
  

  

  ררמאימאירסלב רסלב בב
  ערבי ובקברי צדיקיםבישיבת ברסלב בכותל המ מוקד התפילות

  ולימוד לעילוי נשמה ,אמירת קדיש - תיקון נפטרים

  ולמשפחות נזקקות , עזרה לעניים*  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים  ��������    קח יוזמהקח יוזמהקח יוזמהקח יוזמה

   תועזר ליולד * ארוחות לבית הספר עבור ילדים*  עודות צהריים חמות לעניים הגוניםס *

  ]חייםאי הבכל נוש[ייעוץ והכוונה סעד  * מחא דפסחאיקו ,חגיםלשבתות ועזרה  *

 בים תעמוד לך ולבני ביתך להתברך בכל משאלות ליבכם לטובהזכות הר

  " " לו אני נותןלו אני נותן  --מי שנותן לי מי שנותן לי ""   ל"ויקוים בכם דברי רבינו ז
 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    כתובת אלקטרונית

 

  או דרך האיימיל 91544 מיקוד,ירושלים 7סלנט   :לכתובת בעקיש לשלוח את הוראת 

  ]אין צורך להחתים את הבנק אנחנו נעשה זאת עבורכם[ "מאירברסלב "עבור 
  

  

 י"ע ,ובקברי צדיקים ,המערבי כותלבישיבת ברסלב בו, בסעודת ענייםלתפילה  שמותמסירת 

   !אין הגבלה לשמות  -  תלמידי חכמים וצדיקים

לזיווג / להצלחה וברכה /  העילוי נשמתיקון נפטרים ל :שם את הבקשה ה לידולפרט  לצייןנא 

  ...שמחת חיים/  לרפואה/ ק "לזרש/ הגון 

  _________________________________________________________________________שם )    1
  

  _________________________________________________________________________שם )    2
 

  _________________________________________________________________________שם )    3
  

  _________________________________________________________________________שם )    4
 

  _________________________________________________________________________שם )    5
  

  _________________________________________________________________________שם )    6
  

  

  

  

  
  

  _________________________________________________________________________שם )    7  
  

  
  
  

  



חשבון  לחיוב  המסומנות, תורם יקר       הוראה    נא מלא את השורות 
  :לכבוד

סוג   חשבון' מס  
  חשבון

  קוד מסלקה

  בנק  סניף                                                                 

  

  

מזהה של ' מס  קוד המוסד
  אסמכתא/לקוח 

1 5 2 5 4    

  ____________ : בנק

  _______________ :כתובת   ________________: סניף

  _______________________________ :מ"ו הח/אני. 1

 ___________________________________ :זהות' מס

  _____________________________________: כתובת

  קוד         מי/עיר                    ' סמ/ רחוב                        
             

  ________________________________:פלאפון/טלפון
  

, ין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעות מגנטיבג, ל בסניפכם"נו הנ/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נותן

  .כמפורט מטה בפרטי ההרשאה) ר"ע( "ברסלב מאיר"י "ע

יום עסקים , שתכנס לתוקף) ר"ע( "ברסלב מאיר" -מאיתנו לבנק ול/ ודעה ממני י ה"הוראה זו ניתנת לביטול ע. א:    לנו כי/ ידוע לי . 2

שהודעה , ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/ אהיה . ב.     י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ, וכן. ה בבנקאחד לאחר מתן ההודע

לא יותר מתשעים יום , נהיה רשאים לבטל חיוב/ אהיה . ג.     לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב, נו לבנק בכתב/על כך תימסר על ידי

לנו / ידוע לי . 3. אם נקבעו, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, וכיח לבנקנ/ אם אוכיח , ממועד החיוב

, י הרשאה זו"כי סכומי החיוב עפ, לנו/ידוע לי. 4. נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים

, הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה. 5. י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה"לנו ע /יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי 

ו מן ההסדר המפורט בכתב /הבנק רשאי  להוציאני. 6. וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת

 "ברסלב מאיר" -נא לאשר ל. 7. תוך ציון הסיבה, על כך מיד לאחד קבלת החלטתו לנו/ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, הרשאה זה

  .מאיתנו/קבלת הוראות אלו ממני, בספח המחובר לזה) ר"ע(
  

______________________________________________________________________________  
  

  אישור הבנק

  )ר"ע(" ברסלב מאיר": לכבוד

  ווה יעקב ירושליםנ 4שאדיקר ' רח
  

  קוד מסלקה  חשבון סוג  חשבון בנק מספר

     

  קוד המוסד

  

4.5.2.5.1  

מזהה של הלקוח ' מס/אסמכתא
  בחברה

  

ם בסכומים ובמועדים לכבד חיובי_________________,  - קיבלנו הוראות מ 

נם בבנק /ואשר מספר חשבונו, שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם

רשמנו לפנינו את ההוראות . והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, יהיה נקוב בהם

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או . ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת 

י /התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלכל עוד לא . אחרת לביצוען

אישור זה לא יפגע . י החשבון מן ההסדר/ו בעל/או כל עוד לא הוצא, החשבון

  .לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם, בהתחייבותכם כלפינו
  

  

  ________________________ חתימה וחותמת הסניף                                  __________:סניף ___________: בנק בכבוד רב

  

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

  

  :פרטי החיוב

  

  _____________________________ � :י החשבון/חתימת בעל

  
  

  חיובים' מס   החיוב  תאריך   סכום לחיוב

    עד תאריך   מתאריך  

___/_____/___  ___/_____/___  

  

  

  

  

  

  רטי ההרשאהפ
  

  ."ברסלב מאיר"י "ע - פ תיאום והסכמת הלקוח "עיקבעו מעת לעת , סכום החיוב ומועדו
  
  




