
150 ₪ )עלות סל מזון לתינוק(

אני מזדהה עם פעילותכם וברצוני להיות שותפ/ה ולסייע בהשגת המטרות החברתיות בשמן אתם פועלים. הריני מאשר/ת לכם בחתימתי 
על מסמך זה, בהתאם לכתב ההרשאה המפורט מטה, לחייב את חשבוני בבנק בתאריך

קידום ופיתוח אחריות אנושית
ארגון גג הומניטרי ארצי

ע”ר 58-032-883-9

בתרומתכם הנכם שותפים לפעילות סיוע ומניעה למען הוצאת משפחות ובני-נוער בישראל ממעגל העוני.
    סיוע-במרכזי הסיוע הארציים שלנו מחלקים, מדי חודש, מזון וסיוע לאלפי משפחות מטופלות בילדים.

    מניעה–המפעל החינוכי שלנו “לגעת באופק” מלווה, במשך 7 שנים )מכיתה י’ ועד שנה מהשחרור מצה”ל(, בני נוער במטרה   
              לאפשר להם הצלחה בחיים ובכדי שלא יזדקקו, בעתיד, למרכזי הסיוע שלנו.

אנו מבקשים לומר לך תודה על הסיוע, בשם המשפחות הנזקקות והילדים בישראל!

תרומתי באמצעות הוראת קבע זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות מכתב שישלח אליכם בדואר רשום או ימסר באופן אישי.

לכבוד

בנק:

סניף:

כתובת הסניף:

לכבוד
ארגון פתחון-לב
החומה 12, ראשון לציון,

מיקוד 7565512

1. אני /ו הח”מ

2. ידוע לי/נו כי:

3. ידוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ”י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע”י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהייה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחרקבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר לארגון “פתחון לב” בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

קבלו הוראות מ-                                                             לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו 
לנו מידי פעם בפעם ואשרר מספר חשבוננו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו 
את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא 
התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע”י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע 

בהתחיבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם.

מקור טופס זה, על שני חלקיו, ישלח לסניף הבנק. העתק ממנו ישלח למשלם. 

פרטי ההרשאה
סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת ע”י ארגון פתחון-לב ע”פ רצון התורם.

תאריך:

תאריך:

חתימת בעל/י החשבון:

סניף

בנק

כתובת

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני / מאתנו בכתב לבנק ולארגון פתחון-לב שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ”י 
הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקיםאחד לפני מועד החיוב.

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ”ל בסניפכם, בגין תרומה לארגון פתחון-לב בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע”י 
ארגון פתחון-לב כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”.

מס’ זהות / ח.פ.שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק

הוראה לחיוב חשבון

אישור הבנק

לכבוד ארגון פתחון-לב,

מדי חודש בסך:1101525
₪ 36₪ 72₪ 100

מספר חשבון בבנק

מספר חשבון בבנק

טלפון נוסף / ניידטלפוןמיקודעיר / ישובמס’ ביתרחוב

קוד המוסד

קוד המוסד

אסמכתא / מס’ מזהה של הלקוח בחברה

אסמכתא / מס’ מזהה של הלקוח בחברה

32096

32096

סוג חשבון

סוג חשבון

קוד מסלקה

קוד מסלקה

סניף

סניף

בנק

בנק

או בסך                              250₪ ₪ )עלות סל מזון למשפחה(

מיקוד 7565512
החומה 12, ראשון לציון


