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 84978 –מס' עמותה 

 גבעתיים  -בית כנסת "גבורת מרדכי" מרכז קהילתי תורני ו

 2020דו"ח ועדת ביקורת לשנת 

מוגש בזאת דין וחשבון ועדת    ועפ"י תקנון העמותה,    1980  –לחוק העמותות התש"מ    30עפ"י סעיף   .1
   2020הביקורת של העמותה לגבי שנת 

יוחד דו"ח   .2 יישומם של דוחות ביקורת קודמים  עפ"י החלטת ועדת הביקורת,  שנה זו להמשך בחינת 
 )סוגיות נבחרות( ונושאים נוספים. 

 בנוסף נבחנו מספר סוגיות נוספות .    .3

 לבקשת הוועדה הומצא לידה התיעוד הבא: 

 .   2018דו"ח ועדת ביקורת לשנת  3.1
 31/12/21אישור בדבר "ניהול תקין" התקף עד  3.2
 ( 31/3/21במקור )תוקף האישורים עדכני אישור ניהול ספרים ובדבר ניכוי מס  3.3
  46אישור בדבר רישום העמותה ברשימת מוסדות ציבור לעניין תרומות )סעיף   3.4

 .  31.12.22לפקודת מס הכנסה( תקף עד ליום  
 2020טיוטת דו"ח כספי   3.5

 

 דו"ח הביקורת 

 מבוא  . א
 נטלה על עצמה.מרכז את נושאי הביקורת שוועדת הביקורת הח"מ  2020 דין וחשבון זה לשנת  .1
בפתח הדברים נבקש להודות בשם כל חברי העמותה להנהלה ולמועצת העמותה, במיוחד ליושב ראש   .2

מהם במשך שנים רבות, ודואגים לשים את צרכי העמותה וחבריה,  ,  , שנושאים בעולשלמה רוזנטלר
והמרכז הקהילתי התורני, בראש סדר היום שלהם, ת וניהול בית הכנסת  חיי הקהילה  וך שהם את 

עושים זאת בהתנדבות מלאה, ברצון רב, בנפש חפצה ובמסירות אין קץ. על כך מסורה להם תודה  
 גדולה.

הזה .3 כקודמו,  הדו"ח  הקשותנכתב    ,  השנים  אחת  הקורונה    בתום  מגפת  מעודה.  הקהילה  שידעה 
לתי שהתפשטה בעולם אילצה, לראשונה בתולדות העמותה, להפסיק לחלוטין את פעילות המרכז הקהי

מרדכי",   "גבורת  הכנסת  ובית  כי  התורני  לציין  פעלה    ויש  יכולתה  ההנהלה  את  כמיטב  להתאים 
 החלטותיה למצב, להנחיות ולתקנות שהוצאו ע"י משרד הבריאות.

 בדו"ח זה יש כמה פרקי ביקורת והם מתייחסים לנושאים הבאים.

 ניהול וביצוע תקציב העמותה  .1
 החלטות בימי הקורונה  .2
 ית במסגרת וועדת התרבותפעילות חברת .3
 הבניין   תחזוקת .4
 וועדת הבחירות  .5

אנו מבקשים להודות לחברי הנהלה ובראשם היו"ר שלמה רוזנטלר על שיתוף הפעולה ומסירותם הרבה  ולאחל 
 להם הצלחה רבה. 
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 פרק א: ניהול תקציב העמותה 

כי התקציב מנוהל וועדת    2020אחרי שעיינו בטיוטת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת   הביקורת מאשרת 
 באופן תקין, מאוזן וללא חריגות 

ניהול תקין כי קיבלנו עותק מטיוטת 1980-)א( לחוק העמותות תש"מ36הננו לאשר, עפ"י סעיף  :  אישורי   ,
 .    2020הדו"ח הכספי לשנת 

 אנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר הדו"ח הכספי האמור.  

 

 פרק ב: החלטות בימי הקורונה

עמדה בסימן ההתמודדות עם מגפת הקורונה שאילצה את כל בתי הכנסת ומוסדות הציבור    2020שנת   .1
 במדינה לפעול במסגרות מצמצמות או אף להיסגר כליל כדי למנוע את התפשטות המגפה.

זו הייתה שנה קשה ולא פשוטה שבה ידענו עליות ומורדות בהיקף הפתיחה של בית הכנסת לתפילות 
קהילתי לפעילות, מסגירה מוחלטת ועד לפתיחה תחת מגבלות חמורות יותר וחמורות  ושל המרכז ה

 פחות. 

הנהלת העמותה פעלה היטב לאורך כל השנה בכל הקשור להחלטות הנובעות ברצוננו לציין כי  
 מהנחיות משרד הבריאות. 

נכונה,    ההחלטה להקים "קפסולות" ולחלק את האולם כדי לאפשר תפילות במתכונת מצומצמת הייתה .2
 ומנע את סגירתו המוחלטת.על אף העלות הכספית הכרוכה בה. הדבר איפשר את תפקוד בית הכנסת  

מעמיק   .3 דעת  משיקול  נבעו  קוימו  והמתכונת שבה  הנוראים תשפ"א  בימים  תפילות  לקיים  ההחלטה 
 ובהתאמה מלאה להנחיות ולחוק. 

זכ .4 מוקדים  בארבעה  רבים  חודשים  במשך  שפעלו  החצרות"  ההנהלה  "מנייני  מצד  רבה  לתמיכה  ו 
שסיפקה ציוד, ספרי תורה וצרכים אחרים. וועדת הביקורת מציינת לשבח את החברים שהתנדבו לארגן 
ולהפעיל את מנייני החצרות בימי החול, בשבתות ובחגים, בתקופות הקשות, גם בתנאי מזג אוויר קשים 

 ולא נוחים. 
מול חברים שלא הפנימו את   .5 נכון  פעלה  גם  בית הכנסת  ההנהלה  וניסו להפעיל את  חומרת המצב 

בתקופות שאסור היה לעשות כן והבהירה להם כי יש לציין להוראות גם אם הדבר אינו נראה לחבר זה  
 או אחר.  

לכל אורך התקופה, קיים היו"ר תקשורת רצופה עם חברי הקהילה ועדכן אישית ברציפות את החברים  .6
הקהילתי או באמצעות אתר האינטרנט שעודכן ברצף.    על ההחלטות שהתקבלו, אם באמצעות המייל

 ההנהלה הייתה זמינה גם לכל פנייה בע"פ וסיפקה מידע מדויק ואמין.  
 )א( כי  20תקנון העמותה קובע בסעיף  .7

ההנהלה היא הגוף המבצע של מוסדות המועצה, והיא מוסמכת לפעול בכל הפעולות כאמור  
 בתקנון

כי במקרי משבר או החלטות הרות גורל, ההחלטות    2019חוזרים על המלצתנו בדו"ח הביקורת  אנו  
. כמובן שחובת ההתייעצות עם כל הגורמים הרלוונטיים  בפורום המלא  תתקבלנה ע"י הנהלת העמותה

 קיימת במקרים אלה אך ההחלטה הסופית היא בידי הנהלת העמותה.  
 

 ת התרבות פרק ג: פעילות חברתית במסגרת וועד

   לדאבון לב, עקב משבר מגפת הקורנה לא היה ניתן לקיים אירועי תרבות ., 2020בשנת 

תרבות על אשר השכילו לארגן לא   ועדת  חברילשבח את הנהלת העמותה ובמיוחד את    ברצוננויחד עם זאת  
 הבריאות.הנחיות ותקנות שהוצאו ע"י משרד מעט אירועי תרבות מיד לאחר שהדבר התאפשר תחת מגבלות 
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 תגובת ההנהלה: 

 על אף המגבלות התקיימו הפעילויות הבאות: 

 וקרליבך. טיילור בסגנון מוז'יץ  בערב שבת פרשת "ויקרא" קבלת שבת מרגשת עם ר' אברהם 

 ] [ בערב יום השואה והגבורה " זיכרון בסלון" עם חברתנו הגב' לאה עזרא.

 לחללי מערכות ישראל עם האלוף דני יתום.  ] [ טכס ערב יום הזכרון

יום העצמאות   ליל   ] זה קבלו חברי   -]  לרגל ארוע  כ"ץ.  יהודה  מוזיקלית עם המוזיקאי  חגיגית  תפילה 
 הקהילה לביתם מארז שכלל שרשרת דגלונים ודגל ישראל. 

ענו על דמותו ושמ ] [ לרגל יום שחרור ירושלים נערך ערב חגיגי בנושא סיפורים בעקבות רב האסירים  
 ופועלו של הרב אריה לוין מפי נכדו הרב בנג' י לוין. 

] [ לכבוד שבת חתנים נערך "קידוש חתנים " וירטואלי שבמרכזו הרצאתו של חבר הקהילה לשעבר הרב  
יחיאל וסרמן בנושא: התמודדות קהילות התפוצות עם נגיף הקורונה. לרגל ארוע זה נשלחו קיגל, חמוצים 

 של כל חברי הקהילה. ומשקה לבתיהם 

הרצאתו של הרב אילעאי עופרן לקראת ראש השנה בנושא: עקדה אחת, שני פיוטים שלוש צורות  ] [  
 לעבוד את ה' במסגרת אזכרה לחברת הקהילה הגב' שרה קרמר ז"ל.

 ] [ רחלי פרנקל שיחה לקראת תשעה באב

 ] [ סליחות ראשונות עם ר אברהם טיילור ומקהלתו בנוסח מוזיץ.

 ] [ שיעור של נועה אומן על ספר יונה בין ראש השנה ליום כיפור 

  ] [ גבורה יהודית עם אלעזר שטרן לקראת חג החנוכה

 הספורים מאחורי שירי חנוכה עם חבר הקהילה פרדי ברק. ] [ 

 

 פרק ד: תחזוקת הבניין 

מזה מספר שנים    2019  -, ו2018כפי שכבר צויין בדוח    –רון הקודש בימי הגשמים   רטיבות ברחבת א .א
קיימת רטיבות בימי הגשמים ברחבת ארון הקודש, בשל חדירת מים מהגג. הבעיה קיימת מספר שנים  
ולמרות שנעשו ניסיונות לאטום את הגג מחדירת רטיבות עד כה הדבר לא צלח . נמסר לנו ע"י ההנהלה  

 . שהכוונה לנסות לפתור את הבעיה בטרם עונת הגשמים הבאה  2019ת דו"ח לקראת הגש

היו אנשי מקצוע מטעם העיריה  בתיאום עם אריה סלומון אך לא ברור אם פעולתם תגובת ההנהלה  :
 הועילה. זאת נדע בימי הגשמים הבאים 

כי " לאחרונה נראה כי התקרה המודולרית של מועדון אחיעזר    צויין    2019בדו"ח  –תקרת מועדון אחיעזר   . ב
עומד, כביכול, בסכנת התמוטטות. עד כמה שידוע לוועדת הביקורת, ההנהלה מודעת לכך ומטפלת בעניין.  
היות שעל הפרק עומדת תוכנית מקיפה לשיפוץ "בית אהרון" כולו, אנו ממליצים לא להמתין לשיפוץ ולטפל  

 "  בחיזוק התקרה כעת.
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התקרה פורקה בתוך כמה ימים אך עד כה לא הותקנה תקרה חדשה היות שהתקרה   תגובת ההנהלה:  
אהרון מתקדם.  השיפוץ בביתאמורה להיות חלק מפרוייקט שיפוץ נרחב בניהול ארז קוטנר ואלדן מידן.  

  כרגע יצאה בקשה להצעת מחיר לשלושה קבלנים,

 הקבלן כאשר המגמה התחלת עבודה מידית.  מכן יבחרהצעות מחיר יתקבלו בימים הקרובים. לאחר 

 

 : בחירות למועצת העמותה הפרק 

 ( קובע:26תקנון העמותה פרק ה' ) .1

 הבחירות למועצת העמותה תתקיימנה אחת לשנה 

 ( קובע את סדרי עבודתה של וועדת הבחירות:28סעיף ה)

שלושה   ( א) בת  בחירות  וועדת  המועצה  תמנה  הבחירות  מועד  לפני  יהיו  חודש  שלא  חברים 
 מועמדים לבחירות 

 וועדת הבחירות תפרסם תוך שבוע הודעה על קיום הבחירות ודרך הגשת המועמדים  (ב)
מועמדות החברים תוגש בכתב לוועדה ותכלול הסכמת המועמד לבחירתו וזאת תוך פרק זמן  (ג)

 של עד שבועיים מיום הפרסום 
 תפורסמנה למחרת היום  ביום הבחירות תוצב קלפי במרכז הקהילתי ותוצאות הבחירות ( ד)

בתשפ"א   .2 גם  בחירות,  לקיים  כדי  הכל  לעשות  המליצה  הביקורת  שוועדת  בחירות  אף  התקיימו  לא 
  ללא פרסום   ,למועצת העמותה והחברים נבחרו ע"י וועדת הבחירות מבלי לקיים כל הליך של בחירות

השנה ניתן להבין זאת בקשיים העצומים שעמדו לפני הוועדה השנה בשל השעיית תאריך לבחירות.  
מרבית הפעילות במשך חודשים רבים וניתוק הקשר עם החברים. עם זאת יש לראות את המלצתנו  

 .  4בדו"ח הקודם ובדו"ח הנוכחי בסעיף ה
לו הובא בחשבון ניתן  ייתכן ו.  כדין ובמועד, לא הובא בחשבוןלוועדה  מועמדות שהוגש  ה  יטופסמ  אחד .3

 היה לקיים הליך בחירות.  
ועל פי התקנון,   .4 לוועדות הבחירות להקפיד שכל מי שמגיש מועמדות כדין  וועדת הביקורת ממליצה 

 מועמדותו תובא בחשבון ולא תיפסל או תימחק.  
של   .5 כלשהו  אחר  בגוף  לכהן  מחבריה  מאחד  המונע  סעיף  לתקנון  שהכניס  ממליצה  הביקורת  ועדת 

לניגוד  העמות ויש חשש  וועדת הביקורת  ידי  גופים אלה מבוקרים על  וועדת הבחירות, שכן  כולל  ה, 
 אינטרסים.

וועדת הביקורת ממליצה לוועדות הבחירות למלא את תפקידן ולעשות כמיטב יכולתן לקיים בחירות   .6
 כנדרש מהתקנון ומרוחו. 

 

 יום. 14יש לפרסם דו"ח זה באתר האינטרנט של הקהילה תוך 

 

          ____________                     _____________                 _____________ 

 יוסף סגל                          מיכאל טוכפלד                               אהרן כהן              

 חברי ועדת ביקורת                                                  

 


