
 

"ר( ע) , תלפיות, ירושליםעגנון בית הכנסת על שם ש.י.  
 בס"ד 

 אלול תשפ"ב -אב
 ,שלום לחברי הקהילה שלנו

 
המצ"ב  אנחנו מזמינים אתכם, חברי בית הכנסת ומתפללים שטרם נרשמו כחברים, למלא את הטופס 

 .ולהיות חברי בית הכנסת
 

 ?להיות חבר בעמותת בית הכנסתלמה כדאי לי 

 .החברות מאפשרת לך לבחור ולהיבחר לוועד בית הכנסת •

 . לקבל עליות כולל יארצייט החברות מאפשרת לחברים  •

 .החברות מאפשרת לך לקבל מקום קבוע בבית הכנסת •

בבית הכנסת לאירועים כמו ברית מילה, בר/בת מצווה, לך החברות מאפשרת להשתמש  •
 .שבע ברכות

 
 ?מה יקרה אם לא אחדש חברות

ר  לפי התקנון החדש של בית הכנסת, החברות בעמותה תפקע למי שלא מחדש חברות ומשלם עבו 
 .השנה החדשה

 
 למלא בטופס החברות?  מה צריך 

מתבקש למלא את שמו ושם בני משפחתו, טלפונים וכתובת דואר אלקטרוני. אם שאר   חבר ותיק
 מובן שחובה למלא את פרטי התשלום.  ".אין שינוי בפרטיםהפרטים לא השתנו מספיק לכתוב "

 מתבקש למלא את כל הפרטים.  חבר חדש
 

 ?מה עלות החברות וכיצד ניתן לשלם
 35הצעירים, הנהנים מהנחה: עד גיל שימו לב שהעלינו את גיל . העלויות מפורטות בטופס המצ"ב

 אתם נחשבים לצעירים. מצד שני יש עליה קלה בחלק מן התעריפים. 
פירוט מלא יש בטופס   –באמצעות כרטיס אשראי  ניתן לשלם במזומן, צ'קים, העברת בנקאית או

 המצ"ב.
תתקבל קבלה ובה כתוב "חידוש  של התשלום על המחצית האחת כל אחד יקבל שתי קבלות: 

 חברות" ועל המחצית השניה תתקבל קבלה ובה כתוב "תרומה לבית הכנסת". 
תשפ"ג,     אלול  י"ד לכל מי שימסור את הטופס לנציג הוועד לפני  10%הנחה של  אנו מציעים

10-9-2022 . 
 .זעפרנייוסי אל יושב ראש הוועד, בבקשה להנחה במקרים מיוחדים ניתן לפנות 

 
 ?ם הטפסיםע ה עושים מ

י הועד או לשים אותם )יחד עם התשלום, אם משלמים  חבר אחד מלמסור ידנית ל ישאת הטפסים 
 תישלחנה למייל שלכם. קבלות  .בתיבת המכתבים שבכניסה לבית הכנסתבצ'קים או במזומן( 

אמצעות כרטיס אשראי מתבקשים לשלוח את  נקאית או המבקשים לשלם בהמשלמים בהעברת ב
 הנ"ל. וגם לשים עותק מודפס של הטופס בתיבה  agnonsyn@gmail.comהטופס במייל אל 

 
 סידור המקומות 

 . 20-9-2022 תשפ"ג באלול ד כ"- המקומות מן השנה שעברה יישמרו רק עד ל
בקשו אותם גם לשנה מקומות של חברים שלא נחלק לחברים החדשים את האחר תאריך זה ל

 .ם לשפר את מקום ישיבתםאו שנמסור אותם לחברים שמעונייני החדשה,
 

 בתודה מראש

 וועד בית הכנסת

mailto:agnonsyn@gmail.com

