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"בנק התפילין והמזוזה"פוצות של שלוחים על שאלות נ  

 

  אודותינו

תחת חסותו , הארבור-בבל" שול"נוסד בשיתוף פעולה עם האשר  –" בנק התפילין והמזוזה"

 מעניקים זוג תפילין חינם לכל יהודי ברחבי העולם המתחייב –הנדיבה של מר יעקב וינבאום וזוגתו 

  .להניח תפילין מדי יום ביומו

  

  ?עבור מי מיועד בנק התפילין

.  ואין ברשותם זוג תפיליןבכל יוםהמעוניינים להניח תפילין ,  ומעלה13גברים יהודיים מגיל 

  . וכדומהזוג תפילין לכל נער בר מצוהיספק " בנק"שהאין פירוש הדברים , כמובן

  

  ?האם לא מומלץ שהמשתתף ישלם מממונו עבור זוג התפילין

הוא יכול לעודד אותו לתת תרומה ,  לשלם עבור התפילין שלוהמשתתף אם השליח חש כי על

  ". בנק התפילין"ל

  

  ?כיצד אני מזמין תפילין

  :גש לאתר של משרד השלוחים בכתובת. 1
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בצע את ההוראות על , אין לך שם משתמשאם . (הכנס את שם המשתמש והסיסמא שלך. 2

  ).גבי האתר

  .והדפס אותו,  אונלייןמלא את טופס הבקשה לתפילין. 3

  .החתם את המשתתף על הטופס. 4

  718-221-0985: פקסס את הטופס החתום למשרד השלוחים למספר. 5

  

  ?האם ניתן להסתפק במשלוח פקס בלבד

  .ש לשלוח בפקס את חתימת המשתתף בלבדי. אונלייןהפרטים בטופס יש למלא את כל , לא

  

  ?כיצד ניתן לבדוק את מצב ההזמנה שלי

  org.shluchim.www גש לאתר של משרד השלוחים בכתובת. 1

  ."סטטוס"הקלק על הלינק . 2

  

  ?תוך כמה זמן אקבל את התפילין



התפילין נשלחות רק כאשר הטופס מתקבל . אנו שולחים את זוגות התפילין פעם בשבוע

ספק ה, בעקבות זרם בקשות גדול לתפיליןלפעמים קורה ש. ח"כולל חתימת המשתתף והדו, בשלימותו

  .במקרים כאלו ישנם עיכובים מסויימים. מתקשה לעמוד בקצב

  

  ?האם ניתן לשלוח את התפילין

, יישמרו במשרדנו :הזמנות בינלאומיות. חינם אין כסףב "לח בתוך ארהשו" בנק התפילין"

על מנת שהתפילין , נא להודיע מראש את זמן ההגעה למשרדנו (.י.תגיע לנוניתן לאסוף אותם כאשר 

  .מעוניין לשלם את דמי המשלוח ניתן לשלוח את התפילין לרחבי העולםהנך באם ). יהיו מוכנות

  

  ?ה שאספתם אודות המשתתפיםמה תעשו את האינפורמצי

אנו מתכננים לשלוח ניוזלטר , בנוסף. המידע נשמר לצורך ווידוא קבלת התפילין, ראשית

  .המידע לא ישמש לצורך גיוס כספים). המשתתפים יוכלו להסיר עצמם מרשימת התפוצה הזו(חודשי 

  

  ?מחלק" בנק"מהי איכות התפילין שה

. ובנוסף עוברים בדיקת מחשב ומגיה מוסמך, מיםם יראי שהתפילין נכתבים על ידי סופרי

  ".פשוטים ומהודרים"בשם הידועה התפילין ברמה 

  

  ?האם אני יכול להוסיף כסף ולקבל תפילין מהודרות יותר

  .כיום האפשרות הזו לא זמינה

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 


