
בס"ד 

 בית הכנסת על שם ש"י עגנון, תלפיות, ירושלים

~   1~ עמוד 

ג"טופס חברות לשנת תשפ

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

)נא להקיף בעיגול(   חבר חדש/ממשיך  ______________  שם  החבר ______________שם  משפחה _____

_________________ _ ______________________ _________________ דוא"ל ___ נייד _______

)נא להקיף בעיגול(  חבר חדש/ממשיך   ________________ה _______  שם  החבר____שם  משפחה _____

_________________ _____________________ ____ ___ דוא"ל _______________ נייד _______

 כתובת______________________________________________  טל בית: _________________ 

 אשמח/נשמח להצטרף לקבוצת הווטסאפ של בית הכנסת לצורך קבלת עדכונים.  

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

יחיד/ה משפחה

35מעל גיל 35עד גיל  35מעל גיל 35עד גיל  

500  ₪1,000  ₪ 350  ₪900  ₪

לגברים/לנשים נדרשים נא לרשום כמה מקומות   –כל השנה( ללחברים )קיימים  מקומות .ב 

מספר מקומות לנשים  מספר מקומות לגברים חידוש מקומות קיימים 

מי שרכשו  לחידוש מקומות ) 
 (ב פ"מקומות קבועים בתש

ש"ח לאדם( 200)עלות: ___  לאדם(ש"ח  200___ )עלות: 

אתם זקוקים כמה מקומות לגברים/לנשים לנא לרשום    –לחברים )לכל השנה(   חדשיםמקומות   .ג

, על כן אין ביכולתנו להבטיח מקומות  נותרו מעט מקומות פנויים בבית הכנסת רכישת מקומות קבועים חדשים:

אין להעביר תשלום  לרשימת המתנה.  יכניס אתכםמעוניינים   אתםמספר המקומות בהם   סימוןקבועים חדשים. 

 .נוכל לספקעבור מקומות חדשים עד שיתברר כמה מקומות 

מספר מקומות לנשים מספר מקומות לגברים מקומות חדשים 

מקומות חדשים )רשימת  
 המתנה, לא לתשלום!( 

ש"ח לאדם( 500___ )עלות: ש"ח לאדם( 500___ )עלות: 

)נא לרשום כמה מקומות ברצונך לרכוש עבור מי שאינו חבר בבית הכנסת( לימים נוראיםזמניים  מקומות  .ד

מקומות זמניים לימים הנוראים  

 בלבד 

מספר מקומות לנשים מספר מקומות לגברים 

₪ לאדם   X 200___ ₪ לאדם   X 200___ בעמותה בן משפחה של חבר 

לחבר   שטח פתוח/ מקום באוהל

 ללא מקום קבוע 

 ___X 150   לאדם ₪ ___X 150   לאדם ₪

מי שאינו חבר בעמותה בבית  

 הכנסת 

 ___X 600   לאדם ₪ ___X 600   לאדם ₪

למי  מקום באוהל/ שטח פתוח 

 שאינו חבר בעמותה 

 ___X 450   לאדם ₪ ___X 450   לאדם ₪
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 ~   2~ עמוד 

 הערות של ממלא הטופס 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 

                                                                            התשלום כל סך חישוב 

 סכום קבלה  לשימוש  הגזבר  סה"כ התשלום עבור חברות ) סעיף א'(

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

התשלום   סה"כ התשלום עבור מקומות חדשים )סעיף ג'(
 בעתיד

   

     התשלום עבור מקומות לחגים )סעיף ד'( כסה"

   מספר קבלה לתרומה:   סך הכל עלות החברות והמקומות 

    -              10-9-22אלול  "ד ילפני אם שולם  10%הנחה 

   )א(   אחרי הנחה  סך הכל עלות החברות והמקומות

   )ב(   תרומה לבית הכנסת

     סה"כ לתשלום 

 

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

  הקבלות תחולקנה כך שעל כמחצית מהסכום המשולם עבור דמי חבר ומקומות, תתקבלנה קבלה רגילה, ועל

 . 46תתקבל קבלה על תרומה, המוכרת למס הכנסה לפי סעיף  -כמו גם על כל תוספת תרומה  -מחצית השנייה ה

 הקבלות על שם: _________________________________________   קשה לרשום אתבב

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

 הערות: 

 . למלא בכתב יד ברור נא •

 נא להגיש אותם גם מודפסים.   – אנחנו צריכים את הטפסים מודפסים, לכן אם אתם שולחים טפסים במחשב  •

בתא  , ואפשר גם להשאיר ועדולמסור לידי אחד הגבאים או חברי ה מעטפות עם תשלומים וטפסים רצוי  •

. אם הטפסים נשלחו במייל, יש לוודא שהמעטפה מכילה פרטים  הדואר שבדלת הכניסה לבית הכנסת

   לטופס המתאים.  שנוכל לשייך אותה מזהים, בכדי

מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת  של חברת "חשבונית ירוקה".  morningהקבלות מעובדות עבורנו ע"י  •

לכך  הסכמתכם ניתנת בביצוע התשלום אלינו, .   https://www.greeninvoice.co.il/privacyבקישור: 

: השם שעליו תיכתב הקבלה; פרטי התשלום; כתובת  שיימסר לחשבונית ירוקה המידע הבא אודותיכם

אלא אם תציינו  אלינו תשלומים להעביר אינכם יכוליםהמייל אליה הקבלה נשלחת. אם אינכם מסכימים לכך, 

לח אליכם וגם לא  ברצונכם לקבל קבלה, ואז תיכתב קבלה על שם "תורם אלמוני" )וממילא, היא לא תישאין ש

פרטי התשלום )מספר חשבון בנק / מספר צ'ק / וכדו', בהתאם לאופן   תוכלו לקבל החזר ממס הכנסה. 

 התשלום( יירשמו בקבלה. 

 
 ולפיכך באתי על החתום 

 
 

____________________ 
 חתימת החבר 

  

https://www.greeninvoice.co.il/privacy
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 הרלוונטיים(: אופן התשלום )נא סמנו את אופן העברת התשלום ומלאו את הפרטים 

  

 

 

של  )תלפיות( 748ף בסני 222405לחשבון ביצעתי את התשלום באמצעות העברות בנקאיות 

 ."(, ע"ש "בית הכנסת ע"ש ש"י עגנון12)בנק מס'  הפועליםבנק 

 ___ __ ___ בבנק _________בתאריך ________ מחשבון מס' ________ ע"ש ____   

 –או  –

 אסמכתא מצורף העתק    

 ., אנא שלחו לי במייל פרטי תשלוםברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי  

 . התשלום בצ'ק או במזומן  מצורף לטופס זה  

 . תשלום לצורך חברותה ( א)

 . מקרה של בירוריםב -יתן ליצור איתי קשר לפני פרטי המופיעים בתחילת הטופס נ ( ב)

 ." בית הכנסת על שם ש"י עגנון, תלפיות, ירושלים  את הצ'ק חובה לכתוב לפקודת "

 תשלומים 8ניתן לפרוס עד  –למשלמים בצ'ק או בכרטיס אשראי  הערה: 

 
 )בבקשה למלא רק שינויים ביחס לשנה שעברה( ג "טופס פרטים לגבאי לשנת תשפ

 

 משפחה: _______________________ שם שם ו

 ימי זיכרון:

 עברי תאריך  קרבה שם   בעברית 

   

   

   

   

   

   

 

 שמות לעלייה לתורה לחבר: 

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל שם פרטי עברי _______ שם האב העברי______

 

 : 13פרטי בנים מעל גיל 

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל שם האב העברי______שם פרטי עברי _______ 

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל _______ שם האב העברי______שם פרטי עברי 

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל שם פרטי עברי _______ שם האב העברי______

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל שם פרטי עברי _______ שם האב העברי______

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל העברי______שם פרטי עברי _______ שם האב 

 מצווה ______ -פרשת בר  כהן / לוי / ישראל שם פרטי עברי _______ שם האב העברי______




