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אותיות התורה- תקנון חברה 

אותיות התורה הינה חברה בעלת ידע וניסיון אשר עוסקת בעבודת קודש – לרכוש ספרי תורה ולתרום

 אותם לבתי כנסת ברחבי הארץ הזקוקים לספרי תורה.

 ספרי התורה הקדושים נכתבים על ידי סופרי סתם מובחרים בעלי שנים רבות של ידע, ניסיון ומקצועיות

בכתיבת ספרי התורה.

 הספרים נכתבים בקלף כשר למהדרין ונבדקים על ידי משמרת סת"ם שנמצאת בבני ברק והמשמשת

כאסמכתא לבדיקת מזוזות, תפילין וספרי תורה. 

 האותיות והפסוקים הנכתבים בספרי התורה הינם קדושים ולכן, האותיות והפסוקים הנבחרים לכל

 רוכש מקנים לו זכות אשר תהא רשומה לעד, כאשר, ידוע בכתובים כי שמו של האדם הוא למעשה

צינורות השפע שלו.

 תוכנת מחשב מיוחדת הכוללת את כל חמשת חומשי התורה, תסרוק עבורך ועבור בני משפחתך את כל

 האותיות מתוך הפסוקים אשר נבחרו מאותיות שמך ושמות בני משפחתך והם ינצחו לעד כזכות בלעדית

לך ובני משפחתך.

 בכל פעם שיקראו את האותיות והפסוקים הללו בספר התורה, זכותך וזכות בני משפחתך יהיו מבורכים

בעליונים ובתחתונים.

 על ידי קניית האותיות והפסוקים, תהיה לכם זכות להתברך ע"י זכותו של הרבי מלובביץ, כמו כן, ישלח

 פקס עם בקשתכם לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילודה, לזיווג ובכלל כל בקשה וברכה לאוהל הרבי

שנמצא בברוקלין בניו יורק.

כל לקוח שירכוש אותיות לספר תורה יקבל בדואר:

 תעודה עם אותיות אשר נבחרו עבור הרוכש מתוך הפסוקים ופירוט מראה המקום של כל אות ואות.

המועד בו יתרם ספר התורה לבית הכנסת הנבחר. חשבוניות מס/קבלה לאחר התשלום.

.513440750אותיות התורה בע"מ, ח.פ: זהות עוסק, מוכר המוצר: 

 כל הרוכש מוצר או שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הצרכן, :ביטול העסקה

  ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי14ביטול העסקה מותר בתוך . 1981התשמ"א – 

 לפי המאוחר. ביטול של עסקה יתבצע בכתב באמצעות פקס או במסירה אישית, המקרה של מתן

  שח חדשים100 מעלות ההזמנה או 5%הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 

 לצרכן,לפי הנמוך מבינהם, אלא אם הביטול נעשה עקב גם  או אי – התאמה בשירות כמשמעם בסעיף

ה(א) לחוק הגנת הצרכן, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.14

מי ייתן ותבורכו משמיים בכל הברכות והישועות .
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