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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

לא פתחת, הפסדת!
בארגון בסדר גודל של איפ"א ישראל, יש רק דרך אחת יעילה להגיע לחברים. הייתי מעדיף ביטאון מקוון 
שיופיע באתר האינטרנט ויתעדכן בזריזות. פתרון זה היה חוסך לאיפ"א הרבה מאוד כסף, אך לצערנו 
הרב, למרות ההתרחבות בכמות החברים הנחשפים לאתר, אנחנו עדיין רחוקים מאוד ממציאות בה 

ניתן להזרים דואר אלקטרוני, ביטאון מקוון, מבצעים ושאר שירותים.
האמירה השגורה: "מה יוצא לי מאיפ"א?" קשורה בדרך כלל לחברים שלא טורחים לפתוח את הביטאון 
וגם לא לבקר באתר האינטרנט. באם לא תפתחו איך תדעו? אין לנו יוני דואר שידפקו לכם על חלון 

הסלון.
שמענו בכנס הפעילים האחרון חברים הטוענים שההשקעה בביטאון מיותרת, מאחר ובאם לא קוראים 
אותו, בשביל מה להשקיע בו. בכל מקרה, צריך לצמצמו ולהוריד ברמתו. חברים אחרים טענו שסגירת 
הביטאון תביא לפגיעה חמורה בארגון, מאחר ואז איש לא ידע מה קורה ומהר מאוד נמצא את עצמנו 

עם עצמנו ולבד.
הויכוח לגבי הצורך בהשקעה בתקשורת עם חברים הוא מיותר, מאחר וללא קשר עם חברים אין ארגון. 
הויכוח לגבי רמת הביטאון, מוזר ונובע מחוסר ידיעה. השנה חסכנו מחצית מתקציב הביטאון, למרות 
כל  על  העריכה  את  עצמו  על  שלקח  הח"מ  שונה,  הפקה  שיטת  היא  הסיבה  ביטאונים.   5 שהופקו 

צורותיה והכנסה גדולה מפרסום.
באם לא כל החברים פותחים את הביטאון היום, סביר להניח שהפיכתו למוצר לא איכותי, תצמצם גם 
את כמות הקוראים. הביטאון הוא הבמה הניתנת לכל חברי איפ"א, פעילים, יושבי ראש סניפים, חברי 
נשיאות. כל מה שמתפרסם בביטאון, הוא חומר שלכם. אז מה, לצנזר אתכם? להציג הדברים על נייר 

לעטיפת דגים? לעבור לשחור לבן?
שמעתי הערות לגבי התכנים המתפרסמים. לדוגמא, חברי נשיאות, יושבי ראש סניפים ועוד, החושבים 

שנושאים מסוימים, או סניפים אחדים זוכים לפרסום רב יותר מאחרים.
אגלה לכם סוד, אני לא כותב בביטאון, כל החומר המתפרסם הוא שלכם, כתבת, התפרסמת. אין לנו 
כתבים, או צלמים, גם לא מערכת. יש חברי נשיאות חרוצים, כך גם יושבי ראש סניפים, המקפידים 

לדווח ולכתוב, אלו החומרים המתפרסמים. באם יש למישהו טענות שילין על עצלנותו ואדישותו.
בינלאומי  שוטרים  ארגון  אנחנו  נכון,  לחו"ל.  נסיעות  על  הרבות  הכתבות  לגבי  עלתה  אחרת  טענה 
וזה עיקר כוחו של הארגון. אנחנו לא איגוד הגמלאים וגם לא קרנות השוטרים או ארגון עובדי תנובה. 
אנחנו ארגון בינלאומי, הנמצא בקשר עם 62 מדינות בעולם ובשנתיים האחרונות עלתה וצמחה כמות 
החברים הנוסעים לחו"ל במאות אחוזים. חמישית מחברי הארגון היו השנה בחו"ל במסגרת איפ"א. 
לא לדווח על זה? לשמור את הנתון הזה בסוד? בשנים הקרובות יגיעו לישראל הכנסים הבינלאומיים 

הגדולים והמרכזיים ביותר של איפ"א, זכינו השנה להישגים בלתי רגילים, להסתיר העובדות?
המטרה שלנו צריכה להיות הגעה לכמה שיותר חברים, הרחבת השותפים לעשייה, הרחבת שורות 

הארגון ויש רק דרך אחת להשגת המטרה: תקשורת יעילה עם החברים.

 שלכם בידידות
ד"ר ערן ישראל

רכז תקשורת ואינטרנט

ת ר ו ש ק ת ה ז  כ ר ר  ב ד

פתחת, הרווחת!
פרסים יקרי ערך, ובראשם, 3 חבילות נופש זוגי בחו"ל יוגרלו בין קוראי ביטאון איפ"א.

בתוך הביטאון תמצאו כרטיס הגרלה עם מספר. שימרו את הכרטיס ובגיליון הבא נפרסם את 
המספרים הזוכים ואת פרטי הזכייה.

על הזוכים להגיע למזכירות איפ"א, להציג את הכרטיס הזוכה ולהבטיח לשלוח גלויה מחו"ל.
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שנה של הצלחות
ים של הצלחות, בתום השנה השנייה לנשיאות הנוכחית. לעיתים, מביך לציין פעם אחר פעם, הצלחנו 

בזה ובזה וגם בזה.
הדילמה היא, איך לתת ביטוי להצלחות רבות, בלי להישמע מתרברב, "עשינו, בנינו". המלאכה קשה 
כפליים, כאשר יש הצלחות רבות ובתחומים מגוונים. הצלחה בתחום הספורט, בתרבות, בתחרויות 
בינלאומיות, בהבאת כנסים עולמיים לישראל, בהפקות בינלאומיות ועוד דברים רבים אחרים. במחשבה 
שנייה, עדיף להתלבט ברמת הצניעות המתבקשת, לבין ניסיון להצליח. לא צריך להתבייש ולעיתים אף 

אסור להתבייש בהצלחה גדולה, מאחר והיא מביאה כבוד גדול לאיפ"א ישראל ולמדינת ישראל.
השנה הביאה איפ"א ישראל כבוד גדול למדינת ישראל. כל קבוצה גדולה של אורחים ממדינות רבות 
בעולם, המגיעה לישראל ולומדת על המדינה, איפ"א ישראל ומשטרת ישראל, תורמת לדימוי המדינה 

בחו"ל. במיוחד כאשר האורחים הם קצינים בכירים ובעלי השפעה במדינותיהם.
בטלוויזיה,  הצופה  אחרת  מדינה  אזרח  וכל  ומפרגן  הוגן  תקשורתי  לסיקור  זוכים  איננו  הרב,  לצערנו 
ישראל לא מצטיירת כמדינה  ישראל, באופן מעוות.  רואה את הקונפליקטים האזוריים, בהן מעורבת 
שקטה, מקבלת תיירים בחום ואהבה, בטוחה ועתירת אוצרות היסטוריים, דתיים, ארכיאולוגיים וטבע, 
ישראל, מגייסים  איפ"א  ידי  על  עולמי שנערכים  כנס  וכל  איפ"א  מהייחודיים בעולם. כל משלחת של 
לכך  יש  ביטוי בארצותיהם.  לכך  ונותנים  נפגשים בישראל האמיתית  רצון טוב. הם  לטובתנו, שגרירי 

השפעה בלתי רגילה על דימויה של ישראל בעולם.
נציגים מ-23 מדינות.  השנה נערך בישראל כנס מנהלי דירות איפ"א מהעולם, בחיפה ובהשתתפות 
אירועים  אלו  איפ"א.  של  העולמי  הקונגרס  וב-2012  העולמי  הנוער  כנס  בישראל  יערך  הבאה  בשנה 
בעלי חשיבות בלתי רגילה והבאתם לישראל הייתה כרוכה בפעילות הסברה ושכנוע, לא פשוטים. חברי 
הנשיאות שהיו בקו החזית עשו עבודה גדולה וחשובה ומגיעה להם תודה גדולה, לא רק מאיפ"א ישראל, 
אלא ממשטרת ישראל ומדינת ישראל. הם היו חיילים הנלחמים על דימוי המדינה, בפני בקורת קשה 
ושאלות לא פשוטות. הכנסים העולמיים המגיעים לישראל, בזכות איפ"א ישראל, מחייבים מעורבות של 
כל השותפים שלנו, משטרת ישראל, שב"ס ומשרדי הממשלה. השפעת אירועים אלו חשובה בצורה 

בלתי רגילה, דווקא עכשיו.
אין זה אומר ששפעת אהדה לישראל שוטפת את העולם, אלא שכוחותינו עשו את העבודה בצורה טובה 
והתוצאות מדברות בעד עצמן. שאלת ההסברה הישראלית, עולה השכם והערב, איך הפכנו ל"גוליית" 
ולדמות את איפ"א ישראל ל"דוד", אך אין ספק שבטריטוריה  בכל הסיפור. אינני רוצה להרחיק לכת 
המוגבלת שלנו, אנחנו מצליחים להוכיח קבל עם ועולם, שאנחנו טובים במה שאנחנו עושים וראויים 
הוא  אחרים,  בינלאומיים  מארגונים  בשונה  בעולם,  ישראל  סניף  ביושר.  בכך  זכינו  והדר,  תואר  לכל 
באמת גדול. הוכחנו שאנחנו הסניף הפעיל בעולם, למרות שאנחנו "רק" הסניף הרביעי בגודלו באיפ"א. 
עולים בעשרות  למדינות אחרות,  ברי השוואה  והתרבות, שהם  בישראל, בתחומי הספורט  הפעילות 
אחוזים על הסניפים הגדולים ביותר. זה אומר שחבר איפ"א בישראל שותף להרבה יותר פעילויות מכל 

חבר אחר בעולם.
אין כאן מעשי כשפים, מאחורי כל פעילות עומד סניף, רכז בנשיאות, הנהלה מרכזית והרבה רצון טוב 
רבים,  אבות  להצלחה  מדויק.  זה  אך הפעם  להצלחה,  רבים  להגיד שיש שותפים  נכון  ויכולת. תמיד 
ברמה  רק  לא  רבה,  עבודה  עדיין  בפנינו  יש  העבודה,  את  לייעל  כדי  נכון.  זה  וגם  ונכדים  ילדים  וגם 
הבינלאומית, אלא גם ברמה המקומית. יש צורך לבחון רה- ארגון שיחבר את הסניפים לנשיאות, שיקרב 

את השטח למטה, לקצר הליכים. לחבר כל חבר איפ"א לפעילות.
אני מאחל לכולנו, לא רק הצלחה, אלא, עבודה קשה והמשך פעילות שתמשיך להביא כבוד למדינת 

ישראל, בעזרתכם, חברי איפ"א, יושבי ראש הסניפים, הפעילים, חברי הנשיאות ומנגנון איפ"א.

שלכם בידידות

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ר  ב ד
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אנחנו פה בשבילכם
האם נכון לפתוח בפני כל חבר איפ"א אפשרויות כלכליות חדשות בתחום האשראי, השירותים, קניות, 

נסיעות ועוד?
האם נכון לפתח שירותים משוכללים יותר של הכרטיס החכם? האם נכון להתייחס לכל חבר איפ"א 

כאדם מבוגר ובעל שיקול דעת באמצעות הכנסת כרטיס אשראי חדש?
שהועלו  שאילתות  במסגרת  התייחסות  שחייבו  נושאים  אלו  אבל  מוזרות,  אולי  נראות  השאלות 

בנשיאות.
חשבנו, שאיפ"א איננו גנון, המחייב פיקוח הדוק של ההורים. חברי איפ"א צריכים לקבל מגוון רחב של 
אפשרויות כלכליות, כולל הלוואות, כרטיס אשראי וטובות שונות, באמצעות הכרטיס החכם. כל מעשה 
שיכול להקל, להרחיב את אפשרויות האשראי, לתת אפשרויות זולות יותר ואף למנוע מהליכה לשוק 

האפור, שכשמו כן הוא, קרוב מאוד לשוק השחור וכל הרחבה מיותרת.
היה מי שחשב, שאיפ"א לא צריך לנצל את הכוח הגדול שיש לו בתחום זה ולתת לשוטרים ולגמלאים 
והשחור מסביב.  וכל האפור  הנמצאים במצוקה כלכלית, לשבור את הראש מול המערכת הבנקאית 
הנשיאות החליטה, בסופו של דבר, שאיפ"א כארגון המסייע לשוטר ולגמלאי, לא יכול להישאר מחוץ 
למעטפת. באם אנו יכולים לסייע צריך לסייע ולנצל את גודל הארגון בהשגת תנאי אשראי נוחים, כרטיס 

אשראי וכל הטבה שניתן להשיג לשוטר.
סוגיית הכוח הכלכלי של איפ"א עלתה פעמים רבות. מחד, עלתה השאלה האם לנצל כוח זה ומאידך 

נשאל, האם להיכנס לתחומים בהם אין לאיפ"א קשר ישיר, כמו בנקים, חברות ביטוח ועוד.
ניתן להישאר ברמת מכירת כרטיסים להופעות ואירועי תרבות, אבל אז נחמיץ את האפשרות לפתוח 

בפני חברי איפ"א עולם שלם של אשראי, קניות, מבצעים ובילוי.
הגישה הראשונה אומרת, שוטר שגם כך הסתבך כלכלית, כל פתיחת קווי אשראי נוספים רק תסבך 
אותו יותר. גישה שנייה אומרת, לא נוטשים חבר, כל דרך לסייע, תועיל. כל חבר הוא אדם מבוגר ואחראי 

ויודע את מהלכיו.
וכוחו  גודל הארגון  ולנצל את  לכל שוטר, לפתח את התחום הכלכלי  לסייע  דבר החלטנו  בסופו של 

להשגת הצעות אטרקטיביות ואיכותיות.
מה רמת הפיקוח של איפ"א על גופים כלכליים גדולים? התשובה פשוטה, יהיה יומרני ומטעה לספר 
סיפורי פיקוח ובקרה. אין יכולת לארגון כמו איפ"א ובקושי למשרד האוצר, לפקח על מערכות בסדר גודל 
כזה. מצד שני, איפ"א איננו גוף מסחרי וכל כוונתנו לספק לחברי הארגון שירותים רחבים ככל האפשר, 
ברמה איכותית. כניסה להתקשרות עם בנק או גוף כלכלי גדול, כרוך בבדיקה קפדנית של רו"ח, יועץ 
משפטי וחברי נשיאות, כאשר אין לאיש אינטרס אישי, מעבר לטובת החברים באיפ"א. באיפ"א גם לא 

גוזרים קופון, כך שכל הרווחים מופנים לטובת החברים בלבד.
וביטאון זה מלא בדוגמאות.  ניכר בשירות הניתן לחברי הארגון  השנה האחרונה עמדה בסימן שיפור 
השנה הבאה עלינו לטובה תהיה טובה יותר, מאחר ותהליכים שהבשילו זה עתה, יתחילו לתת פירות 

בשנה הבאה וכל אחד מכם ירגיש זאת.

שלכם בידידות
יעקב שובל 

סגן נשיא איפ"א

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ן  ג ס ר  ב ד

גנות יעקב

נשיא איפ"א מר יעקב טרנר, חברי נשיאות איפ"א, מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון
משתתפים בצערך ובצער המשפחה על מות בנך בטרם עת

שלא תדעו עוד צער ושתנחמו משמיים
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

ל " כ נ מ ה ן  ח ל ו ש מ
שי שנתי -2008 עדכון

כידוע לכם איפ"א מעניק לחברי הארגון שי שנתי בחג הפסח באמצעות 
כרטיס השי, שנמצא ברשותכם ותוקפו עד נובמבר 2011.

בשנת 2008 כל חבר קיבל שי בסך 385 ₪ שהוטען בכרטיס המגנטי.
ע"י  לרכוש כסף בכסף  לכל חברי הארגון  אנו מאפשרים  לכך  בנוסף 
טעינת הכרטיס בהנחה של 15% טענת ב- 425 ₪ קיבלת 500 ₪. 
טענת ב- 850 ₪ קיבלת 1,000 ₪. רווח של 150 ₪ על כל טעינה. 

שימו לב!
תוקף כרטיס איפ"א קארד, כולל היתרה הקיימת בו,  היא עד מרץ 
2011 ולא דצמבר 2008, כפי שמופיע בכרטיס של קרנות שוטרים.   

נא לא להתבלבל!

איך בודקים את יתרת הכסף בכרטיס השי?
מתקשרים לטלפון )03-6177808( המופיע בגב כרטיס השי ותתקבל 

היתרה לאחר הנחיות המענה קולי.

המלצה
המופיעות  ברשתות  מוצרים  שרוכשים  החברים  בפני  ממליצים  אנו 
בהסכם לנצל את הטבת טעינת הכרטיס ע"י קניית כסף בכסף בהנחה 

של 15%.

טיפ
בביצוע 4 פעולות של רכישת כסף בכסף, החבר/ה מכסה את כל דמי 

החבר לשנה חוסך כ-600 ₪.
לשמחתנו חברי/ות איפ"א הטמיעו את השיטה וכיום אנו רואים ניצול 

אטרקטיבי של זכאות השי.
כיום ישנם באיפ"א חברים שעדיין לא ניצלו את זכאותם, חברים שלא 

השתמשו בכרטיס הכסף יועבר לשנה הבאה.
בימים אלו ועדת השי מטפלת בהכנות לקראת פרוייקט שי שנתי 2009 
בנוסף  השי  בפרוייקט  להכלל  מעונינות  שיהיו  הרשתות  הרחבת  ע"י 

ל- 13 החברות הקיימות.
פרטים מפורטים יפורסמו במהלך חודש מרץ לקראת חג הפסח.

המרת שי שנתי לתווי נופש בזיכוי ע"ס 500 ₪

המרת השי השנתי לנופש בארץ ובחו"ל באמצעות כנפי משק וזיכוי 
החבר בסכום 500 ₪ ימשך גם בשנת 2009 וזאת לאור ההצלחה 

בפרוייקט השנה.

משלחות לחו"ל

במהלך חודש פברואר מרץ יפורסם בבטאון איפ"א רשימת המשלחות 
והיעדים לשנת 2009 כולל קריטריונים והסברים לגבי זכאות השתתפות 

במשלחת.
כל חבר איפ"א שמלאה לו שנה וחתום לשנה נוספת וכן כל חבר שלא 
למשלחות  מועמדות  טופס  להגיש  זכאי  יהיה  בעבר  למשלחות  יצא 

כמפורסם בבטאון.

לכל  או  אחת  למשלחת  להגיש  יכול  חבר  כל 
המשלחות.

של  זכאותו  את  שקובעת  היא  הראשונה  הזכייה 
המגיש.

הפרדה  עושים  ואינם  אחידים  הינם  אלו  קריטריונים 
כלל  בפני  שיוויוניים  והם  וכו'  סדירים  גמלאים  בין 

החברים.
חברי איפ"א בעלי יכולת פיקודית וארגונית בעלי נתונים 
רשאים להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המשלחת ולסגן 

יו"ר משלחת.
ברמה  בשפה  ידע  בעלי  חברים  יבחרו  כמתורגמנים 
ביצוע  שתאפשר  המשלחת  יעד  עפ"י  ביותר  גבוהה 
השפה  בתרגום  ומרשימה  מקצועית  ברמה  משימתו 

וחיבור בין האורחים לחברי המשלחת.
ברמה  באיפ"א  תבדק  המתורגמנים  של  מועמדות 

מקצועית ע"י ראשי הדסקים ובאישור ועדת קש"ח.
יו"ר-סגן- לתפקיד  למועמדות  הסופיים  האישורים 
חוץ  קשרי  ועדת  באמצעות  מתבצעת  מתורגמן 
אשר ממליצה לנשיאות לקבלת אישור סופי בבחירת 

המועמדים.
ועדת קשרי חוץ רשאית להזמין לראיונות את המועמדים 
הנ"ל  בתפקידים  לשמש  ויכולתם  כישוריהם  לבדיקת 

לפני המלצה הסופית לנשיאות.

סיכום שנה

 ,2008 עבודה  שנת  של  סיומה  בפני  עומדים  אנו 
וביישום  הברוכה  בעשייה  גאה  להיות  יכול  איפ"א 

רוב היעדים שהציב לעצמו בכל התחומים.

פעילות שי שנתי
הגדלת שביעות הרצון וזרימה תקינה של התהליך.

פעילות תרבות
וימי  אטרקציות  ים,  דרום,  צפון,  מרכזיים  ארועים 

כיף, נחשונית, לונה גל, אשקלונה ועוד. . . 

פעילות ספורט
גיבוי מרבית הפעילות של מ"י בתחום ציוד ספורט 
ספורט  ימי  הגמלאים,  במערך  ספורט  וארועי 

ובריאות לגמלאים.

אירוח משלחות
וזאת עפ"י תגובות האורחים,  שביעות רצון מלאה 
ישראל  ומדינת  איפ"א  לשיווק  איפ"א  תרומת 

אדירה.

הוצאות משלחות
עבודת מטה מסודרת כולל תידרוך ותוכנית האירוח 
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שיצאו  החברים  מדד  מלא  רצון  שביעות  הניבה 
למשלחות )בחו"ל עפ"י זכיה בהגרלות(.

לסיכום
השנה  זכו  המשלחות  והוצאת  המשלחות  אירוח 
והן  מחו"ל  האורחים  מתגובות  הן  רבה  להערכה 

מצד חברי איפ"א שיצאו לחו"ל.
הסיכום השנה היה מוצלח ביותר ואנו נמשיך לשמור 
בין  המשלחות  חילופי  במסגרת  האירוח  רמת  על 
סניף איפ"א ישראל לסניפי איפ"א בעולם, כולל הוספת 
מעוניינות  שיהיו  אחרות  ממדינות  חדשים  סניפים 
בחילופי משלחות. ועל כך מגיעה מילה טובה לוועדת 
ביבר, לרכז הנסיעות  קשרי חוץ לרכזת האירוח ענת 
אלכס זלקוביץ שעשו את כל ההכנות במסירות רבה 

והביאו לתוצאה חיובית ביותר.

טיולים מאורגנים

ועדת הנסיעות תכין תוכנית מפורטת לגבי היעדים 
לטיולים מאורגנים בסבסוד חבר/ה ב- 100$, זכאות 
יכול לצרף את  שניתנת פעם בשנה לחבר/ה והוא 
בת הזוג לטיול ללא סבסוד איפ"א במחירים מוזלים 
בבטאון  המתפרסמת  הנסיעות  בחוברת  כמפורט 

איפ"א.
חברים וחברות מי שלא קורא את הביטאון המכיל 
מפסיד  הפעילויות  תחומי  בכל  המידע  כל  את 
הפעילויות  ממגוון  תועלת  ולהפיק  לעיין  מומלץ 

שהרכזים מתכננים עבורכם

בנק תשורות

חברי איפ"א המעונינים ברכישת תשורות מתבקשים 
לפנות ליו"ר הסניפים ולבצע הזמנות באמצעותם.

מכירתם  לצורך  פריטים  מספר  יוקצו  יו"ר  לכל 
ולחסוך  החברים  על  להקל  ע"מ  וזאת  בסניפים 
בהוצאות משלוח. תהליך זה יבוצע החל מ- 1/1/09.

בול איפ"א 2008-2009

גזור והדבק בתעודה

ךך

ביטאון איפ"א
לשמחתנו המודעות לפרסום פעילויות האירגון בביטאון גדלה תוך 
הבנת עוצמת הפרסום אנו מעודדים פרסום פעילויות שמתקיימות 

בסניפים כולל תמונות ואירועים הקשורים לאיפ"א ולמ"י.

כנס השנתי במוסקבה
בכנס השנתי העולמי שהתקיים במוסקבה השנה סניף איפ"א ישראל 
בתעודות  וזכה  ויצירתי  פעיל  כסניף  הוקרה  ותעודות  שבחים  קיבל 

הוקרה בנושאים הבאים:
הפקת ההמנון העולמי שהוכן ע"י ד"ר ערן ישראל-רכז תקשורת.  #

בתחום הספורט בראשות רכזת הספורט גל שרון.  #

בתחום פעילויות התרבות בראשות רכז התרבות לויה יהושוע.  #

בתחרות צילום מקום ראשון לסנ"צ אמנון זיו.  #

מקום רביעי בקטגורית הצילום צל"ש לונונו מאיר.  #

ביותר  המתקדם  לסניף  נחשב  ישראל  איפ"א  סניף  זו  פעילות  לאור 
והפעיל מכלל סניפי איפ"א בעולם החברים בו 62 מדינות.

אלו  בזכיות  ישראל,  איפ"א  לסניף  והערכה  כבוד  הביאו  אלו  זכיות 
שותפים גם חברי נשיאות, יו"ר הסניפים, ומנגנון איפ"א.

לקראת שנת העבודה הבאה שמנו לעצמנו יעדים:
הידוק קשר בין נשיאות לחברים

עוגת  וחלוקת  הארגון  פעילויות  בכל  ושקיפות  שוויוניות  על  שמירה 
התקציב באופן שיוויוני וצודק.

משלחות,  חילופי  רווחה,  תרבות,  בתחום:  ופיתוח  עשייה  המשך 
סגורים  מרכזיים  ארועים  הסניפים,  מערך  של  מחודש  ארגון  ספורט, 
לחברי איפ"א ובני משפחותיהם, הידוק הקשר בין איפ"א לפיקוד הבכיר 

של מ"י ואיגוד הגמלאים.
שנה פוריה ומשגשגת

עדכון מאגר הנתונים

התבקשים  אתם  לחבר  הזכויות  ושמירת  בשירות  שיפור  במסגרת 
להעביר עדכונים למזכירות איפ"א לפקס 03-6833442 או באמצעות 
info@ipa-israel.org.il בכל הקשור להעברה מיחידה  פנייה במייל 

ליחידה או ממעמד של סדיר לגמלאי או שינוי בכתובת או טלפון.



8          ינואר 2009

I û
P û A

©
by

IPA 1974

ם י פ י נ ס

אורי אסף
רכז סניפים

סיכום שנת פעילות רכז סניפים בסימן 
העצמת יושבי ראש הסניפים הסדירים

אורי אסף רכז סניפים
הסדירים  איפ"א  סניפי  בין  הקשר  הסדרת  בסימן  עמדה   2008 שנת 
ישראל. הבעיה איננה פשוטה, מאחר ומרבית חברי איפ"א  למשטרת 
בבחירות  נבחרים  והפעילים  הראש  יושבי  הסדירים.  לסניפים  שייכים 
כך  מחייב.  בנוהל  מוסדר  איננו  המשטרה,  עם  והקשר  דמוקרטיות 
קורה שמחד, לא ניתן להפעיל סניף ללא שיתוף פעולה עם המפקדים 
ומאידך, כל שיתוף פעולה מעלה את השאלה, מי מנהל את מי. התוצאה 
ברורה, בסניפים רבים הפעילות דלה ואנו שומעים פעם אחר פעם את 
החברים, השוטרים הסדירים, שטוענים שלא קורה כלום ו"מה יוצא לי 

מאיפ"א?".
סניפי  בצד  המחוזות,  בין  במבנה,  האחידות  וחוסר  הסניפים  ריבוי 
יוצרים  שוטרים,  מקרנות  וגם  הגמלאים  מאיגוד  גם  הנהנים  גמלאים 
דל,  הסניפים  ראש  יושבי  של  כוחם  אונים.  חוסר  ולעיתים  תסכול 

התקציב העומד לרשותם לא מספיק לפעילות רחבה 
בתחומים,  בנשיאות  מרכזים  סיוע  קבלת  ומחייב 

ספורט, תרבות, מורשת, נסיעות ועוד.
סניפי הסדירים, אינם דומים לסניפי הגמלאים, רמת 
הפעילות שונה, רמת המעורבות של השוטרים שונה. 
עובדים  כולם  בשירות,  שוטרים  הם  הראש  יושבי 
קשה וזמנם לא בידם. קיום מפגשים וכנסים במהלך 
האילוצים  כל  אפשרי.  איננו  כמעט  העבודה,  יום 
הסניפים  מול  אחרת  התנהלות  צורת  מחייבים  הללו 
הסדירים, מחייבים רה-ארגון של כל המערכת, חיבור 
הסניפים לפיקוד המשטרתי בכל הרמות, ייצוג הולם 
למה  ולשב"ס,  למג"ב  ייצוג  יש  לדוגמא,  בנשיאות. 
למי  להזכיר  צפון?  או  דרום,  או  ירושלים,  למחוז  אין 
לא  סוהרים,  ארגון  לא  שוטרים,  ארגון  אנחנו  ששכח, 
שלי  הלקח  שוטרים.  נשות  לא  וגם  ב'  גמלאים  אגוד 
חוסר  לגבי  האמירות  שכל  הוא,  בתפקיד  משנתיים 
פעילות בסניפים הסדירים, נובע מחוסר הבנה כיצד 
איפ"א  חברי  על  לכפות  ומניסיון  משטרה  עובדת 

הסדירים, צורת התנהלות התואמת גמלאים.
סניפים  ראש  יושבי  מפקדים,  עם  רבות  מפגישות 
וחברי איפ"א עולה בעיה נוספת, מערכת יחסים חד 
צדדית, בה איפ"א תומכת ומסייעת למשטרת ישראל, 
בתחומים  דומה  ליחס  זוכה  לא  אך  רבים,  בתחומים 
בהם הארגון זקוק לסיוע של המפקדים או המשטרה 
תקלה  על  מצביעה  הבעיה  העלאת  עצם  בכלל. 

בהגדרת מערכת היחסים בין המשטרה לאיפ"א.
נשמע  לא  המכביה,  בכפר  האחרון  הפעילים  בכנס 
במרבית  שקורה  כפי  הסדירים,  השוטרים  של  קולם 
בבחירות  גם  קורה  כך  דל.  היה  הייצוג  גם  הכנסים, 
הסניפים.  בפעילות  גם  קורה  וכך  הארגון  למוסדות 
שוטר שלא משוחרר לכנס ונדרש לשלם ביום חופש, 
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יגיע. אין דוגמא טובה מזה לגבי הבעיה שיש לנו,  לא 
כל השוטרים בשירות, כל הסניפים וגם חברי הנשיאות 
הסדירים )ואנחנו רק ארבעה מתוך חמישה עשר חברי 
שוטרים  ארגון  דילמא.  אותה  בפני  ניצבים  נשיאות(, 
שמרבית חבריו שוטרים סדירים, צריך להתנהל באופן 

המתאים לשוטרים סדירים.
אנחנו נמצאים בתהליך של תיקון, אך הפתרון יבוא רק 
באמצעות שינוי ארגוני שבמרכזו, נציג מחוזי, שירכז את 
הפיקוד המשטרתי  בין  יתאם  הוא  הסניפים,  פעילות 
לאיפ"א ויהיה נציג המחוז בנשיאות. בשב"ס יש פחות 

חברי איפ"א מאשר במחוז הצפוני ויש להם נציג.
הסדרת מערכת היחסים עם המשטרה מתבצעת גם 
במישורים אחרים, בעיקר באמצעות נשיאות הארגון, 
כאשר התוצאה הרצויה תהיה, הגברת שיתוף הפעולה 
והתיאום עם היחידות המשטרתיות, הרחבה בפעילות 
לקיים פעילות  והגדלת כמות החברים, באופן שניתן 

יחידתית עם כל השוטרים, כאשר כולם חברי איפ"א.

פעילות סניף איפ"א אשדוד
משה זכריה

בתאריך 20/8/08 התקיים יום כיף לחברי סניף איפ"א 
בבריכת  נערך  האירוע  משפחותיהם.  ובני  אשדוד 
קיבוץ נגבה השתתפות החברים הייתה מעל המצופה 
איפ"א  לצוות  העמוקה  תודתם  את  הביעו  והחברים 
תודתו  את  מביע  משה  זכריה  הסניף  יו"ר  אשדוד. 
העמוקה לסגנו ינאי יצחק ולרכז הסניף גדרה דוד על 

תרומתם הרבה להצלחת היום כה לחי.

ערב מורשת במחוז המרכז
ניסים מור ניצב ממ"ז מרכז

מיום  המחוז  לנופלי  אירוע  נערך   31.7.08 בתאריך 
הקמת המדינה.

הטיפול  בנושא  ממ"ז  יעד  במסגרת  נערך  האירוע 
בני  עם  את  לשמר  נועד  והוא  האנושי  במשאב 

המשפחות השכולות ולהנצחת זכר הנופלים.
והם  חודשים  מספר  ארכו  האירוע  לקראת  ההכנות 
ובני  המחוז  נופלי  להכרת  ויסודי  מקיף  עיסוק  כללו 

משפחותיהם.
ההדים הרבים שקדמו לאירוע והברכות הרבות לאחריו 
מחדדים את חשיבות המעשה ומחזקים את ההכנות 

שקדמו לו.
הסיוע הכספי שניתן ע"י איפ"א סייע בארגון ובהצלחת 

האירוע ועל כך תודתי והערכתי המלאה.

טכס משפחות שכולות מחוזי 31/7/08 - 
הבעת הערכה והוקרה

שלום שמעון, שלמה טיפטי, שלום ז'ורנו
השתתפו  אשר  השפלה  מרחב  סניף  ישראל  משטרת  גמלאי  בשם 
כאורחים בטכס משפחות שכולות מחוזי שנערך ביום 31/7/08 בכפר 
מנחם, אנו מוצאים חובה נעימה להוקיר ולהעריך את ממ"ז מרכז ניצב 

ניסים מור ואת פועלו להנצחת הנופלים בערב מרגש ומכובד זה.
נטלו  בו  והמעמד המכובד  כי הנצחת הנופלים, הטכס המרגש  יצויין 
חלק המשפחות השכולות, מכובדים וצמרת המשטרה ומפקדיה בעבר 

תרמו לקירוב לבבות והפכו את הערב למיוחד במינו.
העמל  ועל  היוזמה  על  ולפקודיך  לך  והערכתנו  תודתנו  מוסרים  הננו 

הרב שהושקע להצלחת הטכס והערב כולו.

הסטוריה צ'רקסית בחסות איפ"א
במוצאי שבת 23.08.08 התקיים טקס פתיחת סניף איפ"א צ'רקסים 

בכפר קמא שבגליל התחתון.
ארוע הסטורי, ראשון מסוגו בעולם הצ'רקסי. שכידוע הצ'רקסים אשר 
ארץ מוצאם הוא הקווקז )צפונית לים השחור(, מפוזרים כמו היהודים 
וסוריה  ירדן  תורכיה,  הבלקן,  אירופה,  )ארה"ב,  העולם.  רחבי  בכל 

ועוד(.
בלבד,  איש  כ-5000  ביחד  המונים  כפריים  שני  קיימים  בישראל  גם 

משרתים בשרות חובה בצה"ל וחלקם נמצאים בשרות המשטרה.
שנערכה  גדולה  בחגיגה  צ'רקסי  סניף  וחנכה  הקימה  ישראל  איפ"א 

בנוכחות חברי איפ"א הצ'רקסים עם נשותיהם.
)נצ"מ בגמלאות( אשר נבחר לעמוד בראש הסניף הודה  נאש מימת 
לוי ראש מועצת מרום הגליל על תרומתו לעדה הצ'רקסית,  לשלמה 
ובירך את היוזמים וההוגים למהלך היסטורי זה לסגן נשיא איפ"א מר 
שובל יעקב, לרכז מר נפתלי לוי, לגזבר נסראלדין נסר, ולמנכ"ל איפ"א 
מר דוד אילוז, שגם כיבדו את האירוע ונהנו מתצוגת הלהקה הצ'רקסית 
מריחניה אשר חזרה מסיבוב הופעות בקווקז והפגינה ריקודים אותנטיים 
עם הרבה זריזות מהירות ואקרובטיקה. בסיום ריקוד החרבות, נשיאות 

איפ"א הצטלמה עם הלהקה.
צילם את התמונה - משרגה חאלד
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צפון-דרום-ת"א

ערב מורשת בבית סוהר "אשל"
הוזמנתי להשתתף כחבר נשיאות איפ"א לאירוע מיוחד של שב"ס, 
בית סוהר אשל. הייתה לי זו הזדמנות ראשונה לחוות חוויה מרנינה 

ולשמוע על בית סוהר אשל מפי מפקדיו הבכירים ביותר.
מרשים  מורשת  מיצג  הוצג  ואכן  מורשת"  ערב  כ"  הוגדר  האירוע 

מאוד על כל מפקדי בי"ס אשל.
וגמלאי  הסוהר  בית  סגל  מהעבר,  מפקדים  חלק  נטלו  זה  בערב 

שב"ס אשר שירתו בבית סוהר זה.

111 חברים.
היום  על  תרבות,  רכז   - לאיפ"א  להודות  ברצוני 
הנפלא, שהוסיף הרבה לארגון, יחד איתנו השתתפו 

באירוע עוד סניפים אחרים מהצפון.
קבלנו סיוע מרכז התרבות, ורכזת ספורט להסעת 

המשפחות וילדיהם.
בשמי ובשם המשתתפים מברך את הפעילות של 
איפ"א במיוחד רכז תרבות, רכזת ספורט ובמיוחד 

מנכ"ל איפ"א.

סניף נצרת עילית
סבו שרה מנצרת עלית, אלמנתו של ברוך מורל

רציתי לציין את הסניף שלנו בנצרת עלית שהוא סניף 
ממש  ברטוב.  שלום  של  בהנהגתו  פעיל  פנסיונרים 

דואג ומשקיע והמתנה ממש יפה מאוד ומושקעת.

סניף גליל בחוף גיא בכנרת
ג'מיל גאנם יו"ר איפ"א גליל

ובני  איפ"א  לחברי  כיף  יום  קיימנו   14/8/08 בתאריך 
איפ"א  סניף  תרבות  פעילות  במסגרת  משפחותיהם 

גליל בחוף גיא.
נסראלדין  נסר  מר  הנשיאות  נציג  השתתף  באירוע 
אשר בירך בשם הנשיאות והתרשם מהמעמד המרגש 
מאוד  חיונית  הייתה  נוכחותו  והצלחתו,  האירוע  של 
ומעודדת ונתן תחושה שנשיאות איפ"א אכן מתעניינת 
בסניפים ובפעילותיה לכן תודות רבות למר נסר ולכל 

חברי הנשיאות שסייעו בהרמת האירוע.
התקציבים  לנצל  הסניפים  לכל  ממליץ  אני  זה  לאור 
לכך  הוכחה  מתנות  לצרכי  רק  ולא  דומים  באירועים 
ומופעי חיפה דבר שנשאר בזכרם של חברים  אירועי 

וילדיהם לתקופה ארוכה.
ברצוני לציין שלהצלחת האירוע היו גורמים בנשיאות 

איפ"א ישראל,
התרבות  יהושוע-רכז  לויה  הספורט,  שרון-רכזת  גל 
שסייעו  נוספים  אזרחים  וכן  אילוז  איפ"א-דוד  ומנכ"ל 

להצלחת האירוע ועל כך תודתי לכולם.

איפה היינו ומה עשינו
איפ"א,  סניף  גמלאי  יו"ר  פירשט,  רשף  בני 

הרצליה רעננה.
בבואי לסכם פעולותיו של סניף איפ"א גמלאים הרצליה 
רעננה מרשה אנכי לעצמי להיות מרוצה וגם לחייך אל 

העט שמחליקה ברצון בעת כתיבתי שורות אלו.
ראשית דבר סקירה זעירה על אותה אוכלוסיה אותה 

הסיור ביחידה והתערוכה שאורגנה לכבוד האירוע שבמרכזם פאזל 
הסוהר  בית  של  קיומו  שנות  כמניין  חלקים   38 ל-  המחולק  ענק 
וברקע תמונה גדולת מימדים של כל המפקדים, כל אלו הרשימו 

אותי ואת הנוכחים.
שהוזמנו  לשעבר  המפקדים  מפי  הסוהר  בית  על  רבות  למדתי 
נשאו  המפקדים,  עם  שנערכו  ראיונות  בסרט  הוקרנו  ובנכחותם 
ומפקד  גביזון רמ"ט שב"ס  ביותר מפקד המחוז  נאומים מרגשים 
קיבלו  והנוכחים  כ- 200 האורחים  יוסי מקדש,  גנ"מ  בית הסוהר 

בהתלהבות רבה את דברי מפקדיהם.
בלט מאוד הארגון המופתי של האירוע בניצוחו של גנ"מ יוסי מקדש 

ובסיועה של לבנה.
שילובו של זמר הבית לערב המעניין הוסיף רבות.

נחשפתי  זה  ובאירוע  שנה   30 ישראל  במשטרת  שרתתי  אני 
להיסטוריה של שב"ס ולפעילותו המבורכת והמאוד חשובה למדינה 
את  שילבו  כיצד  לראות  שמחתי  איפ"א  נשיאות  וכחבר  ולחברה 
ההיסטוריה וההווה בפעילות חברתית גם של הגמלאים שהשתתפו 

באירוע.
יישר כוח למפקדים, שמחתי ונהניתי מאוד מהאירוע.

יום כייף בלונה גל בתאריך 17/8/08
יו"ר סניף דליה עוספיה עיסמי פואז

ובני  עוספיה-גמלאים  דליה  סניף  התרבות  אירועי  במסגרת 
השתתפו  הנ"ל.  בתאריך  בלונה-גל  כייף  ליום  יצאו  משפחותיהם 
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הנני אמור לשרת.
סניף הרצליה רעננה מונה 170 עמיתים מתוכם:

ורמה"ש  פיתוח  בהרצליה  מתגוררים  עמיתים   31 א.  
שנוכחתי  כמה  עד  בדימוס.  משטרה  קציני  רובם 
מכאן  לחלוטין  רדומה  כמעט  אוכלוסיה  זו  דעת 
שהיא  פעילות  בכל  עצמה  את  משתפת  שאינה 

זולת השי שבאים לקבלו בגין התקציב שלא נוצל.
51 עמיתים גרים ברעננה חלק לא קטן מהם חברים  ב.  
זעיר  וחלק  סבא  כפר  משטרה  גמלאי  במועדון 
המועדונים הללו מספקים לחברה טיולים ימי כייף, 
מסובסדים.  במחירים  ארצינו  במלונות  נופש  ימי 
כמו כן נשפים שנתיים וימי כייף של האיגוד וקרנות 
השוטרים יוצא איפ"א שאותכם חברי איפ"א יממשו 
שהסניף  במחירים  המועדונים  דרך  לצאת  זכותם 

לא מסוגל לעמוד בהם.
לה  סביב  ובשכונות  בהרצליה  גרים  עמיתים   98 ג.  
35% מתוכם הינם חברי מועדון גמלאים הרצליה 

ופועל לפי המתכונת של מועדון כ"ס.
10% גרים בכפר שמריהו וברשפון רובם חקלאים   
חברתית  פעילות  שעל  מכאן  לפרנסתם  שעמלים 
תרבותית דרך איפ"א זמנם לא פנוי כפי שנתנו לי 

להבין בשיחתי עימם.
גם אוכלוסיה זו מגיעה לקבל את השי. בסניף השנה   

בגין תקציבם שלא נוצל.
עד כאן הצצה זעירה לאותה האוכולוסיה שלי אותה   

הנני מנסה לשרת. אז מה עשינו ואיפה היינו!

6/11/07
הרצליה  מועדון  גמלאי  בשיתוף  איפ"א  חברי  יצאו 
למוזיאון המשטרה במרכז ללימודי משטרה קרית אתא 
היווסדה  מיום  ישראל  משטרת  את  משקף  המוזיאון 
בשנת 1948 רבים מאיתנו ראו את עצמם בתמונות 
בכל מיני פעילויות בעת היותנו בקורסים והחזיר אותנו 

לשנות בחירותינו המקום ראוי לבקר בו.
ניתן גם להזמין ארוחת צהריים בעלות של 10 ₪.

13/12/07
טיול לירושלים לגן הארכיאולוגי הרובע היהודי הקרדו 

ואתרים מענינים נוספים.

13/1/08
מלון מרידיאן ים המלח בשיתוף מעודון גמלאי הרצליה.

28/1/08
לאחר מאמצים מרובים במפעלי  במינו  מיוחד  ביקור 
טנק המרכבה אי שם בארץ בתקבלנו על ידי הבכירים 
שבחבורת העוסקים במלאכה כל כך קדושה התרגשנו 
שונים  חלקים  מחלקי  הרכבתו  מלאכת  את  לראות 

והמערכות בהם ציודו אותו.

מלון אמבסדור אילת  11/5/08
המלון מנותק מהעיר הסואנת בדרך לטאבה הנופשים שלנו התענגנו 
מהמזון המגוון והעשיר בערבים רקדנו מי עם הרעיות הצמודים לגוף 
בתום  שאולי  רוטבות  מחשבות  ועם  בלונדיניות  עם  ואחרים  ולנפש 
איפ"א  גמלאי  מעורב  הנופש  אחרת.  להרקידן  יהיה  אפשר  הריקודים 

וגמלאי משטרה.

לטיול לגולן  28/5/08
לבוסתן הגולן לקטיף דובדובנים חוויה בפני עצמה

6.7.08
יצאו חברי הסניף בהסעה מרוכזת למופע לציון 45 שנות איפ"א להיכל 
התרבות היו הסתיגויות ותלונות רבות על אופן השבתם של הגימלאים 
היתה   { הקדמיים  במושבים  הצעירים  את  ואילו  מרוחקים  במקומות 

התמרמרות רבה {

1.9.08
ניצול  נצלנו  בו  בשהותינו  איפא  חברי  רובם  המלח  ים  אואזיס  מלון 
מקסימלי את ים המלח, נמרחנו ומרחנו את עצמנו מכף רגל ועד ראש 
המוכרים  אלה  של  גירסתם  לפי  היה  והמסריח שאמור  השחור  בבוץ 
לישר לנו את הצורה הקיפולים בבטן ובמקומות האחרים ובכדי לקיים 

את האמרה אשרי המאמין.
וסיפורים הומוריסטים המטירו  בערבים צחקנו מכל הלב מהבדיחות 

עלינו הסטנדאפיסטים שהופיעו לפנינו

23.9.08
טיול לקברי צדיקים ירושלים חברי איפ"א בלבד סיור בשני בתי כנסת 
ספרדיים מהמאה ה- 16 והשחזור והשיפוץ שנעשה בהם עד ימינו זה 
סיור בבית הכנסת הגדול עם מדריך איש אשכולות מחברת כנפי משק 

וכמובן תפילה בכותל.

23.11.08
נשלחו פליירים לחברי הסניף בדבר קיום יום כיף בחמי געש עם ארוחת 

צהרים בעלות של 158 ₪ לזוג.

דצמבר 2008
חלוקת שי לעמיתים שלא ניצלו את תקציבם השנתי.

לסיכום
הרגשתי בהחלט טובה עלי וגם מרוצה.

סיכום פעילות שנת 2008 גמלאי איפ"א 
סניפי שפלה רבתי

שנה   45 לרגל  איפ"א  בחסות  תרבות  מופע  נערך   12.3.08 בתאריך 
לאיפ"א ו- 60 שנה למדינה באולמי סאן רויאל בראשון לציון בהופעת 
אביהו מדינה וארוחת צהריים השתתפו 200 גמלאי חברי איפ"א ובנות 

זוגם.
בתאריך 13.5.08 יצאנו לטיול מורשת לגליל התחתון כולל ארוחת צהריים 
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ערכנו  כ"כ  איפ"א.  מטעם  שי  להם  וניתן  מאושפזים 
חברי  גמלאים  משפחות  אצל  אבלים  נחום  ביקורי   8

איפ"א והשתתפנו בהלוויות.
שלמה טיפטי - יו"ר סניף איפ"א-יבנה רחובות

אדטו חיים - סגן יו"ר יבנה רחובות
ג'ורנו שלום- יו"ר רמלה מודיעין
חודיר רוזה - סגן-רמלה מודיעין

שמעון שלום - יו"ר-ראשל"צ
אוליאל שמעון - סגן -ראשל"צ

שאשא זיוה - יו"ר -נתניה
גנון יחיאל - סגן -נתניה

מנצור ראובן - יו"ר-פ"ת/ראש העין
מלמד אבישי- סגן-פ"ת/ראש העין

גמלאי גליל עליון מבקרים 
באנדרטת מג"ב

פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון
בתאריך 26/9/08 נערך יום טיול לגמלאי גליל עליון 
קבלנו  ובמקום  מג"ב  לאנדרטת  הסניף  מיישובי 

הסבר מלא על חדר יזכור, חדר ארכיון.
התפתחותו  על  ידע  לנו  הוסיף  שהביקור  לציין  יש 

של מג"ב.
ויש לציין,  הביקור כלל גמלאים ומשפחות שכולות 
שלחלק מהגמלאים זה הוא הביקור הראשון שלהם 
ישראל  למיני  המשכנו  הביקור  ובסיום  באנדרטה 

ובמקום סיירנו כשלוש שעות.
בסיום הסיור אכלנו ארוחת צהריים וחזרנו הביתה 

לאחר יום מלא פעילות.
ולמר  מלמד  הרב  לכבוד  להודות  רוצה  אני  בסיום 
אלכס זלקוביץ על הסיוע שקבלתי מהם להצלחת 

של הפעילויות שלי השנה.

יום ספורט לגמלאי גליל עליון
פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון

גליל  לגמלאי  ספורט  יום  נערך   20/8/08 בתאריך 
עליון בחמי טבריה מישובי הסניף.

לאחר הגעת הקבוצה לחמי טבריה ורחיצה בבריכות 
התכנסנו  ובסיום  במלון  צהריים  ארוחת  אכלנו 
באולם הכנסים והזמנו את חברי הנשיאות רפ"ק גל 
שרון ונסר נסר-אלדין לברך את חברי הסניף ביום 

הספורט.
כאות  הנשיאות  לחברי  שי  הענקתי  האירוע  בסיום 

הוקרה על פעילותם למען הסניף.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות להם על כך שכיבדו 

בסבסוד איפ"א, השתתפו 202 גמלאים חברי איפ"א ובנות זוגם.
בתאריך 6/7/08 נערך מופע תרבות בחסות איפ"א רכז תרבות מר לויה 
יהושוע בהיכל התרבות בת"א בהופעת הזמן אייל גולן ואומנים אחרים, 

השתתפו 300 גמלאים חברי איפ"א ובנות זוגם.
בתאריך 31/7/08 נערך טכס משפחות שכולות מחוז מרכז בכפר מנחם 
משטרת  צמרת  במעמד  מור  ניסים  ניצב  מרכז  מחוז  מפקד  בחסות 

ישראל באירוע השתתפו 30 גמלאי חברי איפ"א סניף שפלה רבתי.
בתאריך 26/10/08 יצאנו ליום כיף ובריאות בחמי יואב בסבסוד איפ"א 
כולל ארוחת צהריים ומופע רקדנית בטן. השתתפו 200 גמלאים חברי 

איפ"א ובנות זוגם.
ציונה  בנס  ויטראג'  באולמי  שנתי  נשף  יערך   23.12.08 בתאריך 
בהשתתפות 350 גמלאים חברי איפ"א סניף שפלה רבתי חקיין בדרן 

בסבסוד איפ"א רכז תרבות מר לויה יהושוע.
איפ"א  חברי  גמלאים  חולים  ביקורי   15 ערכנו   2008 שנת  במשך 
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את הזמנתנו, ועל סיוע איפ"א מתקציב הספורט.

מכתב תודה
פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון

גליל  איפ"א  סניף  יקירת  שרון  גל  הנשיאות  לחברת 
עליון

רוצים להודות לך על  ובשם גמלאי הסניף אנו  בשמי 
תרומותיך הנדיבה, שתרמה להצלחת פעילותיי בשנה 
וכולי  הסניף  לטובת  הקודמות,  בשנים  וגם  הנוכחית 
תקווה שחברי הנשיאות בעלי התפקידים השונים ילכו 

בדרכך להצלחת סניף איפ"א ישראל.
ובסיום אני מברך אותך על ההישג המרשים והמוצלח 

שהשתתפת בו בקונגרס העולמי במוסקבה.
יישר כח וכל הכבוד.

נופש בים המלח של חברי הסניף
יהודה מאור יו"ר סניף גמלאי עכו-נהריה

מחברי  כ-40  יצאנו  ו-4/9/08   31/8/08 התאריכים  בין 
הסניף ביחד עם בנות הזוג לנופש במלון "אואזיס" בים 
המפגש  כשנוצר  בנסיעה  עוד  החלה  והחוויה  המלח 
החברה  יותר.  החדשים  לבין  הותיקים  הגמלאים  בין 
זיכרונות על אירועים, שטיפלנו בהם ועל אנשים  מעלים 
מותיקי  אחד  במיוחד  בלט  השנים.  איתם שרתנו במשך 
הגמלאים רפ"ק דוב גנור שהצחיק את כולנו עם הבדיחות 

והסיפורים.
נהנינו מאד מהים מהמלון ומהארוחות ואפילו ממזג האוויר 

עם צוותי הווי שונים, בקיצור נופש אמיתי עם בילוים וחוויות.
מר  הגמלאים  ולרכז  ולצוותו  אילוז  דוד  מר  למנכ"ל  תחילה  מודה  הנני 
נפתלי לוי על העצות והתמיכה, לאשתי עדינה שעוזרת לי בכל אירוע שאני 
גילה, שטרחו  ואשתו  עובדיה באבא  למזכיר הסניף  מארגן לחברי הסניף, 
ושרון  ויילר  אמיר  למר  הלב  מכל  מודה  אני  כ"כ  הנופש  להצלחת  רבות 
אירוע  לארגן  מצליחים  הינו  לא  שבלעדיהם  משק"  "כנפי  מחברת  הופמן 

כה מהנה. 
אני מאחל מכל הלב לנו לכל חברי הסניף להמשיך ליהנות מפעילות איפ"א 

הנוח. במהלך הנופש ארגנתי טיול לעיר ערד הסמוכה שם 
ביקרנו גם במוזיאון הזכוכית ביקור מהנה מאד, הן בגלל 
המוצגים במוזיאון ההדרכה וההסברים שקיבלנו מהאומן 
ובילינו ביחד  עצמו. מדי ערב נפגשנו בלובי המלון שלנו 

עוד שנים רבות.

ערב גיבוש לסניף גמלאי איפ"א חדרה זיכרון
גיאת יוסף - יו"ר סניף גמלאי חדרה זיכרון

חפר משה - סגן יו"ר הסניף
לאה שרון - מזכירת הסניף

כך זה התחיל! ישבנו בסניף בתחנת חדרה, חפר משה ועוד חברים נוספים 
ותכננו את הפעילות הרבעונית של הסניף, לפי דרישה של רכז הגמלאים 

מר נפתלי לוי.
ומוזיקה בחוף  החלטנו הפעם לארגן פעילות לא שגרתית, ערב על האש 

הים.
הרעיון,  על  משוב  לקבל  כדי  הסניף  מחברי  לחלק  טלפונים  מס'  ערכנו 
התשובות למשוב היו חיוביות וחלק מחברי הסניף ביקשו לקיים את הערב 

תוך שבוע עד שבועיים.
שלחנו מכתב דרך איפ"א וגשם של טלפונים התנפל עלינו.

רשמנו אוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס, כך הגענו מעל 250 נרשמים, 
חברי הסניף ובני/ות זוגם.

יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב וירא אך טוב.
הכול אורגן, קייטרינג רוטשילד מאור עקיבא, אומן- מר אהוד חן ושותפו, שני 

אלו כולל הדי- ג'יי היו מסמר הערב.
קיבלנו 3 אומנים נוספים שהתנדבו לשמח את החברים ע"י שירה בציבור: 
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ודוד ברג אקורדיוניסט  נגן חליל נפלא  סדי עמשי רב מתופפים, בן משה 
מעולה, שהפכו את חוף הים יחד עם אהוד חן לישראל יפה, ששרה שירי 

ארץ ישראל ורוקדים ריקודים של כל הזמנים.
יש לציין שאת האומן והזמר אהוד חן ושותפו, תרם לנו מר יהושע לויה 

מחשבון סעיף תרבות ועל כך אנו מודים לו מכל לב.
יכלו  יותר אורחים מכובדים אך מפאת חוסר הזמן, לא  קיווינו שיגיעו 

להגיע וחבל.
תודה מיוחדת למר נפתלי לוי- רכז גמלאים צפון, דרום, ת"א מנשיאות 

איפ"א ישראל, העצות של נפתלי עשו לסניף רק טוב.
וסגני שהצליח לרתום כ- 200  לסיום תודה חמה לחפר משה, חברי 

חברים לערב הגיבוש.
תודה ללאה שרון המזכירה החדשה של הסניף שהייתה צמודה אליי ואל 
חפר ועזרה לנו לטפל בחברי הסניף מזיכרון ויישובי הסביבה ורשמה 
כ- 70 חברים לערב החדש, הרכב החדש שלה עשה קילומטרים רבים 

להצלחת ערב הגיבוש.
יו"ר  גיאת  יוסי  וממני  הסניף  יו"ר  סגן  משה,  מחפר  לאה  לך  תודה 

הסניף.
ובחיק הטבע בערב  תודה לכל חברי הסניף שבאו לבלות בחוף הים 

הגיבוש, יישר כוחכם, כל הפעילות שלנו היא למענכם.
ותודה מיוחדת מאוד לדוד אילוז, מנכ"ל איפ"א ולפקידות שלו שעזרו לנו 

לקיים הפקה זאת של ערב הגיבוש בהצלחה, יישר כוח.

נשף שנתי לסניף דליה עוספיה
עיסמי פואז יו"ר סניף דליה עוספיה

בתאריך 30/6/08 נערך נשף שנתי לסניף דליה עוספיה בשיתוף איגוד 
הגמלאים השתתפו באירוע 200 חברים ובנות זוגם.

להקמת  שנים  ו-10  ישראל  למדינת  שנה   60 לרגל  התקיים  האירוע 
מועדון הגמלאים, כיבדו אותנו באירוע:

סגן נשיא איפ"א מר יעקב שובל.
ממלא מקום נשיא איגוד הגמלאים בטוקה אברהם.

יו"ר סניף חיפה והצפון מר אמסלם יעקב.
חלוקת  עשירה,  ערב  ארוחת  ברכות,  כלל  האירוע 

מתנות לחברים.
יש לציין את חשיבות המפגש החברתי בין חברי הסניף 
הגמלאים  לאיגוד  איפ"א  בין  הקיים  הפעולה  ושיתוף 
אשר ציינתי זאת בנאומי באירוע עצמו וציינתי מועדון 
לדוגמא על שיתוף הפעולה ביני לבין חברי היקר יו"ר 

המועדון - מר עקיבא נסר אלדין.

חברי סניף חדרה זיכרון
אבקש מכם, לקרוא את הדואר שאנו שולחים אליכם, 

ותתייחסו לדואר זה ברצינות ואחריות. אני מזכיר:
חמת גדר - יש להירשם בהקדם  .1

ירושלים- יומיים ולילה  .2
ים המלח  .3

אילת  .4
תקבלו מכתבים ההקדם עם המועדים הרלוונטיים, נא 

הירשמו בהקדם.

ערב איפ"א בחוף דור

הים וגליו
גיאת יוסף, סניף זיכרון, חדרה

עת ערב רוחש הים גלי אהבה,
אוושת הגלים שועטת בתקווה.

מנגד צופים אל החוף,
מביטים בהתפעלות אל האינסוף.

מסביב הכל הס,
לבל מלך הים יכעס,

רק מבטים של גיל ורון,
אל אור השמש האחרון.

הערב אט יורד,
ממול נוף אדמדם שועט.

נמוג ונעלם אל תוך השמיים,
הלילה נוחת אט אל המים.

בחוף חוגגים באהבה,
חוברים אל הים בתקווה.
מברכים אדם את רעהו,

חובקים שלום אחד את משנהו.
חוגגים ותיקים ללא דאגה,
בהתלהבות עושים חגיגה.
זמר ונגנים שרים תפילה,

שהשמחה תשרה פה כל הלילה.
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"הפנקס פתוח והיד רושמת"
יוסי לביא-רכז גמלאים 

כנציגם של הגמלאים באיפ"א באותם מקומות עליהם 
בנושאים  אתכם  לשתף  לנכון  מצאתי  אחראי  אני 
המרכזי  הנושא  הנשיאות.  בשולחן  לדיון  שהעליתי 
שהיה נר לרגלי ומהווה את עמוד התווך לפעילותי הוא 
לגרום לכך שהקשר בין הנשיאות לחברים בשטח, יהיה 
הדוק, קשוב ועם יד על הדופק, לגבי בעיות הדורשות 

סיוע, פתרון ומעורבות.
אלו נושאים החשובים ביותר לנו הגמלאים ושחשבתי 
שאני אהיה לכם לפה בפני הנשיאות, אלו גם נושאים 
עם  שקיימתי  ובשיחות  בסניפים  הרבים  שבביקורי 
אשר  לחברים  חשובים  שהם  הבנתי  הראש  יושבי 

מבקשים לקבל תשובות לאותם נושאים.
בסניפי  ראש  יושבי  מספר  של  תפקודם  את  העליתי 
הגמלאים אשר לא מורגשים כלל בשטח למרות מאמצי 
לדרבן אותם לפעילויות בסניפם. ביקשתי לתגמל מצד 
להעביר מסר  ומאידך  המצטיינים  הפעילים  את  אחד 

אזהרה למי שאינו פועל.
הקשר בין הנשיאות לסניפים חייב להשתפר ולהתחזק. 
הנושא נמצא על שולחן הנשיאות ומתקיים דיון מעמיק 

בנושא שעדיין לא הגיע לסיומו ולפתרון מעשי.
יזמתי שינוי לנוהל קשרי חוץ בכל הקשור לבחירת יו"ר 
וסגנים למשלחות. הגשתי נוהל כתוב יחד עם המנכ"ל 
חוץ  קשרי  בוועדת  מקדים  לדיון  להעלותו  ובכוונתי 

ולאשר אותו בנשיאות.
עקרי הנוהל - בחירת חלק יחסי מיו"ר למשלחות מקרב 
הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל ואחרים. הבחירה 
יכולת לייצג את איפ"א, משטרת ישראל  תתבסס על 
יתקיימו מבעוד מועד  והתהליך  ישראל המיון  ומדינת 

כך שההחלטה לא תהיה בלחץ של זמן.
ניצול  דו"ח  את  האחרונה  הנשיאות  לישיבת  הבאתי 
וממנו  הסניפים  יו"ר  ע"י  וניצולם  לסניפים  התקציב 
הכספים  את  ניצלו  לא  כלל  רבים  סניפים  כי  עולה 
ומעקב  דיון שעקרו פקוח  נערך   - העומדים לרשותם 

צמוד בנושא.
הצעת  להעביר  ביקשתי  הקרובה  הנשיאות  בישיבת 
החלטה ולפיו ייאסר פרסום כל שהוא בביטאון איפ"א 
הנוגד את רוח הארגון ומדיניותו )גם אם משפטית אין 
לארגון(.  כספי  רווח  יש  שבפרסום  ולמרות  פגם  בו 
נושא זה הועלה בעקבות פניות רבות מאוד של חברים 
למזכירות ואלי אישית. טובת החבר צריכה לעמוד לנגד 

עינינו ולא השיקול המסחרי.
המתייחסת  החלטה  כל  היום  מסדר  להסיר  ביקשתי 
והן  מקצוע  מבעלי  עצות  ע"י  הן  החברים  לעידוד 

בפעולה ישירה למתן הלוואות חוץ בנקאיות. לאחרונה הועלו על שולחן 
באמצעות  הפיננסי,  מהתחום  חברות  של  רעיונות  מספר  הנשיאות 

פרסום בביטאון, תמורת תשלום.
ומצב השוק בכי רע בקשתי,  וודאות בנושא הכלכלי  אין  וכיום  מאחר 

שאיפ"א כלל לא תטפל בנושא זה.
במהלך השנה החולפת הגשתי מספר רב נושאים לסדר היום בישיבות 
הנשיאות שעקרם חיזוק הקשר בין חברי הנשיאות לפעילי השטח, ונושא 
מרכזי זה אשר הוא לב ליבו של העשייה של פורום חברי הנשיאות יועלה 

על ידי בהמשך ישיבות הנשיאות ככל שתידרש.

שנה טובה לנתניה
יוסי לביא רכז גמלאים 

בתחנה  מרשים  אירוע  החג  לפני  התקיים  החדשה  השנה  לקראת 
החדשה בעיר.

יו"ר סניף נתניה  זיווה שאשא  הרמת הכוסית אורגנה בטוב טעם ע"י 
בהשתתפות

כ-60 גמלאים חברי איפ"א אשר מעבר למטעמים זכו לשמוע גם ברכות 
ואף לקבל תשורה צנועה. ראוי לציין שלאירוע הוזמנו יו"ר מועדון איגוד 

הגמלאים המקומי.
יוסי לביא ציין בדברי ברכתו את שיתוף הפעולה ההדוק בין שני הגופים 
בנתניה. סקר את הפעולות ברמה הארצית המתקיימות באיפ"א והביא 

את ברכת הנשיאות לנוכחים.

מועדון בית שמש ממשיך בתנופה
יוסי לביא-רכז גמלאים 

המבורכת  בפעילותו  ממשיך  שמש  בבית  איפ"א  גמלאי  סניף 
והענפה.

את  שגיבש  טיול  לצפון,  מרשים  לטיול  הסניף  חברי  יצאו  לאחרונה 

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י
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החברים ואשר ממשיך את שרשרת הפעילויות התרבותיות בסניף, ערב 

ראש השנה התקיים במועדון אירוע רב רושם של הרמת כוסית לחג 

בהשתתפות סגן ראש העיר אשר מסייע רבות לסניף וכן נציגי המתנ"ס 

המקומי שהמועדון נמצא בתחומו. את האירוע ניהל בכישרון רב יו"ר 

הסניף מר דוד לוי שיחד עם צוות עוזריו מהווה דוגמא לעשייה ברוכה 

בכל ימות השנה.

שום  עם  משותף  ואינו  לאיפ"א  כולו  השייך  במועדון  שהפעילות  לציין  יש 

גורם אחר מביאה נחת לחבריו מאחר והוא פתוח בכל ימות השבוע וגדוש 

בפעילויות.

סגן ראש העיר בדברי ברכתו ציין את הקשר החם בין הרשות המקומית 

לסניף איפ"א והבטיח לסייע גם בשנה הקרובה.

יוסי לביא חבר נשיאות איפ"א ורכז הגמלאים הביא את ברכת נשיא איפ"א 

יחד  הסניף  יו"ר  של  המבורכת  פעולתו  את  בדבריו  ציין  הנשיאות  וחברי 

עם עוזריו יעקב ודני, והדגיש במיוחד את הקשרים המיוחדים בין הנהלת 

המתנ"ס המקומי לחברי איפ"א בעיר.

מפקד מחוז ירושלים מברך את 
איפ"א לראש השנה

יוסי לביא-רכז גמלאים 
בטקס הרמת הכוסית לשנה החדשה שנערך ע"י מפקד 
מחוז ירושלים מצאתי אהדה רבה לפעילות הארגון מצד 

מפקד המחוז וקציניו הבכירים.
הוזמנתי לאירוע בצורה רשמית כנציג איפ"א ע"י לשכת 
מפקד המחוז ולטקס המרשים הצטרפו גם יו"ר של סניפי 
איפ"א בעיר. בדברי ברכתי ציין מפקד המחוז את גמלאי 
המחוז אשר שומרים על קשר הדוק עם משטרת המחוז.

בסיום האירוע במפגש אישי שהיה לי עם מפקד המחוז 
ניצב אהרון פרנקו ביקש למסור ברכות מיוחדות למנכ"ל 
סגן  לארגון.  אהדתו  את  וציין  הנשיאות  ולחברי  איפ"א 
לאור בקשתי  לי  הבטיח  ניסו שחם  תנ"צ  מפקד המחוז 

ופנייתי אליו לסייע בהקמת משרד ליו"ר הסניפים בעיר.

פתיחת מועדון גימלאים באבו סנאן
המשטרה  לגימלאי  מועדון  פתיחת  טקס  נערך   5/11/2008 בתאריך 
ראש  ההנהלה,  וחברי  האיגוד  נשיא  בהשתתפות  סנאן,  באבו  ושב"ס 
נשאו  והסביבה,  תושבי המקום  וגמלאים  נכבדים  המועצה המקומית 
יו"ר סניף גליל, מ. מ נשיא  דברי ברכה, נשיא האיגוד, ראש המועצה, 
האיגוד, מנהל המועדון וכן נכבדים נוספים, הוגש כיבוד עשיר לנוכחים, 
כולם הביעו תקווה שהמועדון יהיה פעיל לטובת החברים וישמש מקום 
מפגש לכולם, ברכות חמות למנכ"ל קרנות השוטרים וצוותו על הסיוע 

הרב שנתנו להקמת המועדון,

פתיחת מועדון גימלאים תל-אביב צפון
לגימלאי המשטרה  מועדון  נערך טקס פתיחת   28/10/2008 בתאריך 
ההנהלה,  וחברי  האיגוד  נשיא  בהשתתפות  צפון,  בתל-אביב  ושב"ס 
מנכ"ל קרנות השוטרים, מנכ"ל איפ"א, נכבדים וגמלאים תושבי המקום 
והסביבה, נשאו דברי ברכה, נשיא האיגוד, מנכ"ל קרנות השוטרים, יו"ר 
סניף תל-אביב, ניצב גימ' שלמה חרון, מנהלת המועדון צפי וכן נכבדים 
נוספים, הוגש כיבוד עשיר לנוכחים, המועדון נקרא על שם נשיא האיגוד 
לטובת החברים  פעיל  יהיה  תקווה שהמועדון  הביעו  כולם  עטר,  דוד 
משה  גימ'  ניצב  לד"ר  חמות  ברכות  לכולם,  מפגש  מקום  וישמש 
טיומקין חבר מועצת העיר תל-אביב יפו על הסיוע הרב בקבלת המבנה 
למועדון ואשר התכבד בקביעת המזוזה, וכן למנכ"ל קרנות השוטרים 
וצוותו על הסיוע הרב שנתנו להקמת המועדון וריהוטו, ברכות מיוחדות 
למתנדבים - דב סלע ואברהם קדם על התרומה האישית והמקצועית 

להקמת המועדון.

איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

דוד עטר
נשיא איגוד הגמלאים
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סיכום פעילות נציג מג"ב בנשיאות איפ"א

נזיה חלבי נציג מגב בנשיאות
פברואר  חודש  בתחילת  בנשיאות,  מג"ב  נציג  לתפקיד  כניסתי  עם 
השנה, הצבתי לעצמי מטרה לפעול למען קידום האינטרסים של חברי 

הארגון מתוך שליחות ואמונה ש"השוטר במרכז העשייה".
עם  וביחד  י-ם  מג"ב  איפ"א  סניף  כיו"ר  שימשתי  החולפת  בשנה 
התבטא  אשר  דבר  בסניף,  הפעילות  את  להגביר  הצלחנו  המפקדים 

במבצע גיוס רחב היקף בו גוייסו כ- 200 חברים חדשים.
בפרט  בכלל  מג"ב  לסניפי  החולפת  בשנה  רבות  סייע  איפ"א  ארגון 

ולסניף מג"ב י-ם בפרט ותרם תרומה ניכרת להצלחת מס' אירועים.
פעילות חינוכית של מפקדים לאורך השנה.  #

סיוע בסיור לימודי עבור מפקדים.  #

סיוע בקיום עצרת מג"ב י-ם.  #

סיוע בציוד לקיום יום ספורט.  #

בנוסף לכך הצלחתי להעביר החלטה חשובה בנשיאות איפ"א בנוגע 
להוצאת נבחרת איפ"א מג"ב בקט-רגל לטורניר בינלאומי בבלגיה.

המתקיימת  לפעילות  הארגון  מצד  ותמיכה  סיוע  ניתן  השנה  לאורך 
בסניפים השונים.

יכול לומר שארגון איפ"א הינו ארגון חזק,  לימוד אני  היום אחרי שנת 
השוטר,  ומעמד  רווחת  לקידום  ופועל  גבוהה  חשיבות  בעל  ממוסד, 
משטרות  עם  שלנו  היחסים  מערכת  בקידום  חשוב  נדבך  ומהווה 

העולם.

יעדים ומגמות לשנת 2009 בתוך מג"ב:
הגברת הפעילות בסניפים וחיזוק בקשר עם היו"ר.  #

הגדלת כמות החברים בארגון סניפים מתוך שוטרי מג"ב.  #

הגברת הפעילות בקרב מתנדבי מג"ב.  #

סיוע ביישום החלטות ויעדי הארגון.  #

תחרות ירי לזכרו של מדריך לוט"ר אבינועם 
פרץ ז"ל.

מידי שנה מתקיימת תחרות ירי לזכרו של מדריך הלוט"ר אבינועם 
פרץ ז"ל אשר נהרג בפיגוע בירושלים בשנת 1993 וזאת במטרה 

להנצחת זכרו והעמקת הקשר בין היחידות והמגמה למשפחתו.
השנה התחרות התקיימה ב 24/11/08 במטווח "נשק דפי" במגדל 
יח'  יחידות: ימ"מ, ימ"ס איו"ש, ימ"ס רמון,  העמק ובה השתתפו 

נחשון, יח' ארז ומגמת לוט"ר בבה"ד מג"ב.
במעמד  למנצחים  ומגינים  תעודות  חולקו  התחרות  בגמר 
משפחתו של אבינועם פרץ ז"ל, ופיקוד בה"ד מג"ב ושאר היחידות 

המשתתפות.
היוזמה  על  בבה"ד  לוט"ר  למגמת  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
באיפ"א  הספורט  ורכזת  אילוז  דוד  מר'  איפ"א  ולמנכ"ל  הברוכה 

רפ"ק גל שרון על הסיוע בהצלחת האירוע.

תחרות צילום:
במוסקבה  התקיימה   2008 אוקטובר  חודש  במהלך 
 62 התחרו  בתחרות  שוטרים,  של  צילום  תחרות 

מדינות ו- 1700 צילומים של שוטרים.
רע"ן  המשמש  זיו  אמנון  סנ"צ  זכה  הראשון  במקום 
מקצועות בבה"ד מג"ב עם תמונה שצולמה ממסוק 

בתרגיל הפרות סדר בבסיס מג"ב בסא"ר.

ביקור מפכ"ל בבה"ד מג"ב:
בבה"ד  ביקור  המפכ"ל  קיים  השנה  נובמבר  בחודש 
והאימונים  הפעילות  להיקף  נחשף  שם  מג"ב 

המתקיימים בבה"ד.
הביקור כלל גם הצגת יכולות של ענף בט"פ וכן סיור 
במתחם הבסיס ושיחה עם שוטרים, לביקור התלווה 

מפקד מג"ב.
לו  והעניק  הביקור  על  למפכ"ל  הודה  הבה"ד  מפקד 

מזכרת של מס' תמונות שצולמו במהלך הביקור.
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תחרות חידון מג"ב:
שנה זו עומדת בסימן 55 שנה להקמת משמר הגבול 
רבות  מג"ב  של  החינוך  מערך  עסק  הזו  ובמסגרת 
בהטמעת מורשת, סיורי מורשת, מפגש עם לוחמים 
בשלבים  התקיימו  אשר  מורשת  וחידוני  ותיקים 

מוקדמים יותר בפלוגות ובמחט"בים השונים.
וזהו אכן שיעור משמעותי בלמידת היסטוריה ומורשת 

אשר יש לאמצה גם בשגרה.
נחתמה  המקדימים  ההיערכות  השלבים  כל  בתום 
השנה בערב מורשת מג"ב ב27/11/08 אשר התקיים 
בכפר מנחם, במעמד השר לבט"פ ומפכ"ל המשטרה. 
של  סיומה  בתוכו  שילב  אשר  משמעותי  שיא  אירוע 
תחרות בין הנציגים המחט"בים אשר התמודדו בשלב 
מספר  של  סיפורים  המספרים  "סרטונים  הסופי 
רבת  מההיסטוריה  הלקוחים  משמעותיות  פרשיות 
השנים של החיל, ובקטעי משחק אשר החזירו אותנו 
חיל בהקמה שתכליתו,  של  הדרך  לימים של תחילת 
שמירה על הגבולות. מתוך נאום מ' מג"ב "כמי שחרט 
המשרתים  עבור  להוות  החיל  חזון  תחת  דגלו  על 
שנוכל  מנת  על  כי  מאמין  אני  גאווה,  ומקור  בית  בו 
לשמש ככאלו עלינו לשמר את ההיסטוריה והמורשת 
להמשיך להדליק את הנר מדור לדור, ללמוד מהצלחות 
וכישלונות ולצאת תמיד מחוזקים כפי שראוי למשפחה 

לוחמת".

חידון ידיעת הארץ בה"ד מג"ב:
בתאריך 4/11/08 התקיים חידון מורשת בה"ד מג"ב 
למדינה  וידיעת הארץ בבה"ד מג"ב, בסימן 60 שנה 

ו-55 שנה להקמת משמר הגבול.
במשך חודשיים התכוננו נציגי הענפים השונים לקראת 
התחרות. החידון היה חגיגה לכל שוטרי הבה"ד במהלכו 

הופיעה להקת מג"ב בשירי ארץ ישראל היפה.

את  שייצג  בט"פ,  ענף  נציג  של  ניצחונו  היה  האירוע  של  השיא  רגע 

הבה"ד בחידון החילי בראשות מפקד מג"ב.

אנו מאחלים לשוטר שזכה הצלחה בחידון.

תודה והערכה:

לפקד שי חכימי ע"י קמב"צ מג"ב י"ם על ההירתמות באופן קבוע לכל 

כל המשלחות המגיעות  ואבטחת  בליווי  ועל הטיפול המסור  משימה 

לביקורים בי"ם - על אף עבודתך הקשה הינך מצליח לעשות זאת ביד 

רמה.
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שרון גל
רכזת ספורט

סיכום שנתי בתחום הספורט - 2008.
גל שרון רכזת ספורט

הליגה למקומות עבודה
קבוצת הבאולינג באיפ"א הצטיינה גם השנה בהישגיה הספורטיביים.

בענף  המתחרים  על  ותובעני,  קשה  ספורט  תחום  הוא  הטריאתלון 
איפ"א  קבוצת  ואופניים.  ריצה  שחיה,  הכוללות:  משימות  מוטלות 
להישגים  וזכתה  השנה  כל  במהלך  ותחרויות  בפעילויות  השתתפה 

רבים. קבוצת אתלטיקה של מ"י קיבלה סיוע במימון.
נבחרת משיכת החבל ונבחרת ירי מעשי של איפ"א משולבות בפעילות 

בארץ.

אליפות איפ"א
של  לזכרו  בקט-רגל  איפ"א  אליפות  נערכה  השנה  במהלך  קט-רגל, 
חבר הנשיאות גבי וקסברגר ז"ל, הטורניר נערך באמצעות טורניר ארצי 
העמידה  לא  שב"ס  )לצערנו  המשטרה.  ואגפי  מחוזות  חלק  נטלו  בו 
קבוצה( הקבוצה שזכתה במקום הראשון הייתה מחוז י"ם. והקבוצה 

שזכתה בגביע ההגינות הייתה משמר הגבול.
לצאת  האפשרות  את  מקבלים  שונים  בתחומים  המרכזיים  הזוכים 
לתחרויות בינלאומיות במקומות שונים בעולם. בשנת העבודה הקרובה 

יורחב שיתוף הפעולה בתחום זה בעולם,
שתי  חלק  בו  ונטלו  נובמבר  בסוף  נערך  בבלגיה  הבינלאומי  הטורניר 
קבוצות: מחוז י"ם ומשמר הגבול. מחוז צפוני שזכה במקום השני ייצג 

אותנו בספורטיאדה שנערכה באילת בחודש ספטמבר.

גמלאים קדימה
"סימן שאתה צעיר" הייתה הסיסמא לסדרה ארוכה של פעילויות ספורט 
בשנת  שהתחילה  פעילות  בארץ.  שונים  במקומות  שנערכו  ובריאות 
והמשיכה השנה. המייחד את הפעילויות הללו שכולן מיועדות   2004
לגמלאים ובכך משלבים את הגמלאים בפעילויות ספורט ובריאות. על 
הצלחת הפעילויות מעידה רמת ההשתתפות של סניפי גמלאים בכל 
הארץ. גמלאים מכל הארץ נהנו ממנת בריאות, שי, מרחצאות ומתקני 

ספא.

ספורט ביחידות
שקיימו  המסגרות  לכל  סיוע  ניתן  היחידות  ברמת 
שונים  ספורט  מפעלי  ספורט,  ימי  כמו:  פעילויות 

ותחרויות.
הסיוע ניתן באמצעות לבוש, מגינים, גביעים ומדליות, 

כדורים ותקציבים.
הסיוע ליחידות מאפשר שילוב שוטרים רבים בפעילות 
השוטרים  כלל  ולרווחת  שוויונית  בצורה  ספורט, 

והסוהרים.
התמיכה בפעילות ספורט של שוטרים היא יעד חשוב 
שנעשית  חשובה  עבודה  בעקבות  ולכן  איפ"א.  של 
לשיתוף פעולה בין המשטרה לאיפ"א, ספורטאי איפ"א 
המשטרתי  והסיוע  הביטוח  ההכרה,  את  מקבלים 

הנחוץ לקיום פעילות בשם משטרת ישראל.

מקום ראשון בפעילות ספורט בעולם
השנה זכה איפ"א ישראל, לראשונה בתולדותיו בגביע 
בכנס  הוענק  הגביע  הספורט.  בתחום  ההצטיינות 
העולמי במוסקבה והוא ניתן על איכות והיקף הפעילות 

של סניף ישראל.

הקמת קבוצת כדור- סל
גל שרון רכזת ספורט

תחרותית,  סל  כדור  קבוצת  מתגבשת  אלו  בימים 
ארצית.

במחוז  עבודה  למקומות  בליגה  תשתתף  הקבוצה 
ליטול חלק פעיל  תל אביב, כל חבר איפ"א המעוניין 
בקבוצה יפנה למאמן הקבוצה יורם פנסטר בטלפון: 

.054-4682444
בחודש הקרוב יערכו מבדקים ע"י המאמן, כדי לגבש 
נבחרת של 15 שחקנים שייצגו את איפ"א בתחרויות 

בארץ ובחו"ל.

נבחרות מג"ב ומחוז ירושלים 
בטורניר קט רגל בבלגיה

מג"ב  קבוצות  יצאו   24-28/11/2008 התאריכים  בין 
בבלגיה  איפ"א  של  עולמי  לטורניר  ירושלים  ומחוז 
בהשתתפות נבחרות רבות מכל העולם כולל נבחרות 

נשים.
 7 שיחקה  קבוצה  כשכל  יומיים,  התקיים  הטורניר 
ביום  ומחוממים,  סגורים  ספורט  באולמות  משחקים 

האחרון שיחקו הקבוצות משחקי דירוג.
לעבור  הצליחו  לא  ירושלים  ומחוז  מג"ב  קבוצות 
כמו  מצוינות  לקבוצות  והפסידו  המשחקים  להמשך 

רוסיה, בלגיה אוקראינה ואירלנד.
הענקת גביע ההצטיינות בספורט לרכזת הספורט, גל שרון

מנשיא איפ"א העולמי וסגנית הנשיא
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דגלי  עם  משלחות  מצעד  היה  הפתיחה  בטקס 
נעימות,  שניגנה  בלגיה  משטרת  תזמורת  המדינות, 
המארגנים כיבדו אותנו בנשיאת דגל הועדה המארגנת 

ודגל איפ"א העולמי.
ימי  ארבעת  כל  במהלך  שפט  מישראל  לויה  יהושוע 
יחד  הגמר,  חצי  משחק  כולל  משחקים   32 הטורניר, 

איתו שפטו חברים מאיטליה, יוון ואירלנד.
אורן  לציין את מלכי השערים משני הקבוצות:  חשוב 
ממחוז  ברנע  וניר  שערים   9 שהבקיע  ממג"ב  פרץ 

ירושלים שהבקיע 7 שערים.
כל  עם  מרשים  סיום  טקס  נערך  האחרון  בערב 
תשורות  חולקו  חגיגית,  ערב  וארוחת  הקבוצות 
ירושלים קיבלו גביעים  וגביעים, נבחרות מג"ב ומחוז 
לטורניר  הזמנות  קיבלנו  ומיקומם,  השתתפותם  על 

בפורטוגל ובברצלונה לשנת 2009.

השתתפות נבחרת מג"ב בקטרגל 
בטורניר איפ"א בינלאומי בבלגיה.

נזיה חלבי
בין התאריכים 24-28/11/08 שהתה נבחרת מג"ב בקט-
רגל בבלגיה שם השתתפה בטורניר איפ"א בינלאומי יחד 

עם קבוצת מחוז י-ם )בהשתתפות 70 מדינות(.

הוחלט על סגל הנבחרת )12 חברים( שנבחרו בקפידה מתוך מערך הרגל 

רחב של נבחרת מג"ב.

אין ספק שהסגל שנבחר הוכיח לאורך כל ימי הטורניר אחדות גיבוש וגילו 

משמעת יוצאת דופן.

בלט במיוחד )השף סטיפן( רפ"ק מיכאל כהן אשר דאג באופן קבוע למערך 

הלוגיסטי ודאג באופן מיוחד במאכלים ומטעמים משובחים.

אין ספק שהחוויה לא הייתה מגיעה לשיאים האלו אילולא מדריך הטיולים 

אנגלית,  גילה בקיאות רבה בשפות:  אוחיון אשר  יוסי  אותנו סנ"צ  שליווה 

צרפתית וגרמנית ואף הפתיע אותנו ביכולת הניווט וידעת הארץ - מדריך 

למופת.

במהלך המשחקים הקבוצה גילתה רמה גבוהה והגיעה לשלב רבע הגמר 

וזאת בזכות

את המשחקים ליווה מהקו המאמן הותיק רס"ב שלום יעקב אשר התקשה 

לעמוד בלחצים שהפעילו עליו כתבי התקשורת והעיתונות הזרה ואף הציע 

ליו"ר המשלחת מר לויה למנות דובר לקבוצה.

למרות מזג האוויר הסוער במתחם בו התקיים הטורניר הצליחה הקבוצה 

במהלך  ומנטאלית  מקצועית  והכנה  יומיים  אימונים  משטר  על  לשמור 

המשחקים.

לאור ההישג של נבחרת מג"ב ממליץ לחזק תחום זה ולאפשר לכל נבחרות 

המחוזות במ"י השתתפות בטורנירים שיתקיימו שנה הבאה.

בהתייעצות עם רכזת ספורט באיפ"א רפ"ק גל שרון הנבחרת תוזמן לערב 

גיבוש שתכלול ארוחה חגיגית וחלוקת תעודות הוקרה ותשורות.
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עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

קשרי חוץ - סיכום הפעילות לשנת 2008
מאת: עו"ד חיים שמולביץ, מזכ"ל ואחראי על קשרי החוץ.

שנת 2008 היתה מוצלחת בתחום קשרי החוץ, הורחבה הפעילות בתחום 
חילופי המשלחות והנהגנו בצורה מוצלחת את נושא הטיולים המאורגנים 

המסובסדים.

פרויקט חילופי המשלחות
משלחת ליוון בין התאריכים 16-24/06/08 בראשות ממ"ר דן דוד ביטון. 

הביקור נערך במקדוניה, צפונית לסלוניקי.
וכלל מפגשים עם ראש עיריית קוזאן  הביקור סוקר בתקשורת המקומית 

ופקוד המשטרה במקדוניה.
משלחת לרומניה בין התאריכים 30/06-02/07/08 בראשות ממ"ר מג"ב 
י-ם תנ"צ עמוס יעקב המשלחת נפגשה עם ראשי ערים ומפקדי מחוזות 

המשטרה.
ש"י  סממ"ז  בראשות   07-14/07/08 התאריכים  בין  למוסקבה  משלחת 

תנ"צ עלי זמיר.
הביקור חשף את חברי המשלחת לאופן ההתנהלות של המשטרה הרוסית 

והמארחים לא חסכו כל מאמץ להנעים את זמנם של חברי המשלחת.
מה"ד  ראש  בראשוצ   12-19/08/08 התאריכים  בין  להונגריה  משלחת 

וקח"ר תנ"צ רמי זוננפלד.
הסיורים כללו גם סיורים ביחידות המשטרה ובאתרי תיירות.

הסיורים המשטרתיים כללו את המטא"ר בבודפסט, מרכז האימונים ומרכז 
האימונים להפרות סדר.

האירוח היה ברמה גבוהה.
משלחת לטטראסטאן בין התאריכים 21-28/08/08 בראשות ממ"ז מרכז 

ניצב ניסים מור.
המשלחת השתתפה ביום המשטרה בקזאן, ביום הספורט של המשטרה 

וכן ביקרה בתחנות ויחידות המשטרה.
האירוח היה ברמה גבוהה במיוחד.

משלחת לפולין בין התאריכים 26/08-02/09/08 בראשות הגמלאי טוביה 
ברונר ופארס עאדל יו"ר סניף גמלאי גליל עליון.

הביקור היה מרגש כולל באתרי ההשמדה.
בין התאריכים 09-16/11/08 באנטליה בראשות ראש  משלחת לטורקיה 

מת"ח אמנון משעלי.
סה"כ יצאו במשלחות 96 חברים בינהם 3 פעילים, יו"ר מחוז ת"א משה בן 

בסט, יו"ר מחוז ש"י יורי שמסייב יו"ר גמלאי גליל עליון פארס עאדל.

אירוח המשלחות
מהונגריה במרץ, מפולין במאי, מאוקראינה ביולי, מיוון ומרומניה בספטמבר 

ומטטראסטאן בנובמבר.
יגיעו בשנת 2009  לא הגיעו השנה המשלחות מטורקיה וממוסקבה והם 

במשלחת גדולה יותר.
סה"כ הגיעו במשלחות 71 אורחים.

ביקור בישראל של משתתפים הכנס הבי"ל בקפריסין
לביקור  קפריסין  סניף  כאורחי  הגיעו  עולם  מרחבי  איפ"א  חברי   230
אותם  ליווה  לאורחים,  סייע  הישראלי  הסניף  בשיט.   23/10/08 ב-  בארץ 

בסיורים ונפגש עמם גם על הספינה.

כנס מנהלי דירות איפ"א
הכנס הבינלאומי של מנהלי דירות איפ"א נערך ב- 2008 
משתתפים   43 בהשתתפות   19-26/05/08 בין  בישראל 
וזכה  ביותר  מוצלח  היה  הכנס  איפ"א.  סניפי   14 מ- 
לשבחים בעולם וסוכמו בו העקרונות לפיהם יופעלו בתי 

איפ"א בשנים הבאות.

כנס הנוער הבי"ל
נערך בין ה- 20/07-04/08/08 באוסטרליה והשתתפו בו 

נער ונערה ילדי חברי איפ"א.

השתתפות בכנסים הבי"ל
ייצגו את סניף ישראל בכנס מדינות  4 חברי נשיאות   #

הים התיכון שנערך בין 12-15/0608 באיטליה.
ישראל  סניף  את  ייצג  גולדשטיין  ד"ר  המזכ"ל  סגן   #

ה-  בין  הרומני  הסניף  של  השנתי  הפעילים  בכנס 
.04-07/09/08

ה-  בין  השנה  נערך  העולמי  הפועל  הועד  כנס   #

16-21/09/08 במוסקבה בהשתתפות חברי הנשיאות 
גל שרון וערן ישראל.

פעילות  על  הוקרה  תעודות  חולקו  הכנס  במהלך   #

הספורט לגל שרון, על פעילות התרבות ללויה יהושוע, 
על הפקת דיסק עם ההמנון הבי"ל בביצוע תזמורת 
זיו  איפ"א  חברי   2 ול-  ישראל  לערן  ישראל  משטרת 

וענונו בתחרות הצילום.
הכנס העולמי אישר קיום כנס הנוער הבי"ל בישראל   #

ב-  איפ"א  של  העולמי  הקונגרס  קיום  ואת   2009 ב- 
2012 בישראל.

תודות
עבודתם המסורה  על  השונים  בדסקים  לפעילים  תודתי 
קשרי  ועדת  ולחברי  המבורכת  הפעילות  את  שאפשרה 
המנכ"ל  בראשות  איפ"א  למזכירות  וכן  בנשיאות  החוץ 

דוד אילוז.

כנסים בי"ל מתוכננים ב- 2009
הסניף האוסטרי יחגוג 50 שנה ליסודו במפגש ידידות   #

בי"ל שייערך בין התאריכים 21-24/05/09.
הסניף האיטלקי מארגן טיול מיוחד בין 16-28/05/09.  #

בין  ייערך  שבספרד  בברצלונה  ידידות  שבוע   #

.01-06/08/09
באנטליה  בספטמבר  ייערך  העולמי  הקונגרס   #

שבטורקיה.

בשנת 2010
שבוע ידידות שמארגן הסניף הסקוטי בין 07-14/08/2010 

וכנס שמארגן הסניף ההונג קונגי בנובמבר 2010.
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סיכום ביקור משלחת איפ"א 
בהונגריה

אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

במסגרת הקשרים הבינלאומיים, משלחת בת - 12 חברים 

רמי  תנ"צ  ראשי,  חינוך  וקצין  מה"ד  ראש  של  בראשותו 

זוננפלד שהתה בהונגריה בין התאריכים: 12-19/8/2008 

כאורחי הסניף המקומי.

תנ"צ  לנו  כותב  כך  לארץ  המשלחת  של  שובה  עם 

זוננפלד:

הרומאים  מימי  הונגריה  של  ההיסטורי  התהליך  את  האפשר  ככל  הקפנו 
ועד היום.

את ימי השואה הקשים של יהדות הונגריה בשנת 44-45 ועוד.
ככלל הסיור תוכנן היטב הן בתחום המרחקים בנסיעה והן בתחום הלינה 

בכפר ובעיר שהייתה טובה.
בין לראות את בודפשט ובין לראות את הפריפריה...

וכך הוא ממשיך:
"... ביקרנו בבית הכנסת הגדול ואף התפללנו בערב שבת בבית הכנסת 

הקטן של הקהילה היהודית בבודה.
בקרנו במספר כנסיות ופגשנו כמרים ואנשי דת וכן עברנו לא מעט מקומות 

הקדושים לנצרות והתרשמנו רבות. . .

וכך הוא מסכם:
"... לסיכום, ההתייחסות והאירוח היו מדהימים. כל נושא שהועלה טופל 

מיד סה"כ היה מהנה וחינוכי ביותר".

ביקור בהונגריה
רפ"ק אריה אלקובי רמ"ח תחנת זבולון

אלכס שלום
בשבוע שעבר חזרתי יחד עם חברי משלחת איפ"א מהונגריה. חזרנו משהות 

וביקור של 8 ימים אצל המארחים המקומיים.
חבורה  פנינו  את  קיבלו  בודפשט  של  התעופה  בשדה  נחיתתנו  מרגע 
לכל  היו צמודים אלינו  הם  מישי.  והנהג  ויהודית  יוליה  מוגדוש,  מדהימה, 
לישראל.  אורך שהותנו עד לרגע בדיקת הדרכונים בשדה התעופה חזרה 
הסבלנות  האדיבות,  הלב,  מנדיבות  תדהמתנו  את  לפרט  המילים  קצרו 

והדאגה לכל פרט.
אין לי ספק כי הנאתנו נבעה בין היתר בזכות קשרייך האישיים עם המארחים 

המקומיים. ואין זה מובן מאליו. . . .
אני חייב להודות כי הופתעתי, כמו שאר חברי המשלחת, מן המעמד לו 
זוכה איפ"א בהונגריה. וזאת להבדיל מהמצב בישראל. לצערי ארגון איפ"א 
הצטייר בעיני כארגון שמחלק מתנות פעם בשנה ולא מעבר לכך. טעות. 
איפ"א היא שם דבר בעולם. איפ"א הוא ארגון מכובד המייצג המוני שוטרים 
ברחבי העולם. הוכחה לכך קיבלנו באירוח המופתי בהונגריה. ראוי שידעו 

זאת כלל שוטרי ישראל.
בהמון תודה

משלחת חברי איפ"א ליוון
יהודה טולדנו

ברצוני להודות לנשיאות איפ"א שאפשרה לי לצאת למשלחת איפ"א ליוון.
של  האירוח  רמת  להפליא.  סופו,  ועד  מתחילתו  מתוכנן,  היה  הטיול 
וייצגה  ומופת. הקבוצה הייתה מגובשת  דוגמה  הייתה  היוונים  המארחים 

בכבוד את משטרת ישראל ביוון.
ברצוני לציין את תנ"צ דוד ביטון, מנהל המשלחת ואת סגנו, סנ"צ משה בן 

בסט, אשר ייצגו את חברת איפ"א בכבוד רב.
אבקש להדגיש את החשיבות בחברות בארגון איפ"א, של שוטרי משטרת 

ערך  ובעל  היטב  מתוכנן  ביופיו,  מרהיב  היה  הסיור   ..."

למידה רב.

באתרים  המשטרה,  ביחידות  סיורים  כללו:  הסיורים 

היסטוריים, בתי כנסת, כנסיות ואתרים לאומיים אחרים.
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מצוינים  טיולים  רק  לא  בתוכו  מאגד  אשר  הסוהר,  בתי  ושירות  ישראל 
ומתנות, אלא בית חם ותומך.

ביקור משלחת מישראל בטטרסטן
ניסים מור ניצב ממ"ז מרכז

השמיים האירו את פניהם לכבוד משלחת איפ"א ישראל למדינת טטרסטן 
שברוסיה בין התאריכים 21-28/8/08, כך התבטאו המארחים הטטרים.

אלו  הם  הטטרים  המארחים  של  והחמים  הרחבים  שהלבבות  אומר  ואני 
שהאירו את השמיים ואת לבבותיהם של חברי המשלחת.

לנו רבות על קבלת הפנים המיוחדת של המארחים  לפני הנסיעה סופר 
והתוכנית העשירה, אולם רק מי שהיה עד לדבר יכול להבין זאת.

תמונה  עדיין  הם  הביקור  את  שהנציחו  הרבים  והסרטים  התמונות  גם 
חלקית למה שהיה.

קברניטי  עם  ומפגשים  סיורים  של  ומגוונת  גדושה  תוכנית  כלל  הביקור 
המדינה בראשות השכר לביטחון פנים, גנרלים, מפקדי תחנות משטרה, 

יחידות מיוחדות, אתרים היסטוריים, ארוחות כיד המלך ועוד'.
מסודרים  מתקנים  במדינה,  המשטרה  מהתנהלות  עמוקות  התרשמנו 
ארגונית  תרבות  ונחושים,  מדוגמים  שוטרים  הטכנולוגיה,  חזית  להפליא, 

מפותחת בתחום המורשת, זיכרון הנופלים והקשר עם גמלאי המשטרה.
קצרה היריעה מלפרט ולתאר את כל מהלך הביקור וההתרשמות העמוקה 
ממנו, אולם לא ניתן שלא לציין את ההערכה הרבה הקיימת לאיפ"א ישראל 

ולשוטרי ישראל.
עמוסים  לארץ  חוזרים  הביקור  כל  לאורך  נפלאים  שהיו  המשלחת  חברי 
בחוויות ובריגושים ומודים להנהלת איפ"א על ההזדמנות להיות שותפים 

למשלחת טטרסטן.

תודה על המשלחת לטטרסטן
גימלאי-אלי בלס.

)רוסיה(,  לטרטאסטן  במשלחת  להיות  בחלקי  שנפלה  הזכות  על  תודות 
רוצה אני לשתף אתכם בחוויה, מאחר ואני נכה של משטרת ישראל ומזה 
ההתמודדות  שלי,  הפרטי  ובשיקום  בעצמי  עסוק  מאוד  הייתי  שנים   10

היום-יומית בפציעה שלא עוזבת אותי לרגע.
אישור היותי חבר במשלחת הסיטה אותי ממחשבות בהם אני טרוד.

כי לעולם לא  נהניתי מאוד בטיול )סיור(, חזרתי עם המון חוויות שייתכן 
הייתי מגיע אליהן.

רצון הנתינה שלהם לא פעם העמיד אותנו במצבים מאוד מרגשים, להגיע 
לנין"  "המוזילאום של  והוא  בעולם  לתיור  הכי מבוקשים  לאחד המקומות 

ולגעת בדומה, וכן להכיר את העם הטטרי מקרוב, לא כל אחד זוכה.

משלחת איפ"א לפולין
גליל  גמלאי  סניף  יו"ר  לפולין  המשלחת  יו"ר  סגן  עאדל  פארס 

עליון
אני כותב את מכתבי זה בתוקף תפקידי כסגן יו"ר המשלחת ומי שמשתייך 

לעדה הדרוזית.

שירתתי במג"ב כ- 27 שנים כאיש שטח והיה לי הכבוד 
להיות חבר משלחת שיצאה לפולין.

מחנות  היו  בפולין  בהם  שביקרנו  המקומות  יתר  בין 
מספר  ועוד  ובירקנאו  אושוויץ  ורשה,  גטו  ההשמדה, 
האנשים  של  האחרונה  דרכם  את  שמציינים  מקומות 
הייתה  אשמתם  וכל  בכפם,  עוול  ללא  בשואה  שנספו 

השתייכותם לעם היהודי.
ובמיוחד  אושוויץ  ההשמדה  במחנה  ביקורנו  כדי  תוך 
שנעשו  הזוועות  על  המדריך  מפי  שמענו   ,10 בביתן 

במקום לאותם אנשים חסרי ישע זקנים, נשים וטף.
אותם  על  המזעזעים  מהסיפורים  התרגשתי  אישית  אני 
אנשים, כאשר חלקם המזערי שרדו את השואה אחרי מרד 

גטו ורשה וחלקם הגדול החזיר את נשמתו לבורא עולם.
למרות שאני דרוזי ולא שייך לעם היהודי, הזדעזעתי מעומק 
ליבי ואני שואל ותוהה היכן היו המעצמות הגדולות שלא 

עצרו את מכונת ההרג במשך חמש שנים.
ברצוני לציין שלושה אירועים שרגשו אותי:

חנה  בשם  אישה  במשלחת  איתנו  הייתה   - הראשון 
עם  ביחד  זיהתה את תמונתה של אמה  מהקריות אשר 

קרובי משפחתה אשר לא שרדו את השואה פרט לאמה.
השני - כאשר צעדתי עם דגל המדינה כאות גאווה בהיותי 

דרוזי במשלחת במחנה ההשמדה בירקנאו.
נרות  והדלקנו  המשלחת  כל  עמדנו,  כאשר   - השלישי 
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במחנה  אדיר  תרועה  בקול  התקווה  את  שרנו  זיכרון, 
בברקנאו.

לציין שחזרתי מפולין ברגשות מעורבים, מצד  רוצה  אני 
היהודי,  והעם  השואה  על  וראיתי  ששמעתי  ממה  אחד 
ומצד שני מצאתי מדינה יפה עם אנשים טובים אשר יש 
שביכולתם  ככל  עשו  והם  נהדרת  אורחים  הכנסת  להם 

להנעים את שהותינו בפולין.

משלחת מישראל בטורקיה
אמנון משעלי ראש המשלחת

משלחת  כיו"ר  שימשתי   9-16/11/08 התאריכים  בין 
איפ"א משטרת ישראל אשר ערכה ביקור בחסות משטרת 

אנטליה טורקיה. 
סיורים  ערכה  חברים   13 מנתה  אשר  המשלחת 
טורקיה/  משטרת  כאשר  באנטליה  שונים  באתרים 
אנטליה עשתה כל מאמץ על מנת להנעים את זמננו 
משלב השהות )במלון מפואר - קלאב הוטל סרה( ועד 
אלניה  )קמר,  אנטליה  בעיר  שערכנו  וסיורים  ביקורים 

וכו"(.
בטורקיה  שונים  גורמים  אצל  התארחנו  הביקור  במהלך 
כמו ממ"ז סממ"זים, מפקד בית השוטר באנטליה, ראש 
העיר בדמאר, ממונה על המחוז )מטעם משרד הפנים( 
מדינת  את  לייצג  השתדלנו  ועוד.  דאמר  מת"ח  בדאמר 

ישראל ומשטרת ישראל כיאה.
ובשם כל המשתתפים לראש הדסק  זו, ברצוני להודות בשמי  בהזדמנות 
רבות  תרמו  אשר  קובריק  מאיר  מר  ולמתורגמן  סוריינו  יוסי  מר  הטורקי 
ובולטת  חמה  פינה  יש  סורינו  למר  הסיור.  להצלחת  ומרצם  מניסיונם 
את  הכרותו  לאור  וזאת  טורקיה  משטרת  נציגי  המארחים  בקרב  במיוחד 

תרבות ושפת המארחים.
כמו כן אבקש להודות בשמי ובשם כל חברי המשלחת לך אישית ובאמצעותך 
לחברי הצוות אשר ליוו אותנו בכל ההתארגנות לסיור, לנצ"מ )גימ'( אלכס 

זיליקוביץ',
לליאת ויתר חברי מנגנון איפ"א ישראל.

הבעת תודה והערכה למארחים מטורקיה
אמנון משעלי

ישראל בטורקיה\ בין התאריכים 9-16/11/08 התארחנו כמשלחת איפ"א 
אנטליה והיינו אורחים של סניף איפ"א אנטליה.

ברצוני למסור בשמי ובשם כלל המשתתפים בביקור את תודתנו העמוקה 
על האירוח החמים והנפלא שהענקתם לנו במהלך הביקור. לא חסכתם כל 

מאמץ על מנת שנרגיש שאנחנו בבית ואכן הצלחתם.
אנו מקווים שנוכל להעניק לכם בעת ביקורכם בארץ אירוח ותשומת לב 

כפי שזכינו להם במהלך הביקור בתורכיה.
אבקש להעביר באמצעותך תודות וברכות לעלי ורג'יב שלא חסכו כל מאמץ 

להנעים את שהותנו בארצכם החמימה והנהדרת.
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 תערוכת איפ"א
"יש לי תחביב"

ויצירות  תחביבים  תערוכת  השנה  נקיים  התחביבים,  פעילות  במסגרת 
אומנות של חברי איפ"א.

על מנת לאפשר הצגת היצירות של כלל חברי הארגון, הוחלט לקיים את 
התערוכה בשלושה אזורים כדקלמן:

תערוכה ראשונה - טקס הפתיחה
ג' בשעה 18:00 במרכז הקסטרא ליד  יום  התקיים בתאריך 2.12.08 

אולמי הקונגרסים בכניסה לחיפה.
בהשתתפות חברי נשיאות, ראש עיריית חיפה, אורחים נכבדים נוספים, 

יו"ר סניפים של מחוז צפוני.

תערוכה שנייה
תתקיים באזור מחוז מרכז.

תערוכה שלישית
תתקיים באזור מחוז דרום.

מועדים לשני האירועים הנ"ל יימסרו בהמשך ע"י הודעה לכל הנוגעים 
בדבר.

של  פניות  התקבלו  איפ"א,  בביטאון  שפורסם  קודם  פרסום  עפ"י 
חברים אשר מעוניינים להציג את יצירותיהם בתערוכות הנ"ל. במידה 
וישנם עדיין חברים שברשותם יצירות אומנות או בעלי תחביבים שהם 
השנה  התערוכה  לח"מ.  לפנות  מוזמנים  בתערוכה,  להציג  מעוניינים 
ואשר  במוסקווה  העולמי  בכנס  שהוצגה  צילום  תערוכת  גם  תכלול 

זיכתה את סניף איפ"א ישראל במקומות ראשון ורביעי.

דסקים

לתרום  מתנדבים  טובים  אנשים  השנה  כל  במשך 
ראשי  הם  אילו  החברים  כלל  לטובת  ומרצם  מזמנם 
הדסקים שכאן המקום וההזדמנות להודות להם באופן 
פומבי. תפקידם של אילו הוא ליצור קשרים עם סניפים 
שונים בעולם ולשמור על קשר זה לטפח אותו כאשר 
התוצאה של קשר כזה היא חילופי משלחות או עזרה 
ברמת הפרט של חבר איפ"א אשר זקוק לעזרה בכל 
מדינה שהיא חברת איפ"א. לא רק עזרה בעט הצורך 
בזמן  עזרה  המדינה  באותה  לטיול  הדרכה  גם  אלא 
הטיול במציעת מקומות לינה בילוי פגישות עם חברי 
איפ"א אחרים. בשנה זאת כאשר סניף ישראל התמודד 
של  הנוער  כנס  של  אירוח  על  אחרות  ארצות  עם 
איפ"א בישראל בשנה הבא 2009 וכן אירוח של הכנס 
בישראל  יהיה  אשר  העולמית  איפ"א  של  הבינלאומי 
בשנת 2012 אילו החלטות אשר המדינות לקחו אחרי 
ושמעו  ואחרים  כאלו  בביקורים  בישראל  היו  שחלקם 
מאחרים על האירוח הישראלי. חלק מקח הינו לזכותם 
ללוות את הקבוצות של  של ראשי הדסקים הדואגים 
חדשה  סנונית  התווספה  השנה  השונות.  המדינות 
כמדינה איתה יש לנו חילופי משלחות וזאת יוון. קבוצה 
שלנו  וקבוצה  אצלנו  זאת התארחה  ראשונה ממדינה 
כמו  חדשות  מדינות  נמצאות  בקנה  ביוון.  התארחה 
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סרביה אשר איתה התחלנו בקשר אישי שלי עם הנשיא 
בכנס הלאומי ברומניה ואשר היום נימשך עם הבעת 
רצון לחילופי משלחות בקיץ, מולדביה שהיא החברה 
החדשה ביותר היום באיפ"א העולמית גם כאן יש לנו 
הצלחות בצורת מפגש עם שגרירת מולדביה בישראל 
קשר ישיר עם נשיא איפ"א מולדביה אשר יבקר בארצנו 
מתוך  שיסלול  דבר  השנה  בפסח  שלי  אישי  כאורח 
חידוש  את  לשכוח  אין  יותר.  הדוקים  קשרים  תקווה 
הקשרים עם צכיה על אף שעדין לא הצלחנו להחזיר את 
חילופי המשלחות איתם ישנו חבר אשר מקדיש הרבה 
מזמנו הפרטי כדי לשמור על קשר וללבות אותו בדרך 
לאוקיינוס  מעבר  המייל.  בעזרת  מכתבים  חילופי  של 
נקשרו להם קשרים חמים עם איפ"א טקסס איזור 30. 
התקווה היא תמיד להרחיב את הקשרים האלו ולהביא 
את הסניפים של המדינות הנוגעות בדבר לקשר הדוק 
יותר איתנו ברמה של מדינה. לשנה הבאה אני רואה 
לי כסגן מזכ"ל חובה להגביר את המאמצים של ראשי 
הדסקים ובכלל כדי להביא לכך שיותר מדינות תהיינה 
בקשרי גומלין עם איפ"א ישראל כדי להצליח ולהוציא 
קבוצות למדינות אשר אליהן עדין לא יצאו ואשר איתן 
לא היה לנו קשר. זאת היא גם הזדמנות לבקש מכל 
אחד אשר רוצה לתרום בנושא זה להעביר קורות חיים 
עם השפות אותם אתם דוברים ברמה של שפת אם 
מסוגלים  אשר  האנשים  מאגר  את  להגדיל  שנוכל  כך 
ורוצים לעזור במאמץ של אירוח, ליווי, שמירה על קשר 

עם ארצות שונות.

חברים מרומניה:
בימים בין 9.9-16.9.2008 בצורה שהפכה כבר להיות 

מסורת משלחת רומנית ביקרה את ארצנו.
המשלחת שמנתה 12 חברים הונהגה על ידי פרופסור 
קוסטיקה וויקו שהוא גם נשיא איפ"א רומניה ויחד איתו 

פרופסור ולד ברבו.
על  התעופה  בנמל  התקבלו  המכובדים  האורחים 
על  אחראית  גולדשטיין  יהודה  ד"ר  המזכ"ל  סגן  ידי 
קרמר.  אריה  רומניה  דסק  וראש  ביבר  ענת  האירוח 
ישר  הייתה  הנסיעה  בחצות  הייתה  וההגעה  מאחר 
שעות  על  מחשבה  תוך  היום  למחרת  המלון.  לבית 
את  התחילו  המשלחת  חברי  של  המועטות  השינה 
הביקור בארצנו עם מחוז תל אביב, יפו עם פנוראמה 
היום  באותו  היה  אשר  הפנים  קבלת  ערב  העיר.  של 
הגב'  נתניה  עיריית  ראש  של  בביקור  התייחד  בערב 
מרים פיירברג אשר מוצאה הרומני הוסיף נופח מיוחד 

לקבלת הרשמית.
למחרת שמו פניהם לנצרת לביקור בכנסיות הקדושות 

לנצרות בהדרכתו של יהודה פרץ. לא נפקד גם מקומו של בית הספר 
ניתן  ולא  הפעילויות  גוני  כל  על  מלאה  תוכנית  הכין  אשר  לשוטרים 
לשכוח את התגייסותו של יוסי דוידוביץ אשר שמע שלאחת מחברות 
המשלחת יש יום הולדת באותו היום דאג לכך שתהייה עוגה מיוחדת 

עם מזל טוב. דבר כזה שאותו חברי המשלחת לא ישכחו זמן רב.
את היום הבא בילו חברי המשלחת באזור טבריה - הר האושר, כנסיות, 
כפר נחום, וטבילה בירדנית, תצפית בנקודה של שלוש הגבולות תוך 
צפייה בבונקרים סורים והסברים על מהות הבעיה הקיומית שלנו כאן. 

את היום סימנו יחד בטיילת חיפה על שפת המים עם בירה קרה.
ההמשך גם הוא בצפון הארץ, חיפה עם ביקור בגנים הבהאיים תוך 
כדי טיול בגנים הנהדרים והסברים של נציג הבהאים בעזרתו של מנדי 
גולדשטיין. הסיור המשיך עם ביקור סיור בכנסיית הכרמליתים, מצפור 
המגדלור עם נוף העיר המיוחדת ממול בקצה המפרץ הנתונה עכו על 
חומותיה המיוחדות ונמליה העתיקים. רצועת החוף כפי הידוע ממשיכה 
מעכו לכיוון צפון נהריה וראש הנקרה וכך גם הסיור שלנו המשיך. הגענו 

עד ראש הנקרה היכן שירדנו לניקרות והתפעלנו מהטבע ומכוחו.
את היום הארוך סגרנו איך לא בקניות והפעם משהו ייחודי של סבוני 

טבע מסבתא גמילה.



28          ינואר 2009

I û
P û A

©
by

IPA 1974

לאחר סיורים כל כך רבים בצפון הארץ הגיע זמן הדרום.
בנסיעה רצופה לכיוון באר שבע למוזיאון חיל האוויר שם המתין נשיא 

איפ"א ישראל מר יעקב טרנר לקבוצה.
חוויתי  חברי  אופי  בעל  היה  הנבחרים  ההסברים  עם  במוזיאון  הסיור 

ומעניין, לכולם. את הדרך חזרה עשינו כבר לירושלים.
ביקור בירושלים הינו לכל אחד משהו במיוחד לאילו אשר מגיעים לעיר 

המיוחדת הזאת בפעם הראשונה.
הביקור ביד ושם נגע ללב כולם מנהרות הכותל והכותל המערבי עצמו 
הדתיים  ההסברים  לאחר  במיוחד  גדולה  להתרגשות  הם  גם  גרמו 

וההיסטוריים שקיבלו.
המקומות  שגם  כך  הדתות  לשלושת  קדושה  ירושלים  כי  לזכור  יש 
דולורוזה  הויאה  של  התחנות  כמו  המגיע  הכבוד  את  קיבלו  הנוצרים 

והכנסיות החשובות.
את הסיור חתם יום בים המלח אשר כלל כמובן קניה של מוצרים יחד 

עם רחצה וסיור סביב.
אבל עם זה עדיין לא נגמרו ההפתעות. כאשר הגענו לירושלים חזרה 
המתין עמוס יעקב )היה ראש המשלחת אשר ביקרה ברומניה( ומעבר 
למפגש המרגש בינו לבין חברי המשלחת אשר אירחו אותו הכין עמוס 

סיור במיוחד וכן ארוחה מיוחדת כיד המלך.
ערב הפרידה שנערך בירושלים כדי להקל על האורחים היה הזדמנות 

של האורחים להודות על האירוח אשר עשינו למענם.
ורעיתו,  פייבל  ורעייתו,  ישראל  ערן  בנוכחותם  כיבדו  הזה  הערב  את 
כל  ניצחה  אשר  ביבר  וענת  גולדשטיין  יהודה  ד"ר  ורעייתו,  לוי  נפתלי 
הערב תוך תשומת לב לכל צורכי האורחים, במחשבה עיקרית לגרום 

לאורחים להרגיש טוב.
תודות לכל העושים במלאכה להצלחה של סיור כזה של משלחת זרה 
אשר לפי דבריהם שינו את השקפתם על מה זה ישראל ואיך זה לחיות 

בישראל.
ליווה באופן צמוד תוך חלוקת הימים אריה קרמר ראש  את הקבוצה 

דסק רומניה, יהודה מאור סגן ראש הדסק.
ישר כוח.

תודות של שרות תוך ידידות לכל חברי הנשיאות.

כנס לאומי של סניף רומניה
הכנס הלאומי הינו בדומה לכנס פעילים שנתי של הסניף הרומני אליו 
הוזמנו  אילו  כנסים  של  המסורת  לפי  הארץ.  מכל  הפעילים  מגיעים 

להשתתף כמשקיפים נציגים מסניפי איפ"א השונים בעולם.
הכנס היה בין 3-7 ספטמבר בעיר שנקראת אורדיה שנמצאת באזור 

טרנסילבניה.
הטיסה  זמן  זהו  ועשרים  של שעתיים  טיסה  לאחר  הגעתי  הכנס  אל 
לשדה התעופה הבינלאומי של רומניה בבוקרסט. אבל הסתבר שזאת 
היתה רק ההתחלה. למחרת בבוקר יצאנו ברכב עם מצב רוח מרומם 
לכיוון העיר אשר מימנה הפרידו 640 ק"מ. אומנם נוף יפה של מדינה 
גדולה ויפה אך הדרך אשר ערכה 12 שעות של נסיעה נטו היתה מעט 
ארוכה ומאד מעייפת. בשעות הערב המוקדמות הגענו למלון אשר בו 

הלאומיים  הכנסים  מרוצים.  אך  עייפים  הכינוס  היה 
השתתפו  זה  בכנס  בינלאומיים  להיות  הפכו  האלו 
14מדינות שונות כולל ישראל. את אולם הכנס קישטו 
כמו  המשתתפות  המדינות  של  דגלים  בפתיחה 
גרמניה אוסטריה פולין צכיה הונגריה שבדיה איטליה 

מולדביה ועוד.
תחילת  טובה.  לתחושה  גרם  שלנו  הדגל  את  לראות 

הפנים  משר  המארחים  של  ברכות  עם  היתה  הכנס 

אשר  הזרים  הנציגים  כל  ודרך  רומניה  איפ"א  ונשיא 

הביאו את בירכת הסניף שלהם לכנס הסניף הרומני.

מעוד  מהר  מקומה  את  פינתה  החגיגית  הפתיחה 

את  אצלנו  כמו  שלא  פנימיות.  בחירות  של  למערכה 

ידי הפעילים בעלי  הנשיאות כולל הנשיא נבחרים על 
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זכות ההצבעה, שבתורם נבחרים על ידי החברים כל 
אחד באזורו. כנס זה שימש גם לבחירות.

הרומני  לסניף  הבוערות  בעיות  על  שהדיונים  כדי 
יוכלו להיות מלובנות בצורה טובה הוחלט לקיים את 
הבחירות. לנשיא נבחר הנשיא הקודם גנרל קוסטיקה 
בשנית  נבחרו  הקודמים  הנשיאות  וחברי  ואויקו 
לכהונה נוספת השינוי היה בסגן נשיא אחד שהוחלף 

באחר.
לאורך כל הכנס נשמרה אוירה טובה כאשר המארחים 
דואגים לאורחים הזרים לכל אורך הדרך. כמובן שהיתה 
זאת הזדמנות למפגשים עם הנציגים הזרים השונים 
קשר  הינו  יוצא  פועל  הסניפים.  בין  הקשרים  להידוק 
הדוק וחדש אשר נוצר עם סניף איפא סלובקיה וסניף 
איפא מולדביה אשר את הכרתה הרשמית קיבלה בכנס 
במוסקבה. התקווה הינה לשיתוף פעולה בתחום של 
שוב  הכנס  ימי  לאחר  הסניפים.  בין  חילופי משלחות 
עברתי את הסיוט של הנסיעה הארוכה כל הדרך חזרה 
אבל לפחות החברה הייתה נעימה והתאפשרה שיחה 
הינם הדרך הטובה  כנסים כאלו  נוספים.  נציגים  עם 
ביותר שבה ניתן ליצור קשר עם סניפי איפ"א אחרים 

לתועלת כולנו.

אוניית שוטרים בביקור בישראל
ערן ישראל רכז תקשורת

לנמל  ב-23.10.08  הגיעו  העולם  מכל  שוטרים   250
איפ"א  סניף  שקיים  ידידות  שבוע  במסגרת  חיפה 
קפריסין. שבוע הידידות כלל שייט לישראל וביקור בין 
בירושלים. בראש המשלחת עמד הנשיא העולמי  יום 
מייקל  קפריסין,  איפ"א  נשיא  גם  שהוא  איפ"א,  של 

אודיסיאוס.
לדאוג  הבאים,  פני  את  לקבל  נרתמה  ישראל  איפ"א 
המהירים  הפתרונות  את  לישראל.  מהירה  לכניסה 
מעברי  יחידת  מפקד  שוורץ  אשר  סיפק  והאדיבים 
למרות  הבאים,  פני  את  לקבל  שבא  בחיפה,  הגבול 

שהיה בחופש. חברי נשיאות איפ"א ישראל קיבלו את פני האורחים, על 

האוניה בבוקר, הצטרפו לכל האוטובוסים שיצאו לירושלים וליוו אותם 

במהלך כל היום. בערב נערכה פרידה רשמית ומרגשת על האוניה, בה 

חולקו תשורות והסבר על איפ"א ישראל ומדינת ישראל.

את הנשיאות ייצגו ענת ביבר, אלכס זליקוביץ', אורי אסף, נסר נסראלדין, 

יהודה גולדשטיין, יוסי סוריאנו וכותב שורות אלו.

מסיכום הביקור הקצר בישראל, שלגבי מרבית המבקרים, היה ביקור 

הפנים  בקבלת  רגילה  בלתי  חשיבות  הייתה  המשך,  לו  ויהיה  ראשון 

הישראלית, בליווי, בהסברים ובשיחות שהתקיימו עם חברי איפ"א. בין 

המבקרים היו קצינים בכירים ממשטרות רבות והיה חשוב להסביר על 

משטרת ישראל, מדינת ישראל ואיפ"א ישראל.

אודיסיאוס  מייקל  העולמי  איפ"א  מנשיא  הגיעו  נרגשים  תודה  מכתבי 

ומחברי איפ"א נוספים, כמו המזכ"ל של סניף הונגריה, אטילה סילאגי 

שכתב: "היה מרגש מאוד ותודה על הליווי החברי, מקווים להיפגש שוב 

בישראל!"
 נשיא איפ"א העולמי מברך את המארחים

מנשיאות איפ"א ישראל
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הצלחה בכנס העולמי במוסקווה
גל שרון רכזת ספורט ונציגת ישראל לכנס העולמי

הצלחה גדולה וחסרת תקדים לאיפ"א ישראל בכנס העולמי שנערך בין 
ה-16-21.9.08 במוסקווה. את סניף ישראל ייצגה הח"מ ועיקר ההישגים 
היו בהצבעות לטובת ישראל, הבאת כנסים בינלאומיים ארצה, הוקרה 

על הישגים יוצאי דופן וזכייה בתחרויות עולמיות.
הקונגרס העולמי ב-2012 יערך בישראל: קונגרס עולמי נערך אחת 
לשלוש שנים, בשונה מכנס עולמי הנערך כל שנה. בקונגרס נערכות 
הציעה  ישראל  התקנון.  את  לשנות  וניתן  הארגון  למוסדות  בחירות 
לקיים את הקונגרס העולמי ב-2012 בישראל. ב-2009 יערך הקונגרס 

בטורקיה. הכנס ב-2010 בצרפת וב-2011 ברומניה.

האחראית על הכנסים הללו, ונציגי אוסטרליה, שאירחו 
את הכנס השנה, התקיימה במוסקווה. הוועדה תגיע 
לישראל במהלך חודש יוני, לאחר הבחירות לפרלמנט 

האירופאי, כדי לעקוב אחר ההכנות.
השנה,  זכה  ישראל  סניף  העולמי:  הספורט  גביע 
הספורט.  בתחום  ההצטיינות  בגביע  לראשונה, 
הגביע מוענק לסניף מצטיין בתחום הפעילות וכמות 
המשתתפים. הגביע הראשון הוענק ב-2000 לאיטליה 
סלובקיה,  סלובניה,  הונגריה,  לאוסטריה,  מכן  ולאחר 
רומניה, רוסיה, פולין, ספרד, אירלנד, צ'כיה, ולטוויה. 
הפעילות  על  כהוקרה  ישראל,  של  הוא  השנה  הגביע 
כפול  קיים  ישראל  )סניף  הספורט.  בתחום  הרבה 
עם  סניף  גרמניה,  אחריו,  שבא  מהסניף  פעילויות 

60,000 חברים(.
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הצעה  העמידה  ודנמרק  מאחר  מיוחד,  באופן  קשה  הייתה  ההצבעה 
אירופאית.  ותמיכה  העולמית  בנשיאות  נשיא  סגנית  לה  ויש  נגדית 
מקום  אילת,  על  הסברה  סרט  הופק  יסודית,  הכנה  עבודת  נעשתה 
הופק  המתוכנן.  הידידות  שבוע  לקראת  ישראל,  ועל  המיועד  הכנס 
מידעון באנגלית שריכז את הנתונים העיקריים, הוכנה מצגת תמציתית 
וכל משתתף בכנס קיבל את הסרט והמידעון. ההצגה שנעשתה על ידי 
נציגת ישראל, זכתה לשבחים רבים והשיגה את מטרתה. ישראל זכתה 

ברוב קולות גדול והקונגרס יערך בישראל ב-2012.
הכנס ב-2012 יפתח את אירועי 50 שנים לסניף ישראל. הקונגרס יערך 
באילת ולאחר מכן יתקיים שבוע ידידות שיתחיל בדרום ויכלול את כל 

הארץ.
הנוער  כנס  את  לארח  הציעה  ישראל  ב-2009:  העולמי  הנוער  כנס 
העולמי ב-2009 בישראל. ההצעה התקבלה פה אחד. נושא הכנס יהיה: 
"בעקבות התנ"ך " והוא יערך במשך שבועיים, בסוף חודש יולי 2009. 
לישראל יגיעו 50 בני נוער מכל העולם, ללמוד על ישראל, איפ"א ומשטרת 
העולמית,  התרבות  לוועדת  ישראל  נציגי  בין  ראשונה  פגישה  ישראל. 

איפ"א:  המנון  והקלטת  הפקת  על  הערכה  תעודת 
על  העולמית  איפ"א  מנשיאות  הוקרה  בתעודת  זכינו 
וסרט,  דיסק  הפקת  איפ"א,  המנון  הקלטת  מבצע 
של  רשמי,  אירוע  בכל  מעתה,  העולם.  לכל  שחולקו 
תזמורת  עם  יפתח  האירוע  העולם,  בכל  איפ"א, 
או  דיסק  ע"ג  ההמנון,  את  המנגנת  ישראל  משטרת 
סרט די. וי. די. ההפקה נעשתה על ידי רכז התקשורת 

ד"ר ערן ישראל.
תחרות הצילום העולמית לשנת 2008: ישראל זכתה 
)סנ"ץ  העולמית.  הצילום  בתחרות  הראשון  במקום 
ציונים  וב-10  רביעי  במקום  וכן  ממג"ב(  זיו  אמנון 
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שחולק  בדיסק  המופיעים  מהצילומים  שליש  לשבח. 
הצילומים   47 את  )המרכז  בעולם  הסניפים  לכל 
בכל  יוצגו  הצילומים  מישראל.  הם  ביותר(,  הטובים 
העולם ובנוסף לכך תופק תערוכה בישראל שתעבור 

בין היחידות וסניפי איפ"א עם הצילומים המצטיינים.
ישראל זכתה גם להוקרה על תחרות הצילום הלאומית, 
שכללה 1700 צילומים )מתוכם רק 122 שעלו לשלב 
שהוגשו  הצילומים  ואיכות  לתחרות(  נשלחו  הגמר, 
זוכים  שאנו  ברציפות,  השנייה  הפעם  זו  לתחרות. 

במקום ראשון בתחרות הצילום.
הערכה על פעילות תרבות: סניף ישראל זכה להוקרה 
וכמות המשתתפים.  על היקף הפעילות התרבותית, 
בגלל  בעיקר  בעולם,  הראשון  במקום  נמצאת  ישראל 
התרבות  רכז  של  בניהולו  שנעשו  הגדולות  ההפקות 

יהושע לויה.
במהלך  הושגו  לעצמנו  שהצבנו  היעדים  כל  לסיכום: 
הכנס והרבה מעבר לכך, הרבה בזכות חברי הנשיאות, 
שותף  שהיה  מי  וכל  הארגון  הנהלת  הסניפים,  יו"ר 
לפעילות הגדולה של סניף ישראל. אני מאחלת לכולנו 

המשך תנופה ועשייה הזוכה בהוקרה גם מעבר לים.

נשיא איפ"א הונגריה שהוא גם סמפכ"ל המשטרה

נציגת ישראל עם נציגי פקיסטן

אולם הכנסים
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ח ו ר י א

ענת ביבר
רכזת אירוח

משלחת טטרסטאן בביקורה במכללת נעורים
ענת ביבר - רכזת אירוח

של  לביקורים  וייצוגי  חם  לבית  הפכה  בכירים  לקצינים  המכללה 
מאוקראינה,  במשלחת  היה  כך  בכירים,  קצינים  הכוללות  משלחות 
שכללה מפקדי בתי ספר משטרתיים וכך לגבי המשלחת מטטרסטן. 
המשלחות הללו כוללות קצינים בכירים בדרגות גנרל, חלקם מפקדי 
ישראל באמצעות  וקציני מטה בכירים. המפגש עם משטרת  מחוזות 
להיפגש  מידע,  לתת  מאפשרים  משטרה,  ללימודי  והמרכז  המכללה 
עם קצינים איכותיים ולנהל דו-שיח מקצועי בנושאי משטרה מגוונים. 
משטרת  לתדמית  רבות  תורמים  המופתי  והאירוח  הללו  המפגשים 

ישראל בעולם ומביאים לנו ההרבה כבוד.
בביקור השתתפו: מפקד המכללה - תנ"צ אהרון אקסול, מד"ר המכללה 

- נצ"מ עידן, מפקד בסכ"מ - נצ"מ יעקב נחמיה.
למתורגמנים  המארגן,  ולצוות  המכללה  למפקד  להודות  הזדמנות  זו 
המכללה  מפקד  רל"ש   - גינת  לאה  לגברת  ובמיוחד  וולדמיר  אלכס 
כך מכובדת  כל  בצורה  איפ"א  ייצוג  ועל  הביקור  על הסיוע בהצלחת 

במכללה.

ואף היו אורחי ממ"ר דן  בחצרים, שרות בתי הסוהר 

בין  בינלאומי  כדור-רגל  במשחק  גן  רמת  באצטדיון 

במקומות  ביקרו  בעיקר  אך  ישראל-שוויץ,  נבחרות 

האורתודוכסיות  היווניות  ובכנסיות  לנצרות  הקדושים 

בנצרת, טבריה וירושלים.

ביקור משלחת איפ"א מיוון
אבי בן בסט - ראש דסק צרפת-בלגיה-יוון.

משלחת  לראשונה  בארץ  התארחה   2008 ספטמבר  חודש  בראשית 
איפ"א מיוון אשר כללה קצינים ושוטרים.

יוון מר פבלוס  בראש המשלחת עמד מפקד מחוז "מקדוניה", בצפון 
יורגוס  מר  במחוזו  מרחב  - מפקד  וסגנו  בדרגתו(  )תנ"צ  ניקולאידיס 
קצינים  הינם  המשלחת  אנשי  ושאר  בדרגתו(.  )נצ"מ  קולטסידס 

ושוטרים ממגוון תפקידים: סיור, תנועה וחקירות.
נשיאות  חברי  ידי  על  חגיגית  פנים  קבלת  נערכה  לארץ  הגעתם  עם 

איפ"א ישראל.
היסטוריה,  תרבות,  בנושאי  שונים  באתרים  ביקרה  המשלחת 
בירושלים,  העתיקה  העיר  כגון:  היהודי,  העם  ומורשת  ארכיאולוגיה 
הרובע היהודי, הכותל המערבי, יד ושם, בעיר חיפה, מוזיאון חיל האוויר 

עיקר התעניינותם הייתה מערכת היחסים בין מדינת 
ישראל לפלשתינאים.

מדינת  את  להכיר  הזדמנות  עבורם  היווה  זה  ביקור 
ישראל השונה מהתמונה הניבטת ממסכי הטלוויזיה.

פרידה  מסיבת  לכבודם  נערכה  הביקור  שבוע  בתום 
במועדון סטלה  הנשיאות  חברי  בנוכחות  יווני  בסגנון 
בתל אביב ומן המפורסמות הוא שהעם היווני חי על 

מנת ליהנות ולשמוח ואת היתר אשאיר לדמיונכם.
ישמשו  הם  כי  ובטוחוני  עמוקה  הייתה  התרשמותם 

כשגרירינו ביוון, וביקור זה יהווה סנונית ראשונה.

אירוח בדירת איפ"א בת"א

מכתבו של אורח מגרמניה
פעם נוספת, תודה רבה על האפשרות לשכור את דירת 

נחמדה הממוקמת  דירה מאוד  זו  אביב.  איפ"א בתל 

מעולה, במרכז העיר.

אני רוצה שתדעי שמאוד התרשמתי מהמדינה שלכם 

אבל  בעולם  מקומות  בהרבה  הייתי  כבר  ומהאנשים. 
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אף פעם לא הרגשתי כ"כ רצוי ומבורך. החביבות של 

האנשים שקיבלו אותי, כשוטר-תייר מגרמניה, התרבות 

והמדינה היפה שלכם זה מרהיב.

מנקודת מבטו של חייל לשעבר ושוטר, המדינה שלכם 

עליה בכל האמצעים. הביקור  ושווה לשמור  מרתקת 

בישראל נגע לליבי הרבה יותר מעוד חופשה רגילה.

אני בוודאות אבוא לבקר שוב.

האם תוכלי להעביר מייל זה לענת ביבר, בכדי שיהיה 

שלא  מצטער  מאוד  אני  שלי?  מייל  הכתובת  את  לה 

נותר לי זמן לפגוש אותה הפעם, אך אני בטוח שאפגוש 

אותה בפעם הבאה בישראל.

לארגן  מאמציו  על  לרוני  תודתי  את  מסרי  בבקשה 

אני מבין שהמשטרה  ביקור בתחנת משטרה שלכם, 

שאוכל  מקווה  אני  אלו.  בימים  עסוקה  מאוד  שלכם 

לבקר בתחנת משטרה בפעם הבאה שאבקר.
בברכה,

אלכסנדר

מעוניינים לפגוש אותנו ואף הציעו להכין לנו תכנית ביקור מלאה למשך 
באתרים  בעיקר  נבקר  כי  והבהרנו  להם  הודינו  בבירתם,  שהותנו  כל 

האישיים.
שיחת טלפון עם מיכאל )כאשר כבר היינו בקייב( הבהירה לי כי נציגי 

הסניף "מודאגים" מכך שטרם יצרנו עמם קשר. . .
נפגשנו עם מנכ"ל איפ"א אוקראינה פייטרו אוסטפנקו  יומיים  כעבור 
במהלך  גימ'(,  )ניצב  גידה  אלכסנדר  לנשיא  ראשון  וסגן  גימ'(  )נצ"מ 
הפגישה עמם, חלפנו על פני בניין המשרדים בו שכרו משרד לארגון, 
דעותינו  כי  התברר  עמם  בשיחה  העצמאי.  איפ"א  בית  להקמת  עד 
אמצעים  די  משקיע  איננו  הממשל  דומות:  משטרה  כאנשי  ובעיותינו 
במשטרה ובתי המשפט והמחוקק מקלים בטיפול בעבריינים, וכתוצאה 
מכך התייחסות הציבור למשטרה. . . וכמו כן: השכר בשרות המשטרה. 

. .
מסורת השרות המשטרתי העוברת מאב לבן נהוגה גם כאן, בנו של 
גידה, שהוא עורך דין משמש כקצין בדרגת סנ"ץ ועוסק בהדרכה, גם 
בישראל  לביקור  יגיע  כי  בגאווה  הוסיף  והאב  איפ"א  חבר  כאביו  הוא 

במשלחת האוקראינית, שביקרה בארץ מאז.
במהלך שיחתנו דיברו גם לא מעט על ההפגנות הרבות המתקיימות 

בעיר בעיקר בכיכר המרכזית: כיכר העצמאות.
תודות לעובדה שמגורינו בעיר היו באזור כיכר העצמאות, היינו עדים 
לכל אותן הפגנות ועצרות ולנוכחות השוטרים סביב. באחדים מעמודי 
הבניינים בסביבה מכסה זכוכית את כתובות הגרפיטי שהותירו במקום 
מפגיני "המהפכה הכתומה". כל יום במהלך שהותנו במקום היו הפגנות 
בכיכר ולעיתים שתי הפגנות סותרות האחת מול האחרת. המשטרה 
נוכחת במקום, אך לא בהפרדה בין הצדדים אלא סביב, והסדר הציבורי 
נשמר על ידי סדרני ההפגנות. אחת ההפגנות רבות המשתתפים הייתה 
נגד הצטרפות אוקראינה לנאט"ו שהתקיימה במהלך ביקורו של נשיא 
וכן פריסה  ימים היו בעיר הפרעות לתנועה,  ארה"ב במקום, באותם 
של שוטרים לאורך דרכים בצורה שאיננה שונה מזו המוכרת לנו בעת 

ביקורים ממלכתיים כאן בארץ.
מחודשת  התארגנות  קלה,  התאוששות  מאוקראינה,  ארצה  חזרה 
קירוב ממתין  איפ"א מסניף  חבר  במוסקבה.  הנחיתה  ויציאה הפעם 
לי במקום ויחד נצא לתחנת הרכבת. סיום יום העבודה ותושבי העיר 
סוף  את  לבלות  כדי  העיר  מן  היציאות  לכיוון  במכוניותיהם  נדחקים 
השבוע בבתים אשר רבים מחזיקים מחוץ לעיר, לכן דרכנו למרכז העיר 

מתנהלת בנוחות וללא לחץ תנועה.
לילה.  ברכבת  שינה  לקרון  עלינו  הרכבת,  בתחנת  המתנה  כעבור 
חזית תחנת הרכבת  מול  קירוב,  לעיר  הגענו  למחרת בשעות הבוקר 
צג ווידאו ענק ועליו אני מבחין בסמל איפ"א וכיתוב ברוסית, התמונות 

מתחלפות ושוב סמל איפ"א ושוב כיתוב וסמל איפ"א חוזר.
מה זה? שאלתי את המלווה שלי. . . פרסומת לקולג' שלנו שאליו אתה 

מוזמן!
אכן, זו הייתה הסיבה שלשמה הגעתי לקירוב, עיר מחוז שנשיא איפ"א 
בחודש  עוד  רוסיה.  איפ"א  לנשיא  ראשון  כסגן  גם  משמש  המחוזי 
של  המיוחדת  לפעילותו  התוודעתי  האיטלקי  הסניף  בכנס  ספטמבר 

מה לכהן בבית הקברות
אורי בר-אל ראש דסק איטליה

המופיע  זה  משפט  הקברות?  בבית  לכהן  מה 

במקורותינו, שפירושו דבר חריג ולהלכה בלתי מוסבר, 

הנסיעה  וליל  למוסקבה  הטיסה  במהלך  במוחי  ניקר 

ברכבת לעיר קירוב: מה לי, ראש דסק איטליה באיפ"א 

ישראל, ולרוסיה ואוקראינה?

חודש קודם סיפר לי ידידי מישה שאולי, יליד קייב )בירת 

אוקראינה(, ובתפקידו האחרון במשטרה נציג המשטרה 

ברוסיה, כי עליו לנסוע לקייב לאירוע משפחתי. כחובב 

בא!  אני  גם  העגלה",  על  "קפצתי   - ונסיעות  טיולים 

יופי, הייתה תגובתו של מישה: תדאג לקשר עם סניף 

איפ"א המקומי ותבדוק אפשרויות אכסון שם.

זינגרמן,  מיכאל  ואוקראינה  רוסיה  דסק  ראש  טלפון 

אשר בעקבות שיחה עמם הודיע לי שנציגי הסניף מאד 
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סניף זה, במהלך הזמן שחלף הוזמנתי, אם רצוני בכך, לבקר במקום. 
ויזה וכו'( והדרך  עכשיו עם תום כל ההכנות )תאומים, ערכת מדים, 
הארוכה, הגעתי. הסניף המקומי התארגן לארח אותי בצורה מכובדת, 
הם היו רבים ומתחלפים ואני אחד, כך שהייתי צריך מדי פעם להסביר 

להם כי אני מבקש גם מעט לנוח.
שני מפגשים רשמיים תוכננו לי, הראשון היה כינוס של אנשי המחוז, 
העירייה וכוחות המשטרה העוסקים כולם בהיבטים שונים של מניעת 
עבריינות הנוער, למפגש הוזמנו כחמישים נערים המהווים את מועצת 
וכן חמישה נערים אשר פועלים בהתנדבות למניעת עבריינות  הנוער 
ולגישור בין נוער מנותק לבין הנערים המצויים במסגרת בי"ס.  נוער, 
במהלך מפגש זה נמסרה למפקד המכללה ערכת מדים מושלמת של 
שוטר ישראלי )מדים כחולים( כדי שניתן יהיה להציגה במוזיאון אשר 
הם מקימים, זוהי ערכה שנייה בלבד למוזיאון זה. מפגש שני היה שיחה 

והרצאה לתלמידי המכללה ומוריה.
המכללה, אין שם מתאים לקולג', משמשת בעצם כבית ספר מקצועי 
באחד  ילמדו  במכללה  אשר  תיכון  בי"ס  בוגרי  אליו  מתקבלים  גבוה, 
אש.  וכיבוי  המסים  כללית, משטרת  חוק  אכיפת  מסלולים:  משלושה 
המכללה  בוגרי  כאשר  הסכם  קיים  המשטרה  לכוחות  המכללה  בין 
מתקבלים באופן ישיר לשרות בגופים אלו ואף מתחייבים לשרת בהם 
שלוש שנים. לשאלתי נעניתי כי אנשי כיבוי האש אינם נחשבים שוטרים 
)כפי שהיה בעבר באיטליה(, אך יש דרישה ללימודים מקדימים, ולכן 

מגמת הלימוד במכללה.
תלמידי המכללה הביעו בשאלותיהם התעניינות רבה בחיים בישראל 
בכלל ובתנאי השרות במשטרה בפרט, כמו כן הייתה התעניינות רבה 
בהשוואה בין תנאי השרות וכן בנושא שרות נשים במשטרה כגון אחוז 
בשרות  הקלות  וכן  ממלאות  הן  אותם  תפקידים  דרגותיהן,  הנשים, 
הן  כי מספר תלמידות במכללה  כך הבנתי  לאמהות. בתוך  הניתנות 
הוא  למשפחה  הילדים  מספר  כי  לראות  נוכחתי  אמהות.  כבר  עצמן 
נמוך, והאמהות צעירות. במכללה צוות מרצים קבוע וצוות של אורחים 
שהם קציני משטרה בשרות פעיל וכן אותם גמלאי משטרה אשר הקימו 
וגרמנית  לאנגלית  מורות  שתי  כלולות  הקבוע  בצוות  המכללה.  את 
)אשר שימשו לי כמתרגמות בעת ההרצאות(, משום החשיבות הרבה 
בדיבור  יכולותיהם  והעלאת  לשיפור רמת השוטרים  שמייחס השלטון 
בשפות הזרות. למען הדיוק, הדבר עדיין איננו מורגש בשטח. . . אמנם 
קל יותר למצוא דוברי גרמנית ברוסיה מאשר דוברי אנגלית )מסיבות 
מאשר  יותר  מאפשרת  איננה  לרוב,  הגרמנית,  רמת  אך,  היסטוריות( 

שיחה בסיסית.
טטרי  ממוצא  )הוא  שפירוב  מיכאלוביץ'  איגור  הוא  המכללה  מנהל 
הרכבות  במשטרת  שרת  הוא  שמו(  למרות  יהודי,  קשר  כל  ומכחיש 
בדרגת ניצב משנה. ומשמש כסגן ראשון לנשיא המחוזי. הנשיא המחוזי 
הוא ניקולאי קושייב אשר שרת גם כן בדרגת ניצב משנה ומשמש גם 

כסגן נשיא איפ"א רוסיה.
לא  לנין(,  )רח'  איפ"א בקירוב מצוי באחד הרחובות הראשיים  משרד 
רחוק ממטות המליציה )משטרה( וה-פ. ס. ב. )בולשת הקג"ב בשמה 
מכובדים  גביעים  ארונות  שני  מצויים  איפ"א  משרדי  בתוך  הקודם(. 

ביותר, הישגיה של נבחרת הכדורגל של איפ"א קירוב 
באליפות  אף  אלא  רוסיה  באליפות  רק  לא  שזכתה 
אירופה שנערכה בהולנד, ומדובר במספר זכיות, כפי 

שניתן יהיה להתרשם מן התמונות.
על  שונים  עמיתים  בפני  חזרו  במקום  שהותי  בעת 
במכללה.  לבקר  מישראל  שהגעתי  לכך  הערכתם 
מפגש מעניין נוסף היה לי עם בוריס יוספוביץ', הוא 
וכעת  ומודיעין,  חקירות  כקצין  רפ"ק  בדרגת  שרת 
לאחר שפרש לגמלאות הוא מעביר את זמנו בין קירוב 
לבין בת-ים וכרמיאל: בין ביתו, בנו ובתו ונכדיו הגרים 
בארץ וכן ביקורים אצל אחיו בירושלים, לשאלתי מדוע 
רוטטת  כרסו  כאשר  ענה  ארצה  הוא  גם  עולה  איננו 
מצחוק: את זה קשה להחזיק בחום הקיץ של ישראל. 

. .
מורה  הדברים  את  לי  תרגמה  זה  מפגש  במהלך 

לאנגלית וגרמנית העובדת במכללה.

צליינות אמיתית
אורי בר-אל ראש דסק איטליה

באחד הימים הראשונים של חודש ספטמבר מצאתי 
נשיא  קווה,  מפרנצ'סקו  במשיבון  מודאגות  הודעות 
הבירה  עיר  כלולה  שבתחומו  )המחוז  לאציו  איפ"א 
ידעתי מה לצפות  רומא(, אשר ביקש לדבר עמי. לא 

ומיד התקשרתי אליו. . .
מתכננים  שלי  הגזבר  שהוא  ובעלה  שלי  הסגנית 
הרפתקה: הם מתכוונים להגיע לירושלים מיריחו ברגל 

בסוף החודש, האם זה בטוח והאם זה אפשרי?
הבהרתי את תמיהתי ואז התקשרתי אל בני הזוג. . .

בקונגרס  לראשונה  פגשתי  ופאולה  סלבטורה  את 
הלאומי של איפ"א איטליה לפני כשנה, אך איך לזכור 
את פניהם, הם לא נתנו לי כרטיס ביקור עם תמונה. . 
. טוב נדבר "על עיוור". התברר כי מסעם של בני הזוג 
יותר, מדובר הוא במסע צליינות אשר הם  קשה עוד 
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אמורים לערוך עם קבוצת חברים כאשר התכנון הוא 

להגיע מנתב"ג לעכו, ומשם להמשיך ברגל לירושלים 

בקטעים של כ-20 ק"מ צעידה ביום. הבעתי בפניהם 

מדופלמים  מטיילים  שאפילו  באומרי  הערצתי  את 

כישראלים אינם עורכים מסע כזה ובעיקר לא בחודש 

זה. . .

שמפגש ביום ששי האחרון של הרמאדן בשער יפו, לא נשמע לי כמשהו 
מלבב לאור הגבלות התנועה סביב העיר העתיקה.

לבסוף נערך המפגש ברחבת הכניסה לכנסיית הקבר, הפעם על רקע 
מאות  צופים  מסביב  כאשר  ביבר,  ענת  הגב'  עם  ישראל  איפ"א  דגל 

מבאי המקום. . .

מפגשים מוזרים
אורי בראל ראש דסק איטליה

פחות  שבהם  ובמקומות  ברגעים  מתקיים  איפ"א  חברי  עם  המפגש 
מכל ציפינו להם.

זומנתי לצאת עם משלחת תנועת הצופים לפולין, בקבוצה של כ-130 
נערים, כמקובל מלווה גם על ידי רופא. מפגש המשלחת לתדרוך בטחון 
למחרת  והרופא.  המאבטחים  גם  הופיעו  ובו  התקיים  היציאה  טרם 
בנתב"ג נפגשנו מחדש, ולהפתעתי הבחנתי על דש חולצתו של הרופא 

בסמל איפ"א. "היי מה זה? באיזו זכות?
או אז נודע לי כי רופא המשלחת הוא גמלאי שב"ס מצפון הארץ: דר' 

א-ן אשר ביקש לשמור על סודיות רפואית של שמו. . .
תפקידנו  מילוי  תוך  יכולנו  בו  מקום  בכל  יחדיו  המשכנו  שמיד  מובן 

במשלחת.
רבה הייתה הפתעתנו כאשר ביום השני למסע, מול אנדרטת מרד גטו 
ועליהן סמל  כחולות  חולצות  לבושי  אנשים  של  קבוצה  פגשנו  וורשה 
איפ"א. היי הן גם נושאות את הכתובת ישראל. . . עוד מפגש איפ"א מוזר 
עם משלחתנו שיצאה לביקור בפולין. . . אשר מפאת לוחות הזמנים של 

שתי המשלחות, לא נתאפשר להם ולנו לפתח את המפגש.

נשיא איפ"א רומניה בראש משלחת מבקר 
בארץ

אריה - לוציאן קרמר ראש דסק רומניה
לשמחתנו, סוד גלוי הוא שהיחסים בין איפ"א -ישראל ואיפ"א-רומניה 
הינם בין הטובים שיש לנו עם סניף של מדינה אחרת והשנה כסימן 
לקשרים אלה, בראש המשלחת שביקרה בישראל עמד הנשיא הרומני 
 Profesor-Dr Costica( וויקו  קוסטיקה  פרופסור-ד"ר  הארגון  של 

.)Voicu
ואולי יד המקרה, כמו הנשיא שלנו מר יעקב טרנר, גם הנשיא הרומני 

מילא את הבכיר שבתפקידי המשטרה - מפכ"ל משטרת רומניה.
גבי  מר  העולמית,  באסיפה  נציגינו   1998 בשנת  חשוב,  פרט  ועוד 
וקסברגר ז"ל סייע ופעל לצירוף משטרת רומניה לאיפ"א העולמי, נתון 
הינו  הרומני  הסניף  וכיום  איתם  היפה  היחסים  מערכת  את  המחזק 

השני בגודלו בעולם עם כ-45000 חברים.
לאחר הכנת התוכניות לאירוח ב-9.9.08 בשעה מאוחרת בלילה, נחתה 
וחברים והתקבלו בחום ע"י חברי  בנתב"ג המשלחת בת 12 חברות 
מזכ"ל  סגן  גולדשטיין  יהודה  וד"ר  האירוח  רכזת  ביבר  ענת  הנשיאות 

איפ"א-ישראל וכן על ידי, כראש הדסק הרומני. ומשם למלון למנוחה.
למחרת ובמשך שבוע ימים המשלחת טיילה וסיירה כמעט בכל הארץ 

במקומות  מסעם  במהלך  אבקרם  כי  להם  הבטחתי 
בהם יתאפשר לי הדבר.

לאחר שכבר צעדו מספר ימים וחצו את הגליל פגשתי 
וחולצות  גבוה, שני כובעים  אותם ומצבם רוחם היה 
איפ"א נמסרו להם כדי שיבדילו אותם מן הקבוצה אם 
וכאשר יהיו זקוקים להם. . . הופתעתי כאשר סלבטורה 
שלף מתיקו את דגל איפ"א אותו הביא עמו מאיטליה 

ופרס אותו כרקע למפגשנו. . .
הבטחתי לעצמי כי למפגש הרשמי הבא אגיע גם אני 

עם דגל. . .
בעיית  אך  לירושלים,  הגיעם  עם  היה  הבא  המפגש 
לפיכך  רשמי,  למפגש  להפוך  ממנו  מנעה  תנועה 
משום  זאת  למנוע  ניסיתי  למחרת.  להיפגש  קבענו 
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ירושלים, תל-אביב, חיפה, טבריה נצרת ובאר-שבע ומה שביניהן, על פי 
תוכנית שהוכנה בקפידה עבורם בדגש על המקומות החשובים ביותר 

במדינת ישראל, להיסטוריה שלנו, למקומות הקדושים לנצרות ועוד.
בנצרת,  הבזיליקה  רבין,  יצחק  קבר  הקבר,  כנסיית  הכותל,  ושם,  יד 
ביקורים  כמובן  ועוד.  נקרות  הבהאיים,  הגנים  האושר,  בהר  הירדנית, 

בקניונים, אנחנו חו"ל וברוך השם יש אצלנו מה לקנות.
פנים  וקבלת  תל-אביב  במחוז  ביקור  דגש,  קיבל  המשטרתי  הפן  גם 
במוזיאון  ביקור  שכלל  במלמ"ש,  ביקור  החבלה,  ובמערך  הממ"ז  ע"י 
המשטרה ובמגמת החבלה, הסבר מקיף של סנ"צ יוסי דוידוביץ קצין 
הלוגיסטיקה ובמקרה גם נכחו לראות את ההכנות של קורס הקצינים 
שעניין  נושא  המתחייבת,  הלוגיסטיקה  וכל  הזיווד  ההערכות  לתגבור. 
במיוחד את מפקד האקדמיה לקצינים של משטרת רומניה פרופסור-

)Profesor-Dr Vlad Barbu( דר ולד ברבו
יעקב,  עמוס  תנ"צ  ע"י  ואירוח המשלחת  עובדה  מג"ב  בבסיס  ביקור 
מפקד בה"ד מגב, כאות הוכרה לאירוח המשלחת הישראלית שביקרה 

השנה ברומניה, ושהוא עצמו שימש כראשה.

של  בביתו  קפה"  "לכוס  אירוח  קטנה  הפתעה  ועוד 
נפתלי לוי, חבר הנשיאות, בעת הביקור בבירת הנגב.

המשלחת  שביקור  לסכם  שניתן  ומשוכנע  בטוח  אני 
הרומנית בארצנו השאירה התרשמות בלתי רגילה על 
כל אחד מהאורחים המכובדים ובראשם נשיא איפ"א 

רומניה.
וניתן לציין בביטחון מלא שקיבלנו 12 אורחים של חברי 
איפ"א - רומניה ובסיום ביקורם בארץ שלנו, ובחזרתם 
לארץ מולדתם, לרומניה, יש לנו 12 שגרירים של רצון 

טוב של מדינת ישראל ושל איפ"א ישראל.

הצלחת ביקור המשלחת הרומנית היא 

בזכותם של אנשים רבים ועל כך תודתי 

נתונה:
לניצב פרנקו - ממ"ז תל-אביב

לתנ"צ עמוס יעקב - מפקד בא"כ מגב
לסנ"צ יוסי דוידוביץ - קצין הלוגיסטיקה מלמ"ש

לגב' ענת ביבר - רכזת אירוח ארצית
לדר' יהודה גולדשטיין - סגן מזכ"ל איפ"א ישראל

למר מאור יהודה - סגן ראש דסק רומניה

מכתב תודה
ניסים מור ניצב ממ"ז מרכז

העזרה  על  ביבר  ענת  אירוח  לרכזת  להודות  ברצוני 
שקיבלתי באירוח קציני משטרה מגרמניה ומשווצריה, 
של  מהיכולת  והתרשמו  לאחרונה  בארץ  ביקרו  אשר 
איפ"א ישראל לארגן להם פגישות עם חברים וביקורים 

במשטרה. כל זאת בזכותה של ענת, רכזת האירוח.
ברצוני לציין שאני בתפקיד זה שנים רבות ולא זכיתי 

בשנים עברו בתמיכה כזו כמו כעת.

יעקב אדרי

נשיא איפ"א מר יעקב טרנר
חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א
צוות המנגנון

משתתפים בצערך ובצער המשפחה 
על מות אביך

שלא תדעו עוד צער
שתנחמו משמיים

משה יוסף

יו"ר סניף גמלאי איפ"א אשדוד
נשיא איפ"א מר יעקב טרנר

חברי נשיאות איפ"א
מנכ"ל איפ"א
צוות המנגנון

משתתפים בצערך ובצער המשפחה 
על מות אמך

שלא תדעו עוד צער
שתנחמו משמיים
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בהמשך לסיכום הפעילות לשנת 2007 ומגמות לשנת העבודה 2008 בתחום הנסיעות כפי שפורסם בביטאון איפ"א, גיליון 44, 

להלן מפורטים הנתונים שבאים להציג את העשייה במספרים במשך 10 החודשים של שנה זו
)ינואר- אוקטובר 2008(.

משלחות לחו"ל:
במסגרת הקשרים הבינלאומיים עם סניפי איפ"א השונים בעולם, השנה ביקרו בחו"ל 8 משלחות כמפורט להלן:

סגן יו"ר המשלחת/ מתורגמןיו"ר המשלחתמס' משתתפיםתאריךיעד

משה בן בסט- יו"ר סניף איפ"א ביטון דוד- ממ"ר דן16-24/6/0812יוון
מחוז ת"א

בר ניסן אברהםיעקב עמוס- מפקד מג"ב ירושלים30/6-7/7/0812רומניה

יורי שמסייב- יו"ר סניף מחוז ש"יעלי זמיר- סממ"ז ש"י7-14/7/0812מוסקבה

רמי זוננפלד-ראש מה"ד וקצין 12-19/8/0812הונגריה
חינוך ראשי

יידוב עינת

אורי שלוניסים מור- ממ"ז מרכז21-28/8/0812טטרסטאן

עאדל פארס- יו"ר סניף גמלאי טוביה ברונר26/8-2/9/0811פולין
גליל עליון

בוריס קייזרמןטוביה גולן2-9/9/0812אוקראינה

אורי אסף- רכז סניפים בנשיאותאמנון משעלי- ראש מת"ח 9-16/11/0813טורקיה

סה"כ 96 איש

כנסים בחו"ל:

ובפורומים  בכנסים  השתתפו  נציגנו  השנה  במהלך 

הנוער  בכנס  לרבות  שונות  במדינות  בינלאומיים 

שנערך באוסטרליה:

מס' המקוםהנושא
משתתפים

כנס מדינות הים 
התיכון

4איטליה

2 )בני אוסטרליהכנס הנוער הבינלאומי
נוער(

1רומניהכנס שנתי 
2קפריסיןכנס שנתי 

2רוסיהקונגרס שנתי עולמי

טיולים מאורגנים ונופשונים 
בחו"ל:

לאור הביקוש הרב של חברינו להשתתף במשלחות 

לחו"ל אל מול היכולת המוגבלת שלנו לבצע חילופי 

השנה  בעולם,  השונים  הסניפים  עם  משלחות 

סיבסדנו ב- 100 $ כל חבר שבחר להצטרף לקבוצה בטיול מאורגן 
על  ופורסם  כפי שהותווה  כנפי משק  הנסיעות  באמצעות חברת 

ידינו.
בפעילות זו נטלו חלק 3312 חברים ובני משפחותיהם.

ניצול הפנאי, טיולים חד יומיים:
תוך  החולפת  השנה  במהלך  מיוחדת  לב  תשומת  קיבל  זה  נושא 

עידוד הסניפים והחברים ליטול חלק בפעילות חשובה זו.
במקומות  משק  כנפי  חברת  באמצעות  שבוצעה  זו  פעילות 

המתויירים ביותר בארץ סובסדה עד 90 ₪ למשתתף.
בפעילות זו נטלו חלק 1125 חברים.

נופשונים בארץ:
בשנה החולפת ניתן דגש מיוחד לאפשר לחברינו ובני משפחותיהם 
עונת  פי  על  ביותר  האטרקטיביים  הנופש  באזורי  בארץ  לנפוש 

תיירות הפנים במחירים מוזלים.
בפעילות זו נטלו חלק 182 חברים.

סיור לימודי ליושבי ראש הסניפים:
לראשונה השנה נערך סיור לימודי ליושבי ראש הסניפים כדי להציג 

אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות
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בפניהם את מגון האפשרויות לפעילות נופש ברחבי הארץ.
בפעילות זו השתתפו 40 חברים.

לסיכום:

שרותי נסיעות
16 טיולים חד יומיים. סה"כ השתתפו: 1125 אנשים.

4 נופשים בארץ. סה"כ השתתפו: 91 חדרים זוגיים = 182 אנשים.

נסיעות: סבסוד היסעים בנופשים
גמלאי כפר סבא לראש הנקרה  #

גמלאי נתניה לצפת  #

גמלאי גליל עליון יום ספורט  #

גמלאי גליל עליון לחמי טבריה  #

גמלאי גליל עליון לאילת  #

גמלאי בית ג'אן לטבריה  #

גמלאי גליל עליון למיני ישראל  #

סיור יושבי ראש סניפי איפ"א
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

כבר אמרנו שאיפ"א כארגון לומד ומתחדש משקיע לא מעט בכל 
הקשור לניצול תרבות הפנאי של חברי בארגון ובני המשפחות.

הסניפים  ראש  יושבי  את  רואים  הנשיאות  חברי  אנו  זו,  במסגרת 
כעמודי התווך, שבאמצעותם מבקשים להגיע עד לאחרון החברים, 
כאשר הם כדי להביא לידיעתם באופן שוטף את כל מגוון הפעילויות 
ולסייע  גדול,  בארגון  כחברים  לרשותם  שעומדות  והאפשרויות 
ורצונו בשורה  ולהשתתף, כל אחד על פי בחירתו  בידיהם לבחור 
רחבה של נופשונים, טיולים, בילויים חד יומיים, פעילויות תיירותיות 

ותרבותיות.
על מנת לאפשר ליושבי הראש להכיר מקרוב את כל האפשרויות 
הללו, יצאנו לסיור לימודי ראשון מסוגו שבו נטלו חלק כ- 40 יו"רים 

מכל רחבי הארץ.
הסיור אורגן בשיתוף פעולה הדוק עם חברת כנפי משק ובסיועו 
 14-17/9/08 התאריכים  בין  נערך  והוא  ויילר  אמיר  מר  של  הרב 

והפעם לאזור דרום הארץ וים המלח.
נושאים  של  רחבה  קשת  הפורום  בפני  הוצגו  הסיור  במסגרת 
ואפשרויות בתחום התיירות שיכולים לשמש כבסיס לתכנון פעילות 

לכלל חברי איפ"א באשר הם.
לכולנו  רבות  תרם  וענייני  אינטנסיבי  שהיה  שהסיור  תקווה  אני 

להמשך פעילות מבורכת.
תודה מקרב לב לכל המשתתפים לרבות חברי הנשיאות שכיבדו 

את הקבוצה בנוכחותם בים המלח.
כמובן תודה מיוחדת לכל אלה שארגנו ועזרו בידינו על מנת להוציא 

את הסיור מין הנייר אל הפועל.

טיול לבולגריה - כנפי משק
רמי מור )נצ"מ גימ'(

בגיליון מס' 43 של שורות איפ"א, התפרסמה מודעה 
על טיול לבולגריה " שום פלפל ושמן זית " למשך 8 
ימים בעלויות זולות עם סבסוד של איפ"א - נרשמתי 
ושלמתי   26.8.08 לתאריך  השני  למחזור  לטיול 
כזוג-  )נרשמנו  ובתשלומים  באמצעות כרטיס אשראי 

אשתי ואני(.
ערים  כללה  בביטאון,  שפורסמה  כפי  הטיול  תוכנית 
ומעניינת  מפתה  ונראתה  בבולגריה  שונים  ומקומות 

מאוד.
רוח  ומצב  גבוהות  ציפיות  עם  כמתוכנן  לטיול  יצאנו 
טוב ואכן לא התאכזבנו- הביצוע תאם את התכנון ואף 

מעבר לזה.
אמנם הקבוצה כללה קבוצת גיל מתקדמת )גילאי 60 
עד 80 פלוס(, אולם עובדה זו לא הפריעה לטיול לזרום 

ולהתקדם לפי התוכנית.
והדרכה  נכון  אין ספק שהצלחת הטיול הייתה תכנון 
מדריך  הנ"ל  שיר.  מיכאל  מר  המדריך  של  מצוינת 
מנוסה ומקצועי, בעל תכונות שעושות אותו למדריך 
כושר  אכפתיות,  אנוש,  יחסי  סבלנות,  ידע,  מושלם: 

ביטוי ועוד.
כחבר איפ"א ותיק, אשר לא ניצל עד כה את ההטבות 
מודיע,  אני  הטיולים,  בתחום  איפ"א  ע"י  שניתנות 
במסגרות  לטיולים  בעתיד  גם  לצאת  מתכוון  שאני 
לב  ותשומת  מחשבה  שהשקעתם  נראה  איפ"א.  של 
משק  )כנפי  עובדים  אתם  איתן  החברות  בבחירת 

למשל( והתמורה לכספי הייתה מלאה.
אני בטוח שההצלחות הללו מושגות לאור עבודה רבה 
ומאמץ של אנשי איפ"א המופקדים על הנושא ובפרט 
שצבר  הנסיעות  ורכז  נשיאות  חבר  זלקוביץ,  אלכס 

ניסיון וידע בתחומים הללו ומעשיר אותנו מניסיונו.

מלון משטרה בוינה
יורם שגיא, סנ"צ )דימ. (

לפני כשנה ביקרתי יחד עם חבר בעיר היפהפייה ווינה. 
לא זכור לי כיום כיצד עשיתי זאת, אך בסופו של חיפוש 
 FRANZ אינטרנטי הגעתי אל חבר איפ"א אוסטרי, בשם
של  מלון  מצוי  וינה  בעיר  כי  לי  דיווח  אשר   ,BERGER
משטרת אוסטריה, מתקן המזכיר במידה מסוימת את 

בתי השוטר בת"א ובירושלים.
הנהלת  עם  הדוק  בקשר  העומד   ,FRANZ BERGER
לחדר  הזמנה  עבורי  ביצע  דלעיל,  המשטרתי  המלון 
זוגי במלון זה למשך 8 לילות. שהיתי במלון 8 לילות 
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הייתה  אורחים(  )לזוג  החדר  של  הכוללת  והעלות 
53.16 יורו כ-3.3 יורו לאדם ללילה.

כבר אז היה נראה לי כי המקום זקוק לשיפוץ יסודי, 
ואכן זמן קצר לאחר שובי ארצה נסגר המלון למשך 9 
חודשים שבהם נערך בו שיפוץ מן המסד על הטפחות, 

בעלות של כ-4 מיליון יורו.
לפני חודשים מספר גמלה בי ההחלטה לבקר בווינה 
פעם נוספת, והפעם יחד עם אשתי. בעזרתו האדיבה 
של FRANZ BERGER הזמנתי 2 חדרים בודדים )הסבר 
ב-22  לווינה  יצאתי  לילות.   7 למשך  במלון  להלן( 

לספטמבר וחזרתי ארצה ב-29 לספטמבר.
מה אגיד ומה אומר: הגעתי לאותו מלון בו שהיתי בו רק 
לפני שנה ולא הכרתי אותו. הושקעה בשיפוצו עבודה, 
למלון ברמה  אותו כמעט  וחומרים שהפכה  מחשבה 

של 5 כוכבים. איך אומרים החבר'ה: "סוף הדרך".
החלטתי לכתוב את סיפור הביקור הנוכחי שלי בווינה, 
למען כל אותם חברי איפ"א המתכננים לערוך ביקור 
ביום מן הימים בווינה, ומן הסתם יחשפו דרך להוזיל 
ולאו  שוטר,  כל  ווינה.  כמו  יקרה  בעיר  שהייתם  את 
דווקא חבר איפ"א, יכול להזמין לעצמו חדר במלון זה.

להלן כל המידע הנדרש על המלון וכן כל 
הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע הזמנה של 

חדר/ים במלון:
עם  חדרים  מהם   95% חדרים,  כ-80  במלון  יש   .1

מיטה בודדת;
רחוב   ,9 מס'   BERGGASSE ברחוב  נמצא  המלון   .2
שכיות  מכל  הליכה  במרחק  אך  ושקט,  צדדי 
מס'  בבית  זה,  ברחוב  ווינה.  מרכז  של  החמדה 
19, נמצאת הדירה בה התגורר במשך שנים רבות 
הפסיכו-אנליסט היהודי המפורסם זיגמונד פרויד. 
או  מונית  לנהג  מוזיאון.  להיות  הפך  ביתו  כיום, 
אוטובוס ששם הרחוב לא מפיל לו אסימון, מומלץ 
להגיד שמדובר ברחוב בו מצוי מוזיאון פרויד. אין 
על המלון שילוט מאיר עיניים, ועל כן רבים מנהגי 
המוניות בווינה אינם יודעים כלל שבניין מס' 9 הוא 
בעצם בית מלון. דרך אגב, בבית מס' 6 ברחוב זה, 

התגורר גם תיאודור הרצל.
עדין  בו  ואין  אינטרנט  אתר  עדיין  אין  למלון   .3
זה  בשלב  אין  בדרך.  שזה  לי  נאמר  פקסימיליה. 

טעם להתקשר למלון טלפונית )הסבר להלן(.
ומרווחים. בכל חדר מצוי  גדולים  החדרים במלון   .4
מקרר בר לשימוש אישי. לכל חדר צמודים שירותים 
מפוארים ומרווחים. בכל חדר מצויות 2 כורסאות 
ישיבה, שלחן סלוני, שלחן כתיבה, כסא, ארון גדול 
ליד  קריאה  מנורות  המיטה,  ליד  ארונית  ומרווח, 

חימום  רדיאטור  מתלים,  גדול,  ראי  הכתיבה,  שלחן  ועל  המיטה 
בחדר ובאמבטיה, ובקיצור - כל מה שצריך בשביל להרגיש טוב.

השהייה במלון אינה כוללת ארוחת בוקר.  .5
לעומת זאת, בכל קומה בבניין )יש בבניין 6 קומות( מצוי מטבח/  .6

ארוחה.  של  סוג  כל  כמעט  בו  להכין  שניתן  יפהפה,  אוכל  חדר 
המטבח מצויד בכיריים קראמיות, במיקרוגל משולב תנור )גריל(, 

סכו"ם, צלחות, כוסות, ספלים וכו'.
 2 מצויים  הליכה,  דקות  מספר  של  במרחק  למלון,  מחוץ   .7
חברת  של  והשני   BILLA חברת  של  האחד  גדולים:  סופרמרקטים 

.SPPAR
ברחוב בו נמצא המלון, וברחובות הסמוכים לו, מצויות מסעדות   .8

ומזללות מכל הסוגים )כולל כאלו המגישות גם ארוחות בוקר(.
בווינה יש לקחת בחשבון כי "עמך" כמעט ואינם דוברים אנגלית,   .9

לרבות פקידי הקבלה במלון, שהם שוטרים מן המניין.
עלות השהייה ללילה במלון היא כיום 16 יורו. זה אמנם כמעט פי   .10
5 ממה ששילמתי אשתקד, אך כפי שציינתי הושקעו במלון מיליוני 
רוצים להחזיר להם את ההשקעה.  ווינה  והחבר'ה במשטרת  יורו 

עלות שהייה במלון סטנדרטי בווינה היא מינימום 80 יורו וצפונה.
למלון אין חניון משלו, אך הרחוב עצמו והסמוכים לו אינם עמוסים   .11

במיוחד, בעיקר בשעות הערב.
זוג המגיע להשתכן במלון חייב להזמין 2 חדרים.  .12

אין מגבלת זמן של שהייה במלון.  .13
מכיוון  לווינה,  הגעה  קודם  במלון  חדרים  הזמנת  לבצע  חובה   .14
שהמלון, במתכונתו הנוכחית, מבוקש מאד ומצוי בתפוסה מלאה 

מרבית הזמן;
הדרך לבצע הזמנה במלון היא להתכתב בדוא"ל עם הר"מ:  .15

FRANZ BERGER, franz.berger@ipa.at, טלפון +4118026753.   #

רמת האנגלית של האיש היא בהחלט טובה. הבעיה היחידה 
"פיוז  גילו המתקדם. מדובר באיש מבוגר מאד עם  הוא  אתו 
קצר" מאד. אם "מבלבלים לו יותר מדי את המוח" - "הפיוז" 

נשרף לו והוא עונה לא יפה;
FACHINSPEKTOR MARTIN MAGDITS, martin.magdits@bmi.  #

gv.at. זהו פקיד קבלה/שוטר, איש סימפטי ואדיב בצורה יוצאת 
אתו  היחידה  הבעיה  המלון.  לאורחי  לעזור  ואוהב  חייכן  דופן, 
שהאנגלית שלו היא "על הפנים". למזלנו, אשתו דוברת וקוראת 
אנגלית ברמה משביעת רצון, כך שיהיה מי שיקרא ויענה בצד 
האפשרות  את  שיש  למי   .MARTIN אל  שיישלח  לדוא"ל  השני 

לכתוב ל-MARTIN בגרמנית - מומלץ בחום;
 ,STEFANIE LITSCHAUER, Stefanie.Litschauer@polizei.gv.at 'גב  #

הינה שוטרת צעירה העובדת במלון המשטרתי כפקידת קבלה. 
לקרוא  מסוגלת  היא  הדעת.  את  מניחה  שלה  האנגלית  רמת 
סימפטי  הכי  הטיפוס  אינה  היא  פשוטים.  לאימיילים  ולענות 
שנתקלתי בו במהלך שהייתי במלון. אני ממליץ לפנות אליה 

רק בלית ברירה, ואם אפשר - בשפה הגרמנית;
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מכתב תודה סיור לימודי יו"ר סניפי איפ"א
אתי להב יו"ר גמלאי שומרון

ברצוני להביא את תודתי והערכתי על היוזמה להוציא את יו"ר הסניפים 
לסיור לימודי באילת באמצעות כנפי משק בניצוחו של מר אמיר ויילר.

זו  פעילות  בתכנון  הרבה  ההשקעה  על  ויילר  לאמיר  מיוחדת  תודה 
שזכתה להערכה רבה ואנו תקווה שפעילות זו שזכתה להערכה רבה 

ואנו תקווה שפעילות זו תמשיך גם בעתיד.
את  לנו  להנעים  ע"מ  מה שעשית  כל  ועל  הנעימה  החוויה  על  תודה 

השהות בארבעת הימים באילת ובים המלח.
התרשמות זו הייתה לא רק שלי אלא של כל הפעילים.

שייט חלומי
נאסר נסראלדין אחראי על הגזברות

במסגרת הפעילות של רכז הנסיעות, יצאנו לשייט באוניה רויאל איריס 
מסניף  קבוצה  שבתורכיה.  לאלניה,  ימים   4 למשך   2/5/08 בתאריך 
עוספיה גמלאים ועוד חברים נוספים, שהצטרפו מכלל איפ"א. היו על 

האוניה 700 איש מתוכם 150 חברי איפ"א.
הראשונה  בפעם  שחוו  החברים,  ועבור  עבורי  חלומי  היה  השייט 
טוב,  מכל  נהנינו  דופן  יוצאת  חוויה  זו  מצוינת.  שהייתה  ברמה  שייט 

מהפעילות, השירות, היחס החם ושפע אוכל.
השונים  באתרים  ומהמם  מהנה  סיור  ערכנו  באלניה,  בנמל  כשעגנו 

והנוף המרהיב והסוף של הסיור היה בחמם התורכי.
על  ולאיפ"א  הנסיעות  לרכז  להודות  ברצוני  החברים  ובשם  בשמי 
ולהעניק  הפעילות  את  להמשיך  יש  שכזה,  חלומי  שייט  לנו  שאפשרו 

הטבות וסבסוד כפי שנעשה השנה.

ביאן קבלאן

נשיא איפ"א, חברי נשיאות איפ"א
מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון

משתתפים בצערך ובצער המשפחה על מות אמך
שלא תדע צער יותר
ותינחמו משמיים

משפחת בית-און

נשיא איפ"א יעקב טרנר, חברי נשיאות איפ"א
מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון

משתתפים בצערכם
על מות יקירכם בטרם עת

)נצ"מ בגימ'( שמעון בית-און ז"ל
שלא תדעו צער יותר ותינחמו משמיים

בת שבע רוזנצוויג

נשיא איפ"א, חברי נשיאות איפ"א
מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון
יו"ר מלמ"ש מר שעיו עוזי

משתתפים בצערך ובצער המשפחה על מות אמך
שלא תדע צער יותר ותינחמו משמיים

משפחת ברקת

נשיא איפ"א יעקב טרנר, חברי נשיאות איפ"א
מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון

משתתפים בצערכם מות האב
רב-נגד )רנ"ג( בגמלאות

יוסף ברקת ז"ל
שלא תדעו צער יותר ותינחמו משמיים
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ת ו ב ר ת
סיכום פעילות תרבות 2008

יהושוע לויה רכז תרבות
סיכום שנת 2008 בתחום התרבות עומד בסימן של 
השגת היעדים כפי שתוכננו ואושרו באסיפת הפעילים 
הפעילים  אסיפת  בתמיכת  המלח  בים  שהתקיימה 

ונשיאות איפ"א.
החברים  בציפיות  עמדה  העבודה  תוכנית  לשמחתי, 
בתגובות  ביטוי  לידי  שבא  דבר  משפחותיהם  ובני 
שהתקיים  העולמי  בכנס  לשבח  ובציון  החברים 

במוסקבה )קיבלנו בגאווה מקום ראשון(.
תרבות  אירועי   4 שקיימנו  הראשונה  זו הפעם  השנה 
הראשונה  מהשורה  אומנים  בהשתתפות  מרכזיים 
כפי  זוגם  ולבני  איפ"א  לחברי  משמעותי  בסבסוד 

שהבטחנו באסיפת הפעילים.

האירועים המרכזיים היו:
היכל התרבות בת"א בהשתתפות 2,500 חברים.  #

מרכז הקונגרסים בצפון בהשתתפות 2,000 חברים.  #

בניני האומה בירושלים בהשתתפות 2,500 חברים.  #

מרכז האומנויות החדש בבאר שבע בהשתתפות 800 חברים.  #

פעילות קיץ לחברי איפ"א
במסגרת זו קיימנו ימים מרוכזים לחברי איפ"א ובני משפחותיהם ביום 

כיף באתרים הבאים:
לונה גל  #

נחשונית )כולל ימים סגורים לקהל שומרי מסורת(  #

אשקלונה  #

חמי יואב - טריפונס  #

יעדים אלו תוכננו במיוחד כדי לתת ביטוי בפריסה ארצית, לחברי איפ"א 
ובני משפחותיהם ואנחנו נמשיך במגמה זו גם בשנה הבאה, בסיוע יו"ר 

הסניפים ובתמיכת הנשיאות.

כרטיסים לתרבות הפנאי ואטרקציות
בכוונתנו לפתח תחום זה ולשכלל אותו על ידי הזמנות באמצעות אתר 
במזכירות  כרטיסים  מכירת  ובמקביל  משק  כנפי  בשיתוף  האינטרנט 

איפ"א על ידי מזכירת התרבות.
כרטיסים  של  הזמנות  הוא  אליו  להגיע  חותרים  שאנו  המרכזי  הדבר 
לתחומים הללו באמצעות תשלום על ידי כרטיס איפ"א-קארד, שיאפשר 
אחת  המגנטי  בכרטיס  שנטען  השנתי  השי  מתקציב  מוצרים  רכישת 
אטרקציות  אותן  של  בקופות  למזמינים  יימסרו  והכרטיסים  לשנה 

שהוזמנו.

נשפים ברמה מחוזית
זו השנה הראשונה שתחום התרבות סייע בתקציבים למימון הופעת 
אומנים בנשפים מתקציב התרבות. הסיוע בסך 1,500 ₪ עד 5,000 

.₪
ולגרום להנאה מרובה לחברי  נשפים  לקיים  לסניפים  זה אפשר  סיוע 

איפ"א ובני/ות זוגם/ן.
האירועים  שתכננו,  אירועים   6 מתוך  אירועים   2 קיימנו  לכך  בנוסף 

התקיימו ב-
כרמיאל בהשתתפות כ- 500 חברים מאזור הצפון.  #

ראשל"צ בהשתתפות כ- 500 חברים מחוז מרכז ולכיש.  #

צהריים  ארוחת  והייתה  מדינה  אביהו  הללו השתתפו  האירועים  בשני 
חגיגית.

שני האירועים זכו להצלחה רבה.
תקציב התרבות השנה מבטא את המגמה המוצלחת שהייתה בשנת 
2008, שבה קיבלנו החלטה לקזז סכום של 15 ₪ לחבר ברמת הסניף 

ולהפנותו לפעילות תרבות ארצית.
ולתגובה  להערכה  זכו  מחוזות  ב-4  שהתקיימו  המרכזיים  האירועים 
חברי  השתתפו  שבהם  האטרקציות  לכל  בנוסף  וזאת  ביותר  חיובית 
אותי  הביאו  תרבות,  תקציב  בסבסוד  משפחותיהם  ובני  איפ"א 
להחלטה גם השנה להמשיך ולקיים אירועים מרכזיים שמעצימים את 

יהושע לויה
רכז תרבות
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תדמית הארגון ומגבירים את שביעות הרצון של מרבית החברים ובני 
משפחותיהם.

פעילות התרבות השנה התמקדה גם בסיוע לסניפי הגמלאים והסדירים 
עד   ₪ מ-2,000  של  בסכומים  השנתיים  לנשפים  אומנים  בהקצאת 

5,000 ₪ לסניף.
ובני משפחותיהם באתרים כגון: לונה גל,  פעילות קיץ לחברי איפ"א 
חמי יואב, נחשונית, אשקלונה, השתתפו חברי איפ"א ובני משפחותיהם 
פעילות זו זכתה לתמיכה רבה ושביעות רצון גדולה דבר שמחייב המשך 

המגמה.
אומנים  שכולל  יותר  גדולה  ובהרחבה   2009 בשנת  גם  זה  בתחום 

ומעורבות נשיאות איפ"א בכל אירוע.
אלפי  השתתפו  בה   2008 בשנת  תרבות  שפעילות  לציין  ברצוני 
ישראל בכנס השנתי העולמי  זיכתה את סניף איפ"א  איפ"א,  חברי 
במוסקבה בתעודת הוקרה על פעילות זו, מתוך 62 מדינות קיבלנו 
איפ"א  לסניף  גדול  כבוד  והביא  להערכה  שראוי  דבר  ראשון,  מקום 

ישראל.
הסניפים,  יו"ר  באמצעות  פעולה  לשיתוף  מקווה  אני  ההצלחה  לאור 
רווחת  למען  הפעילות  את  להרחיב  איפ"א,  ומנגנון  הנשיאות  חברי 

החברים ובני משפחותיהם.
כל הפעילויות נעשו בשיתוף ובתיאום עם ועדת התרבות בהשתתפות 
צפון  ובסניפים  איפ"א  במזכירות  שנערכו  במפגשים  סניפים  יו"ר 

ודרום.
להמשך  בתקווה  הפעולה  שיתוף  על  להודות  ברצוני  זו  ובהזדמנות 

בעתיד.
איפ"א על הסיוע.  איפ"א בכל הסניפים. תודה למנכ"ל  תודה לפעילי 

תודה למזכירות איפ"א.
תודה לחברי הנשיאות וועדת התרבות. תוכנית התרבות לשנת 2009 
ולאור   2008 ב-  שהייתה  ההצלחה  לאור  תקציבית  עדיפות  תקבל 

הביקוש של השטח.

תרבות נשפים / סיוע בהקצאת אומן:

מחוז שי - נשף פורים לילדים  #

גמלאי קריית שמונה  #

יום האישה - אגף אמ"ש  #

נשף - גמלאי דליית אל כרמל/עוספיה  #

יום כיף - מרחב גליל כנען  #

אומן אורח - גמלאי בית שמש  #

נשף - גמלאי אשדוד  #

נשף- גמלאי דרום  #

נשף - גמלאי חדרה/זיכרון יעקב  #

נשף - מתנ"א צפון  #

כנס פעילים בכפר המכבייה - אומן וסטנדאפיסט  #

אטרקציות: ימי כיף סגורים לחברי 
הארגון:

נחשונית כל העונה - מעל 450 משתתפים  #

נחשונית קהל שומר מסורת - 460 משתתפים  #

אשקלונה - 1,145 משתתפים  #

לונה גל - 730 משתתפים  #

חמי יואב )שני תאריכים( - 150 משתתפים  #

ערב מנטה בבניני האומה
יוסי שמיע

משפחתי  ובני  אני  חלק  לקחנו   3/9/2008 בתאריך 
בערב מנטה ענק לאיפ"א ארגון השוטרים הבינלאומי 

שהתקיים בבנייני האומה בירושלים.
היה  זה  כי ערב  לבך  ולתשומת  לידיעתך  להביא  הנני 

מהנה ומאורגן לתפארת. יישר כוח!

ערב תרבות עם שלומי שבת היכל 
התרבות מרכז אומנויות הבמה

עמרם בן עזרי יו"ר סניף גמלאי דרום
בשמי ובשם גימלאי איפ"א סניף דרום הנני להודות לך 
גדול ומהמם במרכז אומנויות הבמה  על קיום אירוע 

בבאר שבע ב- 18.11.08.

נשיא איפ"א ישראל, יעקב טרנר עם רכז התרבות, יהושע 
לויה והזמר שלומי שבת

האירוע היה גדול מגוון ורב תכליתי שנתן מענה הוגן 
והולם לתושבי הדרום ולגימלאים בפרט:

ערב מהנה וראוי להערכה, לך בפרט, ולכל אלה שסייעו 
בהצלחתו.

כן ירבו אירועים משמחים כאלה שישמחו את לבבות 
גימלאי הדרום שצמאים לכך.
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הבעת תודה והערכה
עופר חזן, יו"ר סניף מחוז ירושלים

לויה  התרבות  לרכז  והערכתי  תודתי  להביע  ברצוני 
יהושע ולמנכ"ל איפ"א על קיום האירוע בבנייני האומה 

עבור חברי איפ"א ירושלים רבתי ב - 3/9/08.
אין עוררין כי הרצינות, ההשקעה, האכפתיות, היעילות 
והביצוע היוו חלק חשוב בקיום והצלחת האירוע שראוי 

לכל שבח והערכה.
עונג הוא לראות בימים אלו אכפתיות, רצון, מוטיבציה 

ויכולת הראויים לציון.
פעולה  שיתוף  להמשך  ובתקווה  ואמצו  חזקו  כך  על 

דומה גם בעתיד.
התודה  הבעת  את  לידיעתך  להביא  ברצוני  בנוסף 
וההערכה של חברי איפ"א מחוז ירושלים על כל הסיוע 
מעניקים  ישראל  איפ"א  של  המנגנון  וחברי  שאתה 

לחברים.
בל נשכח את חברי הנשיאות אשר מסייעים בידי הסניף 

לקיים שגרת עבודה פורייה.

אירוע תרבות במרכז הקונגרסים בירושלים

הניצבים בגימלאות, יוסי סדבון ודני רונן בערב התרבות בירושלים

ערב תרבות במרכז האמנויות בבאר-שבע
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ת ר ו ש ק ת
סיכום שנה רכז תקשורת

דר' ערן ישראל רכז תקשורת ומחשב

"שורות איפ"א"
שנת 2008 התאפיינה בניסים ונפלאות, והפעם ידי העושים במלאכה. 
ולסיים  ביטאונים  חמישה  להפיק  הצלחנו  רבות  שנים  מזה  לראשונה 
העיקרי  הקשר  אמצעי  הוא  איפ"א"  "שורות  תקציבי.  בעודף  השנה 
התקשורת  ערוץ  זהו  אלא,  זאת  רק  לא  לחברים.  איפ"א  הנהלת  בין 
העיקרי בארגון המהווה במה לכל יו"ר סניף, חבר וסניפים בעולם. אני 
שומע עדיין ולעיתים לא תכופות, את המשפט המקומם: "לא הוצאתי 
אמירות  ועוד  לעיין..."  הספיקותי  "טרם  מהניילון...",  הביטאון  את 
להאדיר  המיועד  נשיאותי  שופר  איננו  הביטאון  איוולת.  על  המעידות 
זה או אחר, אלא כלי עבודה שירותי המספק מבצעים, אירועים,  שם 
תוכניות, מידע. הביטאון פועל ביחד עם אתר האינטרנט שלנו וביחד 
הם מספקים הרבה מאוד אפשרויות בתחום הספורט, תרבות, רווחה, 
כמאמר  למכביר.  ריגושים  ועוד  נסיעות,  תחרויות,  סניפים,  מורשת, 
המשפט הידוע לגבי הבאת הסוס לשוקת. וזה כמובן מזכיר את האמרגן 
הידוע שמקבל שיחת טלפון: "אני יודע לדקלם את כל שירי ביאליק בעל 
ומהצד השני  יודעים לעשות רבים..."  זה  פה!..." האמרגן כועס: "את 
משיב הפונה: "אבל אני יודע לדקלם מהסוף להתחלה". האמרגן כועס: 
"אידיוט, גם את זה יודעים לעשות רבים!" וטורק לו את הטלפון בפנים. 
שכחתי  אני,  טמבל  "איזה  בקול:  מהרהר  והפונה  השני  בצד  מבוכה 

להגיד לו שאני סוס..."
הנה, אנחנו מודים, אנחנו סוסים ויודעים לעשות ניסים ונפלאות, אבל 
הרבות  מהעדויות  שיקשיב.  מי  יהיה  הקו  של  השני  שבצד  מחייב  זה 
שנאספו השנה מזירת הפעילות, יש מי שמקשיב, אלפי חברים שנסעו 
השנה לחו"ל, השתתפו בפעילויות ספורט, נטלו חלק בתחרויות בארץ 
ענקיים,  תרבות  לערבי  הגיעו  הראשונים,  במקומות  זכו  ואף  ובעולם 
הם העדות לכך שיש מי שיודע להעריך סוס המסוגל לדקלם את שירי 

ביאליק.
בזכות  רבה,  במידה  התאפשרה,  מוגדלים,  רובם  הביטאונים,  הפקת 
הניהול הכלכלי הנבון של תחום הפרסום, שנעשה על ידי מנכ"ל איפ"א 
באוויר  סדר  לעשות  שדאגה  משולם,  ליז  הטיסה  ופקחית  אילוז  דוד 
ולהנחית כל כתבה, צילום, מפרסם והגיג, בשלום ובסדר מופתי. כפי 
שראיתם בגיליונות האחרונים, כמות הכותבים נמצאת במגמת עליה, 
יש הרבה יותר דיווחים מהשטח, מגיעים צילומים ממשלחות, נסיעות, 
טיולים ובילויים. בשנה הקרובה, יעשה מאמץ לממש את הפוטנציאל 
הכלכלי של הביטאון ולחסוך בהוצאות, בצד פיתוח תחומים חדשים, 
טלוויזיה:  תוכנית  לנו  תהיה  כן  איפ"א,  של  טלוויזיה  תוכנית  כמו: 
"האחות הגדולה", אולי לא אחות ולא כל כך גדולה, אבל היכונו ליום 

רביעי ה-4.2.09, מחכה לכם הפתעה מהסרטים.

אתר האינטרנט של איפ"א:
"מה יפים הלילות..." כן, הלילה שייך לגולשים. סקרים הנעשים בעולם 
ובישראל מגלים כי הפער בין הגולשים השחרחרים לכסופים, מצטמצם. 
בגיל ממוצע של  היו  הגולשים ברשת  לפני שנתיים, מרבית  באם עד 

עד 35, היום הפער הצטמצם והגיל עולה בכל שנה. 
את  כובשים  גימלאינו,  לאט,  שלאט,  היא,  המשמעות 
הרשת ומסתערים בגדול. ובעצם, למה לא? לחברים 
עניין  תחומי  נוחות,  יותר  שעות  זמן,  יותר  יש  הללו 
וברשת  מהבית  לצאת  מתעצלים  הגיל,  ועם  מגוונים 
על  לדבר  שלא  וכפתור.  יד  בהישג  נוח,  זמין,  הכול 
ודמקה  הנאות החיים היפים, החל ממשחק שש בש 

עם נסיך מבחריין וכלה ב...
אתר  הפיכת  של  יעד  קבענו  שלנו  העבודה  בתוכנית 
האינטרנט של איפ"א לשירותי. כזה שיאפשר רכישת 
אירועי תרבות, נסיעות לחו"ל וגם מכונית למי שירצה. 
מיושמים.  כבר  רבים מהתוכנית,  ומרכיבים  קורה  זה 
ביצוע  או  בכסף,  החכם  הכרטיס  מטעינת  החל 
רכישות באמצעותו וכלה בכניסה לקניון וירטואלי ענק, 
המאפשר רכישות במסגרת מבצעים מיוחדים לחברי 
איפ"א, כולל אפשרויות תשלום דרך האתר. המהפכה 
איפ"א,  של  הכלכלית  להתנהלות  קשורה  זה  בתחום 
ומנכ"ל  שובל  יעקב  איפ"א  נשיא  סגן  מוביל  אותה 
הארגון דוד אילוז. הוקמו וועדות מקצועיות שבחנו את 
והרחבת השירותים באמצעותו  עניין הכרטיס החכם 
שירותי  לתת  משק"  "כנפי  חברת  נבחרה  ובמקביל 
נסיעות לחברי הארגון. החיבור בין החברות הכלכליות 
הנותנות שירותים לחברי איפ"א לבין אתר האינטרנט 
של הארגון, אפשר הגשמת חלום ישן. המהפכה עדיין 
בעיצומה וטרם השלמנו את כל היישומים, למשל, יש 
כוונה להרחיב את השירותים לתחום התרבות והפנאי. 
בתחום זה, השמים הם הגבול ויש להניח שהמהפכה 

תמשיך להתגלגל ולהתגלגל ולהשתכלל.
תפקידו  וכל  מסחרי  שאיננו  שלנו,  האתר  של  היתרון 
במבצעים  מינימאלית,  בעלות  החברים  את  לשרת 
איפ"א  של  הכוח  לטובתכם.  והכול  ביותר  הטובים 
בכמות החברים, ויש לכך השפעה בכל משא ומתן עם 
כל חברה כלכלית. ככל שיש יותר חברים, כוח הקניה 
התדרדר  אליו  העגום  הכלכלי  במצב  במיוחד  עולה, 

העולם.
האתר משמש גם כחלון ראווה לעולם, בעיקר לחברי 
יש תרגום לחמש שפות  איפ"א ב-62 מדינות. לאתר 
מכל  לחברים  מידע  לספק  שתפקידם  ועדכונים, 

העולם.
עניין זה קיבל תאוצה בחודשים האחרונים, לאחר הכנס 
העולמי במוסקווה, עם אישור קיום כנס הנוער העולמי 
באילת.  ב-2012  העולמי  והקונגרס  בישראל  ב-2009 
אתר האינטרנט מהווה את הקשר העיקרי עם כל חברי 
איפ"א בעולם )ויש 400,000 כאלה(. כל המידע לגבי 

הכנסים, נמצא באתר האינטרנט שלנו, באנגלית.



    ינואר 2009           45 

למרות שאין הנחתום מעיד על עיסתו, הפעם אגלה 
לכם סוד ונא לא לצטט אותי. השנה הצעתי לנשיאות 
העולמית לקיים תחרות בין אתרי אינטרנט של איפ"א 
לחבר,  שירות  רמת  תכלול,  והבחינה  העולם  מכל 
במסגרת  וכו'.  זמינות  עיצוב,  איכות,  לעולם,  נגישות 
ההצעה בחנתי את כל אתרי איפ"א בעולם. התחרות 
עיסתנו,  על  להעיד  יכול  אני  ולכן  לדרך  יצאה  טרם 
האתר שלנו נמצא בליגה אחרת. הבעיה היחידה היא, 
שהצעתי שסניף ישראל ינהל את התחרות ולעצמנו לא 

נוכל להעניק פרס.
יש צוות מקצועי  גדול,  מאחורי הקלעים של כל אתר 
המספק שירותים בתחומים רבים, גם מאחורי האתר 
שלנו יש צוות גדול מאוד והוא כולל את פקחית הטיסה 
ליז משולם, )זוכרים, זאת שמנחיתה כתבות לביטאון( 
ו... האמת שחיפשתי בכל מקום וגם מסביב ומאחור 

וזה הצוות.

פרפראות וזוטי דברים:
אז מה עוד היה לנו השנה, אז זהו, נזכרתי, לקחנו את 

כל הפרסים והכיבודים האפשריים באיפ"א בעולם.
חלק  נטלו  בה  לאומית  צילום  תחרות  קיימנו  השנה 
ישראל. לשלב הגמר  1700 צילומים של חברי איפ"א 
העולמי  לתחרות  נשלחו  ואלו  צילומים   122 עלו 
במוסקווה  העולמי  בכנס  הוכרזו  הזוכים  בניו-זילנד. 
בספטמבר השנה. סניף ישראל זכה במקום הראשון, 
אף  ישראל  לשבח.  ציונים  ובעשרה  הרביעי  במקום 
הלאומית.  התחרות  ארגון  על  לשבח  לציון  זכתה 
בימים אלו סיימנו הפקת תערוכת צילומים של כל זוכי 
התחרות העולמית והתערוכה תוצג במסגרת תערוכת 
חברי איפ"א יוצרים, אותה מארגן חבר הנשיאות ורכז 

התחביבים דר' יהודה גולדשטיין.
של  בסיוע  העולמי,  איפ"א  המנון  את  הפקנו  השנה 
תזמורת משטרת ישראל ואגף קהילה ומשמר אזרחי. 
ואף  תקווה  בפתח  התרבות  בהיכל  הוקלט  ההמנון 
שהפיקה  לדיסק  הועברה  ההקלטה  בוידיאו.  צולם 
איפ"א ביחד עם התזמורת והיא חולקה לכל הסניפים 
בעולם. הדיסק משמש כמתנה של סניף ישראל וזכה 

לשבחים רבים מכל העולם.
במקביל, נערך די. וי. די וההקלטה עם הסרט הועברה 
אף היא לכל הסניפים בעולם. היום, בכל מקום בעולם 
בו מתקיים טכס או אירוע רשמי של איפ"א מקרינים, 
תזמורת  ידי  על  המנוגן  ההמנון  את  משמיעים  או 
ישראל. כך נפתח הכנס העולמי של איפ"א  משטרת 

במוסקווה השנה.
לראשונה  אך   ,1950 שנת  מאז  קיים  העולמי  הארגון 
יוצאת  והתרומה  ההפקה  על  ההמנון.  והוקלט  הופק 

האחרון  בכנס  הצטיינות  לתעודת  ישראל  סניף  זכה  לאיפ"א,  הדופן 
במוסקווה.

לקראת הצעת ישראל לאירוח הקונגרס העולמי ב-2012 בישראל וכנס 
וסרט  הנוער העולמי ב-2009. הופק חומר הסברה, מידעון באנגלית 
הסברה על איפ"א ישראל, אילת, מדינת ישראל ומשטרת ישראל )כולל 
שב"ס(. המצגת שהוכנה בקפידה, לגבי שני הכנסים, ביחד עם הצגת 
מעבר  העבודה.  את  עשתה  שרון,  גל  ישראל,  נציגת  ידי  על  הדברים 
על  לשבחים  ישראל  זכתה  תקדים.  חסרת  הצלחה  הכנסים,  לאישור 

הכנת הסרטים וההצגה המקצועית.
שהוכן  הסרט  את  ראו  ישראל,  איפ"א  חברי   13,000 מעל  אגב,  דרך 
לכנס העולמי במוסקווה, בכנסי התרבות הענקיים, עליהם היה מופקד 

יהושע לויה רכז התרבות.

ומה הלאה?
את  ומארח  העולמית  המפה  על  ישראל  סניף  עולה  הקרובה  בשנה 
חומר  תשורות,  מכינים  אנחנו  יולי.  חודש  בסוף  העולמי  הנוער  כנס 
כתוב ומצולם על ישראל. החומרים הללו ישרתו אותנו לקראת הדבר 
הגדול הבא: הקונגרס העולמי ב-2012 באילת. לישראל יגיעו 600 חברי 
המשמעות  ידידות.  לשבוע  מכן  ולאחר  לקונגרס  העולם,  מכל  איפ"א 
היא שנצטרך לארח קצינים בכירים, חברי איפ"א, בני משפחות, מ-62 
מדינות בעולם. ואחרונה חביבה, יש לנו מועמדת לנשיאות העולמית. 
הבחירות יערכו ב-2009 בטורקיה. אנחנו נסייע לה בתחום הפרסום, 
האחרון  בכנס  ישראל  זכתה  לה  הגדולה,  האהדה  את  וננתב  הסברה 
במוסקווה, לבחירה לנשיאות העולמית. הבחירות הבאות יערכו בישראל 

ב-2012.
ולסיום, ב-2012 יחגוג סניף ישראל 50 שנים להיווסדו והחגיגות יערכו 
במסגרת הקונגרס העולמי באילת. באירוע זה יהיו שותפים כל חברי 
איפ"א ישראל וההכנות יצאו לדרך, למרות שאת הפירות יקצרו חברי 
הנשיאות הבאה שיבחרו ב-2010. תרשו לי לנבא, אבל סניף ישראל יהיה 
גדול יותר, איכותי ומשולב בעשייה הבינלאומית, עם נציגות בנשיאות 

העולמית.

תוכנית עבודה לשנה הבאה

תוכנית עבודה תקשורת, הסברה, שיווק ואינטרנט לשנה"ע 2009
שנה"ע 2009 תעמוד בסימן כנס הנוער העולמי שיערך בישראל, הכנות 
שיערך   2012 העולמי  לקונגרס  הכנות  ולבחירות,  העולמי  לקונגרס 
באילת, הכנת עזרי הסברה, שיווק, תשורות וכניסה לתחומים חדשים.

דגשים מרכזיים בתחום התקשורת וההסברה:
המשך הפקת ביטאון איפ"א 5 פעמים בשנה )אחת לחודשיים וחצי(, 
כאמצעי הקשר המרכזי עם החברים. במקרים רבים זהו אמצעי הקשר 
ויופיע  היחיד. הייתי שמח לעבור לביטאון מקוון, שאפשר עדכון מיידי 
לאתר.  מגיעים  שלא  רבים  חברים  יש  אבל  שלנו,  האינטרנט  באתר 
בכוונתנו ליצור מצב בו יהיה כדאי לפתוח את הביטאון ולעיין בו. רבים 
מהחברים כלל לא פותחים את הביטאון וכך הם מנותקים מהעשייה 
באיפ"א, כולל נושאים הקשורים בכל חבר, מבצעים, שי, נסיעות ועוד. 
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האדישות וחוסר העניין מתורגמים, בסופו של דבר לחוסר ידע ולאמירה 
לא  קראת  "לא  פשוטה:  התשובה  מאיפ"א?"  לי  יוצא  "מה  השגורה: 
תדע!". החל מגיליון זה אנו פותחים במבצע של הגרלות, שיהיו צמודות 
לכל ביטאון. בכל גיליון תמצאו כרטיס הגרלה, שבצידו פרסים יקרי ערך 

וכך תרוויחו פעמיים, מידע ומבצעים, בצד הגרלה נושאת פרסים.
חידוש אתר האינטרנט של איפ"א והפיכתו לשירותי, מגיב ומיידי בהעברת 
מידע לחברים, כולל מבצעים בתחומי פעילות איפ"א. הרחבת הקניון 
הוירטואלי, שילוב פרסומת מסחרית והשירותים לחברים. הכנסת וידיאו 

ותוכניות טלוויזיה של איפ"א לאתר.
הנעשה  על  מידע  והעברת  האינטרנט  של  הבינלאומי  החלק  פיתוח 
בצמוד  שיצא  באנגלית,  מידעון  באמצעות  בעולם  לסניפים  בישראל 
לביטאון איפ"א. המידע באנגלית יוקדש לכנס הנוער העולמי, הבחירות 
בישראל  העולמי  לקונגרס  והכנות  בטורקיה   2009 העולמי  בקונגרס 

ב-2012.
הכנת תוכנית גיוס והרחבת שורות איפ"א בשני אפיקים: מסע הסברה 
בקרב מתנדבי משא"ז וביחד עם מטה אק"ם. בתיאום עם אמ"ש, הגעה 
לפרישה,  ההכנה  במסגרת  פורש,  ולכל  למשטרה  צעיר  מתגייס  לכל 

בהמשך לסיכום עם ראש אמ"ש וציוותו.
ומתעדכן  מעודכן  פרק  הפקת  הרחבתו,  התשורות,  תחום  פיתוח 
באתר איפ"א, בעברית ובכל השפות הזרות באתר. עדכון עיתי באתר 
האינטרנט ובביטאון איפ"א. במקביל, פיתוח תשורות מקוריות ובעלות 
אירועי  לקראת  מזכרת,  ודף  בול  ישראל,  איפ"א  מדליית  דוגמת  ערך, 
שנת ה-50 שיפתחו בקונגרס העולמי ב-2012. )מחייב הערכות שנתיים 
ראשונית,  השקעה  יחייבו  מזכרת  ודף  מדליה  בול,  הפקת  מראש(. 

שתחזיר את עצמה בהמשך ואף ברווח ניכר.
בביטאון  הפרסום  מעגל  הרחבת  לצורך  רלוונטיים,  מפרסמים  איתור 
ועריכה  עריכה  באמצעות  ההפקה,  עלויות  הוזלת  האינטרנט.  ובאתר 

לשונית, על ידי רכז התקשורת. )כ-15,000 ₪ לכל ביטאון(.

לא הכול עניין של כסף:
התרגלנו לבנות תוכניות עבודה על גבי טבלאות של משימה מול עלות 
שאנחנו  ובגלל  עמותה  שאנחנו  שכחנו  מתוכננות.  הוצאות  וסה"כ 
)זה בדוק(, איש לא טורח לחשוב במושגים  הסניף הכי עשיר בעולם 

של עמותה.
מרכיבים רבים בפעילות איפ"א יכולים להיות מכוסים על ידי חשיבה 
מסחריים,  גורמים  גיוס  ושב"ס,  ישראל  משטרת  מעורבות  יצירתית, 
לכיסוי עלויות הפקה, פיתוח מיזמים רווחיים כמו בנק תשורות, מתן 
ועוד.  חכם  כרטיס  איפ"א,  של  האינטרנט  אתר  דרך  נסיעות  שירותי 
)מיזמים הנמצאים בתחילת הדרך וכבר מעידים על הפוטנציאל הגלום 

בהם(.
עלויות,  להוזיל  ניתן  בהם  תחומים  שלושה  יש  התקשורת  בתחום 
הפרסום  נפח  הגדלת  יותר:  הרבה  לחברים  ולתת  שירותים  להרחיב 
בביטאון איפ"א, הרחבתו לאתר האינטרנט של איפ"א, העתקת שירותים 
הניתנים היום באמצעות טלפון, פקס' ושאר צרות לאתר האינטרנט. 
כולל  המקוונים,  השירותים  והרחבת  סליקה  שירותי  יחייב  זה  שיכלול 
הוזלת  מיושמת(.  להיות  מתחילה  )התוכנית  ופניות.  טפסים  מילוי 

האפשרויות  משכלול  כתוצאה  המשרדיות,  העלויות 
באתר, חייבת לקבל ביטוי בתקציב פיתוח האתר.

תוכנית העבודה:
שנת ה-50 לאיפ"א ישראל תכלול את המרכיבים הבאים: 
הממשלתית  החברה  דרך  לאיפ"א,  מדליה  הפקת 
המדליה,  הארגון.  של  מרכזית  כתשורה  למדליות, 
בדומה לדף מזכרת, ניתנת למכירה לאספנים, לחברי 

איפ"א בארץ ובעולם.
ישראל,  לאיפ"א  שנה   50 לציון  מזכרת  דף  הפקת 
דפי   1000 של  מינימאלית  לכמות  בול,  בתוספת 
מזכרת. הפקת בול איננה כרוכה בתשלום, אך מחייבת 
פעולה מיידית ופניה לשירות הבולאי, עכשיו. )תהליך 
אישור בול אורך שנתיים וגם זה רק במקרה של יובל, 

דוגמת האירוע הצפוי לאיפ"א.
גיוס מתנדבי משא"ז, שוטרים צעירים ואחרים לאיפ"א. 

הפקת עזרי גיוס, חומר הסברה ותערוכה ניידת.
משלוח  עם  בשנה,  פעמים   5 איפ"א  ביטאון  הפקת 
הביתה, לפי ההצעה הקיימת, הזולה בכ-30% מעלות 
ההפקה במתכונת הקודמת. במצב בו כמות הפרסום 
תעלה על הצפוי, כפי שקרה השנה, הרווחים חוזרים 

להנהלת הארגון.
השירותים  תחום  והרחבת  האינטרנט  אתר  פיתוח 
לכסות  יהיה  ניתן  הללו  המרכיבים  את  המקוונים, 
והחיבור  החכם  הכרטיס  שירותי  הרחבת  באמצעות 
הוצאה  שכל  לציין,  חשוב  משק".  "כנפי  של  לאתר 
כמו:  בתחומים  פירות  מניבה  האינטרנט,  בתחום 
וקניות. כל הוצאה בתחום  נסיעות, תשורות  תרבות, 
זה צריכה לבוא בנוסף להוצאות השוטפות בתחזוקה, 

הזנה, אבטחה, וטיפול שוטף באתר.
החזרת  הבינלאומיים:  התקשורת  שירותי  הרחבת 
 5 הביטאון.  להפקת  בצמוד  באנגלית,  איפ"א  מידעון 
ישרתו גם את  והחומרים המתורגמים  פעמים בשנה 
יתורגמו  החומרים  האינטרנט.  באתר  האנגלית  פרק 
גם לספרדית, צרפתית, רוסית וגרמנית, לטובת אתר 

האינטרנט.
ונותן  מעודכן  למקוון,  והפיכתו  בנק התשורות  עדכון 
שירותים בארץ ובעולם. )בדומה לסניפי איפ"א רבים 
פיתוח  )מלבד  נפרד,  בתקציב  צורך  אין  בעולם(. 

תשורות ייחודיות לשנת ה-50 לאיפ"א ישראל(.

מקורות תקציביים:
לאירועי ה-50 לאיפ"א ישראל, הקונגרס העולמי ב-2012 
וכנס הנוער העולמי ב-2009 יש צורך בתקציב מיוחד, 
שיכלול מרכיבי תרבות, אירוח, תקשורת, ספורט ועוד. 
כמו,  נוספים  במקורות  להסתייע  חייב  זה  תקציב 
משטרת  פנים,  לביטחון  המשרד  התיירות,  משרד 
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ישראל, שב"ס ועוד.
צריך  התקציב  ושיווק,  גיוס  מבצעי  לפרסום,  תקציב 
את  יגדיל  הארוך,  שבטווח  לגיוס,  יעד  על  להתבסס 
הכנסות איפ"א בצורה משמעותית. בכל מקרה מדובר 
)כרזות,  העזרים.  להפקת  פעמית  חד  הוצאה  על 

עמדות גיוס, חומר הסברה, תשורות למגויסים(.
פיתוח אתר האינטרנט בתחום השירות: יש לחבר את 
הפיתוח עם פרויקט השי שנתי, הכרטיס החכם, שירותי 
נסיעות, נופש ותרבות, כך שניתן יהיה לפתח את מגוון 

השירותים והביצוע יהיה, ישירות דרך האתר.
תקציב הביטאון, המידעון הבינלאומי, התרגומים ל-5 
ידי  על  רבה  במידה  מכוסים,  להיות  יכולים  שפות. 
על  מעלויות ההפקה  נחסכה מחצית  פרסום. השנה 
ידי פרסום. סביר להניח שהמצב הכלכלי בשנת 2009 
יהיה פחות טוב ולא ניתן להתבסס על פרסום בלבד.

לסיכום:
יש בעיות רבות בהכנת תוכנית עבודה ותקציב איפ"א, 

אף אחת מהן לא קשורה בכסף.
הבעיה המרכזית כרוכה באמירה: " זה היה התקציב 

תעודות הוקרה בעקבות הכנס במוסקווה

בשנה שעברה ועם זה תסתדר השנה". אמירה שמקבעת חוסר יוזמה, 
חוסר חשיבה יצירתית.

ראיה  אין  פוליטית.  בדרך  החלטות  בקבלת  כרוכה  השנייה  הבעיה 
מערכתית אלא משחק של "של מי גדול יותר".

הבעיה השלישית קשורה במנגנון. קביעת יעדים ברורים ומדידים, תפיל 
תיק גדול על המנגנון ותיצור אתגר חדש לחברי נשיאות. המבנה הנוכחי 
של הנשיאות והמנגנון לא יעמדו בכך. נתון המחייב שינוי ארגוני בשני 
המנגנונים גם יחד והפיכת איפ"א לארגון החושב כלכלית, בראש של 

עמותה וניצול הפוטנציאל הגלום בעמותה.
חוליה חלשה נוספת היא מערך הסניפים.

כל הקשור באירועי ה-50 לאיפ"א, כנסים עולמיים גדולים, גיוס, הסברה 
ושיווק, הרחבת מעגל השירותים ועוד, לא יתקיימו ללא תוכניות עבודה 
חלק  כאשר  כפליים,  חמורים  הדברים  לסניפים.  ויעדים  מחייבות 
מהסניפים לא ניצלו אפילו אחוז מתקציבם. שינוי ארגוני חייב לכלול גם 

את מערך הסניפים.
עם יציאתה לדרך של הנשיאות הנוכחית דובר על דרך חדשה. אני מציע 
לנצל את תום השנה השניה לכהונתה של הנשיאות, כדי לבצע תכנון 
חכם של שנת עבודה, תכנון שיוביל באמת לדרך חדשה ויקבע מסמרות 

למתכונת העתידית של מנגנון איפ"א, הנשיאות והסניפים.

סנ"ץ אמנון זיו מקבל תעודה על זכיה במקום 
הראשון בתחרות הצילום העולמית

רס"ב מאיר ונונו מקבל תעודה על זכיה במקום 
הרביעי בתחרות הצילום העולמית

רכז התקשורת, ד"ר ערן ישראל מקבל תעודה 
על הפקת המנון איפ"א העולמי

גל שרון, רכזת הספורט מקבלת 
תעודה על זכיית סניף ישראל בגביע 

ההצטיינות בספורט

יהושע לויה, רכז תרבות, מקבל תעודה על זכיה 
במקום הראשון בתחום התרבות בעולם
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ת ש ר ו מ ו ה  ח ו ו ר
סיכום תחום הרווחה לשנת 2008 הרווחה

הרב אשר מלמד, רכז רווחה ומורשת
וועדת הרווחה מקיימת מידי חודש דיון בבחינת סיוע מענקי רווחה 

בין הסכומים 5000 ₪ - 500 ₪
סכום הקרן עומד ע"ס 100,000 ₪ לשנה. מפאת הסכום הנמוך 
רפואיות  להוצאות  רק  אלא  כלכלית  להסתבכות  אינו  הקרן  יעוד 
משפחתו  ובני  החבר  של  הבריאות  סל  במסגרת  מכוסות  שאינן 

מדרגה ראשונה.
בשנה זו קיבלו 51 חברים מענקי רווחה. בנוסף התקבל סיוע של 

5,000 ₪ לטובת ערב משפחות שכולות.
חברי הוועדה מתמודדים עם מקרים מאד קשים ולכן כל בקשה 
פותר  אינו  המענקים  מתן  הראויה.  הלב  תשומת  את  מקבלת 
את בעיית החבר אבל בהחלט נותנת תחושה של איכפתיות של 
ארגון איפ"א כלפי חבריה גם כאשר הם במצוקה דבר המחזק 
את רוחו של החבר בבחינת "איש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר 

חזק".
יעוץ והכוונה בכל הקשור להורים סיעודיים ע"י חבר וועדת הרווחה 

מר יוסי לביא כפי שמפורט בכתבה נפרדת.

מורשת ישראל
בשנה זו קיבלו סיוע 22 סניפים לטובת סיורי מורשת עפ"י מפתח 

של 30 ₪ לחבר איפ"א.
מזה כעשור שנים מתקיימים סיורים לקברי צדיקים בצפון הארץ 
בתקופת חודש אלול דבר שהפך למסורת מכובדת. בסיורים אלו 
סיור  כוללים  הסיורים  שוטרים.   1,000  - מ  למעלה  משתתפים 
ארוחת  כנסת,  בתי  העתיקה,  צפת  בסמטאות  הדרכה  יום/לילה, 

צהריים/ערב ועוד.
ביקור  הכולל  בי-ם  סליחות  סיור  ארגון של  לראשונה החל  השנה 
בשכונות י-ם נחלאות, מחנה יהודה, מוזיאון עצורי המחתרת וסיום 
גדול  ביקוש  יש  אלו  לסיורים  המערבי.  בכותל  סליחות  בתפילת 
ובע"ה בשנה הבאה תיערך תוכנית עבודה מיוחדת והפקת לקחים 
המיטבית  בצורה  אלו  לסיורים  חברים  אלפי  בהוצאת  לעמידה 

והראויה.

בשנה זו יצאו היחידות הבאות:
נגב, תחנת  י-ם, ספ"ק מרחב עמקים, ספ"ק מרחב  ספ"ק מחוז 
אמ"ש  דרום,  מחוז  אמ"ש  נתב"ג,  מרחב  עפולה,  תחנת  טבריה, 

מחוז מרכז, מרחב שרון, מרחב שפלה.
מליאים  י-ם  רחובות  שכל  בזמן  אלול  בחודש  אלו  סיורים  לערוך 
באנשים נשים וטף בשעות המאוחרות של הלילה, זוהי חוויה בלתי 
נשכחת, השיא של החוויה היא בהגעה לכותל המערבי אחר חצות 
הלילה לקול שמע התפילות של אלפי אנשים דבר המרגש והמרנין 

כל נפש יהודי.
ביקור בתחנות שדרות ואשקלון לחיזוק רוחם של השוטרים הנמצאים 
בקו החזית אשר כלל חלוקת שי אישי לכל שוטר עם ספר תהילים 

לשמירת חייהם של השוטרים.

המזון  לברכת  סטנדים  של  ערכות   150 חלוקת 
רבני  אלו  בימים  מטבח.  לכל  10ברכונים  כולל 
המשטרה דואגים להתקנת הסטנדים בכל מטבחי 

המשטרה

תוכנית לשנת העבודה 2009:
מיסוד סיורי הסליחות בי-ם לקהל יעד רחב של   #

חברי איפ"א.
לחו"ל  מסורת  שומרי  חברים  קבוצת  ארגון   #

בסיבסוד של 100$.
ארגון סופ"ש בחוייה רוחנית.  #

דת רווחה ומורשת - סיכום 
שנת 2008

הרב אשר מלמד, רפ"ק, רכז רווחה ומורשת

רווחה
51 חברים קיבלו מענק סיוע רווחה. סך כולל של: 

.₪ 94,500
סיוע לערב משפחות שכולות בסך: 5000 ₪.

דת ומורשת:
סיור מורשת לירושלים  - העדה הדרוזית    #

סיור מורשת  - גמלאי נצרת    #

סיור מורשת  - גמלאי טבריה    #

סיור לגליל עליון  - גמלאי חדרה    #

סיור מורשת  - מטה אק"מ    #

סיור מורשת  - גליל עליון    #

סיור מורשת  - בית שמש    #

סיור מורשת  - מתנ"א    #

סיור קברות צדיקים  - מתנ"א בית דגן    #

סיור מורשת  - את"ל חוף    #

מכתשים  - אג"מ מרכז    #

סיור מורשת  - גמלאי כפר סבא    #

סיור לצפון  - גמלאי שפלה    #

סיור מורשת  - מש"מ מטא"ר-י-ם    #

סיור מורשת  - את"ן ת"א    #

סיור מורשת  - אמ"ש מטא"ר -י-ם    #

סיור מורשת  - גמלאי בית ג'אן    #

סיור מורשת  - מטא"ר רמלה    #

סיור לפקיעין   - גמלאי עפולה    #

סיור לירושלים  - גמלאי הרצלייה    #

סיור מורשת  - מחוז י-ם    #

סיור מורשת  - גמלאי דרום    #

הרב אשר מלמד
רכז דת ומורשת
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"אל תשליכני לעת זקנה ככלות 
כוחי אל תעזבני"

הרב אשר מלמד, רפ"ק, רכז רווחה ומורשת
וועדת הרווחה של איפ"א מבקשת לסייע בייעוץ והכוונה 
קשישים  משפחה  ובני  בהורים  התומכים  חבריה  של 

הנזקקים לעזרה סיעודית.

להלן הנושאים:
בדיקת זכאות לגימלה של הביטוח הלאומי עפ"י חוק   .1

הסיעוד.
בדיקת זכאות לקבלת מטפל עובד זר )24 שעות(.  .2

ייעוץ וליווי המשפחה בתמיכה בהורה הקשיש.  .3

השיקולים בהעברת ההורה לבית אבות/מוסד סיעוד.  .4
הכוונה לתמיכת הקהילה והרשויות בהורה הקשיש.  .5

הייעוץ יינתן בהתנדבות ע"י יוסי לביא חבר נשיאות איפ"א וחבר בוועדת 
הרווחה בפלא 050-8949455. בין השעות 13:00-09:00.

טיול מורשת
גמלאי חמו עמרם

בתאריך 27/10/08 התקיים טיול מורשת ל- 30 גמלאים חברי איפ"א, סניף 
ובסבסוד  ברחובות  ויצמן  במכון  וביקור  תל-אביב,  התפוצות  בבית  דרום 

מורשת.
הטיול היה מאוד מעניין, והוסיף לכולנו ידע והרחבת אופקים דבר שלא היה 

מלפני כן.
הטיול  אירגן  אשר  עמרם  עזרי  בן  מר  דרום  איפ"א  יו"ר  את  לטובה  אציין 

המהנה והחשוב, הארגון היה מופתי וראוי לשבח.
וליו"ר סניף  זו למנכ"ל איפ"א  אודה לך אדוני אם תואיל להעביר הערכתי 

דרום.

סיור סליחות
אלישבע ישועה, מרחב שפלה

בתאריך 6.10.08 שוטרי מחוז מרכז יצאו לסיור סליחות בצפת, אשר 
ארגן

כב' הרב מלמד - רב משטרת מחוז המרכז.
ברצוני לציין בשמי ובשם כל קבוצת השוטרים אשר שהתה בסיור, את 

פעילות כב' הרב מלמד.
ביום  בחשבון  נלקח  פרט  כל  מהכלל,  יוצאת  בצורה  פעל  הרב  כב' 

הסיור, והסיור היה מדהים.
לנו  נותן  אשר  הדבר  וזהו  בשטח,  חשובה  מאוד  זו  שפעילות  נציין 
כשוטרים אשר עובדים סביב השעון וללא לאות, את הנשימה מבחינה 

רוחנית.
להמשך עשייה מבורכת!

  תחנת עפולה בסיור סליחות בירושלים
אורלי מלכה - סנ"צ מפקדת תחנת עפולה

ביום שלישי 23/9/08 יצאנו קבוצה של שוטרים וקצינים מתחנת עפולה 
לסיור סליחות בירושלים.

את הסיור ארגן עבורנו כבוד הרב מלמד אשר רב מחוז מרכז.
שבסבלנות  מלמד  הרב  עם  רציף  בקשר  היינו  הסיור  לפני  כי  לציין 
רבה ובנכונות אין סוף בא לקראתנו וסייע בכל שביקשנו לטובת ארגון 

הסיור.
מאישיותו  והוסיף  לאוטובוס  אלינו  הרב  הצטרף  עצמו  הסיור  בערב 

ונוכחותו המיוחדת לאירוע.
ושוטרי התחנה להודות  ובשם קציני  ברצוני כמפקדת התחנה בשמי 
מקרב לב על היוזמה המופלאה של הרב מלמד לקיום סיור ראותי שכזה 

והלוואי שיהיו עוד יוזמות שכאלו
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ת ו ר ב ז ג
 סיכום ניצול תקציב לשנת 2008

שכולל הפרש משנה קודם

ניצול תקציב מקסימאלי  והיא  לעצמנו מטרה  הצבנו  בתחילת השנה 
על  בהצבעה  בזמנו  הוחלט  הרכזים,  ברמת  והן  הסניפים,  ברמת  הן 
התקציב שנלקח מהסניפים 15 ₪ לטובת התרבות וזאת לאור העובדה 
שמרבית הסניפים לא ניצלו את התקציבים שעמדו לרשותם כולל יתרות 
משנים קודמות והדבר גרם נזק לארגון ולחוסר שביעות רצון החברים.

פעילות  יותר  ולעשות  לשפר  כדי  לשנה  ניסיון  שזה  בהחלטה  ונאמר 
בסוף  מתנות  קניית  מאשר  הרכזים  ידי  על  ויעיל  נכון  תקציב  וניצול 
השנה, לשמחתי הרבה הפעילות בנושא הייתה כבירה ואדירה ואשר בה 
השתתפו מרבית החברים וישנה שביעות רצון ותשבחות מכלל הארגון, 

ולראייה בתחום התרבות קיבלנו מקום ראשון עולמי.
ותחום  תחום  בכל  כמעט  הצלחה  הייתה  התרבות  לאירועי  בנוסף 
שנה  וזו  בעולם  ראשון  מקום  קיבלנו  הצילום  ובתחרות  בספורט  וגם 
שנייה ברציפות, לאור ההצלחה שהייתה בשנת 2008 המגמה להמשיך 
בפעילות ולשפר יותר והכל לטובת הארגון ורווחת החברים ולשביעות 

רצונם.

ניצול תקציב נכון 2/11/2008:

תרבות:
נוצל  קודמת  משנה  הפרש  שכלל   ₪  581,400 של  תקציב  מתוך 
86% וזה הישג מכובד, ומתוכנן עד סוף השנה עוד פעילות כגון היכל 
התרבות בבאר שבע, סיוע לנשפים שנתיים כמובן שזה כולל מכירת 
כרטיסים לאטרקציות השונות באמצעות האינטרנט המסחרי שהוקם 
בשיתוף פעולה עם כנפי משך ושימוש בכרטיס השאי לרכישת כרטיסים 

לפעילות התרבות.

ספורט:
מתוך 265,000 ₪ נוצל 94% וזה הישג גדול אשר מתוכנן עוד פעילות 
כולל יציאת נבחרות קט-רגל לחו"ל בטורניר בבלגיה, המשך סיוע בימי 
קיבלנו  בספורט  גם  לגמלאים,  בריאות  ימי  וקיום  בסניפים  ספורט, 

מקום ראשון בעולם וזכינו בגביע איפ"א העולמי.

רווחה דת ומורשת:
מתוך 175,000 ₪ נוצל 96% כולל סיורי מורשת, סיוע כספי לנזקקים, 

סיורים לקברות צדיקים, שי לחולים.

נסיעות:
מתוך 320,000 נוצל 70% שזה כולל ספסוד משלחות יוצאות לחו"ל, 
כנסים בחו"ל, סבסוד 100$ לטיולים מאורגנים בחו"ל, סבסוד סניפים 
למימון אוטובוס לנפשונים בארץ באמצעות חברת כנפי משק, הפעילות 

תמשך עד סוף השנה.

אירוח משלחות מחו"ל:
מתוך 450,000 ₪ נוצל 70% שזה כולל אירוח שבע משלחות מחו"ל, 
החזקת דירת איפ"א, הכנסת אורחים מחו"ל בדירת איפ"א, כנס דירות 

אירוח שהיה השנה בארץ.
משלחת אחד לא הגיעה שהייתה מתוכננת, וזה ישמר 
לה מקום לשנה הבאה, אשר בשנה הבאה מתוכנן כנס 

נוער בן לאומי בארץ.

תקשורת ואינטרנט:
 5 הוצאות  כולל  שזה   61% נוצל   ₪  425,000 מתוך 
אינטרנט,  אתר  החזקת  מפרסום,  בשנה,  בטאונים 
מחו"ל,  לאורחים  תשורות  וחלוקת  תשורות,  מכירת 
הוצאת חוברת באנגלית לפעילות איפ"א ישראל לכנס 

העולמי, ותוכנן הוצאת בטאון אחרון לסיכום השנה.
גם כאן קבלנו מקום ראשון בעולם בתחרות הצילום 

וזו השנה השנייה.
נכון לסוף חודש נובמבר ללא האירועים המתוכננים. 
ובהתאם  הנשיאות  רצון  לשביעות  התקציב  נוצל 

לתוכנית העבודה של הרכזים והארגון.
לשנת  החברים  לטובת  יישמרו  התקציב  יתרות  כל 
נוער  כנס  שמתוכנן  לציין  הרכזים,  ולפעילות   2009
בישראל לשנת 2009 ברצוני להודות לנשיאות ולנשיא 
ליו"ר הסניפים על הזכות שנתנו לי לפקח על התקציב 
והראיה  חובות  ללא  חריגות  ללא  בהתאם  וניהולו 
ציון  וקבלנו  העמותות  רשם  מטעם  ביקורת  שהייתה 

לשבח. הכל ללא דופי.
המנגנון  וצוות  אילוז  דוד  מר  הארגון  למנכ"ל  להודות 
ובמיוחד הגזברית, רואה החשבון- שניהלו את התקציב 

בהתאם לתוכניות, לנוהלים לשביעות רצון הנשיאות.
התחומים  בכל  עשייה  המשך   2009 בשנת  המגמה 
לתוכנית העבודה של  יעיל בתקציבים בהתאם  ניצול 
הרכזים, פיקוח על הנעשה בסניפים ניצול מקסימאלי 

הן על ידי הרכזים, והן על ידי יו"ר הסניפים.
תהיו בטוחים שהתקציב מנוהל על ידי צוות מומחים 
ללא  בארגון  לנוהלים  ובהתאם  ומקצועיים  וטובים 
לנשיא  להודות  ברצוני  רצונכם.  ולשביעות  תקלות 
ולחברי הנשיאות שנתנו לי את הכבוד והאימון לפקח 
למבקר  להודות  ברצוני  כמובן  בארגון,  התקציב  על 

וליועץ המשפטי.
הכבוד  ועל  ומסורה  טובה  עבודה  על  לרכזים  תודות 

שהביאו לנו בכנס העולמי מקום ראשון.
ולבסוף כל היתרות בתקציב יעברו לשנה החדשה והן 

לטובתכם החברים ובהתאם לשינויים שיעשו השנה
ישר כוח!

בברכת שרות תוך ידידות
נסר נסראלדין

אחראי על הגזברות
בנשיאות איפא
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דו"ח על הפעילות לשנת 2007 - תקציב מול ביצוע

2007
תקציב 

)באלפי ₪(

2007
ביצוע )באלפי 

)₪

שיעור הביצוע 
לעומת 
תקציב 

באחוזים )%(

התפלגות 
מסך התקציב 
באחוזים )%(

2006
ביצוע

)באלפי ₪(

הכנסות

12,400.012,381.099.8594.6412,740.0דמי חבר

125.0123.899.040.95121.8הכנסות ריבית

12,525.012,504.899.8495.5912,861.8סך ההכנסות

575.0577.24.41121.8נוסף: רזרבה

13,100.013,082.099.86100.0012,861.8סך ההכנסות

עלות הפעילויות

7,110.06,545.892.0654.046,614.0שי שנתי

2,390.01,746.173.0514.411,753.9תרבות סניפים

180.0167.092.781.38306.0תרבות ארצי

100.066.366.300.55156.4תמיכות ומענקים

260.0293.5112.882.42288.1ספורט 

165.0163.899.271.36173.8דמי חבר בינ"ל

סבסוד משלחות יוצאות
ואירוח משלחות מחו"ל

670.0677.7101.155.59736.3

545.0682.7125.275.65639.1תקשורת

160.0176.0110.001.45168.1מיחשוב ואינטרנט

75.082.5110.000.6856.3מורשת

12.011.696.670.09324.0בחירות

11,667.010,613.090.9711,216.0סך עלות הפעילויות

1,433.02,469.01,645.8עודף הכנסות

הוצאות הנהלה

1,433.01,500.4172.3012.381,452.8וכלליות

968.6104.70193.0 ------עודף השנה

הנתונים לעיל הינם בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2007 שבוקרו ע"י רואה חשבון העמותה - רו"ח עמי כוכבי
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ננורטליק טעימה מגרינלנד - 
נצ"מ בדימוס אבי וייס

האי גרינלנד )טריטוריה דנית בעלת שלטון עצמי, שתושביה חושבים 
על תהליך קבלת עצמאות( איננו אי ירוק. למרות שמו, כ-85% מאדמת 
היא  יוני לספטמבר  בין  דרך קבע בקרח. תקופת הקיץ  האי מכוסים 
באי, כאשר שמש חצות מאירה על בתי  ביותר לבקר  הזמן המתאים 
הקרחונים  וחלקי  המדהימים  המפרצים  והציוריים,  הצבעוניים  העץ 
בזרם  נסחפים  האטלנטי,  האוקיינוס  בצפון  שנוצרים  המפוסלים, 
והדרומיים. הטמפרטורות  האי המזרחיים  חופי  לאורך  בים  ומשייטים 
נושבות  כאשר  אך  צלזיוס,  מעלות  אפס  מעל  כלל  בדרך  נעות  בקיץ 
זאת,  למרות  לאפס.  מתחת  אל  הטמפרטורות  יורדות  עזות  רוחות 

נחשב הקיץ נוח לעומת החורף הקשה, הקפוא והחשוך.
ניתן להגיע לאי דרך האוויר באמצעות אייר גרינלנד מקופנהגן או אייר 
איסלנד מריקייביק. אין קווי שייט סדירים לגרינלנד, אך לעיתים מגיעות 
ספינות נופש לביקור באי. אין תחבורה יבשתית המחברת בין מקומות 
בדרך  הן  למקום  ממקום  לנוע  היחידות  והדרכים  בגרינלנד,  היישוב 
משתמשים  התושבים  הים.  בדרך  או  גרינלנד  אייר  באמצעות  האוויר 
בסירות שלהם ויש חברות המפעילות ספינות קטנות לאורך החופים 
לגרינלנד?  מגיעים  תיירים  אילו  תיירים.  עבור  והמערביים  הדרומיים 
העובדה פשוטה: מדובר מצד אחד בסוג של תיירות אתגרית, שזוכה 
לפופולאריות בקרב תרמילאים ובקרב בעלי ניסיון בספורט אתגרי )כמו 

מטפסי הרים(, ומצד שני בתיירות של חובבי טבע, נוף ובעלי חיים.
הם  אסקימוסים.  בשם  גם  הידועים  איניואיטים  הם  גרינלנד  תושבי 
שבטים  הקשה.  באזור  מעמד  שהחזיקו  מונגוליים  שבטים  צאצאי 
כ-2,166,000  הענק, ששטחו  באי  לא שרדו.  הוויקינגים,  כמו  אחרים, 
בעיר  פזורים  והם   ,)2008 ליולי  )נכון  תושבים   56,326 חיים  קמ"ר, 
הבירה הגדולה )בסטנדרטים של גרינלנד( נאוק במערב האי )14,000 
והדרומיים.  המערביים  החופים  לאורך  קטנים  וביישובים  תושבים(, 

השפות המדוברות באי הן גרינלנדית, דנית ואנגלית.
בגרינלנד  ביותר  הדרומי  היישוב  הוא   Nanortalik ננורטליק  היישוב 
והוא שוכן על אי קטן. הגעתי אליו באמצעות ספינת נופש, שהפליגה 
באזור חוג הקוטב הצפוני, מאיי שאטלנד, לאיי פארו, לאיסלנד, ומשם 
היא שטה באוקיינוס האטלנטי הצפוני לכיוון דרום לאורך חופי גרינלנד 
 Cape את  סובבה  הספינה  במיוחד.  סוער  אוויר  במזג  המזרחיים 
Farewell )באי, Egger הקצה הדרומי ביותר של גרינלנד(, שמפורסם 
בצוקי הגרניט הגבוהים, שטה צפונה בים לברדור בין איים ועגנה מול 
ננורטליק. למרות שבמקום יש נמל שנבנה ב-1797 כתחנה דנית לצייד 
דגים, חסילונים  לדוג  היוצאות  לספינות  כיום  ואשר משמש  ליוויתנים 
וכלבי ים, ספינת הנופש היא גדולה מדי כדי לעגון בנמל, והירידה לחוף 
נעשתה באמצעות סירות. היישוב ננורטליק שוכן באזור שופע פיורדים 
המוקפים בצוקים גבוהים )כ-1,500 מטרים(, ומשטחי קרח עצומים 
הניצבים בים בסמוך ליישוב. בסוף הקיץ ישנם ליוויתנים ליד היישוב 

ובאביב ישנם כלבי ים ודובי קוטב על משטחי הקרח.
בננורטליק, )פירוש השם: "המקום בו הולכים דובי הקוטב" או "מקום 
דובי הקוטב"( יש כ-1,500 תושבים המתפרנסים בעיקר מדייג ועיבוד 
ובמיוחד  ייצור קוביות קרח,  ייצור פרוות,  דגים, אך גם מעיבוד צמר, 
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בשנים האחרונות ממכרה זהב המצוי 30 ק"מ מצפון ליישוב. קיימת 
גם תיירות סקי וטיפוס הרים ותיירות "רגילה", אך היא מוגבלת עקב 
התושבים,  לאי.  בתיירות  הכרוכות  הגבוהות  ועלויות  הקצרה  העונה 
כמעט כולם איניואיטים, הם מסבירי פנים ומקבלים בשמחה אורחים 
במקום. סיור ביישוב, שמהווה יישוב גרינלנדי טיפוסי, מגלה איניואיטים 
גיסא,  מחד  ופרוות  ים  כלבי  מעורות  מקומיות  תלבושות  הלובשים 
ותלבושות מבדים בעלי דוגמאות אופייניות המוגדרות בגדים לאומיים 
)צריך  גיסא  מחד  הקשת  צבעי  בכל  הצבועים  עץ  בתי  גיסא,  מאידך 
להיפרד מהפנטזיות על איגלוס, כי הם כבר ממש לא קיימים(, ומעט 
בתי אדמת עשב בשילוב אבן שחורה ואוהלים העשויים מעורות כלבי 

ים )בתי קיץ( מאידך גיסא.
במקום מצוי מוזיאון פתוח המתאר את תולדות המקום ואת תרבות 
האיניואיטים, וכנסיה יפיפייה, שנבנתה ב-1914 )בפנים מוצבת מנורת 
שבעה קנים(. ליד החוף חונים קיאקים וסירות דייג. במתחם סלעים 
הטבע  ידי  על  שפוסלו  ענקיים  אדם  בפני  להבחין  ניתן  הכנסייה  ליד 
באבן, והמקומיים משייכים פנים אלה לחוקר ארקטי דני מפורסם בשם 
ראסמוסן. במלונות בצידי הבתים ישנם כלבים האסקים. מהיישוב ניתן 
להגיע באמצעות סירות של מפעילים מקומיים ליעדים שונים בסביבה 
כמו למעיינות חמים )טמפרטורת הגוף(, לפיורדים שונים שמהם ניתן 
להבחין בכיפת הקרח הגרינלנדית ועוד. ביישוב יש גם משטח נחיתה 
למסוקים, בית חולים, בית ספר, מרכז ספורט, מרכז תרבות, מרכולים, 
אינטרנט  בנק,   / דואר  סניף  נוער,  אכסניית  אכסניה,  מלון,  מסעדות, 
קפה וגם תחנת משטרה! כך, שביישוב קיימים כל הצרכים הבסיסיים 
הנחוצים לתייר. בתחנת המשטרה משרתים שלושה שוטרים, למעשה, 
אחד  )איניואיטים(.  שוטרים  ושני  איניואיטי(  )לא  שריף  בתחנה  ישנם 
מהם מופיע בתמונה. בשיחה עמו באנגלית התברר, שמקרי האלימות 
כולל אלימות בתוך המשפחה )גם עקב שכרות(, הם אלה הדורשים את 
התערבות המשטרה. זאת, במיוחד בימי החורף הקפואים והחשוכים. 
הם  אם  גם  אדיבים  משטרה  אנשי  לפגוש  נחמד  תמיד  מקרה,  בכל 

משרתים בסוף העולם שמאלה.
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עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

סיכום פעילות שנת העבודה 2008
במסגרת תפקידי, אני אחראי על מתן יעוץ משפטי, בכל הנוגע לענייני הנשיאות 
ולחבריה, בכל הקשור למילוי תפקידם, אחראי על כל העניינים המשפטיים של 
הארגון כגון עריכת הסכמים, ייצוג של הארגון בכל פורום חיצוני, שידון בשאלות 
היוצא מטעם הנשיאות,  נוהל  כל  יבדוק  לארגון,  ובעניינים משפטים הנוגעים 
לבל יכללו בו הוראות הנוגדות את החוק ו/או את תקנות הארגון. כמו כן מתן 

יעוץ משפטי לחברי הארגון בנושאים אישים, במשורה.
החל מינואר 2008 ועד היום נתתי יעוץ משפטי ל-19 חברי איפ"א שפנו בנושאים 

שונים ומגוונים. הפניה ליועמ"ש מתבצעת באמצעות מזכירות איפ""א.

כמו כן החל מינואר 2008 טיפלתי גם בנושאים הבאים כדלקמן:
שירותי  מימון,  אינטרנט,  הייעוץ,  בתחום  מסחריות  חברות  עם  הסכמים 
בפניות חברים בתחומים מסחריים,  טיפול  ותרבות,  נסיעות, חברות הפקה 
חוזים והסכמים. כמו כן הייתי שותף לכל הקשור בהגרלות למשלחות לחו"ל, 
תחרויות ספורט, טיפול בעניין דירת איפ"א, וועדת שינוי תקנון הארגון, ועדת 

קשרי חוץ ונושאים נוספים.

האזנת סתר ופגיעה בפרטיות
חיים קנת עו"ד- יועץ משפטי

אדם,  כל  על  נאסר  לפיו  האזנת סתר,  חוק  ישראל,  במדינת  נחקק   1979 בשנת 
והכל  אחר,  שיחה של  או העתקה של  קליטה  אחר,  לאדם  בהאזנת סתר  להאזין 
הסכמה  ללא  כהאזנה  סתר,  האזנת  מגדיר  סתר  האזנת  חוק  מכשיר.  באמצעות 
אחרים  שניים  של  לשיחה  להאזין  לי  אסור  כלומר-  השיחה,  מבעלי  אחד  אף  של 
ללא הסכמתם. יש לשים לב, כי לא כל האזנה לשיחה של אחרים, מהווה הפרה 
הגנת  חוק  ישראל,  נחקק במדינת  כפי שנבחן בהמשך. בשנת 1981  של החוק, 
הפרטיות, אשר למעשה קובע את זכויותיו של אדם, כדי שפרטיותו לא תפגע וזאת 
ללא הסכמתו. על פי החוק, חל איסור פגיעה בפרטיות של אדם אחר, כל עוד אין 
הסכמה לכך מאותו אדם אחר. על פי החוק האזנה אסורה הינה פגיעה בפרטיות.

חל  לפיו  המחשבים,  חוק  הוא  נוסף  חוק  ישראל,  במדינת  נחקק   1995 בשנת 
שכזו  חדירה  גם  במחשב.  הנמצא  מחשב  לחומר  כדין  שלא  חדירה  על  איסור 
נחשבת לעבירה פלילית. חדירה לחומר מחשב נחשבת גם באמצעות התקשרות, 
או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב, 

שהיא האזנה, לפי חוק האזנת סתר.
בשנת 1992 עיגן המחוקק הישראלי את העבירה של איסור האזנת סתר, בחוק 
יסוד- כבוד האדם וחירותו. על פי החוק, כל אדם זכאי לפרטיות, צנעת הפרט 
וצנעת חייו. חל איסור להיכנס לרשות היחיד של אדם, שלא בהסכמתו וכן חל 
איסור לעריכת חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו. ולבסוף 

חל איסור לפגוע בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.
כפי שאמרנו לעיל, אסור לאדם להאזין ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה, 
לשיחת אחרים, כאשר השיחה הינה בציבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון 
בטלקס,  בפקסימיליה,  אלחוטי,  קשר  במכשיר  נייד,  טלפון  ברדיו,  אלחוטי, 
לתחום  תכנס  ששיחה  כדי  כלומר,  מחשבים.  בין  בתקשורת  או  בטלפרינטר 
אדם  באם  להאזנה.  יסכימו  לא  יותר  או  המשוחחים  ששני  צריך  סתר,  האזנת 

משוחח עם בן שיחו, מבלי ידיעתו, אין הוא מבצע עבירה של האזנת סתר.
"שימוש" בהאזנת סתר,  גם  עבירה מסוג פשע.  הינה  עבירה של האזנת סתר 
הנה עבירה. האזנה לשיחה והקלטתה, אף אם נעשתה כדין, כלומר בהסכמה של 

כל אחד מבעלי השיחה- אסורה, ובתנאי שהם נעשו למטרת 
שבינו  דברים  גילוי  למטרת  או  נזק,  או מעשה  עבירה  ביצוע 
לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפט בין בני 

הזוג.
האזנות  מאפשר  החוק  לפי  אשר  הכלל,  מן  יוצאים  קיימים 
ללא היתר של בית המשפט ואשר אינן מהוות עבירה פלילית, 
כגון, האזנת סתר לשיחה ברשות הרבים הנעשית בידי קצין 
משטרה שהוסמך לכך, ובתנאי שהיא לשם מניעת עבירה או 

גילוי עבריינים.
מהי  מגדירות  סתר  האזנת  חוק  של  העיקריות  ההוראות 
בפועל  האזנה  הינה  החוק,  פי  על  האזנה  סתר".  "האזנת 
בזמן אמת, כאשר היסוד הנפשי והיסוד העובדתי מתקיימים 
בו זמנית, בעת קיום השיחה אשר לה מאזינים. אין ההאזנה 
שהוקלטו  לדברים,  יותר  מאוחר  בשלב  להקשבה  מתייחסת 
לפני כן בעת קיומה של השיחה. יכול שתהיה למאזין להקלטה 
בשלב מאוחר יותר מהזמן האמיתי, מעורבות קודמת בעלת 
משמעת אחרת מבחינת האחריות הפלילית. למשל, אם נטל 
חלק בארגון ההקלטה, או ביזומה, אז ישא באחריות להאזנה 
או להקלטה, כשותף לביצועה, אף אם ההאזנה עצמה, בוצעה 

על ידו רק בשלב מאוחר יותר.
כאשר אחד הדוברים הוא צד ישיר לשיחה, אין השיחה מהווה 
איסור של האזנת סתר. )למעט החריג הדן בהאזנה למטרות 
עבירה או גרימת נזק(. אין בהסכמתו של צד שלישי, שלמעשה 
לשיחה  ההאזנה  את  להכשיר  כדי  בשיחה,  משתתף  אינו 
וזאת גם אם הצד השלישי, הוא בגדר  מהיותה האזנת סתר 
עניין לגיטימי בשיחה. למשל, אדם המבצע האזנה בעצמו או 
באמצעות אחר למשל, חוקר פרטי, להאזין לשיחות של שני 

צדדים אחרים, מבצע האזנת סתר.
בעבר שיחה באמצעי קשר אשר מגיעים או מסוגלים להגיע 
שיחתו  לבעלי  שומעיו  כל  את  הפך  לא  רבים,  של  לאוזניהם 
של הדובר. הקשבת בעל השיחה לדברים שנאמרו בשיחה לא 
אסורה,  האזנה  לגדר  נכנסה  ולא  הזולת  לשיחת  האזנה  היוו 
לפי החוק. ההגדרה של "שיחה" עפ"י החוק תוקן וכיום כיום 
היא כוללת שיחה בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון 
אלחוטי, ברדיו וטלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסמיליה, 

בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים.
מנויי  של   )E-Mail( האלקטרוני  הדואר  להודעות  ציתות 
מאת  צו  המחייבת,  סתר  האזנת  הינה  בישראל,  האינטרנט 
נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהתאם לחוק האזנת סתר 
וזאת לבקשת קצין משטרה בכיר. כאשר רשות זרה מבצעת 
האזנת סתר מחוץ לגבולות המדינה, אזי חוק האזנת סתר, אינו 
חל לגבי שיחה כזו וכל עוד פועלת הרשות בהתאם לדרישת 
החוק הזר החל עליה- אין מקום לפסול את הראיות שהושגו רק 

משום הטעם של כלל הפסילה על פי חוק האזנת סתר.
עבירה  אינה  אחר  עם  שיחה  הקלטת  כי  לזכור  יש  לסיכום 
פלילית של האזנת סתר כל עוד המקליט הינו צד לשיחה, גם 

אם המוקלט אינו יודע ו/או מסכים להקלטה.



www.ipa-israel.org.il 
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יום האשה באנטליה

דרכים  של  אוסף  ובה  הטורקית  הריביירה  טורקיה,  של  הדרומי  בחופה  שוכנת  אנטליה 

מרהיבות, כפרים מעניינים ועתיקות ציוריות. העיר העתיקה היא החלק היפה ביותר ללא 

ספק בעיר זו. הסמטאות צרות והבניינים בני 2 קומות בלבד. האריטקטורה היא עותומנית 

עור  ודברי  מזכרות,  לשטיחים,  קטנות  וחנויות  ופתלתלות,  צרות  הסמטאות  ויפהפיה, 

משובצים ביופי העתיק הזה.

בעיר העתיקה בולט המינרט המחורץ, חומות העיר, שער אדריאנוס והנמל הציורי. בעיר 

מסעדות דייגים פשוטות וטעימות ומסעדות גורמה ברמה גבוהה.

בקרבת העיר ישנן אפשרויות לטיולים רבים: להרפתקנים- ראפטינג, ג'יפים, אופניים, לאוהבי 

מפורסמים  ארכיאולוגים  אתרים  פינה  בכל  ארכיאולוגיה:  מפלים,  נחלים,  יערות,  טבע: 

ושמורים, לאוהבי קניות: שפע חנויות, שווקים, מפעלים, קניונים ועוד. למיטיבי לכת: מסלולים 

יפים ומשולבים עם אתרים ארכיאולוגיים, טבע, כפרים. לנהנתנים: שמש, חופים ומפרצים 

מרהיבים, ים, שייט, ספורט ים,ריקודי בטן.

וגם לאלו האוהבים לאכול - טורקיה מגוונת במאכלי הבשר, פירות ים, תבשילים מתובלים 

ושפע מגוון של סלטים.
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03-5656007 BARUT LARA Resort & Spa
כתובת האינטרנט של המלון: www.baruthotels.com )יש להיכנס ל-"לארה ריזורט ספא "(

המלון הוא אחד מבתי המלון היוקרתיים ביותר בטורקיה וידוע בשל השרות המצוין, החדרים 

נסיעה  דקות   15 של  במרחק  התיכון  הים  חוף  על  ממוקם  המלון  האיכותי.  והאוכל  היפים 

מנמל התעופה של אנטליה.

במלון: בריכות שחיה פנימיות וחיצוניות, בר משקאות, מסעדות, פארק מים )מופעל בחודשי 

הקיץ(, לובי, שירות חדרים, תחנת שירות השכרת רכב, מעליות, גינות, מכבסה/ניקוי יבש, 

שירותי בריאות, מספרה, ספא, חנויות, מכון כושר, מועדון לילה, קולנוע.

כספת,  בר,  מיני  שיער,  מייבש  ישיר,  טלפון  אמבטיה,  שרותים,  מרפסת,  מיזוג,  בחדרים: 

טלוויזיה עם ערוצי לווין.

שירותים במלון ללא תשלום
מזון ומשקאות

ארוחת בוקר: מוגשת בין השעות 07:00-10:00

ארוחת בוקר מאוחרת: מוגשת בין השעות 10:00-11:00

ארוחת צהריים: מוגשת בין השעות 12:30-14:30

ארוחת ערב: מוגשת בין השעות 19:00-21:30

ארוחת חצות: מוגשת בין השעות 24:00-01:00

"פאטיסרי" )עוגות ודברי מאפה(: פתוח בין השעות 10:00 ל-18:00

מסעדות א-לה קארט:

במלון פועלות 2 מסעדות א-לה קארט )מסעדות בהגשה( בהזמנה מראש לארוחות הערב.

במלון   )guest relation( הלקוחות  לשרות  לפני  יום  לפנות  יש  מקומות  להזמין  מנת  על 

הממוקמים בלובי או ליצור עימם קשר מהחדר באמצעות הקו הפנימי של מלון.

מועדון  חדרים,  לובי,  מסעדות,  האוכל,  )חדר  במלון  ואלכוהולים  הקלים  המשקאות  כל   #

לילה וכו"( הם ללא תשלום למעט משקאות "פרימיום". )משקאות יוקרה מיובאים(
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מתקנים נוספים ללא תשלום

מיני בר )מילוי אחת ליום(, בריכות,כספת בחדרים,חלוקי רחצה בחדרים ונעלי בית, מכשירי 

DVD בחדרים, אינטרנט, מיני קלאב, מועדון לילה, קולנוע, חדר כושר, חמאם, סאונה, פינג 
פונג, טניס, סקווש

שרותים במלון בתשלום

 ,)room service( וסיגריות, שרות חדרים  מספר סוגים של אלכוהול תוצרת חוץ, סיגרים   #

טיפולי ספא, מרכז בריאות ויופי, טיפולים שונים, מספרה, שירותי רופא ומרפאה, חנויות, 

השכרת רכב, שרותי צילום, ניקוי יבש

טלפון ופקס, בייבי סיטר, השכרת סרטי DVD, ביליארד, שעורי טניס.  #

מחירים ותאריכים:
5 ימים / 4 לילות - אמצע שבוע

22-26.02.2009

בסיס אירוח: A/I הכל כלול

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

357$232$494$457$

4 ימים / 3 לילות - סוף שבוע

26.2-1.3.2009

בסיס אירוח: A/I הכל כלול

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

320$195$435$420$

אפשר להשתמש בשי אחד לחדר.
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03-5656007 המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב  #

מס נמל ומס בטחון  #

העברות למלון  #

העברות למלון  #

על  דלקס  כוכבים   5 במלון  לילות   3/4  #

בסיס אולטרה הכל כלול

הבזאר  דודן,  למפלי  מלא  טיול  יום   #

הגדול, בית חרושת לעורות וסיור בעיר

פינוק בחמם טורקי כולל העברות  #

המחיר אינו כולל:

כל הוצאה שלא מוזכרת מפורש.  #

ביטוחים  #

תנאי תשלום: אפשרות ל-10 תשלומים   #

שווים בכרטיס אשראי

שער  לפי  וישולם  בשקלים  המחיר   #

החליפין ביום התשלום

נוסעים   50 מינימום  על  מבוסס  המחיר 

בקבוצה

מועד האחרון להרשמה עד 30 יום לפני תאריך היציאה.

ניתן להשתמש בשובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר.

נוהל דמי ביטול:

30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

30-21 ימי עבודה - 30% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

21-14 ימי עבודה - 60% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

14-7 ימי עבודה - 75% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

מתחת ל-7 ימי עבודה - 100% דמי ביטול  #

הערות

המחיר כולל תוספת דלק ליום הצעה זו. במידה ותהיה עליה במחיר הדלק תחול עליה   #

במחיר.

המחיר בשקלים וישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.  #
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03-5656007LYRA HOTL 5* DLX
http://www.lyrahotel.com/en/index.php

המלון היוקרתי ממוקם באחד באיזור סידה ומנבגט לאורכו של חוף ים פרטי לאורחי המלון 

ובמרחק של 75 ק"מ משדה התעופה.

חדרי המלון יפים ומרווחים וכמעט מכולם נוף מרהיב לים.

"הכל כלול":

ארוחות בוקר, צהריים וערב )בחדר האוכל המרכזי(, מסעדה לילדים,

משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים )בין השעות 09:00-00:00(, הפסקת עוגה אחר הצהריים. 

בריכות חיצוניות ומקורות למבוגרים ולילדים, חמאם, סאונה, מכון כושר, פינג פונג, קולנוע, 

דיסקו, מגבות בבריכה ומיטות שיזוף, תקשורת אינטרנט אלחוטית למחשבים ניידים,

מסלול החלקה על הקרח )בשעות מסויימות(, אולמות כנסים.

בחדרים: טלוויזיה, אמבטיה, שירותים, טלפון, כספת, מיזוג אוויר.

בחיוב נוסף:

משקאות אלוכוהולים תוצרת חוץ, מסאז'ים, מרכז קניות, כספות, טלפון/פאקס, רופא, רכב 

שכור, ביליארד, שרותי כביסה, עמדות אינטרנט, פינבול, שרות חדרים, בר ויטמינים.

מחירים ותאריכים:
5 ימים / 4 לילות - אמצע שבוע

15-19.03.2009או 22-26.03.2009

בסיס אירוח: A/I הכל כלול

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

272$147$369$372$
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03-5656007 4 ימים / 3 לילות - סוף שבוע

19-22.3.2009

בסיס אירוח: A/I הכל כלול

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

246$121$333$346$

המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב  #

לינה 3/4 לילות במלון ע"ב הכל כלול.  #

מס נמל בטחון  #

העברות אל/מ המלון  #

ערב טורקי כולל רקדנית בטן  #

יום טיול לסידה.  #

פינוק בחמם טורקי כולל העברות  #

המחיר אינו כולל:

טיולים וטיפים  #

וכל הוצאה שלא מוזכרת במפורש.  #

תנאי תשלום:

המחיר בשקלים וישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.

אפשרות ל - 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי.

המחיר מבוסס על מינימום 50 נוסעים בקבוצה.

מועד האחרון להרשמה עד 30 יום לפני תאריך היציאה.

אפשר להשתמש בניצול שי אחד בסך 500 ש"ח לחדר.

נוהל דמי ביטול:

30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

30-21 ימי עבודה - 30% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

21-14 ימי עבודה - 60% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

14-7 ימי עבודה 75%- דמי ביטול מסך כל העסקה  #

מתחת ל 7 ימי עבודה - 100% דמי ביטול  #

הערות:

עליה  תחול  הדלק  במחיר  עליה  ותהיה  במידה  זו.  הצעה  ליום  דלק  תוספת  כולל  המחיר 

במחיר.

המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום
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7 לילות ביג'ינג - 26 בפברואר עד 5 במרץ 2009
והותירו  היום  של  סין  את  עיצבו  תהפוכות  רבת  היסטוריה  שנות  מ-4000  יותר   - סין 

ארכיטקטורה ואמנות, יצירה ופילוסופיות שונות מן המוכר במערב.

הטיול באץ זו משלב בין נופי כפרים והרים, קלאסיקה סינית, אורבניזציה ושינוי. זהו מסע 

אתני גיאוגרפי המחבר קשת של תרבויות ומפגשים שבטים ונופים.

ארץ אדירת מימדים בה איזורי אקלים שונים, גוון נופי ותצורות נוף ייחודיות וביניהן כמה 

מפניני הנוף היפות ביותר בעולם כמו מצוקי גווילין והרי ההימאליה עטורי השלג שבטיבט. 

בתרבות  ביותר  מהמרתקים  וסיפורים  מיתוסים  אתרים,  משובצים  הזה,  העצום  בעושר 

האנושית.

תוכנית הטיול
יום 1 - ת"א - ביג'ינג

ניפגש בנתב"ג ונצא בטיסה לביג'ינג.

עם  ה13.  המאה  מאז  סין  בירת  בבייג'ינג  אחה"צ  בשעות  ננחת 

המפורסמת,  מן  אן  טיאן  כיכר  סביב  פנורמי  לסיור  נצא  ההגעה 

הכיכר הגדולה בעולם סביבה ממוקמים בנין קונגרס העם ו"מוזיאון 

המהפכה". העברה למלון בבייג'ינג

שוק  את  ונראה   WANG FUJING במדרחוב-  לביקור  נצא  בערב 

אוכל הלילה הססגוני.

יום 2 - בייג'ינג - העיר האסורה

ארוחת בוקר במלון.

השמיים  שער  למעשה  היא  טיינאנמן  בכיכר  סיורנו  את  נתחיל 

בייג'ין  כמרכז  ונתפסת  האסורה(  לעיר  הקדמי  )השער  המוגנים 

בשל מיקומה אבל לא רק בשל כך. היא נחשבת ליבה של הבירה גם בשל הכוח הסימבולי 

שלה מאז ימי מאו טסה טונג אשר הכריז בה על הקמת הרפובליקה הסינית ב-1 באוקטובר 

1949. הכיכר חולשת על שטח של למעלה מ-40 אקרים ונחשבת לכיכר הציבורית הגדולה 

בעולם. המקומיים נוהגים להתקבץ פה כל ימות השנה אבל במיוחד בראש השנה הסיני.

מתרכזות  בהם  בניינים  מספר   - העם"  "בית  מתחם  ישנו  הכיכר  של  המערבית  בפינה 

במלחמות  הסיני  העם  לגיבורי  מונומנט  ישנו  הכיכר  במרכז  הפוליטיות.  הפעילויות 

ובמהפכות. לאחר מותו של מאו, נבנה לכבודו מאוזולאום בכיכר, שבנייתו ארכה כשנה. 

בחלק   Qianmen הקדמי  השער  קריסטל.  עשוי  מתים  ארון  בתוך  שמורה  מאו  של  גופתו 

הדרומי של הכיכר שימש למעבר בין האגף

ידועה לשמצה  הפנימי של העיר האסורה לאגף החיצוני )בתקופת שושלת צ`ינג( הכיכר 

בידי  קרי, מהפכת הסטודנטים שדוכאה קשות   1989- אנשי המערב, בשל פרעות  בקרב 

השלטונות.

השושלות  שתי  את  ששימש  ארמון  האסורה",  "העיר  הקיסרי  בארמון  לביקור  נמשיך 

וחצרות  מבנים  בנוי  זה  ממדים  ואדיר  מרשים  ארמון  והצ'ינג.  המינג  סין,  של  האחרונות 

ושימש תפאורה לסרט "הקיסר האחרון". בהמשך נצא לטיול בין הסמטאות העתיקות של 

העיר שם נזכה להציץ אל תוך חייהם של תושבי הבירה. המעוניינים יוכלו להמשיך לסיור 

בסמטאות ההוטונג העתיקות בריקשות, ולהתרשם מחיי המקומיים בסין.

אחה"צ נמשיך לשוק האלקטרוניקה והמותגים.

המעוניינים יכולים לצאת למופע אקרובאטיקה )בתשלום נוסף(

2009 סין - חורף 
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03-5656007 יום 3 - בייג'ינג - החומה הגדולה - קלוזונה - מוזיאון ג'ד

ארוחת בוקר במלון

נצא צפונה אל עבר קברי הקיסרים מתקופת שושלת מינג, שם נלמד אודות מנהגי המוות 

של הקיסרים. נבקר בדרך הרוחות הקסומה. נמשיך אל גולת הכותרת של ביקורנו בבייג'ינג. 

גובי  סין אל שולי מדבר  "החומה הסינית הגדולה". החומה הארוכה בעולם, נמתחת מים 

וסימלה במשך דורות את הסתגרותה של סין מפני העולם.

בריקוע  המתמחה  ותכשיטים.  כלים  אומנות   ,CLOISONNE ל-  יוצר  בבית  נעצור  בחזרה 

הנחושת המצופה באמייל.

לאורך  האבן  חשיבות  על  ונלמד  הירוקים  הג'ד  אבני  את  נראה   - הג'ד  במוזיאון  נבקר 

ההיסטוריה הסינית.

ילד  על  נזירי השאולין, מופע מרגש  סיפור  פו המביא את  קונג  ניתן לצאת למופע  בערב 

שהושאר על ידי אמו במנזר טיבטי בחסות המסטר ועל גדילתו בצל חוקי המנזר עד הגיעו, 

לאחר קשיים לדרגת מסטר בעצמו. והכל גם באמצעות אומניות הלחימה האופייניות להם. 

)בתשלום נוסף(.

יום 4 - בייג'ינג - מקדש השמיים ושוק הפנינים.

ארוחת בוקר במלון

יציאה למקדש השמיים, המקדש הוא פאר אדריכלות שושלת מינג 

בבקשו  השמיים,  קיסר  אל  תפילותיו  את  להפנות  הקיסר  נהג  ובו 

הרוחני- המבנה  הוא  השמים  מקדש  ושלווה.  הרמוניה  של  שנה 

של  התקשרות  כמקום  שימש  המבנה  בסין.  הגדול  טאואיסטי 

מוצלחים,  יבולים  מהאלים,  טובות  לבקשת  השמים,  עם  הקיסרים 

ידי  על  לקיסר  שניתן  המנדט  את  לבסס  ובעיקר  לעם,  מחילות 

משמעויות  עם  שווי,  הפנג  עקרונות  על  מבוסס  המקדש  האלים. 

קוסמולוגיות מרובות וסמלים קיסריים.

השמים.  רוחות  מארבע  כניסה  בשערי  צדדיו  מכל  מגודר  הוא 

הקיסר היה מגיע אל הפארק מהעיר האסורה ביום הקצר בשנה, 

ונושא תפילה במהלך  בתהלוכה בה לאדם הפשוט אסור לצפות, 

שלושה ימים.

בשעות הבוקר זהו מקום טוב לראות את ותיקי העיר מתרגלים טאי צ'י בכל פינות הפארק, 

מניפות  תרגילי  סלוניים,  ריקודים  רוקדי  עצים,  מחבקי  בלבד,  אחורה  ההולכים  מוזרים 

נמצא  הפארק  הדעת.  על  להעלות  יכולים  במיוחד  טובים  הזיה  שכדורי  מה  וכל  וחרבות, 

ברשימת אתרי מורשת התרבות העולמית של אונסק"ו מאז 1998.

נמשיך לשוק הפנינים, השוק המפורסם והמומלץ ביותר בבייג'ינג. בשפת המקום - הונג 

צ'יאוו שצ'אנג. זהו בניין ענקי, בניין בין שבע קומות עמוסות כל טוב. למשל, שעונים )מזויפים 

כמובן( שנושאים את שמות כל המותגים החמים בעולם. אפשר לצאת משם עם ברייטלינג 

מפואר או עם רולקס מוזהב. תוכלו להצטייד בחולצות 'טימברלנד' ו'פולו'.

יום 5 - ארמון הקיץ

ארוחת בוקר במלון

נתחיל את היום בביקור במפעל לייצור פנינים

ואופיים של הקיסרים בעת העתיקה.  חייהם  אודות  ונלמד  נוסיף  נבקר בארמון הקיץ שם 

רוח  שמשיב  קונמינג"  "אגם  מלאכותי  חצי  אגם  גדת  על  ושוכן  לעיר  מחוץ  מצוי  הארמון 

קרירה על הארמון, נטייל לאורך גדות האגם, נראה את ספינת השיש על גדות האגם ונלך 

לאורך מסדרון הארמון הארוך והמפורסם.

כמקום  ב-1694  נבנה  במקור  בייג`ין.  שבמקדשי  ליפה  נחשב  הלאמה.  למקדש  נמשיך 
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מושבו של קיסר הצ`ינג Yongzheng לפני עלייתו לכס הקיסרות ורק מאוחר יותר קיבל את 03-5656007

שמו הנוכחי. וב-1744 הפך המקדש למקדש לאמניסטי והפך מקום מגורים למספר גדול 

של נזירים ממונגוליה וטיבט. כיום מתגוררים במקדש כ-70 נזירים לאמניסטים.

נמשיך לביקור בבית תה מקומי, בו נראה מגוון רב של סוגי תה סיני.

יום 6 -ביג'ינג - מוזיאון בייג'ינג

ארוחת בוקר במלון

נצא לסיור פנורמי סביב הכפר האולימפי נמשיך לביקור במוזיאון ביג'ינג מהחדשים בעיר, 

המתאר את ההיסטוריה של העיר.

נבקר בשוק YASHOU, שוק המותגים המוכר בשם צ'ילין מדובר בקומלפקס בן חמש קומות, 

אפשרות להזמין במקום חליפות טובות במחירים טובים, וגם הוא מלא כל טוב. ליד השוק 

תראו בית ממכר לדיסקים ודיווידי, כל סרט חדש שיצא תמצאו פה, שניהם נמצאים בסמוך 

לרחוב הפאבים של בייג'ין, סאן לי-טור.

יום 7 - ביג'ינג

באוסף  הפנדה,  דובי  גידול  באתר  ונבקר  העיר  של  החיות  לגן  נצא  במלון  בוקר  ארוחת 

ציפורים ועוד.

נצא לביקור בבית חולים מסורתי מקומי.

נצא לשוק המשי היתרון של שוק לידו, הוא שבניגוד למרכולי הענק האחרים הוא פתוח עד 

חצות הלילה. בפרוזדור הארוך הזה, העמוס דוכני בגדים, נעליים, חגורות ושעונים.

יום 8 - ביג'ינג - ת"א

ארוחת בוקר במלון

נצא לביקור ברחוב המשוחזר ליו לי צ'אנג, רכוב לממכר עתיקות וקליגרפיה ואומנות סינית 

בשכונותיה העתיקות של העיר.
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03-5656007 מחירים ותאריכים:

26.2-5.3.2009

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪ 

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

1199$1074$1449$1299$

המחיר כולל

טיסות אל על -ת"א-בייג'ינג -ת"א  #

7 לילות מלונות 4 כוכבים על בסיס ארוחת בוקר  #

סיורים עם מדריכים מקומיים ודמי כניסה על פי התכנית  #

מסי נמל ובטחון  #

אוטובוס צמוד על פי התכנית  #

מדריך ישראלי מומחה ליעד  #

המחיר אינו כולל

תשר לנותני השירות  #

ביטוחים  #

כל הוצאה שאינה מוזכרת בסעיף "המחיר כולל "  #

הערות:

הקשורות  הטיסה  במועדי  לשינויים  אחראית  משק  כנפי  אין   #

אויר  מזג  פגעי  או  מבצעיות  תקלות  עקב  התעופה,  בחברת 

שינוי  האזרחי.  התעופה  מינהל  החלטת  פי  על  או  בזה,  וכיוצא 

בשעות הטיסה לא יהווה עילה לביטול הנופש ע"י המזמין.

דרושה אשרת כניסה לסין )כניסה אחת( )לא כלול במחיר(  #

המחוזית  הבריאות  ללשכת  לפנות  יש  פרטים  בדבר  חיסונים:   #

לפחות חודש לפני מועד היציאה לטיול.

מועד האחרון להרשמה עד 45 יום לפני תאריך היציאה.  #

נכון לתאריך הפרסום טרם שוריינו מושבים בטיסה.  #

המחיר מבוסס על מינימום 25 נוסעים בקבוצה.  #

אפשר להשתמש בשי אחד בשווי 500 ₪ לחדר.  #

המחיר כולל תוספת דלק ליום הצעה זו. במידה ותהיה עליה במחיר הדלק תחול עליה   #

במחיר.

המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.  #

אפשרות ל-10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי.  #

נוהל דמי ביטול:

עד 45 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

30-45 ימי עבודה - 30% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

30-21 ימי עבודה - 60% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

21-14 ימי עבודה - 75% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

מתחת ל 14 ימי עבודה - 100% דמי ביטול  #
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03-5656007
פראג

סופ"ש אמצ"ע חורף 2008-2009
פראג היא עיר יפה באופן יוצא מן הכלל. זוהרה האדריכלי ממחיש את ההיסטוריה העשירה 

של מרכז אירופה. העיר מציעה כל כך הרבה אפשרויות להנאה, להתפעלות ולחוויה עמוקה, 

עד כי המבקר בה אינו יכול שלא להרגיש תחושה של פליאה והתפעמות.

נהר וולטבה Vltava חוצה את העיר לשניים. את הנהר חוצים 16 גשרי הבירה, ומעל להם 

משקיפים "100 הצריחים" המפורסמים של פראג. המבקרים מגלים עד מהרה שהגיאוגרפיה 

של העיר מקלה מאד על המטייל: את מרבית פראג אפשר לסייר ברגל, ומי שמתעייף יכול 

ליהנות מהחשמליות והרכבת התחתית, אשר מספקים אמצעי תחבורה יעילים מאוד. בעיר 

הוא  העתיק"  "הרובע  מרתקים.  רגליים  טיולים  פשוטים.  ומלונות  גבוהה  ברמה  מלון  בתי 

וולטבה. כאן נשמר המרקם  ורחובות צרים, בגדה הימנית של הנהר  מבוך של סמטאות 

של העיר מימי הביניים, החוויה הפרגאית במלוא עוצמתה. כיכר העיר העתיקה, עם השעון 

המפורסם היא חלק בלתי נפרד מן הרובע ואווירתו. הרובע היהודי וכל ההסטוריה החשובה 

שנשתמרה בפסגת רובע הרדצ'ני מתנשאת המצודה האדירה של פראג, הכוללת סדרה 

וגניו,  המלכותי  הארמון  הנשיא,  בית  העיר,  של  הקתדרלה  ביניהם  חשובים,  מבנים  של 

ומוזאונים חשובים.

להלן פרטים על בית המלון:

WWW.PANORAMA.CORINTHIA.CZ
מלון PANORAMA - 4 כוכבים או דומה!

 4 במרחק  המלון  נוחים,  חדרים   427 המציע  קומות,  רב  מודרני  מלון  הוא  פנורמה,  מלון 

תחנות ממרכז העיר.

במלון: חדרים לנכים, חדרים ללא מעשנים, 3 מסעדות, בית קפה, בר אלגנטי, קזינו, מועדון 

לילה, סאונה, סולריום

בחדרים: מיזוג אויר, שירותים, אמבטיה, טלויזיה, מיניבר, כספת, טלפון, ומייבש שיער.
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03-5656007 מחירים ותאריכים:
4 ימים / 3 לילות - אמצע שבוע

1-4.03.2009 או 15-18.03.2009

4 ימים / 3 לילות - סוף שבוע

19-22.02.2009 או 19-22.03.2009

B/B :בסיס אירוח

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

בסבסוד 100$ וניצול 

שי שנתי בסך 500 ₪

מחיר ליחיד בחדר 

לחבר איפא בסבסוד 

100$

מחיר לאורח בחדר 

זוגי

435$310$515$535$

המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב.  #

3 לילות לינה ע"ב ארוחת בוקר.  #

מס נמל בטחון.  #

העברות אל/מהמלון  #

סיור פנורמי ביום ההגעה.  #

יום טיול לקרלובי וארי ביום העזיבה  #

המחיר אינו כולל:

טיפים  #

וכל הוצאה שלא מוזכרת מפורש.  #

הערות:

40 איש משלמים.  ההצעה מותנית במינימום   #

שינוי  יגרור  המשתתפים  במספר  שינוי  כל 

במחירי הטיול.

ישתנה  המחיר  דלק  תוספת  ותחול  במידה   #

בהתאם.

המחיר כולל תוספת דלק ליום הצעה זו. במידה   #

ותהיה עליה במחיר הדלק תחול עליה במחיר.

המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.  #

תנאי תשלום

ישנה אפשרות ל - 10 תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי

המחיר מבוסס על מינימום 50 נוסעים בקבוצה

מועד האחרון להרשמה עד 30 יום לפני תאריך היציאה.

אפשר להשתמש בניצול שי אחד בסך 500 ש"ח לחדר.

נוהל דמי ביטול:

עד30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

30-21 ימי עבודה - 30% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

21-14 ימי עבודה - 60% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

14-7 ימי עבודה 75%- דמי ביטול מסך כל העסקה  #

מתחת ל 7 ימי עבודה - 100% דמי ביטול  #
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דר' ערן ישראל רכז תקשורת

בשתי התחרויות העולמיות האחרונות של איפ"א, זכה הסניף הישראלי, 
כמעט בכל הפרסים האפשריים, כולל בפרס היוקרתי של מקום ראשון 
בצילום משטרתי. בתחרות הראשונה, שנערכה לפני שלוש שנים זכו: 
נצ"ם גדעון מור ונצ"ם ערן ישראל בכל המקומות הראשונים. בתחרות 
ונונו במקום  ורס"מ מאיר  זיו במקום הראשון  זכו סנ"ץ אמנון  השנה 
ארגון  על  לשבח  וציון  לשבח  ציונים  ב-10  זכינו  לכך  ובנוסך  הרביעי 
התחרות בישראל. השנה הופקה תערוכה בינלאומית הכוללת את 49 

הצילומים שעלו לגמר והיא עוברת בין סניפי איפ"א ויחידות משטרה.
ההצלחה הגדולה של ישראל נבעה, לא רק בגלל איכות הצלמים, אלא 
בגלל ריבוי המשתתפים והמגוון העצום של הצילומים שהגיעו לתחרות. 
ואלו   122 לגמר  עלו  מתוכם  צילומים,   1700 הגיעו  האחרונה  בשנה 

נשלחו לתחרות העולמית שנערכה בניו-זילנד.
התחרות השנה הייתה יוצאת דופן גם בכמות הצלמים הלא-מקצועיים 
שהשתתפו בה ולראיה, הזוכים במקומות הראשונים בארץ ובעולם היו 

"מורעלי צילום כבדים", אבל לא מקצוענים.
ב-2009.  שתיערך  השלישית  הצילום  תחרות  עם  לדרך  יוצאים  אנו 

הצילומים שיעלו לשלב הגמר ישלחו לתחרות העולמית.

כללים והנחיות לתחרות

התחרות פתוחה לכל חבר איפ"א, במשטרה, שב"ס, גמלאי ומתנדב 
משא"ז.

הקטגוריות יהיו: צילום משטרתי וצילום כללי. הצילום המשטרתי יכלול, 

פעילות, הווי, מבצעים, תרבות, אנשים, נוף משטרתי, 
הצילום  במשטרה.  הקשור  וכל  רכב  וכלי  אמצעים 

הכללי יכלול את כל מה שאיננו משטרה.
מדיה  גבי  על  איפ"א,  למזכירות  להגיע  הצילומים  על 
דיגיטאלית בלבד, כמו, די. וי. די, דיסק, או זיכרון חיצוני 
למחשב  את התמונות  להוריד  ניתן  באמצעותו  אחר, 

במזכירות.
על הצילומים להיות בגודל מינימאלי של 2 מגהבייט, 
הצילומים  להגדיל  או  להדפיס  ניתן  לא  מכך  פחות 
הצילום  פורמט  העולמית.  לתחרות  יתקבלו  לא  והם 
 TIF מסוג:  צילומים  יתקבלו  לא   .JPEG להיות:  צריך 

.RAW או
על כל צילום יש להוסיף את שם הצלם והנושא המצולם 

)הסבר( ופרטים נוספים שהצלם מעוניין להוסיף.
הצילומים שיגיעו לתחרות לא יוחזרו לשולחים ולאיפ"א 
תשמר הזכות לשלוח את הצילומים לתחרות העולמית, 
לפרסם הצילומים או לפרסמם בתערוכה. )כמובן עם 

ציון שם הצלם(.
ראשון  יום  עד  איפ"א  למזכירות  להגיע  הצילומים  על 

ה- 1.3.09.
בעמדת  אנחנו  העולמית,  התחרות  לקראת  הפעם, 
נחיתות, מאחר ויש ציפיות גדולות מהצלמים בישראל 
קדימה  אז  מוצדקות,  שהציפיות  להוכיח  ובכוונתנו 

לעבודה!


