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 עם הפנים לתקווה
 ארגון נפגעי פעולות האיבה -ירחון  ברשת        

 

  
 :להתנדבות ולתרומות, לפרטים

 (ר”ע)ארגון נפגעי פעולות איבה 

 67319יפו -אביב-תל, 9רחוב בית אורן 

 03-6884729: טלפון

 03-6884724: פקס

 irgun@irgun.org.il: דואר אלקטרוני

 www.irgun.org.il: אתר אינטרנט

ן  “ח 666:בנק לאומי סניף: חשבון בנק לתרומות

 580060457: עמותה רשומה מספר  1395330

תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס  

 .לפקודת מס הכנסה 46על פי סעיף 

   Facebook: - ב גם אותנו חפשו

  
הארגון היציג                       ( ר"ע)ארגון נפגעי פעולות איבה 

 (במדינת ישראל)

 הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

 בהצגת תעודת חבר ארגון
 

  רידמן מכללת בקליניקת לטיפולים הנחות

  בחיפה

  סמליים במחירים אלטרנטיביים טיפולים סידרת

  .הארגון לחברי

AIG - אישיות תאונות בביטוח הנחות  

  ובני איבה לנפגעי מעניקה AIG חברת

  ביטוח לתכנית להצטרף הזדמנות משפחותיהם

  ייחודיים בתנאים   TOPאישיות תאונות

   ם"השק מועדון

  לחברי מציע טורס אשת הנסיעות חברת של

  מלונות 61-ב נופשים בהזמנת הטבות הארגון

 הארגון לחברי תינתן ההטבה .הארץ ברחבי

 .חבר כרטיס להצגת בכפוף היציג

   חן-רב רשת

  תעודת בהצגת הארגון לחברי הנחות מעניקה
 ₪ 27 – רגיל לסרט כרטיס עלות ,ארגון חבר

 במקום  ₪ 37 מימד תלת ולסרט  ₪ 37 במקום
 השבוע ימות לכל קבועה הינה ההנחה ₪ 47

  אביב תל סינמטק
 ₪ 400 של מיוחד במחיר מנוי לרכוש מציע

 במקום ₪ 750 -ו ,יחיד למנוי ₪ 600 במקום
 זוגי למנוי ₪ 1,100

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

   ליסין בית בתיאטרון קבועה הנחה

  40 של בגובה הנחה נותן ליסין בית תיאטרון
 בקופה כרטיס ממחיר אחוז

 למשרד השייכים המוזיאונים לכל חינם כניסה
 הביטחון

 רשות אתרי לכל הכניסה במחיר הנה %50
 והגנים הטבע

  חבר תעודת בהצגת ארגון לחברי ההטבות*

 !בלבד

 .  כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה © 2013

 שגיא בנאו, מועלם-הדר אהרן: עורכים

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

 אירועי חנוכה  
המחזמר הנפלא במחיר מיוחד לחברי   – הקוסם

 הארגון

  13:30בשעה  4/12/13, המחזמר יתקיים ביום רביעי

 בשהםבמרכז לאומנויות הבמה 

 

 לפרטים נוספים והרשמה              

 אירועי חנוכה  
 :במסיבות חנוכה בשלושה מוקדים צנענימרגלית 

 בשורשים ביהוד 1/12/13, ביום ראשון

 באורנים בחיפה 2/12/13, ביום שני

 באולמי חי בירושלים 3/12/13ביום 
 

 לפרטים נוספים והרשמה              

 אירועי חנוכה  
" הפילהרמונית ולהטוטי אור"קונצרט לילדים 

 מונדתרומת בנק הפועלים סניף תל 

יתקיים  , 4-12המיועד לילדים בגילאים , הקונצרט

בצהרים   12:30בשעה  29.11.2013ביום שישי 

 בהיכל התרבות תל אביב  

 לפרטים נוספים והרשמה            

 בר ובת מצווה לילדי הארגון 
  את הארגון ילדי 47 עם הארגון חגג 21/10/13 ביום

 השנתי המצווה ובת בר אירוע

  במרכז תפילין הנחת בטקס שהחל מרהיב באירוע

  והסתיים המערבי הכותל שבמתחם "התורה אש"

 .המדינה נשיא בבית מרגש בטקס
 

 בתמונות לצפייה                          קריאה להמשך 

 משתתפי אירוע בר ובת המצווה אומרים תודה
 לצפייה במכתבי התודה

 

  לפרויקט השני למחזור ההרשמה החלה

   "דורי הרב הקשר"
  הדור ובני תלמידים בה חינוכית ערכית תכנית

  ,הדורות בין מגשרים ,יחדיו לומדים השלישי

  בשילוב ,ומורשת חיים סיפורי ומתעדים חוקרים

 .המקוונת והסביבה הטכנולוגיה
 להמשך קריאה                        
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