
 , הרצליה   חיים תורת התנועה המסורתית1קהילת

טופס חידוש חברות והזמנת מקומות לימים הנוראים

Membership renewal and Placement resrevation for the High Holidays

.Phone noמס טלפוןe-mailדוא"לFirst nameשם פרטיFamily nameשם משפחה

לשימוש משרדי: מס’ קבלה

We Wish to reserve אנו מבקשים לשמור

Seats for Yom Kippur – Family membersמקומות ליום הכיפורים – משפחה

Seats for Yom Kippur - Guestsמקומות ליום הכיפורים – אורחים

הישיבה בראש השנה חופשית

Payments dueריכוז תשלומים

Membership fee (Family / Single)דמי חבר  משפחה \ יחיד

Guestsתשלום עבור אורחים

Donation to congregation activitiesתרומה לפעילות 

Donation to building fundתרומה לקרן הבניה

Totalסה"כ

 Torat Hayim Congregation,  (The Conservative Congregation)סרבטיבית) הרצליהקהילת תורת חיים, הקהילה המסורתית (קונ
Herzliya

4644898, הרצליה 52בית איימס-וולמן, יהודה הנשיא 
4610001 הרצליה 54תד 

Ames Wolman Building, 52 Yehuda ha-Nasi St. Herzliya 4644898
POB 54 Herzliya 4610001

www.torat-hayyim.org.il

 053-722-1632רב הקהילה: הרב ברי שלזינגר
ravbarry  @  gmail.com
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טופס רישום חברים חדשים

New members – Registration form

שם המשפחה 

כתובת 

טלפון בבית

מבוגרים

דוא"לסלולרישם

ילדים

דוא"לסלולריתאריך לידהשם
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ריכוז תעריפים

Family membership ש"ח1,500דמי חבר משפחה

Single membership ש"ח750דמי חבר בודד

Membership - Soldierחינםדמי חבר לחייל

Membership – New Immigrantחינםדמי חבר לעולה חדש

Membership - Student ש"ח100דמי חבר סטודנט

Membership – Newly wed ש"ח400דמי חבר לזוג צעיר

Single seat for a guest (Rosh HaShanah) ש"ח200כיסא בודד לאורח, לראש השנה

Single seat for a guest (Rosh Yom Kippur) ש"ח300  כיסא בודד לאורח, ליום כיפור

כיסא בודד לאורח, ראש השנה ויום
כיפור

Single seat for a guest (High Holidays) ש"ח500

Bar / Bat Mitzvah Course ש"ח2,000קורס בר \ בת מצווה

948) סניף 10 בנק לאומי (37953/70יתן לשלם בשק לטובת קהילת תורת חיים  או בהעברה בנקאית לחשבון מס' נ

 4610001 הרצליה 54טופס, שקים ואסמכתאות לק' תורת חיים ת.ד. 

Pay by check to K. Torat Hayyim or by interbank transfer to account no  37953/70, Leumi (10) 
Branch No. 948

Checks and confirmations to P.O.B. 54 Herzliya 4610001

ritterbandruth01@gmail.com או במייל: 052-7275099לבירורים נוספים יש ליצור קשר עם רות ריטרבנד: 
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