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 עם הפנים לתקווה
 ארגון נפגעי פעולות האיבה -ירחון  ברשת        

 

  
 :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 

   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

 
AIG - אישיות תאונות בביטוח הנחות 

 משפחותיהם ובני  איבה פעולות לנפגעי
  ובני איבה לנפגעי מעניקה  AIG חברת

  לתכנית להצטרף הזדמנות משפחותיהם

ייחודיים בתנאים  TOPאישיות תאונות ביטוח

   
  טורס אשת הנסיעות חברת של ם"השק מועדון

-ב נופשים בהזמנת הטבות הארגון לחברי מציע

  לחברי תינתן ההטבה .הארץ ברחבי מלונות 61

 .חבר כרטיס להצגת בכפוף היציג הארגון

 

 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 © 2013

 שגיא בנאו, מועלם-הדר אהרן: עורכים

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

 עדכונים
  ותשלום הכנסה מס בתשלום השתתפות מענק לגבי הנחיות

 קריאה להמשך                                           הטלוויזיה אגרת

 ההנצחה היכל צ"בג
  עמדתו מביע אינו הוא כי דינו בפסק קבע העליון המשפט בית

 ההנצחה היכל בעניין הממשלה החלטת לצדקת באשר

                                                   הסבירות במתחם מצויה והיא מאחר בה התערב ולא ,ונכונותה

 קריאה להמשך              

 להצגה כרטיסים תורם הפועלים בנק

  הארגון בין פ"שת נוצר ,שחק צביקה ,הארגון ר"יו ביוזמת

  כרטיסים נתרמו במסגרתו ,מונד תל סניף הפועלים בנק לבין

 קריאה להמשך                                  "סיאם מלך" להצגה

 יוצאים לדרך עם הקרקס האפריקאי   2013נשפי פורים 
 :מוקדים בשלושה יערכו 2013 פורים נשפי

 בחיפה "אורנים" באולמי פורים נשף יערך 19/2/13 ביום

   ביהוד "שורשים" באולמי פורים נשף יערך 24/2/13 ביום

   בירושלים "חי" באולמי פורים נשף יערך 25/2/13 ביום

 והרשמה לפרטים            החלה ההרשמה

 הנצחה ארון
  במועדון הוצב ,מנדלביץ יוסי מר הנצחה ועדת ר"יו ביוזמת

  יקיריהם את להנציח המעוניינים חברים .הנצחה ארון הארגון

  ,ספרים ,חוברות לארגון להעביר מוזמנים ההנצחה בארון

יקיריהם את המנציחים ,(סביר בגודל) אחר דבר כל או דיסקים

        קריאה להמשך              

 הדין עורכי לשכת לבין הארגון בין פעולה שיתוף
  הארגון חבר ,ד"עוה לשכת של מצווה שכר פרויקט במסגרת

  מעוטי ,הארגון לחברי לאפשר במטרה ד"עוה ללשכת

 קריאה להמשך                          הולם משפטי ייצוג ,אמצעים

 Solution Abilities חברת לבין הארגון בין פעולה שיתוף
 ,ההייטק לעולם להיכנס המעוניינים ,מוגבלויות בעלי ארגון חברי

  מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו עם קשר ליצור מוזמנים

 נוסף מידע לקבלת                       בארגון המשפטית המחלקה

 הציבור פניות ועדת לחבר כהן יהושוע מר מינוי
  שליד הציבור לפניות בוועדה כחבר לכהן מונה כהן יהושע

  לוועדה תלונה להגיש המעוניינים .לאומי לביטוח המוסד

   ,03-6884729 :בטלפונים כהן ליהושע לפנות מוזמנים

 למינוי קישור                                             054-2286339  
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