
  

  

  רררסלב מאירסלב מאיבב
  

  ואהבת ישראל שותף בזיכוי הרבים להיות - - - -  ��������    קח יוזמהקח יוזמהקח יוזמהקח יוזמה

  :מפעילות העמותה

, גמילות חסדים. 3סעודות צהריים חמות לעניים הגונים  .2ולמשפחות נזקקות , עזרה לאביונים .1

  .דועו ]בכל נושא שהוא בחיים[ייעוץ והכוונה סעד . 5קמחא דפסחא  ,עזרה לחגים. 4עזר ליולדת 

 וזכות הרבים תעמוד לך ולבני ביתך להתברך בכל משאלות ליבכם לטובה

  ל"ויקוים בכם דברי רבינו ז

  " " לו אני נותןלו אני נותן  --מי שנותן לי מי שנותן לי ""
 

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________כתובת אלקטרונית כתובת אלקטרונית כתובת אלקטרונית כתובת אלקטרונית 

 

  או דרך האיימיל ירושלים 7הרב סלנט  : ק לכתובת"נא לשלוח את הו
  ]אין צורך להחתים את הבנק אנחנו נעשה זאת עבורכם[ "ברסלב מאיר"בור ע

  
  

וכפי , י תלמידי חכמים וגדולי צדיקי ברסלב"ע לתפילה בכותל ובקברי צדיקים - שמותהעברת 

או בקישורית , ..עלונים ועוד, קונטרסים, שיופיעו בספרים
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    ,..לרפואה/ ק "לזרש/ לזיווג הגון / להצלחה וברכה / לעילוי נשמת   

  _________________________________________________________________________שם )    1
  

  _________________________________________________________________________שם )    2
 

  _________________________________________________________________________שם  )   3
  

  _________________________________________________________________________שם )    4
 

  _________________________________________________________________________שם )    5
  

  _________________________________________________________________________שם )    6
  

  

  364-481-580: העמותה ברשם העמותות' מס

  יייי""""בנק פאגבנק פאגבנק פאגבנק פאג 184: : : : סניףסניףסניףסניף 694576 ::::חשבון בנקחשבון בנקחשבון בנקחשבון בנק' ' ' ' מסמסמסמס
  
  

  



חשבון  יקר       הוראה לחיוב  המסומנות, תורם  השורות    נא מלא את 

  :לכבוד
סוג   חשבון' מס  

  חשבון

  קהקוד מסל

  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
  

, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעות מגנטי, בסניפכם ל"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. חר מתן ההודעה בבנקאחד לא

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, נוכיח לבנק/ 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/ א תישלח לי יופיעו בדפי החשבון וכי ל

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, לנו על כך מיד לאחד קבלת החלטתו/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

  נווה יעקב ירושלים 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
  

  



  
  

ריימכתב לת   )תורהה(א תומכי או
  

הפסוק מבטיח חיים טובים . ותומכיה מאושר, למחזיקים בה, עץ חיים היא) יח –משלי ג ( כתוב      

ש "וכמ, כמו שרואים בחוש, אין קיום לתורהשהרי בלעדיהם , וארוכים ואושר למחזיקי התורה

בזכותו נלמדת  –שהדואג וממציא את הקמח  נמצא, אם אין קמח אין תורה )ז"ג מי"אבות פ( ל"חז

ומעלתו יתירה שהרי בלעדיו לא , והרי הוא שותף מלא עם כל אחד ואחד מעוסקי התורה, התורה

  . כלומר עסק התורה, היה תורה

) יג, בראשית מט(ש "וכ, של יששכר וזבולון עם כל אחד ואחד מהלומדיםבבחינת השותפות  והוא   

שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא  )יא, תנחומא ויחי(ל "ואמרו חז, והוא לחוף אניות... זבולון לחוף ימים

שמח זבולון  )יח –דברים לג (הוא שאמר משה , והם עוסקים בתורה, וממציא מזון לשבט יששכר

י "ש בפר"ועיי(ויששכר עוסק בתורה באוהלים , זבולון יוצא לפרקמטיא, ךבצאתך ויששכר באוהלי

  . )ויחי' בפ

... וכדגרסינן בבראשית רבה זבולון לחוף ימים ישכון, הקדימה התורה זבולון ליששכר וכן   

ובא ומאכילו לפיכך , וזבולון עוסק בפרקמטיא, והרי היה יששכר עוסק בתורה, ]יששכר חמור גרם[

  !!ולא לעמלים בה, "עץ חיים למחזיקים בה"ב שנאמר קידמו הכתו
  

עץ חיים "אילו נאמר בפסוק  - , "עץ חיים היא למחזיקים בה" )במדרש תנחומא(ל "אמרו חז עוד     

. למחזיקים ידי לומדיה, "למחזיקים בה"אלא , לא היתה תקומה לאחרים" היא לעמלים בה

אשר לא "אילו נאמר , )כו –דברים כז (" הזאתארור אשר לא יקים את דברי התורה "כיוצא בדבר 

אשר לא יקים יקיים  –" אשר יקים"אלא , לא היתה תקומה לאחרים" ילמד את דברי התורה

  ".עץ חיים היא למחזיקים בה"שנאמר , ויחזיק את ידי לומדיה
  

מה , יתרת, רבי עזריה אומר, )יא –ש ו "שה(אל גינת אגוז ירדתי , במדרש שיר השירים ואמרינן   

   .כך עמי הארץ שבישראל מחזיקים בדברי התורה, אגוז זה עצו משמר את פריו

זוכה ויושב  –אמר רבי יוחנן המטיל מלאי לכיס של תלמיד חכם  )דף נג(פסחים ' במס ואמרינן   

  . בצל הכסף –כי בצל החכמה  )יב –קהלת ז ( בישיבה של מעלה שנאמר

איֵלין חסדי דוד , שכל טוב לכל עושיהם )י –תהילים קיא (על פסוק  .)א ח"ח(ק "בזוה ןואמרינ   

כי העוסקים , הם כביכול העושים אותה –ואלו המחזיקים את התורה , תמכי אורייתא, הנאמנים

ח זה ויה ובכיאבל אלו שמחזיקים אותה יש בהם עש, יה בעוד שהם עוסקים בהיאין בהם עש

  . יוהכסא עומד על קיומו כראו" לתו עומדת לעדיתה"

ש "ועיי. באריכות מגודל חיוב ומעלת החזקת התורה )שער הקדושה פרק ג(בראשית חכמה ועיין    

   . ]ש"עיי, בסכין פגום[ת שולט עליהם וק שתומכי תורה אין מלאך המו"בשם הזוה

, ולומדי תורה ויתן להם יד' שלעולם יכבד אדם יראי ה) ז"פ, שער הענוה(בראשית חכמה ע "וע   

  .ש"ואז יקנאו בו אחרים עיי, ובכל יכולתו ,ם בגופו ובממונוויסייע לה
  

נפש בהחזקת התורה אשר אין למעלה הימנה ובודאי גם חלקם העוסקים במסירות ואשרי 

  .בלימוד לא יקופח

  ס"בברכת התורה וכטו

  ראש מוסדות ברסלב
  ושמחת חיים, מידות טובות, מקום לתורה ותפילה

  א"שליט שמעון יוסף הכהן ויזנפלד ח"הרה


