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

ר"ח אלול תש"פ 
לחברי הקהילה ולמתפללי בית הכנסת שלום רב, 

זמן לחדש חברות בעמותה / להצטרף לעמותה.שנת תשפ"א בפתח והגיע ה

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה לא פשוטה לכל אחד מאיתנו כפרט, ומאתגרת במיוחד בכל מה שקשור
לקהילתיות. גם העתיד הקרוב )הימים הנוראים( והרחוק יותר )המשך השנה כולה( טומן בחובו אי-ודאות רבה.

על אף אי-הוודאות, מתוך ראייה ברורה שבסופו של דבר )אולי לא בשנה הקרובה, אנחנו מקוים שכן( גם התקופה
הזאת תעבור, החלטנו שבכל מה שקשור להתנהלות ארוכת-טווח של בית הכנסת – חברות בעמותה, מקומות

קבועים – אנחנו ממשיכים להתנהל כרגיל. יש לציין שדמי החבר מהוים נדבך חשוב ביותר באחזקה השוטפת של
בית הכנסת, אחזקה שהיא לא פחות רלוונטית גם בתקופת הקורונה. בפרט, כפי שדווח גם באסיפה הכללית

בחודש שעבר, הוועד החליט כעמדה עקרונית שלא לפטר או להוציא לחל"ת את עובדי העמותה. בנוסף, כנגד
הוצאות שנחסכות בתקופה זאת, ישנן גם הוצאות אחרות שהן מיוחדות לתקופה, ועל כן דמי החבר ממשיכים

להיות חשובים ביותר לצורך ההתנהלות השוטפת של בית הכסת.
מנגד, מאחר ודי ברור בשלב זה שלא נוכל, לצערנו, לקיים בימים הנוראים סדרי תפילה שגרתיים, החלטנו שלא
למכור השנה מקומות לימים הנוראים. על הסדרי התפילה בימים הנוראים תצא הודעה נפרדת, הכיוון המסתמן
הוא קיום מניינים קטנים מרובים – בתוך ומחוץ לבית הכנסת, וכן בחצרות של חברי קהילה שמוכנים לפתוח את

ביתם )חצרם( לצורך זה. הכל, כמובן, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. בכל הסדר שיהיה, עדיפות
למקומות בתפילה תינתן לחברי העמותה )בלי קשר למקומות קבועים(.

לצערנו, אין ביכולתנו להבטיח שנזכה השנה לנצל כפי שהיינו רוצים את דמי החבר לבית הכנסת. מה שאנחנו כן
יכולים  להבטיח הוא, שכפי שוועד בית הכנסת השקיע מאמצים רבים בחצי השנה האחרונה כדי לאפשר עד כמה

שניתן המשכיות של התפילות בבית הכנסת, כמו גם מגוון הפעילויות הקהילתיות האחרות שהורגלנו בהם בזמנים
כתיקונם, ותוך התחשבות גם בחברים אשר עקב המצב אינם מגיעים פיזית לבית הכנסת, כך נמשיך להשקיע גם

בשנה הבעל"ט. ולשם כך, אנו זקוקים לחידוש החברות.
על כן, אנחנו מזמינים אתכם, חברי בית הכנסת ומתפללים שטרם נרשמו כחברים, למלא את הטופס ולהיות חברי

בית הכנסת, להיות שותפים באחזקת בית הכנסת ובפעילויות השוטפות – גם בתקופה זו, וגם בתקופה שאחרי
הקורונה.

אנו ערים לכך שבמיוחד השנה, עקב המצב הכלכלי, ישנם חברים שיקשה עליהם לעמוד בתשלומי החברות. כבכל
שנה, אנו כמובן מתחשבים במקרים כאלה. על מנת להסדיר את העניין יש לפנות אל יו"ר הועד, יוסי זעפרני.

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 של עמותת בית הכנסת, החברות בעמותה תפקע למי שלא מחדש חברות ומשלם עבור השנה

החדשה.

מצ"ב טופס חברות לשנת תשפ"א.
 באלול תש"פז לכל מי שיבצע את הרישום וימסור את הטופס לנציג הוועד לפני י"10%הנחה של  אנו מציעים
06-09-20.

סידור המקומות
, לכן אנו ממליצים לכםכרגע לא נותרו מקומות קבועים פנויים, לא בעזרות הגברים ולא בעזרטת הנשים

מקומות של חברים שלא יחדשו את חברותם יימסרו לחברים חדשים אולהקדים ולהגיש את טופס החברות. 
כאלה שרוצים לשפר את מקום ישיבתם.

בתודה מראש

וועד בית הכנסת


