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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
 

  מכללת בקליניקת לטיפולים הנחות

  טיפולים סידרת בחיפה רידמן

  לחברי סמליים במחירים אלטרנטיביים

   .הארגון
AIG - חברת אישיות תאונות בביטוח הנחות 

AIG  משפחותיהם ובני איבה לנפגעי מעניקה  

  תאונות ביטוח לתכנית להצטרף הזדמנות

  ייחודיים בתנאים   TOPאישיות
  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 

   

 .גדר לחמת הטיולים בסדרת ממשיך הארגון
  חיפה לתושבי גדר לחמת טיול נערך 31/7/13 ביום

 שבע באר לתושבי הטיול נערך 5/8/13 ביום והצפון

 בתמונות וצפייה קריאה להמשך      .והדרום

  אי בגין קנס בביטול איבה פעולות לנכה סיוע

 אשפה פינוי
 את הבין לא ,פגיעתו בשל אשר ,איבה פעולות נכה

  קיבל ,מגוריו שבעיר העירייה מפקח לעשות שנתבקש

 .קנס לתשלום הודעה

  ,בארגון המשפטית המחלקה מנהלת פניית בעקבות

 קריאה להמשך            .הקנס תשלום הודעת בוטלה

  שיקום מימון בקבלת איבה פעולות לנכה סיוע

 הלוחם בבית
  שיקום הומלץ 56% נכות בדרגת איבה פעולות לנכה

  הסמוך הלוחם בבית או מגוריו בעיר שיקומי במרכז

  שבעיר במרכז לשיקום התנגד הנכה .מגוריו לעיר

  בבית השיקום לאישור שיפעל לארגון ופנה מגוריו

  מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו פניית לאחר .הלוחם

  השיקום אושר השיקום לעובדת המשפטית המחלקה

 קריאה להמשך                          .הלוחם בבית

 סיעוד שעות בקבלת איבה פעולת לאלמנת סיוע

  ובעקבות ,היציג לארגון פנתה האלמנה של ביתה

  סיעוד שעות 43 לאלמנה אושרו והליווי הטיפול

 קריאה להמשך                           .שבועיות

 ימי כיף
  הארגון לילדי כיף ימי הארגון עורך הקיץ גם ,שנה כמדי

 :מוקדים בארבעה

 וחיפה שבע באר ,ירושלים ,חולון

 בתמונות וצפייה קריאה להמשך      

  החדשה השנה לקראת כוסית הרמת

 ד"תשע
  השנה לראש כוסית להרמת המסורתי הטקס

  בשעה 25/08/2013 בתאריך שיתקיים ד"תשע

  בית שברחוב איבה פעולות נפגעי בארגון 17:00

 קריאה והמשך להזמנה                            א"ת 9 אורן
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