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 למניינם( 5/12/2017) התשע"ח כסלויז' 
 

 עמותת הראל 2/17ישיבת הנהלת סיכום 
 למניינם( 5/12/2017התשע"ח ) ח' כסלו

 
 נוכחים:

 דוד אפרתי
        אסקיו אהרון

  גל ציון
  אילעאי גוטל
 הילה הראל

 אילוןאפריים 
 לבנדיגרדרור 

   
החדר לא מסודר ויש בו : מדגיש כי בבית הכנסת בקומה העליונה חדר הלימוד לשפץ אתמבקש  נדיגרלבדרור  .1

פרקט להוסיף ציע לבנות תקרה אקוסטית, מאקוסטיקה גרועה וזה גורם לחוסר נעימות לשהות וללמוד בחדר. 

ותכנס לשיקולי תקציב  קתיבדהעלות השיפוץ  יכ סוכםוכן ציוד לימוד נוסף כולל כסאות.  ולרכוש ארון משחקים 

 . 2018השקעות לשנת 

. מסמך זה מהווה בסיס לסגירת שנה 2017לשנת  וקטגוריותהגיש סיכום הוצאות לפי נושאים  -איילון  אפרים .2

תקציב מסודר לשנת  ות בבואנו לבנות, כמו כן נעזר בו להערכת עלויות והכנס 2017והגשת דו"ח כספי לשנת 

חשוב יהיה להקפיד בהמשך על רישום מסודר של סעיפי הכנסה מתרומות והוצאות כנד חשבוניות .  2018

 מסודרות 

  :בישיבה הקודמתשהועלו כפי  חלוקה לוועדות עבודהדוד אפרתי מסכם את האישור ל .3

 מתי מתתיהו-וששוןמיקי אלבוים -מיכאל, חברי ועדת בקורת : יהודה בן חור. 

 חברי ועדת כספים : ציון גל יו"ר, דוד אפרתי  והילה הראל. 

 חברי ועדת אירועים: עילאי גוטל יו"ר, ציון גל, אהרון אסקיו.  

 חברי ועדת קניות/רכישות : אהרון אסקיו יו"ר ציון גל, הילה הראל. 

  עילאי גוטל הילה יו"ר, ציון גל, –חברי ועדת חברים וניהול פנקס חברים מעודכן. 

תתקיים הדלקת נר חגיגית משותפת בבית )יום שלישי(  בנר ראשון של חנוכה  – הדלקת נר חנוכה משותפת .4

באחריות עילאי גוטל נושא הכיבוד, דוד אפרתי יטפל בהזמנת ראש המועצה  קל. כולל כיבוד 17:00בשעה  הכנסת

 של היישוב. תות החברתיות חן פיליפוביץ, הודעה לציבור הרחב תצא באתר בית הכנסת וברש

יתקיים אירוע בזמן הקרוב, מנחה וערבית תתקיים בבית המשפחה ומשם  –הכנסת ספר תורה משפחת חלפון  .5

 סבמתנ" הכיבוד יערך כנראה .תצא התהלוכה לכיוון בית הכנסת. המשפחה מארגנת את כל פרטי האירוע והכיבוד

 באחריות דוד אפרתי לסגור את לוח הזמנים מול המשפחה, הודעה על תאריך תצא בהמשך.
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 באחריות ציון גל לבדוק מול המשפחה תאריך משוער לסיום כתיבת הספר. –הכנסת ספר תורה משפחת בצלאלי  .6

ס הכנסה כל החומר כולל דוחות משנים קודמות מרוכז ומועבר למ: לדו"ח השנתי  עדכון מהילה בנוגעהתקבל  .7

לרו"ח לטיפול  תשלוםלמס. כמו כן אושר   לצורך הכרה בתרומות 46לצורך טיפול בסעיף  העמותותומשם לרשם 

 . 2017בהגשת דוחות 

הועלה הצורך שוב לגשת לבנק לצורך חתימה על מסמכים, במידה וידרש חתימה בפני עו"ד  –מורשה חתימה  .8

 תתבצע פניה לעו"ד בניטה מהיישוב. 

 הכנסת  יהיה בנוי מהנושאים הבאים: תקציב  בית .9

  2הוצאות הקבועות של בית הכנסת והוצאות משתנות על פי ממוצע משנים קודמות )על פי סעיף  –תקציב שוטף 

 בסיכום זה(, הכנסות מתרומות ואירועים שונים הכנסות מתקציב המועצה וגופים נוספים.

  יבדקו הצרכים של בית הכנסת ברכישות השקעות שונות )ספסלים חדשים לעזרת  )מבנה(  –תקציב פיתוח

נשים, החלפת גופי תאורה לגופים חסכוניים, טיפול בחדר ישיבות עליון ועוד( ויקבע תקציב על פי המקורות שיש 

 . תבידי בית הכנסת ותרומות נוספות ייעודיו

 לטיפול בהוצאות בלת"מ. -חריג תקציב 

 צע בדיקה של עמידה ביעדי הוצאות והכנסות. בכל רבעון תתב 

 לגבי מקורות תקציביים לתוכנית שיפוצים והשקעה במבנה בית הכנסת –ישיבה עם חן פיליבוביץ  .10

כיום מחסן בית הכנסת )מתחת למבנה( תפוס ע"י המועצה, דוד אפרתי יטפל בנושא להחזרת  -מחסן בית הכנסת .11

 המחסן לידי בית הכנסת 

לאחר הגדרת מפרט מסודר למוצר/שירות המבוקש יפנו לקבלת  -רכישת מוצרים ושירותים חדשים לבית הכנסת .12

 מקורות ולאחר מכן תאושר הרכישה סופית ע"י שאר חברי ההנהלה.  3או  2הצעות מחיר מ

ה ספר יש צורך ברכישת ספרים חדשים הוחלט לבחון מחדש איז -שי ספר בר מצווה שניתן לחתני בר המצווה  .13

 נבקש את עזרתו של נעם חדד –יינתן. יש צורך בטיפול במדבקות לספר השי

 תודות   .14

  העמותה.דוחות  הכנתשנים בה עבור שירות נאמן בהתנדבות לאורךהבעת הערכה ותודה לאלי טל רו"ח 

  העמותה.בהנהלת החשבונות של עבור שירות נאמן בהתנדבות לאורך השנים הבעת תודה והערכה לאלי חלמיש 

 .תודה לשאול עובד על תיקון החלון במדרגות עזרת נשים ללא עלות 

  ועז ארמוזה על בחירה ורכישת המתנה לפרידה מנעם חדד.לבתודה 

 חברי העמותה מוזמנים.  21:00בשעה  2.1.2018אה תתקיים ביום שלישי בהשיבות הנהלת י .15

 באחריות ציון גל לדאוג להצעת מחיר רכישת שואב אבק לבית הכנסת .16

 

 בברכה, הילה הראל


