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ידיד/ה ושותף/ה יקר/ה!

בראשית, אנו רוצים להודות לכם על עזרתכם להצלחת פרוייקט חלוקת סלי מזון לראש 

בשלוה  החגים  את  עברו  שבזכותכם  נזקקות,  משפחות  למאות  הוסוכות  ולחג  השנה 

ובשמחה.

אחרי החגים יתחדש הכל....

אז הנה, אחרי החגים כבר כאן... ואנו בפתחו של חג החנוכה, חג של אור ושמחה

חג שבו נצחו המעטים את הרבים, החלשים את החזקים.

בואו ניתן למשפחות הנזקקות את הכח להמשיך הלאה למרות הקשיים.

אנו יוצאים כעת במבצע ‘חם בלב’ בו אנו מחלקים מדי שבוע סלי מזון

למשפחות שקשה להם לסיים את החודש ועוד יותר מכך, לא יודעים איך להתחיל את 

החודש. על כן, לקחנו על עצמנו לדאוג להם לסלי מזון מכובדים למשך כל החורף.

המבצע יתחיל בחג החנוכה וימשיך במהלך כל חודשי החורף.

בזכות נדבת לבכם, נאיר להם את החג ונחמם להם את החורף. נדאג שיהיה להם חם 

בבית וחם בלב. 

       בברכת חג אורים שמח לך ולמשפחתך
                              חיים באהבה

’חם בלב’ לשבוע
עלות סל לשבוע: 400 ש"ח

xניתן לחלק ל-10 תשלומים    40 ש"ח

’חם בלב’ לחודש
עלות סל לחודש: 1600 ש"ח

xניתן לחלק ל-10 תשלומים    160 ש"ח

לאפשרויות תרומה <<

>>

עמותת "חיים באהבה" מסייעת ותומכת במשפחות נזקקות במספר תחומים: 
סוכות,  )ר"ה,  בחגים  מוגדלים  מזון  סלי  מתן    > שבוע   מידי  נזקקות  למשפחות  מזון  סלי  מתן    >
קמחא דפסחא ועוד(  <  חלוקת לחמניות טעימות ומזינות במיון בתי החולים מידי יום  <  סיוע רפואי 
ותמיכה חודשית במשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית, כתוצאה ממחלה קשה של אחד מבני המשפחה

 <  הפעלת קייטנות לילדים חולי סרטן

עמותת חיים באהבה )ע”ר( - ת.ד. 931 פתח תקוה 4910901   

haimbeahava@gmail.com  > 074-702-6780 .טל. 077-700-6780  < פקס

מ.ע. 580-550-564

המחיר משתנה 
לפי גודל 
המשפחה וצרכיה.
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1. טופס הוראת קבע < יש למלא הפרטים ולשלוח במעטפת התגוביינא המצורפת

2. כרטיס אשראי < באמצעות הספח המצורף או בטל. 077-700-6780

3. בשובר הדואר < המצורף בזאת

4. הפקדה בבנק הדואר < חשבון מס’ 8437764

אנא בחרו את הדרך הנוחה לכם:

ת.ד. 931 פתח תקוה 4910901,  טלפקס. 077-700-6780    

 תמיכתכם חשובה לנו. 

  מ.ע. 580-550-564

5. הפקדה בבנק < בנק 52 פאג”י, סניף 181 

    מס’ ח-ן 409162205

6. משלוח המחאה )שיק( בדואר < באמצעות מעטפת התגוביינא המצורפת. 

    על השיק לציין “עמותת חיים באהבה” וכן למוטב בלבד.
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