
ארגון נפגעי
איבה פעולות 
הארגון היציג )במדינת ישראל(

נשף חנוכה
חיים משה
בהופעה 
בליווי 5 נגנים

בברכת ועד ארגון 
נפגעי פעולות איבה 

הארגון היציג )במדינת ישראל(

בברכת מנכ"ל וצוות 
ארגון נפגעי פעולות איבה 

הארגון היציג )במדינת ישראל(

זאב ראפ
יו״ר ועדת האתיקה

דוד ריחני
יו"ר ועדת תרבות

יהושע כהן
יושב ראש הארגון היציג

אייבי מוזס
יו"ר ועדת הנצחה, 

עו"ד רועי כהןנציג סקטור ההורים השכולים
מנכ"ל הארגון היציג

ניסים יצחק
גזבר הארגון ויו"ר ועדת כספים 

שרה קמחי
יו"ר ועדת רווחה,

דרכי התקשרות:נציגת סקטור אלמנים/ות
טל. 03-6884729  פקס. 03-6884724

irgun@irgun.org.il :מייל
www.irgun.org.il :אתר

  דף הפייסבוק של הארגון: ארגון נפגעי פעולות איבה 
)ע"ר( הארגון היציג )במדינת ישראל(

כנסו ועשו לנו

03
-6

87
61

80
ס 

פו
 ד

ת
קו

הפ
ר 

אי
י

2016

איחולי המשך שיתוף 
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המשתתפים,

בברכת חברים, 
חברי ועד הארגון היציג



ארוע חנוכה  אזור ירושלים
27.12.16 יום שלישי

אולמי "Wedding Club", ירושלים
האירוע כולל:

תפריט עשיר הכולל קבלת פנים, בר משקאות וקוקטיילים חופשי, 
חטיפים חמים וקרים. ארוחת ערב מלאה ושתיה חופשית, ישיבה מסביב 

לשולחנות,  המזון החם יוגש ע"י מלצרים.
תחילת האירוע בשעה 19:30

 קבלת פנים ובר עשיר, קוקטייל וחטיפים חמים וקרים
 הדלקת נרות חנוכה

 חלוקת אביזרים למסיבה, צילום מגנטים
 תקליטן שיקפיץ וירקיד את הקהל במסיבת ריקודים
 הזמר חיים משה בהופעה ים תיכונית, בליווי 5 נגנים

     Yהמזון כשר       Yגישה לנכים       Yחניות במקום

אולמי "Wedding Club" – רח' התעשייה 5, ירושלים 
קווי אוטובוס: אגד: מתחנה מרכזית: קו 15 )לרדת בתחנת 

האומן פינת הסדנא ומשם 300 מ׳ הליכה רגלית(.
ממרכז העיר: )רח׳ המלך ג׳ורג׳( קווים 34, 22, 13

בין המשתתפים יוגרלו פרסים: מקום ראשון- חופשה זוגית, מקום שני- 
טלוויזיה 32 אינץ׳ מקום שלישי- טאבלט נא לשמור את ספח הכרטיס!

מספר המקומות מוגבל! יש להזמין מקומות מראש למועד 
המסיבה הרלוונטי על בסיס מקום מגורי החבר.

ההרשמה הינה דרך אתר האינטרנט של הארגון בלבד, ובאמצעות 
www.irgun.org.il  :כרטיס אשראי, בכתובת
הבטיחו את מקומותיכם והרשמו עוד היום

עלויות הכרטיסים:
 כרטיס מסובסד לחבר/ת הארגון - 50 ₪ בלבד 

 כרטיס מסובסד לבת/בן זוג של חבר/ת הארגון – 50 ₪ בלבד
 כרטיס מסובסד לאורח של חבר/ת הארגון – 100 ₪ בלבד 

מס׳ הכרטיסים מוגבל ל- 2 כרטיסים לחבר ועוד 2 לבני משפחה בלבד.

אין כניסה לילדים מתחת לגיל 18.
נא להצטייד במצב רוח מרומם!

נשף חנוכה  אזור המרכז
24.12.16 מוצאי שבת

אולמי "אושן", גני התערוכה ת״א
האירוע כולל:

תפריט עשיר הכולל קבלת פנים, בר משקאות וקוקטיילים חופשי, 
חטיפים חמים וקרים. ארוחת ערב מלאה ושתיה חופשית, בירה חופשית, 

ישיבה מסביב לשולחנות,  המזון החם יוגש ע"י מלצרים.
תחילת האירוע בשעה 19:30

 קבלת פנים ובר עשיר, קוקטייל וחטיפים חמים וקרים
 הדלקת נרות חנוכה

 חלוקת אביזרים למסיבה, צילום מגנטים
 תקליטן שיקפיץ וירקיד את הקהל במסיבת ריקודים
 הזמר חיים משה בהופעה ים תיכונית, בליווי 5 נגנים

     Yהמזון כשר       Yגישה לנכים       Yחניות במקום

"אולמי אושן" – שדרות רוקח 101, תל-אביב 
קווי אוטובוס: דן:  מאזור בן יהודה, אלנבי - קווים 22 ו-389 אזור 

כרמלית, רעננה - קווים 48 ו-47 מרידינג – קו 12 קווים:  מסוף יהוד, 
רכבת האוניברסיטה - קו 137 אגד: תחנת ת"א, האוניברסיטה, מרכז 

הירידים. רכבת ישראל: עוצרת בתחנת האונ׳ - מרכז הירידים.
עלות חנייה במקום: החניה  לבעלי תו חנייה לנכה הינה ללא תשלום, אנא 

הגיעו עם הרכב בו תו החנייה לנכה. אורחים אחרים יקבלו מדבקת חנייה 
בכניסה.

בין המשתתפים יוגרלו פרסים: מקום ראשון- חופשה זוגית, מקום שני- 
טלוויזיה 32 אינץ׳ מקום שלישי- טאבלט נא לשמור את ספח הכרטיס!

מספר המקומות מוגבל! יש להזמין מקומות מראש למועד 
המסיבה הרלוונטי על בסיס מקום מגורי החבר.

ההרשמה הינה דרך אתר האינטרנט של הארגון בלבד, ובאמצעות כרטיס 
www.irgun.org.il  :אשראי, בכתובת

הבטיחו את מקומותיכם והרשמו עוד היום
עלויות הכרטיסים:

 כרטיס מסובסד לחבר/ת הארגון - 50 ₪ בלבד 
 כרטיס מסובסד לבת/בן זוג של חבר/ת הארגון – 50 ₪ בלבד

 כרטיס מסובסד לאורח של חבר/ת הארגון – 100 ₪ בלבד 
מס׳ הכרטיסים מוגבל ל- 2 כרטיסים לחבר ועוד 2 לבני משפחה בלבד.

אין כניסה לילדים מתחת לגיל 18.
נא להצטייד במצב רוח מרומם!

נשף חנוכה  אזור הצפון
25.12.16 יום ראשון

אולמי "כינורות", חיפה
האירוע כולל:

תפריט עשיר הכולל קבלת פנים, בר משקאות וקוקטיילים חופשי, 
חטיפים חמים וקרים. ארוחת ערב מלאה ושתיה חופשית, ישיבה מסביב 

לשולחנות,  המזון החם יוגש ע"י מלצרים.
תחילת האירוע בשעה 19:30

 קבלת פנים ובר עשיר, קוקטייל וחטיפים חמים וקרים
 הדלקת נרות חנוכה

 חלוקת אביזרים למסיבה, צילום מגנטים
 תקליטן שיקפיץ וירקיד את הקהל במסיבת ריקודים
 הזמר חיים משה בהופעה ים תיכונית, בליווי 5 נגנים

     Yהמזון כשר       Yגישה לנכים       Yחניות במקום

"אולמי כינורות" – רח' חלוצי התעשיה 36, מפרץ חיפה 
קווי אוטובוס: אגד: קו 136, מטרונית: קו 3.

בין המשתתפים יוגרלו פרסים: מקום ראשון- חופשה זוגית, מקום שני- 
טלוויזיה 32 אינץ׳ מקום שלישי- טאבלט נא לשמור את ספח הכרטיס!

מספר המקומות מוגבל! יש להזמין מקומות מראש למועד 
המסיבה הרלוונטי על בסיס מקום מגורי החבר.

ההרשמה הינה דרך אתר האינטרנט של הארגון בלבד, ובאמצעות כרטיס 
www.irgun.org.il  :אשראי, בכתובת

הבטיחו את מקומותיכם והרשמו עוד היום
עלויות הכרטיסים:

 כרטיס מסובסד לחבר/ת הארגון - 50 ₪ בלבד 
 כרטיס מסובסד לבת/בן זוג של חבר/ת הארגון – 50 ₪ בלבד

 כרטיס מסובסד לאורח של חבר/ת הארגון – 100 ₪ בלבד 

מס׳ הכרטיסים מוגבל ל- 2 כרטיסים לחבר ועוד 2 לבני משפחה בלבד.

אין כניסה לילדים מתחת לגיל 18.
נא להצטייד במצב רוח מרומם!


