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       ניוזלטר 
 ארגון נפגעי פעולות האיבה                                       

 

  
 :להתנדבות ולתרומות, לפרטים

 (ר”ע)ארגון נפגעי פעולות איבה 

 67319יפו -אביב-תל, 9רחוב בית אורן 

 03-6884729: טלפון

 03-6884724: פקס

 irgun@irgun.org.il: דואר אלקטרוני

 www.irgun.org.il: אתר אינטרנט

ן  “ח 666:בנק לאומי סניף: חשבון בנק לתרומות

 580060457: עמותה רשומה מספר  1395330

תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס  

 .לפקודת מס הכנסה 46על פי סעיף 

 ,  משפחות יקרות

 :פרויקט לדרך יוצא אלו בימים

   "האיבה פעולות נפגעי ילדי למען היציג הארגון"

  הכיף מימי לאחד להזמינכם מתכבדים אנו ובזאת

   נפגעי לילדי  2012  קיץ  בחופשת שנערוך

  נכים וילדים שכולים אחים ,יתומים ,איבה  פעולות

 הרשמה ודף לפרטים .18 עד 6 בגילאי

 Facebook: -חפשו אותנו גם ב 
  
  
 
  

(  ר"ע)ארגון נפגעי פעולות איבה 

 (במדינת ישראל)הארגון היציג 

  

 הטבות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
 בהצגת תעודת חבר ארגון

 
 

 

 
  הארגון לחברי הנחות מעניקה חן-רב רשת

  לסרט כרטיס עלות ,ארגון חבר תעודת בהצגת
  מימד תלת ולסרט  ₪ 37 במקום ₪ 27 – רגיל

  לכל קבועה הינה ההנחה ₪ 47 במקום  ₪ 37

 .השבוע ימות

 

  מיוחד במחיר מנוי לרכוש מציע אביב תל סינמטק
 ₪ 750 -ו ,יחיד למנוי ₪ 600 במקום ₪ 400 של

 .זוגי למנוי ₪ 1,100 במקום

  כניסות 10 של כרטיסיה לרכוש ניתן בנוסף
   ,3 לאולם ₪ 250 במקום ₪ 200 של בעלות

 

 תיאטרון- ליסין בית בתיאטרון קבועה הנחה

 ממחיר אחוז 40 של בגובה הנחה נותן ליסין בית

 . בקופה כרטיס
 

 למשרד השייכים המוזיאונים לכל חינם כניסה

 .הביטחון
 

 .והגנים הטבע רשות אתרי לכל חינם כניסה
 

 !ההטבות לחברי ארגון בהצגת תעודת חבר בלבד*

הארגון   –תודה רבה לכל התורמים לארגון נפגעי פעולות איבה 

 (  במדינת ישראל)היציג 
  הארגון של ופעילויותיו מטרותיו לקידום סייעו אשר התורמים לכל רבה תודה

   .2011-2012 בשנים

  של עשייתו להרחבת יוביל אשר בעתיד פעולה שיתוף להמשך מייחלים אנו

 :חבריו למען הארגון

  ,מ"בע לישראל כימיקלים ,מ"בע לישראל החברה ,מ"בע הפועלים בנק

  בנק ,ישרים מאיר הרב ,מ"בע הפיס מפעל ,מ"בע לטיולים המרכז למטייל

  ישרוטל מלונות רשת ,מ"בע לישראל החשמל חברת ,מ"בע לישראל לאומי

 ,ספיציקינו ואלסנדרו אנטיקולי עמנואלה ,אנאל אנסיארי ,אברם ענת ,מ"בע

 דב עזבונות קרן , מ"בע ישראל קאראט ,מ"בע טופ אייר-עף כדור טורניר

  ,ליברמן מאיר ,דורון שרית ,דובינסקי סווטלנה ,גופרברג ודי'ג ,ועטרה

 ודיר אתיה דיר ,אלה עוזרי ,שניר להב ,שדה יוסי ,לוי יעל ,אנדיארה ספקטור

 .ורבקה משה

 התרומות מוכרות לצורכי מס

  זעזוע מביעים (ישראל במדינת) היציג הארגון – איבה פעולות נפגעי ארגון חברי

 .בבורגס המזוויע מהרצח רב וזעם
 את שאיבדו המשפחות בצער ומשתתפים ראש מרכינים היציג הארגון חברי

  מהירה החלמה ומאחלים בולגריה ,בבורגס שארע הנורא בפיגוע יקיריהם

  ולשכוח לנוח ,לצחוק ,ליהנות ,לנפוש שביקשו ישראלים כי העובדה  .לפצועים

  יהודים היותם בשל רק ונפצעו מותם את מצאו ,זאת ובמקום יום-היום ממתחי

  יוכלו לא המרצחים כי נחישותנו את מחזקת אך ,עמוק לזעזוע גורמת ,וישראלים

 מחזקים אנו  .האומות ככל לחיות הזכות את מאיתנו ולמנוע רוחנו את לשבור

  כי ובטוחים השונות זרועותיהם על ישראל וממשלת הביטחון כוחות ידי את

 .הנרצחים דמם לנקמת ויפעלו השפל לפיגוע האחראים את יאתרו ,יום של בסופו
  מקום בכל אזרחיה על בנחישות להגן שתפעל ,ישראל ממשלת אל פונים אנו

   .יהיו הם באשר

  הארגון – איבה פעולות נפגעי ארגון בין הקשר להרחבת

  וכתובת החבר פרטי את העבירו אנא חבריו לבין היציג
 il.org.irgun@irgun : ל"לדוא העדכנית ל"הדוא
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 .כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה © 2012

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

  הארגון איבה פעולות נפגעי ארגון על מידע דפי לתרגום

 ומעברית לאנגלית מעברית מתנדבים מתרגמים דרושים ,היציג

 בפקס הארגון למשרדי  לפנות מתבקשים המתנדבים לרוסית
 il.org.revaha@irgun :  במייל או 6884724-03

 לנכה חניה תו -אישית בכם מטפלים

  המוכר ,66% של נכות בדרגת נפגע ,הארגון לחבר חניה תו לחדש סרב הרישוי משרד

 .בירך פגימה בגין היתר בין

  הרישוי למשרד פנתה ,בארגון המשפטית המחלקה מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו

  חל שלא רק לא ,הרישוי משרד בפני שהוצגו הרפואיים למסמכים בהתאם כי והבהירה

 החמרה שחלה אלא ,חנייה תו לו אושר בה השנה לעומת  הארגון חבר של במצבו שיפור

  ברור לא ,ולפיכך קצרים למרחקים בהליכה גם מתקשה הוא וכיום ימין בירך בפגימה

   .לתו בקשתו אושרה לא מדוע

 .לשנתיים חנייה תו הארגון לחבר אושר נוספת בדיקה ולאחר זו פנייה בעקבות

  בהם במקרים רק ניתן ,הארגון י"ע חנייה תו לקבלת הסיוע כי להבהיר מבקשים אנו

  עולה הרפואיים שמהמסמכים למרות הרישוי משרד י"ע נכה תו לקבלת הבקשה נדחית

 .הרפואי מצבו את לערער עלולה רכב ללא בדרכים המבקש תנועת כי

  שלנו המשפטית המחלקה מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד“לעו לפנות אתכם מזמינים אנו
   .לסייע ונשמח  il.org.law@irgun    ל“בדוא שאלה או בקשה ,פנייה בכל

   ...לדרך יוצא 2012 מצווה בת/בר פרויקט
  בני ,המצווה ילדי בנוכחות חגיגי מצווה בת/בר אירוע יתקיים 15.11.2012 ביום

  ארגון של פעולה בשיתוף מתקיים האירוע .ואומנים מכובדים אישים ,משפחותיהם

  קרן ,הפיס מפעל ,היהודית הסוכנות ,המדינה נשיא לשכת ,איבה פעולות נפגעי

 סרטון ,קריאה להמשך .הצפוני החשמל חברת וועד המערבי הכותל מורשת

 2003 בשנת הארגון עם פעולה בשיתוף החל ,היקר דודו

   .ואוהביו הארגון ממשפחת לחלק הפך ומיד

  מתחילת בלטו ל"ז דודו של הנתינה ויכולות הלב טוב

  ענייני לקידום והעזרה הארגון לבין בינו הפעולה שיתוף

   .לרגליו נר הייתה הארגון

  הארגון לחשיפת רבות שפעל ל"ז דודו את לעד נזכור

   .בפרט הכתובה ובעיתונות בכלל התקשורת בעולם

  פעולות נפגעי ארגון משפחת לכל חסר הנך ל"ז דודו

  מיוחד איש ,עליון בחסד עיתונאי ,נפלא אדם ,  האיבה

   .הארגון של הטובים מידידיו כאחד יזכר לעד אשר במינו

 .ברוך זכרו יהי

 ל"ז אורן דודו של לזכרו מילים

1948-2012  
  ביטאון את והפיק ערך ל"ז דודו

 של הרבעוני העלון," התקווה"

  הארגון איבה פעולות נפגעי ארגון

 במקצועיות שנים 9 במשך ,היציג

 .חיוך עם ותמיד ביסודיות

  יצא 2012 מאי חודש במהלך

 ,"דישראליס" פרויקט לפועל

  ,ברונר אילן של בראשותו

 10  של קבוצה נסעה במסגרתו

  פעולות נפגעי בינהם ,צעירים

 .ימים לעשרה לאוסטריה ,איבה

  התורמים בבתי התארחו הצעירים

 הפרויקט .ובסביבותיה בוינה וטיילו

  נוצרים תורמים י"ע ברובו מומן

 .ישראל אוהבי
  ,דוד-בן מוריה ,הארגון עובדת

 ניהלה ,לפרויקט שהצטרפה

 .מסע יומן במהלכו
 .... הקריאה להמשך                   

 לאומי לביטוח למוסד חוב -אישית בכם מטפלים

  כי לגלות הארגון חברת הופתעה 2012 בשנת .2007 משנת הכנסה הבטחת אושרה ,100% נכות דרגת בעלת ,ארגון לחברת
  מגמלת חודש מדי ינוכה זה חוב וכי ,הכנסה להבטחת ,₪ 154,000 -כ של סך חייבים ובעלה היא ,לאומי לביטוח המוסד לטענת

 .האיבה

 לנכס נחשב אינו החוק לפי אשר ,הארגון חברת של הרפואי רכבה וכי טעות נעשתה כי עלה ,היציג הארגון של ראשונית מבדיקה

  .החוב שנוצר לכך הביא ,המשפחה הכנסות בבדיקת בחשבון נלקח ,הכנסה להבטחת זכאות השולל

  ומקיפה חוזרת בדיקה ובעקבות איבה אגף מנהלת לסגנית פנתה בארגון המשפטית המחלקה מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו

 .מתגמוליה עתה עד שנגבו הסכומים את לה ולהחזיר החוב את הארגון לחברת לבטל הוחלט
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