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אוגוסט  2019אב תשע"ט
שלום לחברי קהילת הוד והדר
את סופה של חופשת הקיץ כבר רואים באופק ואופק זה ייפתח לחגים .בבית הכ סת א ו ערכים לחגי תשרי ,היערכות הכרוכה
במרכיבים רבים ,בי יהם הזמ ת כסאות וספים ,ציוד ההגברה ,הכ ת רשימה של שליחי הציבור ,של הקוראים בתורה ושל
הדרש ים והזמ ת שירותי שמירה ועוד.
מאז האסיפה הכללית עסק ו בהעברת ה יהול מהוועד הקודם לוועד ה כ ס כדי להבטיח המשכיות בתפעול צורכי הקהילה עם
מי ימום הפרעות בדרך .להלן חלק מהפעילויות שהוועד היוצא והועד ה כ ס קידמו:


משרדי הקהילה .רוס ה סירול יק הצטרפה אלי ו בתפקיד מ הלת קשרי קהילה .בסיוען של די ה מטמון ושל אליזבט
גוט ,כ יסתה של רוס ה לתפקיד הייתה חלקה ומוצלחת .בהצלחה לך ,רוס ה .תודה לכן ,די ה ואליזבט.



חוג בר/בת מצווה .יחיאל לוי ממשיך לעשות חייל עם חוג הבר/בת מצווה ,יחיאל מרכז ומעביר את השיעורים בקורסי
בר המצווה ביצירתיות ,במקצועיות ובע יין רב .ישר כח ותודה רבה ובהצלחה בהמשך הדרך .ברוכה הבאה ובהצלחה
לשירה קרופט שהצטרפה לצוות המורים.



קבלות שבת מוסיקליות .בסיועם של הרבה יהודית אדלמן גרין והרב צביקה גרץ קבלות השבת ממשיכות להוסיף רוח
ו שמה לחוויית התפילה .כשיש כאלו תפילות הקהל "מצביע ברגליים" ומגיע .בהזדמ ות זו א ו מזמי ים אתכם
להצטרף לתפילות המוסיקליות ולהיות שותפים לחוויה מרוממת פש.



חידוש החוזה עם הרב צביקה גרץ .חודש החוזה של הרב צביקה וזו ההזדמ ות לומר תודה וישר כוח לרב צביקה על
העבודה המכובדת שלו בגיוס מספר לא מבוטל של משפחות צעירות ,על הפעילות של הרב לאחר תפילות שבת ועל
השתלבותו בתוך הפעילות הכללית של הקהילה.



קהילה ירוקה .המשך היוזמה של "קהילה ירוקה" קורם עור וגידים .כל הכבוד ללסלי ודיויד רט ר ש רתמו ליוזמה זו
וביחד עם חברים וספים מקדמים את הפיכת הקהילה של ו לקהילה ירוקה.



פעילויות ויוזמות במרחב השרון .ה יסיו ות להגיע לקהל הרחב בשרון ממשיכים להעסיק אות ו ,לפ י כמה חדשים
חבר ו אלי מיאס יק הת דב לשמש יו"ר ועדת חי וך של הקהילה .אלי יחד עם אלן שור,שוש ה צוקר,גילה ווגל ,הרב
צביקה גרץ ואיל ה קראוס עבדו על סידרת הרצאות בעלות ע יין גם לחברי הקהילה וגם לציבור הרחב ,זאת במסגרת
הפורום לחשיבה יהודית-ישראלית .בהצלחה ותודה רבה לאלי ולחברי ועדת חי וך על ההשקעה הגדולה ,על הארגון
הקפד י והעבודה היסודית.

פעילויות אלו ואחרות ממשיכות להיות במרכז העשייה של ו .עשייה זו חשובה כדי ש משיך במסע שהחלו בו מייסדי הקהילה –
הקמת קהילה חיה ותוססת שרלוו טית ל ו ולאזור השרון כולו .לקראת ש ת תש"פ הצב ו שלוש מטרות מרכזיות:
 .1המשך חיזוק הקהילה.
 .2טיפוח החוויה הדתית והרוח ית.
 .3מעורבות קהילתית במרחב העירו י.
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חברים וחברות יקרים,
זה הזמן לחדש את דמי החברות לש ה הקרובה .דמי חברות בקהילה לא השת ו מזה חמש ש ים .באסיפה הכללית הש תית
הוצג המאזן והתקציב  ,והודגשו הבעיות הכלכליות שא ו יצבים בפ יהן .הש ה א ח ו מוצאים את עצמ ו פועלים במסגרת
תקציב גירעו י .לפיכך הוועד החליט להעלות את דמי החברות בקהילה.
בעמוד הבא תמצאו את התעריפים החדשים .בחרו בקטגוריה המתאימה לכם ושלחו את התשלום .אופן פריסת התשלומים
מופיע גם הוא בעמוד הבא.
אולם ,גם לפי התעריפים ,דמי החברות אי ם מספיקים לכסות את כל הוצאות הקהילה .למעשה ,הם מכסים רק כשליש .א ו
זקוקים לכספים וספים כדי לעמוד ביעדים של ו .לשם כך א ו מבקשים תרומה חד-פעמית )או יותר ,אם יש בלבכם ובכיסכם(.
מאליו מובן שאין כאן מ ג ון גבייה או פיקוח ,והתרומה היא "איש אשר ידב ו לבו" את תרומתכם תוכלו להקדיש לכל אחת
מהמטרות המופיעות להלן:


פעילות ילדים :פעילות בשבתות ובחגים לילדים בגיל  8-4ולהורים או לסבים .הפעילות כוללת שעת סיפור ושעת
יצירה ב ושאים הקשורים לערכי היהדות ,לחגים ולמ הגי ישראל.

 חי וך למבוגרים :תמיכה בתכ ית בית המדרש ,שיעורי תלמוד ושיעורים בא גלית על אודות התפילות ופרשת השבוע.
 קרן ב ין :תחזוקת המב ה ושיפוצו כ דרש ,הוצאות שוטפות ) יקיון ,חשמל ,וכיו"ב(.
 הקרן הכללית :הכספים מופ ים למטרות שו ות על פי הצורך.
לתשומת לב :הקבלה לתרומות )אך לא לדמי חברות( מוכרת על-פי סעיף  46לפקודת מס הכ סה.
א ו מברכים את המצטרפים לקהילה ולמשפחת הוד והדר ,ואת כל חברי ו הוותיקים .תקוות ו היא שהש ה הבאה עלי ו לטובה
תהיה ש ה שבה תפלל יחד ,שמח יחד ו חגוג יחד ,ובימים קשים – משיך לתמוך אלה באלה.

בברכה,
מקס מוס וטל חגבי
יו"רים משותפים ,בשם וועד הקהילה
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קטגוריות ותעריפים לדמי החברות
סוג החברות
משפחות וזוגות
יחיד/ה
משפחה חד-הורית
משפחת עולים חדשים
משפחות ב י מצווה
משפחות צעירות
סטוד טים
חיילים בשירות חובה
אורחים שאי ם חברים
אורחים שאי ם חברים

תיאור
משפחה/זוג בלי או עם ילדים
הורה וילדים צעירים או רווקים
שלוש ש ים או פחות בארץ
משפחות בר/בת מצווה המחדשים חברות לראשו ה
משפחות שכל ילדיהן מתחת לגיל בר/בת מצווה
מקום לראש הש ה
מקום ליום כיפור

תעריף
1475ש"ח
740ש"ח
740ש"ח
740ש"ח
 440ש"ח
 300ש"ח
 115ש"ח
בלא תשלום
 170ש"ח לאדם
 170ש"ח לאדם

בראש הש ה אין מקומות ישיבה מסומ ים .מקומות הישיבה ביום כיפור מסומ ים ,וייקבעו על פי הזמן שבו יגיע תשלום דמי
החברות .ככל שתקדימו לשלם ,כך גדל הסיכוי לקבל את המקום שאתם מעדיפים.
יתן לשלם גם דרך האתר של ו מצורף לי ק בעברית  http://hodvehadar.org/donate/ובא גלית )בדולרים(.
.http://eng.hodvehadar.org/donate/
א א שלחו טופס זה ,בצירוף צ'קים לדמי חברות .שמח אם תצרפו גם תרומה .שלחו לכתובת:
קהילת הוד והדר ,ת"ד  ,516כפר סבא .4410401
אפשר לשלם בארבעה תשלומים חודשיים )החל בספטמבר  (2019או בעשרה אם תעדיפו .למי שמוצאים קושי בתעריפים
החדשים ,א א פ ו לטל חגבי ,למקס מוס או למשרד .את הצ'קים א לכתוב לפקודת קהילת הוד והדר.
תאריך __________________ שם __________________________________________________
ת.ז )שלו( ______________________________ ת.ז )שלה( _________________________________
כתובת מלאה )כולל מיקוד( _________________________________________________________
טלפון :בית ____________________________________________________________________
ייד )שלו( ____________________________ ייד )שלה(__________________________________
דוא"ל )שלו( ___________________________דוא"ל )שלה( _______________________________
שמות הילדים וש ת לידתם )לתכ ון פעילויות ילדים ו וער(:
_____________________________________________________________________________
סוג חברות )על פי הלוח לעיל( ________________________________________________________
מספר מקומות למשפחתכם לראש הש ה ________מספר מקומות לאורחים בראש הש ה )170ש"ח למקום( ___________
מספר מקומות למשפחתכם ליום כיפור ________ מספר מקומות לאורחים ליום כיפור ) 170ש"ח למקום( ___________
רצ"ב :דמי חברות בסך ___________________ ש"ח מספר צ'קים__________
תרומה בסך ______________ ש"ח
פעילות ילדים

חי וך מבוגרים

קרן חי וך מבוגרים

קרן ב יין

קרן הכללית

סה"כ _________________

