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 שנתיתת העמותה האסיפפרוטוקול 
 (םלמניינ 23/06/2015) ה"עהתש תמוז ז'-אור ל

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

 יו"ר העמותה חדד נעם  אבנרי פנחס

  לבנדיגר דרור חבר ו. ביקורת אלבוים מיכאל

 חבר הנהלה ממן מיכאל חבר הנהלה אסקיו אהרון

 חבר ו. ביקורת מתתיהו ששון  אפרתי דוד

  עוג'יר נסים יו"ר ו. ביקורת חור יהודה בן

  שילוני עמוס חבר הנהלה גוטל אליעאי

    טאוב קרן-חדד

 
 דוד אפרתימר כיו"ר האסיפה נבחר 

 

 נאמר לפני תפילת ערביתדבר תורה  .1
 

 יו"ר האסיפה –  דוד אפרתי .2

 הדו"חות הכספי והמילוליובה לאשר את  שנתית העל פי חוק העמותות יש לקיים אסיפ 
 ואת דו"ח ועדת הביקורת. 2014לשנת 

  הנדרש של נוכחים באסיפת המינימום העולה על חברים כרגע נוכחים בישיבה מספר
 .עמותה על פי התקנון

 על פי מה שפורסם. סדר היום של האסיפה הוא 
 
 נעם חדד –דבר יו"ר העמותה  .3

 
 סיכום שנתי .3.1

 .אנו מסכמים את השנה הראשונה של ההנהלה הנוכחית 

 שמה לה למטרה לפתוח את בית המדרש לאנשים נוספים מחוץ למעגל המתפללים  ההנהלה
 ולהפוך את בית הכנסת כמקום היוצר קהילה סביבו.

 .לא את כל הדברים שחלמנו עליהם ביצענו אולם אנחנו ממשיכים לפעול להגשמת החלום 

  ת הרצאה מעניינייסדנו את הפרויקט של ערבי הקהילה בהם מתכנסים אנשים לשמוע
 בתחומים מגוונים ונהנים גם ממפגש קהילתי נחמד.

 אנו מקווים לראות יותר ויותר אנשים מצטרפים לערבי הקהילה הללו.

  קם צוות חשיבה בנושא תוכנית בר/בת מצווה ואנו מקווים לפתוח את התוכנית מייד לאחר
 החגים.

  אף יותר אירועים אנו משתדלים לקיים אירועים סביב החגים ומקווים שבשנה הבעל"ט נראה
 בבית הכנסת.

 .כל זאת בנוסף לקיום השוטף של בית הכנסת ומקווה הטהרה 
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 2014דו"ח כספי לשנת  .3.2

  אנו מבקשים להודות לאפרים אילון האחראי על ניהול הכספים השוטף של העמותה, אלי
מנהל החשבונות של העמותה ואלי טל רואה החשבון של העמותה המבצעים  –חלמיש 

 צורה מקצועית ובהתנדבות.את עבודת ב

  2014הינו הדו"ח לשנת  חברי העמותההוצג בפני שהדו"ח השנתי. 

 .בסיום הדו"ח מסכם רואה החשבון של העמותה בחיוב 

 .סך הכל המאזן השנתי של העמותה הינו חיובי 

  ההנהלה תנסה לבצע שיפורים תפעוליים במקווה הטהרה על מנת לחסוך בהוצאות של
 המקווה.

 מצורף לפרוטוקול  רי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"ח הכספים מחבאנו מבקשי(
 והמילולי. כנספח(

 
 דו"ח ועדת ביקורת .4

 .הדו"ח מצורף כנספח לפרוטוקול זה והוא כולל את תשובות ההנהלה 
 הצבעות לאישור הדו"חות .5

 פה אחד. 2014לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 פה אחד. 2014 לשנת דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה 

  פה אחד. 2014האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 
 

 דו"ח ועדת ביקורת .6

 מכתבו מצורף כנספח לפרוטוקול זה –צירף מכתב עם הארות והערות  דוד אפרתי 

  יש לבחון את הנושא של סעודת פורים. הגיעו פניות בנושא אליי –מתי ששון 

  עולותיה המבורכות כמו פתיחת בית יישר כח להנהלת העמותה על פ –עמוס שילוני
 הכנסת למנחה וערבית בימות החול ועוד.

מבקש להעיר כי ישנו מתפלל, שלמה ברעלי, שהינו חולה ונעדר כבר הרבה זמן. על 
 ההנהלה לברר את מצבו ולעדכן את הקהילה.

כמו כן מבקש לדאוג לנושא של ההתנהלות מול המועצה בנוגע לארכיב המועצה הממוקם 
 הכנסת.בבית 

 .מיכי ממן מבקש לציין כי ישנה עליה גדולה בתרומות לבית הכנסת 
כמו כן ישנה פעילות ענפה בדף הפייסבוק של בית הכנסת ואנו מבקשים מכולם להכנס 

 ולצרף אנשים נוספים.
 

יו"ר האסיפה מבקש לציין לחיוב את העמידה בזמנים בקיום האסיפה כפי שמתחייב ע"פ החוק. 
 החדשה להנהלהע"י יו"ר האסיפה באיחולי הצלחה האסיפה ננעלת 

 
 
 
 
 

 
 

 דוד אפרתי   ציון גל   נעם חדד      
 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה
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 סדר יום אסיפת עמותה –נספח א' 
 

 שנתית אסיפת עמותה
 

 יום שלישי

 התשע"ה ו' תמוז

(23/06/15) 

 20:00בשעה 
 

 :על סדר היום

 בחירת יו"ר אסיפה והצגת סדר היום 

 דבר תורה 

  יו"ר האסיפה –דברי פתיחה 

  חדד נעם –יו"ר ההנהלה  –דבר ההנהלה 

o סיכום שנת פעילות 

o הצגת דו"ח כספי 

o הצגת דו"ח מילולי 

o מילות סיכום אישיות 

 דו"ח ועדת ביקורת 

 ה לאישור דו"ח כספי, דו"ח מילוליהצבע 

 ודו"ח ועדת ביקורת
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  חברי העמותה –הערות והארות 
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 2014דו"ח כספי שנת  –נספח ב 
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 דו"ח ו. ביקורת –נספח ג' 
 

 הערות ועדת ביקורת 

שנמסר לנו על ידי הנהלת בית הכנסת הראל, אנו מעלים על הכתב הערות  2014לאחר עיון בדו"ח הכספי לשנת 

 להנהלת העמותה ומבקשים הסברים ותשובות להערות ולשאלות הללו. ותושאלות הבהרה המופנ

עלה.  2014למרות שהיקף הפעילות בשנת  2013ישנה ירידה בסעיף הוצאות תפעול ישירות לעומת שנת  .א

 הפער בהוצאות בולט בעיקר בסעיף:

 . 2014בשנת  11,713לעומת  2013בשנת  39,354 ,ניקיון, אחזקה ויעוץ

 היתה הוצאה גודלה על חיפוי ברזל לרגלי הריהוט מה שגרם לעליית העלות של סעיף זה. 2013בשנת 

ך שיש להוסיף עוד כ 2014בנוסף, המועצה לא גבתה מאיתנו תשלום על המנקה במחצית השניה של שנת 

 .2015שיופיעו בחשבון של שנת הכספים  ₪ 6,000

 .2013לעומת  2014בשנת  47%בסעיף כיבודים ואירועים  יש עלייה של  .ב

 על פי החלטה מודעת של ההנהלה אנחנו הרחבנו את הכיבוד המוגש בקידוש שלאחר תפילת שבת בבוקר.

קהילה רחבה סביב בית הכנסת דבר אותו חרטה  ההנהלה רואה בקידוש שלאחר התפילה עוד נדבך בבניית

 ההנהלה על דגלה

 הערות כלליות

 בזמנו היה סיכום עם המועצה שעלות החזן בחגי תשרי תמומן על ידי המועצה. האם הסדר זה קיים גם השנה?

טרם ישבנו עם המועצה לקראת חגי תשרי אולם בשיחות עם ראש המועצה אנו מבינים כי ההסדר לא ישתנה 

 ועצה תמשיך לממן את החזן הספרדיוהמ

 האם ישנו מימון נוסף מהמועצה? אם כן מן הראוי שיהיה לזה ביטוי בדו"ח הכספי.

 אין מימון נוסף של המועצה או כל גורם אחר

 ישנו גרעון מתמשך של הפעלת המקווה. מה מתכוונת ההנהלה לעשות כדי לכסות גרעון זה?

טרותיה המוצהרות של העמותה. עלות התפעול והתחזוקה של מקווה הפעלת מקווה הטהרה לנשים הוא חלק ממ

 הטהרה הינן גבוהות ואיננו חושבים כי עלינו להטיל את העלויות על הנשים הטובלות.

 הנהלת בית הכנסת בודקת דרכים לייעול תחזוקת ותפעול מקווה הטהרה על מנת לצמצם את העלויות

 יהודה בן חור יו"ר ועדת ביקורת

 בוים  חבר ועדת ביקורת       ששון מתתיהו חבר ועדת ביקורתמיכאל אל
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 מכתבו של דוד אפרתי להנהלת העמותה –נספח ד' 
ראשית אני מעריך מאוד את השקעת המאמץ והזמן הרב המוקדש על ידכם בניהול העמותה  - כללי : הערכה והוקרה .1

 ובאחזקת המבנה על מתקניו. ובעיקר בניהול התפילות וכן בעריכת הקידוש וסעודה שלישית בשבתות

יש להפיץ כמה שיותר את המידע באתר בית הכנסת וגם באתר המועצה ובאתר   - המתפללים הפצת מידע לציבור .2

 התושבים,בלוח המודעות בבית הכנסת ולהפעיל מחדש ובמהרה את הלוח הדיגיטלי באולם הכניסה של בית הכנסת.

 בות הנהלה בניגוד למתחייב אחת לחודש.עד כה קוימו מעט מאוד ישי  - ישיבות הנהלה .3

 הערות בקשר לעריכת סעודת פורים ציבורית על ידי הנהלת העמותה בבית הכנסת : - סעודת פורים בבית הכנסת .4

"נהפוך -לעניות דעתי אסור לערוך סעודה בתוך אולם התפילה אפילו פעם אחת בשנה )ואף לא בפורים בהקשר ל 

 הוא"(.

הנוהג לעריכת סעודת פורים על ידי הנהלת העמותה ובמימונה מקופת העמותה, משום יש לשקול בכובד ראש את  

ההוצאה הכספית הגבוהה וראוי לדעתי לייעד הוצאה זו לצרכים חשובים של בית הכנסת כמו גם לצדקה וכן משום 

 שהרי סעודת פורים אמורה להיערך דווקא במסגרת משפחתית.

 ים לקריאת המגילה.כן חשוב להמשיך לחלק שי לילדים הבא  

אני מציע לייעד חלק מיתרת הכספים שנצברו בקופת  – רכישת מושבים חדשים באולמי עזרת נשים ובאולם הכללי .5

סטים להחלפת הספסלים הישנים באולם עזרת נשים ושלשה  3מושבים בכל סט :  3-4העמותה לרכוש עוד ששה סטים 

 סטים להוספה באולם הכללי בשורות הצדדיים. 

מוצע לבדוק רכישת מתקן והתקשרות לפינוי מחברות / עמותות כגון : עמותת "גניזה כללית"  -לאיסוף ופינוי גניזה  מתקן .6

 .02-641230בטלפון 

 

 בברכה ובהערכה , דוד אפרתי
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