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תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס  

 .לפקודת מס הכנסה 46על פי סעיף 

   Facebook: - ב גם אותנו חפשו

  
                      הארגון היציג ( ר"ע)איבה ארגון נפגעי פעולות 

 (במדינת ישראל)

 הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

 בהצגת תעודת חבר ארגון

 

 
 

 

  מציעה החברה - PROJECT RUDY החברה

  שני עד משקפיים לרכישת מיוחדים מחירים

 בשנה זוגות

 במקום ₪ 410 ליחיד שנתי מנוי - חיפה סינמטק
 ₪ 945 במקום ₪ 750 זוגי שנתי מנוי .₪ 535

  ₪ 680 מופעים 5 -ל מנוי – בחיפה מחול מנוי
 ₪ 750 במקום

 הארגון לחברי הנחות מעניקה חן-רב רשת

 לסרט כרטיס עלות ,ארגון חבר תעודת בהצגת
 37 מימד תלת ולסרט  ₪ 37 במקום ₪ 27 – רגיל

  ימות לכל קבועה הינה ההנחה ₪ 47 במקום  ₪

 השבוע

  במחיר מנוי לרכוש מציע אביב תל סינמטק
 -ו ,יחיד למנוי ₪ 600 במקום ₪ 400 של מיוחד

 זוגי למנוי ₪ 1,100 במקום ₪ 750

  כניסות 10 של כרטיסיה לרכוש ניתן בנוסף
 3 לאולם ₪ 250 במקום ₪ 200 של בעלות

 תיאטרון- ליסין בית בתיאטרון קבועה הנחה

 ממחיר אחוז 40 של בגובה הנחה נותן ליסין בית
 בקופה כרטיס

 למשרד השייכים המוזיאונים לכל חינם כניסה
 הביטחון

 רשות אתרי לכל הכניסה במחיר הנה %50
 והגנים הטבע

 !בלבד חבר תעודת בהצגת ארגון לחברי ההטבות*

 .כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה © 2012

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

 ד עמית הלל  "עו -ל חדש לארגון היציג "מנכ
  לארגון חדש ל"מנכ לתפקידו נכנס 2012 ספטמבר חודש בתחילת

   .היציג הארגון - איבה פעולות נפגעי

  ד"עו היוצא ל"המנכ את החליף ,הלל עמית ד"עו ,הנכנס ל"המנכ

                                                      2011 דצמבר בחודש תפקידו סיים אשר ,כהן רועי

 ...קריאה להמשך...                                                                 

 8/12 לחודש התגמולים תלושי בעניין הבהרה
  ? 8/12 חודש מתגמולי שנוכה "2000 מענק קיזוז" אותו מהו

  אשר 2000 מענק של ניכוי הופיע 8/12 לחודש התגמולים בתלוש

 הסכם בעקבות שכולות ומשפחות לנכים 5/11 חודש בתגמול ניתן

               החדשה העובדים להסתדרות המדינה בין שנחתם

 ...להמשך קריאה... 

 
 לאומי לביטוח המוסד בשיתוף הארגון לצעירי חשיפה יום

 אתגרים ועמותת
 פעולות נפגעי ארגון לצעירי חשיפה יום התקיים 9/9/12 ביום

 התקיימה במסגרתו אתגרים ועמותת לאומי ביטוח בשיתוף איבה

                                          חווייתית ספורט סדנת
 ...להמשך קריאה...   

 הרמת כוסית לשנה החדשה
 לשנה כוסית הרמת טקס הארגון במועדון נערך 10/9/12 ביום

-מור שלמה 'פרופ ,לאומי לביטוח המוסד ל"מנכ במעמד החדשה

   .יוסף
  כהן יואל ח"רו היוצא הארגון ממבקר הארגון נפרד הטקס במהלך

  לתפקידו נכנס אשר ,הלל עמית ד"עו ,הארגון ל"מנכ את ובירך

 יום באותו
 ...המשך קריאה... 

 הישראלית בחברה נפשי וחוסן שכול ,אובדן כנס
 היבטים .28-30/1/13 התאריכים בין באילת יתקיים הכנס

 ,סדנאות ,הרצאות .ומחקריים תיאורטיים ,קליניים ,יישומיים

   ושיח לדיון עגולים שולחנות סביב מפגש וכן ופוסטרים סימפוזיונים
 לפרטים   

 .איבה פעולות ולנפגעי ל"צה לנכי שיקומי מרכז-"חממה"ה
 ל"צה נכי של בשיקומם ועוסק וחצי כשנה לפני הוקם המרכז

 ,באומנות טיפול באמצעות ,השפלה מאזור איבה פעולות ונפגעי

 .ועוד שיחות ,וצילום מחשבים חוגי ,בספורט
 "בשיקום חדשות מגמות" כנס המרכז ערך 13/9/12 ביום

 ...להמשך קריאה... 
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