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 ד"תשרי תשע, 2013ספטמבר  13' גיליון מס

 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

  אביב תל סינמטק

   מיוחדים במחירים וכרטיסיות מנוי
 יחיד למנוי ₪ 600 במקום ₪ 400

 זוגי למנוי ₪ 1,100 במקום ₪ 750

   כניסות 10 של לכרטיסיה ₪ 250 במקום ₪ 200

  בחיפה רידמן מכללת קליניקת

  סמליים במחירים אלטרנטיביים טיפולים סידרת

  .הארגון לחברי

AIG - אישיות תאונות ביטוח  

AIG משפחותיהם ובני איבה לנפגעי מעניקה  

  תאונות ביטוח לתכנית להצטרף הזדמנות

  ייחודיים בתנאים   TOPאישיות

 טורס אשת הנסיעות חברת של ם"השק מועדון

  ברחבי מלונות 61-ב נופשים בהזמנת הטבות

  .הארץ

  חן-בר 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

   ליסין בית תיאטרון

 ממחיר אחוז 40 של בגובה קבועה הנחה נותן
 בקופה כרטיס

 למשרד השייכים המוזיאונים לכל חינם כניסה
 הביטחון

 רשות אתרי לכל הכניסה במחיר הנה %50
 והגנים הטבע

 בכפוף היציג הארגון לחברי ניתנות ההטבות*

 !חבר כרטיס להצגת

 .  כל הזכויות שמורות לארגון נפגעי פעולות איבה © 2013

 שגיא בנאו, מועלם-הדר אהרן: עורכים

 irgun@irgun.org.il להסרה מרשימת התפוצה 

   

   צהרון עבור החזר בקבלת סיוע – בכם מטפלים

  לטפל יכול אינו אשר ,ראש פגוע ,איבה פעולות נכה

  המשפטית המחלקה בסיועה קיבל ,לבדו בילדיו

  צהרון במימון השתתפות השלמת ,בארגון

 קריאה להמשך                          

 הומניטריים מטעמים קביעות בקבלת סיוע
  קיבלה ,קטינות בנות לשתי אם ,איבה פעולות אלמנת

 החשמל בחברת הומניטריים מטעמים קביעות

  המחלקה מנהלת ,מועלם-אהרן הדר ד"עו של בסיועה

 .בארגון המשפטית

 קריאה להמשך                                                  .

   היציג הארגון לחברי ומצדיע מחבק הגבול משמר

 של א"ת 101 שחר יחידת קיימה 18/8/13 ביום

  ולחימה בפשיעה ללחימה היחידה  הגבול משמר

  היציג הארגון עם פעולה בשיתוף מקיימת - בטרור

  הגבול משמר על והדרכה הסברה ,תצוגה של אירוע

                          השונות והיחידות

 בתמונות וצפייה קריאה להמשך                             

 2013 כיף ימי

 :כיף ימי שני התקיימו 2013 אוגוסט חודש במהלך

  באר לתושבי שבע באר הלוחם בית 13/8/13 בחום

   והדרום שבע

  חיפה לתושבי בחיפה הלוחם בבית 22/8/13 ביום

       והצפון

 והצפון חיפה       והדרום שבע באר בתמונות לצפייה

לשנה , שחק-פוזיסצביקה , ר הארגון"ברכת יו

 החדשה  

בני  בשם הארגון היציג אני מאחל לחברים ולכל 

,  ושלווהשקט , שנת שלום, ישראל שנה טובה ומתוקה

 .שנה של עשייה וצמיחה

ְכֶלה נָׁ  תִּ ְללֹוֶתיהָׁ  השָׁ ֵחל וְקִּ נָׁ  תָׁ ְרכֹוֶתיהָׁ  השָׁ  ּובִּ

   בארגון התקיימה החדשה לשנה הכוסית הרמת

 הארגון וחברי שמולי איציק כ"ח בנוכחות 25/8/13 ביום

 להמשך קריאה וצפייה בתמונות                                

 

  -הבהרה 

לא ניתנת הנחה בחשבונות  ( ל"כמו גם לנכי צה)לצערנו לנכי פעולות איבה 

למקבלי הבטחת , הנחות אלו ניתנות לנכים בנכות כללית. החשמל והמים

 .למקבלי שירותים מיוחדים ועוד, הכנסה
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