
  

   2016 יליו                                                                                                                        וע"תשתמוז 
  

  ,לחברי בית הכסת ולציבור המתפללים שלום וברכה
  

ישיבה לימים , הו פוים אליכם בבקשה להזמין את מקומות הזע"לקראת השה החדשה תש
  , ולהסדיר את תשלום דמי החבר לשה הקרובה.הבעל"ט הוראים

  
להעלות בהוצאות בית הכסת,  הוחלט השה לא  הועד בית הכסת מבקש למסור כי על אף העליי

  . הם יהיו כפי שהיו בשה שעברהדמי החבר ודמי המקומות  ואת 
  

דמי החבר אים כוללים את י  טבלת התשלומים מופיעה בטופס המצ"ב, והו להדגיש כ
       .התשלום עבור מקומות הישיבה לימים הוראים 

    
מתפללים ותיקים המעוייים לשות את מקומות הישיבה שהיו להם בשה קודמת, מתבקשים 

  לפרט זאת בבקשתם. 
  

לאור פנייה חוזרת ונשנית של חברים בקהילה לקבל את רשימת חברי הקהילה, אנו 
לסמן בהמשך בטופס  ,הקהילה חברי בין פרטיהם את להפיץ מתנגדים אינםש מבקשים מאלו

  .  ההזמנה
  

  . זע"תשכי מקומות שישמרו לחברי ומתפללי בית הכסת הים רק לימים וראים  צייןברצוו ל
  במשך השה אין מקומות קבועים לא לשים ולא לגברים,   באף אחד מהמייים בבית הכסת.  

  
  מספר הערות

  
) . לא וכל להבטיח שמירה 61.9.4( ו"ער"ח אלול תש. א להחזיר את הטופס בצירוף תשלום, עד 1

ללא תשלום לא  ,על המקומות משה קודמת עבור הזמות שיגיעו לאחר התאריך ה"ל.  כמו כן
  וכל לטפל בהזמה.

  
וי של חברי ברצוו להביא לידיעתכם כי לפי חוק העמותות, עליו לקבל את מספרי הזיה. 2

  העמותה.  ודה לכם מאוד על הוספת מספרי תעודת זיהוי/מספרי דרכון בטופס המצ"ב.
  
ן במועדון עמת מומלץ מאוד למשפחות עם ילדים היות י. או מבקשים להזכיר לציבור כי המי3

  ובמקום אולם גדול וסף בו מקום להיח עגלות, ומקום  משחק לילדים. 
  
4ו  מעוים לי. הסת מדמי חבר ודמי יסה של בית הכסת, כי ההכהביא לידיעת חברי בית הכ

מהעלות השתית של הוצאות בית הכסת, והיתרה צריכה להיות  50% -המקומות, תכסה רק כ
  כרון (יורצאייט).י, שמחות, יזכור וימי זלתורה מכוסה מתרומות של חברים, ובמיוחד מעליות

  
בביית מעלית. ביית המעלית צפויה להסתיים עוד לפי התחלו אחרוה . במהלך השה ה5

העלות הכוללת של ביית תקיים בביין. מהחגים כך שתאפשר לכל מתפלל להשתתף בכל מיין ש
בשיפוץ חלקים בבית הכסת, ובחידוש יחידות של  כים יאו גם ממש₪.  600,000המעלית היה כ 

  שרותם לתרום לקידום הביצוע של משימות אלו. ודה מאוד לאלו מכם שיש באפ  יר.ומיזוג האו
  
את תאריכי היארצייט שלכם, בכדי שוכל לעדכן  ובבירור. או מבקשים אתכם מאוד למלא שוב 6

  את הרשימות שלו באופן הכון.
  
. המקומות לימים הוראים הים גם לראש השה וגם ליום כיפור.  ודה לאלו מכם שלא יהיו 7

כיפור שיצייו זאת בטופס, ובכך תסייעו לו לארגן טוב יותר את מקומות בראש השה או יום 
  הישיבה.

  
שהרימו  ולבסוף, או מבקשים להודות לכל אלו שסייעו ליהול התקין של בית הכסת שלו ולאלו

את תרומתם במשך השה האחרוה. כמו כן, ועד בית הכסת רוצה בהזדמות זו לקראת השה 
  החדשה, לבקש סליחה ומחילה מכל אלו אשר אולי ללא כווה פגעו בהם או העלבו אותם. 

  
  

  הו מאחלים לכל מתפללי בית הכסת ולכל בית ישראל, שת בריאות ושלום.
  

  כתיבה וחתימה טובה
  ד בית הכסתוע

  
  

admin@hovevei.org.il  
 



  
  
  

  וע"תשתמוז                                                      לכבוד
  בית הכסת הצבי ישראל ע"ר

   4400, ת.ד. 14חובבי ציון 
  91043ירושלים 

Admin@hovevei.org.il 
 

, ולהזמין את המקומות לימים הוראים ז"עתשבבית הכסת הצבי ישראל בשת  אי/או מעויי/ים להיות חבר/ים
  :כדלקמן זע"תש

  
  מספר מקומות ישיבה

  
  עזרת שים עזרת גברים  מין

      במשכן דיאל

      בבית הכסת המרכזי

      באולם בלודהיים

      במועדון עמת

  
  טבלת התשלומים

  א למלא במקומות המתאימים עם הסכומים המתאימים:
  

  ש"ח                דמי חבר (לא כולל תשלום עבור המקומות)
        

    850                                                                            הואישבעל  -       זוג
    425  האישגבר או  -     יחיד

חיילים/ות, שירות , ילדים וכדים של חברים  -צעירים  שאים משתכרים 
                                         לאומי וסטודטים                                                             

60            

  
  __________              סה"כ עבור דמי חברות

  
  ש"ח                                            דמי מקומות (עבור מקום בודד)

  
    200  חבר/ה  

    200  ילד או כד (של חבר) שמשתכר
    60  ילד או כד (של חבר) שאיו משתכר
    60  חיילים/ות, שירות לאומי וסטודטים -חברים: צעירים שאים משתכרים 

    800  מתפלל/ת שאיו חבר/ה
  

  __________                            סה"כ עבור דמי מקומות
  

  __________                תרומה וספת
  

  ________                                 מצ"ב שיק – סך הכל
  

  פרטים אישיים
  

  שם : _______________________מספרי ת.ז./ דרכון  __________________________   
  

  טלפון : ___________פקס : ____________ כתובת : ___________________________  
  (לאלו שיש כתובת גם בחו"ל א להוסיף זאת בצד השי של הדף) 

  
קטרוי  ________________________  (תוכלו גם לשלוח אליו דואר אלקטרוי ריק כתובת דואר אל

  ) admin@hovevei.org.il: ל
  

  : _________אהאימהשם (היהודי) של החבר:  ______________שם האבא_________ שם 
  

  מא: _________ישם האבא ________  שם האהשם (היהודי) של החברה: _____________
  

  (יורצאייט) של  החברים:  ןזיכרותאריכי  ימי 
  

  שם הפטר/הפטרת ________________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________
  

  שם הפטר/הפטרת ________________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________
  

  הפטרת ________________ תאריך הפטירה _______________  קירבה ___________שם הפטר/
  

           ן חברי הקהילה (אם אכן כך, א סמן)ישפרטים עליו יופצו ב מסכימיםאי/או 


