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פעילות ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג
"עלינו לקחת מן העבר את האש הבוערת ,ולא את האפר" (ג'יין ג'וארט)
ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג (במדינת ישראל) הינו ארגון א-פוליטי ועל  -מפלגתי ,והוא מאגד בתוכו אלפי
משפחות שכולות ,אלמנות ,יתומים ונכים ,שהוכרו על ידי מדינת ישראל כנפגעי פעולות איבה .בשנת  8991הוכרז הארגון על
ידי מדינת ישראל ,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.
הארגון מלווה את החברים בשיקומם ,עונה על צרכיהם המיוחדים ומשפר את איכות חייהם בנושאים ציבוריים ואישיים
כאחד  -בתחום החברתי ,הכלכלי ,התרבותי והרוחני .במהלך שנות קיומו העמיק הארגון את פעילותו ומעורבותו בקרב
החברים ,תוך שהוא מעודד אותם לפתח בתוכם רוח של חברות ועזרה הדדית ,ומעודד אותם להתגבר על מגבלותיהם
הפיזיות והנפשיות.
ארגון נפגעי פעולות האיבה ,שהינו מוסד ללא כוונת רווח ,פועל על סמך המנדט הציבורי שניתן לו על-ידי מדינת ישראל,
הכנסת ומשרד הרווחה .התנהלות הארגון מתבצעת על-פי סדרי מנהל הנובעים מתקנון שנקבע ואושר על-ידי רשם
העמותות ,תוך שקיפות מלאה בפני החברים ובבקרה צמודה של רואה חשבון ,מבקר פנים ויועץ משפטי.
בראש ארגון נפגעי פעולות האיבה עומד וועד נבחר וצוות מקצועי בראשות מנכ"ל ,וועד הארגון נבחר אחת לשלוש שנים
מבין כלל חברי הארגון ,העומדים בראש הארגון הינם חברי הועד ,הנבחרים אחת לשלוש שנים מבין חברי הארגון .הועד
הנוכחי נבחר בבחירות שהתקיימו באפריל  1084וחבריו הם :יהושע כהן – יושב ראש הארגון ,יצחק נסים– גזבר הארגון,
יו"ר ועדת כספים ,שרה קמחי – יו"ר ועדת רווחה ,אייבי מוזס – יו"ר ועדת הנצחה ,אמנון יהלומי – יו"ר ועדת תרבות.
חברי הוועד מנהלים את הארגון ועושים עבודתם בהתנדבות .כשלנגד עיניהם עומדת טובת הארגון וטובת חבריו.
מטרות
הארגון פועל למען רווחת נפגעי פעולות איבה ויישום זכויותיהם מול הביטוח הלאומי ושם לו למטרה ללוות אותם
בשיקומם ,לענות על צרכיהם המיוחדים ולשפר את איכות חייהם בנושאים ציבוריים ואישיים כאחד ,בתחום החברתי,
הכלכלי ,התרבותי והרוחני.
להלן פירוט מטרות הארגון מתוך תקנון הארגון:









לאגד את נפגעי פעולות איבה בארגון אחד אשר יהיה א-פוליטי ועל מפלגתי.
שמירת זכויות חברי הארגון ולייעץ להם בפני כל מוסד וגוף שהוא.
לווי חברי הארגון בשיקומם.
לדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות כלפי חברי הארגון ובני משפחותיהם.
עידוד חברי הארגון להתגברות על מגבלותיהם הפיזיות והנפשיות לשם הגברת ביטחונם.
קיום מגע וקשר בין חברי הארגון ולפתח בתוכם רוח של חברות ועזרה הדדית.
עידוד ופיתוח פעילות חברתית ותרבותית.
לעשות כל פעולה המועילה לענייני חברי הארגון.
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להלן חלק מהפעילות הארגון:
























לשמור על זכויות הנפגעים ומתן יעוץ והכוונה במשרדי הארגון ומידע בנוגע לזכויותיהם המגיעות עפ"י חוק.
מחלקה משפטית בראשות עורכת דין המעניקה ייעוץ וסיוע משפטי (ללא ייצוג) חינם לחברים ,לגביי זכויות
המגיעות ע"פ חוק.
קיום משא מתן עם משרדי ממשלה לשיפור מתן השירות והטיפול בנפגעי פעולות איבה.
מערך תמיכה משפטי לקידום חקיקה והטבות עבור ציבור חברי הארגון.
ביטוח חיים קבוצתי לחברים ובני זוגם.
ביטוח סיעודי ובריאות לכלל נכי פעולות איבה.
קרן עזרה הדדית להלוואות ללא ריבית והצמדה לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה.
מתן מלגות ללימודי השכלה גבוהה לחברי הארגון וילדיהם.
הוקם אתר אינטרנט לרווחת נפגעי פעולות איבה ,כתובתו. www.irgun.org.il :
טקס בר מצווה שנתי לילדים נפגעים וילדי נפגעי פעולות איבה.
ימי כיף לילדים נפגעים וילדי נפגעי פעולות איבה.
קייטנות בארץ ובקנדה לילדים נפגעים וילדי נפגעי פעולות איבה.
קיום ערבי תרבות ופנאי לחברי הארגון בכל רחבי הארץ.
ארגון טקס יום הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה ,השתתפות נציגי הארגון בטקסי זיכרון והנצחה.
ארגון אירועי תרבות ופנאי וימי כיף בחופשות הקיץ.
הוצאת ביטאון "התקווה" אחת לכ 3 -חודשים עד  4חודשים ,עם עדכוני הזכויות וההטבות לציבור חברינו.
הוצאת עלון אלקטרוני "עם הפנים לתקווה" ,אחת לחודש .במידה והנך מעוניין כי העלון יועבר אליך מדי
חודש ,אנא העבר אלינו כתובת הדוא"ל מעודכנת.
קיום משא ומתן עם משרדי ממשלה לשיפור מתן השירות והטיפול בנפגעי פעולות איבה.
השגת הטבות והנחות מגופים שונים עבור ציבור חברי הארגון.
הענקת כרטיס חבר עם תמונה לכלל חברי הארגון.
גיוס תרומות ותמיכות עבור פעילות הארגון וציבור החברים.
קבלת עדיפות בבידוק בטחוני ביציאה מהארץ בנמל התעופה בן גוריון עם הצגת כרטיס חבר ארגון.
השגת הנחות במוזיאונים של משרד הביטחון.

בכבוד רב,
יהושע כהן
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג (במדינת ישראל)
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