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■■■; י*  לצי קוראים מטה. החתומים אנחנו.

ישראל. □טמן למען לתרום שבסתיו. לבל
 צה״ל של להתעצמות! ■וקדשו התרומות כל

הבאים: ליעדי□
חינוך א.

 צה׳׳ל. למסגרת מחוץ לכד זכו שלא סדיר כשרות לחיילים והשכלה חיכוך מתן
כלשהי. למסגרת משתייר שאינו גיוס, מגיל שלמטה כנוער טיפול

לו. זקוק כך שכל לנוער זה הצלה מבצע ולהעמיק להרחיב צה׳׳ל יוכל נוספים כאמצעים

לחימה אמצעי וייצור פיתוח ב.
 שאץ חדישים לחימה באמצעי להצטייד דצה״ל מאפשר הישראלית התעשיה מתוצרת זה פיתוח

 מפעלי של והפעלתם הקמתם מאפשר זה פיתוח לנו. למכרם שמסרבים או לרכשם
ואחר. טכנולוגי אקדמאי, עבודה לכוח תעסוקה ומקומות ומתוחכמים חיוניים תעשיה

□ אימוני ג.
וחייליו. מפקדיו של והמיומנות האימונים ברמת נמדדת צה״ל של איכותו  המתבטא פער האוייב, לצבאות צה״ל בין הפער שמירת על מקשים תקציביים קשיים
בולו, בעולם דבר שם צה״ל של האימונים ,ות— -------------------------- -----  לאיכות והמסגרת. הפרט תפעול כרמת

תיפגע. אם ובנפשנו

ר אל ד ע ת איש י מ שי ם מר מי ר תז ה
 משכרם. זד, סכום המעסיקים ינכו הוראתם לפי חודשים. 8 של תקופה למשך בחודש אחד יום של עבודה שכר לתרום מתבקשים השכירים

השכיר. מתרומת מם כל לנכות אין האוצר, עם להסכם בהתאם
לתורמים. כמיסוי הקלות קיימות האוצר, עם הסכם לפי — יכורד המרבה כל נטו. השנתית מהכנסתם 30/0 לתרום מתבקשים העצמאיים

ת מו ד יש תרו בי ע ה ת ל נו בו ש ח □1הב ל ם: קי הבאי
בע״מ לישראל לאומי בנק .1
בע״מ הפועלים בנק .2
בע״מ לישראל דיסקונט בנק .3
בע״מ המאוחד המזרחי בנק .4
בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק .5
בע״מ החייל אוצר בנק .6

 213669/95 חשבון מם׳
 05־483223 חשבון מס׳
 550־222111 חשבון מם׳
 116־511447 חשבון מם׳
 105־033111 חשבון מס׳
180500 חשבון מס׳

ישראל בטחון לחוון ש
צה״ל• להתעצמות •הקדן!שו־אבנוחו1/7לנ

03־256381 ,647364 !טל. הקריה, 17 ד׳ רח׳ תל-אביב,
ב׳)—א; סדר (קפי הציבורי הוועד

 המקומי השלטון מרכז יו״ר פנחס, אילון
 המורים הסתדרות יו״ר אמנון, אברמסון

פרסומאי דוד, אדמון
 ת״א המסחר לשכת נשיא אכנר, בן־יקר
 המדינה עובדי הסתדרות מזכ״ל ראובן, בן־עמי
 דאכרים התאחדות נציג אהרון, בן־עזר

 לישראל כימיקליס המנהלים, מועצת יו״ר חיים, גבתי
סופר חיים, גורי
 לישראל הראשי הרב שלמה, גורן הרב
 בע״מ דגון המנהלים, מועצת יו׳׳ר ראובן, הבט ד׳׳ר

שחקנית מרים, זוהר

 קיבה חבר מאיר, זורע (מיל.) אלוף
 קיבוץ חבר יוסף, טבנקץ

דן, טולקובסקי (מיל.) אלוף
 דיסקונט בנק של השקעות חברת טגב״ל

 ויצ׳׳ו עולמית נזכרות יו׳׳ר גניה, כנוביץ ד״ר
 ישראל מספנות מנכ״ל ישראל, ליברטדבסקי

 תנוכה מרכז מנכ״ל יצחק, לנדסמן
עורד־דץ אליהו, לנקין
 חיילים קבילות נציב חיים, לסקוב (מיל.) רא׳׳ל
 התנדבות לשירותי המרכז יו׳׳ד שרה, מלצר

 חשבון רואה יצחק, מן
הבטחון משרד סמנכ״ל יהודה, מירון

 המושבים תנועת של כללי מזכיר אריה, נחמקין
תעשיין זלמן, סוזאיב

 לישראל הראשי הרב — לציון הראשון יוסף, עובדיה הרב
 לאור מוציא (יואל), יעקב עמרמי
 כע״מ בלל הברת מנב״ל אברהם, פרידמן

עובדי של הארצי הארגון מזכיר יעקב, שפי
האוירית התעשיה

 התעשיינים התאחדות נשיא (כומה), אברהם שביט
 האנרגיה משרד דובר יצחק, שומרון
 היהלומים בורסת נשיא משה, שניצר
ישראל. לבטחון הקת יו״ר ישראל, פחרוב

ר דז ס ד* ריר * יוזז ר* רי^ורייד רירי• ו־עדירד־ררי ילרוגזזירז ז ״ ו ו י י


