
קהילת ידידיה - טופס הרשמה לשנת תשפ"ג
adyed@013.net, 9110001 ת.ד. 10042, ירושלים

שם + מספר זהותשם + מספר זהות

באותיות לטיניותבאותיות לטיניות

טלפון בביתכתובת + מיקוד

טלפון ניידטלפון נייד

דוא"לדוא"ל

פרשת בר/בת מצוהפרשת בר/בת מצוה

שם עברי (פלוני/תשם עברי (פלוני/ת
בן/בת פלוני ופלונית)בן/בת פלוני ופלונית)

  שנה  חודש  יוםעברי תאריך לידה  שנה  חודש  יוםעברי תאריך לידה
  YYYY MM  DD לועזי תאריך לידה  YYYY MM  DD לועזי תאריך לידה

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.  אם אתקבל כחבר/ה בה, אניאני מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת קהילת ידידיה.  
.כולל השתתפות בתורנויות האסיפה הכללית של העמותה, מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות

_________________________חתימה:_________________________חתימה:

ילדים
 תאריך לידה לועזי תאריך לידה עברי כיתה מין

 טל' נייד + דוא"ל DD MM YYYY יום  חודש  שנה ז/נ שם

 (מבוגרים וילדים מגיל 7 בלבד)מספר המקומות דרושים לימים הנוראים
לשריון מקומות לתפילות ראש השנה ויום הכיפורים לחצו על הקישור ומלאו את הטופס

For seats at any of the tefilot on Rosh HaShanah and/or Yom Kippur, please fill out the form at the following link

דמי חבר אפשר לשלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בהמחאות. פרטים בדף ההנחיות המצורף. 
Payment can be made by bank transfer, credit card, or check. See details on the accompanying instruction sheet.

1. תשלומים שוטפים
(א) דמי חברות: 725*/675 ליחיד/משפחה חד-הורית ,1450*/1350 למשפחה, 300*/250 לסטודנט/חייל,

חברים חדשים עבור כל אחת מהשנתיים הראשונות: 550*/500 ליחיד/משפחה חד-הורית, 1100*/1000 למשפחה
ש"ח______

ש"ח______=  ר"ה: _ יוה"כ: _ סך הכל:  __ מקומות X 100(ב) מקומות לאורחים (ראה הערה בהוראות)
ש"ח______(ג) תרומה כללית  (מיועדת ל_______________________________)

ש"חסך הכל כללי *  לאחר 1.9

ש"ח יש להעביר תרומות לקופת הצדקה בנפרד מדמי החבר. פרטים בדף ההנחיות המצורף.2. תרומה לקופת הצדקה

 ____ באיזו שבת + תאריך לועזי? _____________________האם צפוייה שמחה במשפחה בשנתיים הקרובות?
  לתיאום סופי נא להתקשר לקובי איבלמן, טל' 6797351.איזו שמחה? ____________________________

 - נא לרשום בכתב יד ברור:ימי הזיכרון (יארצייט) לקרובים
שם הנפטרקרבהחודשיוםשם חבר/השם הנפטרקרבהחודשיוםשם חבר/ה


