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 2018 יוני 12         

 ח"תשע סיון ט"כ         

 2017דו"ח ועדת ביקורת לשנת הפעילות 

 הדוח הכספי .א

גם  .(2016) דומה מאוד להיקפן בשנה הקודמת 2017היקף התרומות בשנת 

כולל ההוצאות לאירועים  ,בסך כול ההוצאות השוטפותבין השנים,  ,ההבדל

 (.8%הוא קטן )וכיבודים, 

  2016בשנת  ₪ 17,829 -מ שמעותית בסכום התרומות למקווה.יש ירידה מ

. הירידה הנ"ל קשורה  להעברת 70% -ירידה של כ 2017בשנת  ₪ 5,772 -ל

לאחריות  ,החזקתוכל הפעילות הכספית וכולל  ,הניהול הכולל של המקווה

 המועצה המקומית. 

 דו"ח הפעילות .ב

 ד' כסלו תאריך סיימה את כהונתה ב 2017בשנת  כיהנההנהלה שה 1ב.

  21/11/2017התשע"ח 

ישיבות כולל האסיפה הכללית. בישיבות  6קיימה במהלך תקופה זאת היא  

 הללו נדונו נושאים שונים ומגוונים.

ההנהלה היוצאת פעלה באופן נרחב להרחבה והעמקה של הפעילות  2ב.

כנסת הקהילתית. אורגנו והופעלו פעילויות מגוונות שחזקו את מעמדו של בית ה

 כמוקד קהילתי.

 אירועים ותפילות חגיגיות בחגים: פורים, פסח, יום העצמאות, שבועות ועוד..

 אירוח נשים למדניות למתן הרצאות 

 אירוח חיילים 

 ביקור תלמידי בית הספר בבית הכנסת ופגישה עם הרב.
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 עידוד ילדים ובני נוער לקחת חלק בתפילות ובפעילויות בית הכנסת.

נת נערים שחגגו בר מצווה לבוא לבית הכנסת בשבת בר המצווה נושא הזמ 3ב.

שלהם ולעלות לתורה עדיין לא הגיע לידי ביצוע למרות שנדון מספר פעמים 

 בישיבות ההנהלה. 

נושאים הקשורים לתשתיות של בית הכנסת כמו החלפת נורות במערכת  4ב.

ים אבל לא החשמל, רכישה והחלפת ריהוט, סיוד בית הכנסת נדונו כמה פעמ

 הגיעו לידי מימוש.

נושא השגת אישור ניהול תקין לעמותה, הועלה בדו"ח ועדת הביקורת  5ב.

 , ולא הגיע לידי מימוש.2017במהלך שנת  , נדון בישיבות ההנהלה2016לשנת 

על ידי שהוזכרו זוכים לטיפול אינטנסיבי ויעיל הנושאים כל אנחנו שמחים ש 6ב.

חלקן הגדול בוצע ואחרים נמצאים בשלבי  .והמכהנת היום ההנהלה שנבחרה

 טיפול מתקדמים. 

 ג. המלצות

התרומות. בעיקר א דרכים יצירתיות להגדיל את היקף למצו יםממליצ אנחנו 1ג.

 לאור ההוצאות הניכרות שהוצאו השנה לשיפוצים.

בתחום פעילות הברוכה את הלהנהלה החדשה להמשיך  יםממליצ אנחנו 2ג.

 ואף להרחיבה. תיהקהיל

אנחנו ממליצים בפני ההנהלה הנבחרת לזרז את הטיפול בהזמנת ברי  .3ג.

המצווה לבית הכנסת בשבת הפרשה שלהם, ולהביא החלטה זאת לידי מימוש 

 בהקדם.

חתן בר המצווה הוא שיקרא את הברכה לחיילי ש חוזרים על המלצתנואנו  4ג.

נושא זה נדון ואושר  התורה.צה"ל והברכה למדינת ישראל בעת הוצאת ספר 

 ולא מומש.הקודמת בישיבות ההנהלה 
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 יכין אותו גם ניתן לבקש ממי שמכין את חתן בר המצווה לקריאת הפרשה 

  .והלל לקריאת הברכות

ועדת הביקורת ממליצה להרחיב את השימוש באתר האינטרנט ולשלב בו  5ג.

השעורים של  פרסומים שוטפים, שיתוף של קהל המתפללים, תקצירים של

 הרב, תשלום תרומות והתחייבויות ונושאים רלבנטיים אחרים.

 ד. תודות

הקודמת על פעלם החשוב ועל תרומתם לתפעול בית תודה לחברי ההנהלה 

 הכנסת והאדרת שמו.

זאת הזדמנות להודות ולהביע את הערכתנו לנועם חדד על פועלו ועל תרומתו 

 הכנסת ולמען הקהילה.כחבר הנהלה וכיו"ר ההנהלה, למען בית 

 תודה להנהלה המכהנת ואיחולי הצלחה בתפקידה החשוב.

ן רואה החשבו ייד ח הכספי שהוכן על"לאחר שקראנו את הדו"ח המילולי והדו

אנחנו ממליצים בפני האסיפה  ולאחר שקיבלנו הסברים להערותינו ולשאלותינו,

 הכללית לאשר את הדוחות.

 

 מיכאל אלבוים חבר                                              יהודה בן חור יו"ר           

 

        

 

 


