29.7.21
חברי הוד והדר שלום רב,
אחד הפסוקים שהכי מרגשים אותי בתנ"ך נמצא במזמור תהילים )קכו( אותו אנו שרים לפני ברכת המזון:
"הזורעים בדמעה ברינה יקצרו ".כמה פעמים אנו מרגישים שאנו זורעים משהו )כמו חינוך ילדינו( ולא יודעים
מה נקטוף בסופו של יום? וכשאנחנו קוצרים את פירות ההצלחה שלנו אנחנו מתרגשים בבכי וברינה גדולה.
עברנו שנה וחצי לא קלות .תקופה בה ניסינו בכל כוחותינו להחזיק את קהילת הוד והדר המפוארת שלנו
שנבנתה בעמל רב של המייסדים וכל אלו שהמשיכו את דרכם .מחלקם נפרדנו בשנה החולפת ,אבל רוחם
עוד כאן אתנו ותלווה אותנו לעד.
הצלחנו בעמל רב לקיים פעילות מגוונת בזום ,בפארק ,עם מסיכות ומחיצות ,בלימוד ביחד ,במרכז תמר
ובאולם התפילה .חגגנו עם חברים בזום ואף התאבלנו .ועכשיו יותר מתמיד כולנו מבינים את משמעותה של
הקהילה ,וכמה היא חשובה לחיינו ולחיי כל אלו שמסביבנו.
לקראת חגי תשרי אנו עמלים לייצור מרחב בטוח שבו נוכל לקיים את תפילותינו .מתוך דאגה לשמור על
מרחב בטוח לחברי הקהילה לא נפרסם ,כמו בשנים קודמות ,את שעות תפילתנו ברחבי העיר .נקפיד למלא
את הוראות משרד הבריאות שעשויות להשתנות לקראת ראש השנה.
לכן אנו פונים אליכם בקול רם וברור ,עזרו לנו להמשיך לזרוע ולפתח את קהילת הוד והדר כדי שנוכל
להמשיך לקצור ברינה ולשמוח בגדילה ובהתפתחות שלה.
אנא חדשו בהקדם את דמי החברות שלכם ,ואם באפשרותכם לעשות זאת אנא הוסיפו תרומה כדי שנוכל
להמשיך לראות את צמיחתנו .להלן הקישור לפרטים נוספים אודות חידוש החברות בקהילת הוד והדר .אנו
תקווה שתמשיכו אתנו לשנה החדשה ,ותמשיכו להיות חברים בקהילת הוד והדר .חידוש החברות בעוד
מועד יאפשר לנו להמשיך לתכנן קדימה ולשמר את הוד והדר הבית הרוחני שלנו ,הקהילה שלנו ומקור
לתמיכה הדדית שכה נחוצה לנו בימים אלו .בימים אלו ,נזכיר גם את האפשרות לקבלת תמיכה כלכלית
לדמי החברות ,בפניה דיסקרטית אל מקס מוס ) (052-3955881או חיים פישר ).(054-4976298
יחד ,נתקדם לקראת השנה החדשה ,ונתמודד עם כל האתגרים הצפויים והלא צפויים  -כשאנו מלאים אמונה
והערכה רבה לקהילה היוצאת דופן שהתברכנו לעמוד בראשונה.
שלכם בברכה,
מקס מוס  -יו"ר ורב צביקה גרץ.

דרכי תשלום:
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ניתן לשלם דרך האתר שלנו )באמצעות  (PAYPALבלינק בעברית:
 http://hodvehadar.org/donate/ובאנגלית )בדולרים(:
.http://eng.hodvehadar.org/donate/

.2
.3

בהעברה בנקאית לקהילת הוד והדר ,הבנק הבינלאומי ) ,(031סניף  ,021חשבון .469408
ניתן לשלם גם במזומן או צק עד עשרה ) (10תשלומים חודשיים )החל מספטמבר  .(2021את
הצ'קים נא לכתוב למוטב קהילת הוד והדר .אנא שלחו תשלום דמי חברות לכתובת קהילת הוד
והדר ,ת.ד  ,516כפר סבא .4410101

.4

חברים חדשים מתבקשים למלא את טופס למטה להחזיר לקהילה במייל או בדואר.

שם ____________________________________________________________________________________
ת.ז )שלו( __________________________________ ת.ז )שלה( ______________________________________
כתובת מלאה )כולל מיקוד מעודכן( ______________________________________________________________
טלפון :בבית __________________ נייד )שלו( ____________________ נייד )שלה(________________________
דוא"ל )שלו( _______________________________דוא"ל )שלה( ______________________________________
שמות הילדים ושנת לידתם )לתכנון פעילויות ילדים ונוער( ______________________________________________
סוג חברות )על פי הלוח לעיל( ________________________________________________________
רצ"ב :דמי חברות בסך ___________________ ש"ח מספר צ'קים__________
תרומה בסך ______________ ש"ח

