אלול תשע"ז

רישום מוקדם למקומות בתפילות הימים הנוראים תשע"ח לחברי הקהילה
לחברנו הנכבד
בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הננו לאחל לכבודו וב"ב שיזכו להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים ,וימלא
הקב"ה כל משאלות לבכם לטובה.

הננו להודיע כי למרות עלית המחירים המכבידה על הניהול הכספי של הקהילה ,דמי החבר יעמדו
השנה על סך  ₪ 2,000לשנה בלבד ,לאברכים תינתן הנחה מיוחדת ודמי החבר יעמדו על סך .₪ 1,200
בקשתנו מחברי הקהילה והבאים בשעריה לחתום על הוראות קבע לתשלומי דמי החבר
ולהשתתף באחזקת בית המדרש ובהוצאות מאור השבת בהקדשת שיעורים לזכות ולעילוי נשמה
ופונים לבעלי השמחות ,להיות גם הם שותפים בתרומה לפרנסי היום ופרנסי נר למאור ,לזכותם
ולזכות בני משפחתם.
אנו פונים בפניה אישית נרגשת לכל מי שהתנדב תרומה הן לקרן הבניין והן לאחזקה השוטפת
וטרם סיים לשלם ,להקדים ולשלם את נדבותיו ,ניתן לפרוס את התשלום באמצעות הוראת הקבע או
בשקם דחויים.
דמי החבר השנתיים כוללים עד שני מקומות בהיכל המרכזי ומקום אחד בעזרת הנשים (בימים הנוראים) ,עבור
כל מקום נוסף יש להוסיף סך .₪ 120
את טופס הרישום יש למלא בהקדם ולא יאוחר מיום ראשון י"ט באלול כולל מספר המקומות המבוקש
(מקומות קבועים ומקומות נוספים הן בביהכ"נ הן בעזרת הנשים).
ולמוסרו לידי הגבאים :הר"ר דוד ברונר ,הר"ר אליהו וייל ,הר"ר שמואל טייטלבוים ,הר"ר בנימין כהן,
הר"ר ראובן פרידמן או לשלשלו לקופה שבכניסה לבית המדרש "ים התלמוד"
או באמצעות מיילMekomot@BneiTorah.org :
יש לתאם תשלום באמצעות הוראת קבע ,פרנס היום ותרומות עם הגבאים או.Trumot@BneiTorah.org :
יש לתאם שימוש באולם עם הרב דוד ברונר .Ulam@BneiTorah.org 052-7635758
לכבוד הנהלת ביהכ"נ,
בראש השנה הבעל"ט,
 אתפלל בע"ה בביהכ"נ ואני מעוניין ב ___ מקומות בביהכ"נ ו __ מקומות בעזרת נשים ( __ נשים ___ נערות ___ בנות).
 לא אתפלל בביהכ"נ.
הערות____________________________________________________________________________________:
ביום כיפור הבעל"ט
 אתפלל בע"ה בביהכ"נ ואני מעוניין ב ___ מקומות בביהכ"נ ו __ מקומות בעזרת נשים ( __ נשים ___ נערות ___ בנות).
 לא אתפלל בביהכ"נ.
הערות____________________________________________________________________________________:
את דמי החבר בסך _____  ,₪אבקש לשלם באמצעות  :הוראת קבע קיימת

 הוראת קבע חדשה

 כרטיס אשראי  www.BneiTorah.org/Trumotאו בעמדת 'נדרים'  שקים  מזומן
אבקש להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני  :כתובת דואר אלקטרוני_________________________________ :

פרטים:
שם :פרטי __________________ משפחה ___________________________
רח' __________________________ מס' ודירה _______/

טל _________________ נייד __________________

