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 למניינם( 26/11/2017) התשע"ח ח' כסלו
 

 עמותת הראל 1/17ישיבת הנהלת  סיכום
 למניינם( 26/11/2017התשע"ח ) ח' כסלו

 נוכחים:
 דוד אפרתי

  נעם חדד
        אסקיו אהרון

  גל ציון
 אילעאי גוטל
    הילה הראל

 
 דברי סיכום ופרידה יו"ר יוצא נעם חדד .1

 עמותה האסיפת ו סיכום הבחירות .2

 מעבר על דו"ח ביקורת 

  2016אישור דו"ח כספי ומילולי לשנת 

 :חלוקת תפקידים בהנהלה .3

 יו"ר - דוד אפרתי 

  מזכיר -אהרון אסקיו 

  גבאי ואחראי כספים גזבר,  –ציון גל 

  םאירועיאחראי  –עילאי גוטל 

 סיכומי ישיבה.דוחות כספיים וכתיבת אחראית  -הילה הראל 

  :חלוקה לוועדות עבודה .4

 מתי מתתיהו-מיקי אלבוים וששון-מיכאל, חברי ועדת בקורת : יהודה בן חור. 

 חברי ועדת כספים : ציון גל יו"ר, דוד אפרתי  והילה הראל. 

 חברי ועדת אירועים: עילאי גוטל יו"ר, ציון גל, אהרון אסקיו.  

 ניות/רכישות : אהרון אסקיו יו"ר ציון גל, הילה הראלחברי ועדת ק. 

  הילה יו"ר, ציון גל, עילאי גוטל –חברי ועדת חברים וניהול פנקס חברים מעודכן. 

  לפי הסיכום: ע"י שני מורשי חתימהתתבצע חתימה על צקים  –מורשה חתימה  .5

 לטיפול בנושא הפועלים במבשרת לסניף להגיע  עליהם כך לצורך ,חתימה יכל חברי הנהלת העמותה יהיו מורש 

  דוד אפרתיאו  של ציון גל הגזבר באופן קבוע חתימה ראשונה תהיה 

  אחד מחברי הנהלת העמותה האחריםכל לעיל או של  שצוינוהשניים משל אחד תהיה חתימה שניה. 
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יבדק נושא יב השקעות. הועלה צורך בבניית תקציב שנתי ותוכנית עבודה שתהייה בנויה מתקציב רגיל/ שוטף ותקצ .6

ביום שלישי  סוכם על ישיבה שתעסוק בנושא זההכנסות בית הכנסת מתרומות ואירועים ובחינה של ההוצאות. 

5.12.2017  

עמותה ע"מ הסוכם כי יוזמנו באופן קבוע חברי עמותה נוספים לישיבות הנהלת  –מנת חברים לישיבות עמותה הז .7

לקיחת חלק פעיל וקבוע ולהביע דעתם ולפעול יחד עם העמותה לקידום בית הכנסת בנושאים שונים וכן התנדבות 

באופן קבוע בימי שלישי בשבוע הראשון של החודש )לועזי(  יתקיימושיבות הנהלת עמותה י. בוועדות השונות

 חברי עמותה מוזמנים להשתתף,  21:00בשעה 

בועז ארמוזה לקח על עצמו את תפעול האתר באופן שוטף, נעם חדד ידאג להעביר לו חפיפה  -אתר בית הכנסת .8

 מסודרת בנושא

עילאי גוטל לקח על עצמו את הנושא, נעם חדד הבטיח להעביר חפיפה  -תפעול מסך ההודעות של בית הכנסת .9

קו אינטרנט לבית הכנסת  חיבורעלה הצורך לחבר את המסך לתפעול מהבית ע"י  ול, כמו כןמסודרת בנושא תפע

 אינטרנט. קו חיבור והתקנת עלות  קתיבד

 .נעם חדד לקח על עצמו להמשיך לטפל בנושא -בשבתות וחגיםתור הוצאת ספרי תורה והכנתם לפי  .10

באחריות דוד אפרתי לטפל מול משפחת יגאל קצב,  :לצורך ביטוח ומניעת גניבות מכון אותבסימון ספרי תורה  .11

 מאיר אלירז ואליהו חדד.

משפחתו של  :פניה לבית הכנסת לגבי הכנסת שני ספרי תורה שהחלו בכתיבתם  התבצעה – הכנסת ספר תורה .12

 . ירון בצאליומשפחת  חלפון אבי

 כוכבא.סוכם על העברת ספר תורה לבית הכנסת הוד והדר בהר אדר באחריות יוסף בר  .13

 נעם חדד ודוד אפרתי יטפלו בהסדרת התשלום –תשלום לחזן אשכנזי עבור חגי תשרי תשע"ח  .14

בבית הכנסת הציבור חגיגית משותפת בנר ראשון של חנוכה תתקיים הדלקת נר  –הדלקת נר חנוכה משותפת  .15

 ביישוב יוזמן.הרחב 

ם חדד יו"ר הנהלת עמותת בית כנסת תערך פרידה מסודרת מנעהקרובה בו בשבת מיוחד קידוש ל אושר תקציב .16

 .הראל היוצא

 אושר רכישת שואב אבק לבית הכנסת .17

 

 

 בברכה, הילה הראל

 

 


