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תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס על פי 

 .לפקודת מס הכנסה 46סעיף 

 היציג הארגון-איבה פעולות נפגעי ארגון של הניוזלטר-למידעון שם בחירת
  !לעזרתכם זקוקים אנו  למידעון הולם שם עדיין אין ,יקרים ארגון חברי
  שבו בחודש .ואטרקטיבי קולע שם ולהציע רעיונות להעלות מוזמנים הנכם
   הארגון מתנת בספר יזכה ההצעה בעל  ניוזלטר-למידעון השם יבחר

 .הזה לחודש בניוזלטר מקום יתפוס וסיפורו

 בכוחך להשפיע בבחירת שם  , ה/כן את
  רצוי ,נדוש ולא מקורי ,משמעותי ,נעים צליל בעל להיות השם על :הנחיות

  לשתף תוכל ייבחר שהצעת השם אם ,איבה פעולות נפגעי לארגון הקשר עם
 שם כי חושב אתה מדוע חודש לאותו הניוזליטר בדף הארגון חברי כלל  את
                                 המייל לכתובת  לשלוח נא ההצעות את .הראוי השם הוא זה

il.org.revaha@irgun   שמכם את כראוי מלאו אנא ההצעה שליחת בעת 
 .המוצע והשם זהות תעודת ,בארגון החבר של המשפחה ושם הפרטי

 צוות הניוזליטר  , תודה

 מלגות לימודים לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
 של המסורתי הטקס בארגון התקיים 2012 ,במאי 16 ביום

 לחבריו לסייע דגלו על חרט אשר ,הארגון .מלגות חלוקת
  חברים מקדם ,מהחברה חלק להיות ולחזור להשתקם

 ארגון חילק השנה .ללמוד בחרו אשר ,משפחותיהם ובני
   .סטודנטים 60 לכ מלגות איבה פעולות נפגעי

 

 , משפחות יקרות
 :פרויקט לדרך יוצא אלו בימים

   "האיבה פעולות נפגעי ילדי למען היציג הארגון"
  הכיף מימי לאחד להזמינכם מתכבדים אנו ובזאת

   פעולות  נפגעי לילדי  2012  קיץ  בחופשת שנערוך
  6 בגילאי נכים וילדים שכולים אחים ,יתומים ,איבה

   .18 עד
   פעילות ומתחמי בבריכה אירוע יכללו האירועים
 :וביניהם ונוער ילדים ,לקטנטנים

 ,צעצועים מיטת  ,מתנפחים ,בריכה ,קצף מים מגלשת
 .וביליארד כדורגל ,אויר הוקי :משחקים שולחנות
 הרשמה ודף לפרטים ,יצירה ופינות מוזיקה

 משלחת תורמים מאנגליה בהר הרצל

 תורמים משלחת ביקרה ביוני 10 ביום
  פעולות נרצחי לזכר באנדרטה מאנגליה

  העלתה אשר המשלחת .הרצל בהר האיבה
  בסיועה הגיעה ,לארגון צנועה תרומה
 .גורדון מרגלית חברתנו של האדיב

 הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
 בהצגת תעודת חבר ארגון

 אביב-תל לסינמטק וכרטיסיה שנתי מנוי
 
 
 

  נפגעי ארגון לחברי מציע אביב תל סינמטק
 של מיוחד במחיר מנוי לרכוש איבה פעולות

  ₪ 750-ו ,יחיד למנוי ₪ 600 במקום ₪ 400
 .זוגי למנוי ₪ 1,100 במקום
 כניסות 10 של כרטיסיה לרכוש ניתן בנוסף
   ,3 לאולם ₪ 250 במקום ₪ 200 של בעלות

 בקביעות המוקרנים לסרטים הנחה 50%-ו
 .5-ו 4 באולמות

 
  תיאטרון- ליסין בית בתיאטרון קבועה הנחה

  אחוז 40 של בגובה הנחה נותן ליסין בית
 . בקופה כרטיס ממחיר

 
  השייכים המוזיאונים לכל חינם כניסה

 .הביטחון למשרד
 

 .והגנים הטבע רשות אתרי לכל חינם כניסה
 
 !בלבד חבר תעודת בהצגת ארגון לחברי ההטבות*
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 פיטורים פיצויי -אישית בכם מטפלים

  הארגון חברת ,מקומית ברשות עבודתה מקום את לעזוב פציעתה בעקבות נאלצה ,2002 בשנת בפיגוע נפצעה אשר ארגון חברת
 מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו פנתה שנים 10 חלפו כי העובדה חרף .פיטורים לפיצויי זכאית היא כי הרשות י"ע עודכנה לא

 ,פיטורים בפיצויי מזכה בריאותי מצב רקע על התפטרות כי הבהירה בה פנייתה ובעקבות ,לרשות בארגון המשפטית המחלקה
 .שחלף הרב הזמן חרף ,במלואם הפיטורים פיצויי הארגון לחברת שולמו

ל  “בקשה או שאלה בדוא, מנהלת המחלקה המשפטית שלנו בכל פנייה, מועלם-ד הדר אהרן“אנו מזמינים אתכם לפנות לעו
  law@irgun.org.il   לסייעונשמח  . 

  

 13/6/12 ביום

בשעות הערב התארחו במועדון הארגון היציג בני נוער   13/6/12ביום  
 .שבשדרות" נחשון"מהמכינה הקדם צבאית 

  למנהיגות הישראלית המדרשה - נחשון" הנוסף בשמה או ,נחשון מכינת
 ,שהוקמה הראשונה המעורבת צבאית-הקדם המכינה היא ,"חברתית
  בשבעה דוגלת המכינה .הארץ מכל וחילוני דתי לנוער המיועדת כמכינה

  ,והחברה הארץ הכרת ,ל"לצה הכנה ,מנהיגות ,ציונות ,יהדות :תווך-עמודי
 .משותף וניהוג לקהילה תורמת פעילות

 ר"יו עם שנים רבת הכרות לו אשר אזר אסף המדריך דרך נעשה למכינה הקשר
-פוזיס צביקה מר .ל"ז שחק חן-בת להנצחת העמותה ועם שחק-פוזיס צביקה הארגון

  בשנת סנטר בדיזנגוף הפיגוע על סיפר בו  "חיים סיפור" הנוער בני בפני הציג ,שחק
  האובדן עם משפחתו התמודדות דרכי ועל ל"ז שחק חן בת ,ביתו נרצחה בו ,1996

  על הנוער בני שמעו בהמשך .ל"ז שחק חן בת של מכתביה שואבים  הם אותו והכוח
  המצווה בת/בר ובסרט הארגון על במצגת וצפו הרב פועלו ועל היציג הארגון מבנה
  בפיגוע פציעתו סיפור את סיפר ,בארגון התרבות ועדת ר"יו ,כהן יהושע מר  .2012

  בחיפה בפיגוע יובל בנו את שכל אשר ,מנדלביץ יוסי מר ,6 בן ילד בהיותו בירושלים
  בדרכי הנוער בני את שיתפו ויוסי יהושע .בסיפורו הנוער בני את שיתף ,2003 בשנת

 .הקשה והאובדן הנכות עם התמודדותם
  ולסייע להתנדב רצונם את והביעו הארגון של מפועלו רבות התרשמו הנוער בני

                                  בפועלו הציבור שבשיתוף הרבה החשיבות הובעה ,השונות בפעילויות
  מהתודעה לחלק ייהפך האיבה פעולות נפגעי של שקיומם בכדי ,הארגון של

 .הציבורית

  טקס התקיים 13.06.12 בתאריך
 .מנע דוד ד"מעו פרידה

 כיועץ הארגון את שירת דוד
 .2003-2011 בשנים ,המשפטי

 המשפטי הלווי על לו מודים אנו
  לארגון סייעה הרבה ותרומתו

 .לקידומו רבות ועזרה היציג
 .היציג הארגון  !כח ישר
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