
 

 2016 דצמבר – 42עלון מספר 

 

 חברים יקרים,

, באולם 01622.12.2-המסיבת החנוכה שלנו יוצאת לדרך ביום חמישי,  .1

בעניין זה . 20:00גן ]בניין הבורסה[, בשעה -, רמת1"מנהטן", ז'בוטינסקי 

 מספר הודעות:

של  חינםכרטיסים לאירוע, שיוקדשו לאירוח  30תורם תרם לעמותה  .א

, בעיקר, יוצאי זאקרפטיה. אם ידוע לכם על אנשים, ניצולי שואה

אנא מסרו את שמם לזאב מילבאואר, טל'  –היכולים להגיע לאירוע 

054-2333054 

נא סיימו  –אלו מכם שעדיין לא נרשמו, ומבקשים לשבת עם חברים  .ב

 –למי שלא חשוב המיקום  .15.12.2016-העד יום חמישי,  כםתהרשמ

 18.12.2016-הראשון,  סיימו את הרשמתכם עד יום

 .דימול""חניון  wase-בחניון "דימול". רשמו ב חינםהחנייה היא  .ג

מצאנו לנכון לפרסם את דו"חות  -לאור בקשות ושאלות של חברים  .2

 הפעילות של העמותה ברבים.

ארגון יוצאי קרפטורוס נוסד בשנות החמישים המוקדמות ע"י קבוצת ניצולי שואה 

 יוצאי קרפטורוס.

הם מבקשים  ,שבגלל גילם המתקדם ,התקבלה פניה מצדם 2000-שנות הבתחילת 

דור השני. לאחר הרבה שיחות, בני ה –להעביר את ניהול הארגון לידי דור הצעירים 

רעיונות והתלבטויות החליטה קבוצת יוצאי זאקרפטיה להמשיך את פעילות הארגון 

 והקימה את העמותה.

 לפי כל הכללים והחוק. -ם העמותות" ונרשמה ב"רש 2011העמותה נוסדה בשנת 

 שום העמותה. נפתחו תיקים במס הכנסה ובמע"מ.יברשותנו תעודת ר

 נבחרו כל מוסדות העמותה:

 כל שנה מתקיימת אסיפה כללית של העמותה  -

הארגון העולמי של  נבחרו יושב ראש, גזבר, מזכיר, ועדת ביקורת, ועד מנהל -

 טרנסקרפטיה ) ע.ר.( -יהודים יוצאי זאקרפטיה 



כל החלטות מתקבלות בישיבת הוועד המנהל לאחר בדיקה מדוקדקת  -

 ובהצבעה  

 בכל ישיבה נרשם פרוטוקול -

 הניהול הכספי מתנהל בצורה ממוחשבת ע"י מנהל חשבונות מקצועי -

בסוף כל שנה מוגשים דו"חות הכנסות והוצאות, מאזן, ודו"ח מבקר לעיון  -

 ל ולאסיפה הכלליתואישור לוועד המנה

חשוב לציין שכל חברי הוועד המנהל וכל הפעילים העוזרים בפעילות  •

ללא בקשת תמורה  -העמותה עובדים בהתנדבות, משקיעים מזמנם, כוחם ומרצם 

 כלשהי. 

 יפורסמו בתום הדיון בהם. 2016. נתוני 2015להלן נתוני השנה החולפת, 

 

 דו"ח פעילות שנתי

01/01/2015 - 31/12/2015 

 

שנים נפתח  3הייתה שנה מיוחדת. אחרי עבודה מאומצת של  2015שנת  •

 אתר הנצחה ליהדות קרפטורוס ביער "בן שמן". 

 במהלך השנה נערכו מספר אירועים:

: הנחת זר מטעם העמותה ב"יום הזיכרון לשואה" ולגבורה ב"יד 16.4.2015 •

 ידי לנה ינקלביץ ורותי פיקסלר.-ושם" על

 שמן" לאחר חג הפסח.-: מפגש ביער "בן18.4.2015 •

הכנסת "בית זלצר" ברחובות, כולל -: מפגש חברים )שני( בבית29.4.2015 •

 ידי רותי פיקסלר.-הרצאה, מלוות מצגת, על נסיעת המשלחת למונקץ': על

ידי צבי )גרישה( -: ריכוז מידע על זכויות ניצולי השואה: על2015מרץ  •

 וביץ.דוידוביץ וגיטה ברק

 : אזכרה שנתית ב"יד ושם".13.05.2015 •

 : מפגש חברים )חוג בית( בנתניה.13.07.2015 •

חנוכת אתר ההנצחה של הקהילות  –: האירוע המרכזי של השנה 30.09.2015 •

טרנסקרפטיה. טקס זה היה רב משתתפים, עם אורחים -היהודיות של זאקרפטיה

 ה והונגריה, ראש עיריית קריית גת.מכובדים כמו הרב אנגלמן, שגרירי אוקראינ

: מסיבת חנוכה בהשתתפות אורח מהונגריה, יבורי פרנץ, וחברינו 11.12.2015 •

 מהארץ, פרידמן צבי ואוסמק קטיה.

 עלוני מידע. 7במהלך השנה פורסמו  •

 יצחק קליין    



 יושב ראש הארגון העולמי של יהודים 

 טרנסקרפטיה )ע.ר.(-יוצאי זאקרפטיה                                                           

 טרנסקרפטיה ) ע.ר.( -הארגון העולמי של יהודים יוצאי זאקרפטיה 

  

 דו"ח  ביקורת שנתי

01/01/2015 - 31/12/2015 

 

 

בהתאם  ,דותיהבדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוס ,חברי ועדת הביקורת ,אנו

 .1980 -לחוק העמותות, התש"ם  30המפורטים בסעיף  ,לתפקידנו

 . 2015קראנו את הדו"ח הכספי לשנת 

 ולהלן הערותינו:

 תקנון המצוי לעמותות.המותה מתנהלת לפי הכללים המקובלים לפי עה •

 ליקוי: איחור בהגשת הדו"חות השנתיים. יש לעמוד בתאריכים החוקיים.     •

 מתקיימים מוסדות העמותה: אספות, גזברות, מזכירות, בקורת. •

 ע"י הנהלת העמותה.  הכל ההחלטות מתקבלות לאחר דיון והצבע •

 שמתנהלת בצורה ממוחשבת  ,הדו"ח הכספי מבוסס על הנהלת חשבונות •

קבלות. חבר המשלם לעמותה מקבל קבלה ידנית הנבדק תהליך הפקת  •

לפי הכללים  -לה קבועה בתוכנת הנהלת חשבונות שלפיה מפיקים קב ,)זמנית(

 החשבונאיים המקובלים.

חשבונית מס, חיוב  -ההוצאות נרשמות על בסיס מסמכים רלוונטיים בלבד  •

 .קיון(ינ שמירה, במקרים מיוחדים )טיפים, -או תצהיר  ,בנק

 קיימת שקיפות מלאה והתאמה מלאה ליתרת חשבון הבנק . •

 

לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח המילולי ואת הדו"ח  מתוך כך אנו ממליצים

 .2015הכספי לשנת 

 

 

 

 

 

 חבר ועדת ביקורת : אינדיק מיכאל , ת.ז  __________________

  



 חבר ועדת ביקורת : מושקוביץ משה , ת.ז __________________ 

 

 טרנסקרפטיה ) ע.ר.( -רפטיה הארגון העולמי של יהודים יוצאי זאק

 31/12/2015 דו"ח מאזן

       

         2015   2014 

      

  13,713    23,543     יתרת פתיחה 

  20,475    240,420     הפקדות

  4,868       מזומנים ששולמו

       

  39,056    263,963     סה"כ מקורות

       

  15,513    243,648     הוצאות

       

       

  15,513    243,648    סה"כ שימושים

       

  23,543    20,315     יתרת סגירה 

       

       


