
 2/5/19בס"ד , 

 / משתתפים אל : חברי הנהלת העמותה

 

   2019לשנת  4ישיבת הנהלה מס' הנדון : 

 

 . 0:012 תשע"ט בשעה ניסן וכ" 1/5/19ביום רביעי  התקיימה הישיבה -כללי 

 נכחו : ציון גל, אהרון אסקיו, הילה הראל, דוד אפרתי ובועז ארמוזה )בחלק האחרון(.

 : שהתקבלווהחלטות שנדונו נושאים 

בפק"ם   ₪ 7,000מאשרים הפקדת סך  - יתרות ייעודיות שיצטברו בחשבון מקווה נשים .1

 בפק"ם בסוף כל רבעון. יתרות חדשות להפקידונקפיד 

 לא אושר על ידי הבנק -הנפקת כרטיס אשראי ותשלום לספקים בהעברה אינטרנטית  .2

ת מחייב חתימת שני לאשר זאת כשיש יותר ממורשה חתימה יחיד, בעוד שחוק העמותו

 מורשים לפחות. 
 נמשיך באיתור בעל מקצוע לביצוע התיקון. - איטום חלונות .3

 .בימים הקרובים. ניעזר בנועםיבוצע  - שבארון הקודש ספרי התורה וי ביטוחי לכללכיס .4

נמצא פתרון למקרה הקונקרטי באמצעות עמותה מאחר ו - תיקון סעיף מטרות העמותה .5

נקפיא הטיפול מול רשם העמותות. המבקש מוקיר תודה ואנו מודים לעו"ד בניטה  אנו אחרת

 על טיפולו.
על היוזמה  את עומר גוטל מברכיםחברי ההנהלה  - הפעלת החוג לילדים באולם החוגים .6

תקציב הוצאות מקופה קטנה ומאשרים הקריאה בתורה בשבתות בזמן  את החוגל ילהפע

 .החוגקיום  עבור

מנחה  7/5/19יום שלישי  -לחללי מערכות ישראל ערב יום הזיכרון של   תפילותמועדי  .7

להשתתף בטקס בסופה שעה מוקדמת, כדי שנספיק  19:30  בשעהערבית  19:00בשעה 

 .היישובי באנדרטה ןיום הזיכרו
כולל יזכור לחללי מערכות  19:00מנחה בשעה  - 8/5/19 תפילות בערב יום העצמאות  .8

נפעל . 07:00שחרית בשעה  9/5/19למחרת, . 19:40בשעה  ערבית חגיגיתתפילת . ישראל

לקשט את בית הכנסת בעזרת  וכן נפעללפרסם המועדים באתר העמותה ובמסך הדיגיטלי 

 עובדי המועצה בדגלי כחול לבן.

 יום ירושלים חל במוצ"ש.השנה ערב  תפילת חגיגית כמו בשנים קודמות. - יום ירושלים .9
בתיאום מראש עם דרשות מתן ההנהלה בעד  - בבית הכנסת בשבת "טובשבת דורשות " .10

 לתשלוםכספית ללא דרישה ועל ידי חברי הקהילה בהתנדבות  רב היישוב והרצאות שיינתנו

  הדרשה / ההרצאה. מתן עבור 
כדי להקל על הנטל הכרוך בכך נקיים את  - קידוש קהילתי בסוף תפילת מוסף בשבת .11

 , או בעת אירוע משפחתי ביוזמת בעלי השמחה לפי בקשתם."מברכיםשבת "-הקידוש רק ב
בין כל המשתתפים בתפילות  - קריאה לאחדות, שיתוף התחשבות ולאהבה הדדית .12

ובשיעורי תורה והלכה. הקב"ה יהיה בעזרנו לא להיכשל בעבירות של הולך רכיל, אמירת 

 ללא ביטויים פוגעניים, להרבות לשון נקיה בדיבורנו,  שנשמור עללשון הרע,  נקמה ונטירה, 

אהבה כדי שלא נגיע חלילה לידי שנרבה , למחול ולסלוח. בינינו בדרכי שלום ורעותללכת 

מחיקת כל אירועי וחשבונות העבר ופתיחת דף חדש חלק. )נוסח הקריאה נוסח על  שנאה,

 .(טהרהבקדושה ובפניו ושתפילותינו יתקבלו לידי והקב"ה יצליח דרכנו להרבות במצוות 
מהמשפחות לעדכן את ציון ואת הילה על  אנו מבקשים -קשר עם חברים / חברות קבועים  .13

ובעיקר מסיבות של בריאות ניתוח / אשפוז כדי להתקשר לבקר  של יותר משבוע תהיעדרו

  אותם ולברכם ברפואה שלמה.

 בשעה 5/6/19ביום רביעי  בע"ה נקיים אסיפה כללית שנתית - אסיפה כללית שנתית .14

כדי לדווח על הפעילות לאשר דוחות כספיים מבוקרים, דו"ח וועדת הבקורת, דו"ח  20:00

ת אישור ניהול תקין לאישור רשם העמותות כתנאי לקבלבמועד  םולהגיש 2018לשנת מילולי 



כל חברי העמותה מתבקשים בזאת לראות בהודעה זאת  .2019/2020של העמותה לשנים 

 ם.הזמנה לאסיפה ולרשום ביומני

הדוחות ימים לפני האסיפה לאחר קבלת  7-10 -תתקיים בע"ה כ -ישיבת הנהלה הבאה  .15

 הכספיים כדי להעבירם לוועדת הבקורת לדיון בהם ולדיון ואישורם על ידי ההנהלה.

 בברכת חברים , דוד אפרתי


