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עורך: 
ד"ר ערן ישראל, רכז תקשורת 

חברי המערכת: 
אסף, אורי  שרון,  גל  לוי,  נפתלי  לויה,   יהושע 
עו"ד חיים שמולביץ', פייבל לבון, מבקר איפ"א - רו"ח גבי איזק, 

יועמ"ש איפ"א - עו"ד חיים קנת 

רכזת מערכת: 
ליז משולם 

המערכת )איפ"א ישראל(: 
 שארית ישראל 37, יפו-תל-אביב 68165 

 )ת"ד 8446 ת"א 61048(
 טל: 03-6833174

 פקס: 03-6833442 
 info@ipa-israel.org.il

להזמנת מודעות לפרסום: 
 מנכ"ל איפ"א דוד אילוז במזכירות איפ"א

טל': 03-6833174 
 המודעות באחריות המפרסמים בלבד!

עיצוב והפקה:
 פרופיל - עיצוב, הפקה והוצאה לאור בע"מ

www.profil-design.co.il
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תוצאות הגרלת ביטאון איפ"א מס' 47
המספרים שעלו בגורל הם: 3691, 7607, 17864

על המחזיקים בכרטיסי הגרלה עם המספרים הללו ליצור קשר עם מזכירות 
איפ"א לקבלת הפרס, חופשה זוגית בישראל.

הגרלה חדשה בבטאון זה!

לכתוב  שהתנדבו  וצלמים,  כתבים   16 יש  שלכם,  היפה  ההיענות  ולאור  מערכת  יש  איפ"א  לביטאון 
ולצלם.

בכוונתי לדאוג להכשרה ולהסדרת תחומי העניין והכתיבה, מפקדים, גמלאים או כל מי שמעוניין לפרסם 
דבר מה יוכל להיעזר בהם. ואלה המתנדבים: כרמי מנשה, מנדי הוס, מרדכי גנון, שלמה עקרון, דורי 
גרשטיין, דוד משה, רועי סלם, רפ"ק עומר עדיקא, רפ"ק רם וילנאי, רפ"ק ניר מזור, עירי חמי, פנינית 

גנון שיין, רפ"ק שמוליק וייזנר, יוסי אסייג, פליקס מירושלים ומיכה.
לצורך ארגון קבוצת עבודה ברשת, כל המתנדבים מתבקשים להעביר כתובת דוא"ל מעודכנת למזכירות 

info@ipa-israel.org.il :איפ"א לליז משולם, מנהלת לשכת המנכ"ל, לכתובת
ובתוספת פרטים כמו טלפון נייד, כתובת ועוד.

מפגש מקצועי ראשון יתקיים לאחר שכולם יחזרו מחופשותיהם, אחרי החגים.
כל המעוניין להצטרף, יכול עדיין להעביר הפרטים לכתובת המצוינת כאן.

חלק מהחברים שהצטרפו ככותבים, עושים זאת, זה מכבר, כולל בביטאון זה. מיותר לציין, שהפעילות 
זוכה לכותרות, רק באם מישהו טרח לכתוב ולצלם. אין צורך לחפש איזון ואחידות, לא תמצאו. כפי שיש 

העושים יותר, כך גם לגבי הכותבים והמדווחים.
תודה לכל העושים במלאכה ותורמים מכישרונם וזמנם!

שלכם בידידות
דר' ערן ישראל

רכז תקשורת ואינטרנט

ת ו ר ת ו כ ה י  ר ו ח א מ

ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל
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יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל

עברה עלינו שנה לא פשוטה שהתחילה במבצע צבאי בדרום, בתווך נכנס משבר כלכלי כלל עולמי, כבר 
שכחנו, אבל היו בחירות בישראל. כמו ימאי המורגל במים סוערים, יום אחד של שקט ואנחנו מאבדים 
יציבות. אנחנו מסתובבים בעולם ולא מבינים איך הם שורדים את כל השקט והרוגע הזה. ההפתעה 
באה מכיוון לא צפוי, אורחי איפ"א ישראל, המגיעים מכל העולם. אתה שומע ולא מאמין, הם מדברים 
על מדינה יפה, רגועה, בטוחה, אנשים ידידותיים ושמחים, אחד המקומות היפים בעולם, לך תבין את 

האורחים המוזרים הללו, שלא מפסיקים לשבח את מדינת ישראל, את האירוח, אותנו.
יכולים לאחל לעצמנו לשנה החדשה היא, לדעת להקשיב לאורחים שלנו,  הברכה היפה ביותר שאנו 

לקבל את הדברים ולהפנים אותם.

שלכם בידידות ושנה טובה
יעקב טרנר

נשיא איפ"א ישראל

ובעיקר  התחומים  בכל  איפ"א,  של  בפעילות  ביותר  העמוסות  השנים  אחת  הייתה  הנוכחית,  השנה 
בתחום הנסיעות, האירוח, קשרי החוץ, ספורט, רווחה, תקשורת, סניפים, גמלאים ותרבות.

השנה אירחנו את כנס הנוער העולמי, ועדת התרבות העולמית קיימה את פגישתה השנתית בישראל. 
המסובסדת.  הנסיעות  תוכנית  במסגרת  לחו"ל  משפחותיהם  ובני  איפ"א  חברי  כ-5000  יצאו  השנה 
על הפרק אירועי תרבות גדולים בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, כל הכרטיסים נמכרו. השנה 

מרגישים את איפ"א ישראל, בארץ ובעולם.
ראשית, חובה להודות לכל העושים במלאכה וגם לכם, חברי איפ"א, השותפים לפעילות.

אני מאחל לנו, המשך עליה מתמדת ברמת הפעילות למען השוטרים, סוהרים, גמלאים ומתנדבים.

שנה טובה ועשירה בפעילות
יעקב שובל

סגן נשיא איפ"א

א " פ י א א  י ש נ ת  כ ר ב

ברכת סגן נשיא איפ"א

ן ד א מ ר ה ם  ו צ ל  ג ר ל
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الفطر عيد 
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

א " פ י א ת  ו ש ד ח
חדשות איפ"א

דוד אילוז מנכ"ל איפ"א
הפעילות  ובשיא  השנה  של  השלישי  השליש  בסיום  נמצאת  איפ"א 
שמתמקדות  ופעילויות  אתגרים  לפנינו  עומדים  בפתח  הארגון.  של 
באירועי התרבות המרכזיים, בכל הארץ וכן אירועי קיץ לחברי איפ"א 
יהושע  התרבות  רכז  של  המפורטת  התוכנית  את  משפחותים.  ובני 
לויה תמצאו בכתבתו בגליון זה ובביטאון הקודם )מס' 47(, בלוחות 

המודעות ובאתר האינטרנט של איפ"א.
במסגרת פעילות התרבות יתקיימו מופעים מרכזיים בירושלים, באר 

שבע, חיפה ותל אביב.

נסיעות
השנייה.  השנה  זו  המשלחות,  כל  עבור  אחת  הגרלה  מקיימים  אנו 
הנכון  בכיוון  צועדים  שאנו  התחושה  את  מחזקת  החדשה  השיטה 
המביא לחסכון בהוצאות ומאפשר לחברים שזכו בהגרלה לתכנן את 
יציאתם בצורה מסודרת. שיטה זו תמשך גם בשנים הבאות בהקפדה 

על הגרלה שוויונית ועמידה בקריטריונים שנקבעו.
לשמחתנו, תהליך קביעת החברים שזכו בהגרלה ויצאו למשלחות, חזרו 
והארגון עבר בצורה מופתית.  מלאי חוויות ומסרו כי תהליך התדרוך 
הדבר נכון גם לגבי אירוח משלחות וכנסים בינלאומיים אשר התקיימו 
בארץ. מנגנון איפ"א הוכיח את יכולתו ונתן גיבוי וסיוע לבעלי תפקידים 

בנשיאות בתחום אירוח משלחות והוצאת משלחות לחו"ל.

פרויקט השי השנתי
אנו פועלים ועובדים לקראת פרויקט השי השנתי לשנת 2010. במטרה 
רשתות  את  נוספת  כאופציה  ולהכניס  הרשתות  בחירת  את  להרחיב 

המזון. המבצע הנוכחי מתנהל בצורה יעילה.
נצלו  לא  אשר  איפ"א  חברי  ישנם  כי  נמצא  בארגון  שנערכה  מבדיקה 
את זכאותם הכספית מהשי השנה ומספר מועט של חברים אשר לא 
ניצלו את זכותם הכספית מהשי בשנה קודמת, ברשותם עומד סכום 

של 770 ₪.
עם  להם  המגיעות  היתרות  על  החברים  עדכון  בפרויקט  יוצאים  אנו 
הצעות אטרקטיביות לניצול זכאותם. מי שימיר את השי לנופש בכנפי 
למימוש  אצלו  הקיים  לסכום  בנוסף   ₪ 115 יקבל תוספת של  משק 

בנופש בארץ ובחו"ל.
איפ"א הינו הארגון היחיד אשר פונה ודואג לחברים לממש זכויותיהם 
וכספם וזאת מתוך דאגה להגברת שביעות הרצון. מי שמעוניין להמיר 
משלם  שאיפ"א  הסכום  את  בהמחאה,  לקבל  יוכל  לכסף,  השי  את 
לספק. דהיינו חבר שרוצה לנצל את הזכאות ברשתות, איפ"א משלם 
לספק סכום של 300 ₪ הרשת משתתפת בתוספת של 85 ₪ והחבר 

מקבל אפשרות לקנייה בסך 385 ₪.
איפ"א משלם לספק  כנפי משק.  נופש באמצעות  לתו  המרת תו שי 
סכום של 300 ₪, כנפי משק משתתפים בתוספת של 200 ₪ והחבר 

מקבל אפשרות לקנייה בסך 500 ₪.
חברי איפ"א המעוניינים להציע הצעות שיכללו בחוברת השי של שנת 

2010 יישלחו את הצעותיהם באמצעות פקס או דוא"ל לאיפ"א.

עדכון כתובות
את  עדכנו  טרם  שלצערנו  רבים,  איפ"א  חברי  ישנם 
כתובתם באיפ"א. הדבר מונע מהם להיות מחוברים 
מבקשים  אנו  לכן  הארגון.  פעילות  אודות  למידע 
מכל חברי איפ"א אשר שינה את כתובתו לשלוח לנו 
עדכון באמצעות מייל או פקס, לצורך עדכון הכתובת 
במאגר הנתונים של איפ"א. אנו לא מחוברים למערכת 
המחשוב של משטרת ישראל. הדבר יואיל לכם רבות 
במשלוח  מבוטלות  לא  כספיות  הוצאות  לנו  ויחסוך 
מכל  מבקשים  אנו  הזדמנות  באותה  כפול.  דיוור 
החברים שיש ברשותם כתובת א.מייל להעבירה אלינו. 
הדבר יסייע בעתיד בהעברת מידע מיידי ללא עלויות 

לחברי הארגון כולל קבלת ביטאון איפ"א לא.מייל.

עדכון כתובת
באמצעות פקס: 03-6833442

info@ipa-israel.org.il :באמצעות אמייל

איך אני יודע כמה כסף נשאר לי 
בכרטיס השי?

בדיקת יתרת כרטיס - איפ"א קארד
דרך הטלפון 03-6177808

www.gift-card.co.il דרך האתר
כסף שלא נוצל בשנים קודמות נשמר לשנה הבאה.

תקציב סניף
נעבירן  אנו  ינוצלו ברמת הסניף.  יתרות תקציב שלא 
לחברי הסניף באמצעות כרטיס איפ"א קארד בתוספת 
פי  על  הסניף  בתקציב  להשתמש  יכול  והחבר   15%

רצונו.

אירועי תרבות
ניתן  איפ"א,  לחברי  שמפורסמים  תרבות  אירועי 
להשתמש ביתרות תקציב הסניף לצורך מימון רכישת 

הכרטיסים באמצעות פנייה ליו"ר הסניפים.

בנק תשורות
עם  התשורות  בנק  את  מעשירים  אנו  אלה  בימים 
מוצרים חדשים ומטפלים בהוצאת דף פרסום הכולל 
לרכוש  ניתן  אותם  המוצרים  ועלויות  תמונות  בתוכו 
באיפ"א. בהמשך ניתן יהיה להזמין מוצרים באמצעות 
יו"ר  ידי  על  מרוכזת  בהזמנה  או  האינטרנט  אתר 
הסניפים. שירות זה ניתן כשירות רווחתי לחברי איפ"א 
מוצרים  מספר  לרכוש  רשאי  יהיה  איפ"א  חבר  וכל 
המוצרים  את  לרכוש  ניתן  כן,  כמו  מוגבלת.  בכמות 

במשרדי איפ"א.
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מי זכאי לסבסוד?
כל חבר איפ"א שמלאה לו לפחות שנת חברות באיפ"א וחתום לעוד 

שנה לפחות.
כמה פעמים בשנה אפשר לקבל את הסבסוד?

ליעדים  בשנה,  אחת  פעם  משק,  כנפי  באמצעות  מאורגן  לטיול 
המופיעים בחוברת הנסיעות של כנפי משק בלבד.

לאיזה יעדים אפשר לקבל את הסבסוד?
המופיעים  הנסיעות,  רכז  ע"י  שהוגדרו  ונופשונים  מאורגנים  לטיולים 

בחוברת של כנפי משק בלבד.

ביטוח לפני יציאה לחו"ל
לטיול  לצאת  מחברים  שנבצר  לאחר  זו,  בשנה  מקרים  מספר  לאור 
בגין  מלאים  ביטול  דמי  לשלם  נאלצו  החברים  משלחות,  או  מאורגן, 

ביטול כרטיסי טיסה.
מומלץ לכל החברים, לבצע ביטוח נסיעות לפני כל טיסה כדי למנוע 
תשלום מלא עבור כרטיסי טיסה, עקב מחלה או מקרה אחר אשר מונע 
הכרטיסים  עבור  כספי  החזר  יקבל  החבר  לטיסה.  החבר  יציאת  את 

בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותו.
מידע זה נמסר לנו על ידי חברות נסיעות וכדאי לנצלו מכיוון שעלות ביטוח 

נסיעות לחו"ל אינו יקר יחסית למחיר עלות הכרטיסים בדמי ביטול.

תנחומים

נשיא איפ"א

חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א

צוות המנגנון

משתתפים בצער המשפחות על מות יקירהם

עמרם חיון ז"ל
זיד עאמר ז"ל

ארבילי אברהם ז"ל
דהן מרסל ז"ל

מתתיהו בן שושן ז"ל
אימו של יהודה אפרגו

אימו של ניצב אהרן פרנקו, פיבי פרנקו ז"ל
אדי קייזר ז"ל מתנדב ופעיל באיפ"א

"יהי זכרם ברוך"

רכישת מוצרים במשרדי איפ"א:

בימי שלישי וחמישי
משעה: 10:00 עד השעה: 12:00

כנס פעילים

הקשר  בנושא  דיון  נקיים  הקרובה  הנשיאות  בישיבת 
של חברי איפ"א ליו"ר הסניפים שלהם, בעיקר במערך 
כחולה.  ומשטרה  שב"ס  מג"ב,  הסדירים,  הסניפים 
חברי  בין  הקשר  ופיתוח  למודעות  להביא  המטרה 

איפ"א ליו"ר הסניפים.
לאור סקר שנערך על ידי חברת כנפי משק, מתוך כמות 
של 100 חברי איפ"א כ-70 חברים דווחו כי ישנו נתק 
לפעילות הארגון  בנוגע  והמידע  היו"ר סניף  לבין  בינם 
התקבלו  כן,  כמו  מפורסם.  ואינו  לידיעתם  מובא  אינו 
תלונות מצד חברי הארגון בנוגע למידע שמפורסם ע"י 
הארגון בנושא אירועי תרבות, אטרקציות ומופעים שונים 
שאינו מובא לידיעתם ואינם יודעים על קיום האירועים.

בנוסף לכך, ניצול תקציב הסניף לרווחת חברי איפ"א, 
לא מנוצל לפעילות והכספים נשארים בקופת איפ"א. 
במקום לנצלם עבור סיורי מורשת, טיולים חד יומיים, 
 2009 תרבות.  לאירועי  כרטיסים  ורכישת  נופשונים 
לדוגמא:  הכרטיס.  מחיר  את  משמעותית  יוזיל  הדבר 
כרטיס לאירוע בהיכל התרבות בתל אביב עולה לאזרח 
וכרטיס  מחיר  את  מסבסד  התרבות  רכז   .₪  120
והוא נמכר לחבר איפ"א במחיר של 65 ₪. באמצעות 
סבסוד של 50 ₪ מתקציב הסניף, החבר יכול לרכוש 

את הכרטיס בעלות של 15 ₪ בלבד.

טיולים מאורגנים לחו"ל וסבסוד 
של 100 דולר

חברת  מול  עובד  שאיפ"א  שנייה  שנה  זו  לשמחתי 
שסוכמו  ביניים  סיכומי  פי  ועל  משק  כנפי  הנסיעות 
חברים  כ-5000  הוציאה  איפ"א  כי  נמסר  כה  עד 
הן  נופשונים,  מאורגנים,  לטיולים  משפחותיהם  ובני 
נוסעים  מספר  של  זו  כמות  לבודדים.  והן  בקבוצות 
לחו"ל באה כתוצאה מעבודה מסורה של רכז הנסיעות, 
ובשיתוף פעולה  איפ"א  מנגנון  בגיבוי  זלקוביץ  אלכס 

עם חברת כנפי משק.
ביותר  מהגדולים  הוא  זה  בתחום  הפעילות  נפח 
מאורגנים  טיולים  להוציא  מתכוונים  אנו  באיפ"א. 
בסבסוד של 100 דולר פעם בשנה. בכדי להרחיב את 
סל ההטבות ולתת ביטוי לחברים אשר לא זכו לצאת 
למשלחות ומעוניינים לנסוע לחו"ל בעלות מסובסדת.
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ענת ביבר
רכזת אירוח

כנס הנוער העולמי 2009 בישראל
דר' ערן ישראל

העולמי.  הנוער  לכנס  לישראל  הגיעו  מדינות  עשרה  מאחת  נוער  בני 
הכנס נערך בכל שנה במדינה אחרת ומשתתפים בו בני נוער בני 16-7, 

ילדי שוטרים חברי איפ"א.
אוסטריה,  הונגריה,  אירלנד,  מהולנד,  נוער  בני  לישראל  הגיעו  השנה 

שוודיה, נורווגיה, פינלנד, ארה"ב, רומניה, ניו -זילנד ואוסטרליה.
צוות  הוקם  בעולם,  באיפ"א  החשובים  לאחד  הנחשב  הכנס,  להכנת 
בראשות סגן נשיא איפ"א ישראל ונטלו בו חלק חברי נשיאות, מנכ"ל 
בנשיאות  האירוח  רכזת  ידי  על  נעשתה  הכנס  הכנת  מקצוע.  ואנשי 
תיאמה,  הכינה,  הכנס",  כ"מפקדת  שימשה  ביבר, שאף  ענת  איפ"א, 

ליוותה, הייתה בכל מקום, ודאגה לכל.
ליד נשיאות איפ"א, עמד מפכ"ל המשטרה רב ניצב דודי כהן, שהבטיח 
רפואי,  בליווי  הדרך,  אורך  לכל  נרתמה  ישראל  משטרת  וקיים.  לסייע 
של  טוב  רצון  והרבה  משטרה,  מתקני  לוגיסטיקה,  הדרכה,  אבטחה, 

מפקדים ושוטרים.
קשה היה לא להתאהב בבני הנוער, קבוצה איכותית של ילדי שוטרים 
הופכים  יום  ובתוך  מוקדמת  היכרות  כל  ללא  המגיעים  העולם,  מכל 

לשותפים וחברים עם הווי ומורשת פנימית.
נושא הכנס היה: "בעקבות התנ"ך " ומטרתו הייתה, הכרות עם מדינת 
ישראל, התנ"ך, ומשטרת ישראל. הכנס נמשך שבועיים וחייב הערכות 
קפדנית בתחום הרפואי, הליווי הצמוד, הדרכה של שוטרים צמודים, 

בטיחות וביטחון.
מקיימת  והיא  הללו  הכנסים  על  אחראית  העולמית  התרבות  וועדת 
סיכום  ולבסוף  ההתקדמות  על  דיווח  ומקבל  ההכנות  אחר  מעקב 

המוצג לכל הסניפים בעולם, בכנס העולמי.
קיום הכנס בישראל עמד בסימן שאלה עקב המבצע בעזה בתחילת 
השנה והאופן בו הצטיירה ישראל בתקשורת העולמית. הורים מודאגים 
רבים חששו לשלוח את בני הנוער והיה צריך לשכנע ולהסביר שישראל 

איננה דומה למה שרואים בטלוויזיה.
וביקור  מג"ב  בה"ד  המחוז,  של  אירוח  וכלל  בירושלים  נפתח  הכנס 
בכל האתרים החשובים ליהדות ולנצרות בעיר, כולל מוסדות שלטון, 
משמר  קדושים.  מקומות  דוד,  מגדל  הרצל,  הר  ושם,  יד  מוזיאונים, 
הגבול אירח את בני הנוער והציג את פעילותו, כולל אפשרות להתנסות 

בתרגולות ואימונים.
אורחי  היו  שם  בכירים,  לקצינים  למכללה  הנוער  בני  עברו  מירושלים 
בסכ"ם, למדו ותרגלו להיות שוטרים. כמו כן ביקרו בקיסריה, היו אורחי 

העדה הדרוזית, רכבו על סוסים, טיפסו וגלשו בהרי הגליל.
הנקרה,  ראש  כרמל,  בחיפה,  הימי  בשיטור  הנוער  בני  ביקרו  בצפון 

IYGI ˚ P ˚ A

Israel 2009
I n  T h e  F o o t s t e p s  O f  T h e  B i b l e

בירושלים העתיקה
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במוזיאון חיל האויר עם נשיא איפ"א ישראל

במערת קשת

בבסיס ההדרכה של מג"ב בבית חורון

טבילה באתר ירדנית
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אמילי  של  )אמא  מאוסטרליה  אושיאה  קול  של  מייל 
ממשתתפות הכנס(.

"רק הודעה קצרה, ברצוני להודות לכל מי שבסניף איפ"א ישראל 
בישראל.  העולמי  הנוער  כנס  של  רגילה  הבלתי  להצלחה  תרם 
אמילי לא הפסיקה לדבר על התוכנית המדהימה במהלך הביקור. 

אני בטוחה שהיא לעולם לא תשכח זאת.
תודה לכם על הכנס ועל הסיוע באירוח שלנו בבית איפ"א בישראל. 
באוסטרליה  שלנו  הקרוב  בביטאון  ישראל  על  כתבה  מכינה  אני 

ואשלח לכם עותק.
נהנינו מאוד בישראל, אוהבים את ישראל וללא ספק נחזור ונבקר 

שוב!
תודה לכולכם!"
קול אושיאה אוסטרליה.

מייל של פיונה פוקסל מניו זילנד )אמא של אנה ממשתתפות 
הכנס(.

ואני חייבת להודות לכם  "שלום לכולכם, אני כותב שנית מאחר 
שוב, על הדאגה והטיפול המצויין בביתי ועל הכנס המדהים. היא 
ואין לי ספק שהיא מעריכה  קיבלה כל כך הרבה בנסיעה הזאת 
שלה.  המדהימה  ההיסטוריה  על  ישראל  ואת  העולם  את  אחרת 

תודה לכולכם, על כל מה שאתם עושים, אנו אסירי תודה!"
פיונה פוקסל ניו זילנד

מסיבת פרידה בת"א
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שייט קייקים אתגרי, שלומי, מערת קשת, טבריה, כפר נחום, מקומות 
קדושים בצפון. מהצפון עברו בני הנוער לדרום, למצדה ועין גדי, כולל 
חוויות מדבריות אתגריות ומורשת. בהמשך ביקרו במוזיאון חיל האויר, 
טרנר.  יעקב  איפ"א  נשיא  "במקרה",  שהוא  המוזיאון,  מפקד  כאורחי 
הסיום של הכנס נערך בתל אביב. נערה מאוסטרליה ונער מניו-זילנד 
הופיעו בתוכנית הטלוויזיה, "משמר הקהילה" בשידור חי, שהועבר גם 
מחוץ  איפ"א  חברי  בתוכנית  צפו  לראשונה  העולם.  לכל  באינטרנט, 

לישראל.
לאורך כל מהלך הכנס, ליוו את בני הנוער שוטרים צעירים, שזכו לחיבה 

רבה שבאה לידי ביטוי בערב הפרידה, הרבה דמעות וחיבוקים.
משיחות עם בני הנוער, במהלך הכנס ובסיומו, הסתבר כי רובם עשו 
שיעורי בית לגבי ישראל, קודם שהגיעו לכאן ובכל זאת ההפתעה הייתה 
גדולה. רובם הכירו את ההיסטוריה, התנ"ך והמורשת, איש מהם לא 
וכולם  לחו"ל  ראשונה  נסיעה  הייתה  זו  לרובם  קודם,  בישראל  ביקר 
בעושרה  ביופייה,  מפתיעה,  ישראל  הקודם,  הידע  שלמרות  הסכימו, 
המצטיירים  בישראלים,  הקדושים,  במקומות  ההיסטורי,  התרבותי, 
משטרת  גם  נדיבים.  ומארחים  חיים  שמחת  מלאי  פתוחים,  כאנשים 
ישראל זכתה לשבחים, בין השאר על חזותם של השוטרים ו...יופיים. בני 

הנוער הסכימו שישראל היא מדינה רגועה ובטוחה, מודרנית ויפה.
לאיפ"א ישראל ומשטרת ישראל, היה חשוב מאוד שהכנס יצליח, מאחר 
שירות  עשתה  והצלחתו  הנוער  בני  אחר  עקבו  בעולם  רבות  ועיניים 

בלתי רגיל למדינת ישראל.
כנס זה הוא ה"בקרוב" של הקונגרס העולמי שיערך בישראל ב-2012 
באילת. שם צפויים להגיע לישראל מעל 600 שוטרים מ-64 מדינות, 

רובם קצינים בכירים ומפכ"לים.
מאוד  בהרבה  תלויה  הנוער,  כנס  כמו  חשוב,  בינלאומי  כנס  הצלחת 
אירחו,  אספו,  הסיעו,  שליוו,  מאיפ"א,  ומתנדבים  מפקדים,  שוטרים, 
הדריכו, אבטחו ודאגו לשלום האורחים. כל המערכת הגדולה והמורכבת 
הזאת, לא הייתה עובדת ללא סיוע של משטרת ישראל והמפכ"ל וללא 
יד מכוונת אחת, שניהלה את האירוח בצורה מושלמת, ידה של רכזת 

האירוח, ענת ביבר.

תודה והערכה – כנס הנוער הבינלאומי

פנינית גנון שיין ס' יו"ר סניף שפלה
ברצוני להביע את תודתי והערכתי לכם על כך שאפשרתם לי לקחת 
חלק בליווי כנס הנוער שבמסגרתו ליוויתי מס' ימים את הנערים ונערות 

שהגיעו לישראל ממס' מדינות בעולם .
בי  השאירה  הקבוצה  ליווי  שכן  תחושותיי  אתכם  לשתף  חייבת  אני 
תחושה שאלו כילדי ובעתיד אשמח שילדי ייקחו חלק בכנס שכזה ויקבלו 

את היחס החם והאוהב שקיבלו מאנשים שלקחו חלק בליווי בכנס.
ימים  ישנה  לא  אשר  ביבר  ענת  הגב'  מיוחדת   אישה  ניהלה  זה  כנס 

כלילות כדי שהכנס יתנהל והקבוצה תרגיש הכי בבית.
שוב תודה על ההזדמנות ועל החוויה המיוחדת.

אני לרשותכם תמיד!
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ז'קי  מר  צרפת  איפ"א  נשיא  ת"א  במחוז  ביקר   11/08/09 בתאריך 
שמשמש בתפקידו כמפקד תחנה דרומית לפריס.

סניף איפ"א מחוז ת"א אירח את האורח כולל שיחה והחלפת תשורות 
עם מפקד מחוז ת"א, ניצב שחר איילון, ביקור במטווח, במוקד ותצוגה 

של יחידת חבלה במחוז ת"א, בפיקוד סנ"צ איציק כהן.
ברצוני לציין כי האורח התרשם מאוד מהביקור ואני תקווה כי הביקור 

יוביל בעתיד להחלפת משלחות בין המדינות.

ביקור משלחת איפ"א מפולין בישראל
6 יוני 2009 - 14 יוני 2009

מוטי פריד
ראש דסק פולין באיפ"א

מרק  של  בראשותו  חברים   10 שמנתה  מפולין  איפ"א  משלחת 
נובידומסקי ביקרה בישראל במחצית הראשונה של חודש יוני 2009.

המשלחת התקבלה בנתב"ג על ידי רכזת האירוח, גב' ענת ביבר, מדריך 
הקבוצה מר זאב מוסביצקי )מדריך מוסמך וחבר איפ"א( והח"מ.

ביקורה של המשלחת החל בירושלים בביקור במוזיאון יד ושם, בכותל 
המערבי, בעיר המזרחית תצפית מהר הזיתים ומטיילת ארמון הנציב.

יחידת  החבלה,  יחידת   ,2000 מבט  במוקד  ביקרו  המשלחת  חברי 

ביקור נשיא איפ"א צרפת במחוז ת"א

משה בן בסט, סנ"צ ק' את"ל ת"א יו"ר סניף איפ"א מטה מחוז ת"א

הפרשים של מחוז ירושלים וקיבלו הסבר על תפקידה 
של כל יחידה כולל תצוגת אמצעים. בדרכינו למוזיאון 

חיל האוויר לפגישה עם נשיא איפ"א מר יעקב טרנר.
בתערוכת  החברים  צפו  בה  שדרות  בתחנת  ביקרנו 
הפגזים שנורו על העיר במהלך השנים ובמהלך מבצע 
"עופרת יצוקה" וקיבלו הסבר מאחד מחבלני התחנה 

על תפקודה של התחנה במהלך השנים האחרונות.
ברחצה  המשלחת  חברי  בילו  הצהרים  אחר  בשעות 
של  בתרומתו  מרידיאן  במלון  והתארחו  המלח  בים 
מר יצחק ססי, חבר איפ"א, שבשנה שעברה השתתף 
במשלחת איפ"א לפולין. במהלך הימים הבאים ביקרו 
באזור  לנצרות  הקדושים  במקומות  המשלחת  חברי 
והירדנית(  האושר  הר  טבחה,  נחום,  )כפר  טבריה 
משולש  על  בן-טל  מהר  )תצפית  הגולן  ברמת  סיירו 
הגבולות, ביקור ביקבי רמת הגולן( בכנסיה בכפר כנא 
ובכנסיית הבשורה שם נערכה לכבודם מיסה מיוחדת 

בשפה הפולנית על ידי נזיר ממוצא פולני.
נצ"מ ליאור בוקר, ק. אג"מ מחוז צפוני )ראש המשלחת 
המשלחת  חברי  את  אירח  שנתיים(  לפני  לפולין 
ביקרו בהר  כך  צהריים במטה המחוז. אחר  לארוחת 

ח ו ר י א
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תבור בכנסייה היוונית והקתולית.
החברים  ביקרו  הארץ  במרכז  המשלחת  שהות  בעת 
ביפו העתיקה במחוז ת"א והתרשמו מהנוף הנשקף 

ממגדלי עזריאלי.
ביום שישי ביקרה המשלחת בפארק הלאומי בבית שאן 
ואחר כך התארחה אצל נאסר אל-אדין חבר הנשיאות 
העדה  על  מקיפה  סקירה  קיבלו  כרמל,  אל  בדליית 
מארוחת  ונהנו  העדה  ממכובדי  אחד  מפי  הדרוזית 

צהריים במסעדה מקומית.
ארוחת השבת נערכה על פי מיטב המסורת היהודית 
)הדלקת נרות וקידוש( שנערכה על ידי הח"מ. בסיום 
בלתי  פגישה   - הפתעה  למשלחת  ציפתה  הארוחה 
צפויה עם השר לביטחון הפנים מר יצחק אהרונוביץ' 
חברי  עם  ולהצטלם  לברך  נאות  אשר  איפ"א(  )חבר 

המשלחת.
ד"ר יהודה גולדשטיין, חבר הנשיאות וסגן ראש ועדת 
קשרי חוץ ארגן עבור המשלחת ביקור ביחידת השיטור 
הימי בחיפה שבמסגרתו שטו בכלי שיט שונים בתחומי 

מפרץ חיפה.
בגני הבהאים היו החברים אורחי מחלקת הביטחון של 
הגנים וערכו סיור מאורגן על ידי הממונה על הביטחון 

של הגנים.
כמו כן, ביקרו במעבר הגבול בין ישראל ללבנון ובנקרות 

ראש הנקרה.
ארוחת הפרידה התקיימה ביום 13.06.2009 בנוכחות 
המזכ"ל, מר חיים שמולביץ וחברי הנשיאות הגב' ענת 
ביבר, מר אלכס זליקוביץ ומר פייבל לבון אשר נפרדו 

מחברי המשלחת.

הביקור עבר בהצלחה גדולה ועל כך יבואו 
על הברכה:

הגב' ענת ביבר, רכזת אירוח
מר זאב מוסביצקי, מדריך הקבוצה )בהתנדבות(

מר טוביה ברונר, ששהה עם המשלחת וסייע רבות
מר דוד אילוז וכל צוות המשרד

תודה רבה!

דרושים מדריכים מוסמכים בידיעת הארץ
ענת ביבר

רכזת אירוח
חברי איפ"א יקרים,

שמחתי לקבל פניות רבות להתנדב בסיוע אירוח, תרגום וליווי אורחים 
המגיעים מחו"ל.

בידיעת  מוסמכים  מדריכים  שהינם  איפ"א  חברי  לנו  נחוצים  כיום 
הארץ.

האירוח  בהצלחת  ומסייעים  שסייעו  אלה  לכל  להודות  ההזדמנות  זו 
בארץ.

שיתוף הפעולה שלכם הוא ערובה להצלחת סניף איפ"א ישראל.
info@ipa-israel.org.il :לפניות - פקס: 03-6833442, דוא"ל

ענת ביבר
052-2751400 ,050-7751577

משלחת פולין בדלית אל כרמל
נסר נסראלדין

בתאריך 12.6.09 ביקרה משלחת פולין בכפר דלית אל כרמל כאורחת 
משלחות  רוב  את  כהרגל  מקבל  אשר  נסר  נסראלדין  הנשיאות  חבר 

איפ"א מחו"ל.

הביקור נערך בליווי ראש דסק פולין בישראל, מנכ"ל העירייה ואורחים 
נוספים חברי איפ"א.

הביקור התחיל בבית יד לבנים אתר הנצחה לבני העדה הדרוזית שנפלו 
במערכות ישראל והתקבלו ע"י העיתונאי מוסבאח חלבי שהרצה להם 
הישראלי  העם  עם  הגורל  והשותפות  בישראל  הדרוזית  העדה  על 

במדינה.
במסעדה  צהריים  בארוחת  הביקור  הסתיים  המקומי.  בשוק  ביקור 
בכפר, החלפת תשורות בין חברי המשלחת למארחים. ראש משלחת 
פולין הזמין לביקור גומלין את החברים שנכחו בקבלת הפנים ובראשם 
חבר הנשיאות נסר נסראלדין והודו לו על האירוח. הביקור היה מוצלח 

ולפי מסורת הדרוזית בקבלת אורחים.
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ועדת התרבות של הנשיאות העולמית בביקור 
בישראל

דר' ערן ישראל

ניוזילנד  נציגים מיוון, ספרד, קנדה,  וועדת התרבות העולמית המונה 

ישראל,  את  להכיר  כדי  האחרון,  יוני  בחודש  בישראל  ביקרה  וישראל, 

ולבדוק את ההכנות לכנס הנוער הבינלאומי שנערך  את סניף איפ"א 

חודשיים לאחר מכן.

וועדת התרבות מטפלת בפעילויות כמו כנס הנוער, תחרויות הצילום 

העולמיות, תחרויות מאמרים, אתרי אינטרנט, פעילות תרבות בסניפים 

בעולם. הוועדה הייתה היוזמת של הפקת המנון איפ"א בישראל ביחד 

עם תזמורת משטרת ישראל.

שני חברי ועדה מיוון ומספרד, ביקרו בישראל מספר פעמים והם אף 

שותפים לפורום מדינות הים התיכון. החברים מקנדה וניו-זילנד ביקרו 

את  כללה  ישראל  סניף  ידי  על  שהוכנה  התוכנית  לראשונה.  בישראל 

רבות, מפגשים מקצועיים, פגישות עם  יחידות משטרה  כל המדינה, 

אורחים של איפ"א ממדינות כמו רוסיה והונגריה. המשפט שחזר על 

עצמו פעם אחר פעם היה: "לא ככה דמיינו את ישראל, הכול כל כך 

שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה, אתם מדינה מודרנית, מפותחת, 

שקטה, ידידותית, מקבלת אורחים, יפה...".

משימתה הראשונה של הוועדה הייתה לבחון את ההכנות לקראת כנס 

עברו  הוועדה  וחברי  פשוטה, מאחר  הייתה  העולמי. המלאכה  הנוער 

את המסלול המתוכנן, כולל המלונות והאתרים, סידורי האבטחה, ליווי, 

טיפול. הוועדה יושבת עם כל מדינה מארחת ומפגישה בין המארחת 

לימוד  ומתבצע  השנה  המארחת  המדינה  עם  הקודמת  השנה  של 

הדדי והפקת לקחים. הכנס בישראל זכה השנה לתשומת לב מיוחדת, 

יצוקה"  "עופרת  עם  השנה  את  התחלנו  אבל  שכחנו,  וכבר  מאחר 

לישראל,  ילדיהם  את  שולחים  שהם  להחליט  שצריכים  הורים  ועבור 

ישראל  סניף  פשוטה.  לא  החלטה  זו  בטלוויזיה,  שראו  מה  כל  לאחר 

קיבל אין סוף דוא"ל מודאגים וחרדים. היו אף מדינות שהציעו לבטל 

הנחרצת  והעמדה  התרבות  וועדת  בזכות  הרבה  בישראל.  הכנס  את 

הוא  שלדעתי,  כנס,  התקיים  אכן  הכנס,  את  לקיים  ישראל  סניף  של 

אחד המוצלחים והמושקעים ביותר בשנים האחרונות. לכך יש להוסיף 

את הרתמות משטרת ישראל ובעיקר המפכ"ל שהכריז בכנס הפעילים 

השנתי בתחילת השנה, שהמשטרה לוקחת חסות על האירוע.

קצינים  הם  הוועדה  חברי  כל  בונוס,  יש  זה  מסוג  ועדה  של  לביקור 

בכירים במדינותיהם. נציג ספרד הוא הסמפכ"ל של משטרת קטלוניה. 

נציג קנדה הוא מפקד משטרת אדמונטון. נציג יוון הוא אחראי על תחום 

המחשוב במשטרת יוון. נציג ניו-זילנד אחראי על מעבדת הצילום במז"פ 

של משטרת ניו-זילנד. האורחים הוזמנו לפגישה עם קציני אגף קהילה 

וסיפקו  במדינותיהם  וההתנדבות  הקהילתי  התחום  להצגת  ומשא"ז, 

הצצה מקצועית ומעשירה. פרטים בגיליון הבא.

ביקור בשיטור הימי באשקלון

יחידת החבלה ת"א

חברי הועדה העולמית בקיבוץ צובה

ביקור בשיטור הימי באילת
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ביחידת החילוץ מגילותבמג"ב ערבה

בביקור במטה אק"ם בלוד

בביקור במחוז ירושלים

בכנסיית הקבר

בכנסיית הקבר

ר' הוועדה מיוון עם נשיא איפ"א ישראל

 בשיטור הימי בחיפה

בקבלת פנים משותפת



16          ספטמבר 2009

I û
P û A

2 0 0 9 ת  ו ב ר ת י  ע ו ר י א

השנה שודרגה פעילות התרבות הארצית לאור 
הצלחה משנת 2008. באירועי התרבות השנה 

יודגשו האירועים המרכזיים:

הופעה של שלומי שבת והסטנדאפיסט נאור ציון:
23/11/09 מרכז הקונגרסים - חיפה
25/11/09 בנייני האומה - ירושלים

29/11/09 היכל התרבות - תל אביב
הופעה של משה פרץ והסטנדאפיסט רוני ששון:
6/12/09 - המשכן לאומנויות הבמה - באר שבע

לאירועים הללו יוזמנו חברי איפ"א בסבסוד משמעותי. דבר המבטא את 
היכולת הארגונית של איפ"א לקיים ארבעה אירועים ארציים גדולים.

השונים,  המים  בפארקי  המשפחתית  הפעילות  הורחבה  כן,  כמו 
בסבסוד משמעותי לרווחת חברי איפ"א ובני משפחותיהם.

מאמצים  עושים  איפ"א,  נשיאות  ובתמיכת  בראשותי  התרבות,  ועדת 
במחירים  התרבות  אירועי  את  להביא  משמעותית  והשקעה  גדולים 
לשיתוף  שנזכה  תקווה  אנו  הרצון,  שביעות  להגברת  מסובסדים 

פעולה.

יהושע לויה
רכז תרבות

השנה אנו מקיימים שני אירועים חדשים לנשים חברות 

איפ"א.

17/09/09 יום השוטרת - חמי געש

24/09/09 יום השוטרת - חמי טבריה

כל פעילות התרבות נעשית בתיאום ובשיתוף עם יו"ר 

הסניפים וחברי ועדת התרבות.

לכל  מידע  נמסר  ובו  יולי  בחודש  פעילים  כנס  נערך 

הפעילים על אירועי התרבות המתוכננים מאוגוסט עד 

דצמבר 2009. פעילויות פורסמו בביטאון מס' 47 וגם 

באתר האינטרנט.

ימית 200,  אירועי תרבות שהתקיימו בקיץ כללו את 

הללו  באירועים  בדרום.  ובאשקלונה  בצפון  גל  לונה 

הופיע קרקס אפריקאי והזמרת קאליש. האירועים היו 

והשתתפות בהם מעל אלף  מיועדים לכל המשפחה 

חברי איפ"א ובני משפחותיהם.

לאירועי התרבות הגדולים בחיפה, ירושלים, באר שבע 

ותל אביב, נותרו כרטיסים בודדים בלבד ואנו ממשיכים 

בהצלחה הגדולה של אירועים אלו מהשנה שעברה.
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ריכוז האירועים המתוכננים
לנוחיותכם ריכזנו את האירועים בתמציתיות כפי שפורסמו ליו"ר סניפים ארצי ובתחנות המשטרה. 

לאור בקשת יו"ר הסניפים אשר להם אין גישה לאינטרנט, רוכזו האטרקציות האטרקטיביות ביותר מהאתר ועליהן הוספנו סבסוד 
נוסף, על מנת לנצל אפיק זה באופן משמעותי המקיפים פעילות גדולה בשעות הפנאי. 

אתר ההטבות לחברי איפ"א ובני משפחותיהם דרכי התקשרות:
ipa4u@mishkei.co.il :טלפון: 03-6233558 # דוא"ל # www.ipa4u.co.il :אתר

 .www.ipa4u.co.il על ידי לחיצה בקישור www.ipa-israel.org.il ניתן להכנס מאתר איפ"א ישראל
להזכירכם סניף איפ"א ישראל בשנת 2008 קיבל תעודת הוקרה מקום ראשון לפעילות התרבות על ידי נשיאות איפ"א העולמית 

בתמיכה עולמית של כ-80 סניפים הן בגלל תוכן האירועים והן בכמות המשתתפים.

מכירת כרטיסים 
לאירועי תרבות

מזכירות איפ"א

בטלפון: 03-6833174 

שלוחה: 4

ו/או

באמצעות יו"ר הסניפים 

שלכם

מוקד להזמנת נסיעות ואטרקציות כנפי משק
פרטים ליצירת קשר 

נסיעות בטלפון: 03-5656007

אטרקציות בטלפון: 03-6233558

www.ipa4u.co.il :אתר ההטבות של איפ"א

הצגות  תחומים:  במגוון  איפ"א  של  ההטבות  באתר  נוספות  רבות  הטבות  ישנן 

ואירועי תרבות, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, תיירות ונופש, מגוון מסעדות ועוד.

גלישה נעימה.

נשיאות איפ"א מברכת את 

 יהושע לויה
לרגל מינויו לעוזר מנכ"ל 
איגוד השופטים בישראל
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www.ipa4u.co.il

הופעה של הזמר 

משה פרץ 
והסטנדאפיסט

רוני ששון
המשכן לאומנויות הבמה בבאר שבע

6.12.09 יום א'
בשעה 19:00

מחירים יפורסמו אצל יו"ר הסניפים

 הזמנה זוגית לשני לילות בסופ"ש
מרכז/דרום/צפון

הזמנה זוגית לשני לילות בסופ"ש בכל המקומות 

המופיעים באתר ההטבות 

מחיר לצרכן: 1170 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 900 ₪

מס' מקומות מוגבל

הזמנה זוגית ללילה באמצע השבוע 
מרכז/דרום/צפון

הזמנה זוגית ללילה באמצע השבוע בכל המקומות 

המופיעים באתר ההטבות 

מחיר לצרכן: 415 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 280 ₪

מס' מקומות מוגבל

ם י ר מ י צ
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שייט קייקים זוגי
קייקי כפר בלום

טיול אתגרי לזוג הכולל שייט קייקים + ירידה 

באומגת אקסטרים

מיקום: כפר בלום

מסלול משפחתי בלבד

מחיר לצרכן: 140 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 90 ₪

מס' מקומות מוגבל

המצפה התת ימי
כרטיס מבוגר

מגדל ובו מצפה תת ימי דרכו ניתן לצפות ביופייה 

של שונית האלמוגים של מפרץ אילת באופן טבעי. 

מיקום: אילת 

מחיר לצרכן: 62 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 50 ₪

מס' מקומות מוגבל

טרקטורון מעופף זוגי

ההזמנה לפעילות אתגרית של הדרכה 

תיאורטית קצרה על הקרקע ו- 15 דקות של טיסה 

בטרקטורון מעופף.

מיקום: קריית ביאליק

בתאום מראש 

מחיר לצרכן: 350 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 280 ₪

מס' מקומות מוגבל

מצנח ים
יחיד

שובר הזמנה לחוויה אווירית מעולם אחר

מיקום: אילת 

בתאום מראש

מחיר לצרכן: 150 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 100 ₪

מס' מקומות מוגבל

ת ו י צ ק ר ט א ו ם  י ק ר א פ
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ארוחת בוקר זוגית
מרכז/דרום/צפון

ארוחה בוקר  בכל המסעדות המופיעות באתר 

ההטבות ביניהן: בית הפנקייק, קפולסקי, יוטבתה, 

נאמן, שיבולים, לחם ארז ועוד. 

מיקום: צפון/מרכז/דרום

מחיר לצרכן: 79 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 40 ₪

מס' מקומות מוגבל

יום פינוק בספא וארוחת בוקר זוגית
מרכז/דרום/צפון

יום פינוק הכולל ארוחת בוקר בכל המקומות 

המופיעים באתר ההטבות 

מחיר לצרכן: 638 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 400 ₪

מס' מקומות מוגבל

ארוחת גורמה לזוג
מרכז/דרום/צפון

ארוחת גורמה זוגית בכל המסעדות המופיעות 

באתר ההטבות 

ביניהן: קאסה דה ברזיל, שאטו, כדיתא, הסינית 

האדומה, וויטהול, פארק אווניו ועוד. 

מיקום: צפון/מרכז/דרום

מחיר לצרכן: 400 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 100 ₪

מס' מקומות מוגבל

הזמנה זוגית לסרט עם פעמיים פופקורן 
ופעמיים שתייה

הזמנה זוגית לסרט עם פעמיים פופקורן ופעמיים 

שתייה בבתי הקולנוע: סינמה סיטי, סינמה פארק 

וסינמה רענן.

מחיר לצרכן: 116 ₪ | מחיר לאחר סבסוד: 60 ₪

מס' מקומות מוגבל

ר ו ד י ב ו ת  ו ב ר ת | א פ ס ו ת  ו א י ר ב | ת ו ד ע ס מ
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רומניה - עיירות נופש בקרפטים
מחיר לקבוצה - מינימום 40 נוסעים

GOLD :המחיר כולל
טיסה  ת"א - בוקרשט - ת"א טיסות סדירות 

מיסי נמל והיטל ביטחון )נכון ליום הגשת ההצעה(

5 לילות במלונות 3/4* בעיירות הנופש שבקרפטים 

בסיס האירוח: חצי פנסיון 1 לילה בבוקרשט מלון 4 

כוכבים על בסיס לינה וא. בוקר אוטובוס תיירים ממוזג  

תוכנית הטיול מדריך ישראלי צמוד לביצוע התוכנית 

שמות המלונות בהרים הינם:  ספורט / ויסטה.

1-7/10/2009 )חגים(

מחיר לאורח: 770 $ | מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 

דולר: 670 $ מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 דולר וניצול 

השי השנתי: 545 $

חוויה מהאגדות
8 ימים צרפת, בלגיה והולנד - מלונות 4*

המחיר כולל: טיסות בהתאם למסלול.
 *2 לילות באזור פריז. * 2 לילות באזור בריסל

* 3 לילות באזור אמסטרדם *מלונות מדרגת תיירות 

ראשונה ודרגת תיירות טובה על בסיס לינה וארוחת בוקר 

*אוטובוס ממוזג צמוד לביצוע התוכנית * ביקורים וסיורים 

 כמפורט בתוכנית

* מדריך ישראלי מנוסה. 

1-8/10/2009 סוכות
מחיר לאורח: 1675 $ | מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 

דולר: 1575 $ מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 דולר וניצול 

השי השנתי: 1450 $
מחיר לילד: 1200$

בולגריה - ורנה
מלון אינטרנשיונל 5*
בסיס אירוח: חצי פנסיון

המחיר כולל: טיסת שכר ושוב
 לינה 3/4 לילות במלון 4* על בסיס חצי פנסיון

* מס נמל בטחון * העברות למלון * בתקופת 

החגים יש להוסיף 35$ לאדם

22-25/10/2009–סוף שבוע

מחיר לאורח: 425 $ | מחיר לחבר לאחר סבסוד 

100 דולר: 325 $ מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 

דולר וניצול השי השנתי: 200 $

בולגריה - ורנה
מלון אינטרנשיונל 5*
בסיס אירוח: חצי פנסיון

המחיר כולל: טיסת שכר ושוב
לינה 3/4 לילות במלון 4* על בסיס חצי פנסיון 

*מס נמל בטחון * העברות למלון * בתקופת 

החגים יש להוסיף 35$ לאדם

4-8/10/2009 - אמצע השבוע
18-22/10/2009 - אמצע השבוע

מחיר לאורח: 452 $ | מחיר לחבר לאחר סבסוד 

100 דולר: 352 $ מחיר לחבר לאחר סבסוד 100 

דולר וניצול השי השנתי: 227 $

ש פ ו נ ו ת  ו ר י י ת
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אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות

ביקור מפכ"ל בודפשט
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

מפכ"ל משטרת בודפשט בלווי הסמפכ"ל ועוד 6 חברי איפ"א ביקרו 
בישראל בין התאריכים:15.06.09-21.06.09.

הביקור תואם לפרטי פרטיו מול הגורמים, ולווה ע"י הח"מ מתחילתו 
ועד עזיבתם את הארץ ללא תקלות.

לעבודת  נחשפו  בארץ,  ראשון  ביקור  זה  אחד,  למעט  האורחים 
המשטרה, להיסטוריה של עם ישראל, דרך השואה )ביקור במוזיאון 
יד- ושם( ועד לימינו, ביקרו באתרים החשובים והמקודשים לשלושת 
היומיומיים  החיים  מרקם  את  מקרוב  חשו  וכן  המובילות  הדתות 
הקרובים  שכנינו  עם  האישי  הביטחון  אבטחי  תוך  פשוטים,  הלא 

והרחוקים.
ביטוי בדברי ברכתו  לידי  אורחינו המכובדים באה  שביעות הרצון של 

של מפקד משטרת בודפשט לנשיא איפ"א מר טרנר 
שנערך  מרגש  בערב  ישראל  איפ"א  נשיאות  ולאנשי 

לקראת סיום הביקור.
בשדה התעופה נפרדנו בחמימות וכידידים ובהרגשה 
והוצאתו מהכוח  שהמאמץ שהושקע בהכנת הביקור 

לפועל היה שווה.
טוב  רצון  של  שגרירים   8 עוד  לנו  יש  שכיום  בטוחני 
על  חשובים  למשפיעים  נחשבים  שבעיני  בהונגריה, 

דעת הקהל בארצם.
תודתי נתונה לכל אלה שעזרו לנו בארגון הביקור הן 

ברוח והן בחומר.
תוך  "שירות  הארגון  בברכת  שלמילים  שוב  הוכחנו 
ידידות" יש משמעות שניתנות ליישום עם הרבה רצון 

טוב
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חוויה מרגשת של חברי איפ"א 
בברצלונה

חנוכייב מוטי מתנדב וחבר איפ"א
לספרד. חברי  זוג חברים  עם  נסענו  כשבועיים,  לפני 
ואני  סנ"צ  בדרגת  לציון,  ראשון  מת"ח  אריה,  אלון 
כחברים  איפ"א.  חברי  שנינו  מפקח,  בדרגת  מתנדב 
קטלוניה,  להתרשם מפעילות משטרת  רצינו  בארגון, 
לכן פניתי לליאת מאיפ"א, שעשתה מאמצים כבירים, 
כדי לארגן מפגש עם נציגי הארגון בברצלונה והכל תוך 

פחות משבוע.

מדהים  מתחם  ביניהם  הרבים,  מתקניו  המקום,  גודל  כמו  להתקנא, 
המדמה עיר בפעילות.

אגב, כאשר הוצגתי כקצין מתנדב בתנועה, בדרגת מפקח, המארחים 
עוצמתו  גודלו,  על  במשטרה,  ההתנדבות  מפעל  על  לשמוע  הופתעו 

והשפעתו על שגרת הפעילות.
ברצוני לציין, כי היה זה ביקור פרטי ולא רשמי, אך הקולגות מקטלוניה 

התייחסו אלינו כאל נציגי משטרת ומדינת ישראל.
ג'ניס  אנגלית,  דובר  שוטר  כמתורגמן,  אלינו  התלווה  הביקור  לאורך 
קארילו גונזלס, בחור מדהים בפני עצמו, עם סבלנות אין קץ, תרבות 

אירופאית ורצון להנעים את זמנינו על הצד הטוב ביותר.
ברצוני להודות לאיפ"א ישראל על חוויה חד פעמית.

חברים בסנטפטרסבורג
יורי שמסיאב, יו"ר סניף איפ"א מטה מחוז ש"י.

יולי האחרון יצאנו אני ותנ"צ בגמלאות זמיר עלי, לטיול פרטי  בחודש 
בסנטפטרסבורג אשר ברוסיה.

מכאן מתחילה חוויה חד פעמית, לטעמי שחווינו, החל 
מקבלת פנים בשדה התעופה.

של במפקדה  קצר  לסיור  נלקחנו  היום   למחרת 
,Mossos d`esguadra

מפקד  פורטלס',  ג'והן   comissari קיבל,  פנינו  את 
.intendent האזור וסגנו, ג'והן קריאס בדרגת

מאוחר יותר הצטרף לביקור סגן מפכ"ל קטלוניה, מר 
מנאל קסטליאני, אשר ביקר לאחרונה בישראל.

האזור  על  מפורטת  מצגת  הוצגה  הביקור  במהלך 
ומאפייניו ולאחר מכן ביקרנו באקדמיה לשוטרים,

שם למדנו כי נושאי ושיטות הלימוד זהים מאוד לנהוג 
לנו, בחלק מהדברים, במה  יש  כי  ולקיים אצלנו, אם 

קולונל  ויצ'סלב  בעיר:  איפ"א  חברי  עם  קשר  יצרתי  בארץ  כבר 
מיכאלביץ' קולונל גרגורי וסיליביץ' ושאר החברים אשר היו במשלחת 

של איפ"א שביקרה בארץ.
לנו קבלת פנים חמה מאוד, קיבלנו  מהרגע שנחתנו ברוסיה חיכתה 

יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל הטיול שלנו.
הקשר בינינו לבין חברי המשלחת היה הדוק כבר אחרי ביקורם בארץ, 

אולם לאחר ביקורינו שם הוא התהדק עוד יותר.
בזאת אנחנו רוצים להודות לסניף איפ"א סנטפטרסבורג שדאגו שיהיה 

לנו טיול מדהים.
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IPA LAS VEGAS ע"י VIP טיפול
יורם שגיא

לאס וגאס )להלן: "וגאס"( הינה העיר הגדולה מכל ערי נבדה השוכנת 
פני  על  ביותר  והדינאמית  המרהיבה  העיר  היא  הברית.  בארצות 
האדמה, היא מנצנצת מתוך אבק המדבר כמו אלדוראדו בימים עברו. 
העיר ידועה כמוקד תיירותי מושך מאוד בשל תעשיית ההימורים שבה, 
בוגאס  שמסביבה.  הנופש  ואזורי   )OUTLETS( שבה  הקניות  מרכזי 
שוכנים כחצי מיליון תושבים והיא משתרעת על פני שטח של כ- 300 
ק"מר. וגאס נוסדה בשנת 1910 וכבר בשנת 1931 הפכו בה ההימורים 
לחוקיים. עיקר הפעילויות הן באזור המרכזי של וגאס הקרוי "הסטריפ", 
אך חשוב לדעת כי יש עוד לראות ולעשות בסביבתה של העיר. עיקר 

המלונות ובתי הקזינו מצויים ב"סטריפ" או בעיר התחתית.
פעם  ובכל  בוגאס,  פעמים  מספר  ביקרתי  האחרונות  השנים  ב-20 
שהגעתי אליה היה נדמה לי שזו לי הפעם הראשונה שאני מגיע אליה. 
דינאמיות הבנייה והשינויים העוברים על העיר הזו כל העת הם מעבר 
לכל דמיון. ביקורי האחרון בה התקיים לפני 7 או 8 שנים, ונדרתי לעצמי 

נדר שבביקורי הבא בארה"ב אקפוץ לבקר בה פעם נוספת.
בחודש מרץ השנה טסתי יחד עם אשתי לאירוע משפחתי בפלורידה. 
ובשובר  לוגאס  מפלורידה  טיסה  בכרטיסי  בישראל  הצטיידתי 
)VOUCHER( למלון. באינטרנט ניתן להשיג בקלות חבילות זולות של 

טיסה + מלון לוגאס, מכל מקום בארה"ב.
עוד בהיותי בפלורידה, בדקתי באינטרנט אם קיימת שלוחה של איפ"א 
בוגאס? להזכירכם, איפ"א ברחבי בארה"ב אינה מפותחת עדיין כשם 
שהיא מפותחת ברחבי אירופה. לשמחתי הרבה, גיליתי כי אכן קיימת 
שלוחה שכזו בוגאס. השלוחה שייכת לאזור מס' 52 של איפ"א בארה"ב 
של  לאתר  להיכנס  שמחפש  מי   .1998 בשנת  שלה  לצ'רטר  וזכתה 

.IPA LAS VEGAS :שלוחה זו, פשוט יקיש בגוגל
מה הייתה המטרה שלי בחיפוש אחר שלוחת איפ"א בוגאס?

וגאס ידועה במופעים המרהיבים והמרשימים המוצגים בה כל העת. 
אליה,  המגיע  היעד  קהל  על  וגאס,  של  המלונות  בין  חלק מהתחרות 
הוא באמצעות מופעים אלו. אני זכיתי במהלך ביקוריי השונים בוגאס 
לצפות במופע של הזמר תום ג'ונס במלון MGM, במופע של הזמר 
 ,RIO במופע של הזמר ריי צ'ארלס במלון ,MIRAGE פול אנקה במלון
במופע של הזמרת ברנדה לי במלון FLAMINGO ועוד כהנה וכהנה. 
החיסרון הגדול של המופעים הללו שהם אינם זולים כלל ועיקר. מחיר 
כרטיס בודד למופע שכזה עשוי להתחיל ב-90 או 100 דולר ומטפס 
בה  לשבת  שבחרת  בשורה  )תלוי  מאד  תלולה  בצורה  למעלה  ועולה 

בתוך האולם(.
הסקרנות הישראלית הטבעית שלי "דחפה" אותי לבדוק שמא באיפ"א 
וגאס קיים איזשהו הסכם/הסדר עם מלונות וגאס, על פיו חברי איפ"א 
מכל העולם יכולים לזכות בכרטיסים מוזלים למופעים דלעיל? הסתבר 

לי, בדיעבד, שלא טעיתי והסקרנות שלי הייתה "בינגו".
עוד מפלורידה טלפנתי לנשיא איפ"א וגאס, מר BOB NAVA, הסברתי 
לו מי אני ומה מבקש אני לדעת ממנו. הוא לא היה מוכן עם תשובה 

מיידית והבטיח לבדוק עבורי את הנושא לכשאגיע לוגאס.

אותו  אמריקאי,  סלולארי  בטלפון  הצטיידתי  בוגאס 
ביותר  הגדולה  הצרכנית  הרשת  בחנות  רכשתי 
עם   30$ של  במחיר  "וולמרט",  היא  הלא  בארה"ב, 
להשיגני  היה  שקל  כך   ,PREPAID שיחה  דקות   300
מסר   BOB NAVA בוגאס.  נמצאתי  בו  מקום  בכל 
 BRUNO לי טלפונית כי דאג להצמיד לי שוטר בשם
CHOUEIRI )להלן: "ברונו"( שידאג לכל צרכיי במהלך 

שהותי בוגאס. וכך היה.
ברונו קיבל ממני טלפונית רשימה קצרה של מופעים 
בהם ביקשנו לצפות במהלך שהותנו הקצרה בוגאס, 
ובמשך יומיים תמימים טלפן אלי או שלח אלי הודעות 
SMS לאן לגשת ולמי לפנות על מנת לרכוש כרטיסים 
מוזלים למופעים דלעיל. בסה"כ הספקנו לצפות ב-2 
מופעים, אשר בזכות ברונו רכשתי לכל אחד מהם 2 
כמה  חשבון  עשו  אחד.  כרטיס  של  במחיר  כרטיסים 

דולרים חסכתי בזכות הסקרנות שלי.....
את  לפגוש  זכיתי  בוגאס  לשהותי  השלישי  ביום  רק 
ברונו. קבענו להיפגש מחוץ לאחד ממרכזי הקניות של 
וגאס. ברונו הגיע לפגישה במכונית משטרתית סמויה 
משטרה  ניידת  לה  צמודה  כאשר   )UNMARKED(
אלי,  ניגש  ועניבה,  בחליפה  חנוט  היה  ברונו  מאחור. 
לחצנו ידיים, וכאמריקאי הוא אף העניק נשיקה לאשתי. 
כל העת צפה בנו השוטר החמוש שעמד מחוץ לניידת. 
עד עצם היום הזה אינני יודע מדוע ליוותה את ברונו 
חמוש  אגב,  דרך  ברונו,  לפגישתנו?  משטרה  ניידת 
אותו  להביך  התביישתי  שלו.  לז'קט  מתחת  באקדח 
בשאלה מסוג זה. כנראה שאלו הם הנהלים במשטרת 
ועוד  זרים  עם  נפגשים בפעם הראשונה  כאשר  וגאס 

זרים מהמזרח התיכון.....
מיהו בעצם ברונו? ובכן, ברונו הוא אמריקאי ממוצא 
אבל  קצין,  אינו  הוא  וגאס.  לבנוני המשרת במשטרת 
הוא נחשב כיד ימינו של השריף של וגאס. את זה סיפר 
בהמשך  אספר  שעליו  בוגאס,  יהודי  קצין משטרה  לי 
שדה  של  המשטרה  בתחנת  מוצב  ברונו  הדברים. 
התעופה המודרני החדש של וגאס, והתפקיד שלו הוא 
לדאוג לכל הסלבריטיז המגיעים לביקור בוגאס. ברונו 
מסתובב בבגדים אזרחיים ובניידת משטרתית סמויה. 
לפגישתנו הגיע ברונו באיחור קל, לאחר שקיבל בשדה 
שהגיעו  מונקו,  של  המלכותי  הזוג  בני  את  התעופה 
אינקוגניטו לוגאס, ולאחר שדאג להתמקמותם בסוויטה 
 .WYNN והמרשים  החדיש  במלון  שלהם  המלכותי 
בביקור שערכתי במשרדו של ברונו בתחנת המשטרה, 
תמונות  עשרות  המשרד  קירות  על  לראות  נדהמתי 
שבהן נראה ברונו מחובק עם כל מי שרק ניתן להעלות 
על הדעת בארה"ב )שוורצנגר, מקיין, בלומברג, ג'וליאני 
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וכד'(. היחיד שברונו עדיין לא התחבק אתו עדיין הוא 
הנשיא אובאמה. כנראה שאובאמה אינו חובב הימורים, 
אבל ברונו הבטיח לי שגם יום זה יגיע ואובאמה יגיע 

לביקור בוגאס.......
וגאס.  ברחבי  ברונו  עם  הסתובבנו  שלם  יום  במשך 
אני לא האמנתי איזה כבוד רוחשים לברונו בכל מקום 
בוגאס בו הגענו יחד אתו. אני כלל לא בטוח שהשריף 
של וגאס זוכה לכבוד מלכים שכזה..... לעיתים, חשתי 
שלא בנוח עם מצב שכזה. ברונו הוא איש חביב ואהוד 
בשום  הסכים  לא  ברונו  בוגאס.  רגילה  בלתי  בצורה 
חזרה  לטיסה  התעופה,  לשדה  שנגיע  ואופן  פנים 
וחרף  מהמלון  ציבורית  הסעה  באמצעות  לפלורידה, 
ולפני  מראש  כרטיסים  זו  להסעה  שרכשתי  העובדה 
מהמלון  אותנו  לאסוף  בא  הוא  ברונו.  את  שהכרתי 
לא  ובשדה התעופה עצמו  הניידת הסמויה שלו,  עם 
היישר  הגענו  אלא  "עמך",  וחלילה עם  התחככנו חס 
לבידוק הביטחוני בדרך שרק VIP צועדים בה. עד אשר 
ברונו לא ראה אותנו ישובים במקומותינו בתוך המטוס 

- הוא לא עזב את המקום.
ברונו מכנה אותי היום "אחי" )MY BROTHER( ואנחנו 
דוא"ל.  באמצעות  הפסקה  ללא  להתכתב  ממשיכים 
לי למסור את פרטיו באמצעות "חדשות  ברונו אישר 
איפ"א" ולהגיד לכל חבר איפ"א ישראלי המגיע לביקור 
בוגאס וזקוק לעזרה כלשהי: "תתקשרו אלי ורק תגידו 

לי שהופניתם אלי ע"י יורם שגיא".
מספר טלפון בעבודה - 702-828-8388
מספר טלפון סלולארי - 702-249-2259

מספר פקס - 702-828-0263
b5098c@lvmpd.com - דוא"ל

יהודי בשם  גם קצין משטרה  וגאס משרת  במשטרת 
"רנדי"(.  )להלן:   LIEUTENANT RANDY SUTTON
את רנדי פגשתי בפעם הראשונה לפני למעלה מ-10 
שנים, עוד בהיות סמל. עם רנדי יצא לי לעשות פעמיים 
RIDE ALONG )סיור בניידת( במהלך 2 משמרות לילה 
שבהן פעל. כבר אז נחשב רנדי לכוכב עולה במשטרת 
וגאס. רנדי הוא קצין המשטרה בעל מספר העיטורים 
)צל"שים( הגבוה ביותר ברחבי קליפורניה ובין הגבוהים 
ביותר ברחבי ארה"ב. הרבה אנשים חייבים לרנדי את 
חייהם בזכות התושייה והמקצוענות שלו. רנדי נחשב 
רב  פעמים  מספר  השתתף  בוגאס,  טלוויזיה  לכוכב 
ובמספר   COPS המפורסמת  הטלוויזיה  בסדרת 
סרטים שהוסרטו בעבר בוגאס. רנדי מרבה להסתובב 
בקרב משטרות שונות בארה"ב ולהרביץ את משנתו 
 POLICING WITH המשטרתית שאותה סיכם בספרו

HONOR. )ראו להלן(.

כאשר פגשתי את רנדי בחודש מרץ בוגאס הוא היה בחופשה כפויה. 
 GRAVEYARD( לילה  משמרת  במהלך  לכן,  קודם  מספר  ימים 
לילה, לריב משפחתי  SHIFT(, הוזעק רנדי, שהיה מפקד תורן באותו 
)DOMESTIC AFFA( שהלך והסתבך. רנדי סיפר לי שלא נותרה בידיו 
הברירה, הוא נאלץ לשלוף את אקדחו ולירות למוות בבעל שעמד לירות 
ובילדיו באמצעות 2 אקדחים טעונים שהחזיק בידיו. במקרה  באשתו 
שכזה חקירה ומסקנות מח"ש אינן מספיקות, ועל רנדי יהיה להתייצב 
זה.  כמו שצריך במקרה  פעל  כי  אותם  ולשכנע  מושבעים  חבר  בפני 
לילה היה הרביעי במספר שנורה ע"י  המסכן שנורה ע"י רנדי באותו 

רנדי במהלך שנות שירותו. שלא נדע!
רנדי הפך במשך השנים גם לסופר. הוא חיבר עד היום 2 או 3 ספרים, 
שבהם מלוקטים סיפורים משטרתיים מעניינים משוטרים בכל רחבי 
ארה"ב, סיפורים שעברו עריכה ושיפוץ מקצועיים ע"י רנדי. בפגישתנו 
 TRUE בוגאס, העניק לי רנדי, בליווי הקדשה אישית, את ספרו החדש
BLUE - TO PROTECT AND SERVE. יש בספר תיאורים של אירועים 
עצמו.  רנדי  דומיננטי  חלק  נטל  שבהם  אירועים  כולל  דמעות,  מזילי 
בכוונתי לפנות לרנדי ולבקש את רשותו לתרגם מספר סיפורים קצרים 

ומעניינים מתוך הספר, ולפרסמם ב"חדשות איפ"א".
ובכן, כל חבר איפ"א המגיע לוגאס ונקלע לצרה, בל יהסס לפנות גם 
לרנדי ויאמר לו את המילים הבאות: " יורם שגיא מאיפ"א ישראל הפנה 

אותי אליך".
מספר טלפון בעבודה - 702-274-0001

r3239s@lvmpd.com - דוא"ל
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התקשרתי לחברי הגמלאים וההרשמה לטיול עברה בין 
כולם והכן ב- 11.06.09 יצאנו לפנות בוקר ליעדינו.

גמלאי,  מלכה  איציק  נצ"מ  עמד  הקבוצה  בראש 
והמדריך הישראלי מטעם חב' הנסיעות "כנפי משק" 
ברוך שניר. ביקרנו במקומות רבים ובסופו של כל יום 
הקבוצה  דשנה,  ארוחה  לנו  חיכתה  שם  למלון  חזרנו 
כייף  היה  זוגם,  ובני/ות  איפ"א  חברי  איש   40 כללה 
הקבוצה  הרצ"ב  בתמונות  לראות  מה  היה  אמיתי 
נושא  הקהילה  ראש  בבראשוב,  הכנסת  בית  בחזית 
דברים בפני הקבוצה, כמו כן  נסענו בעגלות רתומות 

לסוסים בעמק קסום , ועוד ועוד...

טיול לרומניה
סמי מויאל  יו"ר גימלאי עפולה

קבוצת  חזרנו  עתה  זה  ברומניה.  הנופים  יפים  מה 
גמלאי עפולה מטיול מהמם ברומניה.

כבר בשדה התעופה היה לי ברור שהולך להיות טיול 
שהייתה  הקבוצה  כל  עם   שנפגשנו  לאחר  מוצלח 

רומניה תופסת כותרות
מוטי טרגר-גמלאי

בעיתון איפ"א התפרסם שמתקיים טיול מאורגן לרומניה, במחיר שכולל 
בתוכו את המתנה לחג שקיבלנו.
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ועם  הטיול,   להצלחת  שתרמו  וממושמעת  מלוכדת 
המדריך יוסי שהתגלה כאנציקלופדיה מהלכת.

בין  שסיירנו  לאחר  ביותר  מוצלח  היה  כאמור  הטיול 
ולא פסענו גם על בית  ציוריים  וכפרים  ירוקים  הרים 

הכנסת היהודי בברשוב והטירה של דרקולה.
אני ממליץ בחום על הטיול באזור זה של רומניה ומי 
שטרם נסע שינצל את הסבסוד וייסע למקום מדהים.

דירת איפ"א בברצלונה 
נחום מתנדב ית"ם מודיעין

חברים,  וזוג  אשתי  עם  יחד  התארחתי,  לאחרונה 
בבית איפ"א בברצלונה ברצוני לשתף חברים אחרים 

בארגון, בחוויה נעימה זו.
יצרתי  בברצלונה  הבית  על  האחראי  עם  הקשר  את 
באמצעות אתר האינטרנט של הארגון, לאחר התכתבות 
קצרה תיאמתי איתו את התאריכים והזמנתי את הדירה 

לחמישה ימים.
של  המרכזיים  הרחובות  באחד  ממוקמת  הדירה 
ברצלונה, מרחק הליכה של כ-5 דקות מאחד האתרים 
המפורסמים של העיר - "סגרדה פמיליה" אחד מפלאי 

האדריכלות של גאודי.
מלאה  טיפוסית,  ספרדית  בחצר  שוכנת  הדירה 
בצמחיה עשירה ולמרות מיקומה המרכזי הינה שקטה 

להפליא.
חדרי  שני  וכוללת  מ"ר  כ-70  של  בגודל  היא  הדירה 
כורסאות  שתי  בו  סלון   כפולות,  מיטות  בהם   שינה 
בכל  המאובזר  מטבח  בודדות,  למיטות  הנפתחות 
ושירותים  מקלחת  אוכל,   פינת  הדרושים,  הכלים 
מרווחים, חצר פנימית קטנה, מפלס ביניים בו מכונת 

כביסה וגג עליו פינת ישיבה.
שונים.  בגדלים  ומגבות  מיטה  כלי  מצויים  בדירה 
סלון הדירה ממוזג והמזגן מספיק לקרר את כל חלל 

הדירה.
מראש  שנקבעה  ובשעה  לברצלונה  הגעתנו  ביום 
המתין לנו נציג הארגון בפתח הדירה, הסביר לנו על 
העיר והמליץ לנו לגבי כללי ההתנהגות  ע"מ לצמצם 

אפשרויות להינזק מהכייסים בעיר.
הנציג שפגש אותנו הינו אחד השוטרים בעיר, שצייד 
אותנו במספרי טלפון למקרים בהם נזדקק לו, הזמין 
אותנו לביקור בתחנת המשטרה המקומית, העניק לנו 
מזכרות של משטרת ברצלונה וגילה כלפינו יחס חם 
ואוהד ביותר. עלות הדירה ליום אחד עבור 4 איש - 95 

יורו. עלות לשני אנשים - 60 יורו ללילה.
בלילה  מאוחר  הייתה  ארצה  חזרה  וטיסתנו  היות 

נשארנו בדירה עד סמוך למועד המראתנו.

לסיכום הדבר - זו הייתה חוויה נעימה ונוחה מאד ואני ממליץ בכל ליבי 
לחברי הארגון לנצל אופציה זו לחופשה מהנה בעיר ברצלונה.

מלון משטרה בווינה
רפ"ק )גימ.( דוד  כהן

עפ"י המלצת החבר יורם שגיא בגיליון 47 של חודש יוני 2009 פניתי 
למרטין מגדיטס, איש משטרה סימפטי המשרת בניהול המלון הנ"ל - 

וקבלתי אשור לשהייה במלון במשך שבוע.
הפרטים שנכתבו ע"י סנ"צ )דימ.( יורם שגיא היו מלאים והקלו עלי את 
ההתמצאות בסביבה מיד עם הגיעי לוינה. עלי רק לציין שהמלון הוא 
במתכונת בית השוטר - דהיינו אין טלוויזיה בחדרים וגם אין כלי רחצה 
במקלחות. צריך לבוא עם כלי רחצה ומגבות - ואולם מדובר במבנה 
חדיש ביותר, ממוקם כמעט במרכז וינה והתשלום ללילה נכון לחודש 
ניצלתי  רגיל  מלון  בין  המחיר  הפרש  את  אירו.   16.- הוא    2009 יוני 
המוזיאונים  ברובע  כולם  כמעט  שמרוכזים  רבים  במוזיאונים  לביקור 
של וינה וכן בארמון שיינברון שחובה לראותו. ישנה כמובן גם הפינה 
היהודית במוזיאון היהודי שם מוצגות תערוכות על האנטישמיות בצורה 

שונה ממה שמקובל.
כדאי בהחלט לבקר - ולמי שיש אפשרות לחזות בקונצרטים ואופרות 
הטובים  לאחד  נחשב  בוינה  האופרה  אולם  ביותר,  גבוהה  באיכות 
בעולם הן מבחינה אקוסטית והן מבחינת ההצגות הנערכות בו - חוויה 
היתה לבקר מאחורי הקלעים בסיור מוקדם שנערך למבקרים במחיר 
סמלי של כ-25  שקלים. שווה לבקר גם המוזיאון "סיסי" ע"ש הקיסרית 
נמצאות  בו  לאומנות  ובמוזיאון  יוזף  פרנץ  הקיסר  של  אשתו  אליזבט 
התמונות המקוריות!!! של ציירים ידועי שם כרמברנדט רובנס, ברוייגל 
וכו'. במסעדות אסור לפספס את  השטרודל והשניצל בוינה שבלעדיהם 

הביקור לא יהיה מושלם.
ושוב תודה ליורם שגיא על הפרטים המלאים והטיפים שהעניק לקוראי 

ביטאון איפ"א.

מכתב הוקרה
בן עזרי אברהם יו"ר גמלאי איפ"א נגב

 8 בן  לטיול  נגב  גמלאי  מסניף  איפ"א  חברי  יצאו   21/07/09 בתאריך 
ימים לסנט פטרסבורג ומוסקבה באמצעות חברת כנפי משק וסבסוד 

איפ"א. הטיול היה מקסים, מהמם ומדהים.
מאוד מומלץ לאמצו בתוך הסניפים.

ועמלו  נושאי התפקידים שטרחו  מוצא אני חובה לעצמי להודות לכל 
זליקוביץ  ועל תרומתם להצלחתו במיוחד למר אלכס  למימוש הטיול 
שהגיע עם פמליית חברת כנפי משק עד לבאר- שבע במטרה להמריא 

ולעודד את החברים לצאת לטיול מקסים שכזה, שלא ישכח לעולם.
מיוחדת  ותודה  היעיל,  הארגון  על  ופעיליה  משק  כנפי  לחברת  תודה 
ראויה  ומנהיגות  ידע  הרבה  לנו  והעניק  אותנו  שליווה  יעקב  למדריך 

לשבח.
"כן ירבו מדריכים שכמותו".
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מתחדשים ומתייעלים

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

מובא בפניכם מידע מתומצת על פעילויות הארגון למתן מענה לכל 
השאלות וזאת לאור פניות שמתקבלות מחברי איפ"א.

משלחות איפ"א לשנת - 2009
להגרלה שנערכה ב-26.5.09 במחוז ת"א, הוגשו כ- 4,300 בקשות ל- 
8 משלחות, כאשר מספר המקומות למשלחות השונות הוא כ- 100 

חברים בלבד.
ההגרלה למשלחות השונות, בוצעה בשקיפות מלאה, ותחת ביקורת 
קפדנית של רו"ח חיצוני המשמש כמבקר הארגון מטעם רשם העמותות 
והיועץ המשפטי, אף שהוא אינו חבר הארגון ואשר היו נוכחים ופיקחו 
על מהלך ההגרלה. זאת ועוד, ההגרלה בוצעה בנוכחות חברי איפ"א 

וועדת קשרי חוץ.
רשימת הזוכים מפורסמת בשורות איפ"א גיליון 47 ובאתר האינטרנט 

של הארגון.
איפ"א  במשלחות  להשתתף  בקשה  להגשת  הקריטריונים  להזכירכם, 

הינם:
חבר שלא יצא בעבר למשלחות מטעם איפ"א א. 

חבר שמלאה לו שנה חברות בארגון )חבר חדש חתום ל-48 חודשים  ב.  
מיום הצטרפותו(

לתפקידים הבאים: יו"ר משלחת, סגן יו"ר משלחת ומתורגמן, קביעת 
המועמדים נעשית בפורום ועדת קשרי חוץ הממליצה ואישור סופי ניתן 
בישיבת נשיאות וזאת עפ"י נוהל קשרי חוץ ותקנון איפ"א, שאושר ע"י 
רשם העמותות. על פי סמכות נשיאות איפ"א לאשר את המועמדים 
להוביל  מתאימים  ונמצאים  הקריטריונים  על  העונים  ביותר  הטובים 
ונתונים  פיקודית  יכולת  של  נתונים  להם  ויש  ייצוגית  איפ"א  משלחת 

אישיים כפי שהוצגו בפני הוועדה.
 8 נבחרו  72 מועמדים, מתוכם  נרשמו  ומתורגמן  סגן,  יו"ר,  לתפקיד 
מועמדים ליו"ר, 8 מועמדים לסגן, 8 מועמדים כמתורגמנים מקצועיים 

עפ"י אמות המידה כמופיע בנוהלי קשרי חוץ של הארגון.
אני מקווה, שלאחר שהוצגו כל הנתונים בפניכם, הדברים ברורים יותר 
ומובן הקושי הרב שעמד בפני נשיאות איפ"א להביא לשביעות רצון את 

כל 4,400 החברים שלא זכו בהגרלות.

מה אני משלם?
חבר איפ"א משלם דמי חבר חודשי בסך: 48 ₪ לחודש

דמי חבר שנתי = 576 ₪.

מה אני מקבל?
שי שנתי 385 ₪.  .1

תקציב אישי בסניף 60 ₪. )50 לחבר + 10 לבלת"מ הסניף(  .2
דמי חבר לבינלאומי 10 ₪.  .3

סה"כ החבר מקבל 455 ₪ נטו.
היתרה בסכום של 576 ₪ פחות 455 ₪ = 121 ₪ וסכום זה איפ"א 
מקיים את כל הפעילויות של הארגון כמפורט בהמשך, דהיינו לחודש 

יוצא כ- 10 ₪ לחודש.

הפעילויות בשנת 2009

המסגרת  היא  המנכ"ל  בראשות  המנגנון  צוות 
הנשיאות,  החלטות  את  למעשה,  הלכה  שמבצעת, 
ויוזמת רעיונות לשיפור השירות לחברים, ליושבי ראש 

הסניפים ולחברי הנשיאות.
משימות  הינן  המנגנון  על  המוטלות  המשימות 

לוגיסטיות, שמחייבות מקצועיות ומסירות.
הנותן  ויעיל  מצומצם  צוות  מכיל  המנגנון  מבנה 

שירותים בכל תחומי הפעילות של הארגון.

מורשת דת

במסגרת פעילויות של הרב מלמד - רכז דת ומורשת. 
סיוע  לבקשות  רווחה  ועדת  חודש  מדי  מקיימים  אנו 
רווחה המתקבלות מחברי הארגון הזקוקים לתרופות 
שאינן נכללות בסל התרופות, מחלות חשוכות מרפא 
מבקר  בהשתתפות  הוועדה  אחרים.  חריגים  ומקרים 
בקשה  בכל  דנים  סניפים  ויו"ר  נשיאות  חברי   5 ועוד 
באופן יסודי ומאשרים מענקים כספיים עד לסכום של 

.₪ 3,000

סיורי מורשת

 50 עד  סניף  בכל  מאשרים  אנו  זו  פעילות  במסגרת 
חברים - סבסוד של 50 ₪ לסיור מורשת פעם בשנה, 
כנ"ל גם סיור בקברות צדיקים הסבסוד ניתן או לקברי 

צדיקים או לפעילויות מורשת - אין כפילויות.
סניף  יו"ר  בקשת  עפ"י  חולה  לכל  שי  מעניק  איפ"א 
הכולל: מגבת עם כיתוב החלמה מהירה. ספר תהילים 
זו  פעילות  מעודדים  אנו  והנשיאות.  הרב  של  וברכה 
היהודית  בדת  החשובות  מהמצוות  אחת  שהיא 
לאוכלוסיות השונות אנו מעניקים במקום ספר תהילים 

בערכה מעניקים סט של עט ומחזיק מפתחות.

פעילות הספורט באיפ"א

ובחו"ל  בארץ  רגל  קט  של  טורנירים  מקיים  איפ"א 
בכל האגפים וכן פעילות ספורט מגוונת בכל תחומי 

הספורט העממיים.
משטרת  את  שמגבה  היחידי  הגוף  אנו  לכך  בנוסף 
ישראל, מג"ב ושב"ס במרבית ציוד הספורט: חולצות, 
שנקבע  קבוע  מפתח  עפ"י  וכו'.  גביעים  כדורים, 

באסיפת הפעילים.
ציוד  במקום  כספי  תקציב  מקצים  אנו  לגמלאים 
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ספורט עפ"י מפתח של 50 ₪ לחבר 50 איש באותו 
סניף.

וספורט  בריאות  יום  בקיום  מסייעים  אנו  זה  בסכום 
לגמלאים עפ"י תוכנית העבודה של יו"ר סניף.

קניית כסף בכסף

אנו מאפשרים לחברים לקנות כסף בכסף בתוספת 
של 15% כלומר חבר שקונה ב-850 ₪ מקבל 1000 
זו  קנייה  יבצע  איפ"א  רווח של 150 ₪. אם חבר   ₪
דמי  כל  את  מאיפ"א  יקבל  יותר  או  בשנה  פעמים   3
השירותים  כל  בתוספת  שנה  לאותה  ששילם  החבר 

והפעילויות שניצל באותה שנה.

תעודת חבר

החברות באיפ"א מקנה תעודה בינלאומית, המסייעת 
סיוע  בחו"ל,  איפ"א  בדירות  אירוח  כולל  בחו"ל, 
על  בינלאומית  שותפות   - מכל  והחשוב  משטרתי 

בסיס חברי.
לחבריו  לסייע  מחוייב  בעולם  איפ"א  חבר  שוטר  כל 
וכך אכן קורה במיקרי אסון, תאונות, הצורך בשירותי 

משטרה וגם באירועים משמחים.

שדולה למען שוטרים וסוהרים

השדולה למען השוטרים והסוהרים ובני משפחותיהם 
ישיבתה  את  קיימה  ביבי  אריה  ח"כ  של  בראשותו 
הראשונה בכנסת ובישיבה הוחלט להקים שלוש ועדות 

אשר יפעלו באופן שוטף.
תדמית  וועדת  לראש  טרנר  מר'  שמינוי  ספק  אין 
רבות  ותסייע  לארגון  גדול  כבוד  מביא  המשטרה 
בציבור.  המשטרה  תדמית  לשינוי  ישראל  למשטרת 
כה  להשגת מטרה  רבות  אין ספק שהוועדה תתרום 
ואיפ"א  ישראל  משטרת  ששוטרי  תקווה  אני  חשובה. 

יעריכו זאת.
ידידות"  תוך  שרות  שלי,  איפ"א  לחברים,  "איפ"א 
אינה רק סיסמא, זו השאיפה הנעלה ביותר שאני מכוון 
אליה את כל מאמציי ומקווה שיותר ויותר חברים יאמצו 
את הסיסמא לליבם וירגישו כחלק מאיפ"א ושהארגון 

שייך להם.
ההרגשה של כל אחד מאתנו שאנו חברים שווי זכויות 
בתוך ארגון כל כך גדול ממלא את ליבי בגאווה. עשינו 
כברת דרך ארוכה עד שהגענו הלום, אולם עוד רבה 
לשפר  שנוכל  בטוח  אני  ובעזרתכם  לפנינו  המלאכה 

ולייעל את התכנים ואת השירות לחברים.

לאחיי השוטרים,אנשי שב"ס והקוראים שלום ושנה טובה
על סיפה של השנה החדשה שלפתחנו ולרגל ראש השנה ושאר חגי תשרי הקרבים 
ובאים, הריני מבקש לברך אתכם ואת כל בני משפחותיכם, תהא השנה הבאה 

עלינו לטובה שנת שלום וביטחון, פרנסה שופעת ובריאות טובה.
מדינת ישראל המונה כבר שישים ואחת שנות עצמאות, הולכת מתעצמת, הולכת 

וצוברת הישגים בעלי משמעות עולמית בכל תחומי העשייה והיצירה.
קלקלות  גם  לבקרים,  חדשות  הציבוריים,  בחיינו  מגלים  אנו  זאת  עם  יחד 
המתפשטת,  הציבורית  השחיתות  המתגברת,  הפשיעה  באזכור  ודי  ועיוותים 
כמו גם הקשיים בקבלת שירות ראוי לאזרח במשרדי הממשלה ובמוסדותיה בגין 

בירוקרטיה מנופחת ומוגזמת ועוד.
כל אלה מחייבים מחשבה, ומחייבים אותנו לעשות מעשים לשנות את המציאות 

הרעה הזאת.
פעילות  בנתיבי  שעבר  וכמי  והשב"ס  המשטרה  מקרב  שצמח  כנסת,  כחבר 
ציבורית מרחיבה אחרת, אני מודע לכל האמור ובכוונתי גם לפעול לתיקון המצב 
והבעיות  הנושאים  על  דגש  שימת  תוך  זאת,  אפשרו  והנסיבות  שהדבר  ככל 
אחרים.  אוכלוסיה  ומגזרי  נושאים  לזנוח  ומבלי  ובשב"ס,  במשטרה  הקשורים 
למרות שכהונת הכנסת הנוכחית החלה זה עתה, אני יכול להצביע על מעשים 

ופעולות שכבר עשיתי ובין אלה אזכיר:
יזמתי והקמתי בכנסת שדולה למען המשטרה והשב"ס שבה חברים ח"כים   #

רבים, וכן בכירי משטרת ישראל והשב"ס בעבר.
קיימתי פגישות עם הממונה על השכר באוצר באשר לסוגיות שכר וגמלאות   #

של אנשי המשטרה והשב"ס.
והשב"ס  המשטרה  גמלאי  של  הסניפים  מנהלי  עם  פגישות  סדרת  קיימתי   #

מתוך כוונה ללמוד את השטח, את הצרכים וללכד את השורות.
הוחל בטיפול בסוגיית כפר הנופש בראש הנקרה.  #

הוכן על ידי חוק להגשה שתכליתו הצמדת שכר השוטרים והסוהרים לזה של   #

משרתי הקבע בצה"ל.
מהתרחבות  כנגזרת  ברק  בבני  המשטרה  תחנת  בהרחבת  מרוכז  טיפול   #

העיר.
מאמץ לפיתרון בעיית השוטרים שלמדו לקבלת תארים ברבנות ועניינם מצוי   #

כיום בבתי משפט.
כתיבת מכתב בקשה לנשיא המדינה לחון את השוטרים מנהריה.  #

פגישות עם ראשי רשויות בדבר הקמת כיכר בכל עיר בישראל שתיקרא "כיכר   #

השוטר".
השדולה למען השוטרים והסוהרים אירחה בכנסת את הארבעה ואת הורי השוטר 

שחר מזרחי מתוך כוונה לאמצם ולחזק את ידיהם תוך הדגשה שהם לא לבד.
מלבד כל שמניתי לעיל, העליתי הצעות לסדר היום שנדונו בכנסת שעיקרן איכות 

חיינו בארץ ובעיותיו של האזרח מן השורה.
בשל העובדה שאני רואה את עצמי כנציגם של האזרחים הפשוטים ושל אנשי 
הסביבה  והגנת  הפנים  בוועדת  חבר  להיות  דווקא  בחרתי  והשב"ס,  המשטרה 
ובוועדת העבודה הרווחה והבריאות, העוסקות בעניינים אלה, ובמגזרי אוכלוסיה 

הללו.
ונעשה  משהיינו,  יותר  טובים  "שנהיה  בתפילה  בברכה,  אסיים  זו  אגרתי  את 

מעשים טובים יותר משעשינו."
ח"כ אריה ביבי

ח"כ אריה ביבי

השדולה למען השוטר והסוהר
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עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

למען  מרובה  בעשייה  באיפ"א  המובילים  הסניפים  אחד  הינו  ישראל  סניף 
חילופי  בפרוייקט  במיוחד  שלו  החוץ  בקשרי  גם  בולט  הסניף  החברים. 
הבי"ל  הנוער  כנס  אירוח  ביצענו בהצלחה את משימת  המשלחות. השנה 

וב- 2012 נארח את הקונגרס העולמי של איפ"א.

אירוח כנס הנוער הבי"ל בישראל 26/07/09-09/08/09
רבות  ממדינות  איפ"א  חברי  של  בנים/בנות  בישראל  התארחו  אלו  בימים 

במסגרת כנס הנוער הבי"ל שנערך השנה בישראל.
הנערים התאכסנו במלון צובה בירושלים, במרכז הנופש המשטרתי בנעורים, 

בבתי הארחה בשלומי, במצדה ובעין גדי ובבית השוטר בת"א.
ועד הדרום  במהלך שהותם ביקרו באתרי התיירות ברחבי הארץ מהצפון 
נחשפו לאתרי ההיסטוריה היהודית בירושלים במצדה, וכן התארחו בכפרי 

הדרוזים ובחאפלה בדואית.
הנערים שולבו גם בפעילות בסכ"מ בנעורים ובפעילויות אחרות המבוצעות 

במתקן נעורים.
על  ברכותינו  ביבר,  ענת  האירוח  רכזת  ביצעה  לכנס  התיאומים  כל  את 
עשייתה הברוכה. סייעו בידה חברי הנשיאות ערן ישראל ויהודה גולדשטיין 

ומתנדבים רבים אחרים.

חילופי משלחות
החוץ  קשרי  בתחום  המובילים  אחד  שהינו  המשלחות  חילופי  פרוייקט 

באיפ"א מבוצע בהתאם לתכנון ובהצלחה מרובה.
וסאן  פולין  מסקבה,  אוקראינה,  מהונגריה,  משלחות  כה  עד  ארחנו 

פטרסבורג.
 )19-27/06( לטטראסטאן  ישראל  איפ"א  משלחות  כה  עד  יצאו  כן  כמן 
בראשות סגן הנשיא יעקב שובל, למוסקבה )07-14/07( בראשות נצ"מ דרור 

מיג'אן ולסאן פטרסבורג )10-17/07(בראשות תנ"צ ג'קי בריי.
חבר  בראשות   )05-12/08/09( לרומניה  יהיו  שיצאו  הבאות  המשלחות 

הנשיאות נאסר נסרלדין להונגריה
)18-25/08/09( בראשות ניצב אינה וולף, לפולין )02-10/09/09( בראשות 
מוריס  נצ"מ  בראשות   )07-14/09( ולאוקראינה  ביבר  ענת  האירוח  רכזת 

הרוש.
ה-10-17/09/09  בין  מרומניה  המשלחות  גם  בארץ  יתארחו  השנה 

וטטראסטאן בין 15-22/10/09.

השתתפות בטקס בפולין
90 שנות פעילות  לציון  כנס  נערך   22-26/07/09 בין התאריכים 

ייצגו  ישראל  איפ"א  את  הפולנית.  המשטרה  של 
בכנס מר מוטי פריד ראש דסק פולין, סנ"צ משה 
בן בסט ורפ"ק פהמי חלבי. הטקס נערך בוורשה 

שבפולין.
הנציגים השתתפו בו במדי משטרה.

טיולים מסובסדים
לחברי  המסובסדים  הטיולים  במבצע  ממשיכים  אנו 
שבחוברת  ליעדים  ניתן   100$ בסך  הסבסוד  איפ"א. 
אחת  הגרלה  ללא  זאת  לביטאון,  שצורפה  הנסיעות 

לשנה וניתן לצרף גם בני זוג.

סמינרים מקצועיים
בנושאי  מקצועיים  סמינרים  מתקיימים  שנה  כמידי 
משטרה במרכז ההדרכה העולמי של איפ"א בגמבורן 

שבגרמניה.
הסמינרים הקרובים בגמבורן:

בין 21-24/09/09 בנושא "מציאת האיזון שבין הביטחון 
האישי מחד וזכויות הפרט מאידך".

הדמוגרפים  "השינויים  בנושא   19-23/10/09 בין 
והשפעתם על עבודת המשטרה".

חלופיות  "דרכים  בנושא   16-20/11/09 בין 
המשפט  רשויות  בעבודת  סכסוכים  לפיתרון 

והמשטרה".

הקונגרס העולמי בתורכיה
העולמי  הפועל  הועד  מתכנס  שנים  לשלוש  אחת 
במתכונת של קונגרס ובו נבחרת גם נשיאות עולמית 

חדשה.
הקונגרס העולמי לשנת 2009 יערך בין 06-11/10/09 

באנטליה שבתורכיה.
בין  העולמית  בנשיאות  שנים   6 לכהן  הכבוד  לי  היה 
השנים 1991-1997 מהן 3 שנים )1994-1997( כסגן 
מיוצגים  לא  אנו   1997 מאז  העולמי  לנשיא  ראשון 
בנשיאות העולמית ולהערכתי המקצועית השנה נחזור 

למרכז הזירה הבינלאומית.
יהיה הטרור הבינלאומי  הנושא המקצועי שידון בכנס 

והדרכים להתמודד עמו.

אירועים בסניפים
מיד  ידידות  שבוע  מארגן  התורכי  הסניף   #

התאריכים  בין  וזאת  העולמי  הקונגרס  לאחר 
.11-17/10/09

.09-11/10/09 בין  כנס  מארגן  ההולנדי  הסניף   #

בשנת 2010 מתוכננים כנסים כדלקמן: בדורהאם 
קונג  ובהונג  באוגוסט.  אנגליה  מזרח  שבצפון 

בנובמבר.
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יחס חם ואישי שווה הכל
שמוליק וייזנר

לשמחתי הודיעו לי כי זכיתי בהגרלה למשלחת לסנט 
פטרסבורג השנה. תאריך המשלחת נפל בדיוק במועד 
בחו"ל.  באירוע משפחתי  נהיה  ובני משפחתי  אני  בו 
לשמחתי, ליאת מאיפ"א המטפלת בנושא המשלחות 
וזאת  אחרת  למשלחת  בהחלפתי  וסייע  עזרה  הציע 
כל  לעזור-  ואמיתית  חמה  כוונה  ומתוך  בחיוך  בחן, 
זה  ישנם אנשים מסוג  כי  אני  וישר כוח שמח  הכבוד 

באיפ"א בברכות חמות.

סיכום ביקור בכנס משלחות פולין
סניף  יו"ר  ת"א  את"ל  ק'  סנ"צ  בסט,  בן  משה 

איפ"א מטה מחוז ת"א
כנס  פולין  בוורשה  התקיים   22-25/07/09 בתאריך: 
משלחות של נציגי איפ"א מכל העולם לרגל חגיגות " 

90 שנה למשטרת פולין".
יו"ר  פהמי  חלבי  מר  עם  ביחד  ישראל,  איפ"א  כנציג 
דסק  יו"ר  פריד  מוטי  ומר  חיפה  חוף  מרחב  איפ"א 
פולין באיפ"א. השתתפנו ב- 2 טקסים מרכזיים בכיכר 
נציגים מ-  ביחד עם  ובעיר פונסק  בוורשה  המרכזית 

20 מדינות בעולם.
נאומים  מצעדים,  וכללו  מרשימים  היו  הטקסים 
הצבא  המשטרה  וראשי  פולין  נשיא  בהשתתפות 

והמדינה.
המדינה,  ייצוג  חשוב  כמה  ולהדגיש  לציין  ברצוני 
ימי  במהלך  זה.  מסוג  באירועים  ואיפ"א  המשטרה 
הכנס נחשפנו לקשרים ישנים וחדשים עם נציגי איפ"א 
ובמיוחד  רוסיה,  גרמניה,  כמובן,  מפולין  מהעולם: 
רימיני,  מרינו,  סאן  בלגיה,  קפריסין,  לנציגי  התחברנו 

ואף נוצר קשר עם נציג פקיסטן שנכח בכנס.
אין לי ספק כי המפגשים מסוג זה רק תורמים ויתרמו 

לחיזוק התדמית של מדינת ישראל בעולם.

משלחת חברי איפ"א לסנט - 
פטרסבורג

נתן מזרחי, נצ"ם רמ"ח כספים
במשלחת  השתתפתי   9-16/07/09 התאריכים  בין 

חברי איפ"א לסנט- פטרסבורג ברוסיה.
ברצוני לציין כי הייתה זו זכות להשתתף במשלחת זו 
ונציגי  איפ"א המקומית  נציגי  וכי האירוח של  לרוסיה 

המשטרה במקום היה אירוח מושלם.
מלון  בתי  צרכיה:  לכל  למשלחת  דאגו  אלה  נציגים 

המלך  כיד  מגוונות  ארוחות  מעניינים,  תכנים  ובה  תוכנית  טובים, 
במקומות שונים ברחבי העיר, צלמת ומדריכה הצמודים לקבוצה ומעל 

הכל לחיבוק וחום מיוחדים.
בטוח אני כי איפ"א ישראל עושה ותעשה את הכול כדי לארח בצורה 
מיטבית נציגי איפ"א אלה ואחרים. ברצוני להודות לעוסקים במלאכה 
באיפ"א ישראל על הקשרים החמים אותם הם יוצרים עם נציגי איפ"א 
בעולם על הטיפול בארגון הנסיעות וכל השאר- חיזקו ואימצו והמשיכו 

בפועלכם.

ביקור משלחת איפ"א פולין 11-6-09
משה בן בסט, סנ"צ ק' את"ל ת"א יו"ר סניף איפ"א מטה מחוז ת"א

במחוז  לאירוח  זכו  בארץ  שביקרו  מפולין  איפ"א  משלחת  חברי   12
ת"א.

בנושא  קיבלו הרצאה קצרה  סיירו החברים במחוז,  במסגרת הביקור 
חבלה כולל תערוכה וארוחת צהרים. אני מודה לגב' ענת ביבר רכזת 
יו"ר דסק פולין שליוו את המשלחת. להמשך  האירוח ומר מוטי פריד 

שת"פ פורה.

הגרלת משלחות איפ"א לחו"ל
סניף איפ"א מחוז ת"א שמח לארח מידי שנה את ההגרלה למשלחות 

איפ"א לחו"ל.
נינוחה  באוירה  התנהלה  והיא  חברים  עשרות  כמה  נכחו  בהגרלה 

בפיקוח של מנכ"ל איפ"א
מר דוד אילוז וצוות הבנות איפ"א )ליאת, ליז, טלי ואתי(.

תודה מסניף איפ"א מחוז ת"א, כבוד הוא לנו לארח אתכם מדי שנה.

משלחת איפ"א לטטרסטן-ההיינו או חלמנו 
חלום?!

שמוליק רוזנטל, מת"ח רמלה וסגן מפקד המשלחת לטטרסטן
בתאריך 16.6.09 יצאנו שניים עשר חברי משלחת מטעם איפ"א ישראל 
לרפובליקת טטרסטן, שברוסיה בראשותו של סגן נשיא איפ"א ישראל, 

תנ"ץ)בדימוס( יעקב שובל.
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מחציתם  תושבים,  וחצי  מליון  כשלושה  מונה  טטרסטן  רפובליקת 
טטרים מוסלמים. ומחציתם רוסים-נוצרים. הרפובליקה חגגה בשנת 

2005 אלף שנים להיווסדה!!!
הראשון:  מרכזיים.  נושאים  שני  בשל  בעיקר  תיזכר  הביקור  חווית 
המארחים הטטארים יצאו מגדרם לארח אותנו תוך שהם מציגים בפנינו 
בתמהיל מושלם את ארצם ואת הסמלים המקדשים את חייהם כגון: 
הקרמלין, מסגדים, כנסיות, אוניברסיטאות, מוזיאונים, אנדרטאות וכו'.

הנושא השני, למדנו "איך עושים משטרה "בטטרסטן, החידוש והשוני 
עומד  משטרה  תחנת  כל  בראש  הבאות:  בדוגמאות  ביטוי  לידי  באו 
השוטרים  ומספר  הטריטוריה  לגודל  קשר  ללא  נצ"מ,  בדרגת  מפקד 
שתחת פיקודו. יומן התחנה מאויש בשלושה שוטרים וקצין במשך כל 
היממה, תוך חלוקת תפקידים מוגדרת וברורה, שוטר המופקד בצפייה 
שוטר  והאזור,  העיר  ברחבי  מועדים  במקומות  הפזורות  מצלמות  על 
הפונים  לאזרחים  טלפוני  ובמענה  הניידות  מול  הקשר  על  המופקד 
הקצין  ואילו  התחנה  ביומן  השירות  בדלפק  המטפל  שוטר  לעזרה, 
מופקד על כלל התנהלות היומן. שם המשחק במשטרת טטרסטן הינו 
"ביטחון אישי ברחוב". משמע, בתחנה המשרתת כמאה אלף תושבים 

שבכל  אפוא  יוצא  ומכאן  שוטרים!!   240 משרתים 
ניידות  חמש  סיור,  ניידות  שמונה  פועלות  משמרת 
המטפלות  ניידות  רגליים,  סיורים  כעשרים  תנועה, 
השמירה  חברות  ניידות  )כדוגמת  רכוש  בעבירות 
בארץ( וכח בילוש. כל אלה יוצרים פיזור ונוכחות של 

משטרה בכל רחבי העיר.
בחג  התארחו  המשלחת  חברי   - המחשה  לשם 
כשלושים  השתתפו  בו  "סבנטוי"  הטטארי,  הלאומי 
וחמישה אלף חוגגים. את החגיגות אבטחו לא פחות 
בלשים!!  מאתיים  מהם  שוטרים!  מאות  ושבע  מאלף 
בטטרסטן המפכ"ל הוא בעצם שר הפנים...ללמדכם 
כי המשטרה מנהלת את הרפובליקה..... שוטר עובר 
דולר  מאות  שלוש  ומרוויח  וחצי  כשנה  בת  הכשרה 
נצ"ם  ואילו  הקניה(  בכח  ביותר  )מינימאלי  בלבד! 
מרוויח שש מאות דולר בלבד. )אך יש ברשותו מרצדס 

שחורה מפוארת ונהג שרד....(.
חציית  עבירת  לאכיפת  מערכת  הבירה(  )עיר  בקזן 
צומת באור אדום המערכת מאד מתקדמת, מעניינת 
הצמתים  ברחבי  הבא:  באופן  ופועלת  ואפקטיבית 
העמוסים ממוקמות מצלמות המתעדות את הצומת 
ומשדרות אל אולם שבו יושבות פקידות )לא שוטרות( 
כל אחת מהן אחראית על מצלמה אחת בלבד, כאשר 
המצלמה מתעדת ומצלמת עבירה, הפקידה מוציאה 
את פרטי הבעלות של בעל הרכב מוודא ומצליבה את 
סוג הרכב, מדפיסה את התמונה, קצין משטרה מאשר 
מוכנסים  הדו"ח  עם  והתמונה  העבירה  את  ומתקף 
למעטפה ונשלחים לבעל הרכב. כל התהליך אורך לא 
לנהגים  הרתעה  מהווה  המהלך  דקות.  מארבע  יותר 

מחד גיסא ומאידך גיסא מכניס ממון רב למדינה.
הרשמים העמוקים ביותר הותירו בנו היחס לו זוכים 
המורשת.  ותחום  השונות  התחנות  של  הגמלאים 
ממוקם  מרכזי  במקום  משטרה  תחנת  בכל  כלומר, 
לו בגאון ובפאר מוזיאון המנוהל בהתנדבות ע"י אחד 
שבקרנו  מקום  בכל  ואילו  מהעבר  התחנות  ממפקדי 

בין המארחים היה נציג הגמלאים של התחנה.
הביניים  בנחיתת  כיצד  נשכח,  לא  כך,  ובתוך 
באיסטנבול "נפרד" צביקה טוויטו מהקבוצה והמשיך 
לו מחוץ לשדה התעופה וברגע האחרון אותר והוחזר 
את  נשכח  אתנו....לא  והמשיך  שייך"  הוא  "לו  למקום 
ארוחות הפאר ואיך השקו אותנו בכמויות לא הגיוניות 
את  נשכח  הסאונות....לא  את  נשכח  וודקה...לא  של 
השייט על יאכטת התענוגות....לא נשכח את הטקסים 
בכניסה לכל עיר בו קיבלה את פנינו פמליה בראשותו 
לבושות  נשים  ועימו  והממ"ז המקומי  של ראש העיר 
המתישה  עבודתו  את  נשכח  לא  אוטנטיים...  בגדים 
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ממחלק  איגור  המשלחת,  מתורגמן  של  והאיכותית 
תשאול /אח"ם איילון.

יעקב,קושי  שלנו,  המשלחת  ראש  את  נשכח  לא 
שובל, שייצג את איפ"א ומשטרת ישראל במקצועיות 
ששמורה לדיפלומטים מהשורה הראשונה וזכה לכבוד 

של גנרלים אצל המארחים וכולנו הרווחנו מכך......
אילוז  דוד  למר  תודה,  התודות-  פרק  ללא  ניתן  לא  הרי 
כל  במשך  וציוותו  שלו  הקודש  עבודת  על  איפ"א  מנכ"ל 
ומורכב שזוכה  ועל הובלה של ארגון משומן  ימות השנה 
ימני"  "סמן  ומהווה  העולמי  איפ"א  ארגון  בכל  להערכה 
לסדר, פעילויות וכמות נכבדה של חברים.תודה למר אלכס 

זליקוביץ', שתיאם עבורנו את הטיסות לחו"ל וחזרה.
תודה,לראש דסק רוסיה וחבר העמים מר מיכאל זינגרמן 
משטרה,נגיעות  בתוכו  השוזר  מרתק  תוכן  גיבוש  על 

מנטאליות מקומיות ונופים.
תודה ענקית לראש המשלחת, סגן נשיא איפ"א ישראל 
המשלב  האיש   - שובל  קושי,  יעקב,  )בדימוס(  תנ"ץ 
ואינטליגנציה  משובחת  משטרה  התנהלותו  בדרך 
שהשאירה את המארחים פעורי פה וכל זאת בקורטוב 
של הומור וחברות אמיתית, אין ספק שבלעדיו הכול 

היה שונה.
לסיום חברים יקרים, אני אומר לכם באחריות יש לנו 
את כל הסיבות שבעולם להיות גאים באיפ"א ישראל 
שהשכילה בהגינותה לשלב במשלחת גמלאים ושוטרים 
במגוון דרגות וממגוון מחוזות ובמשטרה שלנו ששמה, 

את השוטר במרכז ההוויה!!!

מלי כהן ממרחב חוף מונתה לראש 
דסק יוון באיפ"א

מינוי חדש בדסקים, מלי כהן ממרחב חוף קיבלה מינוי 
של ראש דסק יוון.המינוי אושר על ידי נשיאות איפ"א. 
תעודת המינוי הוענקה בשם הנשיאות במרחב חוף. 

נאחל לה הצלחה רבה בתפקיד החדש.

נשיא איפ"א יוון בביקור בחיפה
בין נשיאי איפ"א שביקרו בחיפה היה נשיא איפ"א ג'ורג' קאטסרופולוס. 

ביקור זה אפשר למלי כהן לארח את האורח ולדבר בשפה היוונית.

הקשרים באיפ"א קודם כל חבריים

הידוק הקשרים בין סניפים של איפ"א השונים נעשה בעיקר על בסיס 
אישי וחברי.

הגיעה  ברזיל  במשטרת  לאינטרפול  הקישור  קצין  ואלסאק  תומס  מר 
לארץ כאורח משרד החוץ, אך קיבל גם ציונות על איפ"א ישראל בזמן 

שהותו בחיפה.

ועדת תרבות עולמית בצפון
דר' יהודה גולדשטיין

במסגרת הידוק הקשרים הבינלאומיים של סניף ישראל התארחו בארצנו 
חברי ועדת התרבות העולמית. המארח היה חבר הנשיאות וחבר ועדת 
טיילו גם בארץ להכירה.  ישראל ערן. האורחים  דר'  תרבות העולמית 
במסגרת הטיולים בצפון הארץ ביקרו גם בשיטור הימי בחיפה יחד עם 
ד"ר יהודה גולדשטיין ותודתינו נתונה לכל אנשי השיטור הימי על הרצון 

הטוב והאירוח הנעים.

ד"ר יהודה גולדשטיין
סגן מזכ"ל

ורכז תחביבים
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המקום  וכאן  לביקור  המרהיבים  האתרים  אחד  היו  הבהאיים  הגנים 
מקיף  לסיור  תמיד,  כמו  דאג,  אשר  הביטחון  קצין  לאשר  להודות 

והסברים מרתקים.

תכשיטים מקוריים ומיוחדים, אותם הוא הסכים להציג 
לכולם. צדוק יפתח הוא הצדיק בדורו אשר לקח את 
נושא המחזור צעד אחד קדימה והפך את נושא מחזור 

הפלסטיק והזכוכית לאומנות שימושית לכל אחד.
גבריאלי עם אוסף מיוחד במינו של תגי כתף  בנימין 
של משטרות מכל מני מדינות עם פסוק מהתנ"ך אשר 

מאפיין אותם, אוסף מיוחד במינו.
מרדכי גנון אשר התחביב שלו הוא צילום, הציג תמונות 
מרהיבות של חיינו בשמירה מוחלטת על תפיסת הרגע 

במציאות הזמנית שלו.
יוסי כהן גם הוא עם אוסף של פריטי אומנות עתיקים 
שהוא  כמו  או  רבה  בקפדנות  אוסף  יוסי  אותם  אשר 
של  האוסף  הינו  האחד  של  הזבל  לפעמים  אומר 

האחר.
נהדרים  לאנשים  נתונה  כולנו  ותודת  האישית  תודתי 
אלו שאר אפשרו לנו חלון קטן לתוך עולמם המיוחד 
קשה,  ועבודה  מקצועיות  תוך  שלהם  התחביבים  של 

ישר כוח להמשך.
והתערוכה  לא נקפח את אנשי הדרום  כפי שהובטח 
יפורסמו  תאריכים  לגבי  שבע  בבאר  תהיה  השלישית 

בהמשך.

הרצאות בתחום הרפואה של דר' יהודה 
גולדשטיין

ניתנות  איפ"א,  לחברי  ושרות  תחביבים  במסגרת 
משלימה.  ורפואה  ברפואה  שונים  בנושאים  הרצאות 
ההרצאות ניתנות על ידי ד"ר יהודה גולדשטיין. הרצאה 
כזאת ניתנה בסניף גמלאים נצרת עלית. תודתי ליושב 
ראש הסניף ברטוב שלום על האירוח. יושבי ראש אשר 

מעוניינים מוזמנים ליצור קשר.

משלחת איפ"א מישראל באירועי 
90 שנה למשטרת פולין

מוטי פריד
ראש דסק פולין

לקראת אירועי 90 שנה להקמתה של המשטרה בפולין 
איפ"א  מנשיא  המשטרה  מפכ"ל  ביקש   1919 בשנת 
פולין להזמין לאירועים שני נציגים במדים מכל מדינה 
ב-  שהחלו  לאירועים  עמה.  קשר  יש  הפולני  שלסניף 
ומשלחת  מאירופה  משלחות   20 הגיעו   22.07.2009

אחת מפקיסטן.

משלחת איפ"א מישראל יוצגה על ידי:
סנ"צ משה בן בסט - קצין את"ל מחוז ת"א
רפ"ק פהמי חלבי - קצין פיקוח מרחב חוף.

ישראל  איפ"א  בסניף  פולין  דסק  ראש   - פריד  מוטי 

בירכא  המלך  כיד  בארוחה  היום  את  סיימנו  הנקרה  וראש  עכו  לאחר 
אצל אחינו הדרוזים. על אירוח נפלא זה יש להודות לאבוריש מוחמד, 

ולמחמוד חדר אשר עמלו קשה להצלחת האירוח.

יש לי תחביב
ד"ר יהודה גולדשטיין

תערוכת יש לי תחביב הראשונה השנה, הייתה בחיפה במרכז לאומנויות 
הקסטרא. התערוכה השנייה בסדרה תהיה במרכז. התערוכה תתקיים 
כל   08.10.09  12.09.09- התאריכים  בין  ג',  אביב  רמת  רוזן  במרכז 
גולדשטיין  יהודה  לד"ר  הצעות  עם  לפנות  מוזמן  להשתתף  המעוניין 
בתערוכה  המשתתפים  לכל  להודות  ברצוני   .054-4798999 בטלפון 
והצילומים המדהימים, שאיפשרו  גרבר, על הציורים  ליאנה  הקודמת, 
לקבל מציאות עם דמיון מפותח. לצביקה שחם על הפסלים המופלאים 
צביקה  את  מצא  אשר  היצירתיות  פרץ  בהם  ניראה  אשר  ועץ  מאבן 
דברים  עם  היו  התעסוקתיים  חייו  כל  אשר  דוד  ללוי  הפרישה.  לאחר 
שהורסים בתור חבלן במשטרה והיום עבר ליצירה אמנותית. דוד יוצר 
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שהוזמן אישית על ידי נשיא איפ"א פולין ושימש כראש המשלחת.
מייקל  מר  העולמי,  איפ"א  נשיא  עמד  שהגיעו  המשלחות  בראש 

אודיסאוס.
לשוטרים  המרכזי  הספר  בבית  המלון  בבית  שוכנו  המשלחות 

בליגיונוב.
האירועים הרשמיים החלו בעיר פלונסק, עיר הולדתו של ראש ממשלתנו 
הראשון דוד בן-גוריון ובדברי הברכה ציין ראש העיר בין היתר את הקשר 
החם שיש לעירו עם ישראל. דברי ברכה נשאו גם נשיא איפ"א העולמי 
זה  מסוג  באירוע  הראשונה  הפעם  זוהי  כי  שציין  פולין  איפ"א  ונשיא 

שמשלחת מישראל מופיעה במדים.
בהמשך הטקס צעדו כל חברי המשלחות ברחובה הראשי של העיר עד 

הכיכר המרכזית וביקרו בבית בו נולד בן גוריון ובמוזיאון שצמוד אליו.
בכיכר  ורשה  הבירה  בעיר  היום  למחרת  התקיים  המרכזי  האירוע 
פיוסוצקי ליד קברו של החייל האלמוני. הטקס התקיים במעמד ראש 
ממשלת פולין, מר דונלד טוסק שרים צמרת המשטרה ואורחים רבים. 
בהופעתה  בלטה  ובראשם  בצעידה  המשלחות  הגיעו  זה  לטקס  גם 
וניגנו  )חצאיות(  המסורתי  בלבוש  מסקוטלנד  המשלחת  המיוחדת 

בחמד חלילים.
במסגרת הטקס התקיים סיום קורס קצינים אשר השבעתם לקצונה 
בוגר,  כל  ידי הנחת חרב על כתפו השמאלית של  ייחודית על  הייתה 
זרים על  יתר, הונחו  התקיים גם טקס הענקת מדליות על הצטיינות 
של  מרשימה  בהופעה  היה  של הטקס  ובסיומו  האלמוני,  החייל  קבר 

תזמורת משטרת פולין.
בשעות אחר הצהריים נערך טקס נוסף בבית הספר לשוטרים בו צעדו 

המשלחות עם דגלי הלאום של מדינותיהם.
וריקודים  ברביקיו  ערבי  התקיימו  הראשונים  הימים  משני  אחד  בכל 
לחברי  אפשרות  נתנה  השני  היום  של  הצהריים  אחר  בשעות  כאשר 

המשלחות לטוס בהליקופטר בשמי האזור.
שייט  נערך  ובמסגרתו  רשמיים  מטקסים  חופשי  יום  היה  השבת  יום 
של  העתיקה  בעיר  וסיור  סוביצקי  יאן  בארמון  ביקור  הויסלה  בנהר 

ורשה.
אחת  כל  ידי  על  ברכות  נשאו  ובו  במוצ"ש  התקיים  הפרידה  אירוע 
חבר  כל  כאשר  תשורות  הוחלפו  וכן  המארחים  וברכת  מהמשלחות 

משלחת זכה לתשורה אישית.
הברכה של נציגי המשלחת הישראלית נאמרה בשלוש שפות: פולנית, 

עברית ואנגלית ולהלן תוכנה:
"אדוני מפקד המשטרה, אדוני נשיא איפ"א העולמי, אדוני נשיא איפ"א 

פולין, אורחים נכבדים משתתפי אירועי 90 למשטרת פולין
את  לייצג  זו  ובהזדמנות  שלכם  באירועים  חלק  לקחת  הכבוד  לנו  יש 
משטרת ישראל ואת סניף איפ"א ישראל. יש לנו הרבה משותף מבחינה 
היסטורית ומבחינה מקצועית. אנו מאחלים לכם המשך שיתוף פעולה 

פורה".
לסיכום, יש לציין את נשיא איפ"א פולין מר ארק שקריפצק וצוות עוזריו 
שעשו כל שביכולתם על מנת להנעים את שהות המשלחות בפולין ועל 

כך תודתנו.
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שרון גל
רכזת ספורט

טורניר קט-רגל לזכרו של גבי וקסברגר ז"ל
גל שרון רכזת ספורט

אליפות איפ"א בקט- רגל נערכה ב-12-13.8.09 בראשון לציון. המפגש 

משטרת  מחוזות  כל  את  מפגיש  השלישית  השנה  זו  שנערך  השנתי 

ישראל, אגפי המטה הארצי, משמר הגבול ושב"ס.

הטורניר נמשך יומיים ובסופו נקבעת אלופת איפ"א ומשטרת ישראל. 

השנה זכה מחוז ירושלים באליפות, בפעם השלישית ברציפות. הקבוצה 

תייצג את איפ"א בספורטיאדה באילת.

בשונה מהטורנירים הקודמים, הפעם שונתה השיטה ולצוות השופטים 

הבכירים, ששפטו את המשחקים, טל קפלן, שלומי בן 
אברהם, שלום לביא, לירן וקסברגר, משיח מנשה ורועי 
ישראל  נבחרת  מאמן  עוזר  גם  הצטרף  ריינשרייבר, 
והצביע  המשחקים  כל  אחר  שעקב  אלמקייס,  יאיר 
השחקנים  הקבוצות.  מכל  המצטיינים  השחקנים  על 
איפ"א.  של  החלומות"  ל"נבחרת  יהפכו  המצטיינים 
בתחרויות  איפ"א  את  תייצג  המובחרת,  הנבחרת 

בארץ ובעולם.
על  שב"ס  נבחרת  גברה  הטורניר  של  הראשון  ביום 
מחוז המרכז בתוצאה 6-1, את"ן גבר על מחוז צפון 

ט ר ו פ ס

נבחרת מחוז י-ם ונבחרת מג"ב במשחק הגמר

הגב' אתי וקסברג מעניקה את הגביע לקפטן מחוז י-ם

 נבחרת מחוז י-ם שזכתה במקום הראשון
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דברים שנשאה גל שרון בסיום הטורניר
גבי  לזכרו של  זו השנה השלישית בה אנו מקיימים את הטורניר 

וקסברגר ז"ל.
באם גבי מביט בנו עכשיו, הוא בוודאי מחייך. יש כאן את השילוב 
למשטרה  חבריו  האוהבת,  משפחתו  את  אהב,  כך  כל  שהוא 

ולאיפ"א, כדור רגל וספורט, רוח של הגינות וחברות.
אמר לי אתמול, במשחקים המוקדמים, אחד השופטים, באם אלו 
היו משחקים במסגרת הליגה למקומות עבודה, היו הולכים פה 
מיוחד  כך  כל  מה  אותו  שאלתי  לשופטים.  מרביצים  וגם  מכות 
גבוהה,  רמה  הייתה:  ותשובתו  אתמול  ראה  שהוא  במשחקים 
הגינות וחברות. וזו הרוח המלווה את הטורניר הזה, מאז התחלנו 
בו לפני שלוש שנים. אין ספק שהתוצאה חשובה, אך הדרך חשובה 
לא פחות ולכן הענקנו גביע מיוחד לקבוצה ההוגנת. חשבנו שזו 
יקר,  זכרו של גבי, שמעבר להיותו חבר  הדרך שלנו להנציח את 
להירתם  ונכונות  טובה  רוח  הגינות,  לחברות,  מופת  היה  הוא 
ולסייע לכל משימה, במסגרת תפקידיו בנשיאות איפ"א ובנשיאות 

העולמית, שם שימש כמבקר עולמי.
ובעולם.  בארץ  לתחרויות  הקבוצות  מיטב  יצאו  הזה,  מהטורניר 
הטובים  את  שתכלול  מנצחת,  קבוצה  לבנות  החלטנו  השנה 
שבשחקני הקט רגל מכל הקבוצות. מלווה את הטורניר מר יאיר 
אלמקייס, עוזר מאמן נבחרת ישראל שעוקב אחר כל המשחקים 
תהיה  הזאת  הקבוצה  המצטיינים.  השחקנים  את  בוחר  והוא 
הקבוצה הייצוגית של איפ"א בחו"ל ובארץ. במקביל, תייצג אותנו 

הקבוצה הזוכה היום, בספורטיאדה באילת.
וחשוב  יפה  טורניר  בארגון  חלק  שנטל  מי  לכל  להודות  ברצוני 
ומשב"ס,  ישראל  ממשטרת  ולספורטאים  למפקדים  ראשית  זה, 
למלווים ולמעודדים. לשופטים, ביניהם גם לירן וקסברגר בנו של 
גבי ז"ל. ליאיר אלמקייס עוזר מאמן נבחרת ישראל, למנהל מרכז 
הטורניר,  את  המלווים  איפ"א  נשיאות  לחברי  זה,  יפה  ספורט 
למנכ"ל איפ"א דוד אילוז ולצוותו, תודה מיוחדת לחבר הנשיאות 

יהושע לויה שידו בכל.
השר לביטחון הפנים, שהיה בדרכו לכאן, התעכב בגלל אירוע של 

חשש לחטיפת חייל והוא מוסר לכם את ברכתו.
הוגנים  איכותיים,  משחקים  לכולנו  מאחלת  ואני  לכולכם  תודה 

וברוח חברית.

י"ם על מתפ"ה  4-2, מג"ב על מחוז ש"י 3-2, מחוז 
ביום השני לתחרויות  דרום 2-0.  ות"א על מחוז   2-0
גבר את"ן על ת"א 6-3 ובמשחקי חצי גמר גבר מחוז 

י"ם על שב"ס 3-0 ומג"ב על את"ן 1-0.
במשחק הגמר נפגשו מחוז ירושלים מול משמר הגבול 
ובמשחק מרתק גברו הירושלמים בתוצאה 2-0. מקומות 

3/4 נקבעו בבעיטות לשער, את"ן ניצחו את שב"ס.
את  לזוכים.  ומדליות  גביעים  חולקו  מרשים  בטכס 

הגביעים העניקו נשיא איפ"א יעקב טרנר, אלמנתו של גבי וקסברגר, 
אתי, גל שרון, רכזת הספורט, יהושע לויה שניצח על כל הפקת הטורניר, 
יעקב שובל, סגן הנשיא, אלכס  גם  רכז גמלאים. השתתפו  לביא  יוסי 

זליקוביץ', רכז נסיעות וענת ביבר רכזת אירוח.
וליורי שמסאייב  מזכירת הספורט  לסול  וצוותו,  איפ"א  למנכ"ל  תודה 
יו"ר סניף מחוז ש"י, על הסיוע הרפואי. תודה מיוחדת מגיעה ליהושע 
לו  מאחלים  ואנו  מקצועי  פרט  לכל  ודאגה  הטורניר  הפקת  על  לויה, 

בהצלחה לרגל מינויו לתפקיד עוזר מנכ"ל איגוד השופטים בישראל.
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לילך מיס"מ גליל בתחרות ירי

יובל מתחנת מעונה בכדורסל

אפרת ושמחה מתחנת נהריה בתחרות הורדת ידיים לנשים

יגאל מתחנת קרית שמונה מושך בחבל

רשימת שחקנים קבוצת קט רגל איפ"א 
"נבחרת החלומות"

להלן רשימת השחקנים אשר נבחרו ע"י עוזר מאמן נבחרת ישראל 
יאיר אלמקייס.

כל השחקנים השתתפו בטורניר קט רגל לזכרו של גבי וקסברגר ז"ל 
וייצגו אותנו בתחרויות בארץ ובעולם.

יחידהמשפחהשם

שב"סוקניןנתי

מרכזקרארמי

אגף תנועהכהןשמעון

צפוןבן עמיעדי

מג"באמנודרור

ש"יעובדיהאיציק

ירושליםברנעניר

מתפ"אאטוארשמואל

דרוםאורוןאבני

ת"אצפניהמרק
המאמן יהיה דוד מרציאנו ממחוז צפון.

יום ספורט מרחב גליל
חנן עצמון תחנת מעונה

בתאריך 7.6.09 התקיים יום ספורט במרחב גליל בסיוע איפ"א.
ביום הספורט השתתפו שוטרים מכל תחנות המרחב ויחידות המטה 

במספר רב של ענפי ספורט.
את האירוע כיבדו בנוכחותם ראשי איפ"א ובניהם גם הנשיא מר יעקב 

טרנר.
מבחינה  והן  מוראלית  מבחינת  הן  לשוטרים  מאד  וחיוני  מוצלח  יום 

ספורטיבית.
את היום סיימו בטכס חלוקת תעודות וגביעים בנוכחות ראש עיריית 

כרמיאל מר עדי אלדר.

ביקור ביום ספורט במרחב הגליל
דוד אילוז מנכ"ל איפ"א

ביום ראשון 7.6.09 התקיים בכרמיאל יום ספורט במרחב הגליל בסיוע 
איפ"א.

נשיא איפ"א, מר יעקב טרנר בלוית המנכ"ל והרכזים לויה ואלכס ערכו 
ביקור ביום הספורט שנערך בקאנטרי כרמיאל.

וחברי  איפ"א  נשיא  את  קיבלו  הנוכחים  כל  וכן  וסגנו  המרחב  מפקד 
הנשיאות בקבלת פנים חמה ואוהדת.

נשיא איפ"א נשא נאום אשר גרם להתרגשות רבה מצד השוטרים.
הוועדה  כיו"ר  לבט"פ  השר  ידי  על  מונה  הוא  כי  הנשיא  ציין  בנאומו 
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לשיפור תדמית המשטרה והשוטר שבראש השדולה עומד ח"כ אריה 
ביבי.

ולבין  איפ"א  בין  הקשרים  להידוק  רבות  תרם  שהביקור  ספק  אין 
השוטרים בשטח.

לשוטרים  הספר  בבית  ישראל  משטרת  במוזיאון  ביקור  נערך  בנוסף, 
יפרח  תנ"צ,  הספר  בית  מפקד  ע"י  התקבלו  המבקרים  בשפרעם, 
דוכובני וקיבלו ליווי לאורך כל הביקור המעניין ע"י מנהל המוזיאון ניצב 

בגימ' זאב רם.

ספורט ותשומת לב
ג'מיל גאנם יו"ר סניף איפ"א מרחב גליל

בשמי ובשם כל חברי איפ"א סניף גליל, רוצה אני להודות לכם שכיבדתם 
אותנו בנוכחותכם ביום ספורט מרחב גליל.

עכו,  הגולן,  רמת  ק"ש  את  הארץ  מצפון  שוטרים  שכלל  ספורט  יום 
כרמיאל, ראש פינה, נהריה, משגב, שפרעם.

בנוכחותכם  והן  במשאבים  הן  זה  ליום  העניקה  שאיפ"א  החסות 
המכובדת שלכבודנו טרחתם והגעתם לטקס הענקת הפרסים העלתה 

את קרנה של איפ"א בקרב כל חברייה.
תודה רבה על ההשקעה ועל תשומת הלב לחברי איפ"א גליל.

כל החבר'ה מאיפ"א עם ממ"ר גליל

קבוצת קט-רגל מרחב העמקים

נשיא איפ"א, יהושע לויה ומנכ"ל איפ"א בביקור במוזיאון המשטרה במלמ"ש

דורון ממעונה בטניס שולחן

עדי ועדי )ראש עיריית כרמיאל עדי אלדר מעניק את הגביע 
בהורדת ידיים לנשים לעדי אברמוביץ מתחנת נהריה(

ציון מתחנת גולן עם נשיא איפ"א
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סיור לימודי- מורשת ישראל- מרכז מח"א ב"ד

יואב בשן, סנ"צ מ' מרכז מח"א ב"ד
לכלל  ישראל  מורשת  בנושא  לימודי  סיור  08/06/09 התקיים  בתאריך 

קציני, שוטרי ואזרחי מרכז מח"א ב"ד בסיועו של הרב אשר מלמד.
הסיור התקיים בי-ם והתמקד בביקור באתרים קדושים המאפיינים את 

מורשת ישראל לדורותיו.
משיחה עם אנשי המדור אשר השתתפו בסיור, הרושם היה של סיור 
לימודי מוצלח ביותר ואשר תוכנן בקפידה והשאיר את משתתפי הסיור 

נפעמים ומרוצים מאוד ועם טעם של עוד.....
סיור  לפועל  והוצאה  בתכנון  הרב  לסיוע  באמצעותך  להודות  אבקש 
הלימודי בנושא מורשת ישראל, ללא סיוע של נשיאות איפ"א, בוודאי לא 

היה יוצא כל כך מוצלח.

הערכה והבעת תודה
יגאל אהרון יו"ר סניף איפ"א שפלה, ופנינית גנון שיין ס' יו"ר שפלה

ברצוננו להוקיר תודה על הגעת הרעיון ולרכוש את ההגדה של פסח 
כשי לחג ולחברי סניף השפלה. חלוקת השי הובילה לתשבחות וערכה 

מצד החברים על קבלת השי. כמו כן גרם לגיוס חברים חדשים.
אין חבר שלא שיבח. תודה מקרב לב.

פרחים במקום אבנים
רם וילנאי - רפ"ק רע"ן מתנדבים מחוז מרכז

שכונת  תושבי  ע"י   431 לכביש  אבנים  זריקת  של  אירועים  בעקבות 
יזמה משטרת רמלה בראשות מפקד התחנה,  ג'ואריש שבעיר רמלה 
רס"מ  ג'ואריש  ומפקדי מרכז השיטור הקהילתי  רוזנטל  סנ"צ שמואל 
ארץ",  "דרך  חברת  עם  משותף  פרוייקט  סבג,  ערן  ורס"ר  ידעי  יניב 

בראשות רב-ניצב בדימוס יהודה וילק המתפעלת את כביש 431.
הפרוייקט "פרחים במקום אבנים" כלל יום ילק"מ בביה"ס בג'ואריש, 
בו הוצגו בפני קהילת השכונה אמצעי המשטרה: חבלה, זיהוי פלילי, 
תזמורת המשטרה, ניידת משטרת התנועה, תצוגות כלבנים ופרשים 

ועוד.

השוטרים  עם  בצוותא  ביה"ס  תלמידי  נטעו  בנוסף, 
ממוחזרים  מחומרים  ספסלים  בנו  ושתילים,  פרחים 
קהילתית  גינה  ויצרו  הסביבה  איכות  על  לשמירה 

לתפארת.
בטקס השקת הגינה הקהילתית נכחו בנוסף למר וילק 
עיריית  מנכ"ל  לביא,  יואל  רמלה-מר  עיריית  ראש  גם 
של  נכבדה  נציגות  וכן  רמלה  תחנת  פיקוד  רמלה, 

תושבי שכונת ג'ואריש.

אירוח משלחות איפ"א במחוז ת"א
סניף  יו"ר  ת"א  את"ל  ק'  סנ"צ  בסט,  בן  משה 

איפ"א מטה מחוז ת"א
איפ"א  של  השנתית  ההגרלה  מתקיימת  שנה  בכל 
למשלחות לחו"ל במחוז ת"א בחודש מאי ומייד לאחר 
ההגרלה מתחיל סבב של משלחות מחו"ל שמגיעות 

לארץ.

אורי אסף
רכז סניפים

כמו בשנה שעברה כך גם השנה המשלחות מגיעות 
לביקור במחוז ת"א שכולל תצפית ממגדל "שער העיר" 
צהרים  ארוחת  בנמל,  ביפו  סיור  והסביבה,  ת"א  על 
מפוארת וסיור במטה המחוז )קצת עבודת משטרה( 

ואם ניתן, שייט קצר מול חופי ת"א.
גם השנה 2009, ביקרו במחוז ת"א משלחות מרוסיה, 
וסמפכ"ל  בודפשט  מפכ"ל  פטרסבורג,  סנט  פולין, 

הונגריה עד כה והרשימה ארוכה.
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המשלחות מגיעות בליווי צמוד של רכזי איפ"א השונים, 
ענת ביבר רכזת האירוח, אלכס זליקוביץ רכז הנסיעות, 
מר יעקב שובל סגן נשיא איפ"א, מוטי פריד ראש דסק 

פולין ומיכאל זינגרמן ראש דסק רוסיה.
מנכ"ל  עם  גם  הפעולה  שיתוף  את  לציין  ברצוני 
איפ"א מר דוד אילוז ובנות איפ"א שתורמים להצלחת 

הביקורים ב"אפס תקלות" כפי שנהוג לומר.
ב- 17/06/09 היה מעין יום איפ"א במחוז, נשיא איפ"א 
לפגישה  הגיע  נשיאות  אנשי  בחברת  טרנר  יעקב  מר 
כדי  ותוך  איילון,  שחר  ניצב  ת"א,  מחוז  מפקד  עם 
איפ"א  חברי   5 עם  בודפשט  מפכ"ל  הגיע  הפגישה 

לביקור, כמובן שהמפגש המקרי היה מוצלח.
אני תקווה כי מפגשים מסוג זה ירבו ויחזיקו את הקשר 

עם חברי איפ"א בארץ ובעולם.

מפגש בין לאומי
סניף  יו"ר  ת"א  את"ל  ק'  סנ"צ  בסט,  בן  משה 

איפ"א מטה מחוז ת"א
צהרים במחוז  לארוחת  מוקדם התקבצנו  ללא תכנון 
המבקרים  פטרסבורג  מסנט  איפ"א  חברי   24 ת"א 

בארץ, בליווי ר.דסק רוסיה מר מיכאל זינגרמן.
יחד איתם הגיעו נציגי איפ"א, ועדת התרבות העולמית, 
גב'  מול  בתיאום  ויוון.  ספרד,  קנדה,  זילנד,  ניו  נציג: 

ענת ביבר רכזת האירוח.
העולם התכנסו  קצוות  מכל  ומרגש,  ספונטני  מפגש 
את  בירך  איילון  שחר  ניצב  ת"א,  במחוז  לארוחה 

המבקרים.

ביקור משלחת איפ"א רוסיה 
במחוז ת"א

סניף  יו"ר  ת"א  את"ל  ק'  סנ"צ  בסט,  בן  משה 
איפ"א מטה מחוז ת"א

מרוסיה,  איפ"א  חברי   24 התארחו   21/06/09 ב- 
ת"א.  במחוז  המשלחת  במסגרת  בארץ  המבקרים 

במסגרת הביקור נפגשו החברים מרוסיה עם מפקד מחוז ת"א ניצב 
שחר איילון, הוחלפו תשורות, ארוחת צהרים מפוארת, תערוכת חבלה 

וסיור במוקד ת"א.
מפגש מרגש זה היה בין מפקד המחוז ומר אלכס נשיא איפ"א מוסקבה 

שאירח את ניצב שחר איילון בביקורו בשנת 2000 ברוסיה.
בארוחה המפוארת נכחו מר יעקוב שובל סגן נשיא איפ"א וראש דסק 

רוסיה מר מיכאל זינגרמן.
להמשך שיתוף פעולה פורה.

כנס הוקרה למתנדבי מרחב נתב"ג
ניר מזור, רפ"ק קצין שותפויות אק"ם

נתב"ג.  במרחב  כנס מתנדבים  התקיים   2009 באוגוסט   10 בתאריך 
במהלך הכנס הביע מנהל נמל התעופה בן גוריון, מר זאב שריג, את 
בתחום  פועלים  אשר  המתנדבים,  לפעילות  והוקרתו  הרבה  הערכתו 
המרחב ומסייעים רבות בכל הקשור לבטחון, סדר ציבורי ותנועה. כמו 

כן ניתנה סקירה על תהליכים ומגמות עליהם עומלים בימים אילו.
בנוסף סקר מפקד מרחב נתב"ג נצ"מ דורון כהן את פעילות המתנדבים 

וחלקם המשמעותי בהצלחת המרחב בביצוע כלל משימותיו.

ממ"ז ת"א ניצב שחר איילון עם יו"ר המשלחת מרוסיה
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מנהל  "שי  וכן  מצטיינים  למתנדבים  הערכה  תעודות  חולקו  בסיום 
הנמל" לכלל המתנדבים שנטלו חלק במפגש.

הכנס אורגן ויצא אל הפועל ביוזמתם של מבסי"ת נתב"ג סילבי אבני 
ופקד )מ( אלדד אורן.

הכירו נא את מש"ק אשכול שער השומרון
ניר מזור רפ"ק קצין שותפויות אק"מ

יושב מש"ק שער השומרון. המש"ק מעניק  בלב היישוב שערי תקווה 
שירותי משטרה ליישובים אורנית, שערי תקווה, אלקנה ועץ אפריים.

כשפורץ עלה 20 לירות...
עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ

המשכורות של השוטרים אף פעם לא היו מהגבוהות 
דרכים  חיפשו  ומתמיד  מאז  אבל  הישראלי,  במשק 
לשוטרים,  מוטיבציה  תוך מתן  אותה  להעלות  שונות 
והשבעים  השישים  בשנות  המקוריות  הדרכים  אחת 
לכל  אחת  משכורת  סך  על  כספי  פרס  מתן  הייתה 
פורץ,  משמרתו  במסגרת  שלא  יתפוס  אשר  שוטר 
שבל"ריסט או כל פושע אחר אשר היה דרוש למשטרה 

באותם ימים.
יחידתי  בטקס  לשוטר  מוענק  היה  הכספי  הפרס 
בבנק  פודה  השוטר  היה  הצ'ק  ואת  מסודר,  במסדר 

הדואר.
גמלאי  כיו"ר  המשמש  אוליאל  שמעון  )בדימוס(  רנ"ג 
קבלות  עשרות  ברשותו  מחזיק  ראשל"צ  איפ"א 
בשנים  שהתקיימה  הברוכה  העשייה  על  המעידות 
אלו ועל האכפתיות שאפיינה את הדור הקודם בנושא 

הפשיעה.
בשנות  השוטרים  אוליאל  )בדימוס(  רנ"ג  של  לדבריו 
השישים והשבעים היו לוקחים את הפשיעה בטריטוריה 
סביב  עובדים  היו  פעם  לא  ולכן  אישי  באופן  שלהם 
העבריינים  את  לתפוס  מנת  על  כימים  לילות  השעון 

הפוגעים באוכלוסייה.
ראשל"צ  לתחנת  עבר  ראשל"צ  איפ"א  גמלאי  סניף 
מתבצע  בתחנה  לאגף  מאגף  מעבר  כל  החדשה, 
והתחנה  אלקטרוני,  בקידוד  המנוי  תעודת  בהעברת 
באזרח  הפגיעה  אבל  מתקדם  הייטק  כמפעל  נראית 
והתחושות הרעות אותן הוא מרגיש כאשר נגנב רכבו 
לחזור  לחשוב  כדאי  אולי  השתנו,  לא  ביתו  נפרץ  או 

לחלק כרטיסי פרס כפי שהיו נוהגים בשנים עברו.
הריאלטי  בעידן  ואחת  העשרים  במאה  ואנחנו  מאחר 
אפשר לקרוא למיזם "גנב הפרס" על משקל "מכונית 

הפרס" של הישרדות.

מפקדת המש"ק רס"ב יפה עמוס ביחד עם רס"מ דודו נדלר מטפלים 
תנועה  מהכוונת  החל  משטרתי,  טיפול  הדורשים  האירועים  במגוון 
ביציאות  רבה  תנועה  יש  בהן  הבוקר  בשעות  בעייתים  בצמתים 
מקומיים,  בסכסוכים  טיפול  דרך  הארץ,  מרכז  לכיוון  מהיישובים 

פרויקטים קהילתיים והפעלת מתנדבים.
בתחום אחריות המש"ק אוכלוסייה מגוונת הכוללת ציבור דתי וחילוני, 

רובם ממעמד סוציו אקונומי טוב.
חשיבות  ניתנת  כן  ועל  התפר  במרחב  יישובים  הינם  הנ"ל  היישובים 
ורבשצי"ם  קבטי"ם  וכן  צה"ל  גורמי  מול  ותאום  לחיבור  מיוחדת 

מקומיים.
מש"ק שער השומרון מפעיל שלושה בסיסי הפעלת מתנדבים כאשר 
 .14 ובאלקנה  מתנדבים   35 באורנית  מתנדבים,   44 תקווה  בשערי 
מתנדבים אילו מסייעם בכלל המשימות המוטלות על שוטרי המש"ק, 
ופרויקטים  וסדר באירועים  ודרך אבטחה  החל ממתן תחושת בטחון 

קהילתיים.
המש"ק כפוף מקצועית לקצין אק"מ שומרון ופיקודית לרלס"מ מרחב 

שומרון.
פרויקטים  מספר  גם  מפעילה  עמוס  יפה  רס"ב  המש"ק  מפקדת 
בטוח",  "ביס  שלי",  והשוטר  "אני  מהיסוד",  "בטוחים  כגון  קהילתיים 

יישוב סכסוכים ו"קרוב לבבות".
משותפים  סיורים  תוך  הלימודים  שנת  לפתיחת  נערכים  אילו  בימים 
עם גורמי הרשות במטרה לאתר מפגעים ולאפשר קליטת התלמידים 

בצורה בטוחה.
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סיור לימודי לסגל ומתנדבי אק"מ 
שפלה

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ שפלה
בחודש מאי התקיים סיור לימודי לסגל ומתנדבי אק"מ 
שפלה, הסיור אורגן על ידי סגנית קצינת אק"מ שפלה 

פקד טל גנות.
עשרות אנשי סגל ומתנדבים שהשתתפו בסיור קיבלו 
הרצאות על התמודדות האזור עם משבר המים, גידולי 

צמחיה באזור מדברי ועל בולעני ים המלח.
את הסיור הלימודי סיימו במרחצאות ים המלח.

סגל  אנשי  את  לגבש  הייתה  הלימודי  הסיור  מטרת 
האק"מ בתחנות השונות במרחב שפלה ולהפגיש בין 
לתחנות  בסיוע  עוסקים  השנה  כל  אשר  המתנדבים 

במסגרת המש"קים ויחידות היח"מ.

יחידת האופניים של אק"מ 
ראשל"צ

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ
לפני  הוקמה  ראשל"צ  אק"מ  של  האופניים  יחידת 
לתת  החלה  השנה  אפריל  חודש  מאז  אולם  כשנה, 
את פירות הקמתה בעשרות פעילויות בעיר ראשל"צ 

ובחופיה.
של  בפיקודו  היחידה  של  הענפה  הפעילות  במסגרת 
את  מזמן  לא  סיים  אשר  כהן,  זמיר  )מיוחד(  רס"מ 
בפיקודו  בבסכ"מ  אופניים  לרוכבי  היוקרתי  הקורס 
של סנ"צ עודד ורדי "מובילי קבוצות רוכבי אופניים", 
פועלת היחידה בליווי תהלוכות, ליווי מירוצים שונים, 
אבטחת  הים,  בחופי  בט"ש  פעילות  נעדרים,  חיפוש 

אירועים הנערכים בגנים ציבוריים גדולים.
מאק"מ  פעילותם  לצורך  קיבלו  היחידה  מתנדבי 
ראשל"צ אפוד זוהר מיוחד ונצנץ והם תורמים לפעילות 

מלבד מזמנם את האופנים וציוד הרכיבה שלהם.
המתנדבים  משתתפים  באק"מ  לפעילותם  מעבר 

לפחות  ונפגשים  הרכיבה  בתחום  שונות  בתחרויות  החופשי  בזמנם 
פעם בשבוע לאימון רכיבה משותף באיזורים שונים ברחבי המדינה.

מוסד של איש אחד באק"מ
עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ

מחוז  באק"מ  אחד  איש  של  למוסד  נחשב  גאזי  חניאל  )מיוחד(  סנ"צ 
מרכז, סנ"צ חניאל בן 72 ומשרת בגופים הביטחוניים של מדינת ישראל 

מזה שישה עשורים.
את שירותו בצה"ל החל בשנת 1955 במשטרה צבאית והגיע לדרגת רב 
סרן כאשר הוא עושה את מיגוון התפקידים המעניינים בחיל כגון:מ"פ 

מפקדה, קצין ביקורות, מדריך ראשי בבית הספר לשוטרים צבאיים.
עד  ונחשב  רחובות  רמק"מ  בתפקיד  למשטרה  התגייס  שיחרורו  עם 
היום כרמק"מ האגדי של התחנה לאחר מכן עבר לשמש קצין הדרכה 

במרחב שפלה עד לפרישתו.

לאומית  שליחות  בשירותו במשטרה  רואה  גאזי  חניאל  )מיוחד(  סנ"צ 
וכ"אורים ותומים  ונחשב בקרב דורות של קציני אק"מ לעמוד התווך 

"בנושא נהלי אק"מ.
הרב  מניסיונו  ולתרום  להמשיך  התבקש  מהמשטרה  שיחרורו  עם 

ולשמש כקצין הדרכה וביקורות של מרחב שפלה.
חניאל הועלה לדרגת סנ"צ מיוחד ומזה שנים מכשיר ומדריך דורות של 

מתנדבים.
לחניאל 5 תעודות הצטיינות על תיפקודו כקצין במשטרה המשבחות 

את פעילותו ופועלו ביחידות בהם שירת ועליהם פיקד.
רבים  בכירים  קצינים  נמצאים  המשטרתית  הפיקוד  בשדרת  כיום 
שהתחילו את דרכם באק"מ והודרכו על ידי סנ"צ )מיוחד( חניאל גאזי.

לחניאל כוונה להמשיך ולתרום מזמנו ומנסיונו לפחות עוד שלוש שנים 
כך שגם לדורות הבאים של שוטרי האק"מ והמתנדבים יהיה עדיין מורה 
מהדור הותיק שיחנך אותם לא רק להיות שוטרי אק"מ ומתנדבים אלא 

גם אזרחים עם ערכים ציוניים.
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היחס  את  מגלים  שהם  מחדש  פעם  כל  ומופתעים 
החם לו זוכה אחיהם.

האק"מ הוא הגוף ההתנדבותי הגדול ביותר במדינה, 
הקמתו נבעה מצורך ביטחוני

אבל לחיים דינמיקה משלהם ורס"ל )מיוחד( אריה ורדי 
הוא חלק מהדינמיקה האנושית הזאת, שאנו באק"מ 

ראשל"צ גאים בה.

יחידת הכשירות המבצעית של 
מחוז מרכז

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ
בנושא  ומקצועי  מרשים  כנס  התקיים  מאי  בחודש 
כשירות מבצעית למדריכי הירי של המחוז, את הכנס 
ארגן קצין הכשירויות של מחוז מרכז רפ"ק ניסים בן 
לולו, יחד עם אנשי ציוותו דקל סמוכה, צור גולדנברג 

ודובי סבח.
וקצין הקליעה הארצי,  בכנס השתתפו סממ"ז מרכז 
מדריך  לכל  חולקו  בכנס  מקצועיים,  תכנים  שנתן 
המשמש  אקדח  של  נשיאה  תיק  המחוז,  של  חולצות 

כתיק אישי ואוזניות כנגד רעש למטווח.
לחידושים  הקשורים  תכנים  הועברו  הכנס  במהלך 
סקירת  המטווחים,  בנושא  הנוכחית  בשנה  שיהיו 

אירועים שקרו במהלך השנה וניתוח תחקירי ירי.
בכוונת קצין הכשירות לערוך כנס בכל שנה.

פני  את  לולו  בן  רפ"ק  שינה  לתפקיד  כניסתו  מאז 
בו  המטווח  המבצעית,  הכשירות  בתחום  המחוז 
טווחים שוטרי המחוז נוקה וטופל ושינה את פניו ללא 

היכר.
השנה  כל  במהלך  יום  שמידי  מקפיד  לולו  בן  רפ"ק 
שישי  ובימי  המחוז  שוטרי  ידי  על  המטווח  יופעל 
מכל  הבאים  האק"מ  למתנדבי  המטווחים  מוקצים 

המחוז לטווח.

ביקור ממ"ז באק"מ ראשל"צ
עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ

בחודש יוני נערך ביקור ממ"ז באק"מ ראשל"צ, בביקור השתתפו קציני 
סקירה  נערכה  הביקור  במהלך  מרכז  וממחוז  שפלה  ממרחב  מטה 
נרחבת בנושא פעילות המתנדבים בתחום האבטחה והיח"מ בדגש על 
החודשים האחרונים, לאחר הסקירה שנערכה בתחנה יצאו המבקרים 
לסקירת יחידת האופניים שהוקמה תוך זמן קצר באק"מ והפכה להיות 
בצומת  ביקור  וערכו  בראשל"צ,  והמפוארות  הפעילות  היחידות  אחת 
מרכזית בעיר ראשל"צ בה מוצבים באופן קבוע אחר הצהריים ושעות 
הערב מתנדבי אבטחה המפגינים נוכחות ובולטות ומסייעים בהורדת 

תאונות הדרכים במקום,
פעילות אשר קיבלה את השם "חתומים על צומת".

ראש ענף מתנדבים במחוז מרכז רפ"ק רם וילנאי שמרבה מאז היכנסו 
לתפקיד לסייר בתחנות ולהשתתף באירועי האק"מ השונים תוך עשייה 
בין אק"מ מרכז למתנדבים  ולחיזוק הקשר  לטיפוח המתנדב  עקבית 
שיבח  ראשל"צ  באק"מ  ואהודה  מוכרת  לדמות  מכך  כתוצאה  והפך 
את הקשר של פיקוד משרד האק"מ עם המטות דבר שמסייע רבות 
להפעלת המתנדב בשטח וסקר את הפעילות הרבה המשותפת של 

משרד אק"מ ראשל"צ בתחומי שימור וטיפוח המתנדב.

אק"מ ראשל"צ - הבית הראשון למתנדבי 
האק"מ

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ
רס"ל )מיוחד( אריה ורדי מתנדב משנת 1974 באק"מ ראשל"צ, במשך 
שנים הוא מקפיד להגיע כל יום בשעה 1630 לתחנה לאסוף את ניידות 
הסיור והחקירות המיועדות לשמש כניידות אק"מ בשעות הערב, בודק 
את הנשקים ומכשירי הקשר ומוודא שכל משימות הערב מבוצעות על 

ידי המתנדבים.
להיות  הפך  הזמן  ועם  בתחנה  ואהודה  מוכרת  דמות  הוא  ורדי  אריה 
והלילה  היום  מקור הידע העיקרי בנושאים שונים, בכל שעה משעות 
ניתן לפנות אליו ולדעת היכן נמצאת ניידת כזאת או אחרת או מפתחות 

של מועדון התחנה.
ורדי מבוצעות על הצד  כל משימות הניהול שמוטלות על כתפיו של 

הטוב ביותר והוא מקפיד לדווח למפקדיו על ביצועם.
במשך השנה יש רק יומיים בהם הוא נעדר ממשמרתו והם:יום כיפור 
וערב ליל הסדר בשאר הימים ניתן תמיד למצוא אותו במשרדי מפקדת 

האק"מ שהפכו לביתו השני אליו הוא קשור.
בחודש יוני חגג ורדי את יום הולדתו ה-67 וכמו בכל יום הולדת נוהגים 
ולצאת איתו לחגוג  לו כל אחד מהם שי מיוחד  קציני המשרד לקנות 

במסעדה צנועה.
בתחום  האוירית  בתעשיה  בכיר  כמנהל  ורדי משמש  של  הגדול  אחיו 
בתחום  ועובדת  לביולוגיה  פרופסור  היא  הקטנה  ואחותו  המל"טים 

הלוחמה הביולוגית.
לתחנה  המתנדב  "אימוץ"  על  רבה  הערכה  פעם  לא  הביעו  שניהם 
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היחידה לשירות לאזרח - היל"ש 
של אק"מ ראשל"צ

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ
אק"מ  של  היל"ש  יחידת  פועלת  שנים  ארבע  מזה 
השירות  איכות  להשבחת  היוזמה  במסגרת  ראשל"צ 
ו"הולך  המשטרתי  למש"ל  המגיע  לאזרח  הניתן 

לאיבוד".
בתחנות  מסוגה  הייחודית  היחידה,  מתנדבי  תפקיד 
לסוג  בהתאם  האזרח  את  להכווין  הוא  המשטרה, 
מחוקרי  לקבל  מבקש  הוא  אותו  /טיפול  התלונה 

המש"ל.

שלושת אלפי שוטרים על קיר אחד, זהו שיא שראוי להיכנס למקום בו 
שיאי משטרה נכנסים.

יוזמות  שמאחוריו  מור,  ניסים  ניצב  המחוז  מפקד  של  היא  היוזמה 
תחושת  חיזוק  והמתנדב,  הגמלאי  השוטר,  טיפוח  המורשת,  בתחום 
שהיה  המחוזי,  המחשוב  ק'  סעדון,  בן  משה  לדברי  היחידה.  אחוות 
הזרוע המבצעת, נאספו כל צילומי השוטרים מתעודות המנוי, ליצירת 
"שוטרים באים  עושה לשוטרים, השיב:  זה  ענק. לשאלה מה  פסיפס 
אלא  זכרון,  לוח  לא  זה  שמות,  שמנו  לא  עצמם,  את  ומחפשים  לפה 

פסיפס המייצג גיבוש וקשר."

ערב הוקרה למתנדבי אק"מ ראש העין
רם וילנאי - רפ"ק, רע"ן מתנדבים מחוז מרכז

יוני נערך במתנ"ס לב העיר בראש העין ערב הוקרה מרשים  בחודש 
למתנדבי התחנה.

האירוע כלל פרידה מרגשת של מפקד התחנה,סנ"צ אלון עשור, סגל 
האק"מ התחנתי )מפקדי ושוטרי מש"ק( ומתנדבים מהרמק"מ פקד 

יניב קטן העובר לשרת בתפקיד רמק"מ פ"ת.
הוענקו תעודות פרישה למתנדבי התחנה שהגיעו לגיל פרישה מהאק"מ 
וכן תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים. בנוסף,הוקרן סרט תדמית 
ובו קטעים מפעילות יחידות הימע"ר,המתמיד,הית"מ יחידת הג'יפים 

ומרכזי השיטור של התחנה.
ישובים  מרקם  המשרתת  ייחודית  תחנה  הינה  העין  ראש  תחנת 
וחרדיים  ברא(  כפר  קאסם,ג'לג'וליה,  כפר  )כדוגמת  יהודיים,ערביים 

)אלעד(.
פיקוד  תרומת  את  בירכו  אשר  ערביות  רשויות  ראשי  נכחו  באירוע 

התחנה ליצירת גשר בין המשטרה לקהילה.
על החלק האמנותי הופקדו כשרונות מקומיים בדמות להקת קפוארה 

וזמר בן העיר.

המתנדבים אף מסייעים לאזרח במילוי טפסים שונים 
אותם הוא צריך למלא בהתאם לבקשתו.

את  מאוד  מורידה  האזרח  עם  המתנדבים  של  המגע 
מעט  ולא  מאחר  במש"ל  החוקר  על  הקיים  הלחץ 
נחסכת  פעם  ולא  המתנדב  ידי  על  מטופלים  דברים 
ידי  על  טופל  ועניינו  מאחר  לחוקר  המתנדב  כניסת 

המתנדב.
תרומתם הייחודית של המתנדבים הפכה להיות שם 
ולא מעט  דבר בקרב תחנות המשטרה במחוז מרכז 

מפקדים מבקשים להקים כיום יחידות יל"ש אצלם.
ובאק"מ  בפרט  ביחידה  המתנדב  טיפוח  במסגרת 
ירושלים  בעיר  לסיור  יצאו המתנדבים  ראשל"צ בכלל 
שבמסגרתו קיבלו הרצאה מקיפה באזור באב אל ואב, 

כיכר ספרא וצפו במיצג אור קולי במגדל דוד.

קיר של שוטרים במחוז המרכז
דר' ערן ישראל

יש צילומים של שוטרים מצטיינים, יש צילומי מורשת, 
כל  צילומי  אבל  מודעות,  ולוחות  אירועים  צילומי  יש 

שוטרי המחוז על קיר אחד, יש רק במחוז המרכז.
מי שמזדמן לקומה השנייה במחוז המרכז, ימצא קיר 
שלם המוקדש לכל שוטרי המחוז, ללא יוצא מן הכלל. 
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נפתלי לוי
 רכז גמלאים

צפון-דרום-ת"א

נשף שנתי משותף למס' סניפי גמלאי איפ"א
נפתלי לוי, רכז גמלאים צפון-דרום-ת"א

דרום  צפון,  הגמלאים  רכז  של  בראשותו  רחב  צוות  פועל  אלו  בימים 
ות"א נפתלי לוי, בשיתוף פעולה של רכז התרבות יהושע לויה ובעזרתו 

של מנכ"ל איפ"א דוד אילוז.
גמלאים  ישתתפו  בו  בחנוכה  כנראה  גדול  נשף  לארגן  בכוונתנו 

מהסניפים הבאים
 - פירשט  בני  הסניף  יו"ר  רעננה,  הרצליה-  סניף  איפ"א  גמלאי 

054-4459061
 - בלינקו  גבריאל  הסניף  יו"ר  גן,  רמת  סניף  איפ"א  גמלאי 

052-6226258
 - מנצור  ראובן  הסניף  יו"ר  העין,  ראש  פ"ת/  סניף  איפ"א  גמלאי 

052-2575076
גמלאי איפ"א סניף ת"א, יו"ר הסניף נפתלי טלאל - 052-8529536

הצוות המארגן פועל בשיתוף מלא של כל יושבי ראש הסניפים הנ"ל 
ובכוונתנו להביא לשיתוף גדול ככל האפשר באירוע משותף וייחודי זה 

של מספר סניפים.
עם גמר ההכנות והתוכנית האומנותית, יופץ לכל חברי הסניפים הנ"ל 
האירוע  על  הדרושים  הפרטים  מירב  ובו  החברים  לבתי  שיגיע  פלייר 
ואופן הזמנת מקום לאירוע. אני מבקשכם לשמור על קשר רציף עם 

יושבי ראש הסניפים.

הצדעה לגמלאי העדה הדרוזית
נפתלי לוי רכז גמלאים צפון-דרום-ת"א

מהעדה  חברינו  את  מאוד  ומעריכה  מוקירה  ישראל  סניף  איפ"א 
הדרוזית.

הדרוזית  לחברי העדה  ערב הצדעה  נקיים  הזו  גם השנה  כמידי שנה 
באיפ"א, לאחרונה התקיימה פגישת עבודה בנושא הנדון בראשות רכז 

הגמלאים צפון, דרום ות"א נפתלי לוי.
נאסר  הגזברות  על  והממונה  לויה  יהושע  התרבות  רכז  בשיתוף 

נאסראלדין, ובעזרתו הרצופה והחשובה של מנכ"ל איפ"א דוד אילוז.
תוכנית  לגיבוש  הדרוזים,  איפ"א  סניפי  ראש  יושבי  במפגש השתתפו 
רצון  לשביעות  התוכנית  הכנת  על  שוקדים  אנו  אלו  בימים  סופית. 
ובו פירוט  יופץ פלייר לבתי החברים  כל הסניפים. עם גמר ההכנות 
התוכנית המקום והמועד בו יתקיים האירוע. אנו מקווים שמירב חברי 

איפ"א הדרוזים ישתתפו באירוע מכובד זה.
ימים  אריכות  בריאות,  לכם שנת  הדרוזים מאחלים  איפ"א  חברי  לכל 

ושנה טובה לכל החברים ובני משפחותיהם.

ביקור בקברי צדיקים לדרוזים ברמת הגולן 
בתאריך 18.5.09 לחברי סניף איפ"א גליל

אבוריש מחמד יור סניף איפ"א גמלאי גליל מערבי
זוגם,  ובנות  מערבי  גליל  סניף  איפא  חברי  יצאנו   18.5.09 בתאריך 

מנתה  הקבוצה  הגולן  ברמת  צדיקים  בקברי  לביקור 
90 איש תושבי כפר ירקא, ג'וליס, אבוסנאן, כפר יסיף, 

גת הגלילית, כפר ינוח, כפר ראמה.
בתחנה הראשונה בקרנו בקבר הנביא יודא עם ארוחת 
בוקר קלה, לאחר מכן נסענו לעין קיניא ובקרנו בקבר 
סת שעואני. בכפר מסעדה בקרנו בקבר הנביא איליא. 
שייך תופיק עמאשה האחראי על המקום, נתן הרצאה 
האנשים  יעפורי.  הנביא  לקבר  נסענו  משם  מאלפת. 
דובדבנים.  בעיקר  קניות,  וערכו  הקדוש  באתר  בקרו 
לאחר מכן נסענו לקבוץ מרום הגולן לארוחת צהרים, 
קבלת הפנים הייתה טובה והחברים היו מאד מרוצים. 
היה טעים וחם ולאחר מכן נסענו לקבר הנביא שועיב, 
בקרני חיטים. עצרנו לשעה קלה האנשים בקרו בקבר 
כולם  סכום.  לשיחת  התכנסנו  מכן  ולאחר  ותפללו 
וכולם בקשו להמשיך עם  היו מרוצים לא היו טענות 

המסורת.

יעוץ משפטי ואנושי
אלקסלסי מרדכי/פולו יו"ר סניף איפ"א בית שאן
אנחנו  משפחתה  ובני  אלקובי  ניקול  האלמנה  בשם 
שגילה  היחס  על  קנת  חיים  לעו"ד  להודות  מבקשים 
בכך  אחוז  מאה  פשוט  היית  אישי,  יחס  כלפיהם. 
ראש  אובדן  טראומת  את  המשפחה  על  שהקלת 
המנוח  משהלך  כי  הגעת  אליה  והמסקנה  המשפחה 
לבית עולמו לא יהיה מקום להוכיח את התביעה ולא 

יהיה ניתן להתדיין לאחר שהמנוח הלך לעולמו.
נעימת  רבב,  ללא  הוא  שהגשת  הטיפול  קנת,  מר 
עליה  לסמוך  שניתן  כזו  זהב,  של  לב  בעלת  הליכות 
יותר  עוזרים  ההתייחסות  האכפתיות,  כי  מצב  בכל 

מכל תרופה.
אתה מצדיק את הביטוי "אחות רחמנייה".

ם י א ל מ ג  - מ  י פ י נ ס
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יום הולדת שמח לגב' יהודית גבסו 
מזכירת איפ"א גמלאים סניף חדרה

משה חפר יו"ר גמלאי איפ"א חדרה
ב-30/06/09 נערך יום הולדת שמח לגב' יהודית גבסו 

מזכירת הסניף.
והצוות  איפ"א  חבר  גם  שהוא  גבסו  יעקב  בעלה 
הולדתה  ליום  לחיים  כוסית  בהרמת  אותה  הפתענו 

במשרד איפ"א גמלאים במשטרת חדרה.
גם רכז הגמלאים מחוז, מר נפתלי לוי בירך את כלת 
אנו  מעמד.  באותו  טלפונית  הולדתה  ביום  השמחה 

מאחלים לה המון בריאות, אושר והצלחה.

ביקור במקומות הקדושים לעדה 
הדרוזית

פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון
הקדושים  במקומות  ביקור  נערך   07/03/09 בתאריך 
אל  ודלית  עוספיא,  יסיף,  כפר  באזור  הדרוזים  של 
כרמל, השתתפו חברים מסניף גליל עליון מהישובים: 

תורפיש, סמיע וכרסא.
העדה  של  לבנים  יד  בבית  נפגשנו  הביקור  בסיום 
יד  ויו"ר  לשעבר  ח"כ  עם  כרמל  אל  בדלית  הדרוזית 

לבנים מר אמל נסר אלדין.
יד  פעילות  על  סקירה  ממנו  שמענו  המפגש  לאחר 
לבנים, והטיפול שהוא מעניק ל- 326 משפחות שכולות 
מהמגזר הדרוזי. וזאת הזדמנות להודות לו על הביקור 
ארוחת  סעדנו  הביקור  ובסיום  ממנו  שקבלנו  החם 

צהרים בביתו של חבר הנשיאות מר נסר נסראלדין.

סיור לימודי ויום כייף לנשות 
השוטרים דלית אל כרמל- עוספיה

נסר נסראלדין האחראי על הגזברות
שוטרי  לנשות  לימודי  סיור  נערך   23.06.09 בתאריך 

סניף דלית אל כרמל גמלאיות ובסדיר,
הסיור נערך בחסות הכומתות הירוקות, איפ"א, נשות 
הכפרים  משני  נשים   47 בסיור  השתתפו  השוטרים. 
אשר בחלקם אלמנות משפחות שכולות וחברי עמותת 

הכומתות הירוקות.
הסיור כלל ביקור גומלין של מועדון הנשים בסניף בית 
יו"ר סניף גליל באיגוד  ג'אן. ובראשם מר כנג' קבלאן 

הגמלאים ויו"ר סניף איפ"א בית ג'אן.
חורפיש  בכפר  סבלאן  נביא  בקבר  התחיל  הביקור 
דת  בנושא  סאבק  סלמאן  השייך  ע"י  הרצאה  וקבלת 

ומדינה.

לאחר מכן ביקור בסניף בית ג'אן ובנביא בהא אלדין וקבלת הרצאה על 
הכפר בית ג'אן והאזור המרהיב מפי מר כנג' קבלאן.

נערכה קבלת פנים מכובדת ע"י נשות הסניף המקומי והחלפת מתנות 
הממתקים  וממטעמי  בכפר  שהותינו  את  להנעים  הכל  עשו  ואכן, 

והדובדבנים.
הביקור הסתיים בארוחה במסעדת גרמק בכפר שהיתה לטעמי ארוחה 

כיד המלך בהנהלת מר חרב. הסתיים בביקור בקבר נביא שועייב.
הסיור היה מוצלח ומרשים מאוד לשביעות רצון המשתתפים.

ברצוני להודות לכל מי שתרם להצלחת הסיור גזבר הכומתות הירוקות 
מר אבי גיטלי, ארגון מעמד השוטר והסוהר הגברת שררה אביגיל, ארגון 
הושטרים איפ"א, השייך סלמאן סאבק על הרצאה מעניינת ומרתקת, 

יו"ר הסניף מר כנג' קבלאן, יו"ר הסניף בית ג'אן.

סיור לימודי לקברות צדיקים סניף דליה 
עוספיה

נסר נסראלדין האחראי על הגזברות
בתאריך 26.5.09 סניף דליה עוספיה גמלאים יצאו לסיור לימודי באיזור 

הצפון וביקור קברות צדיקים.
הסיור כלל המקומות הקדושים ברמת הגולן, קטיף דובדבנים, ביקור 
והסתיים  הסורי  והגבול  הבכה  בעמק  הקרב  על  והדרכה  בנטל  בהר 
הסיור בארוחת צהריים בקיבוץ מרום גולן וביקור בקבר יתרו )הנביא 

שועייב(.
השתתפו בסיור 57 חברים ובנות זוגם.

הטיול היה מהנה ומרגש ומעניין ולשביעות רצון החברים.

סניף גמלאי איפ"א חדרה
משה חפר יו"ר סניף איפ"א גמלאי חדרה

במסגרת פעילות הסניף נערכו ביקורי חולים וניחום אבלים, הביקורים 
זכו להערכה והתרגשות רב.

גבסו.  ויעקב  מליחי  נגר, שמעון  פנינה  החולים שביקרנו החודש הם: 
ניחום אבלים של יהודה ארפגו על מות אימו.

לכול חולה נמסר שי אישי שנופק מאיפ"א ישירות לביתם.
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ביקורי חולים
משה חפר יו"ר גמלאי איפ"א חדרה

סגני מר פינחס שם טוב ואנוכי, ערכנו ביקורי בית לחולים אשר הרגישו 
לא טוב ועברו ניתוחים בשבועות האחרונים.

החולים הם: יעקב גבסו- בעלה של מזכירת הסניף שהיה לאחר ניתוח, פנינה 
איפ"א  נשיאות  בציון  לחולה  השי  את  מסרתי  בביקורי  מליחי.  ושמעון  נגר 

והמנכ"ל.כל זה עשינו לאחר שהיינו בפעילות של הסניף בתחנת חדרה.
האנשים שביקרנו אצלם קיבלו אותנו בהתרגשות, ומעריכים מאוד את 
ביקורנו אצלם בשעת צערם ובזמן מחלתם. אנו מאחלים לכולם המון 

בריאות ואריכות ימים, אמן.

ברכות ליום הולדת שמח
משה חפר יו"ר גמלאי איפ"א חדרה

מיטב  ויולי  יוני  בחודש  שנולדו  חדרה  סניף  גמלאים  איפ"א  לחברי/ות 
ברכתנו ליום הולדתכם המון בריאות, ואריכות ימים.

יפין, שלמה שכטר  אריה  אסתר,  קפלן  עליזה,  אברך  יוני:  חודש  ילידי 
אהרון  ריטה,  מייליך  רינה,  שוחט  אלישמע,  לוי  שמואל,  מזרחי  עודד, 
גולדמן  גילה, רוטנברט בנימין,  יצחק, סייג שלמה, קרן אברהם, נהרי 

עידו, שחק אילן, יהודית גבסו.
שמעון,  יהודה  רונית,  אוחנה  ישי,  דפני  סעדיה,  לוי  יולי:  חודש  ילידי 
שניאורסון שמעון, צברי איתן, כהן יצחק, שווק דוד, גולן יהודה, פרידמן 
סמדר, יצחקי רפאל, שטיינברג שמואל, קוברי יוסף, פרידיקוב מיכאל, 

ברינקר דני, אייזן חביבה, מליחי זכריה,
עד 120 שנה לכולם.

סניף גמלאי עמקים נצרת עלית
אליעזר שמול עו"ד גמלאי המועדון

בשם גמלאי עמקים ברצוני להעלות על נס את תרומתו של מר שלום 
בר טוב למען גמלאי מועדון נצרת עלית וזאת מהנימוקים הבאים:

מר שלום בר טוב מעניק הקשבה ושרות לכול באי המועדון הגמלאים 
על  לרצות את הגמלאים,  ביותר  על הצד הטוב  ומשתדל  זוגם  ובנות 

והן בחו"ל  ובילוי הן בארץ  ימי פנאי  מבוקשם מארגן 
מועילה,  ובצורה  הגמלאים  כול  על  בצורה המקובלת 

נעימה, ונוחה.
הבילוי האחרון בראש הניקרה היה דוגמה לגיבוש יוצא 
דופן מצד הגמלאים עקב תכנון הנופש עצמו על פירטי 

פרטים להנאת כלל הגמלאים.
זה המקום והזמן להודות למר שלום בר טוב ולצוות 
מתנדבי המועדון על השירות הניתן מכול הלב לבאי 

המועדון.

מועדון גמלאי משטרת ישראל 
ושב"ס סניף נצרת-עלית

בפארק העירוני בנצרת עלית במקום המוקף בעצים, 
פרחים ונוף ממוקם מבנה בצורת איגלו.

זהו מועדון גמלאי משטרת ישראל ושב"ס סניף נצרת-
עלית, נצרת והסביבה.

המקום שוקק פעילות פגישות חברים, מסיבות, חגיגת 
ימי הולדת. הרמות כוסית לחגי ישראל. הרצאות בכל 
הנושאים, לימודי מחשב וכמובן נופשים והרבה הרבה 

טיולים.
עיקר ההתמחות בעריכת מסיבות ומפגשים על האש. 
בלי הבדלי דת גזע ולאום כל זאת בניצוחו של מנהל 
המועדון שהוא יו"ר איפ"א נצרת עלית נצרת והסביבה 

המסור שלום בר טוב. 

השדולה למען השוטר / הסוהר 
שהוקמה ע"י ח"כ אריה ביבי

אדי בן שושן
למען  בשדולה  הגמלאים  איגוד  כנציג  משמש  אני 
בנושא  ביבי  אריה  ח"כ  של  וכעוזרו  הסוהר  השוטר/ 

הגמלאים.
הגמלאים  של  מעמדם  למען  פועל  ביבי  אריה  ח"כ 
בעיות  לפתור  מנת  על  דרך,  בכל  לסייע  ומנסה 

בירוקרטיות ועוולות דרך הכנסת.
וביעילות,  מהירה  בצורה  בעיות  לפתרון  להביא  בכדי 
ח"כ  בפני  ומציגם  התלונות  נושא  כל  את  מרכז  אני 

אריה ביבי לטיפול.
יכול  לעזרה  לשדולה  לפנות  המבקש  סוהר  שוטר/ 

לפנות אליי ואני אעביר את בקשתו לח"כ ביבי.
להלן הפרטים:

אדי בן שושן
 addyben@walla.com :נייד: 052-2425257, מייל



    ספטמבר 2009           49 

סניף איפ"א מודיעין למען הקהילה
יוסי לביא רכז גמלאים מרכז/י-ם/ש"י

לאחרונה התקיימה בעיריית מודיעין פגישת עבודה בין נציגי העמותות 
החברה  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  לבין  בעיר  השונות  ההתנדבותיות 
בעייריה. בפגישה זו השתתפו גם אלי ארבלי יו"ר סניף איפ"א במודיעין 
וכן יוסי לביא חבר נשיאות ורכז הגמלאים. המפגש נועד לגבש מדיניות 
ושעות הפנאי של המתנדבים  אחידה בכל הקשור לפעילות התרבות 

שרובם נמצאים בהגדרה של "הגיל שלישי".
לפני  הקמתו  שמאז  הסניף  פעילות  את  הציגו  במודיעין  איפ"א  נציגי 
חבריו  של  ההתנדבותית  בפעילות  הן  היטב  מורגש  ויותר  כחודשיים 
בתפקידי המשטרה הקלאסית בתחנה המקומית והן בפעילויות תרבות 

וחברה בקרב חבריו.
עמותות  מספר  בעיר  איפ"א  לסניף  פנו  המשולב  המפגש  בעקבות 
הפועלות בהתנדבות בקרב קשישי העיר ובקשו מחברי הסניף להירתם 
נציגי  קשישים.  נמצאים  שבהם  נזקקות  משפחות  ולאמץ  למשימה 
רכז  אל  פנו במכתב רשמי  יד שרה  נציגי  וכן  למען הקשיש  העמותה 
הגמלאים בבקשה לשלב את מתנדבי וחברי איפ"א בפעילות הרווחה 

והסיוע ובעיקר להתנדב לביקורי בית בבתיהם של קשישים נזקקים.
קהילה   " לפרויקט  הקשור  בכל  איפ"א  חברי  עזרת  נתבקשה  כן  כמו 
התומכת" בו מסייעים המתנדבים לזקנים לקבל שרותי סיוע בבתים 

לרבות ביצוע תיקונים קלים.
פעילות זו ואחרות נעשות בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית/האגף 
הליך תאום  אלה מתקיים  בימים  וכן עמותת אש"ל.  ולרווחה  לחברה 
הברוכה  בעשייה  במודיעין  איפ"א  חברי  ישתלבו  שבסיומו  והרשמה 

למען הקשיש בעיר.
רכז הגמלאים מציין כי פעילות זו הינה ייחודית בקרב סניפי איפ"א וכי 
הוא מצפה שסניפים אחרים ישתלבו אף הם בעשייה דומה ובכך ישפרו 

את תדמית איפ"א בקרב חבריו ובקרב כלל האזרחים.

טיול יום מורשת לירושלים גמלאי איפ"א 
סניף שפלה רבתי

שלמה טיפטי ב/ יושבי ראש גמלאי איפ"א סניף שפלה רבתי
בתאריכים 21-22.04.09 יצאו גמלאי איפ"א סניף שפלה רבתי לטיול 

מורשת לירושלים בשני מחזורים.
ב-21.04.09 יצאו גמלאי איפ"א סניף רחובות יבנה, רמלה, מודיעין בשני 

אוטובוסים. בטיול השתתפו 107 גמלאים, חברי איפ"א ובנות זוגם.
ב-22.04.09 יצאו גמלאי איפ"א סניף ראשון לציון לטיול. השתתפו 78 

גמלאים חברי איפ"א ובנות זוגם.
בסה"כ השתתפו בשני המחזורים 185 איש.

ארמון  הבוטני, מצפה  הגן  בגין,  מורשת  במוזיאון  ביקרנו  הטיול  בימי 
הנציב, ביקור בכותל המערבי ולבסוף סיור בשוק מחנה יהודה ובחזרה 
הביתה בשלום. ארוחת צהרים נערכה במסעדת ביג מאמא בתלפיות, 
ארוחה עשירה ומזינה, לשביעות רצונם של החברים. הטיול היה מוצלח 

מאוד ומהנה ועל כך קיבלנו אנו אנשי הצוות שבחים מהחברים.

סניף בית שמש בנופש באילת
יוסי לביא רכז גמלאים מרכז/י-ם/ש"י

בתאריך 19/07/09 התארגנו חברי איפ"א מסניף בית 
שמש לטיול מהנה באילת.

הטיול שאורגן ע"י יו"ר הסניף דוד לוי וסגנו שושן יעקב 
ביקורים  ובידור,  הווי  מופעי  מלון,  בבית  שהייה  כלל 
חסרו  לא  וכן  באילת  ספורט  ואתרי  נופש  באתרי 
התארגנויות תרבות פנימיות שכללו בין היתר מסיבת 

גיבוש מסביב לבריכה.
הטיול כלל את חברי איפ"א ובנות זוגם והיווה את שיא 
הפעילות לקיץ אשר במהלכו התארגן הסניף לאירועי 

תרבות נוספים במועדון איפ"א בעיר.
סייע  אשר  לאיפ"א  להודות  מבקשים  הסניף  חברי 
כספית ותמך בארגון האירוע. סניף בית שמש מארגן 
הרמת  בטקס  שיחולק  השנה  ראש  שי  אלה  בימים 
כוסית לחג אשר יתקיים במועדון וכן נערך ל"נעול" את 
הקיץ בטיול נוסף הפעם לקברי צדיקים בצפון הארץ.

יוסי  מר  הגמלאים  לרכז  להודות  מבקש  הסניף  יו"ר 
ימות  בכל  מקבל  שהסניף  והעזרנ  הסיוע  על  לביא 
השנה ועל תמיכתו וביקוריו האישיים בכל פעילות אשר 

מתקיימת בסניף.

ומה בסניפים?!

יוסי לביא רכז גמלאים מרכז/י-ם/ש"י
רוב  את  תפסה  הגדול  החופש  שמנוחת  האמת 
אך  מאחור  כבר  העיקרית  הפעילות  כאשר  הסניפים 

ערוכים ומוכנים לקראת הרבעון האחרון.
השונים  הסניפים  ניצלו  שחלפו  החודשים  במהלך 

בתחום התיירות את התקציב בצורה מושכלת.
ורוב הסניפים שילבו את ההוצאות הכספיות באירועי 

תרבות, שי לחברים וטיולים.
לגיבושים  נוצלו  שהאירועים  התברר  כאן  עד  הסכום 
חברתיים בין החברים בסניפים השונים והידוק הקשר 

בין הסניפים למרכז.
קבלנו מכתבי תודה רבים אשר זרמו למזכירות איפ"א 

שבהם הודו החברים על פעילות זו.
במהלך חודש זה קבע רכז הסניפים יוסי לביא פגישות 
עם יושבי הראש על מנת לתאם את המשך הפעילות 
כגון  שונים  נושאים  נדונו  בפגישות  לסיום השנה.  עד 
של  ויעיל  נכון  ניצול  התרבותית,  הפעילות  הגברת 
סיוע  בשילוב  לרשות הסניף  שארית התקציב העומד 

תקציבי של סעיפי תרבות, מורשת וספורט.
וכן המלצות לאירועי ראש השנה הכוללים חלוקת שי 

לחג וטקסי הרמת כוסית לחברים.

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י
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עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

זהירות מלכודות
בהמשך למאמר בביטאון הקודם העוסק בזכויותינו לביטול עסקת מכר של 
מוצר או שירות נבחן עתה את זכויותינו מול "מלכודת יחידות הנופש", ביטול 
קניה שנערכה באינטרנט ובאמצעות כרטיסי אשראי, אחריות ושירות לאחר 
מכר  ביטול  טכנאי,  בהגעת  איחורים  על  רוצים שתדעו  שלא  הסוד  מכירה, 

ופיצויים.

מלכודת יחידות הנופש
יחידות  של  רכישה  בעניין  גם  הקונה,  הצרכן-,  על  מגן  הצרכן,  הגנת  חוק 
נופש ומגביל את המוכר יחידת נופש בעריכת סכם בכתב ובמסירת טופס 
חתום בידיו, שבו כלולים כל הפרטים ואשר יימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן 
יאשר בחתימת ידו את קבלתו; בטופס הגילוי על המוכר לפרט במדויק, את 
המלא  ומענו  זהותו  מספר  המלא,  שמו  העוסק,  פרטי  שלהלן:  המידע  כל 
בארץ ובחוץ לארץ. היה העוסק תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומקום 
רישומו. אם העוסק אינו הבעלים של הזכויות באתר יחידות הנופש- פרטי בעל 
הזכויות, הגדרת מעמד העוסק ביחס לאתר יחידות הנופש והקשר המשפטי 
בינו לבין הבעלים של הזכויות באתר, תיאור מפורט של אתר יחידות הנופש 
בעסקה  הנמכרת  הזכות  מהות  הנמכרת,  הנופש  יחידת  של  וכן  ומיקומו, 
ותקופת תוקפה, אם בניית אתר יחידות הנופש טרם הושלמה- שלב הבניה 
שבו מצוי האתר, המועד המשוער לסיום הבניה והמועד שבו מתחייב העוסק, 
התחייב  הנופש,  יחידות  באתר  הזכויות  את  לראשונה  לממש  יהיה  שניתן 
החוזה-  פי  על  זכויותיו  או  להבטחת תשלומיו  בטוחות  לצרכן  ליתן  העוסק 
פרטי הבטוחות, פירוט השירותים הכלולים בזכויות ביחידת הנופש, פירוט 
השטחים המשותפים באתר יחידות הנופש, שבהם תהיה לצרכן זכות שימוש, 
ותנאי השימוש בהם; מחיר יחידת הנופש, לרבות כל תשלום נוסף שהצרכן 
יידרש  שהצרכן  הסכומים  בעסקה;  הזכויות  את  לרכוש  כדי  לשלם  יידרש 
לשלם כחלקו בניהול ובתחזוקת יחידת הנופש ואתר יחידות הנופש, לרבות 
שיטת חישוב הסכומים ומועדי תשלומם; זכותו של הצרכן לשימוש בזכויות 
דומות באתרי יחידות נופש אחרים, אם קיימות, התשלומים הנדרשים בשל 
כך, דרכי קביעתם ומועדי תשלומם; הגבלות בזכותו של הצרכן להשתמש, 
להעביר או לסחור בזכויותיו על פי החוזה, אם קיימות; פרטים בדבר זכותו 
של הצרכן לבטל את העסקה, פרטים בדבר סמכות בית משפט בישראל או 

מחוץ לישראל.
בעסקה של רכישת יחידת נופש רשאי הקונה לבטל את החוזה בתוך ארבעה-

אישר  או מהיום שבו  ידי שני הצדדים,  על  מיום חתימת החוזה  ימים  עשר 
הקונה את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם; הביטול ייעשה בדרך 
תהיה  בישראל  המוסמך  המשפט  לבית  למוכר.  בכתב  הודעה  מתן  של 
הסמכות לדון בכל תובענה הקשורה בעסקה לפי סעיף זה; ואולם לגבי יחידת 
בבית משפט  תובענה  להגיש  הקונה  רשאי  לישראל,  מחוץ  הנמצאת  נופש 
במדינה שבה נמצאת אותה יחידה. "אתר יחידות נופש"- בנין או מיזם, בין 
יחידות  ובין בחוץ לארץ, שבו מתנהל, או אמור להתנהל, הסדר של  בארץ 
נופש; "יחידת נופש"- זכות, בין קניינית ובין שלא קניינית, המקנה לבעליה 
זכות שימוש לסירוגין, בחדר או במקום מגורים אחר, בארץ או בחוץ לארץ, 

במשך שלוש שנים לפחות, לתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה.

ביטול קניה באינטרנט ובאמצעות כרטיסי אשראי
לא  אשראי,  כרטיס  באמצעות  עסקה  בעד  לשלם  מתחייב  הקונה  כאשר 
יחייב מנפיק הכרטיס את הלקוח בסכום החיוב, כולו או חלקו, לפני שחלפו 

30 ימים לפחות מהמועד שבו הופקד בידיו מסמך המעיד 
על העסקה בין הלקוח לבין הספק; הודיע הלקוח למנפיק, 
יחייבו  בתוך 30 הימים האמורים, כי העסקה בוטלה, לא 

המנפיק בסכום כלשהו בשל אותה עסקה.
"עסקת מכר מרחוק"- הינה התקשרות בעסקה של מכר 
נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות 
שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

דואר,  באמצעות  מוכר  של  פניה  הינו  מרחוק"-  "שיווק 
טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, 
פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא 
באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת 
של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים. כאשר עסקינן 
אלה  פרטים  לקונה  לגלות  המוכר  חייב  מרחוק,  בשיווק 
לפחות: השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ 
ובחוץ לארץ, התכונות העיקריות של הנכס או של השירות, 
מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים, מועד 
ההצעה  השירות, התקופה שבה  או  הנכס  ודרך הספקת 
תהיה בתוקף, פרטים בדבר אחריות לנכס, פרטים בדבר 

זכות הצרכן לבטל את החוזה.
על העוסק לספק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה 
הנכס  יאוחר ממועד הספקת  לא  לשיווק,  הפניה  נעשתה 
או השירות, מסמך הכולל פרטים הנ"ל וכן מחיר הנכס או 
שבו  האופן  העסקה,  על  החלים  התשלום  ותנאי  השירות 
יכול הקונה לממש את זכותו לבטל את העסקה, שם היצרן 
וארץ ייצור הנכס; מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות; 
הינו  הנכס"  "מחיר  העסקה.  על  החלים  נוספים  תנאים 
מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה 

וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הקונה;
בעסקת מכר מרחוק רשאי הקונה לבטל בכתב את העסקה 
-בנכס- מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום 
קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים 
בתוך  בשירות-  מביניהם;  המאוחר  לפי  לעיל,  האמורים 
שביטול  ובלבד  העסקה,  עשיית  מיום  ימים  עשר  ארבעה 
כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם 
יחולו  לא  אלו  הוראות  להינתן.  השירות  אמור  למועד שבו 
על עסקת מכר מרחוק של טובין פסידים; שירותי הארחה, 
נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות 
עשיית  מועד  מנוחה,  ימי  שאינם  ימים,  שבעה  בתוך  חל 
העסקה; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 
טובין  הזמנתו,  לפי  הקונה  בעבור  במיוחד  שיוצרו  טובין 
פתח  שהצרכן  לשכפול,  או  לשעתוק  להקלטה,  הניתנים 
את אריזתם המקורית. הודעת הביטול של עסקאות כנ"ל 
תקשורת  או  פקסימיליה  באמצעות  גם  להיעשות  יכולות 
פגם  עקב  העסקה  את  הקונה  כאשר מבטל  אלקטרונית. 
בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס 
או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו על המוכר להחזיר 
לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את 
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אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, יבטל את 
חיובו של הקונה בשל העסקה ולא יגבה ממנו דמי ביטול 
המוכר  לרשות  יעמידו  הנכס,  את  הקונה  קיבל  כלשהם. 
במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לקונה, והוא הדין 
נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה  לגבי 
על  אחרים  חוזה מטעמים  קונה  כאשר מבטל  החוזה.  או 
על  ההודעה  קבלת  מיום  ימים   14 בתוך  הקונה,  העוסק 
ידו,  על  ששולם  העסקה  ממחיר  חלק  אותו  את  הביטול, 
סכום  כל  ממנו  יגבה  ולא  העסקה  בשל  חיובו  את  יבטל 
שהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר 
הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי 
הנמוך מביניהם. קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או 
נכס  לגבי  והוא הדין  יחזירו לעוסק במקום עסקו,  החוזה, 
כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה. 
נזקיו,  את  לתבוע  זכאי  המוכר  יהיה  לעיל  האמור  למרות 
בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית 
התחייבות  או  הוצאות  גם  כוללים  ביטול"  "דמי  במצבו. 
אחרת  התחייבות  או  הוצאה  כל  או  אריזה  משלוח,  בשל 
שלטענת המוכר הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל 

ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין, בעסקה לרכישת 
טובין או שירותים, רשאי קונה לבטל את הסכם הרכישה 
בתוך תקופה שנקבעה בחוק. על הקונה להחזיר את הטובין 

לא פגומים ולא במצב שנעשה בהם שימוש.
מכירה  על  העסק  במקום  או  ברבים  שהודיע  קונה  כאשר 
מיוחדת, יבהיר אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו טובין 
או שירותים אינם כלולים בה, את מחירם אצלו לפני המכירה 
תנאי  וכן  ההנחה  לאחר  המחיר  או  ההנחה  שיעור  ואת 
ורצה  מיוחדת  מכירה  על  עוסק  הודיע  המיוחדת.  המכירה 
הדרך  באותה  הודעה  כך  על  יפרסם  הפרטים,  את  לשנות 
שבה פרסם את ההודעה הראשונה. מוכר שהודיע ברבים, 
או  טובין  של  מיוחדת  מכירה  על  העסק,  במקום  למעט 
שירותים, יכלול בפרסום את המספר המזערי של הפריטים 
המוצעים באותה מכירה מיוחדת, ואת המספר המזערי של 
הפריטים המוצעים בה בהנחה המרבית. הוראות סעיף קטן 
זה לא יחולו על טובין או שירותים שמחירם לצרכן, במכירה 
ברבים  שהודיע  מוכר   .₪  50 על  עולה  אינו  המיוחדת, 
יחזיק,  טובין,  של  מיוחדת  מכירה  על  העסק  במקום  או 
בהתחשב במהותה ובהיקפה של ההודעה, מלאי סביר של 
העוסק  ציין  אם  זולת  המיוחדת,  במכירה  הכלולים  הטובין 
בהודעתו אחרת. אזל מלאי הטובין שהוצעו במכירה מיוחדת, 
או שהשירותים, כולם או חלקם, אינם מוצעים עוד במכירה 
מיוחדת, לא ימשיך המוכר לפרסם ברבים או במקום העסק 
רק  אזל  ואולם,  מכירה;  אותה  על  שפרסם  ההודעה  את 
לפרסם  להמשיך  המוכר  רשאי  שבמלאי,  מהפריטים  חלק 
שיפרסם  ובלבד  העסק,  במקום  רק  שפרסם  ההודעה  את 

במקום העסק הודעה על הפריטים שאזלו.

אחריות ושירות לאחר מכירה, הסוד שלא רוצים שתדעו 
על איחורים בהגעת טכנאי

- יצרן יבואן, סיטונאי או קמעונאי של טובין או  אחריות לטובין ולשירותים 
שירותים, חייב לתת שירות לצרכן לאחר מכירה, של תיקון ליקויים ופגמים 
והחלפת טובין, בשלמותם או בחלקם, בלי תשלום, במשך תקופה שיקבע, 
ביקור  נדרש  אחריות.  תעודות  מתן  וכן  הצרכן  של  במענו  הצורך  במידת 
שירות  לתת  מי שמחויב  יתאם  אחריות,  צרכן, בתקופת  של  במענו  טכנאי 
יעלה  לא  לטכנאי  זמן ההמתנה  הקונה.  הביקור עם  ואת שעת  את המועד 
על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, אולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן 
ובלבד שזמן ההמתנה  להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתיאום האמור, 
לסרב  רשאי  שהוא  לצרכן  והובהר  שעתיים  על  יעלה  לא  במענו  הצרכן  של 
נותן השירות רשאי להודיע לצרכן, לא  עליו.  אין בה כדי להקל  להצעה אם 
יאוחר משעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור שתואם, על דחיית ביקור 
טכנאי, ולתאם עמו מועד ושעה חדשים לביקור, ובלבד שאין בדחייה כאמור 
כדי לדחות את מתן השירות מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך לפי דין. הפר 
נותן השירות את הוראות הנ"ל יהיה הקונה זכאי, בשל אותה הפרה, לפיצוי 
ללא הוכחת נזק, כמפורט להלן: תואם מועד לביקור טכנאי וחלפו שעתיים 
מעבר לזמן ההמתנה - פיצוי בסכום של 300 ₪. חלפו שלוש שעות מעבר 
לזמן ההמתנה האמור- פיצוי בסכום של 600 ₪. פעל נותן השירות בניגוד 
להוראות לעניין הקריאה הטלפונית- פיצוי בסכום של 300 ₪. נותן השירות 
רשאי להציע לצרכן פיצוי בשווה כסף, בטובין או בשירותים, ובלבד שהודיע 
לצרכן כי הוא רשאי לבחור בין הפיצוי הכספי לבין הפיצוי המוצע והצרכן נתן 

את הסכמתו לכך;
המועד  קביעת  בעת  עליהן  ידע  לא  השירות  שנותן  מנסיבות  האיחור  נבע 
ושעת הביקור של טכנאי ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה 

לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי.

ביטול מכר
נמכר נכס והוברר כי נעשה לגביו מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או 
ניצול מצוקה כאמור בחוק זה, והם מהותיים בנסיבות העניין, ובהטעיה - אף 
אם לא המוכר היה המטעה, רשאי הצרכן, תוך שבועיים מיום עשיית העסקה 
בכתב  בהודעה  המכר  את  לבטל  המאוחר,  לפי  הממכר,  מסירת  מיום  או 
למוכר; בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לבטל את המכר גם אחרי 
שבעה  תוך  לקונה,  המוכר  יחזיר  המכר,  ובוטל  במידה  האמורה.  התקופה 
ימים מיום שקיבל הודעה על הביטול, את התמורה שקיבל, והקונה יחזיר את 
הנכס, עשה הקונה בינתיים שימוש בנכס, אשר הפחית באופן ניכר מערכו או 
גרם לו נזק, רשאי המוכר לנכות מן התמורה המוחזרת את הסכום שבו פחת 

שווי הנכס לעומת שוויו בעת המכירה.

פיצויים
פקודת  לפי  עוולה  כדין  הינן  לעיל  המפורטות  בפעולות  מחדל  או  מעשה  דין 
הנזיקין ]נוסח חדש[, אשר מקנות לצרכן את הזכות לסעדים בשל עוולה, וכן 
לעוסק שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה. הוברר לבית המשפט שמעשה או מחדל 
של הנתבע גרם או עלול לגרום תקלה לציבור או לחלק ממנו והתובע הסתייע 
בהגשת התובענה בארגון צרכנים, רשאי בית המשפט לפסוק, בנוסף לתרופה 
שנפסקה לתובע, כי ישולם פיצוי לאותו ארגון צרכנים בשיעור שלא יעלה על פי 

ארבעה מהנזק שנגרם לתובע או מסכום של 14,750 ₪, על פי הגבוה.
כפי שאנו רואים לעיל, ניתן לעמוד על שלנו ולבטל עסקאות ולדרוש את המגיע לנו, 

כל פעם שמוכרים לנו דבר השונה, הפגום ו/או אשר אינו מתאים לדרשותינו.



52          ספטמבר 2009

I û
P û A

2 0 0 9 ם  ו ל י צ ת  ו ר ח ת
שלב הגמר תחרות צילום 2009

דר' ערן ישראל רכז תקשורת
תחרות הצילום לשנת 2009 הסתיימה. בחירת הצילומים המצטיינים 
מתבצעת בשלושה שלבים. בשלב הראשון נערך סינון מקדמי המוציא 
מאחר  ואיכות.  רמה  בקריטריונים,  עומדים  שלא  צילומים  מהתחרות 
את  לאתר  מיועד  הסינון  ומגוון,  רב  חומר  העבירו  מהצלמים  וחלק 

הצלמים האיכותיים יותר ולחסוך את זמן השיפוט.
לתחרות הוגשו עבודות של יותר ממאה צלמים ולמעלה משלושת אלפי 
צילומים. לשלב הגמר עלו 19 צלמים ובסך הכול מעל 1000 צילומים.

בשלב השני יבחרו הצילומים האיכותיים מכל צלם. בשלב האחרון יקבל 
כל צילום ציון וכך יבחרו הצילומים הזוכים.

האיכותיים  הצילומים  את  לבחור  היא  הכוונה  בישראל,  לזכייה  מעבר 

ביותר גם לתחרות העולמית שתצא לדרך באוקטובר 
2009 בקונגרס העולמי שיערך השנה בטורקיה.

בחירת הצילומים לתחרות העולמית תתבצע בהמשך 
מרבית  הקודמת,  התחרות  מניסיון  השני.  לשלב 
גם  מתאימים  בישראל,  לגמר  העולים  הצילומים 

לתחרות העולמית והם ישלחו לשם.
להלן שמות הצלמים שעלו לשלב הגמר: שאול ותורי, 
איתן כהן, לירון קציר, שי גמליאל, מוטי אודים, דוד עידן, 
ויקטור,  יובל אראל, שרון הראבן, בן ארי  שרה חביבי, 
עומר ליואי, אמנון זיו, רפי בביאן, גיורא ישראל, עופר 

חזן, דוד משה, ורדה מוזן, אריה שגיא, מאיר ונונו.
האחרון  בביטאון  יתבצע  הסופיות  התוצאות  פרסום 

לשנה הזאת, שיצא לאור בדצמבר 2009.
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