
       

  ארגון השוטרים הבילנאומי -א "איפ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קשר עם חברים

  

א "מגזין אלקטרוני זה פותח דף חדש בכל הקשור לקשר עם חברי איפ

  .בארץ ובעולם

אנחנו מצטרפים למגמת כלל עולמית של פרסום מגזין ממוחשב שיגיע 

  .לחברים בדואר אלקטרוני ובתדירות גבוהה

הבאת מידע רב , יותוחסכון בעל, מהירות, תדירות, היתרונות ברורים

  .עדכני לכל חברו

א דואר אלקטרוני של פחות ממחצית "נכון לרגע זה יש במזכירות איפ

יהיה , א ישראל וכדי להרחיב את מעגל הנמענים למגזין"חברי איפ

  .צורך להשלים את מאגר הכתובות של החברים

  .א ובדף הפייסבוק שלנו"המגזין יפורסם במקביל גם באתר איפ

  

  .נשמח לשמוע תגובות והערות

  א ישראל"נשיא איפ, כם יעקב טרנרשל
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  אצטדיון טוטו באר שבע

, כאות הוקרה והערכה על פועלו של מר יעקב טרנר

עירית באר שבע החליטה לקרוא על שמו את אצטדיון 

  .הכדורגל בבאר שבע
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  !הפעם כולם נוסעים ובלי תירוצים

  

 

א ישראל עומדת בסימן של "באיפ 2013שנת 

שבמרכזו ארגון , רוך טווחשינוי אסטרטגי א

  .מחדש של כל תחום קשרי החוץ של הארגון

לאפשר לכל , המטרה שהצבנו לעצמנו היא

, ל"לצאת לחו, א המעוניין בכך"חבר איפ

, במחירים מסובסדים, ליעדים אטרקטיביים

. א בעולם"בשיתוף פעולה עם סניפי איפ

, בלי צורך בהגרלה, הדגש הוא על כל חבר

הפעם בלי . נסיעות קודמותאו תלות ב, וותק

  .תירוצים

אנחנו עומדים במחצית , נכון לרגע זה

חברים כבר יצאו  1000- התוכנית וקרוב ל

  .ל והיד עדיין נטויה"לחו

  

בהערכות , מאפשרת רכישת כרטיסים מוזלים, בניית תכנית נסיעות ונופשונים לקבוצות

ול לטובת סבסוד ביטול המשלחות הרשמיות מאפשר הסטת תקציב גד. ארוכת טווח

, א הפכה לאטרקטיבית"כך שהאפשרות לנסוע במסגרת איפ, ל בקבוצות"היוצאים לחו

  .זולה ובהישג ידו של כל חבר המעוניין בכך

  

, על כל מרכיביה, בנוסף לתוכנית הנסיעות

א בעולם אירועים רבים "מתקיימים באיפ

אירועי ספורט כולל , שבוע ידידות: כמו

אירועים , ים וכבאיםאולימפיאדה של שוטר

שייט , בינלאומיים דוגמת שייט נהרות

האירועים הללו . בעולם ועוד אירועים רבים

מתפרסמים זמן רב מראש וההרשמה 

אנחנו נדאג . מתבצעת בסניף המארגן

נסייע , לפרסם רשימת אירועים בינלאומיים

בהרשמת המעוניינים כולל סבסוד וקשר 

ם נצייד את היוצאי, עם הסניף המארח

א ישראל ואף "בתשורות מטעם איפ

  .א ישראל"כנציגי איפ, נתדרך את היוצאים

  

יש חברים , א מקורבים"כי אין באיפ, "מקורבים"ע לא יעבור מפה לאוזן ולא ישוריין להמיד

אני : "א שיגיד"שבעוד שנה לא יהיה חבר איפ, המבחן להצלחה יהיה. והכל פתוח ושקוף

  ...".ל"א כבר עשרים שנה ולא זכיתי לצאת במסגרת הארגון לחו"חבר איפ
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  חים ברומניה"קבוצת רמ

  

אשי מחלקות ומדורים מהמטה הארצי ומפקדים מהשטח השתלבה ר 30קבוצה של 

  .א וביקרה ברומניה בחודש יוני האחרון"בתוכנית הטיולים של איפ

במשטרת מחוז ברשוב , במסגרת הטיול נערך ביקור בבית הספר לשוטרים בקמפינה

  .א רומניה"ופגישה עם נשיאות איפ

גורי מריאן פאול ששהה בישראל מ גר"ביום האחרון בבוקרשט נערך מפגש מרגש עם נצ

  .א ישראל"לפני שנתיים עם בתו חולת הסרטן וקיבל סיוע רב מאיפ

ש "צ כמפקד מלמ"מ יורם סופר שקודם לדרגת תנ"נצ: ברצוננו לברך שניים מהמשתתפים

  .צ כראש חטיבת תביעות"מ לילי באומהקר שקודמה לדרגת תנ"ונצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מחוז ברשובחים בביקור במשטרת "קבוצת הרמ

  

  



       

  ארגון השוטרים הבילנאומי -א "איפ     

  

  

  

  כנס מדינות הים התיכון

  .פורטוגל, בחודש מאי האחרון נערך כנס מדינות הים התיכון בליסבון

סגנית הנשיא , א ישראל"את סניף ישראל ייצגו נשיא איפ.  א"סניפי איפ 16השתתפו 

  .ל"העולמי ומזכ

  .א ישראל הציג את הנושאים שיועלו בכנס העולמי בספטמבר השנה בדנמרק"איפ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WPFG  2013  BELFAST  

  .אולימפיאדת השוטרים והכבאים הבינלאומית תיפתח באוגוסט בבלפאסט שבאירלנד

א העולמי נותן "זו הפעם הראשונה שאיפ.  שוטרים וכבאים מכל העולם 8000-ישתתפו כ

, ק גל שרון"האחראית לתחום בנשיאות העולמית והנציגה במשחקים היא רפ, חסות לארוע

  סגנית ראשונה לנשיא העולמי –ד "עו
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  מפגש של הוועדה החברתית הבינלאומית באיטליה

  

סולו באיטליה 'א התכנסה השנה בעיר ג"הוועדה החברתית הבינלאומית של נשיאות איפ

  .והייתה אורחת של כנס בינלאומי של משטרות מהעולם שעסק בבטיחות ובטחון

חילופי נוער וסיוע למקרי , ספורט, א"בתי איפ, טיולים, רוחהוועדה מופקדת על תחומי האי

  .חרום בינלאומיים

  .סגנית ראשונה לנשיא העולמי –ד "עו, ק גל שרון"בראשות הוועדה עומדת רפ

  

  


