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 עמותת הראל אסיפה שנתיתפרוטוקול 
 (םלמניינ 17/07/2011) "אעהתש תמוז וט"

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

   הראל חנוך   יו"ר ו. ביקורת אבנרי פנחס

 אינו חבר עמותה ועקנין מאיר     אהרונוף אליהו

   טאוב קרן-חדד     אהרונוף רינה

 חבר הנהלה חדד נעם     אילון אפי

   כהן אבירם     ליזהאילון ע

   כהן אורה     אלבוים מיכאל

   כהן בועז     אלימלך שוש

   כהן יגאל     אלימלך שלו

   כהן ציון     אלפייה רמי

   כספי שלמה     אסקיו אהרון

 אינו חבר עמותה לוי יעקב     אפרתי דוד

   ממן מיכאל     אפרתי זהבה

   ממן רונית     זכרי אלישע-בן

   מתתיהו אתי     בן חור יהודה

 יו"ר העמותה מתתיהו ששון     בניטה יעקב

   עובד אפרים   חבר הנהלה בר כוכבא יוסף

 אינו חבר עמותה עזרא יורם     גיל גאולה

   רוטנברג נפתלי     גיל צבי

   שושן יגאל     גל גאולה

   שושן מיכאל     גל ציון

   רןשחר אה     גלנטי יצחק

     הלפרין גדעון
 יצחק גלנטי כיו"ר האסיפה נבחר מר  

 

 יו"ר האסיפה – יצחק גלנטי .3

 הדו"חות הכספי ובה לאשר את  שנתית העל פי חוק העמותות יש לקיים אסיפ
 ואת דו"ח ועדת הביקורת. 2010והמילולי לשנת 

  הנדרש של נוכחים המינימום העולה על חברים כרגע נוכחים בישיבה מספר
 .אסיפת עמותה על פי התקנוןב

  (1סדר היום של האסיפה הוא על פי מה שפורסם )מצורף כנספח. 
 

  
 יצחק גלנטי    נעם חדד ששון מתתיהו

 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה
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 רב הישוב, הרב נפתלי רוטנברג –דבר תורה  .2
 ששון מר מתתיהו –דבר יו"ר העמותה  .1

 מטרות ההנהלה .1.3

  בשבת חילק מר דוד אפרתי דף המתייחס לצורת הניהול של העמותה. הנהלת
 יכה להתייחס למופיע בדף.העמותה שתיבחר הערב צר

  ההנהלה היוצאת של העמוהת היה לגרום לכך שבית אחד המטרות העיקריות של
 הכנסת יהיה פתוח לכל אחד מתושבי הר אדר ללא קשר למוצאו, מגדרו ו/או מינו.

  ההנהלה ניסתה לשמור על איזון בחלוקת נוסחי התפילות השונים הנקבעים על פי
 החזן.

 לכך שכולם יהיו מרוצים אולם לא תמיד הצלחנו. אבקש  ההנהלה השתדלה לגרום
 להדגיש כי המקרים בהם לא הצלחנו היו כולם בתום לב.

  נושא הרצון לגרום לכולם להיות מרוצים התבטא גם בהבאת חזנים לימים נוראים
 על מנת למנוע מחלוקות.

 .נושא נוסף שההנהלה השתדלה לקדם הוא נושא הקהילתיות 

 שים גם בשבתות בהן לא היו אירועים בבית הכנסת כי אנו דאגנו לקיום קידו
 מאמינים שהקידוש תורם רבות לגיבוש הקהילה.

  הגברנו ועודדנו גם את הפעילות בחגים השונים הפונה לכלל תושבי הישוב ואף
 ובעיקר לילדי הישוב.

  כל תושבי הישוב קיימו אירועים רבים בבית הכנסת בריתות, בר מצוות ואף
 להבדיל גם אזכרות התקיימו בבית הכנסת.חתונות. ו

 
 תודות .1.2

  הרבה מההצלחה של קידום הפעילות בבית הכנסת התקיים תודות לשיתוף
הפעולה המוצלח של הנהלת העמותה מול המועצה בכלל ויו"ר המועצה, מר 

 אבירם כהן, בפרט.
כאן המקום להזכיר את קידום בניית והפעלת מקווה הטהרה. העדות הטובה 

 נכונות הדרך היא "השקט התעשייתי" שבו פועל המקווה.ביותר ל
גם הרבה מרכש חומרי הנקיון של בית הכנסת נעשה דרך המועצה מה שתורם 

 להוזלת העלות.

  על העבודה היומיומית בניהול הכנסות והוצאות העמותה. –מר אפי אילון 
עבודתו הרבה והמסורה של אפי מאפשרת שקיפות מלאה עבור כלל חברי 

תה. היא גם מאפשרת להנהלה לדעת בכל שלב בצורה מדוייקת מה המצב העמו
 הכספי.

  על עבודתו המסורה בהכנת הדו"ח  -מר אלי חלמיש  –מנהל החשבונות
 החשבונאי שמועבר אל רו"ח העמותה. גם אלי עושה את עבודתו בהתנדבות 

  על עבודתו המסורה שכולה בהתנדבות –רו"ח טל לנדאו  –רו"ח העמותה 

 י ההנהלה וחברי ועדת הביקורתחבר 

   יש לכלול את מתי ששון בתוך התודות. -אלישע בן זכרי ופנחס אבנרי 
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 2434דו"ח כספי לשנת  .1.1

  2010הדו"ח השנתי המוצג בפני הנוכחים הינו הדו"ח לשנת. 

 .בסיום הדו"ח מסכם רואה החשבון של העמותה בחיוב 

 מצורף  הכספי רי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"חאנו מבקשים מחב(
 .(3)מצורף לפרוטוקול כנספח  והדו"ח המילולי הנלווה לו (2לפרוטוקול כנספח 

 (4מצורפים גם דוחות כספיים עדכניים )מצורף כנספח 
 

 הערות ושאלות .1.0
 השקעת הכסף של העמותה .1.0.3

  האם יתרת העו"ש של העמותה מושקעת באפיקים שונים של  –יהודה בן חור
 תוכניות חיסכון.

 על פי חוק העמותות לא ניתן להשקיע את הכסף בתוכניות  –שון מתתיהו ש
 חיסכון.

 אתר האינטרנט של בית הכנסת  .1.0.2

  לבית הכנסת יש אתר אינטרנט אולם הוא אינו פעיל. יש לדאוג  –יהודה בן חור
 לעדכן את האתר או לסגור אותו כי אתר שאינו מעודכן פוגע בכבוד בית הכנסת.

  תבדוק את הנושא.ההנהלה  –מתתיהו ששון 
 כיבוד שבתות וחגים  .1.0.1

  נוטצר מצב בו רק אדם אחד מסדר את שולחנות הקידוש. אני  –אפרים עובד
מבקש כי כל חבר עמותה המציג מועמדותו להנהלת העמותה ייקח בחשבון כי זה 

 חלק מהתפקיד.

  חושב אכן שכל חבר הנהלה ייקח חלקף אולם יש להדגיש כי כל  –נעם חדד
 הכנסת יכולים מדיי פעם לבוא ולהושיט יד.מתפללי בית 

  אדם נבחר לשרת את הציבור והציבור צריך לדעת לעזור. –מתתיהו ששון 

  אני מציע כי ההנהלה תמנה כל פעם אנשים אחרים לדאוג לעריכת  –צבי גיל
 הקידוש.

 
 דו"ח ועדת ביקורת .0

 הכללית הלאסיפ הביקורת השנתי דו"חציג את ה פנחס אבנרי, יו"ר ועדת הביקורת 
 (5)הדו"ח מצורף כנספח 

 
 הצבעות לאישור הדו"חות .8

 פה אחד. 2010לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 פה אחד. 2010לשנת  דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה 

  פה אחד. 2010האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 
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 בחירת מוסדות העמותה .6
 

 בחירת חברי הנהלת העמותה .6.3

 עמדים להנהלת העמותה.ישנם עשרה מו 

 .זהבה אפרתי מודיעה על הסרת מועמדותה כך שישנם תשעה מועמדים 

 .הבחירות יהיו על גבי פתקי הצבעה שהוכנו מראש 

 .פנחס אבנרי מציע כי מועמד שלא נוכח באסיפה לא יוכל להבחר 

 האסיפה דוחה את ההצעה של מר אבנרי 

 .המועמדים מקבלים הזדמנות להציג את עצמם 

 יל מציע שהאסיפה תדון בבחירה מחודשת של חברי ההנהלה היוצאת למעט צבי ג
 חבר ההנהלה שלא הגיש את מועמדותו תוך צירוף ציון גל כחבר הנהלה.

 צבי מציין כי החשיבות העליונה בעבודת הנהלה היא ההרמוניה בין חבריה.

 .יצחק גלנטי מציין כי לדעתו ההצעה פוגעת בדמוקרטית הבחירה 

 דברים צבי גיל מושך את הצעתו.לאחר דין ו 

  האסיפה בוחרת את יצחק גלנטי, דוד אפרתי ועו"ד יעקב בניטה כחברי ועדת
 הבחירות.

  ,הסביר את אופן ההצבעה.מר יצחק גלנטייו"ר האסיפה , 

  
 

את יו"ר האסיפה  פרסם ( 6לאחר ספירת הקולות )פרוטוקול ספירת הקולות מצורף כנספח 
 התוצאות:

 ע"י ייפוי כח של בני ובנות זוג. 14הצבעה מהם טפסי  54נמסרו 
 לא נמצאו קולות פסולים

 תוצאות ההצבעה:
  קולות 08 –חדד נעם 
  קולות 19 –בר כוכבא יוסף 
  קולות 18 –מתתיהו ששון 
  קולות 13 –גל ציון 
  קולות 21 –כהן אורה 
  קולות 22 –כספי שלמה 
  קולות 18 –ממן מיכאל 
  קולות 18 –אלימלך שלו 
  קולות 16 –מיכאל שושן 
  קולות 2 –אדן דניאל 

 
 על פי התוצאות נבחרו חמשת החברים המופיעים במודגש כחברי ההנהלה הבאה.
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 בחירת חברי ועדת ביקורת .6.2
עקב אי הגשת מועמדויות לועדת ביקורת עד רגע זה פונה יו"ר האסיפה בבקשה לחברי 

 העמותה להגיש את מועמדותם.
 עמדותם לועדת ביקורת:שלושה מועמדים הגישו את מו

 אבנרי פנחס 
 בן חור יהודה 
 אלבוים מיכאל 

 
מינוי שלושתם לחברי ועדת ביקורת כאשר פנחס אבנרי ישמש כיו"ר  האסיפה מאשרת את

 ועדת הביקורת.
 
 שינוי תקנון .7

  שינוי תקנון ללא הודעה מראש אסיפת העמותה מחליטה כי במידה וניתן לבצע
המתייחס לבחירת חבר ועד במקום חבר שעוזב את ופרסום בסדר היום ישונה הסעיף 

 ההנהלה במהלך כהונתה.

 :הסעיף כפי שהוא מופיע בתקנון היום 
 . הנהלת בעמותה9

חבר הנהלה שחדל לכהן כחבר הנהלה מאחת הסיבות המנויות  א.
בתקנות אלה יבוא במקומו חבר אחר של העמותה שיבחר ע"י האסיפה 

 הכללית.
 

 השינוי המוצע 
 בעמותה. הנהלת 9

חבר הנהלה שחדל לכהן כחבר הנהלה מאחת הסיבות המנויות  א.
בתקנות אלה יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר בין 

המועמדים שלא נבחרו להנהלה בבחירות האחרונות שהתקיימו להנהלת 
 העמותה.

היה במידה ואין אדם כזה או שיש שני חברים שקיבלו מספר קולות זהה אזי י
 צורך בבחירה של האסיפה הכללית.

 
 

 האסיפה ננעלת ע"י יו"ר האסיפה באיחולי הצלחה לנבחרים.
 
 
 

 
 

 יצחק גלנטי    נעם חדד ששון מתתיהו
 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה

 


