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 עמותת הראל אסיפה שנתיתפרוטוקול 
 (םלמניינ 27/07/2010) "עהתש אב-ט"ז מנחם

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

   טאוב קרן-חדד ו. ביקורת אבנרי פנחס

 חבר הנהלה וכותב הפרוטוקול חדד נעם   אילון אפרים

   כהן יגאל   אלבוים מיכאל

) כהן ציון (לא חבר עמותה) אלפייה רמי ותהלא חבר עמ ) 

   מתתיהו אתי   אפרתי דוד

 יו"ר העמותה מתתיהו ששון חבר הנהלה בר כוכבא יוסף

 יו"ר ו. ביקורת פורת יהודה ו. ביקורת גל ציון

 (לא חבר עמותה) הלפרין גדעון
רוטנברג 

 (לא חבר עמותה) נפתלי

 חבר הנהלה שילוני עמוס (לא חבר עמותה) ועקנין מאיר

 
 דוד אפרתי כיו"ר האסיפה נבחר מר. 

 

 יו"ר האסיפה – דוד אפרתי .1

 הדו"חות הכספי ובה לאשר את  שנתית העל פי חוק העמותות יש לקיים אסיפ
 ואת דו"ח ועדת הביקורת. 2009והמילולי לשנת 

  הנדרש של נוכחים המינימום העולה על חברים כרגע נוכחים בישיבה מספר
 (.7הוא הנדרש המספר המינימלי ) .באסיפת עמותה על פי התקנון

  (1סדר היום של האסיפה הוא על פי מה שפורסם )מצורף כנספח. 

 .הוגשה רק מועמדות אחת לחברות בהנהלת העמותה, של אורה כהן 
 ים להציע את חבראין מועמדים לועדת ביקורת, כשנגיע לשלב ההצבעה נבקש מ

 מועמדותם.
 

 רב הישוב, הרב רוטנברג –דבר תורה  .2

 ן על תרומתו הרבה לבית הכנסת ולקהילה. מאחל לו הרב נפתלי מברך את ד"ר אביד
 הרבה הצלחה בהמשך.

 

 
 
 
 
 

 
 

 דוד אפרתי    נעם חדד ששון מתתיהו
 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה
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 ששון מר מתתיהו –דבר יו"ר העמותה  .3

 תודות .3.1

  על העבודה היומיומית בניהול הכנסות והוצאות העמותה. –מר אפי אילון 
עבודתו הרבה והמסורה של אפי מאפשרת שקיפות מלאה עבור כלל חברי 

ת להנהלה לדעת בכל שלב בצורה מדוייקת מה המצב העמותה. היא גם מאפשר
 הכספי.

  על עבודתו המסורה בהכנת הדו"ח  -מר אלי חלמיש  –מנהל החשבונות
 החשבונאי שמועבר אל רו"ח העמותה. גם אלי עושה את עבודתו בהתנדבות 

  על עבודתו המסורה שכולה בהתנדבות –רו"ח טל לנדאו  –רו"ח העמותה 

 עדת הביקורתחברי ההנהלה וחברי ו 
 

 2009דו"ח כספי לשנת  .3.2

  2009הדו"ח השנתי המוצג בפני הנוכחים הינו הדו"ח לשנת. 

 .בסיום הדו"ח מסכם רואה החשבון של העמותה בחיוב 

 מצורף  רי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"ח הכספיאנו מבקשים מחב(
 .(3ח )מצורף לפרוטוקול כנספ והדו"ח המילולי הנלווה לו (2לפרוטוקול כנספח 

 
 מצב כספי נכון להיום .3.3

 קרן מקווה הטהרה  .3.3.1

  לשמחתינו השנה זכינו שייפתח מקווה הטהרה. כספי קרן המקווה שימשו לרכישה
 של ציוד לצורך ההפעלה.

  ההפעלה השוטפת של מקווה הטהרה הינה באחריות המועצה אולם המועצה
 מעבירה אלינו את החיובים ואנו משלמים אותם.

 נקיון .3.3.2

 המנקה של בית הכנסת גם לנקיון מקווה הטהרה הפעלנו את  על מנת לדאוג
 .₪ 1,500-במקווה, עקב כל העלנו את התשלום החודשי ל

 כיבוד שבתות וחגים .3.3.3

  לפני מספר חודשים הוחלט לצמצם את העלות החודשית של הקניות עבור
הקידושים ועקב כל החליטה ההנהלה שבית הכנסת יארגן קידוש לאחר התפילה 

 ת לחודש.בשבת רק אח
העקבות המצב הכספי השפיר של העמותה החליטה ההנהלה לחזור לממן קידוש 

 בכל שבת בה אין שמחה.
 ד"ר אלכס אבידן .3.4

  ד"ר אלכס אבידן הודיע כי עקב העתקת מגוריו מהישוב הוא מבקש לפרוש
 מהנהלת העמותה ומתפקידו כגבאי בית הכנסת.

 רה ומועיל. החשיבות של עבדתי חמש שנים עם ד"ר אבידן בשיתוף פעולה פו
עבודת צוות בהנהלת העמותה הינה גבוהה מאוד. ד"ר אבידן תרם רבות לשיתוף 

 הפעולה ועשה רבות למען בית הכנסת
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 .אני מודה לו על עבודתו הרבה ומאחל לו בהצלחה בהמשך 
 

 מדוע לא נבנה גם מקווה כלים עם מקווה הטהרה לנשים. – גדעון הלפרין
מועצה המקומית התנגד להקמת מקווה כלים והנהלת העמותה ראש ה – יו"ר העמותה

 החליטה שאין טעם להכנס לעימות מול המועצה בנושא זה.
 
 דו"ח ועדת ביקורת .4

  לאסיפה הביקורת השנתי דו"חציג את הביקורת ה ועדת, חבר פורתעו"ד יהודה 
 (4)הדו"ח מצורף כנספח  הכללית

 בדו"ח הדן בנושא רישום וגביית התרומות, העיר  4 כאשר הציג עו"ד פורת את סעיף
חבר ועדת ביקורת, מר פנחס אבנרי, כי יש לגבות את התשלום מהמשפחות 

 שמקיימות אירועים בבית הכנסת מראש.

  בדו"ח הדן בנושא תיקון בעל הקורא, העיר מר  6כאשר הציג עו"ד פורת את סעיף
רג ילמד את עקרונות הקריאה בתורה יגאל כהן כי כדאי ליזום שיעור שבו הרב רוטנב

 ואת המקרים בהם מחזירים את בעל הקורא.

  בדו"ח הדן בנושא הגדלת ההכנסות מתרומות  7כאשר הציג עו"ד פורת את סעיף
 המליץ יו"ר ועדת הביקורת, עו"ד יהודה פורת, לייחד ישיבת הנהלה רק לנושא זה.

 דו"ח הביקורת.הנהלת העמותה מאשר כי תדון בכל הנושאים שהועלו ב 
 

 הצבעות לאישור הדו"חות .5

 פה אחד. 2009לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 פה אחד. 2009לשנת  דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה 
 פה אחד. 2009האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת  .6

 
 הצעה לשינוי תקנון .7

  (5הנהלת העמותה פרסמה את ההצעה לשינוי תקנון )מצורף כנספח מספר 

  ההצעה מוסיפה כי מי שתרם לעמותת בית הכנסת מעל לסכום כסף מסויים כפי
שייקבע ע"י אסיפת העמותה מעת לעת יוכל להגיש בקשה לחברות בעמותה ולא 

 ייצטרך לשלם דמי חבר.

 א' אלול -הרב נפתלי העיר כי כדאי להגדיר כי שנת חברות בעמותה מתחילה ב
 ל' אב.-ומסתיימת ב

  בתקנון הינו: 6מתקבלת ועקב כך השינוי המוצע בסעיף הצעת הרב נפתלי 
חבר עמותה יהיה מי ששילם לעמותה דמי חבר שנתיים ו/או מי שתרם  .א

לעמותה סכום כפי שנקבע באסיפת העמותה ונירשם כחבר בעמותה והנהלת 
 העמותה אישרה את חברותו בה.

 לאחריו."שנה" לצורך חברות בעמותה הינה מיום א' אלול ועד ליום ל' אב ש .ב
וכן בתו או נכדתו של חבר עמותה  13בנו או נכדו של חבר עמותה שהגיע לגיל  .ג

יוכלו להרשם כמועמד ולהיות חברים בעמותה בהגיעם לגיל  12שהגיעה לגיל 
 ללא תשלום דמי חבר. 21ועד גיל  18
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 18חבר בעמותה יהיה מעל גיל  .ד

 .שינוי התקנון הוצג בפני האסיפה ואושר פה אחד 
 חבר והסכום המינימלי לתרומהעלות דמי  .8

  והסכום המינמלי  ₪ 360הנהלת העמותה מציעה כי סכום דמי החבר יישארו על
 .₪ 700לתרומה לצורך חברות בעמותה יעמוד על 

 .האסיפה מאשרת את ההצעה של ההנהלה 

  יו"ר העמותה מדגיש את הנושא כי מי שתרם את הסכום הנדרש לא הופך להיות
 אלא נדרשת הגשת בקשה להנהלה ואישור של ההנהלה.אוטומטית חבר בעמותה 

 
 בחירת חבר הנהלה חדש .9

 .כפי שנאמר רק חברת עמותה אחת הגישה בקשה להבחר להנהלה 

 ציון גל מבקש להגיש את מועמדותו להנהלה 

  עקב הגשת הבקשה המאוחרת לא ניתן להציג את מועמדותו של ציון גל לפני
 האסיפה.

 יפה את שתי האפשרויות הבאות:הנהלת העמותה מעלה לפני האס 

o  קיום הבחירות להנהלת העמותה כפי שתוכנן, כלומר העלאת מועמדותה של
 הגב' אורה כהן לפני האסיפה.

o  דחיית הבחירות למועד מאוחר יותר ומתן אפשרות לעוד חברי עמותה להגיש
 מועמדות להנהלה.

  רות כמתוכנןקולות ונמנע אחד הוחלט לקיים את הבחי 5קולות מול  6ברוב של 

 .מועמדותה של הגב' אורה כהן הועלתה בפניי האסיפה ואושרה פה אחד 

 

 בחירת חבר ו. ביקורת חדש .10
 .עו"ד יהודה פורת הסכים להישאר כרגע כחבר ועדת ביקורת אולם לא כיו"ר הועדה 

 .מר פנחס אבנרי מונה ליו"ר ועדת הביקורת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 דוד אפרתי    נעם חדד ששון מתתיהו
 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה

 

http://www.har-el.org.il/
http://www.har-el.org.il/

