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 ניוזלטר
לפרטים ,להתנדבות ולתרומות:
ארגון נפגעי פעולות איבה (ע”ר)

חברים וחברות יקרים

רחוב בית אורן  ,9תל-אביב-יפו 91309
טלפון13-9774129 :
פקס13-9774124 :
דואר אלקטרוניirgun@irgun.org.il :
אתר אינטרנטwww.irgun.org.il :
חשבון בנק לתרומות :בנק לאומי סניף 999:ח“ן
 0395331עמותה רשומה מספר571191451 :
תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס
על פי סעיף  49לפקודת מס הכנסה.

שלום רב לכולם,
אני שמח וגאה להיות שותף להשקת הניוזלטר הראשון של ארגון
נפגעי פעולות איבה-הארגון היציג .מטרתנו הינה לשתף ולעדכן תוך
מטרה לחזק  ,לעבות ולטייב את הקשר עם חברי הארגון וידידי
הארגון.
בניוזלטר אינטרנטי זה ,נעביר מידע עדכני על פעילויות הארגון סמוך
לביצוען ונשתף אתכם בתוכניות לעתיד ,כמו כן נשמח לשמוע את
דעתכם ולקבל מידע אותו נשמח להעלות ולשתף בו את שאר
הקוראים.
אז אנא אל תהססו ,שלחו לנו כל מידע או ידיעה אשר נראית לכם
חשובה ומעניינת ועורכי הניוזלטר ישתמשו בה ,בהתאם לשיקוליי
העריכה .
אנו ממשיכים במבצע איסוף כותבות מייל של החברים וידידי
הארגון ,אם הנכם יודעים על חברים או ידידים נוספים המעוניינים
לקבל את הניוזלטר ,אנא העבירו את המייל שלהם למערכת ונשמח
לצרפם.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לשגיא בנאו וללירון קורמן על נכונותם
להקדיש מזמנם ולערוך בהתנדבות את הניוזלטר של הארגון .

הנחה קבועה בתיאטרון בית ליסין
תיאטרון בית ליסין נותן הנחה בגובה של 04
אחוז ממחיר כרטיס בקופה  ,לחברים בארגון
נפגעי פעולות האיבה.
תנאי לקבלת ההטבה היא הצגת תעודת חבר
מטעם הארגון בקופת התיאטרון .
הטבה זו מצטרפת להטבות נוספות,
כניסה חינם לכל המוזיאונים השייכים למשרד
הביטחון.
כניסה חינם לכל אתרי רשות הטבע והגנים.
תנאי לקבלת ההטבה היא הצגת תעודת חבר
מטעם הארגון בקופות .
חפשו אותנו גם ב :facebook -

ניתן לשלוח חומר לניוזלטר לכתובת irgun@irgun.org.il
ארגון נפגעי פעולות איבה (ע"ר)
הארגון היציג (במדינת ישראל)
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 ניוזלטר
ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
"עלינו לקחת מן העבר את האש הבוערת ,ולא את האפר" (ג'יין ג'וארט)
ארגון נפגעי פעולות איבה הינו ארגון א-פוליטי ועל-מפלגתי ,והוא מאגד בתוכו אלפי משפחות שכולות ,אלמנות ,יתומים
ונכים ,שהוכרו על ידי מדינת ישראל כנפגעי פעולות איבה.בשנת  8991זכה הארגון בהכרה ממשלתית כארגון היציג הבלעדי
של נפגעי פעולות איבה.
ארגון נפגעי פעולות האיבה חרט על דגלו לפעול למען רווחת נפגעי פעולות איבה וליישום זכויותיהם מול הביטוח הלאומי.
ארגון נפגעי איבה מלווה את החברים בשיקומם ,עונה על צרכיהם המיוחדים ,ומשפר את איכות חייהם בנושאים ציבוריים
ואישיים כאחד  -בתחום החברתי ,הכלכלי ,התרבותי והרוחני.
במהלך שנות קיומו העמיק הארגון את פעילותו ומעורבותו בקרב החברים ,תוך שהוא מעודד אותם לפתח בתוכם רוח של
חברות ועזרה הדדית ומעודד אותם להתגבר על מגבלותיהם הפיזיות והנפשיות.
ארגון נפגעי פעולות האיבה  ,שהינו ארגון שלא למטרות רווח  ,פועל על סמך המנדט הציבורי שניתן לו ע"י מדינת ישראל ,
הכנסת ומשרד הרווחה  .התנהלות הארגון מתבצעת ע " פ סדרי מינהל תקין הנובעים מתקנון שנקבע ואושר ע " י רשם
העמותות ,תוך שקיפות מלאה בפני החברים ובבקרה צמודה של רואה חשבון ,מבקר פנים ויועץ משפטי.
בראש ארגון נפגעי פעולות האיבה עומד וועד נבחר וצוות מקצועי בראשות מנכ"ל .וועד הארגון נבחר אחת לשלוש שנים מבין
כלל חברי הארגון .חברי הועד מנהלים את הארגון ,עושים עבודתם בהתנדבות ,כשלנגד עיניהם עומדת טובת הארגון וטובת
חבריו.
כחלק מחיזוק הקשר בין חברי הארגון למטה הוקם דף פייסבוק בו מועלים מדי יום נושאים הנוגעים לחיי חברי הארגון,
כמו כן החל מחודש יוני  2102יעלה ניוזלטר חודשי ,אשר יופץ בדואר אלקטרוני וירכז את הנושאים החשובים מדי חודש.

מטפלים בכם אישית
לפני כחודשיים פנתה למחלקה המשפטית שלנו ,אחת מחברות הארגון וביקשה שנסייע לה לאשר כניסת מלווה עבורה
לחמי מרפא .מבדיקה שערכה מנהלת המחלקה המשפטית שלנו עם חמי מרפא ,הובהר כי אכן מעל גיל  ,56קיימת
זכאות למלווה לחמי מרפא ,ברם הפונה זכאית לחמי מרפא בשל מחלת הפסוריאזיס בה היא לוקה ובהוראה זו לא
עומדת לה הזכות להיכנס יחד עם המלווה .לאחר התערבות מנהלת המחלקה המשפטית ,אושר לפונה מלווה לחמי
מרפא.
אנו מזמינים אתכם לפנות לעו“ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת המחלקה המשפטית שלנו בכל פנייה ,בקשה או שאלה
בדוא“ל  law@irgun.org.ilונשמח לסייע.
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 ניוזלטר
מר מיכאל פואה ,יועץ שר הרווחה והשירותיים החברתיים ,מבקר בבית ארגון נפגעי איבה
ביום  86/6/81התארח בארגון ,מר מיכאל פואה ,יועץ שר הרווחה והשירותיים החברתיים אשר ביקש לשמוע מנציגי הארגון
על הבעיות הקיימות בטיפול בנפגע פעולות איבה והרעיונות שהארגון מציע לפתרון.
למר פואה ניתן הסבר על מבנה הארגון וכיצד הנו פועל וזאת בעזרת מצגת על הארגון היציג ו ולאחר מכן הועלו נושאים ,אשר
לדעת הארגון היציג דורשים שינוי  .שלל הדוגמאות אשר הוצגו למר מיכאל פואה המחישו יותר מכל את המצוקה וחוסר
ההתייחסות הנאותה של הרשויות המופקדות על הנושאים .בהתייחסותו ציין יועץ השר כי נחשף למידע רב שלא היה ידוע לו
לפני כן .לדבריו שורש העניין הינו השינוי התודעתי שצריכה לעבור החברה בישראל .יועץ השר הסביר כי בכוונתו לפנות לשר
עם הדברים שהועלו בפגישה ולבחון את האפשרויות לשינוי כולל מול שר הרווחה ולחילופין לפנות למנכ" ל המוסד לביטוח
לאומי לבחינת שינויים ושיפורים נקודתיים.

לארגון נפגעי איבה
הנני בת משפחה של נפגע פעולות איבה.
אני אמורה להתגייס בחודש הקרוב וברצוני להודות לארגון נפגעי איבה
והעומד בראשו  .על עזרתו  ,טיפולו ומעורבותו המסורה בקבלת תפקידי
כמשקית חינוך בצה"ל.
עלו והצליחו בהמשך דרככם.
הדר רוזנולד

ארגון נפגעי פעולות איבה זכה לראשונה

יאמר לזכותם של שר הרווחה משה

לתקציב ממשלתי בסך .₪ 162,222
מדובר בהישג חשוב אומנם הסכום היינו
מזערי ביחס לצרכי הארגון  ,אך עצם
ההכרה של המדינה כי לארגון היציג מגיע
תקציב ממשלתי היינה הישג חשוב.

כחלון ולמנכ"לית ביטוח לאומי
היוצאת אסתר דומיניסיני
כי הם הפנימו את העיוות ופעלו לשינוי.
התקצוב הציבורי של הארגון יאפשר
להרחיב ולהעמיק את הפעילויות למען
החברים.
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ארגון נפגעי פעולות האיבה "עותר להנצחה"
ארגון נפגעי פעולות האיבה עתר לבג"צ נגד ראש הממשלה ומשרד הביטחון למתן צו המורה להם לנמק ,מדוע לא יונצחו חללי
פעולות האיבה ,המלחמה והטרור באתר ההנצחה הלאומי בהר הרצל עם חללי מערכות ישראל.
העותרים מבקשים מבג" צ להוציא צו ביניים שיורה להפסיק את הפעולות שנועדו לקדם הקמת אתר הנצחה לחללי מערכות
ישראל בלבד.

מטפלים בכם אישית
אנדרטת חללי פעולות האיבה-הזנחה מכוונת או פושעת?
לאחר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה  ,בביקור שערך בהר הרצל באנדרטה לזכר חללי פעולות
האיבה והטרור גילה לתדהמתו ולמגינת ליבו יוסי צור חבר ארגון  ,כי האתר מלוכלך בצורה המעידה על הזנחה,
חוסר אכפתיות ,וחוסר רגישות ,זאת במיוחד על רקע חלקיו האחרים של הר הרצל בהם הכל מסודר ונקי למשעי ,
אירוע זה מייצג ומדגיש את היחס לו זוכה הארגון שלנו מגורמים ממלכתיים וציבוריים רבים.
יו" ר הארגון פנה לגורמים האחראים והסתבר כי קיימת מחלוקת בין משרד ההסברה למשהב"ט  /מנהל האתר מי
אחראי לניקיון האתר .הנושא טופל והמקום נוקה ,ואף הופקו לקחים לעתיד.

דעתכם חשובה לנו
ניוזלטר זה הוא הראשון שעולה לאוויר,
אנו מבקשים את הערות ,בקשות והצעות החברים כדי שנוכל לשפר ולהביא לכולם את המידע החשוב והמעניין.
והפעם,
אנו מבקשים הצעות לשם לניוזלטר של ארגון נפגעי פעולות איבה.

 © 2102כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה.

