הודעה חשובה בנוגע למקומות הישיבה לימים הנוראים תשע"ט
נא לקרוא בעיון קודם מילוי השאלון לחידוש חברות ובקשת מקומות ישיבה
** כל הטפסים הממולאים חייבים להישלח עד יום חמישי ,י"ב אלול ( 23באוגוסט) **

עקב עומס הבקשות למקומות ישיבה בשנים האחרונות (במיוחד בעזרת נשים) ובהתחשב במספר המקומות
הקיימים בפועל ,הנכם מתבקשים לעיין בהבהרות החשובות שיחולו בשיטת חלוקת המושבים לחברים לתפילות
הימים הנוראים השנה.
•
•

דמי החברות לשנת תשע"ט יעמדו על  ,₪ 1,900שהם ירידה של  ₪ 50יחסית לשנת תשע"ח.
חשוב :חברים שטרם הסדירו את תשלומיהם לקרן הבניין מתבקשים לפנות אל הגזבר בהקדם האפשרי.
אף מושב לא יוקצה לחברים שאין להם מעמד מוסדר בקרן הבניין/תחזוקה.

•

חלוקת המושבים תהיה לפי סדר העדיפות הבא:
 oחברי הקהילה
 oילדים לא נשואים של החברים (מכיתה ד' ומעלה)
 oילדים נשואים של החברים
 oנכדי החברים (מכיתה ד' ומעלה)
 oהורי החברים או קרובים מבוגרים
 oאורחים נוספים
הערה :יתכן ולא ישארו מקומות לאורחים הנוספים שלכם

•

•

•
•
•
•
•

•

אין חלוקת מושבים מראש למי שאינם חברי הקהילה (שאינם אורחים של חברי הקהילה -כלומר אנשים
שגרים ברמב"ש ומבקשים להתפלל אצלינו בראש השנה) .אלה שאינם חברי הקהילה ומבקשים
להתפלל אצלינו יירשמו ברשימת המתנה ויתבקשו ליצור קשר עם הועדה למקומות ישיבה יומיים לפני
ראש השנה לברר על מקומות פנויים.
כבשנים עברו ,כל חבר זכאי לארבעה מקומות ישיבה שמורים לתפילות בימים הנוראים עבור עצמם
וילדיהם הלא נשואים (מכיתה ד' ומעלה) ללא עלות נוספת .הזכאות היא לשני מושבים בעזרת הנשים
ושניים בעזרת הגברים ,אין אפשרות לחלוקה אחרת.
אם אין לכם ילדים לא נשואים מעל כיתה ד' הנכם זכאים למושב אחד בלבד בעזרת נשים ללא תוספת
תשלום .תקבלו מושבים עבור ילדיכם הנשואים וכו' אבל תצטרכו לשלם עבורם.
מושב נוסף לימים הנוראים עבור ילדים שאינם נשואים עולה .₪ 100
כל המושבים לימים הנוראים עבור ילדים נשואים עולים .₪ 100
העלות למקומות ישיבה נוספים לאורחים תהיה  ₪ 250עבור כל אחד( .בדבר זה נכללים הוריהם של
החברים ,אחים ,נכדים ובני המשפחה המורחבת).
אם אינכם זקוקים למושב לכל הימים הנוראים (לדוגמא ,יום אחד של ר"ה או רק עבור יוה"כ) יש
אפשרות לשלם  ₪ 35ליום עבור ילדים נשואים או לא נשואים של החברים או  ₪ 150לאורח עבור יום
אחד של ר"ה או יוה"כ.
הערה :לא יוקצו מושבים לילדים מתחת לכיתה ד' אלא אם כן ישארו מקומות פנויים לאחר החלוקה.

בהתחשב בכל המידע הרשום למעלה נא למלא את הטפסים המקוונים לחברות ומקומות ישיבה.

טופס בקשה לחברות ,טופס הזמנת מושבים ,והסדר תשלומים
•

טופס בקשה לחברות :לחברים חדשים ,נא לגשת לאתר הקהילה וללחוץ על הקישור Membership
בראשית העמוד .בחרו שם את  New Members Formומלאו אותו .נא לוודא שלחצתם על כפתור
ה"שלח" לאחר מילוי הטופס ,ולאחר מכן נא לגשת לעמוד  Seating Formולמלא גם אותו.

•

טופס הזמנת מושבים :לכל החברים ,נא לגשת לאתר הקהילה וללחוץ על הקישור Membership
בראשית העמוד .בחרו שם ב .Seating Form-ניתן להיעזר בטבלת מקומות הישיבה לשם כך .נא לוודא

שלחצתם על כפתור ה"שלח" לאחר מילוי הטופס!
•

חברים מתבקשים להעביר את התשלום ,במזומן או בצ'ק לפקודת "קהילת אהבת ציון" ולהביאו ל:
 oתשלום במזומן אפשר להעביר ישירות לגזבר הקהילה מלקום וינטר -נחל שמשון 18/2
 oלהשאיר צ'ק (לא מזומן) בתיבת הדואר שמחוץ לביה"כ ,או למלקום .הוא יהיה זמין
בבית הכנסת אחרי תפילת ערבית ( )20:30בימי רביעי ,ה' אלול ( 15באוגוסט) וי"ב
אלול ( 22באוגוסט) .אפשר גם להביא צ'ק לכל חבר בוועד.
 oהעברות בנקאיות  -חברים יכולים לשלם באמצעות העברה בנקאית או הוראת קבע.
פרטי חשבון בנק :מספר  ,12בנק הפועלים
סניף  ,446רמב"ש
חשבון .6858
שם חשבון" :קהילת אהבת ציון"
בעת ביצוע ההעברה נא ציינו את שמכם או שלחו הודעה לגזבר:
 gizbar@ahavat-tzion.comעם פירוט הסכום ותאריך ההעברה.
• אם ברצונכם לפתוח הוראת קבע או לשלם בתשלומים ,הדרך הקלה ביותר היא
להגדיר זאת באמצעות בנקאות באינטרנט .אנו גם יכולים לפתוח לכם הוראת קבע ואם
ברצונכם לעשות זאת ,אנא צרו קשר עם הגזבר .gizbar@ahavat-tzion.com

• אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי החברות ,אתם מוזמנים לפנות לכל חבר בוועד או במייל:
vaad@ahavat-tzion.com
שאלות לגבי תשלומים ניתן להפנות לגזברgizbar@ahavat-tzion.com:

אף משפחה לא תידחה מחברות בקהילה בגין קשיים פיננסיים .נא לפנות בעניין לחבר בועד או לגזבר,
הסודיות מובטחת.
חובה להגיש את טפסי החברות הממולאים עד יום חמישי ,י"ב אלול ( 23באוגוסט)
באיחולים לשנה שמחה ,מתוקה ושלווה לכם ולמשפחותיכם ,ובברכת כתיבה וחתימה טובה –
ועד מקומות הישיבה תשע"ט

