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עם הפנים לתקווה
ירחון ברשת  -ארגון נפגעי פעולות האיבה

אירועי חנוכה תשע"ג
השנה נהנו חברי הארגון ממגוון פעילויות לחג החנוכה
הארגון ערך מסיבות חנוכה בשלושה מוקדים :ת"א ,ירושלים
וחיפה
במסגרת שיתוף הפעולה עם עמותת נט"ל נהנו ילדי הארגון
ביום  12/12/12מההצגה קונץ וראי הפלאים להמשך קריאה
בנוסף נהנו חברי הארגון תושבי הצפון מכרטיסים להצגת
הילדים "גלי" – מתנת חברת חשמל

לפרטים ,להתנדבות ולתרומות:
ארגון נפגעי פעולות איבה (ע”ר)
רחוב בית אורן  ,9תל-אביב-יפו 67319
טלפון03-6884729 :
פקס03-6884724 :
דואר אלקטרוניirgun@irgun.org.il :
אתר אינטרנטwww.irgun.org.il :
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.

הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

בהצגת תעודת חבר ארגון
אירוע הוקרה למתנדבים ואירוע פרידה לעו"ד רועי כהן
בתחילת חודש דצמבר באירוע מרגש נפרד הארגון היציג
מהמנכ"ל היוצא עו"ד רועי כהן .אירוע הפרידה מעו"ד כהן
להמשך קריאה
שולב בערב הוקרה למתנדבי הארגון

החזרי ביטוח בריאות למשפחות השכולות
בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אפריל ,2012
השיב המוסד לביטוח לאומי ,בתגמול חודש אוגוסט 2012
את ההטבה בגין ביטוח בריאות  6שנים רטרואקטיבית

מועדון השק"ם של חברת הנסיעות אשת טורס
מציע לחברי הארגון הטבות בהזמנת נופשים ב-
 61מלונות ברחבי הארץ .ההטבה תינתן לחברי
הארגון היציג בכפוף להצגת כרטיס חבר.

להמשך קריאה

סיוע ליתומת איבה בקבלת תרופה
בעקבות התערבות הארגון היציג ,קיבלה יתומת פעולות
איבה ,חולת סרטן ,אשר התרופה היחידה שהביאה
להקלה במכאוביה אינה נמצאת בסל הבריאות ,מימון
להמשך קריאה
מיוחד מחברת התרופות

סיוע לאלמנת פעולות איבה בהקדמת מענק
והלוואה לנישואי בנה
בהתאם להוראות אגף משפחות והנצחה ,הזכאות
לקבלת מענק והלוואה לנישואי היתום קמה לאלמנה רק
לאחר נישואי היתום ,עם זאת בעקבות פניית הארגון
היציג ונסיבותיה המיוחדות של האלמנה ,אושרה
להמשך קריאה
הקדמת המענק והלוואה בחודשיים

ביטול קרן הסיוע
עד לחודש דצמבר  2012העניקה קרן הסיוע של הארגון
היציג לחברי הארגון ,אשר עמדו בקריטריונים המחמירים
של ועדת הרווחה ,מענקים עד לסך של  2,000ש"ח
בימים אלו נאלץ ועד הארגון היציג ,בצער רב ,לבטל את
קרן הסיוע המתקיימת מתרומות בלבד ,בשל העדר תרומות
וחוסר בתקציב
©  2013כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה.
עורכים :הדר אהרן-מועלם ,שגיא בנאו
להסרה מרשימת התפוצה irgun@irgun.org.il

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: -
ארגון נפגעי פעולות איבה (ע"ר) הארגון היציג
(במדינת ישראל)

