
  ג הðחיות לחידוש חברות בקהילת ידידיה תשפ"
  

קהילת ידידיה מקדמת בברכה את פðיהם של חברים חדשים וחברים ותיקים כאחד. דמי החבר שאתם  
תחזוקת הבðיין. אבל מרכיב חיוðי בכל פעילות  ל ציוד ו למשלמים משמשים למימון פעילויות קהילתיות, 

רמים  הקהילה, מתפילות ועד תחזוקה, הוא הזמן והמחשבה שמשקיעים החברים המתðדבים. תודה לכל התו
  מזמðם ומרצם לקהילה. אם תרצו להצטרף לפעילות זו, אðא מלאו את טופס ההתðדבות המצורף. 

  
  יחד עם הðחיות אלה, ðשלח אליכם טופס חברות. אðא קראו את ההðחיות ואת הטופס כדי:

 וראיםðלשריין מקומות לימים ה 

  לשלם את דמי החבר 

  לתרום לקופת הצדקה 
  

  שריון מקומות לימים הðוראים
  .  ðhttps://bit.ly/3jW1Br4א למלא את הטופס: 

  יש למלא את הטופס לכל משק בית, עבור כל בðי המשפחה והאורחים.  
ואðו   7איððו משרייðים מקומות לילדים מתחת לגיל אðא שרייðו רק מקומות שיהיה בהם שימוש.   :ילדי חברים

 .  (רווקים וðשואים כאחד) 25יף אורחים עבור ילדים מעל גיל מבקשים שתשלמו תער
: תוכלו לשריין מקומות עבור קרובי משפחה ואורחים המתגוררים רחוק מבית הכðסת. התעריף  אורחים

₪ לאדם לראש השðה ויום כיפור). אין לשריין מקומות עבור   ₪200 לאדם לחג (כלומר  100לאורחים הוא 
לה  אורחים המתגוררים סמוך לבית הכðסת. אðשים המתגוררים בקרבת בית הכðסת יכולים להצטרף לקהי 

  ₪ לילד.   300- ₪ למבוגר ו 700בעלות של  2022, ספטמבר ב  15כחברים או לשריין מקומות שיוותרו לאחר 
  

: לא ðוכל לשמור מקומות שלא יתקבל עבורם תשלום. מלאכת השיבוץ מורכבת מאוד ואðו מבקשים  שימו לב
איððו מתחייבים   ואורך רוח. ðשתדל מאוד לכבד את כל הבקשות שיתקבלו, אך , סבלðותמכם התחשבות

שתקבלו את כל מה שביקשתם. אם יש לכם שאלות או צרכים מיוחדים צרו קשר עם דיðה ויðר  
)dina@reutschool.org (  
  

  דמי חבר: 
חברים חדשים (בשðתיים    מחדשי חברות   

הראשוðות) וחברים בðי  
  70-למעלה מ

      

סטודðט    1יחיד  משפחה   1יחיד  משפחה   
במשרה מלאה  

  או חייל 

חייל  
  בודד

אורח לימים  
הðוראים (לכל  

  חג)
,  ספטמברב 1עד 

2022  
1350  675  1000  500  250  0  100  

  1 לאחר
  2022, ספטמברב

1450  725  1100  550  300  0  100  

  כולל משקי בית שבראשם מבוגר יחיד.   1
  

שימו לב: חברים וחברות שעברו את גיל שבעים, אתם מתבקשים לשלם את מלא הסכום. אם ברצוðכם לקבל 
  הðחה אðא כתבו זאת בפירוש.

  
כדי לקבל את ההðחה, דמי החבר וטופס החברות צריכים להגיע למשרד (בדוא"ל או בתיבת הדואר של  

  . 2022, ספטמברב 1הקהילה) עד 
  

  ) שרוצים להצטרף לקהילה כחברים בפðי עצמם. אðא פðו למשרד. 25יש תעריף מיוחד עבור ילדי חברים (עד גיל 
  

אם אתם חווים קשיים כלכליים כלשהם, אðא פðו   לי.ללא קשר למצבכם הכלכ  החברות בקהילה פתוחה לכל
  באופן דיסקרטי ובסודיות מלאה. ייע לכם . הוא יס02-671-7961או  050-620-0342 למרק ðולמן בטלפוðים:

   



  אופðי תשלום
, ושלחו טופס מלא וחתום  מיועדת לדמי חברצייðו בהערה שההעברה אðו מעדיפים העברות בðקאיות. אðא 

  adyed@013.net למייל
  

  מבðק שהוא חלק מקבוצת הבðק הביðלאומי: להעברה  
  קהילת ידידיה.   - | על שם  369306| חשבון   262| סðיף  26יובðק 

  
  : אחרלהעברה מכל בðק 

  קהילת ידידיה.  –| על שם  409369306| חשבון   288| סðיף  26יובðק 
  

  למשרד הקהילה. לתשלום בכרטיס אשראי, התקשרו 
  

ומלאו את הטופס. שימו את המעטפה עם ההמחאות והטופס    'קהילת ידידיה' רשמו המחאות לפקודת או 
  . אל תשלחו המחאות או טפסים בדואר ישראל.בתיבת הדואר מחוץ לבðיין הקהילההמלא 

  
  תרומה לקופת הצדקה 

עבור צרכים בסיסיים ורפואיים, קייטðות  קופת הצדקה של קהילת ידידיה מסייעת לתושבי האזור לשלם 
  אðא תרמו ביד רחבה.  וציוד לבית הספר. 

אם תרצו לייעד את תרומתכם למטרה  חודשיות קבועות. פעמיות ותרומות -חדאðו שמחים לקבל תרומות 
  ספציפית, אðא צייðו זאת בזמן התרומה. 

  
  אðא צייðו בהערה שההעברה מיועדת לקופת הצדקה. דיפים העברות בðקאיות. אðו מע 

  פרטי חשבון הבðק: 
  קהילת ידידיה  –| על שם  444211דרך חברון | חשבון  –  748| סðיף   12בðק הפועלים 

  
  לטופס המלא.קופת הצדקה' וצרפו אותן  –ידידיה קהילת  ' או רשמו המחאות לפקודת 

  אל תשלחו החמאות בדואר ישראל. 


