בס"ד

בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון
י"ב באב תשע"ט
לחברי הקהילה ולמתפללי בית הכנסת שלום רב,
שנת תש"פ בפתח והגיע הזמן לחדש חברות בעמותה  /להצטרף לעמותה.
אנחנו מזמינים אתכם ,חברי בית הכנסת ומתפללים שטרם נרשמו כחברים ,למלא את הטופס ולהיות חברי בית
הכנסת ולהיות שותפים באחזקת בית הכנסת ובפעילויות השוטפות בבית הכנסת.
למה כדאי לי להצטרף לעמותה?
 אפשרות לבחור ולהיבחר לוועד בית הכנסת.
 עדיפות בקבלת עליה/בעל תפילה ביארצייט
 אפשרות לקבל מקום קבוע בבית הכנסת.
 רק חברים יכולים להשתמש בבית הכנסת לאירועים כמו ברית מילה ,בר/בת מצווה ,שבע ברכות –
מה יקרה אם לא אחדש חברות?
לפי התקנון החדש של בית הכנסת ,החברות בעמותה תפקע למי שלא מחדש חברות ומשלם עבור השנה
החדשה.
מצ"ב טופס חברות לשנת תש"פ.
אנו מציעים הנחה של  10%לכל מי שיבצע את הרישום וימסור את הטופס לנציג הוועד לפני א' אלול תשע"ט
.01-09-19
האם חייבים למלא את כל הפרטים בטופס החברות?
 חבר ותיק מתבקש למלא את שמו ושם בני משפחתו ,טלפונים וכתובת דואר אלקטרוני .אם שאר הפרטים
לא השתנו מספיק לכתוב "אין שינוי בפרטים".
 חבר חדש מתבקש למלא את כל הפרטים.
 ידיד מתבקש למלא את כל הפרטים
יש למלא את פרטי התשלום ולצרף אמצעי תשלום כמפורט להלן.
מה עלות החברות וכיצד ניתן לשלם?
העלויות מפורטות בטופס המצ"ב .שימו לב שיש מחיר מיוחד לחברים מתחת לגיל  30כמו גם הנחה לזוג
(משלמים מחיר למשפחה)
ניתן לשלם באמצעות המחאות ,במזומן ,או בהעברה בנקאית לחשבון בית הכנסת בבנק יו -בנק ,סניף
 ,288מספר חשבון .402702




המשלמים בהמחאות יכולים לשלם ב 6-תשלומים לכל היותר.
בתשלום בהעברה בנקאית ,יש לציין בהערות " :תשלום לבית הכנסת שי עגנון עבור שנת . "2019-20על
מנת להשלים את הרישום ,יש להעביר לכתובת  dfeldstern+agnon@gmail.comהעתק מהאסמכתא
הבנקאית להעברה ועותק של טופס ההרשמה הכולל את כל הפרטים הנדרשים ,כולל מספר מקומות .
מי שמעוניין לקבל קבלה על תרומה לצורך זיכוי במס הכנסה מתבקש לחלק את התשלום לשניים :על
המחצית האחת תתקבל קבלה ובה כתוב "חידוש חברות" ועל המחצית השניה תתקבל קבלה ובה כתוב
"תרומה לבית הכנסת".

במקרים מיוחדים ניתן לפנות אישית אל  :יוסי זעפרני או צביקה קנריק

מה עושים עם הטפסים?
את הטפסים יחד עם התשלום יש להכניס למעטפה .ניתן למסור את המעטפה ידנית לחברינו צביקה קנריק,
יוסי זעפרני או אריאל שיפר .כמו כן ניתן לשלשל אותה בתיבת המכתבים שבכניסה לבית הכנסת .הקבלה
תימסר למשלמים בהקדם .אם לא תקבלו אותה בזמן סביר נא פנו אל דב או אל יוסי.

סידור המקומות
בשנה שעברה לא נותרו מקומות פנויים בעזרות הגברים והנשים ,לכן אנו ממליצים לכם להקדים ולהגיש את
טופס החברות.
כל הקודם זוכה! המקומות מן השנה שעברה יישמרו רק עד ל-כ"א אלול תשע"ט .21-09-2109
לאחר תאריך זה יימסרו מקומות של חברים שלא חידשו את חברותם לחברים חדשים או כאלה שרוצים לשפר את
מקום ישיבתם.
בתודה מראש
וועד בית הכנסת

