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ואת הדו"ח המילולי על פעילות  של הקהילה על אישור הדו"ח הפיננסי של רואה החשבון ממליצותאנו  (0)

 .הקהילה

 :הערות

בשביעות רצון את המשך היציבות הכלכלית של העמותה, לצד הקמפיין המוצלח לגיוס מציינות ( אנו )א
על  יםמצביע דברים אלהכספים לפרויקט בניית הפטיו וביצוע הפרויקט בתקציב ובלו"ז שנקבעו מראש. 

 חיוניות הקהילה.על אחריות פיננסית ו
. יש לצפות מרכז/ת הנוער לא איושמשקפת את העובדה שתפקיד  בהוצאות השכר הצנועה הירידה)ב( 

 לגדילה בסעיף זה בשנה הבאה.
וועדת הביקורת שאלה האם זה נכון לחשב את ערך הפטיו )לפי הסכום שהושקע בפיתוחו( כשייך )ג( 

לרכוש הקבוע של הקהילה, כי הוא הוכשר, באישור העירייה, בשטח ציבורי. לכך השיבו רואי החשבון: 
ון את הפטיו לרכוש הקבוע ולהפחיתו לאורך השנים של השימוש בנכס ולדעתנו אכן רלוונטי לדעתנו להו"

הדרך הנכונה להכרה בהוצאה  כפי שנעשה לבניין. הוא משמש אתכם ואת היציאה מבניין בית הכנסת, וזו
 ".בגין רכוש זה

ות . ערך הנכסים אף גדל בשנה האחרונה הודמיליון ש"ח 7לקהילה נכסים מוחשיים שערכם עולה על  (9)

והחברתית של  , החינוכיתלטעמנו הנכסים הלא מוחשיים המתבטאים בפעילות הרוחנית לתוספת הפטיו.

 הקהילה שווים פי כמה. 

, לניהול הקהילה, שמקדישים שעות רבות לקיום הפעילויותים רבים ומסורים דבהקהילה מתברכת במתנ (3)

ת הקהילה דורש הרחבה מתמדת של ולאחזקת הבניין. עם זאת ההיקף הגדול של פעילו לרווחת החברים

 מספר המתנדבים, במיוחד בקרב חברים חדשים ואלה ששייכים לדור ההמשך של הקהילה.

מיוחדת, למבנה הוועדות של  זמנית הידי וועד-בשנה האחרונה הוקדשה מחשבה אינטנסיבית, על (4)

ואת שיתוף הפעולה בינם לבין ההנהלה, להוריד מהעומס הרובץ על  הקהילה, במטרה לייעל את תפקודן

ומקוות שהיא כברוכה ולעודד הצטרפות מתנדבים חדשים. אנו רואות את היזמה הזאת  הוועד המנהל

 תביא לתוצאות המיוחלות.

פקו דורי. נהלי עבודה לא פורמליים שסי-עידן של מעבר ביןב כעתהקהילה כבר קיימת עשרות שנים ומצויה  (5)

כן -את הצרכים כאשר הקהילה הייתה קטנה יותר עשויים להיות פחות יעילים היום ודורשים ריענון. כמו

חשיבות העשייה וערכם של הנכסים הנ"ל מצביעים על הצורך בקביעת מנגנונים שיבטיחו את השמירה על 

 ערכי הקהילה בניהול הנכסים האלה.

היומי לתפילת ערבית של וועדת הצדקה, חיזוק המניין המשך הפעילות החשובה השלמת פרויקט הפטיו,  (6)

 וחידוש השבתון ראויים לציון מיוחד. הפטיו תורם לא רק לחיי הקהילה אלא גם לסביבה השכונתית.

לפני יותר משנה הומלץ על הצבת מעקה לשיפור בטיחותם של העולים לבמה בקדמת משכן התפילה.  (7)

 ביצוע.ה שלבבקרוב ל יגיעשפרויקט זה אנחנו מקוות 

, קשה לצפות פעילויותהתחזוקת הבניין, שיפוצו ופיקוח על ב לאור שעות העבודות הרבות הכרוכות (2)

. אנו לעמוד בכל אלה וגם לדאוג לניהולה השוטף של הקהילה יוכלו גם יחד מתנדבים המנהלן והש

 ממליצות לשקול העסקת "אב בית" שיהיה אחראי לביצוע מטלות אלה.

הכרוכה בניהולה התקין של הקהילה, אנו ממליצות לשקול את הרחבת היקף המשרה לאור העבודה הרבה  (2)

 של המנהלן/ית. לצורך זה יהיה מקום להגדיר את התפקיד באופן מסודר.

עשו חייל בקידום שהוועד המנהל, וועדת הכספים וכן וועדות נוספות של הקהילה אנו מציינות במיוחד את  (01)

מנת להגביר את היענות הוועד המנהל לחברי הקהילה, אף -על .חרונהוביצוע פעילויות הקהילה בשנה הא

 שבאחריותו להגיב לפניות מציבור החברים. צעד זה הוא מבורך.הוועד תפקיד חדש במינוי חבר נוסד 

 עם זאת נצפו מספר תחומים שטעונים שיפור: (00)

 שנהלנושא ובים פרוטוקולים של הוועד המנהל. הוועד והיו"רים ערהעדיין יש עיכובים בפרסום  (א)

ייתכן שמינוי חבר וועד כמזכיר הוועד, שלצד מטלותיו האחרות יהיה אחראי  שיפור.חל בו  האחרונה



לדאוג לכך שבכל ישיבה יהיה מי שרושם פרוטוקול ושהפרוטוקול יהיה מוכן לאישור בפתח הישיבה 

 באה, עשוי לפתור את הבעיה.ה

השנתית של הקהילה מוקדם יותר כדי שסדר היום יש מקום להתחיל את ההכנות לאסיפה הכללית  (ב)

 ורשימת המועמדים לוועד המנהל יתפרסמו פרק זמן ארוך יותר מראש.

ועדת הביקורת שמה לב שנושאים אחדים מונחים לפתחו של הוועד המנהל מעבר לזמן המצופה.  (ג)

חשובים ים טיפול בעניינלעיתים הלאור העומס הרב שרובץ על הוועד המנהל, אין זה אלא טבעי ש

. עבודה יעילה יותר מול הוועדות באופן שוטףמפני הצורך לטפל בעניינים דחופים  נדחה מעת לעת

 להביא לזירוז התהליכים האלה. ותוספת מתנדבים עשוייםהשונות 

  



 לדיווח בעל פה:

 

 .אנו ממליצות לאשר את דו"ח רואה החשבון ואת הדו"ח המילולי על פעילויות הקהילה 

 לכלית בשנה האחרונה וכן ביצוע פרויקט הפטיו בתקציב ובלו"ז שנקבעו מראש מעידים היציבות הכ

 על ניהול אחראי ועל חיוניות הקהילה.

  תפילות, קידושים, שיעורים, תוכניות חינוכיות, פעילות חברתית,  –הקהילה מקיימת פעילויות רבות

לצד ניהול בניין גדול. פעילויות אלה מתקיימות הודות  –פעילות לרווחת החברים ופעילות צדקה 

וועדות של ההנהלת הקהילה ושל למאמציהם ומרצם מעוררי ההשתאות של מתנדבים רבים, 

 צוות המנקים.לנית הקהילה ולהשונות, וכן הודות למיומנותה של מנה

  ,בשנה האחרונה ביצעה וועדה זמנית הערכה מחודשת של מבנה הוועדות השונות של הקהילה

לבין ההנהלה, להוריד מהעומס הרובץ על הוועד  ןבמטרה לייעל את תפקודן ואת שיתוף הפעולה בינ

, ואנו מצפות להמשך המנהל ולעודד הצטרפות מתנדבים חדשים. עבודת הוועדה החלה להניב פירות

 המוצלח של התהליך.

 :לאור העבודה הרבה הכרוכה בקיום הפעילויות שתוארו לעיל, אנו ממליצות 

  לפעול להרחבת שורות המתנדבים, בייחוד בקרב מצטרפים חדשים לקהילה ובקרב דור ההמשך

 שלה.

 .להרחיב את היקף משרת המנהלן/ית ולנסח הגדרה מסודרת של התפקיד 

 בית" שיהיה אחראי לאחזקת הבניין ולפיקוח על הפעילויות בימות השבוע. להעסיק "אב 
  הוועד המנהל וועדת הכספים ראויים לשבח על ניהולו התקין של הקהילה, שדורש מהם שעות עבודה

 רבות.
 עדת הביקורת ו חברים.ת ה, הפתוח לקריאושאים ניהוליים אחדים מוזכרים בדו"ח הביקורת המורחבנ

 .יובאו לדיון בוועד המנהל באחת מישיבותיו הקרובותה שאלה מליצמ


