
אישור הבנק

התרומות מוכרות לעניין מס הכנסה לפי סעיף 46
בהוראת הרבנים שליט''א ניתן לתרום מכספי מעשרות

מיקודעירמס'רחוב

כתובת:

1. אני/ו הח"מ:
ת.ז.שם בעלי החשבון

דוא''לטלפוןנייד

תורם יקר, אנא שלח טופס זה לארגון תכלית ת.ד. 41205 ירושלים
טלפון: 1800-200-606 פקס: 02-6516324

קוד המוסדסוג חשבוןמס' חשבון בנק

3 2 2 4 4
אסמכתא/ מספר מזהה של הלקוח בחברה

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ''ל בסניפכם. בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם ופעם ובמועדים באמצעי מגנטי ע"י "תכלית האדם" כמפורט מטה 
ב"פרטי ההשראה"

2. ידוע לי/נו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע''י הודעה ממני/איתנו בכתב לבנק ולתכלית האדם שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה / נהיה רשאים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שההודעה על כך תמסר ע"י/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפי מועד החיוב.
ג. אהיה נהיה רשאים לבטל חיוב, לא יותר מ-90 ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההשראה אם נקבעו.

4. ידוע לי/נו כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
נא לאשר ל"תכלית האדם" ספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאיתנו.

X

מס' סניף:כתובת הסניף:שם הבנק:

מיקוד:עיר:רחוב ומס':

X

הוראה לחיוב חשבון בנק
טלפון:ת.ז:

מספר כרטיס אשראי:

הוראה לחיוב בכרטיס אשראי

תשלום חד פעמי

ראשון לחייב בתאריך
6 לחודש

21 לחודש



חלוקת אלפי סלי מזון בחודש  

שבוע  כל  מזון  סלי  אלפי  מחלקת  העמותה 
ואלמנות  יתומים  נזקקות,  למשפחות 

ברחבי הארץ.

מפעילות העמותה:
אמץ משפחה לשבת

ועוד פרוייקטים נוספים...

1-800-200-606
י-ם    41205 ת.ד    |  6 ספיר  מרכז 
www.tachlit.org | tach-ha@zahav.net.il

מערך הסעות לבתי חולים

וחד  נזקקות  משפחות  מאות  מפנה  העמותה 
במסעדות  חמות  ארוחות  לקבלת  הוריות 
הארץ. רחבי  בכל   מגוריהם  באזור  הנמצאות 

נזקקות  משפחות  בין  מקשרת  העמותה 
לאמץ  המעוניינות  מבוססות  למשפחות 
האפשר. ככל  להן  ועוזרות  נזקקות  משפחות 

לעמותה 10 סניפים ברחבי הארץ במסגרתם 
לומדים נוער בסיכון עם חונכים.

פרוייקט "אמץ משפחה"

נוער בסיכון

פרוייקט "סועדים באהבה"

העמותה מפעילה מערך הסעות לבי"ח לחולים 
ולמרפאות  חולים  לבתי  להגיע  קשות  במחלות 
עצמם. בכוחות  להגיע  באפשרותם  ואין 


