
בס"ד

בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון

טופס חברות לשנת תשפ"א

                                  תאריך מילוי הטופס _____________)נא לכתוב בכתב ברור(פרטים אישיים

שם  משפחה ____________  שם  החבר ___________  נייד __________ דוא"ל _______________

שם  משפחה ____________  שם החברה___________  נייד __________ דוא"ל _______________

כתובת______________________________________________  טל בית: _________________

  אופי החברות )נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה למצבך האישי/לגילך(א.

יחיד/המשפחה
30מעל גיל 30עד גיל 30מעל גיל 30עד גיל 

500₪ 950₪ 350₪ 850₪ 

    נא לרשום כמה מקומות לגברים/לנשים ברצונך לרכוש  –  מקומות קבועים לחברים )למשך כל השנה( ב.

מספר מקומות לנשיםמספר מקומות לגברים
חידוש מקומות )מי שרכשו
מקומות קבועים בתש"פ(

 ___X 100לאדם ₪  ___X 100לאדם ₪ 

 בשל הנחיות משרד הבריאות, לא נוכל להתחייב שכל החברים יוכלו לשבת במקוםסעיף קורונה:
הקבוע שלהם.

 כל המקומות בבית הכנסת היו תפוסים השנה, על כן אין)*( רכישת מקומות קבועים חדשים:
ביכולתנו להבטיח מקומות קבועים חדשים. מי שמועניינים במקומות קבועים חדשים בבקשה יסמנו

 ₪(, ויוכנסו לרשימת500להלן את מספר המקומות בהם הם מעוניינים )עלות כל מקום חדש 
.נוכל לספקאין להעביר תשלום עבור מקומות חדשים עד שיתברר כמה מקומות המתנה. 

מספר מקומות לנשיםמספר מקומות לגברים
מקומות חדשים )רשימת

המתנה, לא לתשלום!(
______

 בשנה שעברה הוחלט לתת לאנשים אשר לא היו חברים בעמותה אף פעם  מסלול "ידיד" -ג.
ומתפללים בבית הכנסת בשבתות או בימי חול להשתתף בעלויות הגבוהות של אחזקת בית

 ₪ למשפחה.725הכנסת כ"ידיד" בעלות מופחתת של 
.ידידים אינם חברי עמותה: בפרט, אינם יכולים לבחור או להיבחר לוועד בית הכנסת
.רק מי שלא היו בעבר חברי עמותה יכולים להצטרף כידידים
.ידידים יכולים להיות אך ורק למשך שנתיים מיום ההצטרפות כ"ידידים" לקהילה
.ידידים זכאים למקומות קבועים באותם תנאים כמו חברים

מקומות לימים נוראים
בשל הקורונה, לא תהיה השנה רכישת מקומות לימים נוראים – לא לחברים ולא לאורחים. על

הסדרי התפילה בימים נוראים תצא הודעה נפרדת.
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                                                                          חישוב סך כל התשלום
סכוםקבלהלשימוש  הגזברסה"כ התשלום עבור חברות ) סעיף א'(

מספר קבלה לחברות:סה"כ התשלום עבור מקומות לחברים )סעיף ב'(
סה"כ התשלום עבור ידיד )סעיף ג'(

מספר קבלה לתרומה:סך הכל עלות החברות והמקומות
          -6/9/20 באלול  י"זלפני אם שולם 10%הנחה 

)א(אחרי הנחה סך הכל עלות החברות והמקומות
)ב(תרומה לבית הכנסת

סה"כ לתשלום

 גם על כמחצית מהסכום )א( שבטבלה46ברצוני לקבל קבלה המוכרת למס הכנסה לפי סע']      [
 אין צורך לחלק את התשלומים, אך יש צורך לסמן פה שאתם מסכימים לחלוקהלעיל.

 ש"ח הקרובים, תינתן קבלה רגילה, ועל השאר,5על מחצית הסכום שב-)א(, מעוגל כלפי מעלה ל- בקבלות.
מי שלא יסמן, יקבל קבלה רגילה על מלוא הסכום )א(!בתוספת הסכום שב-)ב(, תינתן קבלה על תרומה. 

קבלות על התשלומים: )אין צורך למלא אם הפרטים זהים לאלה שבראש הטופס(

בבקשה לרשום את הקבלות על שם: _________________________________________

ולשלוח אותן לכתובת המייל )הקבלות מעתה הן דיגיטליות(: _________________________

אופן התשלום )נא סמנו את אופן העברת התשלום ומלאו את הפרטים הרלוונטיים(:

 של בנק288 בסניף 402702לחשבון ביצעתי את התשלום באמצעות העברות בנקאיות ]      [
(, ע"ש "בית הכנסת ע"ש ש"י עגנון".26יו-בנק )בנק מס' 

בתאריך ________ מחשבון מס' ________ ע"ש __________ בבנק ______]     [  
– או –

העתק אסמכתאמצורף      [  ]

פרטי תשלוםבמייל , אנא שלחו לי ברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי]      [

את התשלום בצ'ק או במזומן אעביר במעטפה שעליה רשום:הטופס הזה נשלח במייל, ]      [
)א( תשלום לצורך חברות )ב( שם ומשפחה )ג( טלפון ו/או מייל ליצירת קשר במקרה של בירורים

במעטפה המכילה גם את התשלום במזומן או בצ'קהטופס הזה מועבר ]      [

 תשלומים8 ניתן לפרוס עד –)*( למשלמים בצ'ק או בכרטיס אשראי 

ניתן )ואף רצוי( למלא את הטפסים במחשב, או למלא בכתב יד ולסרוק באופן ברור, ולשלוח
להגיש גם טופס אין צורך  . במקרה כזה,agnonsyn+gizbar@gmail.com לכתובת המייל

מודפס.
 רצוי למסור לידי אחד הגבאים או חברי הועד, ואפשר גם להשאירמעטפות עם תשלומים וטפסים

יש לוודא שהמעטפהבתא הדואר שבדלת הכניסה לבית הכנסת. אם הטפסים נשלחו במייל, 
מכילה פרטים מזהים, בכדי שנוכל לשייך אותה לטופס המתאים!

mailto:agnonsyn+gizbar@gmail.com
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  א  "  טופס פרטים לגבאי לשנת תשפ
)בבקשה למלא רק שינויים ביחס לשנה שעברה(

שם ומשפחה: _______________________

ימי זיכרון:

תאריך עבריקרבהשם   בעברית

שמות לעלייה לתורה לחבר:

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________

  :  13  פרטי בנים מעל גיל 

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________

 שם האב העברי_________כהן / לוי / ישראלשם פרטי עברי __________ 
פרשת בר-מצווה _____________


