
  9102 יליו                                                                                                                        טע"תשתמוז 

 
 ,לחברי בית הכנסת ולציבור המתפללים שלום וברכה

 
יבה לימים , הננו פונים אליכם בבקשה להזמין את מקומות הישתש"פלקראת השנה החדשה 

 , ולהסדיר את תשלום דמי החבר לשנה הקרובה.הבעל"ט הנוראים
 

לא שוב בהוצאות בית הכנסת,  הוחלט השנה  הועד בית הכנסת מבקש למסור כי על אף העליי
 . בשנים קודמותהם יהיו כפי שהיו דמי החבר ודמי המקומות  ואת להעלות 

 
דמי החבר אינם כוללים את יש כי  טבלת התשלומים מופיעה בטופס המצ"ב, והננו להדג

      .התשלום עבור מקומות הישיבה לימים הנוראים 
   

מתפללים ותיקים המעוניינים לשנות את מקומות הישיבה שהיו להם בשנה קודמת, מתבקשים 
 לפרט זאת בבקשתם. 

 

פרטי חברי הקהילה, אנו מבקשים לאור פנייה חוזרת ונשנית של חברים בקהילה לקבל את 

בטופס את הסכמתם לסמן להפיץ את פרטיהם בין חברי הקהילה, אלו המסכימים מ

 .  ההזמנה
 

 . תש"פישמרו לחברי ומתפללי בית הכנסת הינם רק לימים נוראים יכי מקומות שיודגש 
 במשך השנה אין מקומות קבועים לא לנשים ולא לגברים,   באף אחד מהמניינים בבית הכנסת.  

 
 מספר הערות

 
( . לא 91.9.1) ט"ער"ח אלול תש, עד בדואר אלקטרוני או בדואר רגיללהחזיר את הטופס . נא 1

 נוכל להבטיח שמירה על המקומות משנה קודמת עבור הזמנות שיגיעו לאחר התאריך הנ"ל.  

 hy.hhd5780@gmail.comאימייל הבאה:  האת תשובותיכם לכתובת  נא לשלוח
 
חוק העמותות, עלינו לקבל את מספרי הזיהוי של חברי ברצוננו להביא לידיעתכם כי לפי . 2

 העמותה.  נודה לכם מאוד על הוספת מספרי תעודת זיהוי/מספרי דרכון בטופס המצ"ב.
 
ן במועדון נעמת מומלץ מאוד למשפחות עם ילדים היות י. אנו מבקשים להזכיר לציבור כי המני3

 מספר המקומות מוגבל.משחק לילדים.   ובמקום אולם גדול נוסף בו מקום להניח עגלות, ומקום
 
ינים להביא לידיעת חברי בית הכנסת, כי ההכנסה של בית הכנסת מדמי חבר ודמי י. הננו  מעונ4

מהעלות השנתית של הוצאות בית הכנסת, והיתרה צריכה להיות  50% -המקומות, תכסה רק כ
 (.יארצאייטכרון )יר וימי ז, שמחות, יזכולתורה מכוסה מתרומות של חברים, ובמיוחד מעליות

 
כן והכוללים את שיפוץ אולם בלונדהיים בבניין הכרחיים בשנים האחרונות ביצענו שיפוצים . 5

 כרגע אנוהבניין.  קומותלהגיע לכל  הכנסת י ביתאהמאפשרת לכל ב שבת, מעליתשל  ההתקנ
 . דובמדרגות ועו בגגמעקים חדשים , בלונדהייםאולם שלמת תיקונים במבצעים ה

לנצל  ,המעוניינים לתרום ןמבקשים מאנו מודים לכל אלה שתרמו בנדיבות לתיקונים אלה, ו
 תקבל בברכה.ת תרומהכל . ולתרום הזדמנות זו

 
ייט שלכם, בכדי שנוכל אאת תאריכי היארצ ובבירור. אנו מבקשים אתכם מאוד למלא שוב 6

 לעדכן את הרשימות שלנו באופן הנכון.
 
הנוראים הינם גם לראש השנה וגם ליום כיפור.  נודה לאלו מכם שלא יהיו  . המקומות לימים7

 לארגן טוב יותר את מקומות הישיבה. נוכל בראש השנה או יום כיפור שיציינו זאת בטופס, ובכך 
 

ולבסוף, אנו מבקשים להודות לכל אלו שסייעו לניהול התקין של בית הכנסת שלנו ולאלו שהרימו 
לקראת השנה ונה האחרונה. כמו כן, ועד בית הכנסת רוצה בהזדמנות זו את תרומתם במשך הש

 החדשה, לבקש סליחה ומחילה מכל אלו אשר אולי ללא כוונה פגענו בהם או העלבנו אותם. 
 

 כי השנה הבעל"טהננו מאחלים לכל מתפללי בית הכנסת ולכל בית ישראל, 

 ריחהפ תנש היהת
 

 כתיבה וחתימה טובה
 ועד בית הכנסת

 
 

admin@hovevei.org.il 
 

mailto:admin@hovevei.org.il


 
 

 טע"תשתמוז                                              לכבוד
 בית הכנסת הצבי ישראל ע"ר

  4400, ת.ד. 14חובבי ציון 
  91043ירושלים 

 
ולהזמין את המקומות לימים הנוראים  ,פ"תשבבית הכנסת הצבי ישראל בשנת  אני/אנו מעוניינ/ים להיות חבר/ים

 כדלקמן: פ"תש
 

 מספר מקומות ישיבה
 

 עזרת נשים עזרת גברים מנין

   במשכן דניאל

   בבית הכנסת המרכזי

   באולם בלונדהיים

   במועדון נעמת

 
 טבלת התשלומים

 נא למלא במקומות המתאימים עם הסכומים המתאימים:
 

 ש"ח              דמי חבר )לא כולל תשלום עבור המקומות(
    

  900                                                                           השואיבעל  -       זוג
  450 האישגבר או  -     יחיד

חיילים/ות, שירות , ילדים ונכדים של חברים  -צעירים  שאינם משתכרים 
                                                                          לאומי וסטודנטים                                                                

60                

 
 __________       סה"כ עבור דמי חברות

 
 ש"ח                                           דמי מקומות )עבור מקום בודד(

 
  252 חבר/ה  

  252 ילד או נכד )של חבר( שמשתכר
  60 ד או נכד )של חבר( שאינו משתכריל

  60 חיילים/ות, שירות לאומי וסטודנטים -חברים: צעירים שאינם משתכרים 
  009 מתפלל/ת שאינו חבר/ה

 
 __________                      סה"כ עבור דמי מקומות

 
 __________        תרומה נוספת

 
 ________                               סך הכל

 
 פרטים אישיים

 
 שם : _______________________מספרי ת.ז./ דרכון  __________________________   

 
 טלפון : ___________פקס : ____________ כתובת : ___________________________  

 )לאלו שיש כתובת גם בחו"ל נא להוסיף זאת בצד השני של הדף( 
 

_____________________  )תוכלו גם לשלוח אלינו דואר אלקטרוני ריק כתובת דואר אלקטרוני  ___
 ( admin@hovevei.org.il: ל
 

 : _________אהאמהשם )היהודי( של החבר:  ______________שם האבא_________ שם 
 

 ____  שם האמא: _________השם )היהודי( של החברה: _____________שם האבא ____
 

 )יורצאייט( של  החברים:  ןזיכרותאריכי  ימי 
 

 שם הנפטר/הנפטרת ________________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________
 

 שם הנפטר/הנפטרת ________________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________
 

 __________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________שם הנפטר/הנפטרת ______
 

          ן חברי הקהילה )אם אכן כך, נא סמן(ישפרטים עלינו יופצו ב מסכימיםאני/אנו 
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תשלום עבור חברות ומושבים יכול להתבצע 

 בכל אחת מהדרכים הבאות:

 

בדואר לכתובת  תישלחלטובת : הצבי ישראל קהילת קוממיות, ש( המחאה 1

 הנ"ל או מועברת ישירות לבית הכנסת.

 

לטובת  המחאה  -הניתנת לניכוי ממס בארה"ב בדולר ארה"ב ( לתרומה 2

PEF-Israel Endowment Fund  אנחנו נשלח לבית הכנסת. )ושתשלח

 (PEFאת ההמחאה ל 

 

 ( באמצעות העברה בנקאית:3

עסקים  , סניף(20)בנק מספר טפחות -מזרחי עבור העברות בתוך ישראל: בנק

, שם החשבון: הצבי ישראל קהילת 011145, חשבון 403 ירושלים מספר

 קוממיות ירושלים

 

 IBAN IL67 0204 0300 0000 0011 145עבור העברות אחרות: קוד 

  SWIFT: MIZBILIT קוד

 011145חשבון  403את השם שלנו כמפורט לעיל, סניף  להקפיד ולרשוםנא 

 עברה )כלומר מושבים וחברות, תרומה וכו '(ואת מטרת הה

 

 

 ומאחלים שנה טובה שנת בריאות ואושר אנו מודים לך על שיתוף הפעולה שלך

 
 וועד בית הכנסת

 
 
 
 
 
 
 


