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 שנתיתת העמותה האסיפפרוטוקול 
 ( םלמנינ 08/07/2020) "ףהתש י"ז תמוז-אור ל

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

  גיל צבי חבר הנהלה אסקיו אהרון 

 גזבר העמותה גל ציון יו"ר העמותה אפרתי דוד 

  הראל איתמר חבר הנהלה ארמוזה בעז

   טאוב נעםחדד  יו"ר ו. ביקורת בן חור יהודה

 
 

 בעז ארמוזה , פה אחד, כיו"ר האסיפה נבחר
 

 

 בעז ארמוזה –יו"ר האסיפה   .1
 2019תכנסת על פי החוק לאשר את הדוחות לשנת האסיפה השנתית מ

 לקיום האסיפה קוורום יש לנו 
 לפרוטוקול זה( א'  האסיפה תנוהל על פי הסדר המופיע בסדר היום שפורסם )נספח 

 מתקיימת על פי נהלי הקורונההאסיפה 
 הרב נפתלי לא יכל להגיע ולכן נעבור לסעיף הבא בסדר היום

 
 עדכונים כלליים –יו"ר העמותה דוד אפרתי  .2

 דבריו של היו"ר מצורפים כנספח ב'
 
 בעז ארמוזה –יו"ר האסיפה  .3

לאסיפה ולכן את , עקב הקורונה רואה החשבון לא הגיע תודה רבה לרו"ח גיא ישראלי על עבודתו
 דבריו ואת הדוחות יציג יו"ר העמותה

 
 הצגת הדו"חות –יו"ר העמותה דוד אפרתי  .4

 ד' בהתאמה לפרוטוקול זה-הדו"ח הכספי והמילולי מצורפים כנספחים ג' ו
 

 יו"ר ו. ביקורת, יהודה בן חור. .5
 ד"ר בן חור הציג את דו"ח ו.ביקורת המצורף כנספח ה' לפרוטוקול זה

 יקורת מגישה את הדו"ח השנתי שלה )מצורף כנספח( לאישור האסיפה.בת העדו
 
 התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת –יו"ר העמותה דוד אפרתי  .6

 תודה לועדת הביקורת על עבודתה
 הנהלת העמותה קיימה דיון ביחד עם יו"ר ו. ביקורת על הדו"ח

בעז ארמוזה ונעם חדד ישבו ביחד על נושא הפרסום ואתר האינטרנט  –אתר האינטרנט  •
 ויגישו המלצות להנהלה
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בוצע נסיון שלא צלח. הילה הראל, חברת ההנהלה, תעצב אגרת  –הזמנת נערי בר מצווה  •
לילדי בר מצווה משנים קודמת עם הזמנה להגיע לבית הכנסת תוך תקווה שהאגרת תביא 

 להיענות רבה יותר
מציע כי האגרת תשלח גם באמצעים אלקטרוניים כי לא כולם מגיעים  ראלאיתמר ה

 לאסוף דואר בתדירות גבוהה
 מציע כי יהיה פרסום באתר לנושא זה יהודה בן חור

 הוגדרו קרטריונים וההנהלה עומדת בהם –תעודות הוקרה   •
 יהודה בן חור מציע שהקריטריונים יפרסמו במודגש באתר בית הכנסת

התקיימה פגישה עם האמנית, זהבה בנימין, בבית  –של משפחת לוי שלט ההנצחה  •
הכנסת. זהבה תעביר סקיצה לשינוי שלט ההנצחה והסקיצה תובא לאישור הנהלת 

 העמותה
 
 הצבעות .7

 פה אחד )ללא מתנגדים וללא נמנעים( 2019האסיפה מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת  •

 פה אחד )ללא מתנגדים וללא נמנעים( 2019האסיפה מאשרת את הדו"ח המילולי לשנת  •

 )ללא מתנגדים וללא נמנעים( פה אחד 2019האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת  •

גם לדוחות של  האסיפה מאשרת מינויו של רו"ח גיא ישראלי לרואה החשבון של העמותה •
 2020שנת 

 
 בעז ארמוזה –יו"ר האסיפה  .8

 האם מישהו מעוניין להוסיף משהו ?
 
 

 יו"ר האסיפה מסיים את האסיפה ומודה למשתתפים בה.
 
 

 חבר העמותה –רשם: נעם חדד 
 יו"ר העמותה –מאשר: דוד אפרתי 
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 סדר היום שפורסם לחברי העמותה  – א' נספח
 

 עמותת בית כנסת הראל ,הר אדר

 58-0139434 ע"ר

el.org.il-www.har 

 הזמנה לאסיפה כללית 

 

 אל כל חברי העמותה

 הנכם מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית השנתית 

 8/7/2020תמוז תש"ף  זרביעי ט"שתתקיים בע"ה ביום 

 בבית כנסת הראל 20:30בשעה 

 

 על סדר היום :
 דברי הרב נפתלי

 האסיפהבחירת יו"ר 

 עדכונים על ידי יו"ר העמותה דוד אפרתי

 רו"ח העמותה גיא ישראלייו"ר העמותה / על ידי  2019לשנת הכספים הצגת הדוחות הכספיים והדוח המילולי 

 הצגת דוח ועדת הביקורת על ידי יו"ר הועדה ד"ר יהודה בן חור 

 שאלות של החברים למציגי הדוחות

 נ"ל הצבעה לאישור כל אחד מהדוחות ה

  2020הדוחות לשנת  תאישור מינויו של רו"ח גיא ישראלי לביקור

 נעילת האסיפה
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 2019סיכום פעילות שנת   – ב' נספח
 

 8/7/2020דיווח לאספה השנתית שהתקיימה    -  2020ועד סוף יוני    2019: סיכום פעילות ההנהלה לשנת  הנדון  

אירועים בבית הכנסת : קידוש בשבת וסעודה   -ניהול התפילות באופן סדיר בימי חול שבתות ובחגים וכן שיעורי תורה והלכה 

שלישית, כיבוד ושי לילדים בחגים: חנוכה, פורים, יום העצמאות, יום ירושלים, סליחות בימים נוראים, קידוש קהילתי  

רד בראש השנה וביום כיפור בבית הכנסת ובמתנ"ס. קריאי מועד רבתי במתנ"ס בשמחת תורה, תפילות במניין נפ

 בהושענא רבא ובחג השבועות, שיערי תורה והלכה בסוף תפילת שחרית ובין התפילות. 

 ספרים חדשים וביטוח לצד שלישי. 5ספרי התורה שבהיכל  כולל  14 -למבנה בית הכנסת ול 2020חידוש ביטוח לשנת 

 מרשם העמותות. 2020לשנת קבלת אישור ניהול תקין  

הענקת תעודות הוקרה למר אלי חלמיש ולרו"ח אלי טל על תרומתם רבת השנים בניהול החשבונות  ובהכנת דו"ח המבקרים של 

קדנציות, למר אילעאי גוטל על כהונתו כחבר הנהלה   2שנים, למר נעם חדד שכיהן כיו"ר העמותה במשך    10-העמותה במשך למעלה מ

, למשפחות אהרון שחר, יוסי סיוסה ויוסי בר כוכבא שעברו לגור בירושלים היישוב והיו פעילים בניהול ענייני  2014-2018בשנים 

 בית הכנסת כולל הענקת שי "ברכת הבית". 

רכישות : מדפים תלויים להחזקת סידורים וחומשים בספסלי לביא, פרוכת לארון קודש לבנה לימים נוראים תרומת משפ' אלבוים 

חומשים מסדרת  16-סידורים ו 70 -חת יקירם מיכאל, שיפוץ  שערי הכניסה ראשית, תיקון חלונות באולם התפילה, כריכת כלהנצ

 שפר שמות, החלפת מטפים לכיבוי אש, התקנת שעון שבת לדוד חימום המים במטבח.

 ₪ תרומת משפחת כהן להנצחת יקירתם אורה. 4,000השקעות במקווה נשים מראה וספא בסך 

העודף מועבר  -מעקב רבעוני בעזרת אפי, תקציב מאוזן עם עודף חכנסות על הוצאות בהשתדלות ציון הגזבר - יהול תקציב שוטףנ

 להשקעות. 

 2020עד סוף יוני  1/12020- דוח ביצוע תקציב שוטף מ

 תרומות ייעודיות למקווה נשים(  1,755)מזה  ₪  49,983הכנסות : 

 ₪ לקידוש וסעודה שלישית. מנגד הקידוש ממומן ברובו מבעלי שמחה(.   39,580)מזה  ₪  61,240הוצאות : 

 . )בחלקו נובע מהקדמת תשלום שנתי לביטוח ומהתקנת מדפים תלויים בגב הכיסאות(₪  11,257הפרש : 

 ₪ כספי המקווה, הצבר משנים קודמות(.   7,000)ובפק"ם ₪  67,500 - עו"ש   -יתרה בחשבון הבנק 

 ₪ . 94,385בוצעו עבודות בשווי  2018במהלך שנת  - יפוציםתקציב פיתוח השקעות / ש

השקיעה בשיפוצים מקיפים : סיוד וצבע דלתות,    2018. בשנת 2017ההנהלה בהרכבה הנוכחי מכהנת מנובמבר 

לדים. החלפת מיני מזגן בעזרת נשים והוספת -קירות ותקרות בית הכנסת, איטום גגות, החלפת כל גופי התאורה ל

השבטים, התקנת פרקט על   12הגברים, החלפת כל הגרילים בפתחי המזגנים תיקון תאורה בשלט   מזגן באולם

רצפת תיבת חזן.  כמו גם רכישות:  רכישת חמישה ספסלים מרופדים שלוש מהן לעזרת הנשים, ריפוד מחדש בבד  

פלטות מעץ   20 כסאות פלסטיק בחדר הלימוד, רכישת 32הכיסאות באולם התפילה, החלפת  37כחול אחיד של 

לכיסוי גב אחורי של הכיסאות, כל הכיסאות באולם התפילה מתוצרת רהיטי לביא. התקנת טלפון נייח בזק, רכישת  

 דפיברילטור, למוכנות למקרה חרום, ארון ספריה באולם החוגים. תיקון חלונות בחדר החוגים. 
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 ותה.. 2018ה החל מחודש נובמבר לפקודת מס הכנס 46קבלת אישור מחודש של רשות המיסים על פי סעיף 

כתיבת נהלים : ניהול קופה קטנה, ניהול קופת צדקה, הנחיות לבעלי שמחה, חלוקת תפקידים בין חברי ההנהלה 

 .ומשתתפים, עדכון רשימת חברי העמותה, מסירת מכתבי תודה לתורמים ולשותפים בביצוע

 : 2019מתוך דוח המבקרים לשנת 

 ₪(.  122,599 2017עודף מצטבר מפעילות ).. בסוף שנת ₪ שזה  86,983 -מזומנים 

 ₪(. 1,105,851 2017) בסוף שנת  1,175,705 -רכוש קבוע 
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 דו"ח ו. ביקורת  – ה' נספח
                                               8/6/2020  

 טז' תמוז תש"פ                                                                                                                 

 2019דו"ח ועדת ביקורת לשנת 

 קראנו את הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, את הדו"ח המילולי ואת הדו"ח הכספי.

 להלן הערותינו: 

ביעה בדו"ח זה את מלוא הערכתה להנהלת בית הכנסת על תפקוד יוצא מהכלל ועל עבודתם  ועדת הביקורת מ
 המסורה של חבריה.

ישיבות ההנהלה מתקיימות אחת חודש באופן סדיר ועל פי תכנון שנתי. לפני כל ישיבה יוצאת הודעה אל חברי 
ופץ לחברי ההנהלה ומפורסם באתר בית  לאחר כל ישיבה נכתב פרוטוקול המ  ההנהלה על סדר היום והנושאים לדיון.

 הכנסת ועל לוח המודעות. 

 יש מעקב שוטף אחר ההחלטות ובדיקת ביצוען.

 השתתפות חברי ההנהלה בישיבות ראוייה לשבח. 

קיימת תכנית עבודה סדורה משולבת תקציב, קיים מעקב שוטף על ההוצאות וההכנסות ומעקב צמוד על ביצוע 
 התקציב.

ספר רב של שיפורים בבית הכנסת הכוללים תיקונים, שיפוצים וכן רכישות שתוכננו מראש.  במהלך השנה נעשו מ
ראוי לציין את מעורבותם של חברי ההנהלה בהובלת הפרוייקטים ואת תרומתם של חברי הקהילה אם במימון, אם  

 בייעוץ ואם בביצוע. השיקול המרכזי בביצוע כל הפרוייקטים הללו הוא החיסכון בהוצאות.

מהלך השנה מתקיימים, כמו בכל שנה, אירועים מרכזיים בבית הכנסת בעיקר סביב חגים. יש היערכות מוקדמת  ב
לקראת האירועים הללו, נלמדים לקחים משנים קודמות המיושמים באירועים ולאחר כל אירוע כזה מתקיים דיון 

 בהנהלה המסכם את האירוע.

רית, מזמינה, ותרבותית. אורחים מתקבלים בסבר פנים יפות, אנשים  האווירה בבית הכנסת ראוייה לשבח, אווירה חב
רבים מהיישוב, גדולים וקטנים, משתתפים באירועים בבית הכנסת. עידוד הדור הצעיר לבוא לבית הכנסת ולהשתלב  

ת המלווה את הילד ואת הוריו מאז התכנון ועד החגיגה בבי   בתפילה, הטיפול בילדי בר המצווה הוא טיפול צמוד
 על כל אלה ועוד ראויים חברי ההנהלה למלוא השבחים.   הכנסת.

 הערות 

  אתר האינטרנט .1
ועדת הביקורת העירה מספר פעמים בדוחות קודמים ואנחנו חוזרים על כך פעם נוספת. האתר של בית הכנסת, אינו 

ההנהלה צריכה להקדיש  משקף את פעילות בית הכנסת, אינו מעודכן, ואינו מספק את המידע הדרוש למבקר בו. 
מאמצים לשיפור האתר. זהו כלי חשוב ביותר בחיזוק הקשר בין הכנסת והקהילה ואמצעי חשוב בניהול ובפרסום.  

 אנחנו ממליצים מאוד להטיל על מישהו מקצועי

בתשלום שיקח על עצמו את שיפור האתר והפעלתו באופן שוטף. או לגייס בהתנדבות מישהו או מישהי מהנוער בהר 
 אדר המומחים לנושא הזה.

גם על כך הערנו בדוחותינו הקודמים. החשיפה של פעילות בית הכנסת באתר המועצה דלה ביותר,   -פרסום  .2
השימוש בקבוצת הווטסאפ של בית הכנסת הוא מועט וגם מספר החברים בקבוצה קטן. המלצנו לשלב בקבוצת  

 הווטסאפ היישובית את פעילות בית הכנסת. 
ההחלטות להזמין את נערי בר המצווה שחגגו בר מצווה בבית הכנסת, לתפילה בתאריך בר המצווה, לא   .3

 בוצע.
            קריאת התפילה לשלום המדינה ולחיילי צה"ל על ידי נער בר המצווה, בוצע כמה פעמים         

  והופסק.         

   חלוקת תעודות הוקרה ושי .4
  לה בענין חלוקת שי ותעודות הוקרה. נקבעו קריטריונים ברורים. חשוב ביותרהיה דיון בהנה          

 שתהייה בדיקה מדוקדקת על פי הקריטריונים הללו שלא חלילה ישמט מישהו ויגרם עלבון         

  ומפח נפש.         
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דיון בהנהלה. הטיפול בנושא הזה היה לקוי מתחילתו, השלט נתלה ללא  -השלט לזכרו של יעקב לוי ז"ל  .5
בגלל רגישות הנושא העניין נמשך זמן רב, הנהלת בית הכנסת נאלצה עתה להתאים את עצמה לעובדה הזאת. ועדת  

הביקורת ממליצה לקיים דיון מקיף בהנהלה בנושא לוחות זיכרון והנצחת חברי הקהילה שנפטרו, לקבוע כללים  
 וקריטריונים ולפרסם אותם ברבים.

 את הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי.  ועדת הביקורת מאשרת  .6
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