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 "פתשטופס חברות לשנת 

  __________תאריך מילוי הטופס__             (לכתוב בכתב ברור חובה למלא: נא *) רטים אישייםפ

 ____________ מקצוע ____  שנת לידה______ _*שם  החבר ______ _____*שם  משפחה _______

 ____________  שנת לידה______ מקצוע____*שם החברה________ __________*שם  משפחה __

 ___________    *טל: _________________________*כתובת___________________________

 _______*נייד: _________________________________________(פוסבד –באותיות ברורות ) *דוא"ל

 )אם אין שינוי עבור לסעיף הבא(  * ימי זיכרון:

 תאריך עברי קרבה בעברית   שם

   

   

   
 

 פרטים לגבאים

 עליה לתורה לחבר:

 מצווה _____________-פרשת בר _____שם האב העברי____ כהן / לוי / ישראל __________ שם פרטי עברי

 :13פרטי בנים מעל גיל 

 מצווה _____________-פרשת בר _____שם האב העברי____ כהן / לוי / ישראל __________ שם פרטי עברי

 מצווה _____________-פרשת בר _____שם האב העברי____ כהן / לוי / ישראל __________ שם פרטי עברי
 

 

 

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

 )רווק/גרוש/אלמן( יחיד/ה המשפח

 30מעל גיל  30עד גיל  30מעל גיל  30עד גיל 

500 ₪ 950 ₪ 
 

  350 ₪ 850 ₪ 
 

 

 

 

 מקומות לחברים )נא לרשום כמה מקומות לגברים/לנשים ברצונך לרכוש( .ב

 מספר מקומות לנשים מספר מקומות לגברים 

שרכשו מקומות קבועים עד מי 
 תשע"ט

 ___X 100 ₪ לאדם  ___X 100 ₪ לאדם 

 לאדם ₪ X 500___  לאדם ₪ X 500___  מצטרפים חדשים 
 

 

 

 

השנה באופן יוצא דופן הוחלט לתת לאנשים אשר לא היו חברים *חדש*  -מסלול "ידיד"  .ג

השתתף בעלויות הגבוהות ל בשבתות או בימי חול בעמותה אף פעם ומתפללים בבית הכנסת

 למשפחה. ₪ 725"ידיד"* בעלות מופחת של כ  של אחזקת בית הכנסת 

  ידיד אינו יכול להיות  אחד /אחת שהיו חברים בעמותה באחת מן השנים הקודמות, כמו כן הוא אינו

 יכול לבחור או להיבחר לוועד בית הכנסת. 

  למשך שנתיים מיום הצטרפותו כ"ידיד" לקהילה. ידיד יכול להיות אך ורק 

 ת תשע"ט אך על כסא ידיד ישלם עבור כסא חדש כמו חבר עמותה אשר לא היה בידו כסא עד לשנ

 עמותה. לימים נוראים בלבד כחבר 

 



 בס"ד

 ישראל ע"ש ש"י עגנוןבית המדרש הגדול תפארת 

 

 

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

 מספר מקומות לנשים מספר מקומות לגברים 

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

ללא מקום מקום באוהל לחבר 
 קבוע

 ___X 150  ₪ לאדם  _____X 150 ₪ לאדם 

בבית  מי שאינו חבר בעמותה
 הכנסת

 ___X 600 ₪ לאדם  ___X 600 ₪ לאדם 

מקום באוהל למי שאינו חבר 
 בעמותה

 לאדם ₪ X 450_____  לאדם ₪ 450____ 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                           התשלוםסך כל חישוב 

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

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

     סה"כ התשלום עבור ידיד )סעיף ג'(

מקומות למי שאינם חברים ר בוסה"כ התשלום ע
 '(ד)סעיף 

מספר  קבלה  
 לתרומה:  

  

     סך הכל עלות החברות והמקומות

    -           1/9/19אלול  א'לפני אם שולם  10%הנחה 

     אחרי הנחה סך הכל עלות החברות והמקומות

     תרומה לבית הכנסת

     סה"כ לתשלום
 


