חברים יקרים,
אני פונה אליכם להירתם למאמץ האזרחי של ארגון לתת לקראת ראש השנה ,ולהעניק ארוחות חג לעשרות
אלפי משפחות וניצולי שואה הסובלים מאי ביטחון תזונתי ,היום יותר מתמיד.
אנו פה ביום "שאחרי" המלחמה .אחרי ההתגייסות האזרחית המופלאה למען החיילים ,אנו צריכים לממש את
הערבות ההדדית והסולידריות החברתית ולעשות עוד מאמץ קטן עבור המשפחות הנזקקות בכל רחבי הארץ,
לאור ההחמרה במצבן .תמיכתכם תאפשר למשפחות ולניצולים להסב לשולחן החג ,לקבל את השנה החדשה
בכבוד ותסייע באתגר לנצח את העוני.
הסיבות שבזכותן חברות בוחרות לתת
.1
.2
.3
.4
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.0

ארגון גג  -תיאום ושיתוף פעולה עם  151עמותות וארגונים הפועלים ב 55-יישובים בכל הארץ.
חלוקה ארצית ושוויונית בכל המגזרים ל 01,111-משפחות.
מינהל תקין (מבוקרים ע"י  ,)E&Yיעילות ( 7%תקורה תפעולית) ,אפקטיביות (תו מידות) ,מקצוענות
ושקיפות מלאה.
אפשרות להתנדבות עובדים ולהכנת חבילות המזון ,שהן תרומת החברה.
תקשור התרומה בדרכים מגוונות ,בהתאם לאופי שיתוף הפעולה.
תרומה מוכרת במס לארגון ציבורי בהתאם לסעיף  40לפקודת מס הכנסה.

מה אנו מציעים?
תרומה בשם החברה והעובדים ,באמצעותה נוכל להכין ולחלק חבילות מזון בשווי .₪ 051
כל חבילה מכילה מגוון של מוצרי בסיס ,המאפשרים הכנת ארוחת חג מכבדת למשפחה.
ניתן לתרום ,לדוגמא:
מזון עבור  11משפחות בשווי ₪ 1,811
מזון עבור  51משפחות בשווי ₪ 5,111
מזון עבור  277משפחות בשווי ₪ 51,111
או כל סכום אחר .כל תרומה תתקבל בתודה ,בהערכה ובאהבה.
דרכי התרומה



משלוח המחאה :עבור ארגון לתת ,המסגר  44ת.ד 57030 .תל אביב 07214
העברה בנקאית :לח-ן מס' ,211511 :סניף ,015 :בנק12 :

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסנת פרי ,מנהלת קשרי משקיעים בארגון לתת:
osnat@latet.org.il
154-4000222
שנדע ימים טובים ושמחים,
Latet – Israeli Humanitarian Aid, Hamasger 44 St. POB 57636 Tel Aviv 67214
Tel. 972-3-6833388, Fax. 972-3-6839911 Bank account for donations 12-609-200-900
Non-Profit Org: 58-029-494-0, latet@latet.org.il, www.latet.org.il

ארגון לתת – סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר) ,המסגר  44ת.ד  63575ת"א 53274
טלפון  37-5677766פקס  37-5673377חשבון בנק לתרומות 12-609-200-900
עמותה רשומה מס' www.latet.org.il , latet@latet.org.il 58-029-494-0

