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 שנתיתת העמותה האסיפפרוטוקול 
 (םלמניינ 21/11/2017)ד' כסלו התשע"ח -אור ל

 

 א' ב'(-)לפי סדר ה נוכחים:

אהרונוב 
   זקן נחום   אליהו

   טאוב קרן-חדד   אילון אפרים

   חדד אוריה   אילון עליזה

אלבוים 
 חדד נעם חבר ו. ביקורת מיכאל

יו"ר 
 ההנהלה

   כהן ציון חבר הנהלה אסקיו אהרון

   לבנדיגר דרור   אפרתי דוד

   לוי יצחק   ארמוזה בעז

   לוי תקוה יו"ר ו. ביקורת בן חור יהודה
בר כוכבא 

   ממן מיכאל   יוסף

   נאמן אליהו חבר הנהלה גוטל אילעאי

   עוג'יר ניסים   גיל גאולה

   עמירן יוסף   גיל צבי

   גל גאולה
הרב רוטנברג 

 רב הישוב נפתלי

   שושן יגאל חבר הנהלה גל ציון

   שילוני מיכל   הראל איתמר

   שילוני עמוס חברת הנהלה הראל הילה

       ועקנין מאיר

 
 יהודה בן חורכיו"ר האסיפה נבחר 

 

 הרב נפתלי רוטנברגדבר תורה  .1
 יהודה בן חוריו"ר האסיפה,  .2

 תודה לרב נפתלי.
אין ספק שההשתתפות הרבה יחסית של החברים באסיפה מוכיחה את המעורבות של כולנו 

 בעשיה של העמותה.
בחודש וחצי האחרוני עסקתי בנושא הבחירות להנהלת העמותה ואני משוכנע שאתם לא 

 ה.מעריכים כמה אנשים גילו עניין בנושא. אכן מקור לגאוו
אני שמח שישנה נציגות של נשים ואני מקווה שהנציגות תגדל בבחירות הבאות כי לשם אנחנו 

 שואפים.
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 .2016נבקש מיו"ר ההנהלה, נעם חדד, להציג בפנינו את העשייה ואת הדו"ח הכספי לשנת 
 

 יו"ר ההנהלה, נעם חדד. .3
 ההנהלה הנוכחית מסיימת שלוש וחצי שנים של עבודה.

ההנהלה הנוכחית מגשימה את החזון המשותף שלנו של פתיחת בית הכנסת זכיתי לראות את 
 לקהלים נרחבים נוספים ושמירה על אווירה דתית נעימה ומכבדת בתוך בית הכנסת.

ישנם דברים שייסדנו או המשכנו כהנהלה והם הוטבעו באופי של בית הכנסת. לעומתם ישנם 
אותם ובתוכם הקידושים בשבת, חזנים בימים  נושאים שיש לשבת ולחשוב על הדרך הנכונה לעשות

 נוראים וכדו'.
 

ההצלחה היא של הקהילה כולה ביחד, של חברי הנהלה שנתנו מעל ומעבר למען הציבור, של 
אותם מתפללים שסייעו לעשיה בשקט וללא רצון לזכות בכבוד, של המתפללים  –הלוחמים השקטים 

יאות שעשינו וידעו להגיד תודה ולתת חיזוק חיובי, כולם שידעו להעיר באורך רוח וסבלנות על שג
 לתושבי הר אדר על הרצון לסייע, על הפרגון ועל האהבה שהורעפה עלינו.

 עשינו הרבה דברים טובים וקידמנו לא מעט דברים אולם חשוב להזכיר שני דברים:
ל מה שקשור הראשון הוא שיש לשמור על מה שנעשה ויש להוסיף ולעשות עוד. בית הכנסת, כמו כ

 בקדושה בפרט ובעשיה בכלל, צריך להיות במגמת התקדמות כי אין אפשרות לדריכה במקום.
 השני הוא שישנן גם שגיאות שעשינו ועל כך אנחנו מצרים.

הנושא המהותי ביותר הוא נושא אישור הניהול התקין שלא טופל בתשומת הלב המחויבת עד לפני 
אישית על כך ושמח להגיד שנמצאה אשת הלפידות, הילה  כחצי שנה. אני מבקש מהציבור סליחה

 הראל, שמשקיעה המון ממרצה בטיפול בנושא ואכן "יש אור בקצה המנהרה". תודה הילה.
 

פירש רש"י "עשאן כמין מרזב  -על הפסוק מפרשת השבוע "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"  
 סביב לראשו שירא מפני חיות רעות".

 ית הנשאלת היא מדוע להקיף רק את הראש ? מה עם שאר הגוף ?והשאלה האוטומט
בחסידות מפורש פסוק זה על דרך הדרש שאומר שלא היתה כאן הגנה פיזית אלא הגנה רוחנית 

 מפני המציאות הלא חיובית שבעולם.
 כתוב "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך".

יות "יגיע כפיך" דוקא, ולא "יגיע פסוק זה מבאר האופן הרצוי בהתעסקות בפרנסה שצריך לה
 ראשך".

כלומר: ההתעסקות בעניני הפרנסה צריכה להיות רק בידיים ואילו הראש, היינו הכוחות הנעלים 
צריכים להיות מונחים בתורה. וכשעבודתו היא באופן כזה, אזי מובטחת ההצלחה   "אשריך וטוב 

 לך".
 

בית הכנסת אני מרגיש כי בתקופה האחרונה אני וחצי שנים בעסקי הציבור של  12כמי שעוסק כבר 
 מקדיש יותר ויותר מראשי אל הפרנסה והעניינים השונים שלי ו"מזניח" את בית הכנסת והקהילה.
אני משוכנע, או לפחות מקווה, שהרבה אנשים לא מסכימים עם ההצהרה הזאת, אבל אני מרגיש 

 בשיאו ולא רגע אחד אחריי. זאת פנימית ואני מאמין שאדם צריך לדעת לפרוש כשהוא
 אין כאן פרידה, אני נשאר בבית הכנסת ובקהילה ואשמח לתרום ככל יכולתי ממקומות אחרים.

אמרתי לכל המועמדים הראויים מאוד הערב שאני וכוחותיי הדלים נעמוד לרשות ההנהלה הנבחרת 
 תמיד.
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ה המשותפת. בואו נסייע כוחנו באחדותנו. כוחנו בעבוד –בקשה אחת היא לחברי העמותה כולה 
 להנהלה הנבחרת להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. בוא נטה שכם לעשיה המשותפת.

 
 .רי העמותה על ההזדמנות שנתתם ליאני מבקש לסיים באמירת תודה לחב
 חמי בני טאוב ז"ל שהיא אותי למקום הזה.לקרן רעייתי ולכל משפחתי ובעיקר ל

 א,חברי ההנהלות איתם עבדתי בצוותול
 אסקיו אהרון
 אבידן אלכס

 בן חור יהודה
 בר כוכבא יוסף

 גל ציון
 גוטל אילעאי
 הראל הילה

 כהן אורה
 ממן מיכי

 שילוני עמוס
 ששון מתי

 
המוצג לפניכם נערך ע"י רואה החשבון גיא ישראלי שקיבל את הנתונים  2016לשנת הדו"ח הכספי 

 מסודרים מאפרים אילון, מנהל החשבונות של העמותה.
במשך הרבה שנים בארגון כל הנושא הכספי כאן ההזדמנות להודות לאפרים על עבודתו המבורכת 

 של בית הכנסת בצורה מדוייקת ואחראית.
 אני מבקש להתמקד בשתי נקודות העולות בדו"ח:

ש"ח )ועוד סך של  161,409, שכולן מתרומות כמובן, היו בסך של 2016הכנסות בית הכנסת בשנת 
 רומות לקרן המקווה(.ש"ח ת 17,829

 ש"ח 195,552הסתכמו בסך של  2016ההוצאות בשנת 
יוצא מכך שהשנה הסתיימה בגרעון. לבית הכנסת ישנן רזרבות כספיות גדולות ולכן קופת בית 

הכנסת אינה בגרעון )ואף אינה יכולה להיות( אולם יש לקחת זאת בחשבון בבניית התקציב לשנים 
 הבאות.

ש"ח הם פחת של מבנה ותכולת בית הכנסת ולא הוצאות  44,279תוך ההוצאות לכך יש להוסיף כי מ
 ממשיות.

חשוב להדגיש כי ההנהלה פעלה רבות לעודד אנשים לתרום לבית הכנסת ולהזכיר לאנשים 
שהתחייבו לתרום לשלם את תרומתם. כאן ההזדמנות להודות לציון גל על עשייתו הברוכה בנושא 

לעומת  2016בתרומות בשנת  30%-ות הפעולות השונות בעליה של כזה. וניתן לראות את תוצא
 קודמתה.

 
וזאת  2016בשנת  40%-הנקודה השניה הינה ההוצאות על אירועים וכיבודים. ההוצאה עלתה בכ

כתוצאה מהחלטה של ההנהלה לייסד ערבי קהילה, ליצור אירועים נרחבים בחגים ולהרחיב ולשדרג 
 את הקידושים בשבתות.

אמין כי ההחלטה הזאת, שנעשתה במחשבה כמו כלל ההחלטות על הוצאת הכספים ע"י אני מ
 הינה נכונה אולם יש לשים לב לעלויות ולבחון את הדרך לביטול הגרעון.ההנהלה, 
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הדו"ח הכספי אושר ע"י ועדת הביקורת כפי שנשמע מיו"ר ועדת הביקורת ועכשיו אנו מבקשים את 

 ולדו"ח המילולי המצורף אליו.אישור האסיפה לדו"ח זה 
 
 יו"ר ו. ביקורת, יהודה בן חור. .4

לועדת הביקורת היו שתי הערות לגביי הדו"ח הכספי והערות נוספות לגביי התנהלות העמותה. פנינו 
 להנהלה וקיבלנו את תשובותיה.

  2016גרעון תקציבי של שנת 
o  לתת את הדעת הגרעון הינו גרעון פורמלי בלבד אולם, כפי שציין נעם, יש

 אליו.

 בסעיף אירועים וכיבודים 40%-עליה של כ 
o התייחסות ההנהלה כבר פורטה בדבריו של נעם 

 אתר האינטרנט של העמותה ועידכונו 
o  ועדת הביקורת מממליצה לעדכן את האתר בתדירות גבוה יותר וממליצה

 לתת למישהו מהדור הצעיר להוביל נושא זה.
o  האתר ככל האפשר. ההנהלה חיפשה הנהלת בית הכנסת דואגת לעדכון

מתנדבים לנושא בקרב הדור הצעיר אולם לא מצאה. במידה ויימצא מישהו 
 שכזה זה אכן יסייע מאוד.

 קירוב הדור הצעיר 
o הזמנת ילדי בר מצוה ועדת הביקורת חוזרת על המלצתיה משנים קודמות ל

לבור ולקרוא בתורה גם בשנים שלאחר בר המצוה שלהם משנים קודמות 
חתני בר לתפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל הקריאה של וכן לתת את ה

 המצוה
o  הנהלת בית הכנסת רואה ברעיונות אלו רעיונות מבורכים אולם יש למצוא

 מתנדב מהקהילה שיוביל לביצוען.

 של העליות רישום עליות המתפללים וחלוקה מסודרת 
o  האם משתמשים ועדת הביקורת שואלת האם מבוצע רישום של העליות וכן

 בתוכנה האמורה לחלק את העלית באופן שווה בין המתפללים
o  הנהלת בית הכנסת מעדכנת כי מבוצע רישום קבוע לתוכנת "הגבאי" של

העולים בשבתות ומועדי ישראל אולם לא ניתן להשתמש בתוכנה זו ללא 
 רישום ימי הזכרון והאירועים המיוחדים של המתפללים.

ילוי הפרטים הנ"ל אולם מעט מאוד מהמתפללים חולקו בעבר שאלונים למ
 החזירו את השאלון מלא.

 אזעקה בבית הכנסת 
o .האזעקה בבית הכנסת סודרה. היא מופעלת אוטומטית בשעות מוגדרות 
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 המזגן המפוצל 
o מצאה כי המזגן המפוצל בבית הכנסת אינו מחובר לשעון  דת הביקורתעו

 ליצה לתקן את הדרוש תיקון בהקדם.וממ שבת
o  הנהלת בית כהנסת מצאה כי יש להפריד את מעגל החשמל המשרת את

המזגן משאר השקעים שהוא משרת היום. העלות היא גבוהה ויש לבדוק 
 כדאיות.

 ניהול תקין 
o .יש לוודא שההנהלה מטפלת בנושא אישור ניהול תקין שנתי 
o  הנהלת בית הכנסת אכן מקדמת את הנושא. הילה הראל מטפלת בנושא

 מיטבית.בצורה 

 החלפת התאורה לתאורת לד 
o .יש לבחון את נושא השלמת החלפת המנורות בתקרת בית הכנסת ללדים 
o  הנהלת בית הכנסת מסכימה להצעה זו אולם העלות הראשונית הינה

 גבוהה וחשבנו שאין זה מן הנכון שלקראת בחירות תתקבל החלטה כזו.

 ריהוט 
o  נשים ובחדר הלימוד.יש לבחון את האפשרות להחלפת כסאות בעזרת 
o  אנו רואים צורך בהחלפת הכסאות בחדר הלימוד. הנושא יועבר להנהלת

 שתבחר לצורך בחינת העלויות.

 המחיצה של חדר הלימוד 
o .יש לבחון את נושא החלפת המחיצה בין חדר הלימוד לאולם התפילה 
o  בהנהלה הועלו מספר אפשרויות. גם כאן ישנה החלטה להעביר את הנושא

 החדשה.להנהלה 

 מסגרת תקציב 
o  לקראת השנה הבאה אני ממליץ להנהלה להכין תקציב מסגרת שנתי

 להתנהלות העמותה.
o  הנושא הינו מורכב לביצוע אולם יש לו יתרונות רבים. ההנהלה הנוכחית לא

 הצליחה להביא את הנושא לכדיי יישום.
 

 הצבעות .5

 דים וללא נמנעים()ללא מתנגפה אחד  2016לשנת  דו"ח הכספיהאסיפה מאשרת את ה 

 ללא מתנגדים וללא נמנעים(פה אחד  2016לשנת  דו"ח המילוליהאסיפה מאשרת את ה( 
  ללא מתנגדים וללא נמנעים( פה אחד 2016האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת( 
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 בחירות להנהלת העמותה ולועדת הביקורת .6
 בכלל.יו"ר ההנהלה מציין כי לועדת הביקורת לא הוגשו מועמדים 

 נעשתה פניה לחברי הועדה הנוכחיים והם הסכימו להמשיך בתפקידם.
 העמותה מאשרת פה אחד )ללא מתנגדים וללא נמנעים( את מינויים שלאסיפת 

 יהודה בן חור 

 מיכאל אלבוים 

 ששון מתתיהו 
 לחברי ועדת הביקורת בה יכהן יהודה כיו"ר הועדה.

 
 להנהלת העמותה הגישו מועמדות:

 אסקיו אהרון 

 אפרתי דוד 

 גוטל אילעאי 

 גל ציון 

 הראל הילה 

 לבנדיגר דרור 
 

 ההצבעה לחברי ההנהלה תתבצע ע"י טפסים מוכנים בהם רשומים שמות ששת המועמדים.
( ליד שמם. טופס בו יסומנו יותר מחמישה Xניתן לסמן עד חמישה מועמדים )באמצעות סימון 

 מועמדים יפסל.
חור שיבדוק כי מגיש הטופס הינו חבר עמותה ואז ישים את את הטפסים יש למסור לידי יהודה בן 

 הטפסים במעורבב על מנת שלמור על חשאיות הבחירה.
 
 תוצאות הבחירות .7

 פתקי הצבעה. כולם כשרים. 36נמסרו 
 לאחר הספירה נמסרו התוצאות הבאות:

 קולות 34 – 000239350, ת"ז אהרון אסקיו 

 קולות 34 – 30626519, ת"ז גל ציון 

 קולות 32-  62183652, ת"ז דוד אפרתי 

 קולות 26 – 27846609, ת"ז גוטל אילעאי 

 קולות 23 – 29618345, ת"ז הראל הילה 

  קולות 19 –לבנדיגר דרור 
 

 אהרון אסקיו, דוד אפרתי, אילעאי גוטל, ציון גל והילה הראל. לפיכך חברי ההנהלה הנבחרים הינם
 

 בהצלחה להנהלה הנבחרת.
 
 
 
 

 
 

 יהודה בן חור   הילה הראל   נעם חדד      
 יו"ר נבחר של האסיפה  הנהלה תחבר יו"ר העמותה
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