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תרומות לארגון נפגעי פעולות איבה מוכרות לצרכי מס  

 .לפקודת מס הכנסה 46על פי סעיף 

   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

 

 
 

 

  מציעה החברה - PROJECT RUDY החברה

  שני עד משקפיים לרכישת מיוחדים מחירים

 בשנה זוגות

 במקום ₪ 410 ליחיד שנתי מנוי - חיפה סינמטק
 ₪ 945 במקום ₪ 750 זוגי שנתי מנוי .₪ 535

  ₪ 680 מופעים 5 -ל מנוי – בחיפה מחול מנוי
 ₪ 750 במקום

 הארגון לחברי הנחות מעניקה חן-רב רשת

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

  ימות לכל קבועה הינה ההנחה ₪ 47 במקום  ₪

 השבוע

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

 זוגי למנוי ₪ 1,100 במקום ₪ 750

  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

 רשות אתרי לכל הכניסה במחיר הנה %50
 והגנים הטבע

 !בלבד חבר תעודת בהצגת ארגון לחברי ההטבות*

 .  כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה © 2012

 שגיא בנאו, מועלם-הדר אהרן: עורכים

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

 בת מצווה לילדי הארגון הציג/בר
 בת/בר אירוע את היציג הארגון ערך 12/11/12 ביום

 במעמד ,הנשיא בבית מרגש טקס כשיאו המסורתי המצווה

                               פרס שמעון מר ,המדינה נשיא

 מהאירוע בתמונות ולצפייה הכתבה להמשך                          

  במועדון נופש בהזמנת היציג הארגון לחברי הטבות

 ם"השק
  חברת של ם"השק למועדון היציג הארגון פניית בעקבות

  בהזמנת הטבות הארגון לחברי מוצעים טורס אשת הנסיות

  לחברי תינתן ההטבה .הארץ ברחבי מלונות 61-ב נופשים

 קריאה להמשך       .חבר כרטיס להצגת בכפוף היציג הארגון

   איבה פעולות לאלמנת סיוע
 הייתה לה בארנונה הנחה עודכנה היציג הארגון בסיוע

 קריאה להמשך                                   האלמנה זכאית

 האיבה פעולות נפגעי ארגון בסיוע משפחות איחוד
  איחוד התאפשר היציג הארגון ל"מנכ של פנייתו בעקבות

  לא עימו לחתנה וילדיה איבה פעולות אלמנת בין משפחות

 קריאה להמשך                                  רבות שנים התראו

 התקווה לעיתון פנים מתיחת
  בשינוי חלק לקחת הביטאון לקוראי קורא היציג הארגון

 קריאה להמשך                                         הביטאון פני

 אירועי חנוכה יוצאים לדרך
 את ומזמין שמח אורים חג חבריו לכל מאחל היציג הארגון

 :מוקדים בשלושה שיערכו חנוכה במסיבות להשתתף חבריו

  "שורשים" האירועים בגן חנוכה נשף יערך 9/12/12 ביום

 ביהוד

  עובד בית – "עמוס בית"ב חנוכה נשף יערך 11/12/12 ביום

 לישראל חשמל חברת

 בירושלים "חי" באולמי חנוכה נשף יערך 16/12/12 ביום

 והרשמה לפרטים           
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