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 2017/18לשנת השנתית דו"ח פעילות מוגש לחברי העמותה לקראת האסיפה 

 

מהתכנית הרב כנגזר  2018לשנת ותקציב שנתי  2018-2020הכנת תוכנית פיתוח לשנים 

 שנתית.

ף כדי לא לחרוג מהתקציב השנתי המאושר וכן השקעת טהתקציב השומעקב רבעוני בביצוע 

הפחתת פרמיית הביטוח על ידי  –מאמץ להגדלת ההכנסות וצמצום ההוצאות השוטפות 

  .לד-בעקבות התקנת תאורת ההפחתת התשלום לחברת חשמל ביטול סעיף רעידת אדמה, 

ההוצאה בקיום הקידוש  והפחתתצמצום בכמויות ובקניית מוצרים יקרים מחוץ לעונה 

 הקהילתי בשבת בבוקר.

, 2014-2017וכן בדיעבד לשנים  -2018 נתאישור ניהול תקין מרשם העמותות לשקבלת 

  לשנים הנ"ל. כולל קבלת פטור מתשלום אגרה

 .והבאתם לאישור האסיפה הכללית במועד 2017הכנת דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 

לתקנות מס  46ש האישור לעניין סעיף דוירשות המסים לחהגשת המסמכים לטיפול להמשך 

 .הכנסה

 הפועלים. בבנק העמותה עסקי של לחשבון באינטרנט לחברי ההנהלה הסדרת גישה 

סיוד וצביעת כל הקירות, התקרות והדלתות, איטום כל  : בוצעו פרויקטים עתירי תקציב

הגגות, פירוק והחלפת כל גופי התאורה לתאורת לד והוספת נקודות חדשות כולל תאורת 

 2מושבים בעזרת הנשים, ועוד  12ספסלים  3השבטים, הוספת  12תאורת לד בלוח וחרום 

החלפת כל לאולם הלימוד,  רכישת שני שולחנות נוספיםם הגברים, מושבים באול 6 ספסלים 

עבודה בהתנדבות ותרומה של החלקים וכל ה -פתחי המזגנים בשתי העזרותהגרילים ב

תיקון סף שער הכניסה מושבים.  37 -חברינו משה מרציאנו. החלפת ריפוד בצבע כחול ב

  .הראשי

תרומת משפחת הראל, הקצאת פינת ישיבה ללא עלות  –הצבת ארון ספרייה בחדר החוגים 

 נישואין כשרות ושו"ת בענייני הלכה.י רישום ארב הישוב לקבלת קהל בנושל

קו בזק שקע תקשורת, ל נתתקהרכישת שני שלטים והתקנת מקלט להפעלת ונטרול אזעקה. 

 .02-5455148והתקנת קו טלפון נייח שמספרו 

אושרו על ידי רו"ח העמותה, הכנת  –כתיבת נהלים : נוהל קופה קטנה ונוהל קופת צדקה 

מסמך מנחה למשפחות בעלי השמחה להתנהגות נאותה ומכבדת של אורחיהם היקרים, 

 אימות כללי אתיקה לעמותות שחוברו על ידי פרופסור אסא כשר.

לקבלת פנים מאירות ושערים פתוחים לנערי הבר מצווה לכלל תושבי המבורך משך הנוהג נ

י תורה והבטחת מניין לאזכרות, בעלי חיוב ת תפילות סדירות, שיעורעריכ, הישוב ולאורחיהם

ואמירת קדישים, היערכות לאירועים ותפילות בחגים וימים טובים לישראל : פורים, חנוכה, 



קידוש קהילתי רבתי. היערכות  מיוחדת  -יום העצמאות יום ירושלים ושמחת תורה

ת ובמתנ"ס בהשתתפות המונים בהשתתפות המועצה לקיום שני מניינים בבית הכנס

קליטת ספרי תורה חדשים של משפחות קצב,  י ראש השנה.משני יבבתפילות יום כיפור ו

תודה לנעם  במכון "אות" לצרכי ביטוח מפני גניבות.סומנו כולם  .ובצלאלי חלפון  אלירז, חדד,

 מול המכון והמשפחות. הסימון בביצוע הטיפולעל 

הדודה של המנוח אלישע בן זכרי ז"ל  –רה של משפחת אצייאג זו הזדמנות לדווח שספר התו

הובא על ידו לבית הכנסת "הראל" לפני יותר מעשר שנים, נמסר היום לחברת הגניזה ש

 בהר הזיתים בירושלים. יהשתההכללית לגניזה  כהלכה ולקבורה מיוחדת 

הכנסות ייעודיות מזה  ₪ 45,421: נכון להיום  של העמותה, תקציב בחשבון הבנק יתרת

 , לתמיכה כספית לצרכים מיוחדים של מקווה הטהרה לנשים.₪ .בסך ...

 

 

 :העבודה עוד רבה בהמשך טיפול בנושאים הבאים לפנינו 

זימון נערים ובני משפחתם שחגגו בר מצוה בבית הכנסת. להגיע בשנים שאחר החגיגה 

 לעלות /לקרוא בתורה את הפרשה שלהם. 

 המיזוג בעזרת הנשים.לפת יחידת חה

 החלפת הכיסאות הבלויים באולם הלימוד.

הזמנה שולמה, בשלב גמר הייצור  -גב אחוריים לכיסאות חסרי גבמעץ לכיסויי התקנת לוחות 

 ואספקה בקרוב.

 .דרוש לכך תקציב גדול –הזמנת בדיקה ועלויות לשדרוג מערכת מרכזית למיזוג 

קידום צרכי בית הכנסת והצרכים הם רבים ת ללציבור לתרומות משמעותיומתמדת קריאה 

 בבית הכנסת. הנצחת קרוביהםול

 

 

 באים: הוהמתנדבים הערכה והוקרה לנדיבים 

רים והגשתם לרשם העמותות קטל על תרומתו בהתנדבות להכנת דוחות מבולי לרו"ח אי

 במשך יותר מעשר שנים. בשנים

במשך חלמיש על תרומתו בעריכת הנהלת חשבונות להכנת הדוחות המבוקרים  למר אלי

 יותר מעשר שנים.

, הפקדת הצ'קים בבנק, בלותוהכנת הק ההכנסות הגביה, רישום למר אפי אילון על ניהול

להמשך והכנת המסמכים  רישום ההוצאות וצירוף החשבוניות מספקים ונותני שירותים

 אה החשבון.רוללמנהל החשבונות וטיפולם 

היו"ר ד"ר יהודה בן חור ומיכאל אלבוים על ליווי ישיבות ההנהלה  י חברי ועדת הביקורתנלש

 וההערות הענייניות שלהם לניהול תקין של העמותה ולדאגה לטובת ציבור המתפללים.

למר יצחק לוי על תרומתו בהתנדבות לניהול תיאום ,פיקוח והעסקת עובדים מטעמו  

 .וד  וצביעה של כל הקירות התקרות והדלתות ואיטום כל הגגות בפרויקטים של סי



 .לד-של התקנת גופי תאורת הבהתנדבות על ניהול פקוח  למר שמואל כספי

ירת הספק לביצוע ההזמנה ורכישת גופי חעל ייעוץ צמוד בכל הקשור לב למר חיים בן נחום

  .החדשיםהתאורה 

פרויקט החלפת כל הגרילים בפתחי מושלם של צוע יעל תרומתו לתכנון וב למר משה מרציאנו

 ומה לבית הכנסת .רהמזגנים כת

 על תרומתם לרכישת ארון ספריה באולם החוגים. למשפחת הראל

 .לביצוע תיקון השער הראשי בהנחה נדיבה מר שבי שבתאיל

על המסירות הבלתי נלאית   ,הלה וכהונה כיו"ר העמותהנעל חברתו בה מר נעם חדדל

ניהול אתר האינטרנט של העמותה ופרסום הודעות על  ,והיזמה לקידום ענייני העמותה

בית הכנסת והתפילות  ניהול האירועים  וברכות לבעלי שמחה במסך ההודעות הממוחשב.

 דרכי נועם.בשלמות ובוהכל 

בית משימות ולצרכי הושטת יד לעל תרומתו לקידום מטרות העמותה ו למר עילאי גוטל

 .הכנסת

אורך כל השנים ל, התמיכה והגיבוי לחברי ההנהלה על העצות הטובותרוטנברג, לרב נפתלי 

 םלמידיתהדי גני הילדים ויל בקרב להנחלת המסורת היהודיתהמבורכים עלים פועל המ

בית הספר  בשיתוף עם הגננות, עם מנהלת והמחנכות של בכותלי הכיתות ובבית הכנסת

 .היסודי בישוב

הול התפילות העליות יאחראי לנוהגבאי הראשי,  , רכז הקניותלחברי ההנהלה ציון הגזבר

ומ"מ לגבאי אהרון אסקיו המזכיר לידו בכל,  -וגביית כספי התרומות והנדריםוהקידושים 

 ,יו"ר ועדת הכספים והקשר עם רו"ח העמותה, רשם העמותות ורשות המסים הילה הראללו

 על המסירות וההתמדה במילוי תפקידם.לכולם 

ולבסוף לכל החברים המתמידים לבוא לתפילות ובראשם לציון כהן ולעמוס שילוני ולאחרים 

הנענים לכל דרישה ובכל זמן לתת יד לעזרה בחפץ לב ועל כך נאמר אשרינו מה טוב חלקנו 

 בהשתייכות לקהילה המפוארת שלנו.

 

 בהוקרה ובברכת חברים, 

 אפרתי לשירותכם בנפש חפצה ובלב שלם. דוד

 


