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  תשע"ח ספר יזכור
  

  חברים יקרים,

אנו עורכים סדר הזכרת נשמות, או "יזכור" ארבע פעמים בשנה (יום כיפור, שמיני 
שבועות). כדי שהטקס יהיה יותר אישי ומשמעותי הקהילה עצרת, שביעי של פסח ו

מכינה חוברת יזכור הכוללת גם את התפילות וגם רשימה מיוחדת עם שמות יקירים 
  שהלכו לעולמם.

אף על פי שהאהובים שלנו נזכרים כל אחד וכל יום, מסורת יהודית מלמדת אותנו 
מות האהובים שלך לספר ש הוספתלפני יום כיפור.  לזכרםלעשות תרומה נדיבת לב 

  הזיכרון שלנו הוא דרך אחת להשלים את המצווה הזאת.

₪  20אפשר להגיש את שמות היקירים לרשימה של שנת תשע"ב. מחיר הרישום הוא 
  לכל שם נוסף.₪  15- לשם ראשון ו

ניתן לצרף טופס זה לטופס החברות השנתי ולצרף את התשלום בהתאם. כמו כן ניתן 
 רביעיהתשלום בימי התשלום שיהיו בבית הכנסת בתאריכים ביום לבצע את הרישום ו

רביעי עד לראש השנה. (לא כולל ערב יום כל וב 17:00-19:00בין השעות  באוגוסט 61
  ראש השנה)

  
  מספר טלפון ____________________שמך ________________________ 

  

  לזכר

  _____שם ____________________________________________ . 1

 שם _________________________________________________ . 2

 שם _________________________________________________ . 3

 שם _________________________________________________ . 4

 שם _________________________________________________ . 5

 ______________שם ___________________________________ . 6

 שם _________________________________________________ . 7

 שם _________________________________________________ . 8

 שם _________________________________________________ . 9

  . שם_________________________________________________10

  תשלום יתישבלווק שמות שים לב: אנו יכולים לפרסם ר
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Dear friends 
Yizkor is said 4 times a year (Yom Kippur, Shmini Atzeret, seventh day 
of Pessach and Shavuot). In order to make this service more personal 
and meaningful, Kehilat Hakerem has prepared a special yizkor booklet 
for this service that include the memorial prayers and insert that lists 
the names of our loved ones whom we want to remember. 
Although our loved ones are remembered each and every day, Jewish 
tradition teaches us to make a charitable donation in their memory 
before Yom Kippur. Adding the names of your loved ones to our booklet 
is one way to fulfill this mitzvah. 
Now is time to start thinking about adding the names of your loved ones 
to our yizkor booklet. The cost for the first name is 20 NIS and for each 
additional name is 15 NIS.  
Members wishing to include the names of their loved ones in the Yizkor 
book can submit the information when they pay their annual dues on 
Wednesday, August 16 between 5:00 PM and 5:00 PM and on every 
subsequent Wednesday until Rosh Hashana (Except Erev Rosh 
Hashana).  
 
Your name:__________________________Telephone:______________ 
 
In memory of: 

1. name: __________________________________________________ 

2. name: __________________________________________________ 

3. name: __________________________________________________ 

4. name: __________________________________________________ 

5. name: __________________________________________________  

6. Name___________________________________________________ 

7. name: __________________________________________________ 

8. name: __________________________________________________ 

9. name: __________________________________________________ 

10. name: __________________________________________________ 

Please note that we can only publish names that are accompanied by payment. 


