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

דבר היו"ר לשנה החדשה – מר צביקה פוזיס שחק:
בשם הארגון אני מאחל לחברים ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה,
אנו עומדים בפתח שנה חדשה ,שנה המציבה אתגרים כלכליים,
חברתיים וביטחוניים רבים ,תקוותי כי נצלח אותה ,ובכוחות משותפים
נקדם את הארגון שלנו למקום טוב יותר ,מקום בו ראוי לו להיות.
ביום שני ה 10.9.2012-בשעה  17:00נרים כוסית לרגל ראש השנה
תשע"ג שתתקיים בבית הארגון ברח' בית אורן  ,9ת"א ,במעמד פרופ'
 ...המשך קריאה...
שלמה מור יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.

שיתוף פעולה עם עיריית ת"א
בחודשים האחרונים הורחב שיתוף הפעולה עם עיריית ת"א-יפו
בשני מישורים:
 .1הארגון זכה זו הפעם הראשונה למענק בסך של כ₪ 10,000-
מעריית תל-אביב ולהנחה בגובה  67%בדמי הארנונה.
 .2 .2ביום  9/8/12התארח סגן ראש עיריית ת"א-יפו במועדון
הארגון היציג והועלו בפניו רעיונות לשיתופי פעולה בין הארגון
...להמשך קריאה...
לעיריית ת"א-יפו.

רחוב בית אורן  ,9תל-אביב-יפו 67319
טלפון03-6884729 :
פקס03-6884724 :
דואר אלקטרוניirgun@irgun.org.il :
אתר אינטרנטwww.irgun.org.il :
מר צביקה פוזיס שחק חשבון בנק לתרומות :בנק לאומי סניף 666:ח“ן
 1395330עמותה רשומה מספר580060457 :
תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

פגישה עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הפרופ' ש .מור יוסף
ביום  2/8/12נערכה פגישה בין מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,מנהלת אגף
איבה ומנהלת אגף השיקום לבין יושב ראש הארגון היציג ,מ"מ מנכ"ל
הארגון ויו"ר ועדת הנצחה בארגון ,גזבר הארגון ,יו"ר ועדת תרבות
בארגון ונציג הארגון במועצה לביטוח לאומי ומנהלת המחלקה המשפטית
בארגון .בפגישה הוצגו בפני מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי רעיונות הארגון
לייעול הטיפול בנפגעי איבה ולקידום זכויותיהם הן במישור הפרטני והן
...להמשך קריאה ...פרופ' שלמה מור יוסף
במישור הארגוני.

ימי כיף לילדי ארגון נפגעי פעולות איבה
במהלך חודשי הקיץ אירגן הארגון  4ימי כיף לילדי הארגון.
ימי הכיף התקיימו ב 4-מוקדים :בית הלוחם באר שבע ,בית הלוחם
בירושלים ,בית הלוחם בחיפה וקאנטרי חולון.
בכל אחד מהמוקדים נהנו המשתתפים מארוחות בוקר וצהרים,
פעילויות עשירות לילדים שכללו פינות יצירה ,מתנפחים ,משחקי שולחן
 ...לצפייה בתמונות מארבעת ימי הכיף...
ועוד ומבילוי בבריכות

מישהו מטפל בך – המחלקה המשפטית
סיוע לאלמנת פעולות איבה
אלמנת פעולות איבה ,חברת הארגון היציג ,פנתה למחלקה המשפטית
בארגון לאחר שלא עמדה בתשלומי שכר הדירה וקיבלה התראה מבעל
הדירה כי אם לא תשלם את חובה תאלץ לפנות את הדירה .בעקבות
התערבות נציגי הארגון ,עברה האלמנה אימון להתנהלות כלכלית
נכונה ,קיבלה סיוע חריג בתשלום שכר הדירה למשך שנה והלוואה
 ...להמשך קריאה...
לכיסוי חובותיה לבעל הדירה
סיוע לאם שכולה
אם שכולה ,חברת הארגון ,עברה ניתוח בברך .בחודשים שלאחר הניתוח היה עליה לעבור
טיפולי פיזיוטרפיה .החזר הוצאות הנסיעה לא אושר מאחר והאם השכולה מימשה את
זכאותה לרכישת רכב ,עם זאת ,לאחר פניית מנהלת המחלקה המשפטית ולאחר שהוכח
שהאם לא יכלה לנהוג וכי בחלק מהתקופה לא היה מי שינהג עבורה ,שולמו החזרי הנסיעות
 ...להמשך קריאה...
היחסיים.
©  2012כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה.
להסרה מרשימת התפוצה irgun@irgun.org.il

הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
בהצגת תעודת חבר ארגון

החברה  - RUDY PROJECTהחברה מציעה מחירים
מיוחדים לרכישת משקפיים עד שני זוגות בשנה.
סינמטק חיפה  -מנוי שנתי ליחיד  ₪ 410במקום
 .₪ 535מנוי שנתי זוגי  ₪ 750במקום .₪ 945
מנוי מחול בחיפה – מנוי ל 5 -מופעים ₪ 680
במקום .₪ 750
רשת רב-חן מעניקה הנחות לחברי הארגון
בהצגת תעודת חבר ארגון ,עלות כרטיס לסרט
רגיל –  ₪ 27במקום  ₪ 37ולסרט תלת מימד 37
 ₪במקום  ₪ 47ההנחה הינה קבועה לכל ימות
השבוע.
סינמטק תל אביב מציע לרכוש מנוי במחיר
מיוחד של  ₪ 400במקום  ₪ 600למנוי יחיד ,ו-
 ₪ 750במקום  ₪ 1,100למנוי זוגי.
בנוסף ניתן לרכוש כרטיסיה של  10כניסות
בעלות של  ₪ 200במקום  ₪ 250לאולם ,3
הנחה קבועה בתיאטרון בית ליסין -תיאטרון בית
ליסין נותן הנחה בגובה של  40אחוז ממחיר
כרטיס בקופה .
כניסה חינם לכל המוזיאונים השייכים למשרד
הביטחון.
 50%הנה במחיר הכניסה לכל אתרי רשות
הטבע והגנים.
*ההטבות לחברי ארגון בהצגת תעודת חבר בלבד!

חפשו אותנו גם ב Facebook: -
פעולות איבה (ע"ר) הארגון היציג (במדינת ישראל)

