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 עמותת הראל אסיפה שנתיתפרוטוקול 
 (םלמניינ 10/10/2012) ג"עהתש תשרי כ"ד

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

 יו"ר ו. ביקורת אבנרי פנחס

  אילון אפרים

 חבר ו. ביקורת אלבוים מיכאל

  אפרתי דוד

 חבר הנהלת העמותה בר כוכבא יוסף

 גזבר העמותה גל ציון

 חבר הנהלת העמותה חדד נעם

  טאוב קרן-חדד

 חברת הנהלת העמותה כהן אורה

  כהן יגאל

 יו"ר הנהלת העמותה מתתיהו ששון

 
 מר דוד אפרתיכיו"ר האסיפה נבחר 

 

 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. 2011והמילולי לשנת 

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

  (1סדר היום של האסיפה הוא על פי מה שפורסם )מצורף כנספח. 
 
 ששון מר מתתיהו –דבר יו"ר העמותה  .2

 
 סיכום שנתי .2.1

  ההנהלה התמקדה רבות בנושא הפעילות הקהילתית בכלל וקירוב הילדים לבית
 ת.הכנס

ההנהלה החליטה לדאוג לארגון קידושים בכל שבת בה אין אירוע בבית הכנסת דבר 
 שתרם רבות לאווירה הטובה השוררת בבית הכנסת.

 השיא היה בקידוש בשמחת תורה שקירב את כלל הציבור אל קהילת בית הכנסת.
 

  ההנהלה גם דאגה ליישום ההמלצה בנושא רישום הנדרים לבית הכנסת וכן למתן
ורת לאנשים החייבים כסף לבית הכנסת. בנושא זה יש עדיין מה לשפר וההנהלה תזכ

 ממשיכה להשקיע את מאמציה בכך.
 אנו מבקשים להודות לעוסקים במלאכה: אפרים אילון, ציון גל ואהרון אסקיו.
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 שאל האם יש נתון המראה את ההשפעה של רישום הנדרים על ההכנסות יגאל כהן 
ן המבוקש לא הוכן על ידינו אולם מצב הקופה של בית ענה כי הנתו מתי ששון

 הכנסת, שהינו טוב יותר מאי פעם, מעיד על התרומה של הנושא.
כמו כן, בשנים הבאות נוכל לדאוג לביצוע השוואה ברמת גביית התרומות מאנשים בין 

 השנים.
 

  ההנהלה החליטה לרכוש ספרי מתנות מכובדים לילדי בר המצווה העולים לתורה
בית הכנסת. כמו כן גם בוצעו רכישות של ספרי קודש, מחזורים וסידורים. נרכש גם ב

סט של התלמוד הבבלי מהבואר במהדורת שוטנשטיין שאמור להגיע בימים הקרובים 
 לבית הכנסת.

הרכישות וההתארגנות המוקדמת יצרו מצב בו לא היו חסרים מחזורים למתפללים 
 ללים.בחגים ואף ישנם סידורים לכל המתפ

 העירה כי ישנו חוסר במחזורים של חג הסוכות בנוסח אשכנז. טאוב-קרן חדד
 ענה כי החוסר ידוע ואני נשלים את החסר בקרוב בעז"ה. נעם חדד

 

  מצב התחזוקה של בית הכנסת הינו טוב וההוצאה הגדולה היחידה שנדרשנו לה
 היתה כיסוי רגלי הריהוט למניעת פגיעה בהם. 2011בשנת 

 

 וזאת משעות  2010לעומת שנת  2011ת החשמל של בית הכנסת עלו בשנת הוצאו
פעילות רבות יותר בבית הכנסת מחד ומאידך גם מזלזול של חלק מהמתפללים 

 בנושא החסכון בחשמל.
ציין כי קרו מספר מקרים בהם מתפללי תפילת שחרית הגיעו בבוקר  פנחס אבנרי

 וגילו כי המזגן נשאר דולק במשך כל הלילה.
הציעו שימוש בשעון שבת שבועי או אחר על מנת למנוע  יגאל כהן ומיכאל אלבוים

 מקרים כאלו.
 ההנהלה תבחן את האפשרות.

 

  חסכנו הרבה כסף במעבר לשימוש בהפצת הודעות באמצעות הדואר  2011בשנת
 האלקטרוני במקום בנייר.

הנהלה חשוב לציין כי נושא אתר האינטרנט של בית הכנסת הוא נושא אותו ה
 החליטה לקדם בדחיפות.

נים בהם האתר היה פעיל ותוסס בתקופה האחרונה נתקל האתר לאחר מספר ש
 במספר תקלות טכניות שגרמו להפסקת פעילותו.

 אנו נפעל בדחיפות להעלאת אתר חדש לאוויר.
מציין כי האתר הקודם היה בנוי על תשתית מיושנת והוא ממליץ להקים את  יגאל כהן

 באמצעות תוכנה שהיא נוחה הרבה יותר לתפעולהאתר החדש 
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 2011דו"ח כספי לשנת  .2.2

  2011הדו"ח השנתי המוצג בפני הנוכחים הינו הדו"ח לשנת. 

 .בסיום הדו"ח מסכם רואה החשבון של העמותה בחיוב 

  נושא הפחת המופיע בדו"ח הכספי ונכלל תחת סעיף ההוצאות גורם לכך שהמאזן
יקורת הפנתה את תשומת לב ההנהלה לכך ולאחר נראה כמאזן שלילי. ועדת הב

 בדיקה מול רואה החשבון התברר כי לא ניתן לשנות סעיף זה.

 .סך הכל המאזן השנתי של העמותה הינו חיובי 

 מציין כי על פי הדו"ח המילולי לא היו שינויים  יו"ר העמותה, מר מתי ששון
 2011בנושאים השונים המופיעים בו במהלך שנת 

 מצורף  רי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"ח הכספים מחבאנו מבקשי(
 והמילולי. (2לפרוטוקול כנספח 

  
 

 
 דו"ח ועדת ביקורת .3

 הכללית לאסיפה הביקורת השנתי דו"חציג את ה פנחס אבנרי, יו"ר ועדת הביקורת  

 התקיימה פגישה בין ועדת הביקורת לבין הנהלת העמותה.  13/09-בתאריך ה
ח הכספי. חלק מן שונים ובראשם ביקשנו הבהרות לגביי הדו" בישיבה נידונו נושאים

-התשובות ניתנו לנו במהלך הישיבה ולחלקם קיבלנו תשובות בכתב בתאריך ה
05/10. 

  יו"ר העמותה, מר מתי ההבהרות בנושאים הכספיים הוצגו בסקירתו המקיפה של
 .ששון

 טפסי רישום פרטי המתפללים 
הערת ו. ביקורת בשנה הקודמת התייחסה לכך שיש לפרסם את טפסי רישום 

המתפללים בשנית. הטפסים כוללים את רשימת ימי הזכרון )יארצייט( של המתפללים 
וכן מועדים שונים. ו. ביקורת ממליצה לפרסם את הטפסים תוך הודעה למשתמשים 

 ש לו.שמי שימלא את הפרטים יקבל עדיפות באירועים מיוחדים שי
ההנהלה תדאג לפרסום חוזר של הטפסים תוך הבהרת  –התייחסות ההנהלה 

 החשיבות שיש בהם לניהול התפילות התקין.
 הפרסום יצא בעז"ה בחודש חשוון הבעל"ט.

 הגדרת יום יארצייט 
ו. ביקורת ממליצה לקבוע מה נקרא יום זכרון )יארצייט( לאדם, כלומר עד איזו קרבה 

 ה לעליה לתורה.יחשב יום פטירה כעיל
 ההנהלה תדון על הנושא לאחר החגים –התייחסות ההנהלה 

 ניקוי בית הכנסת לאחר שמחות 
ו. ביקורת מעירה כי לאחר קיום אירועים בעלי האירוע לא תמיד דואגים לנקות את 
 בית הכנסת בצורה ראויה. יש להדגיש ולדרוש נושא זה מבעלי האירועים השונים.

נהלה תדאג לחידוד הנושא בפגישה עם משפחות בעלי הה –התייחסות ההנהלה 
 האירוע.
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 מועד הגשת הדו"ח הכספי לאישור חברי העמותה 
 מועד הגשת הדו"ח התאחר ביותר.

ההנהלה חוזרת ומזכירה כי היא קיבלה על עצמה לדאוג כי  -התייחסות ההנהלה 
 מאי.בשנה הבאה אסיפת העמותה והגשת הדו"ח הכספי לאישור יבוצעו עד חודש 

 חלוקת מעטפות לתורמים 
ו.ביקורת ממליצה לחלק לעולים לתורה מעטפות תרומה על מנת לסייע ביד העולים 

 לזכור את נדריהם.
ההנהלה מציינת כי שבועיים לפני קיום ישיבה זו התקבלה  -התייחסות ההנהלה 

חלוקת המעטפות אף החלה לתורמים שאינם מהמתפללים  החלטה ברוח זו בהנהלה.
 ים.הקבוע

אם הם אורחים ובין אם הינם  ועדת הביקורת ממליצה לחלק לכל התורמים בין
 מתפללים קבועים.

 שקיות לילדים 
ו. ביקורת ממליצה לבדוק אפשרות של השתתפות המועצה ברכישת שקיות 

 הממתקים לילדי הישוב בפורים ובשמחת תורה.
את פורים ההנהלה רושמת לעצמה לבחון את הנושא לקר –התייחסות ההנהלה 

 הבעל"ט.
 מציין כי ישנה בעיה חוקית בהשתתפות המועצה. דוד אפרתי

מציין כי את עזרת המועצה יש לבקש בפרויקטים גדולים ולא בהוצאות  יגאל כהן
 קטנות כאלו.

 רישום עליות וכיבודים 
נעם חדד התברר כי רישום העליות השוטף לא מבוצע הגבאי על פי תשובתו של 
 ממליצה לחזור לבצע רישום מדוייק.כסדרו. ו. ביקורת 

ההנהלה מקבלת את ההערה והחל מראש השנה הרישום  –התייחסות ההנהלה 
 חודש ומתנהל כסידרו.

 שליחי ציבור 
רשימה של שליחי ציבור וחלוקה מראש של ו. ביקורת ממליצה להנהלה להגדיר 

 התפילות.
ם ויתן מענה לכלל ההנהלה תחשוב על פתרון שלא יפגע באנשי -התייחסות ההנהלה 

 הציבור.

 מכירת עליית משלים ומפטיר 
א מכירת המפטיר והמשלים בכל ו. ביקורת ממליצה על בחינה מחודשת של נוש

 שבת.
 ההנהלה תדון על העניין שוב. -התייחסות ההנהלה 

 ישיבה של ועדת ביקורת עם הנהלת העמותה 
לושה חודשים על ועדת ביקורת מבקשת לקיים פגישה עם הנהלת העמותה בעוד כש

 מנת לוודא התקדמות בנושאים הדורשים טיפול.
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 הערות ושאלות .3.1
 פרסום הדו"ח הכספי לעיון חברי העמותה  .3.1.1

 ראוי לפרסם את הדו"ח הכספי לעיון חברי העמותה לפני קיום  – דוד אפרתי
 האסיפה הכללית

 ההנהלה מאמצת את ההמלצה – מתתיהו ששון 
 תיקוני צבע בבית הכנסת  .3.1.2

 יש מספר מקומות בבית הכנסת בהם נדרשים תיקוני צבע. ממליץ  – תידוד אפר
 לטפל בהקדם.

 ממליץ לשים לייסט מעץ בגובה משענות הכסאות באזור בו  – יגאל כהן
 משתמשים בכסאות על מנת למנוע פגיעה בצבע.

  ההנהלה תבחן את הפתרון הטוב ביותר האפשרי. –מתתיהו ששון 
 ילותדיבורים בבית הכנסת בשעת התפ  .3.1.3

 כמות המתפללים המדברים בעת התפילה הינו רב. ממליץ לדבר  – פנחס אבנרי
 על הבעייתיות שבכך ולחשוב על פתרונות נוספים.

 כמות הנוכחים באסיפה  .3.1.4

 חשוב לי לציין כי כמות המתפללים המועטה שהופיעה לאסיפת  – נעם חדד
 העמותה גורמת לי לאכזבה רבה.

רות והארות על תפקוד ההנהלה והגבאים אבל הרבה מתפללים ציינו שיש להם הע
 הם לא טרחו לבוא להעלות את הנושאים בפני כלל חברי העמותה.

 
 הצבעות לאישור הדו"חות .4

 פה אחד. 2011לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 פה אחד. 2011לשנת  דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה 

  ד.פה אח 2011האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 
 

  
 
 
 
 
 

 להנהלההאסיפה ננעלת ע"י יו"ר האסיפה באיחולי הצלחה 
 
 
 

 
 

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