
 שע"טת, אלול ירושלים

 2019 ספטמבר

 

 חברות יקרות, חברים יקרים

המשכנו במגמת הצמיחה שאפיינה את הקהילה שלנו בשנים האחרונות.   החולפת  הבשנ

 !מלאי סיפוק  היותל יכולים אנחנו

 במקומנו להתחדש זכינושלמנו את שיפוץ בית הכנסת וה   

  פעילויות מגוונת הכוללת קבלות שבת בכל יום ששי, תפילות אנו מקיימים שיגרת

 ארה״ב מקהילות  ואירוחארוחות קהילתיות  ,, טיולי משפחותבחגים, מפגשי לימוד

  מספר המשתתפות והמשתתפים בתכנית בנות ובני מצווה המשיך לטפס וכך גם

 מספר הטקסים הנערכים בקהילה

 בשנת  הדרור שזכה להצלחה רבה -המניע בהקמת סניף נוער תלם  היינו הכח

 תשע"ט

  ,הגינה הקהילתית המשיכה להיות אחת הפעילויות החשובות שהקהילה מקיימת

 "י בית וגן בגינהתלהורי  מעורבות הגברתהדרור״ משקף את -ושמה החדש ״גינתל״י 

 ים, פאב המפלצת, שיתוף הפעולה עם גורמים ומוסדות במרחב הקהילתי: מנהל יובל

מוסיף להיות מרכיב מרכזי בפעילות שלנו על מנת  ואחריםהירושלמית  המכינה

 להיות גורם נוכח במרחב יובלים.

 

, נושאים קולנו בתפילה כיסאותב מתרווחים שבתות בערבי נפגשים אנו, להכל ומעבר

 !שלנו שהוא ממש לא מובן מאליו מהיחדומאושרים 

 

זבר עד חודש יולי הקהילה והג פבלו מורלגר שהיה יו״רפועלו של  את שובלציין  המקום כאן

השנה. תודות גם לחברי  הקהילהפעילות  מאחורי החיה הרוחהשנה ויחד עם הרב עזי היו 

 שלנו במשך השנה. המגוונותההנהלה ולכל חברי הקהילה שנרתמים לקיום הפעילויות 

מקורות המימון לפעילויות הקהילה מגוונים וכוללים תמיכה מהתנועה הרפורמית, תרומות 

קשה להאמין מחו״ל, תכנית בנות ובני מצווה, אירוח קבוצות מחו״ל ודמי החברות בקהילה. 

 עתהאני פונה אליכם ו, פשכבר הגיע המועד בשנה לחידוש החברות בקהילה לשנת תש"

מספר החברים הרשומים מהווה גורם משמעותי בקביעת לה. בקהילחדש את החברות 

במימון  חשובמשמשים מרכיב החברות  דמיגובה התמיכה שאנו מקבלים מהתנועה ו

   הפעילות שלנו.



 ףתש״ ייםדמי חברות שנת -קהילת הדרור 

 400-600 (18 גיל עד ילדים)כולל  משפחתית חברות

₪ 

)כולל ילדים עד גיל  יחידניתלמשפחה  חברות

18) 

200-300 

₪ 

 100-200 ותיק אזרח, 30 גיל עד עירצ, סטודנט, חייל

₪ 

 

 אנו, ולכן" למעננו בהיותנו תמיכה"לנו לציין כי הצטרפות לקהילה, משמעה  חשוב

 .צורך יש אם לתרום ביכולתו שיש בסכום ולנקוב להצטרף אחד כל מזמינים

יתן לשלם נלכם על העברת תשלום דמי החברות השנתיים במהלך חודש ספטמבר.   נודה

  :את דמי החברות בצ׳ק או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הקהילה

 בנק דיסקונט 

  65 –סניף קרית היובל 

 0133022732מספר חשבון: 

 

 םחבריכ ואת שלכםקרובי המשפחה  את לארח נשמח המתקרביםחגי תשרי  לקראת

"יחד" ונאפשר לקהל רחב וה. כך נעצים את חווית התפילה החודש שלבתפילות ובפעילויות 

 יותר להכיר אותנו. 

 

 !רכותיהוב שנה תחל - ללותיהוק שנה תכלה

 

 ,בברכה

 

 בוביס יעקב

 הדרור הקהילת"ר יו


