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 30/4/18מיום  4/18סיכום ישיבת הנהלה מס' הנדון : 

 : נכחו בישיבה כללי

 ציון גל, הילה הראל, אהרון אסקיו, עילאי גוטל ודוד אפרתיחברי הנהלה : 

: יהודה בן חור, מיכאל אלבוים, אפי אילון, ונעם חדד. לא נכחו הודיעו הרב נפתלי  משתתפים

 .ובועז ארמוזה

 עדכונים / דיווחים

בקומה עליונה  ב"עזרת הנשים"  בוצע –התקנת גופי תאורת לדים על ידי שמואל כספי  .1

ובאולם החוגים לילדים, ובחדר השירותים. בקומת הכניסה באולם הלימוד, בפס עליון 

בתקרה להארת הספריות, בתקרה הגבוהה של אולם התפילה כולל תאורת חרום, במטבח 

 .בתקרה הגבוהה של מבואת הכניסה, בתקרה הנמוכה של אולם התפילה ,ובחדרי השירותים

בנברשת הגדולה, לאורך המדרגות לעזרת נשים ובלוח  ת,קטנוהנורות ה להחליף את נותר

 השבטים.

 –באינטרנט לעסקים   61651לחשבון העמותה  ולאפי, הסדרת גישה לחברי ההנהלה .2

 סיסמא לגישהאת הטופל . יש לגשת לסניף ב"פ במבשרת ציון באופן אישי למיכל ולקבל 

  לחשבון.

 – 2014-17ולשנים  2018לשנת  לרשם העמותות רה השנתיתפטור מתשלום האג .3

טופל במסירה אישית במשרד רשות התאגידים בצירוף תצהיר כנדרש, בחתימת עו"ד יעקב 

יעקב לעיל. בשני המקרים  2בניטה. נעזרתי בעו"ד בניטה גם בטיפול לקבלת האישור בסעיף 

 בחפץ לב וללא תמורה.עזר 

בוצע ע"י אפי. התיק הועבר לרו"ח גיא ישראלי  - 2017הגשת מסמכים וחשבונות לשנת  .4

 .2017להכנת דוח כספי מבוקר לשנת הכספים 

 בוצע. הארון נתרם על ידי משפחת הראל. –התקנת ארון ספריה באולם החוגים לילדים  .5

 הצורך. מוקפא בשלב זה עד לבדיקת –וילונות לחלונות באולם החוגים לילדים  .6

 בבדיקה על ידי  -בדיקת ההצעה להתקנת צירים עם גלגליות להנעה והזזת המחיצה .7

 דוד ומיקי.אהרון 

לאזעקת כוחות הצלה והתקנת קו בזק עם טלפון כיוון מע' האזעקה לנעילה אוטומטית  .8

אהרון פנה וקיבל הצעה מחברת תמר פון בע"מ ,שהתקינה את המערכת הקיימת,  –בחרום 

 . ₪ 1,100שני שלטים, מקלט להפעלה ,תכנות להפעלה לפי שעה, בעלות בסך  לרישת

 50מסגרת מועדון בבמשולב  לעשות זאת יזםהקב"ט  –דפיברילטור הדרכה ותרגול  .9

 המכשיר. יטופל ע"י דוד  שלה שנתית קנפעל ליצור קשר עם הספק לבדי פלוס.

 ן תכנית לאיטום פערים נקודתיים.איציק לוי הכי -תיקון כוחלה באבני הקשת ההיכל  .10

רז אישור מרשם העמותות נשלח לרו"ח והתקבל. נותר לז –פגישה עם רו"ח גיא  .11

בפקודת מס הכנסה, חתימה על הסכם בכתב  46הטיפול מול רשות המסים לעניין סעיף 



 - 2018לקראת סוף מאי  2017לקבלת שרותי הנה"ח והגשת דוח מבוקר לשנת הכספים 

  עם גיא. פגישהמועד לבטיפולה של הילה לתאם 

 23,499בעלות מופחתת בסך נתקבלה היום  –רכישת ספסלים וכסאות מרהיטי לביא  .12

  כיסאות קיימים.פלטות ל 16 עבור אספקת ,50%בהנחה של בלבד, בנוסף נקבל 

 דרור. ולהמלצה של  ממתינים לבדיקה –רכישה התקנת מצלמה נייחת   .13

שנרכשה לסייע לגבאי לניהול עליות וקריאות בתורה, ובהפטרה  -תוכנה זמינה  .14

 עילאי ונעם . ידי לע בדיקהנמתין ל -ולבעלי תפילה

 בוצע בתיאום עם בעלי הספרים ע"י נעם. –סימון ספרי תורה חדשים במכון "אות"  .15

 בטיפולם של הילה וציון. - "קול קורא" לגיוס תרומות-הכנת נוסח ל .16

 -זימון נערי הבר מצווה לקריאת הפרשה שלהם גם בשנים שלאחר הבר מצווה  .17

הועבר להילה נוסח של האיגרת לעיצוב גרפי. במקביל ציון יכין רשימה שמית של הנערים 

 שחגגו בר מצווה בבית הכנסת לפי הפרשה שלהם.והוריהם 

טיוטת  ,הוכנה על ידי –כתיבת הנחיות למשפחות לאירועי בר מצווה ושמחות אחרות  .18

הרב נפתלי במקביל נוהל והופצה להערות. נתקבלו הערות מהרב נפתלי ומיהודה בן חור. 

חודשים  6 -להקדים ההכנות והלימוד כ ,יוזם  הכנת פנייה להורי תלמידי שכבת הנערים

 . מראש

 בוצע בהצלחה. תודה לנעם ולרב נפתלי על ההגהות. –היערכות לקראת חג הפסח  .19

מתפללים קבועים להיענות לפניית הגבאי  ידודעבנמשיך  –בעל קורא בתורה בשבתות  .20

 להתנדב בהכנה ובקריאת  חלקים מהפרשה , כדי להתחלק בנטל שנופל היום על יחידים.

בהכנה ע"י  -הכנת נוסח של תעודת הערכה ותודה למי שסיים תפקיד בהתנדבות  .21

 קב ע"י דוד.מיכאל המורה לציור )חזר מחו"ל(. במע

 התפילות התקיימו בחגיגיות. –זמני תפילות לערב וליום העצמאות  .22

 בבדיקת הצעות דגם ומחיר בעזרת מיכאל –כיסאות לאולם הלימוד  20החלפת  .23

 .אלבוים

הכנסות  מזה 50,297.9 ₪היא    1.5.18 נכון לתאריך - בנקהרה בחשבון תיה. 24

 .₪ 6,758ייעודיות למקווה נשים  מתרומות

 

 שנדונו והחלטות שנתקבלו :נושאים 

כחול  החלפת ריפוד למושבים קיימים מבד בצבע טורקיז שהתבלו, לבד בצבע .1

מושבים  36 -מושבים באולם תפילה גברים ו 36 -המדובר ב .חידגוון אכדי ליצור 

לקבל במקביל א וכן פנה לכיס ₪ 180-ל ראשונה ציון קיבל הצעה –בעזרת נשים 

 .הצעת מחיר מרהיטי לביא 
תוצאות המעקב ביחס לתקציב  – 2018מרס -דוח ביצוע תקציב רבעון ראשון ינואר .2

ביחס . 22%-של כ פער וחוסר בהכנסותישנו  –(  ₪ 45,125היחסי לרבעון )

היו נמוכות  ההוצאותבפועל בלבד. דהיינו  84.4%ל ניצו, להוצאות שוטפות

 .2018לסוף רבעון שני בסוף יוני נמשיך במעקב עד מההכנסות. 

סוכם להעביר הנוסח להערות של רו"ח העמותה ולאשרו  –נוהל קופה קטנה  .3

 .בהתאם להערותיו



 .לעיל 3כמו בסעיף כנ"ל  –נוהל קופת צדקה  .4

  יידון בישיבה הבאה. .א נדוןל –נוהל יזום ואישור הרצאות לקהילה בבית הכנסת  .5
הצעה של הרב נפתלי לקיים בערב יום ירושלים, שחל השנה במוצ"ש פרשת  .6

בתכנית מתן שיעור על המקורות של -לימוד ומלווה מלכה קהילתי ,בחוקותי

משתתפי מתפללים ולפורום ה לידיעת ההזמנהנפיץ את  – ."ירושלים של זהב"

 ."סוגיות"
 מאשרים. – אימוץ קוד אתיקה לעמותות שחובר על ידי פרופ' אסא כשר .7

 

 – שונות. 8

  –באולם החוגים למניעת פתיחת חלונות על ידי ילדי החוגנעילת חלונות  הסדרת -             

 .אהרון ודוד . יטופל ע"ייםלקבל הצעה להתקנת מנעולנפעל                

 .בטיפול אישי של ציון ואפי, רשימת החייבים קטנה –גביית נדרים  -             

  הגבאי  –איסור התוועדות ושתיית עראק במטבחון באמצע תפילת שחרית בשבת  -            

 .לפני מס' חודשיםעל ידי ההנהלה בלה קיאכוף הוראה זאת שנת              

 נעלה את הנושא בפגישה עם  –למקווה טהרה לנשים הר אדר  תתרומות ייעודיו -            

 אחר כך יועלה על סדר היום  האם יש חובה לנהל תקציב זה בחשבון נפרד. רו"ח             

 .בישיבה ההנהלה הקרובה             

   ,לפי הערת רו"ח של העמותה –סת פנקס קבלות על התרומות לבית הכנסת דפה -      

 לפקודת  46 קיום אישור רשות המיסים לעניין סעיף ציון להדפיס פנקסים ללא יש         

 בטיפול הילה ואפי. –הכנסה ולהשתמש בהם זמנית עד לחידוש תוקף האישור  סמ        

 התחברות לשקעים של בית הכנסת לתאורה ולהפעלת עלות בחיוב המועצה   -          

 חשבון של חברת נמתין לקבלת  –מתקני הבידור בחגיגות ערב יום העצמאות            

 צריכה והחיוב של בית הכנסת  לחודש אפריל. החשמל על           

נעם בדק אם יש  –הגשת עראק ללימוד הלכות בסוף תפילת שחרית בימי חול  -

נה בנושא דכן אך הנהלת העמותה  ,החלטת אסיפה כללית האוסרת זאת ומצא שאין

לא לקחת אחריות על כך. אבל והחליטה לא להתנגד  23/12/2015בישיבתה מיום 

 פחית כמויות.נחה להוה איהגב בינתיים

עילאי הודיע כי החליט להפסיק את חברותו בהנהלת העמותה.  – הודעה של עילאי

כהונה עד לבחירת מועמד במקומו באסיפה לבקשתנו עילאי הסכים להמשיך ב

 .2018הכללית שתתקיים לפני סוף יוני 

 21:00בשעה  5/6/18ישיבת הנהלה הבאה תתקיים בע"ה ביום שלישי כ"ב סיון 

 

 רשם : דוד אפרתי.

 


