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מהדורה מיוחדת יום הזיכרון 2013

עם הפנים לתקווה
ירחון ברשת  -ארגון נפגעי פעולות האיבה

יזכור עם ישראל את
חללי פעולות האיבה
ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
מרכין ראשו לזכר חללי פעולות האיבה אשר
נפלו מיד אויב אכזר הרוצה לכלותינו.
טקס יום הזיכרון הממלכתי יערך ביום שני ,ה'
באייר תשע"ג 15 ,באפריל  ,2013בשעה
 13:00בחלקת נפגעי פעולות האיבה בהר
הרצל ,במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה
ונשיא בית המשפט העליון
לאתר ההנצחה

טקס יום הזיכרון בגן הטרור בתל אביב
ביום רביעי ,ה 10/4/13 -בשעה  ,17:45התקיים
טקס יום הזיכרון לחללי פעולות האיבה ,הנערך
בשיתוף פעולה מלא בין עיריית ת"א-יפו לבין
הארגון ,בגן הטרור בתל-אביב.
הטקס התקיים במעמד ראש עיריית תל אביב-יפו
וצביקה פוזיס-שחק ,יושב ראש הארגון היציג.
בטקס נכחו משפחות שכולות אשר יקריהם נפלו
ברחבי העיר ו/או היו תושבי העיר במועד נפילתם.
הקדיש נאמר ע"י יוסף אנידזר אשר בנו ליאור ז"ל,
נרצח בפיגוע במסעדת "ראש העיר" בתל אביב
ביום .13/5/06בטקס המרגש הופיעו הזמר שלמה
גרוניך ,מקהלת בית ספר "שבח מופת" אשר 7
מנרצחי הפיגוע היו תלמידיו ,מקהלת צופי תל
לתמונות מהטקס
אביב ועוד

רשויות ומועצות מקומיות זוכרות את חללי
פעולות האיבה
בעקבות פניית הארגון היציג לרשויות ולמועצות
המקומיות הועלתה מודעות הרשויות והמועצות
המקומיות להכללת שמות חללי הטרור בטקסי
להמשך קריאה
הזיכרון

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
חברת  AIGמעניקה לנפגעי איבה ובני
משפחותיהם הזדמנות להצטרף לתכנית
 TOPבתנאים
ביטוח תאונות אישיות
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

ראיון עם צביקה פוזיס-שחק יושב ראש
הארגון היציג

כניסה חינם לכל המוזיאונים השייכים למשרד
הביטחון

לקראת יום הזיכרון התראיין ,ביום שלישי ה-
 9/4/13צביקה פוזיס-שחק ,יושב ראש הארגון
לצפייה בראיון
היציג בערב חדש

 50%הנה במחיר הכניסה לכל אתרי רשות
הטבע והגנים

להוספת שם לקיר הזיכרון האינטרנטי
©  2013כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה.
עורכים :הדר אהרן-מועלם ,שגיא בנאו
להסרה מרשימת התפוצה irgun@irgun.org.il

*ההטבות לחברי ארגון בהצגת תעודת חבר בלבד!

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

