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 תרומה לארגון היציג
 

 64ר עפ"י סעיף ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג של מדינת ישראל מוכר כמוסד ציבורי מלכ"
מאגד בתוכו אלפי משפחות שכולות, אלמנות, יתומים ונכים,  הארגון היציג הכנסה.-לפקודת מס

רגון על ידי מדינת ישראל, הוכרז הא 8991שהוכרו על ידי מדינת ישראל כנפגעי פעולות איבה. בשנת 
 הכנסת והממשלה כארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה.

 
ארגון נפגעי פעולות האיבה, חרט על דגלו לפעול למען רווחת נפגעי פעולות איבה וליישום זכויותיהם 
מול הביטוח הלאומי ושאר מוסדות המדינה. הארגון מלווה את החברים בשיקומם, עונה על 

בתחום החברתי,   -חדים ומשפר את איכות חייהם בנושאים ציבוריים ואישיים כאחד צרכיהם המיו
 הכלכלי, התרבותי והרוחני.

 
מס ומופנית ישירות לעזרה וסיוע -לידיעתכם כל תרומה שניתנת על ידכם מוכרת כהוצאה לצורכי

אישי וכן כל תרומה שתתקבל תשלח לתורם תעודת הוקרה מכתב תודה  –על  לנפגעי פעולות איבה.
 קבלה על סך התרומה. 

 
הארגון היציג, פונה אליכם בבקשה להרים תרומה למען  –רים, ארגון נפגעי איבה תורמים יק

 רווחתם של נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל. 
 

יום בכל  -לידיעתכם, הארגון היציג מאוד בתוכו את מרבית נפגעי פעולות איבה בארץ והוא פועל יום
תנאיהם ולפעול למימוש זכויותיהם ולערוך עבורם אירועי תרבות, פנאי, ולסייע דרך לשפר את 

 עבורם כלכלית בכל דרך אפשרית.
 

 -משפחות הנפגעים מבקשות לראותכם כשגרירים של רצון טוב ולסייע ולתרום למשפחות מוכות
הארגון שלמענו כולנו רוצים לפעול ועל כך  –הארגון היציג מבקש לראותכם ידידים ונאמני  גורל.

 תבואו על הברכה והתודה.
 

 :הארגון היציג -שם ארגון נפגעי פעולות איבה-חשבונות בנקים לתרומות על
 

 .0335331 :מס' חשבון ,666 :מס' סניף (:01)בנק  בנק לאומי לישראל
 

 ת גם במטבע זר.כתובת למשלוח המחאו ,ניתן לשלוח המחאות אישיות ואו העברה בנקאית
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 תודה על שפתחתם את ליבכם לסייע לאלו הזקוקים לכך יותר מכל.
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