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  2023רואר פב 7    
 

 לכל המעוניין לתרום לנפגעי רעש האדמה בטורקיה 

 

 ש האדמה בטורקיה עלנפגעי ר סיוע חירוםהנדון: 

 

למצוקה  באזורבימים האחרונים נקלעו עשרות אלפים מהתושבים טורקיה  דרום בעקבות הרעש החריף שפקד את .1

לשכת המסחר  נערכהם הטורקי בשעה קשה זו, ולתמוך בע  יכולתנולעזור כמיטב על מנת קשה ומסכנת חיים. 

  ,וציוד חיונירופות מזון, תשל  תרומותרגון לסייע בא ,בהובלת סגן הנשיא של הלשכה, נמרוד ערד טורקיה-ישראל

ות שגרירו שגרירות טורקיה בישראל מסייעים יזמהל .מזרח טורקיהדרום הנחוצים בדחיפות לנפגעי רעש האדמה ב

 ישטח שתקצה  Turkish Airlinesחברת התעופה , ישראל בטורקיה, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים

 .AFADהטורקי  סיועארגון הן וכ ,וללא עלות בתרומה הסיועלשם שינוע מטען במטוסיה 

 וכן המגזר הפרטי עםארגוני החברה האזרחית ולבצע חיבורים  סיד ישראל, המסייע לתכלל את עבודת אנו מודים ל .2

 . של האוכלוסייה שנפגעה באסוןהצרכים  עיקראת מפות ל

ובין  גרה ובחירום, הענקת סיוע הומניטרי בששנה ב  25- של למעלה מ ביזמה לוקח חלק ארגון לתת, אשר לו ניסיון .3

, לרבות בעת משבר הקורונה וכן לנפגעי המלחמה בין  אזרחים בעולםטבע ומלחמות היתר במצבים של אסונות 

של הארגון   יד את המרכז הלוגיסטייעמו הזרוע הלוגיסטית של היזמה יהווה את לתתארגון ה. אוקראינה לרוסי

 עופה. כנתם להטסה ושינועם לשדה התלשם קליטת התרומות, ה

זו בקרב ה פניפיצו את כמו כן, נודה אם ת  . במימוש יוזמה חשובה זו אנו פונים אליכם בבקשה להטות שכם ולסייע  .4

 בבקשה לקבלת סיוע גם מהם. ם עמכםהקשוריתפוצת החברות והארגונים 

או באמצעות צרכים המצורפת ו/בהתאם לרשימת ה In-Kindרומת מוצרים ת :קיימות שתי חלופות למתן סיוע .5

   .מבצעל מוצרים הדרושיםהלטובת רכישת ייעודית חירום לקרן  תרומה כספית

 בכם לפרטים הבאים:יודה על תשומת לרת התעופה, נודרישות עמילות המכס וחב קצרלאור לוח הזמנים ה .6

  .טוב-הר ה"תאז ,3רח' ההר  לתת, ארגוןשל  מרכז הלוגיסטיללאחר תיאום( )לשלוח את התרומות יש  •

 . ארוזים בקרטונים מקוריים, מסודרים על גבי משטח להישלחהמוצרים על  •

 .והמחיר המוצרים, הכמות, המשקלסוג  :תרומה להיות מלווה בתעודת משלוח, שבה יפורטוכל על  •

 michalw@latet.org.il ,2470408-054 ן:ניתן לפנות למיכל ויסמוצרים, ממזון ות ותרומתיאום ל •

או לפנות  ע"ש ארגון לתת 12-609-200803 - ם חו"ל"סיוע חירו ן-ביר לחתרומות כספיות ניתן להע •

 achinoaml@latet.org.il ,5641151-450: לוי לאחינועם

 שעות.  72הדרושים תוך אמצעים גייס את הסיוע, אנו מעוניינים ל בשל הצורך הדחוף ב •

 כאילו קיים עולם ומלואו"  -"כל המציל נפש אחת בברכת 

 

 גדי שושן      , בערן וינטרו

 טורקיה-סחר ישראלהמנשיא לשכת      מנכ"ל ארגון לתת

 

 

mailto:michalw@latet.org.il
mailto:achinoaml@latet.org.il


 
 
 

2 
 

 ה יקבטור פגעי רעש האדמה עבור נ לסיוע חירום הדרושים וציודצרים מו

 
 בגדים וציוד  חורף לילדים ולמבוגרים

 שמיכות 
יםמעיל  

שם מעילי ג  
 מגפיים

 סווטשרט 
סיים מכנ  

 כפפות 
 צעיפים 
 גרביים

 כובעי צמר
 בגדים תחתונים 

 
 מוצרי מזון

להכנה / קל    מוכןיבש / מזון   
 מזון לתינוקות 

 שימורים
 

 תרופות וציוד רפואי 
 מטהרי מים

 ערכות עזרה ראשונה 
 אינפוזיות 

יםב תרופות כלליות לזיהומים ולכא  
 

 ציוד היקפי 
 אוהלים

 מיטות מתקפלות 
 שקי שינה 

 תנורי חימום 
 גנרטורים 

ראש  סיפנ  
 פנסי יד 

   תרמוסים
 מטענים 

 
 מוצרי היגיינה 

וליםטטי  
 סבון 

 אלכוג'ל
םמגבוני  

ט נייר טואל  
 תחבושות היגייניות 


