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 שנתיתת העמותה האסיפפרוטוקול 
 (םלמניינ 25/07/2017) ז"עהתש אב-מנחם ג'-אור ל

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

 חברת הנהלה הראל הילה   אילון אפרים

 הראל חנוך חבר ו. ביקורת אלבוים מיכאל
 יו"ר העמותה חדד נעם חבר הנהלה אסקיו אהרון 

   עוגי'ר נסים   אפרתי דוד

 רב הישוב רוטנברג נפתלי   וסףבר כוכבא י

   שילוני עמוס חבר הנהלה גוטל אילעאי

    גזבר העמותה גל ציון
 

 דוד אפרתימר כיו"ר האסיפה נבחר 
 

 הרב נפתלי רוטנברגדבר תורה  .1
 

 יו"ר האסיפה –  דוד אפרתי .2

  הנדרש של נוכחים באסיפת המינימום העולה על מספר  ,חברים 13כרגע נוכחים בישיבה
 .ה על פי התקנוןעמות

 סדר היום של האסיפה 
o דו"ח יו"ר העמותה 
o הצעת החלטה להארכת כהונת ההנהלה 

 
 נעם חדד –דבר יו"ר העמותה  .3

בשנה האחרונה הנהלת העמותה עסקה רבות בהמשך הפעילות הקהילתית בבית הכנסת, 
 בהנגשת בית הכנסת למתפללים הקבועים וזאת תוך התייעלות כלכלית וארגונית.

בתי הכנסת לחגי תשרי ה'תשע"ז היה מוצלח מאוד ואנו מקווים להשתפר עוד בשנה ארגון 
 הקרובה.

המשכנו בקיום הקידושים בשבתות בסטנדרט הגבוה אליו התרגל הציבור וזאת תוך צימצום 
 וכאן המקום להוקיר תודה לציון גל על פעילותו בנושא –העלויות 

 
אולם עקב  2016סיפה את הדו"ח הכספי לשנת הנוהל היינו אמורים להביא לאישור האעל פי 

 מספר סיבות הדו"ח עדיין אינו מוכן ואנו נקיים אסיפה מיוחדת לאישורו כאשר הוא יהיה מוכן.
 

 המאשר את הפטור ממס לתורמים לבית הכנסת. 46לצערנו, ישנה בעיה בירוקרטית עם סעיף 
לקחה על עצמה לקדם את  הנושא נמשך כבר זמן מה ולשמחתי, הילה הראל, חברת ההנהלה

 הטיפול בנושא בהקדם האפשרי.
 

ההנהלה הנוכחית מסיימת השנה את שלוש שנות הכהונה אליהם היא נבחרה. יש מספר סיבות 
שבעתיין אנו רואים לנכון, לאחר התייעצות עם ועדת הביקורת של העמותה, לבקש מהאסיפה 
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 להאריך את כהונת ההנהלה.
בנושא מח לסיים את הכנת הדו"ח הכספי ואף לסיים את הטיפול הסיבה הראשונה היא שאנו נש

 לפני שאנו מעבירים את המושכות להנהלה חדשה. 46סעיף 
הסיבה השניה היא סמיכות הזמן לחגי תשרי. אנו מאמינים כי אין זה מן הנכון להחליף הנהלה 

 בצמוד לאירוע השיא של השנה בבית הכנסת.
דה כי למרות פרסומים קודמים עד לעכשיו אף חבר עמותה לא לשתי סיבות אלו מצטרפת העוב

 הגיש מועמדות להנהלת העמותה או לועדת הביקורת.
 

אנו מקווים כי לאחר שנעבור את החגים אנו נוכל להתארגן לקיום אסיפה שנתית בה נגיש את 
 הדו"ח הכספי לאישור האסיפה וכן נקיים בחירות.

 
 
 יו"ר האסיפה –דוד אפרתי  .4

  השני שעל סדר היום, כפי שנעם הזכיר בדבריו הינו הבקשה להאריך את כהונת הנושא
 ההנהלה הנוכחית עד לאחר החגים.

 חברי ההנהלה הסכימו להמשיך לכהן בתפקידם בכפוף לאישור אסיפת העמותה.

 ניגש להצבעה 
o תוצאות ההצבעה 

 11 קולות בעד אישור הארכת כהונת ההנהלה 
 1 נמנע 
 אין מתנגדים 

 נת ההנהלה מתקבלת.הארכת כהו 

 
 רות הציבוראה .5

 אני מוכן לסייע, במידה ונדרש, בכל נושא התנהלות מול רשם העמותות  – וג'יר נסיםע
 וזאת במסגרת ישיבתי בועדות רבות בכנסת ישראל

  אנוט מודים לנסים על הצעתו וננצל את האפשרות להיעזר בו במידת הצורך. –נעם חדד  
 
 

להנהלת העמותה ובתודה לחברי יפה באיחולי הצלחה האסיפה ננעלת ע"י יו"ר האס
 .העמותה שהגיעו לאסיפה

 
 

 
 
 

 
 

 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' 
 

 

 אסיפת עמותה
 

 הנהלת עמותת הראל מזמינה את כל

 חברי העמותה להשתתף

 אסיפת העמותה השנתית-ב
 שתתקים אי"ה ביום שלישי

 (25/07/17אב התשע"ז )-ב' מנחם

 הכנסת. בבית 20:30בשעה 
 

 על סדר היום:

 דו"ח יו"ר העמותה 

 הצבעה להארכת כהונת ההנהלה הנוכחית 

 
 

 השתתפותכם חשובה,

 אנא שריינו את התאריך.
*במידה ולא יהיה פורום האסיפה תתקיים באותו יום 

 בכל פורום שיהיה 21:00בשעה 
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