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 :להתנדבות ולתרומות, לפרטים

 (ר”ע)ארגון נפגעי פעולות איבה 

 3731937יפו -אביב-תל, 9רחוב בית אורן 

 03-6884729: טלפון

 03-6884724: פקס

 irgun@irgun.org.il: דואר אלקטרוני

 www.irgun.org.il: אתר אינטרנט

          666: בנק לאומי סניף: חשבון בנק לתרומות

 580060457: עמותה רשומה מספר  1395330ן “ח

  46תרומות לארגון מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 

 .לפקודת מס הכנסה

   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

  במחירים אלטרנטיביים טיפולים סידרת

   .הארגון לחברי סמליים

AIG - אישיות תאונות בביטוח הנחות  

  ובני איבה לנפגעי מעניקה AIG חברת

  לתכנית להצטרף הזדמנות משפחותיהם

 ייחודיים בתנאים   TOPאישיות תאונות ביטוח

 שקם נופש 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
   ₪ 250 במקום ₪ 200 של בעלות

   ליסין בית בתיאטרון קבועה הנחה

        של בגובה הנחה מעניק ליסין בית תיאטרון
 בקופה כרטיס ממחיר 40 %

 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 

   

 לית לארגון"מינוי מנכ
  אבידן ניצה 'גב מונתה 2013 דצמבר חודש בתחילת

  ניסיון בעלת הינה אבידן ניצה .הארגון לית"למנכ

  שנים 'מס במשך וכיהנה ,העמותות בתחום ניהולי

   ."סם-אל" עמותת לית"כמנכ

 החשוב בתפקיד בהצלחה לניצה מאחלים אנו

  את תצעיד כי ומאמנים עצמה על שנטלה והמאתגר

 .מטרותיו להגשמת הארגון

 2014בחירות 
 .הארגון לוועד 2014 לבחירות להיערך החל הארגון

  את ויוביל הבחירות ועדת ר"כיו יכהן לוי יצחק הרב

 קריאה להמשך                                  הבחירות הליך

 בסיוע הארגון קיבל חבר החזר ממעסיקו  
  כפול תשלום קיבל כי סבר מעסיקו אשר , הארגון חבר

  לנכות החל ,ומהמעסיק לאומי לביטוח מהמוסד

  ."התשלום כפל" בגיל החזר החבר של מתגמוליו

  בארגון המשפטית המחלקה מנהלת פניית לאחר

  הופסק בעקבותיה ,נוספת בדיקה נערכה למעסיק

 במשך שנגבו הסכומים הארגון לחבר והושבו החיוב

 קריאה להמשך                              .שנים 'מס

 קבוצת הליכה
  לחברי הליכה קבוצת הקמת לקדם החל הארגון

  ,גופנית בפעילות שתעסוק משפחותיהם ובני הארגון

 .בצעדות הארגון את ותייצג חברתית תגובש

  יושב ,שחק-פוזיס לצביקה לפנות ניתן נוסף למידע

 052-6495656 :בטלפון הארגון ראש

 עם קשר ליצור מוזמנים לקבוצה להצטרף המעוניינים

 03-6884729 :בטלפון ,המשרד מנהלת ,גלי

 סדנת צחוק בירושלים
  אלמנת ,וסרמן חיה של בהנחייתה ,צחוק סדנת

  את שכלה אשר היציג הארגון חברת ,איבה פעולות

 בשנת שלום בניצני טרור בפיגוע ל"ז אלי בעלה

  ויוגה צחוק סדנאות מנחה האחרונות ובשנים 2008

 שלישי ביום תתקיים ,אישית בהעצמה העוסקות

  ברחוב שרה יד באולם 19:00 בשעה 21/1/14

 בירושלים ,124 הרצל
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