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 שנתיתת העמותה האסיפפרוטוקול 
 (םלמניינ 10/06/2014) ד"עהתש י"ג סיון-אור ל

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

 כהן ציון יו"ר ו. ביקורת אבנרי פנחס
 

 אהרונוב אליהו
 

 כנפו זאב
 

 אילון אפרים
 

 כנפו ענת
 

 אילון עליזה
 

 לוי איציק
 

 לוי תקוה חברת ו. ביקורת אלבוים מיכאל
 

 אהרוןאסקיו 
 

 ממן מיכי
 

 אסקיו מזל
 

 ממן רונית
 

 אפרתי דוד
 

 מנדל שקד חיים
 

 אפרתי זהבה
 

 מנדל שקד מיכל
 

 ארמוזה בעז
 

 מתתיהו אתי
 

 בן זכרי אלישע
 

 יו"ר ההנהלה מתתיהו ששון

 עובד אפרים חבר ו. ביקורת בן חור יהודה
 

 בר כוכבא דליה
 

 עובד גלי
 

 בר כוכבא יוסף
 

 עובד שאול
 

 טל אילעיגו
 

 אינו חבר עמותה עוג'ר נסים

 גיל גאולה
 

 עזרא יורם
 

 גיל צבי
 

 פינטו אתי
 

 גל גאולה
 

 פינטו יוסי
 

 פרידמן עדינה חבר הנהלה גל ציון
 

 הלפרין גדעון
 

 רב הישוב רוטנברג נפתלי

 ועקנין ג'נט
 

 שושן אלן
 

 ועקנין מאיר
 

 שושן מיכאל
 

 טאוב קרן-חדד
 

 שושן פנחס
 

 שחר אהרון חבר הנהלה עםחדד נ
 

 ישראלי אילנה
 

 שחר אריאלה
 

 ישראלי יונה
 

 שילוני כרמלה
 

 שילוני מיכל חברת הנהלה כהן אורה
 

 כהן בעז
 

 שילוני עמוס
 

 כהן יגאל
 

   
 

 פנחס אבנרימר כיו"ר האסיפה נבחר 
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 דבר תורה מפי רב הישוב הרב נפתלי רוטנברג .3
 

 יו"ר האסיפה – פנחס אבנרי  .2

  הדו"חות הכספי והמילולי ובה לאשר את  שנתית הפי חוק העמותות יש לקיים אסיפעל
 ואת דו"ח ועדת הביקורת. 2013לשנת 

  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 
 
 ששון מתתיהו מר –דבר יו"ר העמותה  .1

 
 סיכום שנתי .1.3

  אני מבקש להודות לחברי ההנהלה השונים שעבדו איתי כתף אל כתף במהלך תשע השנים
 האחרונות.

  תודה מיוחדת לאפי אילון על עבודתו הברוכה כמנהל החשבונות של העמותה. כל הנהלה
 אדם כמו אפי מטפל בנושא החשבוני שלה.יכולה לישון בשקט כאשר 

 המס אלי חלמיש ולרואה החשבון אלי טל שעוסקים בהכנת הדו"ח הכספי  תודה רבה ליועץ
 השנתי של העמותה בהתנדבות מלאה.

  החלטתי לא להמשיך בהנהלת העמותה כי להערכתי תשע שנות עבודה הן די והותר וכך אף
 עשיתי בתפקידים קודמים בחיי.

 מנת להמשיך לתרום  ולמרות זאת החלטתי להציג את מועמדותי לחברות בועדת הביקורת על
 ממרצי למען בית הכנסת והציבור.

  הדברים המרכזיים שעמדו לנגד עניינו היה לתת לכל אדם שמגיע לבית הכנסת תחושה אחד
 מקבלת ושמחה. שכל אדם שיבוא ירגיש נח להתפלל בשקט בבית הכנס ובאווירה טובה.

 אני מקווה שבסך הכל הצלחנו לעמוד במשימה למרות מעידות שהיו.

  בית כנסת הראל הינו בית הכנסת היחיד בישוב )עד שיוקם בית הכנסת בשלב ב'( ולכן הוא
נושא באחריות קהילתית רחבה. בית הכנסת אמור לתת ביטוי לכל זרם שבתוכו. אנו 

 השתדלנו לעמוד בכך למרות לחצים שונים ומשונים.

 ולות רבות לשיפור האחזקה השוטפת של מבנה בית הכנסת הינה רחבת היקף ואנו עשינו פע
 ותחזוקה של מבנה בית הכנסת ותכולתו.

בתחום זה נושא מרכזי שנשאר פתוח לטיפול ההנהלה שתבחר הינו נושא מיזוג האוויר 
 שדורש שדרוג.

  אנו ראינו חשיבות רבה בנושא קיום הקידוש לאחר תפילת שבת בבוקר. בהחלטתנו לקיים
 בוש הקהילתי.חשיבות הגיקידוש זה מדיי שבוע עמדה לעיננו 

  התפילות בימים הנוראים ובחגי תשרי הינן בעלות חשיבות ציבורית גבוהה עקב כמות
 המתפללים הגבוהה. השתדלנו לקיים תפילות מכובדות וראויות לימים חשובים אלו.

  פירטתי כאן את הדברים הגדולים בהם התעסקנו אם כי העבודה העקרית בבית הכנסת הינה
 וטפת.התחזוקה היומיומית הש
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 .אני חושב כי יש לתת מחשבה להעשרת השיעורים הנמסרים בבית הכנסת 

  בתחילת הקדנציה הראשונה של ההנהלה בראשותי הקמנו את אתר האינטרנט של בית
הכנסת אולם לצערי לא הצלנו להחזיק אותו באוויר במהלך השנים. אני תקווה כי ההנהלה 

 טפל בנושא ותדאג לקיום אתר מכובד כיאה לבית כנסת כשלנו.החדשה ת

 100,000-המצב הכספי של בית הכנסת הינו טוב מאוד. יש בחשבון של העמותה למעלה מ 
₪ 

 .הצגנו את הדו"ח הכספי לועדת הביקורת והם אישרו אותו 

 רונה לצערינו, מסיבה לא ברורה, רשם העמותות לא אישר לנו אישור ניהול תקין בשנה האח
 כי לטענתו חסרים מסמכים רבים ממהלך כל השנים האחרונות.

 העברנו את הטיפול לעו"ד יעקב בניטה שמזרז את מציאת הפתרון לכך.

  כידוע לחברי העמותה אנו התחייבנו למועצה המקומית לפני שהוקם מקווה הטהרה כי אנחנו
 נישא בעלויות התפעול של המקווה.

נסות לדון עם המועצה המקומית על האפשרות שהיא תישא ו. הביקורת בעירה כי עלינו ל
 בעלויות התפעול.

ראש המועצה אמר כי בידה והמועצה תיקח את העלות עליה היא לא תוכל להבטיח על 
 שמירת איכות השירות הגבוהה הניתנת כיום לטובלות דבר שאיננו יכולים לתת לו לקרות.

ת את הדיון על הנושא מול המועצה החדשה שתבחר למצו אשמח לסייע בידיי ההנהלה 
 המקומית.

 
 

 2431דו"ח כספי לשנת  .1.2

  2013הינו 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 

 ולי לא היו שינויים בנושאים מציין כי על פי הדו"ח המיל יו"ר העמותה, מר מתי ששון
 2013השונים המופיעים בו במהלך שנת 

 מצורף לפרוטוקול  רי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"ח הכספיאנו מבקשים מחב(
 והמילולי. (2כנספח 

 
 
 דו"ח ועדת ביקורת .0

 יש לציין כי דו"ח ו. הביקורת השנתי פורסם על לוח  פנחס אבנרי, יו"ר ועדת הביקורת
 בית הכנסת ביחד עם תשובות ההנהלה.המודעות של 

  ישום המתפללים המופיע בדו"ח הופיע גם בדו"ח הקודם אולם טרם זכה לטיפול רנושא
 ההנהלה. אני תקווה כי ההנהלה הבאה תטפל בנושא

 .הפעלה של מערכת האזעקה על פי הנדרש ובאמצעות שעון שבת אף הוא לא טופל 

 ה לקיים ביקורת חצי שנתית על מנת לעקוב אני מבקש להציע לחברי ועדת הביקורת הבא
 מקרוב אחרי פעילות ההנהלה.

 .אני מבקש להודות למתי ששון על עשייתו הברוכה במהלך השנים 
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 הצבעות לאישור הדו"חות .8

 פה אחד. 2013לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 פה אחד. 2013לשנת  דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה 

 "פה אחד. 2013ח הביקורת לשנת האסיפה מאשרת את דו 
 

 בחירת מוסדות העמותה .6
 

 בחירת חברי הנהלת העמותה .6.3

 .ישנם תשעה מועמדים להנהלת העמותה 

 .הבחירות יהיו על גבי פתקי הצבעה שהוכנו מראש 

 .המועמדים מקבלים הזדמנות להציג את עצמם 

 חברי ועדת הבחירות הינם חברי ו. ביקורת 

 צבעה.יו"ר האסיפה הסביר את אופן הה 
 

 לאחר ספירת הקולות )פרוטוקול ספירת הקולות מצורף כנספח( פרסם  יו"ר האסיפה את התוצאות:
 טפסי הצבעה. 66נמסרו 

 לא נמצאו קולות פסולים.
 

 תוצאות ההצבעה )ממויין על פי מספר הקולות(:
  קולות 00 –( 032286216)ת.ז. חדד נעם 
  קולות 19 –(030626613)ת.ז. גל ציון 
  קולות 13 – (000233360)ת.ז.  אהרוןאסקיון 
  קולות 11 –( 068664840)ת.ז. ממן מיכאל 
  קולות 13 –( 028846603)ת.ז. גוטל אילעי 
  קולות 28 –אפרתי דוד 
  קולות 21 –בר כוכבא יוסף 
  קולות 18 –כהן אורה 
  קולות 8אלימלך שלו 

 
 ה הבאה.על פי התוצאות נבחרו חמשת החברים המופיעים במודגש כחברי ההנהל

 
 
 

 בחירת חברי ועדת ביקורת .6.2
 עד למועד שנקבע הגיש רק יהודה בן חור את מועמדותו לחברות בועדת הביקורת.

 לאחר המועד הגישו את המועמדות גם מיכאל אלבויים ומתי ששון.
 האסיפה מאשרת את מועמדותם ואף את מינויים לחברי הועדה.
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 החדשה להנהלההצלחה  האסיפה ננעלת ע"י יו"ר האסיפה באיחולי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 פנחס אבנרי    נעם חדד ששון מתתיהו
 יו"ר נבחר של האסיפה   חבר הנהלה יו"ר העמותה
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