עוגן מיסודה של מיה קוך ז"ל העמותה למען טוהר המידות
ולמאבק בשחיתות ע"ש השופט חיים כהן ז"ל )ע"ר(
אצל :עו"ד חי בר-אל ,אבא הילל סילבר  ,12מגדל ששון חוגי רמת גן  .5250606טלפון ,03-612220 -פקס03-6122260 -
מטרות העמותה:

עקרונות העמותה:

ד קידום טוהר המידות ,ניקיון הכפיים וסדרי מנהל תקינים במגזר הציבורי
והעסקי במדינת ישראל.
ד השרשת אתיקה מקצועית במטרה ליצור סביבת עבודה נקיה משחיתות.
ד הגנה על עובדים אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם.
ד הענקת סיוע משפטי ,תמיכה והכוונה לחושפי שחיתות.
ד ייזום וקידום חקיקה בתחומי הגנה על עובדים ,עידוד טוהר המידות
ומאבק בשחיתות.
ד חינוך לאחריות חברתית ולהעמקת נורמות של מוסר בחברה הישראלית.

טיו

ד חברי העמותה והנהלתה יפעלו בהתנדבות מלאה.
ד חברי העמותה והנהלתה ישלמו דמי חבר שנתיים.
ד תרומות לעמותה יועברו במלואן ישירות למימוש הסיוע,
ללא תקורות.
ד לתורמים תנתן הזכות לייעד את תרומתם.

לכבוד

עמותת עוגן
ברצוני לתרום לעמותה סך של:
ד

 18ש"ח
תשלום דמי חבר שנתיים בסך

 100ש"ח

 36ש"ח
ש"ח.

ש"ח.

סכום אחר

לעמותה אישור לעניין תרומות
לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה

ד ניתן להפסיק את התרומה בכל עת ,ע"י פניה למשרדנו.
ד הנהלת העמותה מודה לך על תרומתך ומתחייבת לחייב את חשבונך רק בסכום המוסכם.

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

לכבוד
בנק _________________________________________
סניף_________________________________ )______(
)“הבנק“(

קוד מוסד
)המוטב(

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא/מס‘ מזהה של הלקוח אצל המוטב
)ככל שקיים(

49775

שם המוסד )המוטב(

עוגן מיסודה של מיה קוך ז“ל
העמותה למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות
ע“ש השופט חיים כהן ז“ל )ע“ר(

טא

או -

x
; הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.

מספר חשבון בבנק

סוג חשבון

; הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
ד תקרת סכום החיוב .₪_________ -
ד מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום ____.____/____/
)לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות(.
 .1אני/ו הח“מ _________________________________________________ מס‘ זהות/ח.פ“) __________________ .הלקוחות“(
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח ,הם יוחזרו
על ידי הבנק ,על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת _______________________________________________________________________________________
רחוב

מספר

ישוב

מיקוד

טלפון

דוא“ל

מבקש/ים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוני/נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י
המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.
 .2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א .עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק,
וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג .אהיה/נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ 3 -ימי עסקים
לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד .אהיה/נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
ו .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז .אם תענו לבקשתי/נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
ח .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת
החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

תאריך ___________________________

חתימת הלקוחות ____________________________________

