
רוצהאודות          פעילות          חדשות          מסמכי אגודה          צור קשר
לתרום

אגודת הידידים של ארגון נכי צה“ל פועלת לאורך
השנה כולה לטובת כ- 60,000 פצועות ופצועי צה“ל

אשר נפגעו  בגופם ובנפשם בהגנה על המדינה.
גם אתם יכולים לעזור – כנסו עכשיו ותרמו

אני רוצה
לתרום
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רוצהאודות          פעילות          חדשות          מסמכי אגודה          צור קשר
לתרום

חזקים ביחד תורמים עכשיו!
אגודת הידידים של ארגון נכי צה“ל היא עמותה ללא כוונת רווח הפועלת לאורך 

השנה כולה לטובת שיקומם של פצועות ופצועי צה“ל. תקציב האגודה מבוסס
על תמיכת החברה הישראלית בישראל כי הסיפור שלהם הוא הסיפור של כולנו!

אפשרויות תרומה נוספות

תרומה טלפונית
ניתן להתקשר למשרדינו בטלפון 03-6461648 

או לשלוח ווטסאפ למספר 054-3222252 

לתרומה בהעברה בנקאית
ניתן להעביר לחשבוננו חשבון ע"ש קרן נכי 

צה"ל. בנק לאומי, סניף למד תל אביב- 631, 
מספר חשבון: 93200/18

לתרומה באמצעות המחאה
ניתן לשלוח למשרדי האגודה לכתובת שמואל 
ברקאי 49, אפקה תל אביב, בית הלוחם ת"א. 
ת.ד 39262 מיקוד: 6139201 לפקודת אגודת 

הידידים בישראל קרן נכי צה"ל

תרומתך תועבר ישירות לטובת המשך שיקומם של פצועי צה"ל
באמצעות תרומתי זאת, ברצוני לתמוך בפרוייקט

    טיול שחרור וטיול אחים - תמיכה בפצועי צה״ל הצעירים

סכומים לבחירה

סה"כ לתרומה

      מעוניין/ת שתרומתי תתחדש מידי חודש

*סכום תרומה מינימלי עומד על 15 ₪

פרטים אישיים

שם פרטי/שם הארגון*      שם משפחה*

דואר אלקטרוני*       כתובת*

מיקוד* מס׳ טלפון / נייד*       עיר*    

מדינה

כיצד הגעת אלינו?
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₪אחר

מסכים/ה לקבל מידע ועדכונים מהאגודה
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מדינה

כיצד הגעת אלינו?

    בחר

בלחיצה על כפתור להמשך תרומה תועברו למסך התשלום

• תרומה מאובטחת – תרומתך בטוחה תוך הקפדה על שימוש בכל אמצעי האבטחה המחמירים
• כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
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מסכים/ה לקבל מידע ועדכונים מהאגודה

הישארו מעודכנים עם הניוזלטר שלנו

    דואר אלקטרוני

אגודת הידידים של נכי צה״ל בישראל

רח׳ שמואל ברקאי 49, אפקה, תל אביב, 

ת.ד. 39262, מיקוד 6139201

טלפון: 03-646148, 03-6461615

yedidim@inz.org.il :דואר אלקטרוני

הזכויות שמורות לארגון נכי צה״ל


