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חבר/ה יקר/ה
שלום רב,
הנדון  :חומר הסבר על חברות בארגון נפגעי פעולות איבה,
הארגון היציג במדינת ישראל
ידוע לנו ,כי הנך מוכר כנפגע פעולות איבה מול המוסד לביטוח לאומי ואנו דווקא בימים קשים אלו כאשר כל
העורף הפך לחזית ומי כמונו יודע מה עוברים נפגעי פעולות האיבה ,הזיכרונות  ,המראות הקשים מוצפים שוב
מעוניינים כארגון היציג לנפגעי פעולות איבה בארץ ובעולם לפעול למענך מול הרשויות למען קבלת הזכויות
המגיעות לך על פי דין ולהעניק לך תמיכה וסיוע.
אי חברותך בארגון היציג לא מאפשרת לך לקבל זכויות המגיעות לך .כגון :ביטוח חיים לנכים
ולמשפחות השכולות ,הלוואות ללא ריבית ,סיוע כספי ומלגות לימודים לך ולבני משפחתך ,טיפול
משפטי למיצוי הזכויות המשפטיות והרפואיות ,אירועי תרבות ופנאי ,ימי כיף לילדים ולמשפחה.
אנו מאמינים כי הכוח של הארגון הנו באחדות ,לכן חשוב לנו שתימנה כאחד  /כאחת מחברי הארגון שלנו וכי,
המעורבות ההדדית החשובה הזו תדאג בעתיד ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות כלפי נפגעי פעולות איבה
ומשפחותיהם .
רק בזכות פעילות משותפת נוכל להגיע לידי השגת המטרות השונות של נפגעי פעולות איבה בארץ ובעולם.
חשוב לנו ,לפתח את הקשר הישיר עמך ו בין כלל נפגעי פעולות איבה על מנת לעזור להם להתגבר על
מגבלותיהם הפיזיות או הנפשיות בדרך של חברות ועזרה הדדית.
ובזה ,אנו קוראים לך להצטרף לארגון היציג וליהנות משלל הזכויות וההטבות המגיעות לך.
הנך מוזמן לקרוא בעיון רב ,את החומר הנלווה לדף זה  ,במידה ומצאת כי יש לך עניין להיות שותף במטרות עליהן
הארגון עומד ,אנא החזר את הטופס האחרון מלא ובכתב יד ברור.
ניתן להחזיר את הטפסים במעטפת גוביינא ללא עלות המצורפת בזו לכתובת בית אורן  ,9ת"א מיקוד 6731937 :או
לשלוח בפקס שמספרו.03-6884724 :
אנו עומדים לרשותך בכל שאלה או פניה בטלפון . 03-6884729

בברכה,
עו"ד רועי כהן,
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל
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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  1998הוכרז 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 ,תוךשהוא 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 ועד נבחר וצוות מקצועי בראשות מנכ"ל ,עו"ד רועי כהן .חברי הוועד נבחרים אחת
לשלוש שנים מבין כלל חברי הארגון .הוועד הנוכחי נבחר בבחירות שהתקיימו בפברואר  2017וחבריו הם :אייבי מוזס – יושב
ראש הארגון ויו"ר ועדת הנצחה ,יצחק נסים– גזבר הארגון ויו"ר ועדת כספים ,שרה קמחי – יו"ר ועדת רווחה ,דודו ריחני –
חבר ועד ,זאב ראפ – יו"ר ועדת אתיקה .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.

דמי חבר
ניכוי דמי החבר לארגון היציג מתבצע ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ,מתוך התגמול החודשי המשולם לנפגעים שהינם
חברי הארגון .סכומ י דמי החבר נקבעו על פי תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה ומעודכנים בהתאם לעידכוני משרד
הביטחון.
דמי החבר משמשים לתפעול השוטף של הארגון ,תפעול המשרד ,מימון פעילות שוטפות ,משלוח ביטאונים ומימון פעילויות
מסובסדות מטעם הארגון לרווחת חברי הארגון.
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דמי החבר צמודים למדד ומעודכנים ארבע פעמים בשנה .להלן הסכומים המשולמים נכון להיום (מעודכן לינואר  )2017כדמי
חבר בארגון:
חבר ארגון עד גיל  75כולל
₪ 35.15
₪ 21.84
₪ 7.03
₪ 64.02
₪ 12.52
₪ 76.54

דמי חבר בארגון
ביטוח חיים קבוצתי
קרן עזרה הדדית להלוואה
סה"כ
ביטוח סיעודי לנכים בלבד *
סה"כ

חבר ארגון מעל גיל  75כולל
₪ 35.15
-------------₪ 7.03
₪ 42.18
-------------₪ 42.18

ביטוח חיים קבוצתי של חברת הפניקס – נכים
חברי ארגון שהינם נפגעים על פי הגדרתם בחוק נפגעי פעולות איבה מן הגילאים  18שנה עד  69.5שנה זכאים להצטרף לביטוח
חיים קבוצתי בביטוח חיים מסוג ריסק בלבד (ללא מרכיב חסכון) בעלות חודשית של  ₪ 21.84בלבד ובהשתתפות של האוצר
בסכום זהה .זכאות למימוש הביטוח הינה עד גיל  75שנה .סכום הביטוח הינו על סך של  ₪ 110,000לערך צמוד למדד ,עד גיל
 .69.5ומגיל זה ועד  75סכום הביטוח הינו  ₪ 50,000לביטוח חיים זכאים אך ורק חברי הארגון.
ביטוח חיים קבוצתי של חברת הפניקס– משפחות שכולות  /אלמנים/ות  /יתומים משני הורים
חברי ארגון שהינם נפגעים על פי הגדרתם בחוק נפגעי פעולות איבה מן הגילאים  18שנה עד  69.5שנה זכאים להצטרף לביטוח
חיים קבוצתי בביטוח חיים מסוג ריסק בלבד (ללא מרכיב חסכון) בעלות חודשית נמוכה .זכאות למימוש הביטוח הינה עד גיל
 75שנה .סכום הביטוח הינו על סך של  ₪ 60,000ערך צמוד למדד ,עד גיל . 69.5ומגיל זה ועד  75סכום הביטוח הינו ₪30,000
לביטוח חיים זכאים אך ורק חברי הארגון.
ביטוח חיים קבוצתי של חברת הפניקס לבני זוג
בהתאם להסכם עם חברת הביטוח "כלל" – זכאים חברי הארגון לצרף את בנות/בני זוגם שגילם  18עד  69.5לביטוח החיים
מסוג ריסק בלבד (ללא מרכיב חסכון) ,בעלות חודשית של  .₪ 50הזכאות למימוש הביטוח הינה עד גיל  75שנה .סכום הביטוח
הינו על סך של  ₪ 110,000לערך צמוד למדד ,עד גיל . 69.5ומגיל זה ועד  75סכום הביטוח הינו . ₪ 50,000
ביטוח סיעודי קבוצתי של חברת הראל – לנכי פעולות איבה
על פי תקנות שנחקקו בכנסת עבור נכי צה"ל ,זכאים על פי דין נפגעי פעולות איבה מסקטור הנכים בין הגילאים  3עד 69.5
לביטוח סיעודי לכל ימי חייהם ,בעלות חודשית של כ ₪12.52-בלבד ובהשתתפות של המדינה בסך של כ ₪ 12.52 -נוספים .עם
תחילת ההצטרפות ,סכום הביטוח עומד על כ ₪ 2,500-בפיצוי חד פעמי .בהמשך ,יעבור המבוטח חיתום רפואי שיקבע את רמת
הכיסוי.
ביטוח בריאות קבוצתי של חברת הראל– לנכי פעולות איבה
נכי פעולות איבה זכאים לביטוח בריאות במימון מלא של אוצר המדינה .ביטוח הבריאות מכסה תרופות מיוחדות ,השתלות
וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל ,שלא נמצאים בסל הבריאות .גובה הכיסוי הינו :להשתלות איברים עד  ,₪ 3,800,00לטיפולים
מיוחדים בחו"ל עד  ₪ 380,000ולתרופות מיוחדות עד .₪ 1,500,000
קרן עזרה הדדית
קרן ההלוואות של הארגון מעניקה הלוואות בסכומים של עד  ₪ 10,000ללא ריבית וללא הצמדה בהחזר של עד  36תשלומים
מהתגמול החודשי לחברי הארגון על פי קריטריונים של ועדת הקרן.
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מלגות לימודים להשכלה גבוהה לחברי הארגון ובני משפחותיהם
קרן המלגות של הארגון מעניקה מלגת לימודים שנתית לחברי הארגון ולבני משפחתם מדרגה ראשונה ,המלגה מוענקת
לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,הזכאות הינה עד
פעמיים במשך כל תקופת תואר הלימודים של זכאי/ת המלגה.
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 :

דף פייסבוק המתעדכן באופן שוטף ומידי אודות פעילויות ,אירועים ופרויקטים למען החברים .חפשו אותנו:

"ארגון נפגעי פעולות איבה (ע"ר) הארגון היציג במדינת ישראל"
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.

הוצאת ביטאון "התקווה" אחת לכ 3 -חודשים עד  4חודשים ,עם עדכוני הזכויות וההטבות לציבור חברינו.

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.

ארגון אירועי יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות איבה

מתן תלושי שי כחלק מפרויקט "לידה מתוקה" ופרויקט "הכן עצמך לצה"ל".

ימי בריאות לרווחת החברים בשני סבבים לתושבי הצפון ולתושבי המרכז והדרום.

חלוקת ילקוטים לילדים העולים לכיתה א'.

בכבוד רב,

אייבי מוזס
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג :רח' בית אורן  ,9ת"א 6731937
Organization for Israel's Terror Victims The Representative Organization: 9 bet oren st, Tel Aviv 6731937 Israel

פקס Fax: +972 6884724 :טל'Tel: +972 6884729 :

דואר אלקטרוניmail: irgun@irgun.org.il :
ע"ר 58-006-045-7
אתר אינטרנטwww.irgun.org.il :
הארגון הוכרז כארגון היציג במדינת ישראל בשנת  '98לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל 1970 -

נא תלוש עמוד זה והחזר אותו חתום למשרדי הארגון
תאריך____________________ :

לכבוד
ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג
רח' בית אורן ,9
תל  -אביב 6731937
באמצעות פקס03-6884724 :

הצטרפות לארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג

אני החתום מטה ,מעוניין בזאת להצטרף כחבר לארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג,
עמותה רשומה מס' .58-006-045-7
אני מסכים כי ינוכו דמי חבר מהתגמול החודשי המשולם לי.



ידוע לי שחברותי בארגון היציג תיכנס לתוקף אך ורק עם אישור המוסד לביטוח לאומי לניכוי דמי החבר ודמי הביטוח
מהגמלה החודשית ,וכן ,כניסתי לרשימת חברי הארגון המועברת על ידי יחידת המחשוב של המל"ל .וניכוי דמי חבר
ודמי ביטוח בפועל בתלוש הגמלה החודשי.

שם _______________________ :משפחה _______________________ :ת.ז______________________ .
כתובת _______________________________ :יישוב ____________________ :מיקוד______________ :
טלפון ____________________ :פלאפון __________________________ :פקס____________________ :
תאריך לידה _________________ :דואר אלקטרוני___________________________________________ :
נא הקף בעיגול :מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א
סוג הפגיעה (נא הקף בעיגול):

משפחות שכולות,

*נכים :אחוזי נכות ,_________ %
תאריך פגיעה:

מס' ילדים ________ :מתחת לגיל _________ :18
אלמן/נה,

יתום/מה משני הורים,

נכים

נכות זמנית  /נכות צמיתה
.

חתימה_______________________ :

ידוע לי כי עם הצטרפותי כחבר בארגון היציג ,אהיה זכאי לביטוח חיים עד גיל ( 75כפוף לגיל הצטרפות עד  69.5שנה) ,זכאות
לצרף לפוליסת ביטוח חיים בני זוג ,ביטוח סיעודי ובריאות *(לנכים בלבד) ,הלוואה מהקרן לעזרה הדדית עד  ₪ 10,000ללא
ריבית והצמדה ,מלגת לימודים להשכלה גבוהה ,ייעוץ הכוונה וסיוע משפטי מהמחלקה המשפטית בארגון ,קבלת כרטיס חבר
בארגון (הטבות ,הנחות) ,השתתפות באירועים שונים כגון ,תרבות ופנאי ,טקס בר ובת מצווה ,ימי כיף ,הנחות ,או כל הטבה
אחרת הקיימת בארגון.
ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג :רח' בית אורן  ,9ת"א 6731937
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פקס Fax: +972 6884724 :טל'Tel: +972 6884729 :

