll  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ddaayyss  

bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  sseett  ffoorr  eelleeccttiioonnss..  

    

  

  KK..    PPEERRSSOONNNNEELL  

TThhee  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ddeevveelloopp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ppeerrssoonnnneell  pprroocceedduurreess  ffoorr  SSyynnaaggoogguuee        

eemmppllooyyeeeess  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  ssuucchh  pprroocceedduurreess  aarree  ffoolllloowweedd..  

      

  LL..    RREELLIIGGIIOOUUSS  SSCCHHOOOOLL  

TThhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  ffoorr  tthhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  aanndd  

ssuuppeerrvviissee  tthhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  DDiirreeccttoorr..  

  

  MM..    RRIITTUUAALL  

TThhee  RRiittuuaall  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  RRaabbbbii  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  RReelliiggiioouuss  

SSeerrvviicceess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr,,  aanndd  ssuuppeerrvviissee  RReelliiggiioouuss  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  RRaabbbbii''ss  aabbsseennccee    

  

                  NN..    SSOOCCIIAALL  AACCTTIIOONN    

TThhee  SSoocciiaall  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  rroollee  iinn  tthhee  ssyynnaaggoogguuee’’ss  ccoommmmuunniittyy  ssuuppppoorrtt        

aaccttiivviittiieess..      
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  OO..    YYOOUUTTHH  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

  TThhee  YYoouutthh  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ffoorr  

tthhee  yyoouutthh  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  

    

        PP..  AAnndd  ssuucchh  ootthheerr  ccoommmmiitttteeeess  aass  mmaayy  bbee  ffoouunndd  nneecceessssaarryy..    AAllll  ccoommmmiitttteeeess  mmaayy  ccaallll,,  bbyy  ssppeecciiaall  

mmeeeettiinngg  oorr  ootthheerrwwiissee,,  uuppoonn  tthhee  OOffffiicceerrss  oorr  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ffoorr  aaddvviiccee  aanndd  aassssiissttaannccee..  

  

  

SSeeccttiioonn  22..    BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss    

  

TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ppaasstt  pprreessiiddeenntt,,  aa  ppaasstt  pprreessiiddeenntt  

cchhoosseenn  bbyy  tthhee  RRaabbbbii  aanndd  aa  ppaasstt  pprreessiiddeenntt  cchhoosseenn  bbyy  tthhee  pprreessiiddeenntt..    IIff  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ppaasstt  pprreessiiddeenntt  iiss  

uunnaavvaaiillaabbllee  ttoo  sseerrvvee,,  tthhee  vvaaccaannccyy  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  aa  ppaasstt  pprreessiiddeenntt  cchhoosseenn  bbyy  tthhee  ootthheerr  ttwwoo  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss..  

  

TThhee  tteerrmmss  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  iinniittiiaall  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss  sshhaallll  bbee  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  aanndd  sshhaallll  

rruunn  ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  tthhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt      AAnnyy  vvaaccaannccyy,,  bbyy  rreessiiggnnaattiioonn  oorr  ootthheerrwwiissee,,  

iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  tteerrmmss  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss..    TThheerree  

sshhaallll  bbee  nnoo  lliimmiitt  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteerrmmss  tthhaatt  ccaann  bbee  sseerrvveedd  bbyy  aann  aappppooiinntteedd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

AAddvviissoorrss..    VVaaccaanncciieess  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee,,  wwiitthh  

tthhee  ppeerrssoonn  ssoo  aappppooiinntteedd  sseerrvviinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteerrmm  ooff  tthhee  vvaaccaanntt  ppoossiittiioonn..  

  

TThhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAddvviissoorrss  sshhaallll  bbee  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  RRaabbbbii’’ss  ccoonnttrraaccttuuaall  oobblliiggaattiioonnss,,  oorr  aass  

mmaayy  ootthheerrwwiissee  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  oorr  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  pprreessiiddeenntt..  

  

    

AARRTTIICCLLEE  XXVV  ----  AAMMEENNDDMMEENNTT  TTOO  TTHHEE  BBYY--LLAAWWSS  

  

SSeeccttiioonn  11..    TThhee  BByy--LLaawwss  mmaayy  bbee  aammeennddeedd,,  aalltteerreedd,,  oorr  rreeppeeaalleedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaannnneerr::  

  

  ((aa))    BByy  MMeemmbbeerr  

  

    ((11))    AA  pprrooppoossaall  tthhaatt  tthhee  BByy--LLaawwss  bbee  aammeennddeedd  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  nnoott  lleessss  tthhaann  ((1100))  mmeemmbbeerrss  iinn  

ggoooodd  ssttaannddiinngg,,  bbyy  ffiilliinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aa  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt  

oorr  aammeennddmmeennttss..  

  

    ((22))    SSaaiidd  pprrooppoossaall  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aatt  tthheenn  nneexxtt  rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  

aanndd  aafftteerr  bbeeiinngg  dduullyy  rreeaadd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss,,  sshhaallll  bbee  ttaabblleedd  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg..  

  

    ((33))    AAfftteerr  tthhee  sseeccoonndd  rreeaaddiinngg,,  iitt  sshhaallll  tthheenn  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  aa  vvoottee,,  aanndd  uuppoonn  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  vvoottee  ooff  

ttwwoo--tthhiirrddss  ((22//33))  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt,,  tthhee  ssaaiidd  pprrooppoossaall  sshhaallll  bbee  aaddoopptteedd..    

SSuucchh  vvoottiinngg  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee  oonnllyy  iiff  aa  qquuoorruumm  iiss  pprreesseenntt..  

  

  ((bb))    BByy  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  

    UUppoonn  aa  rreessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ttoo  aammeenndd  tthhee  BByy--LLaawwss  aanndd  uuppoonn  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssaammee  pprroocceedduurree  aass  oouuttlliinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  11..  ((aa))  ((22))  aanndd  ((33))  aabboovvee,,  iitt  sshhaallll  bbee  aaddoopptteedd..  

  

SSeeccttiioonn  22..    TThhee  BByy--LLaawwss  mmaayy  bbee  aammeennddeedd,,  aalltteerreedd  oorr  rreeppeeaalleedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  mmaannnneerr::    

UUppoonn  aa  rreessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  bbyy  uunnaanniimmoouuss  vvoottee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  vvoottiinngg  iinn  qquuoorruumm,,  tthhee  

pprrooppoossaall  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp  aatt  aa  rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg..    IIff  tthhee  
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rreessoolluuttiioonn  iiss  ppaasssseedd  bbyy  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  vvoottee  ooff  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  pprreesseenntt  iinn  qquuoorruumm,,  tthhee  pprrooppoossaall  sshhaallll  bbee  aaddoopptteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..    MMeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  mmaaiill  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee  ooff  aannyy  ssuucchh  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  rreessoolluuttiioonn..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  XXVVII  ----  RRUULLEESS  OOFF  OORRDDEERR  

  

SSeeccttiioonn  11..    TThhee  PPrreessiiddeenntt,,  oorr  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt--EElleecctt  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  ccaallll  mmeeeettiinnggss  ttoo  oorrddeerr  aatt  tthhee  sscchheedduulleedd  ttiimmee..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthheessee  ooffffiicceerrss,,  aa  

PPrreessiiddeenntt  pprroo  tteemm  sshhaallll  bbee  cchhoosseenn  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  

  

SSeeccttiioonn  22..    IInn  tthhee  eevveenntt  iissssuueess  ooff  pprroocceedduurree  aarree  nnoott  ccoovveerreedd  hheerreeiinn,,  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  vveerrssiioonn  ooff  RRoobbeerrttss                

RRuulleess  ooff  OOrrddeerr  sshhaallll  pprreevvaaiill..  

                        


