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 1כולל משפחות חד-הוריות

טופסי הצטרפות לקהילת ידידיה – חלו שינויים בטופס ובהוראות ,אנא קראו את ההוראות בעיון ומלאו את הטופס
בדייקנות .כדי לקבל את ההנחה אנא ודאו שהטפסים והתשלום יגיעו למשרד הקהילה עד יום ב' 14 ,בספטמבר .2020
תשלומים :דמי החבר מיועדים לכסות את עלות הפעילויות השונות ואת תחזוקת הבניין .ניתן לשלם דמי חבר בהעברה
בנקאית ,במזומן או בהמחאות לפקודת "קהילת ידידיה" .אנו מעדיפים העברות בנקאיות .אנא אל תשלחו טפסים ותשלום
בדואר ,אבל אפשר להשאיר מעטפות בתיבת הדואר בידידיה.
חשוב לנו שתהיו חברי קהילה .אם אתם נתונים בקשיים כלכליים עקב משבר הקורונה ,תוכלו לשלם מחצית מדמי החבר
בקטגוריה הרלוונטית ,ללא בקשה מיוחדת .אם אתם זקוקים לסיוע נוסף בתשלום דמי החבר ,פנו למרק נולמן
 050-620-0342או  .02-671-7961מרק מונה במיוחד למטרה זו וישמור על סודיות מוחלטת ועל דיסקרטיות מלאה.
יש תעריף מיוחד לילדי חברים עד גיל  25שרוצים להיות חברי קהילה בפני עצמם .נא להתקשר למשרד כדי לקבל
פרטים.
קופת הצדקה
קופת הצדקה של קהילת ידידיה מסייעת לנזקקים בשכונתנו ברכישת צרכים בסיסיים ,קיטנות ,טיפולים רפואיים וספרי
לימוד .תרומותיכם הנדיבות הן שמאפשרות את הפעילות הענפה .גם תרומות לקופת הצדקה אפשר לפרוס לתשלומים
חודשיים .נא לרשום את הצ'קים לפקודת קהילת ידידיה – קופת הצדקה.
תרומה כללית :נא לציין את ייעוד התרומה ,אם יש כזה.
מקומות לימים הנוראים:
אנו משקיעים מאמצים רבים בהיערכות לתפילות הימים הנוראים השנה שתהיינה קטנות וקצרות יותר .אבל בשל חוסר
הוודאות והיעדרן של הנחיות ממשרד הבריאות ,נצטרך לשבץ מקומות ממש לפני ראש השנה ויום הכיפורים .בינתיים,
כדי לשריין מקום ,לחצו על הקישור מטה ומלאו את שמות המשתתפים בכל תפילה .שימו לב :יש גיליון לראש השנה
וגיליון ליום הכיפורים .מקומות ישמרו רק עבור חברים שיסדירו את התשלום מראש .אנו מבקשים את שיתוף הפעולה
שלכם ואת התחשבותכם במורכבות הנושא השנה.
https://rb.gy/qwgrlp
נעשה כמיטב יכולתנו באמצעים העומדים לרשותנו לכבד את כל בקשותיכם למקומות ,אבל לא נוכל להתחייב שתקבלו
בדיוק את המקומות שביקשתם .אם יש לכם שאלות או תרצו לשנות את הרישום בטופס לאחר ה 14-בספטמבר ,צרו
קשר עם דינה וינר )(dina@reutschool.org

ילדי חברים :נא לא לשמור מקומות עבור ילדים שיימצאו מחוץ לאולם התפילה ,ומשפחות מתבקשות לשקול היטב אם
דרוש להן מקום נפרד עבור כל ילד )איננו שומרים מקומות לילדים מתחת לגיל  .(7חברים מתבקשים לשלם עבור ילדים
מעל גיל  ,25בין אם הם נשואים ובין אם הם רווקים ,לפי תעריף האורחים.
מקומות לאורחים :ניתן לרכוש מקומות עבור קרובי משפחה ,ועבור אורחים אחרים הגרים רחוק מידידיה .לא ניתן לרכוש
מקומות עבור "אורחים" הגרים בקרבת מקום .המחיר למקום לאורח הוא  100ש"ח לכל חג )לראש השנה או ליום
הכיפורים 200 ,ש"ח לשני החגים( .אורחים המתגוררים בקרבת הקהילה ומעוניינים במקום שמור לימים הנוראים
מתבקשים להצטרף כחברים לקהילה על כל המשתמע מכך ,או ,לחילופין ,אם יישארו מקומות לאחר  15בספטמבר,
לתרום לקהילה  700ש"ח לכל מבוגר ו 300-ש"ח לכל ילד.
כפי שצוין לעיל ,דמי חברות עוזרים לנו לקיים תכניות ופעילויות ,וכן לשמור על הבנין ומתקניו .אך רוב פעילויות הקהילה –
תפילות ,חסד ,חינוך ,ילדים ,וחברה – מתקיימות הודות למסירותם ומעורבותם של חברי הקהילה .אנו מנצלים הזדמנות
זאת להודות לכל מי שתרמו מזמנם ומרצם לקיום פעילות בבית הכנסת במהלך השנה.

