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עם הפנים לתקווה
ירחון ברשת  -ארגון נפגעי פעולות האיבה

ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג מאחל
לחבריו ,בני משפחותיהם ולכל בית ישראל ,חג
פסח כשר ושמח
ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג מאחל לחבריו ,בני
משפחותיהם ולכל בית ישראל ,חג פסח כשר ושמח .ביום
שלישי ה 19/3/13-נערכה בארגון הרמת כוסית לחג במעמד
מנהלת אגף השיקום הגב' כרמל סטינגר ובנוכחות חברי הארגון
להמשך קריאה

סיוע לחבר ארגון בקבלת מענק והלוואה לכיסוי חובות
חבר הארגון ,נכה פעולות איבה בדרגת נכות של  46%אשר
חווה שני פיגועים ,נקלע לקשיים כלכליים.
להמשך קריאה

סיוע לנכה פעולות איבה בקבלת הלוואה לכיסוי חובות
שנוצרו בשל טיפולי פוריות
בסיוע הארגון אושרה לנפגע פעולות איבה הלוואה לכיסוי
חובות שתסייע ,שנוצרו בעקבות טיפולי פוריות שעוברים
להמשך קריאה
הנפגע ואישתו.

שיתוף פעולה בין הארגון לצה"ל
מחלקת נפגעים בצה"ל מטפלת בצרכים המיוחדים של בני
המשפחות השכולות המתגייסים והמשרתים בצה"ל.
שיתוף הפעולה בין מחלקת הנפגעים בצה"ל לבין הארגון היציג
נוצר ,במהלך השנתיים באחרונות ,ביוזמת יו"ר הארגון ,צביקה
פוזיס-שחק ,בעקבות פניות של משפחות ,אשר נקלעו למצוקה
להמשך קריאה
לקראת ולאחר גיוס ילדיהם.

מסיבת פורים
הארגון חגג  3מסיבות פורים מוצלחות בשלושה מוקדים:
חיפה ,מרכז וירושלים
בשלושת האירועים נהנו חברי הארגון ואורחיהם מהופעה של
קרקס אפריקאי ,ממסיבת ריקודים ומארוחת ערב

סיוע לאלמנה ברכישת רכב
בעקבות סיוע מנהלת המחלקה המשפטית בארגון ,אושר
לאלמנת פעולות איבה ,שאין ברשותה רישיון נהיגה ,לרכוש
להמשך קריאה
רכב משומש
עמדת ופעילות הארגון בסוגיית הנצחת הכבאים
הארגון מתנגד להמלצת פרופ .אסא כשר לפיה יונצחו שלושת
הכבאים אשר נספו באסון הכרמל יחד עם חללי פעולות איבה
ביום הזיכרון בהר הרצל.
הארגון הודיע כי במידה ומדינת ישראל לא תחזור בה
להמשך קריאה
מעמדתה יוחרם הטקס ע"י הארגון
©  2013כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה.
עורכים :הדר אהרן-מועלם ,שגיא בנאו
להסרה מרשימת התפוצה irgun@irgun.org.il

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
 - AIGהנחות בביטוח תאונות אישיות
לנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם
AIGמעניקה לנפגעי איבה ובני
חברת
משפחותיהם הזדמנות להצטרף לתכנית
ביטוח תאונות אישיות TOPבתנאים ייחודיים
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.
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)

