
 

מפקדי לוחמי והעמותה לסיוע לתושבי הצפון ביוזמת 
 במלחמת יום כיפור( 124)חטיבת הצליחה המשורינת 

  2002אוגוסט           

 יקרים דידיםי

ישובים והתושבים נמצאים במצוקה . המצב בצפון הארץ אינו דורש הבהרות מיותרות
 . בהם מתמשכת ומאידך ניכרת אזלת היד של הרשויות  בטיפול 

 במלחמת יום כיפור(  124)אנו לוחמים ומפקדים של חטיבת הצליחה המשורינת 
החלטנו להתגייס ,  4791שהינו שותפים לשינוי פני המערכה הקשה ההיא בשנת 

 . זרחית על מנת לסייע בשיקום ישובי ותושבי הצפוןהפעם למערכה א

בים שביכולתם ועומדים לרשותנו אנשים ר והביצועית  יש לנו את היכולת הניהולית
אנו מתכוונים לתרום מזמננו . לעשות רבות לשיפור מצבם של תושבי וישובי הצפון

הוצאות ,  פרטיים כלי רכב ואמצעי תקשורת ) ואת המשאבים העומדים לרשותנו 
יחד עם זאת על מנת שנוכל להגיש סיוע ממשי אנו . ללא תמורה(  'אישיות וכד

ך על מנת שהארגון שהנך עומד בראשו יתרום על כן אנו פונים אלי. זקוקים לכסף 
ברוחב לב למטרה חשובה זו של שיקום האוכלוסיות והישובים החלשים ביותר 

  .בחברה הישראלית

לצורך גיוס כספים נהוג להקים עמותה ציבורית שיעודה מוגדר בתקנון כידוע 
לצערנו התברר .   ההתאגדות שלה והשימוש בכספיה נעשה בצורה מבוקרת

הקמת עמותה ל( שכולנו רואים את אזלת ידה בעת הזו ) הישראלית רוקרטיה ביבש
החסות התאגידית תחת  זהעל כן החלטנו להתארגן לענין . דרושים שבועות ארוכים

 .  אשר הנה עמותה רשומה ומוכרת לצרכי מס" יד לשריון"עמותת של 

ל "כוללים מפקדים בכירים לשעבר בצה הסיוע שהקמנו תחברי הנהלת עמות
אנו ננהל את הפעילות על פי כל . ומנהלים בכירים בעבר ובהווה במשק הישראלי

ד גיורא "עו –בכיר הכללים הנדרשים על פי חוק תחת פיקוח צמוד של יועץ משפטי 
אנו . בהתנדבות  מלאכתםאדרת ומשרד רואי החשבון שלום את כספי העושים 

מושכל ומבוקר כך שכל שקל , שימוש ממוקד בכספי התרומות מתחייבים  לעשות 
 . תי ללא ביזבוז וחוסר אחריות הנהוגים לעיתים בכספי תרומות יימצא יעוד אמ

 . לביצורה החברתי של המדינה אנו קוראים לכם להושיט ידכם לפעולה חיונית זו 

"  124' חט –עמותת יד לשריון " את הכספים ניתן להעביר באמצעות שיקים לזכות 
או לחילופין לבצע  11740חיפה ,  19חוף ' רח –יונתן אדרת : ולשלוח אותם לידי 

 . קבלות תשלחנה באופן מיידי

          

              הסיוע תעמות ר "יו –יונתן אדרת                                               . ( אלוף מיל)ארז  חיים
                        ם כיפוריומפקד החטיבה במלחמת 


