
 28/02/2022תאריך                                                                                                                
  

 3785500ץ מענית ד.נ. מנשה קיבוכתובת :  ,                             

 לקוח יקר, 
 שלום וברכה  

 
 וני דואר אלקטרדיגיטלית ב  אישור קבלת חשבוניות חתומותהנדון:                           

 
 

להתחיל ולשלוח   570003020ח.פ. ( קיבוץ מענית )וכחלק מתהליכי שיפור השירות ללקוח, בכוונת  הקרוב בחודש
 ללקוחות.  דואר אלקטרוני חשבוניות מס "מקור" חתומות דיגיטליות ב 

 

 דבר שמבטיח קבלתה בזמן.   החשבונית תשלח ישירות לדואר האלקטרוני שתבחרו, •
על פי חוק, ותוכל לשמש אתכם לקליטה בספרים ולקיזוז מע"מ  גיטלית  תימה דיהחשבונית חתומה בח •

 התשומות 
 שיתרום לשיפור איכות הסביבה.  " ירוק" משלוח  •
 בכל שעה ומכל מקום.  דואר אלקטרוניהחשבונית תהיה נגישה לכם ב •

 
 

  סי ב' להוראות מ"ה )ניהול פנק 18יחל, הנכם נדרשים בהתאם לסעיף י לצורך הצטרפות לשירות, ברגע ש
דואר  לאשר את הסכמתכם על ידי משלוח נוסח ההסכמה הרצ"ב חזרה אלינו ל  1973-חשבונות(, התשל"ג

 אלקטרוני 
miryam@ma.maanit.org.il   )מרים (   אוirism@ma.maanit.org.il )דואר  עדיף ל)_693804637לפקס   )איריס

 (  אלקטרוני 
 

 נציין כי אישור זה תקף כל עוד לא התקבל ביטול הסכמתכם בכתב. 
 
 

 נות, הנהלת החשבובברכה                                                                                     
 

 קיבוץ מענית                                                                                       
 
 

 הסכמה לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית                                    
 

   _ 570003020ח.פ.    (קיבוץ מענית ) מ  בים ים ממוחשהרינו להסכים לקבל מסמכ 
 

 _______ה: _______________________________________________/שם חבר
 

 ח.פ./ת.ז: _______________________________________________________
 

 שם מלא: _______________________________________________________
 

 טלפון :   ________________________________________________________
 

E-mail  ______________________________________ :__________________ 

 
                                : __________________________________________________חתימה
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 3785500ץ מענית ד.נ. מנשה קיבוכתובת :  ,                             

 
 לקוח יקר, 

 שלום וברכה  
 

 וני דואר אלקטרדיגיטלית ב  אישור קבלת חשבוניות חתומותהנדון:                           
 
 

להתחיל ולשלוח   514820679ח.פ.  (  אורות מענית )וכחלק מתהליכי שיפור השירות ללקוח, בכוונת  הקרוב בחודש
 ללקוחות.  דואר אלקטרוני חשבוניות מס "מקור" חתומות דיגיטליות ב 

 

 דבר שמבטיח קבלתה בזמן.   החשבונית תשלח ישירות לדואר האלקטרוני שתבחרו, •
על פי חוק, ותוכל לשמש אתכם לקליטה בספרים ולקיזוז מע"מ  גיטלית  תימה דיהחשבונית חתומה בח •

 התשומות 
 שיתרום לשיפור איכות הסביבה.  " ירוק" משלוח  •
 בכל שעה ומכל מקום.  דואר אלקטרוניהחשבונית תהיה נגישה לכם ב •

 
 

  סי ב' להוראות מ"ה )ניהול פנק 18יחל, הנכם נדרשים בהתאם לסעיף י לצורך הצטרפות לשירות, ברגע ש
דואר  לאשר את הסכמתכם על ידי משלוח נוסח ההסכמה הרצ"ב חזרה אלינו ל  1973-חשבונות(, התשל"ג

 אלקטרוני 
miryam@ma.maanit.org.il   )מרים (   אוirism@ma.maanit.org.il )דואר  עדיף ל)_693804637לפקס   )איריס

 (  אלקטרוני 
 

 נציין כי אישור זה תקף כל עוד לא התקבל ביטול הסכמתכם בכתב. 
 
 

 נות, הנהלת החשבובברכה                                                                                     
 

 קיבוץ מענית                                                                                       
 
 

 הסכמה לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית                                    
 

 514820679ח.פ.    ( אורות מענית)מ  בים ים ממוחשהרינו להסכים לקבל מסמכ 
 

 _______ה: _______________________________________________/שם חבר
 

 ח.פ./ת.ז: _______________________________________________________
 

 שם מלא: _______________________________________________________
 

 טלפון :   ________________________________________________________
 

E-mail  ______________________________________ :__________________ 

 
                                : __________________________________________________חתימה
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