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ידיד/ה ושותף/ה יקר/ה!

כמדי שנה לקראת חג הפסח אנו מעניקים סיוע מיוחד של סלי מזון, קמחא דפסחא 

למאות משפחות נזקקות אשר ידם אינה משגת את צרכי החג. השנה הגיעו מאות 

פניות נוספות אל מוקד חיים באהבה, בבקשה לעזרה וסיוע עבור משפחות השרויות 

במצב כלכלי קשה.

היות והפניות אלינו רבות מאוד והעלויות הן עצומות, פונים אנו אליכם בקריאה נרגשת 

להושיט לנו יד ולהיות שותפים במצווה חשובה זו, לסייע לנו במתן עזרה למשפחות 

שפתותיהם  על  שעלה  והחיוך  בלבותיהם,  שנסכנו  שהתקוה  בכדי  אלו,  יום  קשות 

לא ימושו, וילוו אותם גם בחג. 

כאשר  שלימה,  תהיה  שמחתכם   - משפחותיכם  עם  החגים  את  תחגגו  כאשר 

בזכותכם יחגגו עוד מאות רבות של משפחות נזקקות מתוך שמחה וחיוך רחב בלב! 

ושמחה  בבריאות  משפחותיכם  בני  כל  עם  יחד  תבורכו  לבכם  נדיבות  בזכות 

	 	 תמיד.	

			בברכת	חג	שמח	ומועדים	לשמחה 	 	 	 	
                           חיים באהבה

סל קמחא דפסחא
הסל כולל: מצות, יין, עופות, דגים, פירות וירקות ומוצרי מכלת מגוונים

עלות הסל: 840 ש"ח
ניתן לחלק ל-12 תשלומים    70 ש"ח

המחיר משתנה לפי גודל המשפחה וצרכיה.

x

לאפשרויות תרומה <<

>>
לאישור 46 לפקודת מס הכנסה )או לכל מסמך עמותה אחר( צרו עמנו קשר בטל. 077-700-6780

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( - רח’ ירושלים 32 פתח תקוה 493872   

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

מ.ע. 580-550-564



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:

חיים באהבה - רח’ ירושלים 32 פתח תקוה 493872  <  טל. 077-700-6780  <  פקס. 074-702-6780    

 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.


