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  "פאלול תש

 
 חברים יקרים,

 
בפרוס עלינו שנה חדשה, חברי וועד בית הכנסת רוצים לאחל לכם ולבני משפחותיכם כתיבה וחתימה טובה. 

האיחולים המסורתיים ל"בריאות טובה" מקבלים משמעות אחרת לאור אירועי  השנה החולפת. יהי רצון שה' 
 אות, אושר, שגשוג ושלום.ריך אותנו וכל כלל ישראל בשנה של בישמע תפילותינו ויבר

 
ה זץ תודה מיוחדת שמורה לאביב במשך השנה. ומרצם נםזממברצוננו להכיר טוב לכל חברי הקהילה שתרמו 

צבור, הקב"ה ישלם צרכי "וכל מי שעוסקים בשפעלה רבות ועשתה עבודה נהדרת בתור גזברית בית הכנסת 
 שכרם."

 
שנה מאתגרת. חיי הקהילה השתנו לאין שיעור. בהסתמך על החידושים הטכנולוגיים  ההייתהשנה האחרונה 

של דורנו ניסינו למלא את החלל. הגבלות על מספר המתפללים בבית הכנסת פגעו בדבר הכי בסיסי בחיינו. על 
ולם. אף הקשיים האלה, בית הכנסת עדיין משרת את הקהילה; הרב חגי עדיין מלמד ומנהיג ונשאר נגיש לכ

 הבניין פתוח והאורות עדיין דולקים.
 

ביחד עם בתי הכנסת האחרים בשכונה אנחנו מנסים למצוא את הדרך לאפשר תפילות בטוחות בימים 
 הנוראים.

 

 

 דמי חבר 
תפעול בית הכנסת, גם בזמנים  דמי החבר הם המשאב הכספי העיקרי לבניית תקציב השנתי של בית הכנסת.

משכורות, שירותים וציוד תיים. אנחנו עדיין מחויבים לשלם קשים אלה, עדיין דורש משאבים כספיים משמעו
עימם  והנוראים יביא והחלפנו את מערכת המיזוג הישן באולם סלסני. ימים מצב. ניצלנו את ה, וכו'מתכלה

)רשתות צל,  לקראת החגים םהרחוב השונים בהיערכות ילמניינעוד הוצאות כספיות בגלל הרצון לעזור 
 מאוורים וכו'(.

 
נמצא, הקהילה עדיין קיימת על מנת שנוכל להמשיך לשגשג כקהילה, חשוב לזכור ולהיזכר שבית הכנסת עדיין 

 שיך להשקיע את זמננו, את מרצנו ואת משאבינו.להממוכרחים . אנחנו והם זקוקים למחויבות שלנו
 

שקל  750-שקל למשפחה ו  1,500 ויעמדו על ,ו שהםכמ וישארהשנתיים יחבר הדמי לאור הנאמר לעיל, 
עמדו : דמי חבר לחבר חדש י%10הנחה מיוחדת לחברים חדשים של  ולהעניק בנוסף, החלטנו להמשיך ליחיד.

 .שקל 1,350 על
 

סומך על משפחות הקהילה  במת"ל ,אם אין קמח אין תורה. על מנת שנוכל לשרת את הציבור ואת הקהילה
אם התברכתם באפשרות לסייע, נא לשקול תרומה נוספת כדי  .כספית  בבית הכנסת שתתרומנה ותתמוכנה

במיוחד , לעולם לא תותנה בשיקולים כספייםאף על פי כן, חברות בבמת"ל  .לעזור לנו למלא את החסר הצפוי
 בזמנים קשים כאלה.

 
משפחתכם טרם אם . ת היתרהלהשתדל לשלם אקרן הבניה ל סגר את חובו טרםכל מי שמאנו מבקשים 

 ₪ 7,000)בערך  $ 2,000 עומדת על קרן הבניה השתתפות ב הצטרפה לקרן בנייה, זו הזמנות מצוינת להתחיל.
שלנו. זוהי מחויבות חד פעמית של כל משפחה ניות הבניה חיוניים עבור הוצאות ההו קרןכספי  נכון להיום(.

תפרשו על פני כמה שנים. תשלום של קרן הבניין מזכה את המשפחה י, שוניתן לשלם בתשלומיםבקהילה שלנו, 
 שמחות, וזכויות אחרות.האולם שימוש של ב, הנחות בבחירת מקומות בימים הנוראים עדיפותל



 
 תראנא היכנסו לאניסינו להקל על הציבור ככל האפשר ומערכת התשלומים פועלת כסדרה. 

, http://bmtl.org/membership  ולבקש את מקומותיכם לימים שם תוכלו לבחור את סוג החברות שלכם
. לאחר שתגיש את טופס החברות / הישיבה, תקבל דוא"ל עם הנחיות לשלם באמצעות כרטיס הנוראים

מצעות כרטיס אשראי ישראלי או באמצעות המחאות אשראי באופן מקוון. ניתן לקבל תשלומים רק בא
  ניתן לשלם רק בתשלום אחד.מתוארכות. אם משתמשים בכרטיס אשראי מחוץ לישראל, 

 

 
למרות שהם גם יש כמה בתי כנסיות שמשרתים את שכונת שיינפלד ויש אנשים שהם חברים בבית כנסת 

נהנים ממה חברים בבית כנסת אחר וגם לאו משתתפים בפעילויות בבתי כנסת אחרים. כדי לאפשר  מתפללים
 מזכה את משפחתכם להנחות על דמי שימוש חברות כזו. עמית -, קיים אפשרות להיות חברמעניקשבמת"ל 

לב שחברות נא שימו  ש'ח למשפחה. 500 לע לשנה עומדת דמי חברות עמיתבאולם סלסני ובהטבות נוספות. 
 .בבית כנסת אחרעמית מיועדת לאלו שכבר חברים 

 
 . stuart.schrader@gmail.com 0523478485לסטו שריידר  אם יש בקשות מיוחדות נא לפנות

 

 פרטים ליצירת קשר
כתובת אימייל ומספרי טלפון  לרשום. נא תהיינה עדכניות רשומות בית הכנסתש אנחנו תמיד שואפים

הזדמנות להכניס שמות בני משפחה שאמורים להופיע  זו גםשאתם מכניסים מידע למערכת. כ םיינכעד
 בכרטיס גבאי.

 

 
 ישראל.בית   כל ל ומוצלחתבריאה , שנה טובהת בברכ

 
 :פ"אתש-וועד בית הכנסת ה

  )stuart.schrader@gmail.com(יושב ראש הוועד - 0523478485  סטו שריידר• 
 גבאי - 0547544426  שיינפלד הלל• 
 )bmtl.finance@gmail.com(גזברית -0528016350  שולמית פלסנטל• 
 תחזוקת בנין - 0544841345  ליסה אפטעלא•
 תוכניות למבוגרים - 0587892000  מייק גרינוולד• 
 למבוגרים תוכניות - 0522573109  ברוך טאו• 
 תוכניות לנוער - 0532844587   דן לפל• 
  תוכניות לנוער  - 0535216015  גרמי שטרוסבר• 
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