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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

מי אוהב לקרוא דו"חות?
אני משוכנע ללא צל של ספק, שאתם הקוראים, ממתינים בכיליון עיניים ובשקיקה לקרוא את הדיווחים 

השונים שלנו, סקירות, דו"חות תקציב, דיווחים על פעילויות.
אני בטוח שאתם לא מחסירים אות אחת, כבור סוד שאינו מאבד טיפה. אתם בודאי תוהים, מהיכן הוא 

שולף את דברי ההבל הללו והתשובה פשוטה, ניתן ליצור מצב בו כל אחד מכם יקרא כל מלה, איך?
הנה הסוד, באם היינו מכריזים מעל שער הביטאון שבתוך אחת מהשורות בכתבות הביטאון, מסתתר 

רמז לפתרון חידה, שהפרס לפותר אותה הוא נסיעה של חודש לניו-זילנד, הייתם קוראים כל שורה?
המטרה איננה להכריח את חברי איפ"א לקרוא בשקיקה את כל הביטאון ולכן לא נעשה תרגיל ערמומי 
שכזה, אבל כן גרמנו לכך שכל חבר יפתח את הביטאון, באמצעות כרטיס הגרלה. מבדיקה מוגבלת 

שערכנו, החברים פתחו את הביטאון ובגיליון זה נכריז אף על הזוכים ועל התחרות הבאה.
הסוד השני, אליו רצינו שתחשפו הוא הפרסים הרבים, שכל אחד מכם יכול לזכות בהם, ללא הגרלה 
עניין. מאות חברי איפ"א  ולגלות  עין  ומתנות, רק צריך לפקוח  וללא תחרות. הביטאון מלא בפרסים 
שנסעו לסין יודעים זאת ואלפי החברים שיצאו בקבוצות לחו"ל )ליתר דיוק קרוב לחמשת אלפים( יודעים 
זאת וכל מי שקנה כסף בכסף בכרטיס החכם, הבין זאת. כל מי שנעזר בתעודת חבר איפ"א בעולם, 
יודע את הסוד. גם קצין משטרה בכיר שיצא לחו"ל לניתוח קשה והמתינו לו חברי איפ"א, שסייעו ותמכו 

בו ובמשפחתו יודע זאת.
כל מי שלמד וניצל את בתי איפ"א בעולם, יודע את הסוד. למה כל כך הרבה סודות?

איפ"א, שטען  אלי חבר  לפני מספר חודשים פנה  אותו.  וחושפים  רק עד שמגלים  כסוד,  נשמר  סוד 
שאיננו מפרסמים מספיק את דירות איפ"א בעולם והיה לו אף הסבר משכנע. "אתם לא מפרסמים, 
בגלל שאתם שומרים את ההטבה הזאת למקורבים". השבתי לו, שבתי איפ"א מתפרסמים בראש דף 
הבית שלנו באינטרנט ואף פורסמה חוברת, העומדת לרשות כל דורש ובכל ביטאון יש סיפורים על בתי 
איפ"א והסוד הוא סוד כלפי מי שלא מגלה עניין, גם לגבי הטבות מדהימות. באם הייתי מפרסם שניתן 
הייתם  ואבטחה,  טיולים, הסעות  כולל  ליום,  להתארח בארמון מפואר בדרום אפריקה, תמורת 10$ 
קונים את זה? מי שעקב בביטאון איפ"א קרא את העובדות ויודע שזה לא סוד, אתם מוזמנים לנסות 

)נסו את בית איפ"א בקייפטאון(.
אנשים לא פותחים מגזין רק בגלל כרטיס הגרלה וגם באם כן, זה טוב לפעם אחת, לאחר מכן ינערו 
את הביטאון, יוציאו את הכרטיס ויזרקו הגיליון לפח האשפה הקרוב. ביטאון צריך להיות מעניין ומעניין 
זה סיפורים וצבע. לצערי הרב, ביטאון איפ"א דל בסיפורים ובכוונתנו לגייס מספרי סיפורים, או בשפה 
המקצועית, כתבים וצלמים, שיתנו ביטוי לנעשה בשטח, במגוון רחב של נושאים. ברור לי שלא יהיה 
שוויון, יהיו אנשים חרוצים, חדי עט וכשרון ויהיו סניפים, שיופיעו הרבה יותר מאחרים. זה קורה כבר 
היום. לכל בעלי הטענות והמענות, יש פתרון פשוט, גייסו כותבים וצלמים. במקום הבכי והנהי, כותבים 

ומצלמים.
ביטאון 47 ממתין לכם, קדימה לעבודה!

 שלכם בידידות
ד"ר ערן ישראל

רכז תקשורת ואינטרנט

ת ר ו ש ק ת

תוצאות הגרלת ביטאון איפ"א מס' 46
המספרים שעלו בגורל הם: 10848, 3297, 21601

על המחזיקים בכרטיסי הגרלה עם המספרים הללו ליצור קשר עם מזכירות איפ"א 
לקבלת הפרס, נסיעה זוגית לחו"ל.
הגרלה חדשה בבטאון זה!
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על הנשמה במכונה
אחרי  ואנחנו  מלחמה  הסתיימה 
הייתה  בהם  אירועים  שני  בחירות, 
לוח  רבה.  מעורבות  למשטרה 
לתאריך  מתאריך  קופץ  האירועים 
קדימה  ודוהרת  נוסעת  והרכבת 
אנחנו  ומכוונת.  משומנת  כמכונה 
תמיד  ולא  קדימה  בלרוץ  עסוקים 
שמים לב למרכיבי המערכת שאמורה 
בבטיחות  הנסיעה  את  לאפשר 
ומהירות. ארגון השוטרים הבינלאומי, 
נמנה על הגופים תומכי שוטר. שוטר 
ולא משטרה. התמיכה באה לידי ביטוי 
אירועים,  תרבות,  כמו,  בתחומים 
גמלאים,  ספורט,  מורשת,  רווחה, 

תקשורת, נסיעות ועוד. בשונה מהמערכות המהוות חלק מהמשטרה דוגמת אגף משאבי אנוש, איפ"א 
הוא ארגון התנדבותי של שוטרים למען שוטרים. יש הבדל ערכי בין שי שמעניק ארגון, לבין שי המוענק 

לחבר על ידי חבר אחר.
כשהוקם הארגון ב-1950 הוא הוקם כארגון ידידות בין שוטרים בעולם והמוטו שלו הוא: "שירות תוך 
ידידות". בישראל יש לכך משמעות רבה, מאחר ועיקר הדגש מושם על פעילות למען החברים בישראל, 
במידה רבה בגלל מיקומה של ישראל על המפה, עובדת היותה "אי" וגם בגלל שישראל היא החברה 
היחידה באיפ"א באזור. השי שהוענק לשוטרים בקו העימות, במהלך מבצע "כאור היום", זכה לשבחים 
רבים בגלל שמדובר בתמיכה של שוטרים בשוטרים. נעשו פעולות רבות שלא זכו לכיסוי תקשורתי, 
כמו אירוח שוטרים ומשפחותיהם, על ידי שוטרים אחרים. כל הפעולות הללו כרוכות ברעות, לכידות 
והתנדבות. איפ"א מהווה בסיס ותשתית להתנדבות של שוטרים למען שוטרים. כששואלים אותי, מה 
איפ"א נותן לשוטר, התשובה היא, נשמה יתרה. בתוך כל המערכת הגדולה והמורכבת של המשטרה, 
וההתנדבות  הידידות  שוטרים.  יש  רגיל,  עבודה  במקום  מדובר  ולא  הזאת,  המשומנת  המכונה  בתוך 
מעניקות את המעטפת הערכית סביב השוטר. לידידות הזאת יש גם ביטוי בעולם, לישראל הגיעו פניות 
רבות של חברי איפ"א מכל העולם, לתמיכה, בתקופה בה הותקפנו מכל כיוון אפשרי, במבצע "עופרת 

יצוקה".
יושבי  פן אחר של ההתנדבות קשור בעושים במלאכה. מערכת התנדבותית זקוקה לרכזים, הנהלה, 
ראש, נשיאות ושאר בעלי תפקידים, המניעים את הארגון. פעילות כמו חלוקת שי, ארגון אירוע, נסיעה, 
טיול, אירוח, יום ספורט, הפקת ביטאון, אתר אינטרנט, כל אלו מחייבים מתנדבים רבים שיעשו את 
העבודה עבור חבריהם. יש תמיד את הציניקנים המקשים: "מה יוצא להם מזה?" התשובה הלא-צינית 

היא, נשמה יתרה. הידיעה שאתה עוזר לחברים.
בישיבת הנשיאות האחרונה כיבדנו את ישראל שי, יושב ראש סניף גמלאי בת ים-חולון, שחגג את יום 
הולדתו ה-85. יש בקרבנו שוטרים וגמלאים שמקדישים שנים רבות בהתנדבות למען חבריהם. פעילות 
נשברים  לא  והם  חברית  לא  ובקורת  צינית  להערה  זוכה  ולעיתים  פעולה  לשיתוף  זוכה  תמיד  שלא 
וממשיכים לתרום. לעיתים, בלהט התנועה קדימה והריצה מאירוע לאירוע, צריך לעצור, להביט מסביב 
ולדעת לזהות את אותם מתנדבים הפועלים למען חבריהם השוטרים, שלא על מנת לקבל פרס ואפילו 

לא בשביל מלה טובה ותפארת המליצה.

שלכם בידידות

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ר  ב ד

ישראל שי בנשיאות איפ"א
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דבר נשיא איפ"א ישראל לכנס הפעילים
התמיכה  במכתבי  להביט  חשוב  עכשיו,  דווקא  מזהיר,  לא  בעולם  מצבנו  כאשר  הזאת,  בעת  דווקא 
הרבים המגיעים לאיפ"א ישראל, מחברי איפ"א, מבעלי תפקידים ממדינות, שלא חסכו ביקורת מישראל 

וכותבים החברים: אנחנו איתכם.
לא דבר של מה בכך, ארגון השוטרים הבינלאומי הוא ארגון השוטרים הגדול בעולם והוא מונה היום מעל 
450,000 חברים מ-62 מדינות. הארגון שהוקם ב-1950 על ידי סמל משטרה בריטי בשם ארתור טרופ, 
הפך תוך 59 שנים לארגון ענק, המאגד בתוכו שוטרים ממרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם. לא יקום 

סניף איפ"א במדינה שאיננה דמוקרטית.
משטרת  של  לגודלה  וביחס  בגודלו  הרביעי  הסניף  בעולם,  הגדולים  הסניפים  לאחד  נחשבת  ישראל 
ישראל, אנחנו נחשבים לסניף הגדול בעולם עם 23,000 חברים. ישראל נחשבת לסניף הפעיל ביותר 
ובכנס העולמי שנערך בשנה שעברה במוסקבה, זכתה ישראל בכל הפרסים האפשריים, מקום ראשון 
בעולם בתחום הספורט, התרבות, פרס על הפקת המנון איפ"א בביצוע תזמורת משטרת ישראל. בכל 
מקום בעולם בו מתקיים טכס רשמי של איפ"א, האירוע נפתח עם תזמורת משטרת ישראל המנגנת 

את ההמנון הבינלאומי, כמו כאן.
זכינו במקומות ראשונים בעולם בתחרויות הצילום העולמיות, גם הראשונה וגם בשנייה והערב אנחנו 

מעניקים את הפרסים, בין השאר, לצלם המשטרתי שנבחר למקום הראשון בעולם.
ישראל בארוח שניים מהכנסים החשובים ביותר של איפ"א, את כנס הנוער  בכנס במוסקבה, זכתה 
העולמי, שיערך השנה בישראל ואת הקונגרס העולמי, שנערך רק אחת לשלוש שנים, יתקיים באילת 
ב-2012. אירוע זה הנחשב לחשוב ביותר באיפ"א בעולם, יגיעו לישראל נציגי משטרות מ-62 מדינות, 

רובם קצינים בכירים, מפכ"לים וכ-600 אורחים, שוטרים מכל העולם.
איפ"א ישראל מצליחה, לא בגלל העיניים היפות של נציגינו בכנסים, אלא בגלל עבודה קשה, מעורבות, 

שותפות, פעילות בקנה מידה, שלא מוכר בעולם, וכל היושבים באולם הזה שותפים לכך.
לא הכול מתפרסם ויש מעשים רבים הנעשים בצנעה, בארץ ובעולם. ביסוד הארגון נמצאת הידידות בין 
שוטרים בעולם. רק לאחרונה חזר לארץ קצין משטרה שעבר ניתוח קשה בחו"ל וחברי איפ"א באותה 
מדינה נרתמו ללוות, לארח, לסייע. גם אנחנו עושים זאת עבור שוטרים המגיעים לטיפול בישראל. היחס 
הוא כמו לבן משפחה. התעודה החשובה ביותר שנושא איתו שוטר לחו"ל, היא תעודת חבר איפ"א. יש 
אין ספור מיקרים של סיוע, בחירום ובשגרה. כל שוטר בעולם, גם במדינות שאינן חברות באיפ"א, מכיר 

את התעודה.
חלקם  בישראל,  האורחים  עם  הנוצרים  הקשרים  משלחות,  חילופי  של  ייחודי  מודל  מפעילה  ישראל 
ישראל. הקשרים הללו תורמים למשטרת  רצון טוב של  אורח לשגריר  כל  ושוב, הופכים  חוזרים שוב 
ישראל ולדימוי של מדינת ישראל. מרבית האורחים הם קציני משטרה בכירים וכשהם חוזרים למדינתם, 
בכירים  משטרה  קציני  פורמאלי.  גם  אבל  חברי,  פעולה,  ושיתוף  קשר  של  סוג  לכל  הדלת  נפתחת 
מישראל, שעמדו בראש משלחות שלנו לחו"ל, חזרו המומים ומלאי התפעלות מעוצמת הקשר וההערכה 

לישראל.
איפ"א ישראל איננו רק ארגון שוטרים, יש לנו יכולת להשפיע על קשרים, דימוי ולא רק כלפי משטרת 
ישראל, אנו גם מייצגים את מדינת ישראל וכאשר תזמורת משטרת ישראל פותחת כל אירוע רשמי של 

איפ"א בעולם, כולל בפקיסטן, זה מחמם את הלב.
בשנה שעברה נעשו מעשים חשובים להידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם המשטרה ואנחנו רואים את 
ישראל,  איפ"א  להקמת  שנים   50 נחגוג  אנחנו  בישראל,  ב-2012  העולמי  הקונגרס  כשיערך  הפירות. 
במפגן הזדהות, הגדול מסוגו. את העבודה כבר התחלנו, ביחד עם משטרת ישראל ונתחבר גם למשרדי 
ממשלה רלוונטיים. אני מאחל לכולנו בהצלחה במשימות הגדולות העומדות לפנינו ותודה לכל העושים 
לפי המוטו של הארגון: שירות תוך  בידידות,  וכולנו פועלים למען חברינו,  כולנו מתנדבים  במלאכה, 

ידידות.
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השר  דברי  ובעולם",  בארץ  חשובה  עבודה  עושים  "אתם 
לביטחון הפנים מר אבי דיכטר, בכנס הפעילים לסיכום שנת 

2008 שנערך ב-25.2.09 בכפר המכביה.
המפכ"ל, רב ניצב דודי כהן, ציין את עובדת היותו חבר איפ"א 
הבינלאומי  הנוער  כנס  שאת  והבטיח  למשטרה  התגייס  מאז 
ב-2009 הוא: "לוקח עליו", בעוד שלקונגרס העולמי ב-2012, 

הוא מוכן לסייע, אבל את העבודה יעשה המפכ"ל הבא.
ניצב גימ. יצחק אהרונוביץ, חבר כנסת, שנבחר בפעם השנייה 
ברך גם בשם אריה ביבי, אף הוא ניצב לשעבר, שנבחר לראשונה 

לכנסת והבטיח לסייע לאיפ"א, בכל תפקיד בו יכהן.
וציין שבדומה  לוצקי ברך בשם שירות בתי הסוהר  דב  גונדר 
אבא  היה  לשניהם  "משטרתי",  מבית  בא  הוא  אף  למפכ"ל, 

שוטר ואף הוא חבר איפ"א ותיק.
בכנס חולקו פרסי הצטיינות לזוכים בהצטיינות בכנס העולמי 

במוסקבה, לגל שרון רכזת הספורט, על קבלת גביע ההצטיינות 

בתחום  הצטיינות  על  התרבות,  רכז  לויה,  ליהושוע  העולמי 

פעילות התרבות. לכותב שורות אלו, על הפקת והקלטת המנון 

איפ"א העולמי, ביחד עם תזמורת משטרת ישראל. להוקרה זכו 

שזכה  זיו,  אמנון  סנ"ץ  העולמי,  הצילום  בתחרות  הזוכים  גם 

במקום הראשון ומאיר ונונו שזכה במקום הרביעי.

ואת  איפ"א  נשיא  סגן  יעקב שובל,  סיכם  את פעילות הארגון 

שאף  טרנר,  יעקב  איפ"א  נשיא  הציג  הפעולה  וכיווני  היעדים 

העניק את אותות ההוקרה ביחד עם השר לבט"פ.

מעבר לטכס המרשים, יש בכנסים הללו דבר מה נוסף, החשוב 

לא פחות, מפגש חברים מרגש של כל העושים במלאכה.

בראשות  איפ"א,  מנגנון  ניצח  הזאת  המורכבת  ההפקה  על 

המנכ"ל דוד אילוז ולא נותר אלא לאחל לכולנו, שנת פעילות 

שתעלה על קודמתה.
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

ל " כ נ מ ה ן  ח ל ו ש מ
ברצוננו להביא לתשומת לבכם שביטאון איפ"א הינו אמצעי קשר בין 
נשיאות איפ"א לבין חברי הארגון ואנו ממליצים בפניכם לעיין בביטאון 

ולהשתלב בפעילויות. "לא קראת הפסדת"

שי שנתי

כרטיס איפ"א קארד
שימו לב!

כרטיס השי )איפ"א קארד( יוטען באופן אוטומטי, בסך 385 ש"ח 
ביום 25/3/09

בביטאון זה מצורפת חוברת שי שנתי עם הסבר מפורט על אופן מימוש 
הזכאות באמצעות כרטיס איפ"א קארד הנמצא ברשותכם ותוקפו עד 

לחודש מרס בשנת 2011.
לאור ההצלחה משנים קודמות אנו ממשיכים באותה מגמה המאפשרת 
לכל חבר לממש את זכאותו לקבלת השי השנתי במגוון מוצרים הקיימים 

ב-16 רשתות שיווק.
כמו כן ניתן לממש את הזכאות ברשתות השיווק וכן בחברת התיירות 
בסך נופש  לתו  השי  תו  המרת  המאפשרת  חברה  משק",   "כנפי 
500 ₪ לרכישת חבילת נופש במלונות בארץ ובחו"ל ליעדים המופיעים 

בביטאון איפ"א.
באתר  זה,  לביטאון  המצורפת  השי  בחוברת  תמצאו  נוספים  פרטים 

האינטרנט של איפ"א וכן בחוברת הנסיעות בבטאון זה.

המרה כספית
ע"ס )המחאה  כספית  להמרה  השי  בהמרת  המעוניינים   חברים 

300 ₪(. יש לשמור על הערטיס מאחר והוא רב פעמי וניתן לטעינה 
שיפורסמו  נוספים  ומבצעים  תרבות  בפעילויות  שימוש  כולל  חוזרת, 

בהמשך.
 03-6833442  - פקס  באמצעות  איפ"א  למזכירות  מזכר  לשלוח  יש 

ולציין: שם ומשפחה, ת. זהות, וכתובת ואנו נשלח ההמחאה.

קניית כסף בכסף
במסגרת הרחבת ההטבות לחברים אנו מוסיפים הטבה נוספת ובה 
לדוגמא:  בלבד.  אפריל  לחודש   18% של  בשיעור  בכסף  כסף  קניית 
שלם 1,000 ₪ קבל 1,180 ₪ )הנחה של 180 ₪( - )ביצוע 4 רכישות 

מכסה את דמי החבר לשנה(.

תוכנית העבודה לשנת 2009

פה  ואושרה  התקציב  מדו"ח  שנבנתה   2009 לשנת  העבודה  תוכנית 
הגברת  שמטרתם  תקציביים  שינויים  כוללת  פעילים  באסיפת  אחד 
הפעילויות בסניפים, תוך שימת דגש על חלוקת התקציב לכל המגזרים 
השוויוני  התקציב  הגדרת  ע"י  הסניפים  מערך  וחיזוק  שוויוני  באופן 
לחברים בסניף שמאפשרת הגדלת הפעילות בכל התחומים בסבסוד 

משמעותי.
סיורי  התרבות,  בתחום  מגוונות  פעילויות  בתוכה  כוללת  התוכנית 
חברת  באמצעות   $  100 בסבסוד  לחו"ל  מאורגנים  טיולים  מורשת, 

כנפי משק, אירוח משלחות מחו"ל, והוצאת משלחות 
לחו"ל.

כמו כן אנו נקיים ימי עיון לכל יושבי ראש הסניפים כדי 
להגביר את המודעות לתכנון יעיל ומקצועי שמטרתו 

להגדיל את שביעות הרצון של החברים.

ביטאון איפ"א

ממוספרים  הגרלה  כרטיסי  צורפו   45 מס'  בביטאון 
ולהשתלב  בביטאון  לעיין  האנשים  עידוד  במסגרת 

בפעילויות הארגון.
את  בדקו  נא  זה,  בביטאון  מתפרסמים  המספרים 

הכרטיסים שבידכם, אולי כדאי להתחיל לארוז.
ברשותם  נמצאים  הנ"ל  שהמספרים  איפ"א  חברי 
מתבקשים להגיע למשרדי איפ"א להצגת שובר הזכייה 

ולתיאום מועד הנופש ומקום הנופש המועדף.

אתר האינטרנט

בדף  הן  שינויים  עובר  איפ"א  של  האינטרנט  אתר 
החברים  בפני  ממליצים  ואנו  בתכנים  והן  הבית 
בתחומי:  המוצעות  הפעילויות  בכל  ולהתעניין  לגלוש 

התרבות, הנסיעות, וברכישת מוצרים מוזלים.
אנו ממשיכים במגמה להרחיב את ההטבות לחברים 
באמצעות אתר הסחר שנבנה ע"י חברת "כנפי משק" 
ואנו תקווה שזה יטרום להרחבת סל ההטבות לחברי 

הארגון ובני משפחותיהם.

מבצע "עופרת יצוקה"

מפקד  עם  בתיאום  החלטה  קיבלה  איפ"א  נשיאות 
מחוז דרומי לחלק שי אישי למערך הלוחם ועוטף עזה 
לכל השוטרים ולחברי איפ"א בסניף שב"ס דרום. השי 
חולק לכל התחנות שנמצאות בעוטף עזה ע"י חברי 

נשיאות איפ"א.
ותחנה  תחנה  בכל  ללוחמים  אישי  באופן  חולק  השי 
לפני החלוקה נפגשו עם מפקדי המחוז וסגל הפיקוד 
סניפי  ויו"ר  תחנות  מפקדי  נג"ב,  ממ"ר  המחוז  של 

איפ"א במקום.
השי שחולק היה שי ערכי ושימושי שכלל:

תפילת השוטר.  .1
איגרת ברכה מנשיאות איפ"א ישראל.  .2

פנס ראש.  .3
עט ומחזיק מפתחות.  .4

ביותר  וחיוביות  תומכות  היו  השוטרים  של  התגובות 
ואיפ"א זכה להערכה רבה על היוזמה.
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בנק תשורות

כידוע לכם באיפ"א קיים בנק תשורות הכולל מוצרים 

איפ"א  לחברי  רק  שנמכרים  מוזלים  במחירים  רבים 

בעלות הקנייה.

חברים המעוניינים להזמין תשורות מתבקשים לפנות 

ולהזמין התשורות  או לאתר האינטרנט  ליו"ר סניפים 

בטופס הקיים באתר.

קשרים בינלאומיים

דירות אירוח בחו"ל
האינטרנט  באתר  לגלוש  החברים  כל  בפני  מומלץ 

בדירות  ולעיין  המדינות  לכל  קישורים  עם  איפ"א  של 

המתכננים  איפ"א  חברי  לרשות  שעומדות  האירוח 

טיולים לחו"ל דבר שמוזיל את השהייה בחו"ל באופן 

www.ipa-israel.org.il משמעותי. כתובת האתר

תעודת חבר איפ"א בינלאומי
לפני  חבר  בתעודות  להצטייד  החברים  לכל  מומלץ 

היעיל  כדבר  עצמו  את  הוכיח  הדבר  לחו"ל  יציאתם 

ביותר ומסייע רבות לחברי איפ"א שנקלעים למצוקה, 

ומניסיון ומתגובות של החברים אנו למדים שהשוטרים 

ממשטרת  לעמיתים  רבות  ומסייעים  מכבדים  בחו"ל 

ישראל.

אנו מקבלים תגובות רבות על חשיבות התעודה וכמה 

וכמה  התעודה  בערך  להכיר  גם  וחשוב  להם  עזרה 

חשוב להיות חבר איפ"א בגלל התעודה.

חברי איפ"א שאין ברשותם תעודה מתבקשים לשלוח 

תמונת פספורט + מזכר ולציין: פרטים אישיים כולל 

שם ומשפחה כפי שמופיע בלועזית בדרכון, ת. לידה 

וארץ לידה ואנו נשלח את התעודה תוך מספר ימים 

לבית החבר.

להגיע למשרדי  יכול  בדחיפות  למי שנחוצה התעודה 

איפ"א ולקבל תעודה במקום.

מתורגמנים למשלחות ולאורחים המגיעים 

מחו"ל לארץ
אנו פונים לכל חברי איפ"א בבקשה לסייע בהתנדבות 

לאורחים  טובה  ברמה  מתורגמנים  של  לתפקידים 

ולמשלחות המגיעות מהמדינות הבאות.

יוון - מתורגמנים בשפת אם - ביוונית.

טורקיה - מתורגמנים בשפת אם - בטורקית.

העברת פרטים אישיים לאיפ"א לפקס 03-6833442.

משלחות איפ"א יוצאות לחו"ל בשנת 2009

מספר תאריך עזיבהתאריך הגעההמדינה
החברים 
במשלחת 
)כולל יו"ר 

וסגן(
19.6.0926.6.0912טטרסטאן
7.7.0914.7.0912מוסקבה

10.7.0917.7.0920סנט פטרסבורג
18.8.0925.8.0912הונגריה

1.9.098.9.0915פולין
2.9.099.9.0912אוקראינה

5.8.0912.8.0912רומניה
יוון ואיטליה - היציאה תהיה בקיץ, פרטים בהמשך

לידיעתכם, השנה נקיים שוב הגרלה אחת לכל המשלחות ב- 26.5.09 

בשעה 16:00 במטה מחוז ת"א, טופסי הגשת מועמדות למשלחות 

הינו  מועמדות  להגשת  אחרון  תאריך   - איפ"א  בביטאון  מצורפים 

עד ולא יאוחר מיום 13.5.09 שעה 16:00, לאחר מועד ושעה זו לא 

יתקבלו בקשות.

וכל  זכאי  ומי  משלחת  מהי  המגדירים  ופרמטרים  קריטריונים 

השאלות מפורטות בהמשך מומלץ לעיין בהם לפני שמגישים בקשה 

להצטרפות.

משלחות יוצאות וטיולים מאורגנים לשנת 2009

עדכונים וקריטריונים

במהלך שנת 2009, נשיאות איפ"א, באמצעות ועדת קשרי חוץ וראשי 

הדסקים, פועלים מול סניפי איפ"א בעולם, שעדיין לא יצרו עם סניף 

את  להרחיב  מנת  על  וזאת  משלחות,  וחילופי  גומלין  קשרי  ישראל 

הפעילות ליעדים חדשים והגדלת מספר חילופי המשלחות.

הוצאת  במסגרת  הפעילויות  מגוון  את  ולפתח  להמשיך  מגמה  ישנה 

חברי איפ"א ובנות זוגם לטיולים מאורגנים בסבסוד של 100$:

הסבסוד יינתן ליעדים שייקבעו ע"י נשיאות איפ"א, עפ"י תוכניות של   #

זוגם בקבוצות מאורגנות של איפ"א  ובנות  רכז הנסיעות לבודדים 

בלבד.

הסבסוד יינתן פעם אחת בשנה, ליעד אחד בלבד.  #

ויפורסמו באתר  ההרשמה באמצעות פניה לחברות שיזכו במכרז   #

האינטרנט, בביטאוני איפ"א וביחידות המשטרה ע"ג כרזות.

חברי איפ"א המעוניינים להציע הצעות ליעדים לטיולים מאורגנים   #

יכולים לעשות זאת ע"י פניה למזכירות איפ"א, עבור רכז הנסיעות.
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להלן תשובות על השאלות הנפוצות ביותר בנושא 
משלחות לחו"ל:

מה מטרת המשלחת?
איפ"א  סניף  את  לייצג  הינה  איפ"א  משלחות  של  העיקרית  המטרה 
של  שונות  מערכות  להכיר  ישראל,  ומדינת  ישראל  משטרת  ישראל, 
משטרות שונות ברחבי העולם, ליצור קשרים עם חברי איפ"א מהעולם 

ומעבר לכך, גם לבלות, לראות ולהכיר מקומות ואנשים חדשים.
כמה אנשים יצאו בכל משלחת?

כל משלחת תמנה בין 10 ל- 20 חברי איפ"א. )במידה ובוטלה משלחת 
והחברים זכו בהגרלה, יצאו 20 חברים(. מבין חברי כל משלחת יצאו 
יו"ר משלחת, סגן יו"ר משלחת, מתורגמן וחברי איפ"א העולים בהגרלה 

המתבצעת בין כל הנרשמים.
לכמה זמן טסה המשלחת?

המשלחת יוצאת לתקופה של 8 ימים/ 7 לילות.
כמה עולה לצאת למשלחת?

עלות היציאה למשלחת הינה עבור כרטיס הטיסה בלבד, עפ"י הצעות 
הסכם  לאיפ"א  יש  איתה  מהחברה  יקבל  איפ"א  שמשרד  המחיר 
עבור  איפ"א מקבלת מראש  מזכירות  )את הצעת המחיר  התקשרות 
קבוצת המשלחת בטיסה סדירה(. הסניף המארח מממן את כל שהות 

החברים במשלחת )מלבד הוצאות אישיות(.
מי יכול להשתתף?

עפ"י תקנון איפ"א הקריטריונים להרשמה הינם:
חבר איפ"א החבר, לפחות שנה אחת באיפ"א.  .1

חבר שלא יצא כלל בעבר למשלחת איפ"א.  .2
מי לא יכול לצאת למשלחת איפ"א?

חבר איפ"א שעדיין לא מלאה לו שנת חברות באיפ"א.  .1
חבר שיצא למשלחת איפ"א בעבר.  2

במידה וחבר איפ"א העונה על 2 הקריטריונים ליציאה למשלחת אך   .3
היכולה  כל מגבלה אחרת  או  גופנית  פיסית-  הינו מוגבל מבחינה 
כשירותו  שהיא,  דרך  בכל  המשלחת  לחברי  להפריע  או  לעכב 
תיבדק ע"י ועדת קשרי חוץ שתאשר או תפסול את יציאתו כחבר 

משלחת.
מי יכול להגיש את מועמדותו כיו"ר/סגן או מתורגמן משלחת?

כל חבר איפ"א העונה לשני הקריטריונים שצוינו והחושב כי הינו מתאים 
לתפקיד  וניהולית,  פיקודית  יכולת  מבחינת  הן  מהתפקידים,  לאחד 
מתורגמן יצא חבר איפ"א אשר שולט בשפה ברמה גבוהה כשפת אם, 

רשאי להגיש את מועמדותו באמצעות הטופס המתאים.
תהליך קביעת המועמדים הנ"ל יבחן ע"י ועדת קשרי חוץ ובהמלצתה 

ובאישור ע"י נשיאות איפ"א
איך נרשמים?

על כל חבר איפ"א המעוניין לצאת למשלחת למלא את טופס 'בקשת 
השתתפות במשלחת איפ"א' וכל המעוניין לצאת כיו"ר או סגן יו"ר או 
מתורגמן במשלחת, עליו למלא את הטופס 'טופס מועמדות לתפקיד 

יו"ר/סגן/מתורגמן למשלחת'.
את הטפסים יש למלא במלואם ולשלוח לפקס מספר: 03-6833442

כל מועמד ראשי להגיש מועמדות על טופס אחד לכל 
עם  המשלחות  לכל  להגרלה  יוכנס  ושמו  המשלחות 
זכייתו במשלחת הראשונה מועמדותו מיתר המשלחות 
האחרים  החברים  של  סיכוייהם  להגדיל  ע"מ  תוסר 
רק  משלחות  החלפת  נאפשר  )לא  בהגרלה.  לזכות 

עפ"י הזכאות בהגרלה(.
איפה משיגים את טפסי ההשתתפות במשלחת?

בארבעה  למצוא  ניתן  ההשתתפות  טפסי  את 
מקורות:

באתר איפ"א )טפסים להורדה(  .1
יו"ר סניף איפ"א  .2
מזכירות איפ"א  .3

איך ומי מחליט מי ייצא למשלחת?
כאמור, יש 2 קריטריונים ליציאה למשלחת. כל העונה 
על הקריטריונים הנ"ל יכול להיכנס להגרלה המתבצעת 
מספר שבועות לפני מועד היציאה למשלחת )מזכירות 
שלא  החברים  את  ומנפה  טופס  כל  בודקת  איפ"א 

זכאים להשתתף(.
כיצד מתבצע הליך ההגרלה?

)המצוין  למשלחת  ההרשמה  סגירת  מועד  לאחר 
לכל  להגרלה  זימון  נשלח  המשלחות(,  בפרסומי 

החברים שנרשמו.
להגרלה מוזמנים גם כל חברי ועדת קשרי חוץ, יועמ"ש 

איפ"א ומבקר איפ"א.
החברים  של  שמותיהם  את  מרכזת  איפ"א  מזכירות 
הזכאים המעוניינים להשתתף, מוסרת למבקר איפ"א 
לבדיקה ומכניסה פתקים עם שמות החברים לקופסא 
עצמם  החברים  מוזמנים  השמות  פתקי  את  סגורה. 

להוציא מהקופסא.
מקופסת ההגרלה מוציאים את פתקי השמות כמספר 
חברי המשלחת )מלבד יו"ר' סגן יו"ר ומתורגמן( ועוד 
שעלו  לחברים  )מחליפים  כעתודה  שמות  פתקי   15

בהגרלה ואינם יכולים להשתתף מסיבתם האישית(.
איך יודעים אילו משלחות יוצאות ומתי?

מדיות   3 באמצעות  מפורסמות  איפ"א  משלחות 
עיקריות:

מדי  איפ"א  לחברי  הנשלחים  איפ"א  ביטאוני   .1
חודשיים.

ובהם  המשטרה  ליחידות  הנשלחים  פלקטים   .2
רשומים כל פרטי המשלחות.

באתר איפ"א.  .3
האם אפשר לצרף בן/ת זוג למשלחות איפ"א?

התשובה היא, לא! כאמור, משלחות היוצאות מטעם 
איפ"א הינן משלחות ייצוגיות היוצאות לייצג את סניף 
איפ"א ישראל, משטרת ישראל ומדינת ישראל. בנוסף, 
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במהלך הביקור בסניפי העולם, כמו ביקור המשלחות 
שאין  במקומות  מבקרים  המשלחת  חברי  בארץ, 

ביכולתו של כל אזרח מן השורה להיכנס אליהם.
האם הסניפים המארחים דואגים לאוכל כשר?

ישראל  מסניף  משלחות  יוצאות  אליהן  במדינות  לא! 
לא שומרים כשרות אך, לרוב ניתן לבקש אוכל צמחוני 
לכך,  בנוסף  כשר.  שאינו  בשר  מאכילת  להימנע  וכך 
ולכן,  האירוח  תכניות  את  הקובעים  הם  המארחים 
למנוע  כדי  הכול  עושים  אנו  בשבת.  נסיעות  יתכנו 
נסיעות בשבת ולסייע בנושא שמירת הכשרות ברמה 

סבירה ובמגבלות הקיימות.
את  ולהאריך  מהמשלחת  להיפרד  אפשר  האם 

השהות באותה מדינה?
הפרידה מהמשלחת תאושר רק ברגע בסיום שהותה 

במדינה המארחת ולא לפני!
אחריות  על  הינה  מדינה  באותה  השהות  הארכת 
על  יחתום  שהותו  להאריך  ירצה  אשר  חבר  המטייל. 
הצהרה כי הוא מודע לכך שאין לאיפ"א כל אחריות על 

המשך שהותו שם.
מה ההבדל בין שבוע ידידות למשלחת?

בשבוע ידידות מגיעים חברים מסניפים שונים בעולם 

- עלויות אירוח וטיסות בשבוע הידידות הינן על החבר. המשלחות הינן 
על בסיס הדדיות ועלויות כרטיסי טיסה הינן על החבר ועלויות האירוח 

הינן על חשבון הסניף המארח.

לתשומת לבכם:
כל התהליכים שהוזכרו מבוצעים בשקיפות ובשוויוניות בפיקוחו של   #

מבקר איפ"א, יועמ"ש איפ"א ומנכ"ל איפ"א.
בלבד  בה  המשתתפים  אחריות  על  הינה  במשלחת  ההשתתפות   #

כשירות מתאימה  על  יצהירו  בו  על מסמך  לחתום  יתבקשו  וע"כ, 
ליציאה  כשיר  הנ"ל  כי  רפואי  אישור  ולהציג  למשלחת  ליציאה 

למשלחת.
על כל חבר משלחת לבצע ביטוח רפואי ומטען באופן עצמאי דרך   #

ביטוח  כי  בזאת  ו/או חברת אשראי. מובהר  קופ"ח  ביטוח,  חברת 
המטען והבריאות הינו על אחריות הנוסע בלבד, וכי החבר נוסע על 

אחריותו בלבד.
כספים  הועברו  כאשר  למשלחת  יציאתו  את  לבטל  שמבקש  חבר   #

לחברת הנסיעות יחוייב בדמי ביטול. שימו לב: חבר הבוחר לעשות 
ביטוח רפואי דרך חברת הנסיעות ומבקש לבטל את השתתפותו בגין 
בעיה רפואית לא צפויה שבעקבותיה נבצר ממנו לצאת למשלחת, 
עלות כרטיס הטיסה יוחזר במלואו למעט 50$ דמי הרישום, מומלץ 

לעשות ביטוח דרך חברת הנסיעות המארגנת.

ם י נ ה נ ו ם  י ב ת ו כ
לביטאון איפ"א דרושים כותבים וצלמים, שיתנו ביטוי לעשייה בשטח, ביחידות המשטרה, מתנדבים, שירות בתי 

הסוהר, גמלאים.
חברתיות  פעילויות  בצד  והכוונה,  העשרה  הכשרה,  שיעבור  וצלמים,  כותבים  של  קבוע  גרעין  לייסד  בכוונתנו 

מהנות.
הדרישות: מוטיבציה, נגישות לנעשה ביחידה, בסניף. כושר כתיבה בסיסי, כך גם לגבי הצילום. אנחנו לא מחפשים 
את יואל מרקוס ונחום ברנע, הבאים )אולי נמצא(, אלא חברי איפ"א המוכנים להתנדב לתת ביטוי לעשייה הרבה 

המתבצעת בשטח.
נושאים הקשורים במתנדבים,  או משב"ס,  נושאים משטרתיים,  איפ"א,  לבוא מפעילויות  צריכים  תחומי הסיקור 

פנאי, תחביבים, טיולים, נסיעות בעולם, מורשת ועוד.
נשמח לצרף גם חידונאים ומומחים לתשבצים ומשחקים.

על המעוניינים לפנות לרכז תקשורת ומחשב, נצ"ם דר' ערן ישראל טל' 050-6272250
או בדוא"ל המשטרתי: רמ"ח שיטור קהילתי. בדוא"ל אזרחי: ieran@012.net.il או למזכירות איפ"א.
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ב י ב ח ת י  ל ש  י
ד"ר יהודה גולדשטיין

תערוכת יש לי תחביב הראשונה, לעת עתה, התקיימה בחיפה במרכז 
לאומנויות, הקסטרא. התערוכה השנייה תיערך במרכז, במרכז רוזן רמת 
אביב ג', בין התאריכים -12.09.09 08.10.09 כל המעוניין להשתתף 
מוזמן לפנות עם הצעות לד"ר יהודה גולדשטיין בטלפון 054-4798999. 
זאת היא הזדמנות להודות לכל המשתתפים אשר נטלו חלק בתערוכה 
הקודמת, ליאנה גרבר על הציורים, צילומים מדהימים, ששילבו מציאות 

ודמיון.
מלאים  היו  אשר  ועץ  מאבן  המופלאים  הפסלים  על  שחם,  לצביקה 

בפרץ היצירתיות של צביקה לאחר הפרישה.
משטרה  כחבלן  משחית,  בכלי  עסק  שירותו  תקופת  שבכל  דוד,  לוי 
והיום הוא אומן יוצר. דוד יוצר תכשיטים מקוריים ומיוחדים, אותם הוא 

הסכים להציג בתערוכה.
נושא המחזור צעד אחד  הוא לקח את  בדורו,  צדיק  הוא  יפתח  צדוק 

והזכוכית  הפלסטיק  מחזור  נושא  את  והפך  קדימה 
לאומנות שימושית לכל אחד.

בנימין גבריאלי הציג אוסף מיוחד במינו של תגי כתף 
של משטרות ממדינות שונות ובצמוד לפסוק מהתנ"ך 

אשר מאפיין אותם.
הציג תמונות מרהיבות  צילום,  גנון שתחביבו  מרדכי 
רגע  לכידת  של  מיוחדת  מציאות  חיינו, בתפיסת  של 

והקפאתו.
יוסי כהן אוספן של פריטי אומנות עתיקים, אותם הוא 
לפעמים,  אומר  שהוא  כמו  או  רבה  בקפדנות  אוסף 

הזבל של האחד הינו האוסף של האחר.
נהדרים  לאנשים  נתונה  כולנו  ותודת  האישית  תודתי 
עולמם  בתוך  קטן  לחלון  הצצה  לנו  שאפשרו  אלו 

המיוחד. ישר כוח להמשך.

ד"ר יהודה גולדשטיין
עוזר מזכ"ל

מרדכי גונן
את  חיפה.  ממרחב  ישראל  משטרת  גמלאי  אני 
הצילום אהבתי עוד לפני הגיוס למשטרה. אהבתי 
לצילום הביאה אותי לשרות משטרתי במז"פ, שם 
יכול הייתי להמשיך את אהבתי לצילום. מחיידק 
הגעתי  וכאשר  להיפטר  הצליחתי  לא  הצילום 
לגמלאות, חזר חיידק זה והכה שנית וחזר לאהבתי 

הישנה, צילום מקצועי של הסביבה.
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צביקה שחם
שנה  כ-30  של  שירות  לאחר  ב-1998  ישראל  ממשטרת  פרשתי 

בתפקידי פיקוד, הדרכה ומטה.
את עבודתי האומנותית התחלתי לאחר שנרשמתי לקורס פיסול 

ב"גורן" במכללת עמק יזרעאל.
למדתי ארבע שנים אצל הפסלת דליה מאירי וגיליתי עולם חדש 

ומופלא של יצירה.
הדמיון  כאשר  ביצוע  של  אפשרויות  סוף  אין  שבאומנות  למדתי 

מוביל והחומר הופך לגמיש ונכנע בידיך.
המבקשים  וגלויים  חבויים  נימים  מאלפי  מורכב  היצירה  תהליך 

לפרוץ דרך "אל האור".
הדחף ליצור טבוע באדם, ואמן שחווה תהליכים נפשיים ודחפים 
יחדיו  צרורים  כשהם  ורוח  חומר  מימוש  לידי  להביא  מנסה  אלה 

דרך היצירה.
לידה  ומלווה בתהליך  ציון בעבר  נקודות  עוברת  לעיתים החוויה 
מעיק ואף כאוב, דרכה נמתח נתיב שמוביל ליצירה שהיא שחרור, 

מיצוי, תיקון וזיקוק נפשי.
בתהליך הלמידה וההתנסות מתהווים הכלים בהם ישתמש האמן 

בעתיד.
לשילוב  וניסיונות  החומר,  את  לעצב  וניסיונות  דרך  חיפושי  יש 
אל  השואפת  הרמונית  קומפוזיציה  היוצרים  ברעיון  חומרים 

השלמות האסתטית.
אני מפסל בעץ ובאבן ולא נמנע ממגע בברזל.

יוסי כהן
אני גמלאי של משטרת ישראל אשר יצא לגמלאות 
חודשים  במשך  השרות.  בזמן  פציעה  בעקבות 
רבים הייתי עסוק בפציעה הפיזית ובכל הנלווה 
וטיפולים,  שיקום  ניתוחים  חולים,  בית  אליה. 
עצמי  מתוך  מעט  לצאת  הצלחתי  זמן,  לאחר 
והחלטתי להגשים חלום ישן של עיסוק באומנות. 
אומנם אין לי נפש של יוצר, אבל עין טובה כן יש 
לי. למדתי בקורס של מעריכי אומנות והתחלתי 
להסתובב בין חנויות האומנות בשווקים. בתחילה 
לגמרי  אותי  תפס  הנושא  אך  בלבד,  בחיפה 
והסיורים הלכו והתרחבו, כך שהגיעו גם לערים 
אני  בהן  אחרות  לארצות  גם  ולאחרונה  אחרות 
מחפש "מציאות" אומנות עתיקות. תמיד ידעתי 
דבר  האחר.  של  האוסף  הינו  אחד  של  זבל  כי 
אשר התברר כנכון ככל שעובר הזמן יותר ויותר. 
האוספים שלי כוללים היום מסמכים, מטבעות, 
בעובדת  ייחודם  כאשר  אישים  וחפצים  רהיטים 
האפשרות  על  שמחתי  עתיקים.  דברים  היותם 
של  היצירה  את  לראות  בתערוכה,  להשתתף 
האחרים ולהראות חלק קטן מהדברים אשר אותם 
אני אוסף. לשתף את המשתתפים והמבקרים גם 

בידע שרחשתי במשך הזמן בנושא עתיקות.
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ב " ג מ
חלון למשמר הגבול

אנו בפתחה של שנת עבודה חדשה, ברצוני לנצל הזדמנות זו להודות 
לכל החברים

עבורי שנת  היוותה  לי במהלך השנה החולפת שנת העבודה  שסייעו 
ניסיון בתוך הארגון ובמהלכה התמקדתי בגיוס חברים חדשים ובהכרת 

הארגון על כול היבטיו.
היום אחרי שנת ניסיון, בכוונתי להמשיך בפעילות ואף בהרחבתה, תוך 
שימת דגש על הגברת המודעות בקרב החברים בתוך מג"ב לפעילות 

הארגון הענפה.
איפ"א  במזכירות  מג"ב,  איפ"א  סניפי  יו"ר  ישיבת  קיימנו  זו  במסגרת 

ב-2.3.09, בה נטלו חלק נציגות של חברי הנשיאות.
של   2009 השנתית  העבודה  תוכנית  חשיפת  הייתה  הישיבה  מטרת 
וגיבוש  סניפים  יו"ר  עם  ציפיות  תיאום  הארגון,  יעדי  והצגת  איפ"א 

תוכנית עבודה שנתית לשנת 2009 בסניפי איפ"א מג"ב.
הגברת פעילות הסברה ע"י יו"ר סניפים.  #

גיוס חברים נוספים.  #

שילוב חברים באירועי תרבות, ספורט ואחר.  #

שימת השוטר במרכז העשייה היומיומית.  #

בהזדמנות זו ברצוני לברך את רס"מ אריאל שמיר, רל''ש מפקד מג"ב, 
שהתמנה ליו"ר סניף איפ"א מטה מג"ב ולרס"ב שלום יעקב, שהתמנה 

ליו"ר סניף איפ"א מג"ב י-ם.
אין לי ספק שבחירתם תתרום ותסייע לקידום היעדים, שהוצבו ותוסיף 

לעשייה של כולנו בתוך הארגון.
צמח  נורית  לפקד  וענקית  מיוחדת  תודה  בסוף, 
המאומצת  עשייתה  לצד  אשר  מג"ב  בה"ד  חינוך  ק' 
והמבורכת לקידום נושא החינוך בבה"ד מג"ב ובמג"ב 
הפעילויות  בכל  שוטף  באופן  לי  מסייעת  היא  בכלל, 
באיפ"א הן בארגון אירועים חינוכיים, ערכיים ובפעילות 
ההסברתית בתוך מג"ב. וכן בהכנת כתבות וחומרים 

לביטאון איפ''א.

מג"ב איו"ש - תמיד בראש...
מג"ב  איפ''א  סניף  יו''ר  רס"ב  חמו,  בן  יובל 

איו''ש
זו לא רק סיסמה אלא אורח חיים קבוע במג"ב איו"ש, 
ניצב,  תת  איו"ש  מג"ב  מפקד  דבריו  בפתח  מציין 

שלומי אבן פז.
כוחות משמר הגבול הפועלים בתחומי יהודה ושומרון 
הקשור  בכל  הצבא  לכוחות  ייחודי  ככוח  משמשים 
לטיפול בהפרות סדר, פינוי מאחזים ושמירה על הסדר 

הציבורי בגזרה.
מג"ב איו"ש מיום הקמתו ב - 67' ועד היום גדל מ- 
פיקוד  במרחב  הפרוסות  יחידות   18  - ל  יחידות,    4

המרכז במשימות קשות ומורכבות.

נזיה חלבי
נציג מג"ב בנשיאות
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תפיסת פעילי טרור, טיפול בפשיעה ושמירה על מקומות קדושים.
מג"ב איו"ש משפר משנה לשנה את יכולותיו בכל הקשור לבניין הכוח, 
אימונים, תחרויות, כושר גופני, פעילות חינוך ושמירה על הקשר עם 
הקהילה בסיוע לשכבות מתקשות בחיי היום יום, בפעילות משותפת 

של מירב השוטרים.
בשנה האחרונה התמודדנו עם אתגרים לא פשוטים של פינוי מאחזים 
המקומות  לפינוי  המשפט  בית  החלטת  את  וממשנו  חוקיים  בלתי 

שהוחלט עליהם.
באיו"ש,  מג"ב  וכוחות  המפקדים  ע"י  נעשית  זו  פשוטה  לא  משימה 
החוק  את  לקיים  כדי  והחלטית,  נחושה  בצורה  אך  הראויה  ברגישות 

ביהודה ושומרון.
במקביל, התמודדו היחידות באירועי הפרות סדר והתפרעויות אלימות 

במספר גזרות באיו"ש.
מידי  כמעט  האירועים מתרחשים  בנעלין, שם  הגדר  בתוואי  לדוגמא: 
פעילים  ע"י  המלווה  בהפס"ד  כשמדובר  שישי.  ימי  על  ובדגש  יום 
אנרכיסטיים המשמשים כמגן למפירי הסדר הפלסטינאים. באירועים 
אלו נפגעו לא מעט לוחמי מג"ב כתוצאה מיידוי אבנים תוך איפוק מצד 

השוטרים על מנת לצמצם נפגעים בצד השני.
בגזרות אחרות כמו חברון, שכם, קלנדיה, אבו דיס וציר חוצה שומרון, 
התפתחו הפרות סדר קשות לאורך תקופת מבצע " עופרת יצוקה ", 
שבהם עמד מג"ב איו"ש בחזית הלחימה מול הפלסטינאים במקצועיות 
גדולה, טיפל ודיכא התפרעויות אלימות אלו והחזיר את החיים לשגרה 

בכל זירה.
מאז הקמתו, מג"ב איו"ש שכל 98 לוחמים בפעילות מבצעית. מג"ב 
איו"ש שומר על קשר רציף עם המשפחות השכולות, משפחות אלו הן 

חלק בלתי נפרד ממשפחת מג"ב איו"ש.
ממשיך   ,2009 לשנת  איו"ש  שמג"ב  הממ"ר,  מדגיש  דבריו  לסיכום 
מהצבא  ומקבל  איו"ש  בגזרת  הקיימים  התרחישים  לכל  להיערך 
משימות שבהן יש למשמר הגבול יתרון יחסי אל מול כוחות הצבא, בכל 

המשימות אליו הוא נדרש.

של  אירועים  עם  המרחב  התמודד  השנים  במהלך 
קשים  פיגועים  מתמשכת,  לחימה  סדר,  הפרות 

ופשיעה רחבה.
עשייה  איו"ש  מג"ב  מוביל  אלו  מתחומים  אחד  בכל 
מבורכת שמסייעת לפקמ"ז / אוגדת איו"ש / חטיבת 
הבקעה, להתמקד בטיפול פעילות הטרור ולמנוע את 

כניסתו לתחומי ישראל.
גזרה  בכל  ש"י  מחוז  כוחות  מול  פועל  איו"ש  מג"ב 
הקשור  בכל  ירושלים  עוטף  מג"ב  עם  מלא  ובתיאום 
לממשקי הפעילות בין איו"ש לירושלים / מג"ב בתפר 

/ מ"י.
פעילות זו הניבה לא מעט תוצאות של סיכול ומניעה 

לאורך השנים ובמיוחד מאז מבצע "חומת מגן".
שוני  אופי  עם  יחידות  שלוש  קיימות  איו"ש  במג"ב 
החבלה  יחידת  הליווים,  יחידת   - הפלוגות  משאר 

ויחידת המסתערבים של מג"ב באיו"ש.
יחידות אלו מדברות פחות ועושות ה ר ב ה....

בימים אלו אנו מסכמים את העשייה של שנת 2008 
ואפשר לראות בבירור שיחידות מג"ב איו"ש ממשיכות 
לטפס ביכולות המבצעיות, בטיפול בהפס"ד מורכב, 
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מג"ב צפון מצדיע למשפחות 
השכול, גמלאים, מתנדבים 

ושוטרים
אמ"ש,  קצין  סגנית  פקד  קדם  אושרת 

מג"ב צפון
הצדעה  ערב  התקיים   18.11.2007 בתאריך 
של מג"ב צפון באולם האירועים בעין השופט 
אורי מור  נצ"מ  צפון,  בראשות מפקד מג"ב 

יוסף.
ברכות,  מסכת  ערב,  ארוחת  שכלל  הערב 
מופע מחול וסטנד-אפ, נועד לחבק ולחזק את 
משפחות השכול של מג"ב צפון, מתנדבים, 
ובהווה.  בעבר  ומפקדים  שוטרים  גמלאים, 
בערב נכחו כ-700 משתתפים ביניהם מפקד 
המחוז הצפוני, מפקדי מג"ב צפון לדורותיו, 
משפחות שכולות, ראשי מועצות, מתנדבים, 

גמלאים ושוטרים.
צפון  מג"ב  מפקד  ברכת  מתוך  קטע  להלן 

למשתתפים-
"הערב התכנסנו כאן, להביע רגשות עמוקים 
השכולות,  למשפחות  ולהצדיע  לזכור 
צפון  מג"ב  וללוחמי  למתנדבים  לגמלאים, 

בהווה.
הערב הזה נזכור בגאון את חללי מג"ב צפון, 
לאבות,  לאמהות,  אמיצה  אחים  יד  נושיט 
את  הקריבו  אשר  ולאחים  לבנים  לרעיות 
ובזכות  ישראל  גאולת  מזבח  על  יקיריהם 

לחימתם ומותם ציוו לנו את החיים.
את  ללמוד  צפון  במג"ב  לנו  שמנו  כמטרה 
השכולות,  המשפחות   220 של  מורשתם 
לאמץ אותם ולהדריך את שוטרינו לצוואתם 

המפוארת.
התחייבנו כי כל מקום וכל קרב בו ניגר דמם 

ייחקק לאות ולמופת במורשתנו".
עמותת  של  האדיבה  בעזרתם  הופק  הערב 
וחינוך  קרנות השוטרים  הירוקות,  הכומתות 
מג"ב וכן בעשייה רבה של קציני ושוטרי מג"ב 

צפון.
כל  את  ריגש  מאוד  מוצלח  שהיה  הערב 
גדולה  שייכות  לתחושת  וגרם  המשתתפים 

מאוד.
ולקיים  להמשיך  למטרה  לו  שם  צפון  מג"ב 
הווה  עבר,  ישלבו  אשר  ייחודיים  אירועים 

ותקווה גדולה לעתיד.
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ן משולחן האחראי על המנגנו

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

הבסיס לתקציב
פייבל לבון אחראי על המנגנון

תוכנית העבודה לשנת 2009 מוצגת בפניכם ושימשה כבסיס להכנת 
מתווה לתקציב 2009 ולשמחתי מרבית הנושאים אושרו לאחר דיונים 
פעילי  אסיפת הפעילים,  לכך,  הגוף המוסמך  ע"י  אחד  בהצבעה פה 

איפ"א והנשיאות.
תוכנית העבודה לשנת 2009 כוללת שינויים בכל הקשור לחלוקת עוגת 

התקציב, כשהדגש הושם על תגבור התקציב ברמת החבר בסניף.
תגביר  הסניף,  ברמת  איפ"א  לחברי  התקציב  שתוספת  ספק,  אין 
ובני  איפ"א  חברי  לרווחת  רבה,  רצון  לשביעות  ותביא  הפעילות  את 
הרעיונות  עיקרי  את  בפניכם  להביא  לנכון  ולכן מצאתי  משפחותיהם 

שהוצעו.
הלכה  הנשיאות  החלטות  את  לבצע  תפקידו,  מעצם  הארגון,  מנגנון 
למעשה, הופך להיות מעורב ושותף מרכזי בכל הקשור ליישום אותן 

החלטות.
מנגנון איפ"א הוכיח את יעילותו המקצועית הן ביישום ההחלטות וכן 

בהצעות חדשות שמטרתן ייעול המערכת.
ופירוט הצעותיי לשנת  איפ"א  עיקרי תפקידיו של מנגנון  פירוט  להלן 

2009 כפי שהוגשו באסיפת הפעילים:

האחראי על המנגנון - עיקרי התפקיד

לפקח על עבודת מזכירות איפ"א ותפקוד מנכ"ל הארגון. א. 
וחברי  הסניפים  וועדי  לבין  המזכירות  בין  הקשר  על  לפקח  ב. 

הנשיאות.
להיות אחראי על הכנת החומר לישיבות הנשיאות ולישיבות אסיפת  ג. 

הפעילים.
לאשר פרוטוקולים של ישיבות הנשיאות בשיתוף עם הנשיא, כאמור  ד. 

בתקנון.
הנשיא,  עם  בשיתוף  הנשיאות  ישיבות  של  היום  סדר  את  לאשר  ה. 

כאמור בתקנון זה.
ניהולי/פיקודי,  רקע  בעל  אדם  יהיה  המנגנון  על  האחראי  כשירות:  ו. 

ובעל ניסיון בהפעלת אנשים וניהול פרוייקטים.
תפקידו של מנגנון העמותה הוא ללכד את השורות ולפקח על ניהול 
שאין  לוודא  מנת  על  התפקידים  בעלי  את  ולבקר  העמותה  של  תקין 
סטיית תקן מההנחיות הבסיסיות של העמותה דהיינו התקנון וכן שאין 

סטייה מרוח העמותה.
לבעלי התפקידים  יומית  יום  עזרה  ע"י  ביטוי  לידי  נושאים אלה באים 

כסיוע לביצוע תפקידיהם.
מותר  לגבי  ברורות  והנחיות  השטח  גורמי  עם  הדוק  פעולה  שיתוף 

ואסור בביצוע התפקיד.
העמותה שלנו מונה כ- 23,000 חברים, הינה ללא ספק אחת העמותות 

הגדולות בארץ.
פועל יוצא מכך הוא כי יש ביכולתנו לנצל את הכוח המספרי הרב, על 

מנת לתגמל את החברים הצורה טובה יותר מעמותות אחרות.

להעצימו  לשפרו,  יש  קבוע,  יהיה  שהתגמול  אסור 
צורך  יש  זאת,  ליישם  מנת  ועל  הזמן  כל  ולשדרגו 
ברעיון  בייעוץ,  העמותה,  חברי  עם  פעולה  בשיתוף 

ובדחיפה קדימה של פרויקטים שונים.
אין אנו שמים את הדגש רק על פרויקט השי השנתי 
שהוא מוצלח ביותר. הדגש הוא על השתתפות מירב 
נסיעות  ספורט,  ימי  כגון:  שונים  במיזמים  החברים 
תרבות,  ערבי  בחו"ל,  ונופש  נסיעות  בארץ,  חופש 
חילופי  כיף,  ימי  ולילדים,  נוער  פעילויות  האישה,  יום 

משלחות, אירוח משלחות וכו'..
מנגנון  הינו  מתחדש,  ולא  שמריו  על  הקופא  מנגנון 
את  שינה  האחרונות,  בשנים  איפ"א  מנגנון  כושל. 
פני איפ"א מקצה לקצה. שיטת העבודה והפקוח של 
מבוצעת  השוטפת  שהפעילות  לכך  הביא  המנגנון 
מגובה  הפעילות  וכל  ושוויוני  פרטני  מקצועי,  באופן 
בעבודת מחשוב, דבר המסייע לוודא שוויוניות בחלוקת 
המשאבים ופיקוח על הוצאתם. תהליך המכניס סדר 
בסיוע  המנגנון  בעבודת  השקיפות  הארגון,  לפעילות 
היום  בפעילות  וכן  הנשיאות  ולחברי  הסניפים  ליו"ר 
על  ולטפיחה  להערכה  מושא  הינה  השוטפת,  יומית 
דוד  מר  המנכ"ל  ובראשם  המנגנון  עובדי  של  שכמם 

אילוז.
כל חבר בעמותה יכול להרשות לעצמו רגעי גאווה על 

היותו חלק ממנגנון אדיר הנקרא עמותת איפ"א.
יעילותו  את  הוכיח  המצומצם  במבנה  איפ"א  מנגנון 
במתן שירות וגיבוי לכל פעילויות הארגון ומיישם את 

החלטות הנשיאות ולשירותים לכל יו"ר הסניפים.
מעבר  הארגון  של  העשייה  לב  הינו  איפ"א  מנגנון 
לשירותים הניתנים, הוא משדרג את תחומי הפעילויות 

תוך הקפדה על שירות מקצועי ויעיל.
ושיפור  להתייעלות  פעולות  נעשו  השנה  במהלך 

השירות לחברים.
פיקוח ובקרה על פעילויות הסניפים ובקרה על זכאות 
וזכאות שי ארצי ותקציב  החברות ביציאה למשלחות 

סניפי.
שנת 2008 הייתה שנה ברוכת פעילות והישגים בכל 
התחומים, אולם לאור גיבוש רעיונות חדשים אנו עדיין 
ע"מ  יכולות  לשדרג  ומחובתנו  הרצוי  אחר  מפגרים 
להגיע למימוש ושיפור בכל תחומי העשייה למען חברי 

הארגון.
להלן לקחים והצעות להמשך פעילות פוריה ויעילה:

מאגר נתונים
הפורמט של מאגר הנתונים הקיים באיפ"א מיושן ואנו 
במשא ומתן עם חב' DTS לשדרגו ע"מ ליעל העבודה 



    מרץ 2009           19 

והפיקוח על מאגר הנתונים.
כרגע ישנן 3 חברות שונות הנותנות תמיכה בתחומים 
הנתונים,  מאגר  איפ"א,  של  האינטרנט  אתר  הבאים: 
כל התמיכה  בכוונתי לאחד את  ומאגר פרויקט השי. 
נותנת  DTS שכרגע  - חברת  באמצעות חברה אחת 

תמיכה בנושא פרוייקט השי.

שי שנתי

מומלץ להמשיך את המגמה של השי השנתי באמצעות 
תוך  מגוונות  שיווק  רשתות  בתוכו  שיכלול  הכרטיס 
חברות  והוספת  עצמן  הוכיחו  שלא  חברות  הסרת 

חדשות.

תרבות

לאור אירועי תרבות שהתקיימו ב- 2008 בפריסה   #

ארצית וזכו להערכה רבה מצד המשתתפים ממליץ 
להמשיך במגמה לקיים אירועים מרכזיים מחוזיים 

וארציים גם בשנת 2009.
אירוע באזור מחוז ת"א והמרכז.  #

אירוע באזור מחוז י-ם והסביבה.  #

אירוע באזור מחוז דרומי.  #

אירוע במחוז צפון.  #

כל אירוע יהיה מיועד למינימום אלף איש, חברי   #

איפ"א ובנות זוגם.
יתקיים  האישה,  ליום  כתחליף  המשפחה  יום   #

בשמונה אזורים בהשתתפות בין 300 ל 500 איש.
לימי  הפנאי  תרבות  פעילות  פיתוח  המשך   #

בסבסוד  לאטרקציות  כרטיסים  מלון,  בתי  פינוק, 
מינימאלי.

ברמה  איפ"א  לסניפי  שנתיים  נשפים  וארגון  סיוע   #

תכנית  שיגישו  מקצועיים  גופים  ע"י  מחוזית, 
בכניסה.  שי  ארוחת ערב,  אומנים,  כולל  מושלמת 
סניפים  למספר  משותפת  תהיה  זו  פעילות 
ובאומנים  בהפקה  להוזלה  שיביא  דבר  מאוחדים, 
ותעצים את תדמית הארגון. הפקה כזו תחייב שינוי 
ליווי  יו"ר הסניפים, תוך  בחשיבה המערכתית של 
הסניפים  יו"ר  בשיתוף  רכז התרבות  ע"י  ההכנות 
שיאוחדו ברמה מחוזית. כך גם לגבי ימי כיף בגעש, 
יבוצעו  אשר  טבריה,  חמי  ישראל,  מיני  יואב,  חמי 

בהנחיה של רכז התרבות מול הסניפים.
לפתח את אתר האינטרנט שנבנה ע"י כנפי משק   #

לצורך הפיכתו לאתר סחר עשיר עם מגוון הצעות 
גם בתחום תרבות הפנאי וביצוע ההזמנות בכרטיס 

המגנטי.

קשרי חוץ

אין ספק שנושא חילופי משלחות הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים של 
מנהלתיות  לוגיסטיות,  הוצאות  גוזלת  החוץ  קשרי  מחלקת  הארגון, 
וכספיות רבות עבור פעילות שנהנים ממנה בקושי 2% מחברי הארגון 

)בשנה יוצאים כ 120 איש למשלחות(.
נושא זה מחייב בדיקה מחודשת על מנת להביא לייעול וחיסכון ובמקביל 

גיוון ביצירת קשר עם מדינות נוספות לחלופי משלחות.

הצעתי היא:
משלחות איפ"א לא יימנו יותר מ 10 עד 12 איש.

לכל משלחת יצורף נציג מטעם המפכ"ל על מנת להביא חיבור איפ"א 
האירוח  לארץ,  גומלין  משלחת  כשמגיעה  ובמקביל  ישראל  ומשטרת 
במרביתו יהיה במסגרת פעילות משטרתית, משמע, אוטובוס משטרתי 
ואירוח ביחידות משטרה ובמתקני הנופש נעורים וראש הנקרה. דבר זה 
יוביל להוזלה משמעותית בהוצאה של משלחות יוצאות ונכנסות. את 
הכסף שיחסך מפעילות זו יש להשקיע בשיתוף פעילים וחברי נשיאות 
באירועים בינלאומיים, סמינרים, קונגרסים ושבוע ידידות בסניפי איפ"א 

בחו"ל.

טיולים מאורגנים בסבסוד של 100$

רבה,  רצון  לשביעות  וגרם  יעילותו  את  הוכיח  זה  שפרויקט  ספק  אין 
בפרט לחברי איפ"א שלא הצליחו להשתלב במשלחות עקב אי זכייתם 

בהגרלה.
יש להמשיך לגוון את יעדי הטיולים לחו"ל כולל טיולי משפחות ליעדים 

אטרקטיביים כגון: ארה"ב, אירופה ומזרח אירופה.
ואליהם  איפ"א  עבור חברי  במיוחד  שיתוכננו  יעדים   3 ל-  להגיע  ניתן 
סיור עבור החברים  לקיים  כן חובה  להוציא קבוצות במחזורים, לפני 
לצורך הכרת היעדים והמקומות כולל רמות האירוח ע"מ למנוע תקלות 

מכל מיני סוגים.

פעילות ספורט

מקסימום  לאפשר  מנת  על  עממי  ספורט  בפעילות  להמשיך   #

משתתפים בצעדות, מרוצי אופניים וכ"ו.
טיולי אופניים - להמשיך במגמה ולחייב כל משתתף להביא אופניים   #

מטעמו ללא מעורבות איפ"א בהקצאת אופניים.
לכל  אחיד  גביעים-  כדורים  חולצות,   - ספורט  לימי  ציוד  הקצאת   #

הסניפים פעם אחת בשנה ל 80%- מחברי הסניף.
ספורט ובריאות לגמלאים - המשך המגמה תוך כדי חלוקה שוויונית   #

לכלל הסניפים, בקביעת סכום אחיד כדלקמן:
50 חברי איפ"א מכל סניף בסבסוד של 50 ₪ לחבר, בסניפים   #

המונים עד 400 חברים. סניף המונה מעל 400 חברים יקבלו 70 
חברים סבסוד בסך 50 ₪ אחת לשנה.

באמצעות  איפ"א  של  המודעות  להגברת  מחוזיים  טורנירים   #

הספורט לכלל המחוזות, בדגש על טורנירים כדורגל, כדורסל, 
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כדורעף, נשים וגברים. קיום טורניר קט רגל וכדורסל בין סניפי 
איפ"א ישראל לסניפים מהעולם בארץ, בעיקר למדינות קרובות 

השייכות לאגן הים התיכון )עלויות מוזלות בטיסה ואירוח(.

ארגון מערך הסניפים
בדיקה מחודשת של כל מערך הסניפים ע"י איחוד מספר סניפים או 
חלוקה מחודשת, הכול לפי העניין והצורך, במטרה להדק את הקשר 

שבין הפעילים והשטח ולהביא להתייעלות וחיסכון בהוצאות.
יש צורך להקים סניפים מחוזיים עם סניפים משניים מרחביים במגמה 
המחוזות  מפקדי  סגני  את  יותר  למעורבות  ולהכניס  סניפים  לאחד 
ברמת  אירועים  קיום  לאיפ"א,  גיוס  הפעילויות,  בתכנון  חלק  שייקחו 

מרחבית מחוזית כדוגמת מחוז י-ם.

פרויקט גיוס
לשאוף  מנת  על  גדול  פרויקט  להוביל  צריכים  אנו  השנה,  לטעמי  א. 
ביחידות  הסברה  פעילות  ע"י  חדשים  חברים   5000 לגיוס  להגיע 

המשא"ז, מג"ב והמערך הסדיר.
הצבת נקודות גיוס לחברי איפ"א בביה"ס לשוטרים, בלשכות הגיוס  ב. 
כך  לצורך  המחוזות.  בכל  הסניפים  יו"ר  בקרב  הסברה  ופעולות 
ולהקצות תקציב מיוחד, כפי שהיה  ועדה מיוחדת  ממליץ להקים 

בעבר.

הגרלה למשלחת
לאור ההצלחה בקיום הגרלה אחת פעם בשנה לכל המשלחות, דבר 
שהביא לחסכון רב בהוצאות ותכנון ברמת הפרט לחברים שזכו, אנו 
נמשיך גם השנה באותה מתכונת של הוצאת משלחות בשיטה שנוסתה 

בשנת 2008 ונחלה הצלחה רבה.

סבסוד מתקציב הסניף בשיתוף תקציב 
הרכזים בנשיאות

השנה אנו רוצים להוביל את התקציב של הרכזים באופן שוויוני ולהגביר 
את המוטיבציה להשתתפות החברים בסניפים ע"י הגדלת סבסוד של 

הרכזים כדלקמן:
הספורט  רכז  מתקציב  לחבר   ₪ ל-50  מ-30  הסבסוד  הגדלת   #

הקצאת  הסדיר  ובמערך  לגמלאים,  ובריאות  ספורט  יום  במסגרת 
ציוד ספורט בכמות שתיקבע מראש לכולם כמפורט בהצעת רכזת 

הספורט בעלות שווה לסבסוד הגמלאים.
הגדלת הסבסוד מ-30 ל-50 ₪ לחבר מתקציב רכז הנסיעות עבור   #

50 חברים בכל סניף למימון אוטובוסים.
הגדלת הסבסוד מ-30 ל-50 ₪ לחבר מתקציב רכז תרבות עבור 50   #

חברים בכל סניף למימון נשפים שנתיים וכו'.
 50 עבור  ומורשת  רווחה  רכז  מתקציב  לחבר  הסבסוד  הגדלת   #

סיורי  פעילות  לשנה.  אחת  לחבר   ₪  50 בסך  סניף  בכל  חברים 

מורשת יתוקצבו באופן שוויוני תוך שיפור האחידות 

סיור  הסניפים.  לכל  שווים  תקציבים  והקצאת 

יינתנו  הנ"ל  התקציבים  בלילה,  או  ביום  מורשת 

לסניפים רק לאחר שינוצל תקציב הסניף או שילוב 

במימון הפעילות השוטפת.

נוצל עקב חוסר פעילות,  ולא  תקציב הסניף שנשאר 

ישלח  אשר  לחבר  שי  לרכישת  השנה  בסוף  יופנה 

בדיוור ישיר לביתו.

סניפים מעל 400 חברים בסניף יקבלו תוספת סבסוד 

ברמת  פעילויות  לקיום  בהתאם  הנ"ל  לפעילויות 

הסניף.

מטרת ההצעה:
לחברים  והמוטיבציה  הרצון  שביעות  את  להגביר   #

להשתתף בפעילויות הסניף.

של  התקציב  חלוקת  של  שוויונית  לחלוקה  להביא   #

הרכזים לכלל החברים בארגון.

התקציב  את  ולייעד  הפעילות  נפח  את  להגדיל   #

למטרות הארגון עפ"י תכנית העבודה שתוכן ע"י 

הנשיאות.

באסיפת  גורפת  בתמיכה  התקבלה  זו  הצעה 

הפעילים

פעילות דת ומורשת

לשומרי  המאורגנים  הטיולים  במסגרת  תכנון   #

מסורת בתיאום עם הרב ורכז הנסיעות.

סיוע רווחה - ועדת רווחה.

פעילות הועדה כפי שמתנהלת היום, היא למופת   #

נוהל  רו"ח,  ולפעול עפ"י  זו  וצריך להמשיך מגמה 

וקריטריונים שנקבעו והוכיחו עד כה שהם נותנים 

מענה לכל הפניות שמצדיקות סיוע.

תעודת חבר

ולאור  איפ"א  חברי  של  ונשנות  חוזרות  בקשות  לאור 

סקר שנערך עם יו"ר הסניפים, ממליץ לנפק לכל חבר 

תעודת חבר/כרטיס מגנטי עם תמונה ולוגו של הארגון 

ופרטים אישיים.

לקבלת  עד  הקיים  החבר  לתעודת  תוצמד  זו  תעודה 

הינה  הקיימת  )ת.חבר  העולמית  מהנשיאות  אישור 

בינלאומית והחלפתה לכל חברי איפ"א בעולם מחייבת 

אישור הנשיאות העולמית(.
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אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות

חברי איפ"א נוסעים ונוסעים ונוסעים!
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

בהמשך לעונת תיירות מוצלחת בשנה שעברה, שבמהלכה מספר רב 
של חברי איפ"א ניצלו היטב את התנאים וההנחות שאנו כארגון גדול 

ורב השפעה בשוק התיירותי הצלחנו להשיג עבורכם.
אנו מתכבדים להגיש לכם גם בפתיחת שנה זו מבחר הצעות לנופשונים 

וטיולים מאורגנים בחו"ל.
היעדים נבחרו ונבנו בקפידה בשיתוף פעולה עם חברת "כנפי משק", 

לרוב על פי בקשות של חברינו מן השטח.
בדומה לשנה שעברה, גם בשנה זו נשיאות איפ"א תסבסד עד 100$ 
של  השנתי  השי  את  לנצל  החברים  יוכלו  ובנוסף  לכך  שזכאי  לחבר 
של בשווי  משק"  "כנפי  בחברת  תיור  חבילות  רכישת  בעת   הארגון 

ומחירי  הנחות  קבלת  לאחר  זאת  וכל  כוללת  מעלות  כחלק   ,₪  500
מבצע שיהיו תקפים במועד סגירת העסקה.

יש לזכור שתחום התיירות הוא דינאמי ביותר וחלים בו שינויים עונתיים, 
אחרי  לעקוב  מומלץ  ביותר,  הטובות  ברכישות  שתזכו  כדי  כן  על 
הפרסומים השוטפים בנושא. כל העדכונים מופיעים באתר האינטרנט 

שלנו.
והוא  לשנה  אחת  לחבר/ה  יינתן  ה-100$  סבסוד  ספק,  הסר  למען 
תקף כאמור לנופשונים ולטיולים המאורגנים לקבוצות שמתפרסמים 

בביטאון זה בלבד.
וכשר  חירות שמח  חג  הנני מאחל  לטובה,  עלינו  הקרב  החג  לקראת 

לכם ולבני ביתכם.

איפ"א במיטבו ככלי הסברתי בעולם
אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות

לאמצעי  השוטפים  בדיווחים  הישראלית  ההסברה  לוקה  שנים  מזה 
התקשורת הכתובה והמשודרת בעולם בכל הקשור לסכסוך הישראלי-

ערבי באזורנו.
"שירות  של  חברתי  קשר  ולקיים  ליצור  במטרה  בזמנו  הוקם  איפ"א 

החברות  במשטרות  המשרתים  כל  בין  ידידות"  תוך 
הממלכתיים  הארגונים  וביתר  הבינלאומי  בארגון 
עליהם נמנים או נמנו חברי הארגון. ככזה, התחדדה 
לאחרונה בקרבי ההבנה, כי איפ"א יכול לשמש כשגריר 
זאת צפה  הסברתי ממדרגה ראשונה בעולם. תובנה 
ועלתה במסגרת תפקידי כראש דסק הונגריה באיפ"א 
ישראל וכמי שדובר את השפה, מכיר את המנטאליות 
איפ"א  ומקיים קשרים שוטפים עם חברי הסניף של 
בהונגריה. חבריי מעבר לים לא חדלו מלדרוש בשלומי 
הלחימה  תקופת  כל  במהלך  קושיות  ולהעלות 
סברתי  לא  מעולם  יצוקה".  "עופרת  במסגרת מבצע 
בעולם התקשורת  על המידה  יתר  "אהודה"  שישראל 
העולמי, שמציג מציאות מעוותת של מדינתנו ככובש 
אלים וחסר רחמים. בכל פעם שהוטחו חיצי ביקורת 
כלפי המדיניות הישראלית הצגתי בפניי עמיתיי שאלה 
פשוטה: כיצד הם היו מגיבים אם שכניהם מדרום או 
מדי  השלווים  יישוביהם  על  רקטות  יורים  היו  מצפון 
יום ביומו במשך 8 שנים ויותר ובכל שנה, חודש ויום 
עושים זאת ביתר שאת?! תשובה ברורה לא קיבלתי, 
אבל הייתה זו פעם אחת מיני רבות בהן הושמעו מפי 
כמעט  הישראלי  הצד  לפיהן  טענות  ההונגרים  חבריי 
שלא בא לידי ביטוי מול ההסברה הערבית. בנקודה זו 
הזדמן לי אישית ולנו איפ"א כארגון בינלאומי להירתם 
למטרות הנעלות של איפ"א ולסייע ולו במעט בהסברה 

ובשינוי תדמיתנו בעולם.
בשיחה טלפונית, שהתקבלה מסניף בודפשט- הונגריה 
קצין  של  בישראל  ביקור  בארגון  לסייע  התבקשתי 
בכיר, שמשמש כמפקד יחידת ההתערבות במשטרת 
הונגריה, בליווי מספר חברים נוספים בתחילת חודש 
פברואר. בנוסף, הגיעה פניה נוספת משגרירות ישראל 
בהונגריה לסייע לקצין בארגון ולווי הביקור בארץ כאות 

הוקרה לפועלו מול שגרירות ישראל בהונגריה.
למרות הזמן הקצר שעמד לרשותנו, הביקור שהוגדר 
האירוח  רכזת  בסיוע  ויעילות  במהירות  אורגן  כפרטי 
וחברי איפ"א דוברי הונגרית, וכן אודות לשיתוף חטיבת 

הביטחון במשרד החוץ.
נחשפו  בארץ,  הקבוצה  של  שהייתה  ימי  במהלך 
של  העשירה  ולהיסטוריה  הקסומים  לנופים  חבריה 
המדינה, ביקרו במקומות המקודשים לשלושת הדתות 
ישראל  במשטרת  מקצועי  סיור  ערכו  המובילות, 
ובמשרד החוץ וקיבלו מושג באשר לעשייה הביטחונית 
היומיומית  החיים  שגרת  להבטחת  פשוטה  הלא 
המושקעים  מהמאמצים  התרשמות  תוך  במדינתנו, 
קיום  לדו  והשאיפה  באזור  וביטחון  שלום  בהשכנת 

בארץ ישראל.
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עם תום הביקור וזמן קצר לאחר שנחתו חזרה בבירת 
הונגריה, נתקבלה שיחת טלפון אקראית כאשר מעבר 
לקו נשמע קולה של חברת איפ"א נוספת מהונגריה, 
שדיברה בהתלהבות על הביקור המוצלח ומגרונה בקע 
קולו של הקצין הבכיר, שלאחר שראה ממקור ראשון 
ל"מסביר  מסתבר  כך  הפך  בארצנו,  המתרחש  את 

לאומי" של מדינת ישראל בהונגריה.
העוסקים במלאכה יודעים שאין זה קל להוציא מן הכוח 
אל הפועל ביקור שכזה שבעצם מוגדר "כביקור פרטי". 
קשה שבעתיים העבודה כאשר ברור כי אין הזדמנות 
שנייה ליצור רושם ראשוני. העובדה שהצלחנו לשנות 
את הדעות הקדומות הצרובות בנימי נפשם של אלו 
שלא באמת תהו על קנקנינו וניזונים רק מדיווחים בכלי 
התקשורת, היא תעודת כבוד לאיפ"א שהתגלתה פעם 
נוספת בתרומתה האנושית שלא תסולא בפז ועל כך 

אני גאה.
לפן  הדעת  את  לתת  יש  הושלמה,  טרם  העבודה 
ההסברתי בכל ביקור של גורם זר בארצנו וכן בביקורים 
שלנו בארצות השונות. יחד, נוכל להביא לעוד "שגרירים 
של רצון טוב" שישמשו כמליצי יושר על מדינתנו בניכר 
קהל  דעת  מוליכי  בקרב  ישראלי  עמדות  את  ויחזקו 
וממלאי משרות בכירות. מכאן יחלחלו המסרים מטה 

מטה ובכך עשינו את המוטל עלינו.
לסיום, מגיעה תודה גדולה לענת ביבר רכזת האירוח, 
שלום  למר  מזכ"ל,  עוזר  גולדשטיין  יהודה  לד"ר 
ידידי  ולמר שמוליק מרמורשטיין  נובל  גבי  למר  אפל, 

היקרים.
יצחק  ישראל  ניצב  מג"ב  למפקד  מיוחדת  תודה 

ולמשפחתו המורחבת.
חסכו  ולא  שעזרו  המשרד  צוות  חביבים,  ואחרונים 
טרופים  בימים  זה  חשוב  ביקור  להצלחת  מעצמם 

אלה.

ביקור נשיא האקדמיה המשטרתית של 
הונגריה במשטרת ישראל

דר' ערן ישראל
של  המשטרתית  האקדמיה  נשיא  גנרל,  שרקאני,  אישטבאן  פרופסור 
הונגריה ביקר במשטרת ישראל במהלך חודש פברואר, ביחד סגן הנשיא 

וראש קש"ח במשטרה ההונגרית.
המארח שלו במשטרת ישראל היה תנ"ץ רמי זוננפלד, ר' מה"ד וסייעו 
ליווה  שאף  זליקוביץ',  אלכס  )גימ'(  נצ"ם  ובראשם,  איפ"א  נציגי  לו 

אותם במהלך כל הביקור.
שורה  מילא  והוא  החקירות  בתחום  רב  ניסיון  יש  שרקאני  לפרופסור 
זיהוי  וקרימינולוגיה,  פלילי  חוק  המדע,  בתחומי  תפקידים  של  ארוכה 

פלילי, חקירות פליליות, פשעים כלכליים ובאקדמיה.
הספר  בית  כאשר  לשוטרים,  הכשרה  מסלולי  שני  יש  בהונגריה 
לשוטרים, דומה למלמ"ש בישראל. שם מבוצעות ההכשרות הבסיסיות 
והמקצועיות. באקדמיה המשטרתית, הנמצאת בבודפשט מתקיימים 

הלימודים המתקדמים במסלול הכשרה לקצינים בכירים.
המסלול  מסלולים,  משני  באחד  לבחור  האפשרות  ניתנת  לקצינים 
הופך  משטרה  קצין  כל  כאשר  הקרימינולוגי.  והמסלול  המשפטי 
שני  תואר  לבעל  ובהמשך  אקדמאי  תואר  לבעל  הכשרתו  במסגרת 
ושלישי. לקצינים בכירים יש אפשרות לבחור גם במסלול אקדמאי אחר 

בתחומי המדע, ניהול, כלכלה ועוד.
בכירים,  לקצינים  בישראל הם התארחו במלמ"ש, במכללה  בביקורם 
בבסכ"ם, ובבה"ד מג"ב. הם נפגשו עם מפקדי בתי הספר, עם מפקד 
ויניבו  ידי האורחים  מג"ב וקצינים בכירים. אחת ההצעות שהועלו על 

אולי פירות בעתיד, חילופי קורסים בכירים.
חניכי הפו"ם הישראלי יצאו להונגריה להכרות עם המשטרה ההונגרית 
וישראל תארח את הקורס המקביל מהונגריה. לדברי תנ"ץ רמי זוננפלד, 

כל הזדמנות להרחיב את ההשכלה, להכיר משטרות אחרות, ברוכה.
העיתוי של הביקור, לאחר מבצע "עופרת יצוקה", נתן הזדמנות לגייס 
שגרירי רצון טוב למדינת ישראל. הקשרים הטובים שיש לאיפ"א ישראל 
עם איפ"א הונגריה והכמויות הגדולות של שוטרים המבקרים זה אל זה, 

תורמים למעמדה של ישראל בעולם ואנחנו זקוקים לכך.

משלחת האקדמיה למשטרה מהונגריה בביקור במלמ"ש
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משלחת האקדמיה למשטרה מהונגריה בביקור בכפר נחום עם המארח, ראש מה"ד, תנ"ץ רמי זוננפלד

המשלחת מתארחת בבה"ד מג"ב ביחד עם מפקד מג"ב ומפקד הבסיס
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המשלחת ההונגרית אורחת מדור בט"פ בבה"ד מג"ב

ביקור במוזיאון משטרת ישראל - מלמ"ש
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ץ ו ח י  ר ש ק

עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

קשרי חוץ-תוכנית העבודה ל- 2009
עו"ד חיים שמולביץ מזכ"ל ואחראי על קשרי חוץ

תחום קשרי החוץ היה וימשיך להיות התחום המוביל באיפ"א, בהיות 
הארגון ארגון בינלאומי. קשרי החוץ הינם לפיכך התחום בו יש לאיפ"א 
הגמלאי  והסוהר,  השוטר  לרווחת  הפועל  אחר  גוף  כל  פני  על  יתרון 

והפעיל.
ויותר חברים יהיו חשופים לתחום זה, יהנו מהעשייה  שאיפתי שיותר 

המרובה יתרמו וייתרמו ממנה.

אירוח כנסים בינלאומיים רשמיים
סניף ישראל נבחר לארח 2 מהכנסים הרשמיים הבינלאומיים.

ב-2008 בין ה- 19-26/05/08 ארחנו את כנס מנהלי בתי הדירות איפ"א 
בהשתתפות 43 משתתפים מ- 14 סניפי איפ"א. הכנס שהיה מוצלח 
במיוחד, זכה לשבחים וסוכמו בו העקרונות לפיהם יופעלו בתי איפ"א 

בשנים הבאות.
השנה יארח סניף ישראל את כנס הנוער הבינלאומי בין 26/07-09/08/09. 
מכל   2 איפ"א,  חברי  של  בנים/בנות  כ-50  להשתתף  אמורים  בכנס 

מדינה ואנו בטוחים שהוא יעבור בהצלחה.
אני מקווה שההורים במדינות השונות לא יחששו לשלוח את בניהם/

ערב  יהיה  ישראל  סניף  כי  הבטחנו  הביטחוני.  המצב  לאור  בנותיהם 
לביטחונם.

חילופי משלחות
פרוייקט חלופי המשלחות הפך להיות מסורת בארגון וענף מוביל וייחודי 
המשלחות  חילופי  שהיקף  הסניף  למעשה  אנו  החוץ.  קשרי  בתחום 

המבוצע על ידו הינו הגדול בעולם.
את  חשבונו  על  מארח  סניף  שכל  הינה  המשלחות  חילופי  מתכונת 
הטיסה  עלויות  את  משלמים  והמשתתפים  אליו  המגיעה  המשלחת 

בלבד.
הפרוייקט,  מבוצע  עימן  המדינות  את מספר  להרחיב  אנו משתדלים 
דבר שתלוי כמובן בהסכמה הדדית, אך איננו מזניחים את הקשר עם 
המדינות שהסכימו להשתתף בפרוייקט גם כשהיה מצב ביטחוני קשה 

וכאשר אף מדינה אחרת לא הייתה מוכנה לשלוח נציגות לישראל.
עד כה סוכמו חילופי משלחות כדלקמן:

פולין - משלחת איפ"א מישראל תתארח בפולין בין ה-01-08/09/09 
ותמנה 15 משתתפים.

המשלחת הפולנית תתארח בארץ בין 07-14/06/09.
בין בהונגריה  תתארח  מישראל  איפ"א  משלחת   -  הונגריה 

ה-18-25/08/09 ותמנה 12 משתתפים.
המשלחת ההונגרית תתארח בארץ בין 24-31/03/09.

בין באוקראינה  תתארח  מישראל  איפ"א  משלחת   -  אוקראינה 
ה-02-09/09/09 ותמנה 12 משתתפים.

המשלחת האוקראינית תתארח בארץ בין 22-29/04/09.
עם הסניף הרוסי יהיו 3 חילופי משלחות כדלקמן:

בין במוסקבה  תתארח  מישראל  איפ"א  משלחת   -  מוסקבה 
ה-07-14/07/09 ותמנה 12 משתתפים.

המשלחת ממוסקבה תתארח בארץ בין 14-21/05/09 
לא  שכן  כלפיהם  שלנו  )חוב  משתתפים   24 ותמנה 

הגיעו ב-2008(.
סנט פטרסבורג - משלחת איפ"א מישראל תתארח 
 20 ותמנה  ה-10-17/07/09  בין  פטרסבורג  בסנט 

משתתפים.
בין  בארץ  תתארח  פטרסבורג  מסנט  המשלחת 

ה-15-22/06/09.
תתארח  מישראל  איפ"א  משלחת   - טטראסטאן 
 12 ותמנה  ה-19-26/06/09  בין  בטטראסטאן 

משתתפים.
בין  בארץ  תתארח  מטטראסטאן  המשלחת 

.15-22/10/09
- משלחת איפ"א מישראל תתארח ברומניה  רומניה 

בין ה-5-12/08/09 השנה.
המשלחת הרומנית תתארח בין ה-10-17/09/09.

יוון - השנה יהיו שוב חילופי משלחות עם הסניף היווני 
את  ולהפוך  הקשר  למסד  תקווה שהצלחנו  שאנו  כך 

חילופי המשלחות עימם למתכונת קבועה.
משלחת איפ"א מישראל תתארח ביוון לאחר חודש יוני 

.2009
המשלחת היוונית תתארח בארץ בהמשך השנה.

השנה  להתחיל  מנת  על  מאמצים  נעשו   - איטליה 
האיטלקי.  הסניף  עם  משלחות  חילופי  בפרוייקט 
הפרוייקט  על  המדינות  בין  עקרונית  הסכמה  קיימת 

והכוונה להתחיל בו השנה.
משלחת איפ"א מישראל תתארח באיטליה בקייץ השנה.
המשלחת האיטלקית תתארח בארץ בהמשך השנה.

תורכיה - השנה לא יהיו חילופי משלחות עם הסניף 
הקונגרס  את  השנה  מארחים  התורכים  שכן  התורכי 
בעומס  לשאת  יכולים  ואינם  איפ"א  של  העולמי 
התקציבי של הפרוייקט. אין לכך קשר עם המתיחות 

המסויימת בין המדינות לאור מבצע "עופרת יצוקה".
צ'כיה,  צרפת,  עם  במגעים  אנו   - נוספים  סניפים 
חילופי משלחות.  למיסוד  נוספות  ומדינות  סלובקיה, 

באם נצליח בכך הדבר יפורסם.
השתתפות במשלחות.

המועמדים  בחירת  האחרונות  בשנים  שהנהגנו  כפי 
בהגרלה  ובשוויוניות  בשקיפות  נעשית  למשלחות 

בפיקוח מבקר הארגון.
משתתפים בהגרלה חברי איפ"א שהינם חברים לפחות 
לייעל ההליכים  יצאו למשלחות. כדי  שנה ושעדיין לא 

תבוצע השנה הגרלה אחת לכלל המשלחות.
המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא טופס בקשת 

השתתפות במשלחת איפ"א.
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הקונגרס העולמי לשנת 2009
בין  בתורכיה  העולמי  הקונגרס  יערך  השנה 
מכל  נציגים  ישתתפו  בקונגרס   .06-11/10/09
המדינות החברות באיפ"א, וישמעו בו דיווחי הוועדות 
הוועדה  המקצועית,  הוועדה  באיפ"א:  הבינלאומיות 
בינלאומיים  וארגונים  או"ם  לענייני  הוועדה  הפנימית, 

הוועדה הסוציאלית וועדת התרבות.
כמו כן יערכו בו הבחירות לנשיאות העולמית.

השנים  בין  העולמית  לנשיאות  להיבחר  זכיתי  אני 
1991-1997, 3 שנים כסגן שלישי לנשיא העולמי ו-3 
שנים כסגן ראשון לנשיא העולמי ויו"ר וועדת התרבות 
העולמית והנני מכיר לפיכך בחשיבות הרבה להיותנו 
הרבה  ובתרומה  איפ"א  של  העליון  בפורום  מיוצגים 

שיכולה להיות לכך למעמדו של סניף ישראל בעולם.
מועמדת סניף ישראל השנה הינה שרון גל ואנו נירתם 

כמובן לסייע לבחירתה.
יתקיים  לאחריו  ומיד  באנטליה  ייערך  הקונגרס 
בין התורכי  הסניף  ע"י  המאורגן  ידידות   שבוע 

ה-11-17/10/09.
כנסים בינלאומיים אחרים

במדינות השונות מאורגנים כנסים בינלאומיים שונים 
וניתן יהיה להשתתף בהם על בסיס פרטני.

אוסטריה- הסניף האוסטרי חוגג 50 שנה לפעילותו 
בכנס חגיגי שייערך בין ה-21-24/05/09.

עלות ההשתתפות 330 יורו לאדם בחדר זוגי )לא כולל 
טיסות(.

פינלנד- הסניף הפיני חוגג 50 שנה לפעילותו בכנס 
חגיגי שייערך בין ה-04-07/06/09.

עלות ההשתתפות 450 יורו לאדם )לא כולל טיסות(.

בין  בברצלונה  הספרדי  הסניף  ע"י  מאורגן  ידידות  שבוע  ספרד- 
ה-01-06/08/09.

עלות ההשתתפות 625 יורו לאדם )לא כולל טיסות(.
בלגיה- שבוע ידידות מאורגן בעיר מכלן לציון 40 שנה לפעילות הסניף 

המקומי בעיר, וזאת בין ה-14-17/05/09.
כנסים מקצועיים

במרכז  משטרה  בנושאי  מקצועיים  כנסים  נערכים  שנה  כמדי 
התרבות וההדרכה העולמי של איפ"א גמבורן הממוקם ליד העיר קלן 

שבגרמניה.
חלק מהסמינרים המקצועיים הינם בשפה האנגלית ואחרים בתרגום 

online לאנגלית.
פירוט ניתן לראות באתר האינטרנט של איפ"א.

נשיאות איפ"א תבחן סבסוד ההשתתפות למשתתפים.
טיולים מאורגנים

זוגם לטיולים  גם השנה נמשיך בתוכנית להוצאת חברי איפ"א ובנות 
בקבוצות  למשתתפים  יינתן  הסבסוד   .100$ של  בסבסוד  מאורגנים 
באתר  ויפורסמו  הנסיעות  רכז  ע"י  שיקבעו  איפ"א  של  מאורגנות 

האינטרנט ובבטאון איפ"א.
הסבסוד ינתן פעם אחת בשנה וליעד אחד בלבד.

הדסקים
הדסקים  של  הרבה  תרומתם  על  גם  נשענת  הבינלאומית  הפעילות 

למדינות השונות.
לסיכום

שנת 2009 אמורה להיות שנה בה נרחיב עוד יותר את הפעילות בתחום 
שישתפו  החברים  במספר  הן  המשלחות,  במספר  הן  הבינלאומי, 
בפעילויות הבינלאומיות והן במישור הרשמי באירוח כנס הנוער העולמי 

ובהצלחה להיבחר בבחירות לנשיאות העולמית.
תודתי לכל הפעילים בתחום זה, לאנשי הדסקים, למתנדבים השונים 

וכמובן לחברי וועדת קשרי חוץ.

ח ו ר י א

ענת ביבר
רכזת אירוח

שוטרים מקנדה מזדהים עם 
ישראל

שלומי שלזינגר, רס"ל אג"מ איילון
מקנדה  שוטרים  שני  אירחתי   06.02.09 בתאריך 
)חברי איפ"א( אשר הגיעו לביקור הזדהות והתנדבות 
לתקופה של שלושה שבועות בישראל, פניתי לגב' ענת 
ביבר רכזת האירוח לצורך עזרה במציאת מקום לינה 

יחסית מאוחר  לשוטרים למשך הסופ"ש, למרות שיצרתי קשר עימה 
אדירים  מאמצים  עשתה  ענת  הגב'  האורחים  הגעת  למועד  וסמוך 

ודאגה לשני השוטרים למקום לינה בבית השוטר בת"א.
אני חבר איפ"א מזה מספר שנים ואף נמצא בקשרים הדוקים עם אנשי 
משטרה בחו"ל ונוכחתי לדעת כי בעת הצורך יש על מי לסמוך, אבקש 
להעביר את שבחי האורחים על החדר והיחס החם ואת תודתי והערכתי 

לגב' ענת ביבר.
בברכת המשך שיתוף פעולה פורה.
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ט ר ו פ ס

שרון גל
רכזת ספורט

כולם עושים ספורט! )הפעם אין הנחות(
גל שרון רכזת ספורט

הפעילות  בתחום  בעולם  הראשון  במקום  זכינו  שעברה  בשנה 
סיפורים,  ואין  הנחות  יהיו  לא  השנה  ישראל.  סניף  של  הספורטיבית 

כולם עושים ספורט.
להזכיר  חדש.  עולמי  שיא  או  זכינו  בה  אליפות  על  ניתנה  לא  הזכייה 
הוא,  הבסיסי  שייעודו  היקף,  רחב  שוטרים  ארגון  הוא  איפ"א  לכולם, 
גם  ספורט?  מאשר  יותר  מקרב  מה  שוטרים.  בין  וידידות  חברות 
הזכייה  ידיים.  בלחיצת  מסיימים  המגרש,  על  בהתלהבות  כשדוחפים 
של סניף ישראל הייתה בגין כמות הפעילות וכמות החברים שהשתתפו 
בה. השנה יהיה מגוון גדול יותר של פעילויות, סיוע ליחידות וגם לסניפי 
בני  גם  חלק  ליטול  יכולים  בו  עממי,  ספורט  על  דגש  יושם  גמלאים. 
יוזמות מקומיות.  המשפחה והשכנים, או השכנות. נשמח לשמוע על 
בכוונתי להוכיח בעולם, שהזכייה לא הייתה חד פעמית, אלא מאמץ 
ספורט  בתחום  לעסוק  איפ"א,  חבר  כל  בהבאת  ומצליח  מתמשך 
המעניין ומלהיב אותו. אשמח לשמוע אתכם, אעמוד לרשותכם בייעוץ 
הייתם  כולכם  כולכם,  של  הוא  זכינו  בו  שהגביע  לכם,  ודעו  והכוונה 

שותפים להצלחת סניף ישראל.
- צעדות, צעדת נשים הולכות רחוק, טיולי  פעילות הספורט העממי 
אופניים אחת לחודש החל מחודש פברואר במהלך השנה יתוכנן טיול 
אופניים רב משתתפים למשפחות, הקפת הכינרת באופניים, צליחת 

הכנרת, טריאתלון אילת - אליפות ישראל.
טורניר קט-רגל ארצי - בין המחוזות/אגפים/שב"ס יחל כבר בחודשים 

מרץ-אפריל לקראת משחקי המוקדמות בקיץ ונסיעה 
)תישקל  המנצחת  לקבוצה  הבינלאומי  לטורניר 

אפשרות שליחת 2 קבוצות לחו"ל(.
המחוזות/אגפים/שב"ס  בין   - ארצי  כדורסל  טורניר 
יחל כבר בחודש אפריל. קבוצה מנצחת תצא לחו"ל 
בבדיקה  הנושא  בחו"ל  טורניר  ויתקיים  )במידה 
תרד  המנצחת  הקבוצה  ולא  במידה  המזכ"ל  ע"י 

לספורטיאדה באילת(.
כנס הנוער העולמי - טיול אופניים.

אתלטיקה - סיוע לקבוצה של משטרת ישראל.

אליפויות איפ"א ארציות:
במהלך השנה יתקיימו מס' אליפויות איפ"א בענפים 

הבאים:
אליפות איפ"א בשש- בש.  #

אליפות איפ"א בשח- מט.  #

אליפות איפ"א בטניס.  #

קבוצות  ישתתפו  שנה  כמידי  אילת:  ספורטיאדה 
במטולה(,  )הבאולינג-  באילת,  בספורטיאדה  איפ"א 
לתחרויות  נובמבר  אוקטובר-  בחודשים  שמתקיימת 
כל  של  עבודה  למקומות  בליגה  ספורט  קבוצות  מול 

הארץ.
המשך רישום תמיכה וסיוע של קבוצות הספורט של 
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איפ"א בליגה למקומות עבודה ובאיגודים.
המשך תמיכה וסיוע בימי ספורט תחנתיים מרחבים 
ספורט  )ובקבוצות  השנה  כל  במהלך  ומחוזים 

משטרתיות בהן יש חברים באיפ"א(.

הקצאת ציוד ספורט ברמה 
תחנתית:

ספורט  ציוד  ערכת  כל  אחידה  חלוקה  תקבע  השנה 
לימי הספורט והיא תכלול:

עד 200 חולצות ספורט טריקו עם לוגו איפ"א  #

כדור רגל - 2  #

כדור סל - 2  #

כדור עף - 2  #

גביע אחד לכל ענף  #

15 מדליות לקבוצה  #

הבקשות יבדקו ויאושרו רק ע"י העברת טופס דרישת 
איפ"א שתועבר  למזכירות  מיו"ר הסניף  ציוד ספורט 
לאישור רכזת הספורט וכן פקודת יום הספורט. )הציוד 

מיועד לחברי איפ"א בלבד(

הקצאת ציוד ספורט ברמה 
מחוזית: )שב"ס, מג"ב, משטרה(

הקצאת הציוד תתבצע לאחר בדיקה יסודית בין יו"ר 
הסניף, קצין כשירויות ורכזת הספורט.

בכל מקרה - לכל מחוז לא יאושר יותר מ- 7,000 ₪ 
לשנה.

תמשך תמיכה וסיוע בימי ספורט ובריאות לגמלאים -
יתקיימו ימי ספורט ובריאות לגמלאים באותה מתכונת 

כמו בשנים קודמות וזאת לאור ההצלחה הרבה.
שוויונית  ברמה  התקציב  חלוקת  את  נשדרג  השנה 
בין כל המגזרים ע"מ לאפשר השתתפות מרבית של 

החברים.
נעלה את סכום הסבסוד מ- 30 ₪ ל- 50 ₪ למימון ימי 
ספורט ובריאות כולל הרצאות שמתאימות לאוכלוסיה 
שמשתתפים  איפ"א  חברי   50 ל-  יינתן  הסבסוד  זו, 

בפעילות פעם אחת בשנה לאותו סניף.
סניפים מעל 400 חברים יתוקצבו במס' חברים יותר 

מהרגיל הכל בהתאם למספר המשתתפים.
הסבסוד יינתן לגמלאים רק לאחר ניצול תקציב הסניף 
)תהיה  ספורט.  תקציב  עם  הסניף  תקציב  שילוב  או 

הקפדה על ביצוע הנחיות אלו(
שיתוף פעולה עם קרנות שוטרים לגבי סיוע לשוטרים 

חברי איפ"א בפעילויות ספורט עממיות ותחרותיות.

לכל רוכבי האופניים, חברי איפ"א
יוקרתי,  אופניים  מרוץ  בצרפת  יתקיים   19-22/6/09 התאריכים  בין 
בחסות איפ"א סניף ARDECHE- DROME- LOIRE שבקרבת העיר 

ליון שבצרפת.
זהו מרוץ עולמי, יוקרתי ומפורסם.

התכנסות ביום שישי 19.6.09 משעה 14:00 במלון כולל חלוקת תיעוד, 
ציוד והתמקמות בחדרים וארוחת ערב במלון.

יום שבת 20.6.09
עם  מפגש  המרוץ,  לאזור  באוטובוס  נסיעה  במלון,  בוקר  ארוחת 
ביותר, למעלה מ-13000  והמפורסמים  רוכבי האופניים מכל העולם 
מקצים  במספר  בתחרות  השתתפות  מתוקשר.  באירוע  משתתפים 
מ-66 ק"מ ועד 208 ק"מ עם נקודות אספקה והתרעננות, חזרה למלון 

וארוחת ערב.

יום ראשון 21.6.09
שבאזור   CHORANGES במערות  טיול  יום  במלון,  בוקר  ארוחת 
VERCOR ארוחת צהריים במסעדה והפלגה באוניית גלגל בעמק ה 

ISERE חזרה למלון וארוחת ערב חגיגית.
יום שני 22.6.09

ארוחת בוקר במלון, ופיזור.

מחירים:
275 יורו לזוג - דמי השתתפות
155 יורו - אירוח וארוחת בוקר

המחיר כולל:
העברות  אנשים,   4  -  2 בין  של  בחדרים  כוכבים   2 במלון  לילות   3
האופניים מהמלון לנקודת הזינוק ובחזרה בחצי נגרר וכן כל רוכב יקבל 

.EKOI מתנה קסדה מסוג
www.ardechoise.com :פרטים נוספים באתר

מתקציב   50$(  100$ של  בסכום  המשתתפים  את  תסבסד  איפ"א 
נסיעות + 50$ מתקציב ספורט(

המחיר לא כולל טיסות, מספר המקומות מוגבל ל- 20 חברי איפ"א, 
כל הקודם זוכה!

לפרטים והרשמה יש לפנות ליוסי בן דרור - ראש דסק צרפת באיפ"א 
.liorbd@netvision.net.il ישראל בטלפון 052-2796263 או במייל
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אורי אסף
רכז סניפים

תנופה בסניפים הסדירים
אורי אסף רכז סניפים

יו"ר סניף את"ן ויו"ר סניף בית - דגן - הפנינג פורים
פורים  הפנינג  לקיום  הכנות  נערכות  ובא  הקרב  הפורים  חג  לקראת 

לשוטרים חברי איפ"א בבית דגן.
האירוע מתוכנן ע"י ראשי הסניפים רפ"ק מוטי נחום יו"ר סניף את"ן 

ורס"ב יהודה גבאי יו"ר סניף את"ל בית - דגן.
במסגרת האירוע הפנינג רחב היקף הכולל הפעלת הילדים במשחקים 
והפתעות  אטרקציות  מגוונים,  מזון  דוכני  ליצנים,  מופע  ומתקנים, 
משפחותיהם  בני  איפ"א,  חברי   - מאות  להשתתף  צפויים  נוספות, 

שוטרי את"ן ואת"ל בית דגן.

סניף מטה מחוז ירושלים וסניף מרחב דוד - מסיבה 
מחוזית

מחוזית  מסיבה  לקיום  יחדיו  התאגדו  בירושלים  הסניפים  ראש  יושבי 
באולמי פאביליון בהשתתפות כ - 500 חברי איפ"א.

מנצחים על האירוע יושבי ראש הסניפים הבאים:
יו"ר סניף גמלאי ירושלים מרכז - מאיר כהן וסגניתו יפה דרור  #

וסגנו  חזן  - עופר  דוד  ירושלים סניף מרחב  יו"ר סניף מטה מחוז   #

שלום מוחה
יו"ר סניף גמלאי ירושלים דרום - ששון אברהם  #

יו"ר סניף גמלאי מבשרת ירושלים - דוד רווה  #

יו"ר סניף מטא"ר ירושלים - שולה כהן וסגניתה כרמלה  #

משובב את הנפש להיות עד לשיתוף פעולה פורה בין ראשי הסניפים 
בירושלים  הסניפים  לחברי  והנאה  הרווחה  למירב  לגרום  מנת  על 

רבתי.

איש הקשר מטעם הנשיאות והמתאם שנרתם לסייע 

בנושא הינו רכז הגמלאים לביא יוסף.

המסיבה כללה מזנון עשיר בכניסה לאולם, חלוקת שי 

למשתתפים, הגרלה של מכשירים יקרים כמו טלוויזיה, 

ואליה  שם  ידועי  זמרים  בטן,  רקדנית  אומנותי,  קטע 

הוזמנו מכובדים מאיפ"א והמשטרה. 

תודה והוקרה

אלברט אסרף, רפ"ק סגן מפקד מתנ"א צפון

יום ד' נר רביעי של חנוכה, נערך  בתאריך 24.12.09 

נשף לשוטרי מתנ"א צפון שמטרתו הייתה להוקיר את 

הפעילות המאומצת למניעת תאונות הדרכים וחיזוק 

הגיבוש החברתי.

לסייע,  ידינו  על  נתבקשתם  הנשף  הרמת  לטובת 

וחמה  אוהבת  לתמיכה  וזכינו  בחיוב  שנענינו  לציין 

מצידכם.

תרומתכם סייעה רבות להצלחת האירוע ואף הסבה 

עונג רב לשוטרים שנטלו חלק באירוע.

שוטרי ומפקדי מתנ"א צפון מחויבים מוסרית להודות 

לכם, על העזרה, הסיוע שנתתם לנו, ברצוננו לחזק את 

השוטרים  למען  ויקרה  חשובה  עשייה  להמשך  ידיכם 

ורווחתם.

יישר כוחכם בהמשך.
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הכרת תודה - אירוח ילדי שדרות
משה בן בסט, סנ"צ קצין את"ל יו"ר איפ"א מחוז 

ת"א
בתאריך 7.1.09 אירח מחוז ת"א כ- 50 ילדים משדרות, 
ופעילויות  בר"ג  בספארי  ביקור  כולל  בתחום המחוז, 

בפארק הירקון.
ברצוני להודות לאיפ"א, על הסיוע המהיר בטווח זמן 
קצר, בכובעים וצעיפים לילדים האורחים. יישר כוח על 

הסיוע מתמיד ושיתוף הפעולה לכל אורך הדרך.

הערכה
את"ל טבריה

שוטרי וקציני תחנת טבריה מודים על תרומת איפ"א 
המבורכת לקיום מסיבת חנוכה לילדי השוטרים.

מסיבה זו שהתקיימה בזכות תרומתכם הנאה הוסיפה 
פעולה  שיתוף  והמשך  כוח  ישר  האורים.  בחג  אור 

פורה.

כלכלה מבצעית לשוטרים במבצע 
"עופרת יצוקה" בעזה

אורי אסף, ראש מח"א
על הנעשה מאחורי הקלעים, באחד המבצעים  מעט 
שותפים  והיו  מח"א  שביצעה  המורכבים  הלוגיסטיים 
לו כל השוטרים שפעלו בעוטף עזה, מחוז הדרום וכל 

כוחות התיגבור.
במהלך מבצע עופרת יצוקה נופקו כ - 500 אלף מנות מבצעיות לכוחות 
המשטרה הפרוסים בגזרות המבצעיות שלא יכלו להיכנס לחדרי האוכל 
חמות,  חמגשיות  מגוונות,  ארוזות  כללו  המנות  חמה.  ארוחה  ולאכול 

מארזי סלט, מארזי פרי וכריכים.
המנות המבצעיות יוצרו במקצתם ע"י ספקים אזרחיים שהיו קשורים 
במכרזים עם משרדי ממשלה וצה"ל ומחויבותם עמם מנעה מהספקים 
האזרחים את היכולת לספק את דרישות הכלכלה המבצעית של מ"י 

שהסתכמו בכ - 20 אלף מנות מבצעיות ליום.
מזון  מדור  מח"א/  התארגנה  המבצעיות  המנות  רכש  מצוקת  לאור 
ליצור עצמי של ארוזות בבסיס מח"א בתחנת זבולון, בשתי בתי השוטר 
את  השלימה  ובכך  דגן  ובבית  יהודאי  במתקן  אביב,   - ותל  ירושלים 

החוסר במנות.
השבחים וההערכה על הכלכלה המבצעית מילאו כל פה. וכולנו מודים 

לאנשי מח"א מזון על השרות מכל הנשמה שנתנו לכוחות במבצע.
העקרונות שהנחו את מח"א מדור מזון בעת תכנון הכלכלה למבצע הם:

דרוג תפריטים ש 
דע מקצועי עשיר י 

ריסת מתקני יצור עצמיים פ 
ורסטיליות ו 

ואים את הלקוח בקצה ר 
ערך בקרה על התברואה מ 

כנון כלכלה מקדים ת 
ארזים טריים מ 

צירתיות י 
גש בריאותי ד 
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הסיפור מאחורי הכותרת והשם
אנו מתחילים בסדרת סיפורים אישיים, שמטרתם 

לחשוף את האדם מאחורי הכותרת והשם. הפעם זה חבר 
הנשיאות, מהוותיקים ביותר, נפתלי לוי, רכז הגמלאים, 

בפעמים הבאות יהיו אלה, יושבי ראש סניפים, בעלי 
תפקידים והנושאים על גבם את הארגון.

המטרה היא לחשוף את הסיפור האישי, הרקע, תקופת 
השירות המשטרתי, הפעילות באיפ"א, המשפחה ועוד.

נפתלי לוי - רכז גמלאים בנשיאות איפ"א
את חברותי באיפ"א ישראל התחלתי לפני כ-40 שנה, בעת ששירתתי 

במרחב ירושלים.
האמת היא שלא ידעתי הרבה על הארגון, אולם במשך השנים למדתי 

להכירו היטב.
יחידת  כמפקד  בסיור,   1967 בשנת  התחלתי  במשטרה  שירותי  את 

סיור, לשכה לתפקידים מיוחדים )בזמנו נקרא לת"מ(.
בשנת 1977 עברתי לגור במושב ולכן עברתי לשרת בתחנת קריית גת 

בתפקיד רמ"ס וכעבור שנה כמפקד התחנה עד 1981.
עם הקמת מרחב לכיש שובצתי בתפקיד מטה, כקצין אבטחה ומתקנים 

ורישוי עסקים.
לעבור  ביקשתי  ובסיומו  מתקדם  קצינים  קורס  סיימתי   1985 בשנת 

לנפת עזה.
בנפת עזה פיקדתי על תחנת המחנות וכעבור שנה קיבלתי מינוי של 

ראש לשכת התנועה.
עם קבלת התפקיד הוטל עליי, ע"י מפקד הנפה דאז מר אזהרי, הזכור 
לטובה, לטפל בענייני איפ"א. שימשתי כיו"ר הסניף כ- 3 שנים ולאחר 
אירועים.  רכז  בתפקיד  נשיאות  כחבר   1989 בבחירות  נבחרתי  מכן 
בקדנציה השנייה נבחרתי לשמש כרכז נסיעות והנשיא דאז, דני טביב, 
הטיל עליי את כל נושא קשרי החוץ, תפקיד שהוגדר כרמ"ט קשרי חוץ 

באיפ"א.
במשך כ- 6 שנים מלאתי את התפקידים הללו, בהם יצרתי קשרים עם 

מדינות רבות באירופה לחילופי משלחות וביקורים הדדיים.
גולת הכותרת הייתה פגישתי עם נשיא איפ"א רוסיה, שהגיע לביקור 
פרטי בירושלים ומארחו, חבר איפ"א מירושלים, חיבר בין שנינו וממפגש 
זה נולדו חילופי המשלחות בין רוסיה לישראל, שהובילו לקשר מיוחד 

ואוהב מאוד בין שני הסניפים.
פולין  קונסול  עם  ביחד  פולין,  כגון  בארץ  שביקרו  רבות,  משלחות 
בישראל, טטראסטן, לוזן שבשוויץ ורוסיה, ביקרו גם בביתי, שבמושב. 
בביקורים הללו נטלו חלק גם חברי נשיאות. ביקורים אלו השאירו חותם 
לסניפים  ישראל  סניף  בין  והדוקים  חמים  אישיים,  קשרים  נוצרו  וכך 

השונים בעולם.
כנסים   3 ב-  השתתפתי  באיפ"א  והתנדבותי  שירותי  שנות  במהלך 

עולמיים, בוינה, בקוויבק שבקנדה וברינו, שבמדינת נבאדה ארה"ב.
ישנה חשיבות רבה להשתתפות נציגים ישראלים בכנסים בינלאומיים 
ישראל  שם  את  להאדיר  ובמרץ  רבות  פעלנו  הסניף  חברי  עם  ויחד 

מדור חדש
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בקרב כל הסניפים. כל החברים שהשתתפו, תרמו להבליט את פעילות 
הסניף הישראלי בנושאי תרבות, ספורט, שי לחברים ופעילות תרבותית 

בקרב סניפי איפ"א בארץ.
לא היו מתחרים לסניף הישראלי בהיקף הפעילות למען החברים ועל 

כך זכינו לשבחים ממדינות רבות בעולם ובכך גם הייתה גאוותינו.
ייצגתי, עם חברי הנשיאות את האינטרסים הישראליים, יחד עם מדינות 
אגן הים התיכון, כשלכולנו אינטרס משותף, לקדם את המדינות באגן 
הים התיכון ועד היום נמשכים המפגשים והם מועילים ביותר לקידום 
אינטרסים ישראליים, יחד עם אלו של מדינות החברות במועדון מכובד 

זה.
לשבחים  וזכה  בארץ  הים התיכון  מדינות  כנס  2006 התקיים  בשנת 
העשירה  התיירותית  והתוכנית  המופתי  הארגון  על  במיוחד  רבים 
שהוכנה להם. אירוע זה העלה מאוד את קרנה של איפ"א וישראל גם 

יחד.
נשיאות  וכחבר   1986 משנת  הנמשכת  שלי  ההתנדבותית  הפעילות 

משנת 1989 )20 שנה( לא ניתנת לסיכום על רגל אחת.
למדתי להכיר את הארגון, תרמתי לעיצובו באמצעות התנדבות רצופה 

ופעילות מסורה למען החברים.
שימשתי  זה  בתפקיד  הארגון.  גזבר  היה  עליי  שהוטל  הבא  התפקיד 
מינוי  ע"י  רצינית  טלטלה  עבר  הארגון  כאשר  גם  ויותר  שנים   10 כ- 
מפרק, כך שלמעלה מ- 10 שנים פעלתי רבות לחיזוק והידוק החשיבה 
השוויונית לחלוקת תקציב הארגון ועד היום אני שמח על אופן חלוקת 

התקציב לחברים.
בעזה  חבלני  בפיגוע  פציעתי  בשל  לגמלאות,  פרשתי   1977 בשנת 
ב- 2/8/93. על אף פציעתי המשכתי בפעילות ההתנדבותית באיפ"א 
ולמרות מגבלותיי הרפואיות אני ממשיך לפעול רבות לרווחת הגמלאים 

ולחברי איפ"א בכלל.
כיום, תפקידי בנשיאות הוא רכז גמלאים, תפקיד, שדרשתי לקבלו ואכן 
אני משמש כרכז למחוזות צפון, דרום ות"א, שבהם מתקיימת פעילות 
ענפה בקרב הגמלאים, חבר בוועדת קש"ח, שי שנתי, תרבות, סניפים 

ותקשורת.
חבר  של  דרכו  את  להמשיך  כדי  במיוחד,  זה  בתפקיד  מאוד  חפצתי 
הנשיאות מר גבי ווקסברגר, שהסתלק מאיתנו בטרם עת ואובדנו היה 
לי קשה מאוד. נושא הגמלאים שטיפל בו בעבר קישר בנינו ולכן חפצתי 

בו מאוד ושמחתי על האימון שניתן לי בנשיאות למילוי תפקיד זה.
לסיכום: להיות חבר באיפ"א, זה להיות שייך, איפ"א הינו גוף הנותן בית 

חם לכל החברים בו.
כל הפעילות של ימי כיף, ספורט, תרבות, חלוקת שי שנתי ושי סניפי 
ובמיוחד כל הנושא של קשרי החוץ לגמלאים ולשוטרי הקבע והטיולים 
לחו"ל. מאורגנים להפליא ע"י איפ"א ויוצרים גוף חברתי מגובש מאוד. 
במלאכה  העוסקים  ובכל  היום  של  באיפ"א  גאים  להיות  יכולים  אנו 
מורכבת זו, בהתנדבות בשיתוף פעולה מלא עם צוות מנגנון מצומצם, 
אף שתמיד יש מקום לשיפורים, איפ"א פועל להתייעלות באופן קבוע 

ואני מאמין שתמשיך באופן יוצר ובונה לרווחת החברים באיפ"א.
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נפתלי לוי
 רכז גמלאים

צפון-דרום-ת"א

נשף חנוכה בסניף מרחב העמקים של איגוד 
הגמלאים ואיפ"א

נפתלי לוי רכז גמלאים צפון/דרום/ת"א
בתאריך 22/12/08 התקיים נשף חנוכה לסניף מרחב העמקים בשיתוף 
איגוד הגמלאים ואיפ"א. השתתפו הערים: טבריה, נצרת, עפולה, בית 

שאן, מגדל העמק.
באירוע השתתפו כ-300 חברי האיגוד וחברי איפ"א.

הנושא הגסטרונומי היה מרכזי חשוב מהנה וערב לחיכם של האורחים 
ואכן הייתה ארוחה חגיגית.

נשף שנתי איגוד גמלאי משטרה 
ושב"ס סניף שפלה

אילוז דוד מנכ"ל איפ"א
גמלאי איגוד הגמלאים, סניף שפלה רבתי קיימו נשף 
שנתי באולמי ויטראז' בנס ציונה, במעמד גמלאי האיגוד 
המשתייכים  מאיפ"א  נשיאות  חברי  וכן  זוגם  ובנות 

לסניף הנ"ל כחברים באיגוד הגמלאים.
בכתבה שפורסמה בביטאון איפ"א, גיליון 45, פורסם 
כ-350  באירוע השתתפו  כי  הסניף,  יו"ר  ע"י  בטעות 

גמלאי איפ"א ובנות זוגם.
הפעילות  במסגרת  היה  האירוע  כי  לציין  ברצוני 
של  ולא  ושב"ס  משטרה  גמלאי  איגוד  של  השוטפת 

איפ"א, הדבר נעשה בשוגג ובתום לב.
בהזדמנות זו ברצוני לציין כי האירוע היה מוצלח ביותר 
גם  ביניהם  האיגוד,  גמלאי  של  מלאה  ובהשתתפות 

חברי איפ"א המשתייכים לשני הארגונים.
האירוע היה למופת וזכה להערכה ולתגובות חיוביות 

ביותר מצד המשתתפים ביניהם כותב שורות אלו.
יו"ר  של  הזמנתם  את  כיבדו  איפ"א  נשיאות  חברי 
איפ"א  ושל  כנציגים של האיגוד  הסניפים המשמשים 
במסגרת שיתוף הפעולה ובתוקף היותם חברים בשני 

הארגונים של סניף שפלה ואף בירכו את המוזמנים.
רכז  יעקב,  שובל  מר  הנשיא  סגן  בירך  איפ"א  בשם 
התרבות מר יהושע לויה, שאף סייע בסבסוד האומנים 
של  הכבוד  ונשיא  לשעבר  האיגוד  נשיא  וכן  לאירוע 
והערכה למארגנים  כוח  יישר  יעקב חביב.  איפ"א מר 
שלום שמעון, טיפתי שלמה, גורנו שלום נציגי הסניפים 
נשיא  עטר  דוד  מר  ובראשם  האיגוד  להנהלת  ותודה 

האיגוד ולמנכ"ל האיגוד מר שרעבי.

טיול מורשת בירושלים של סניפי 
איפ"א מנהריה עכו וכרמיאל 

ב-16/12/08

איגוד  נשיא  האירוע  את  כיבדו  ומהנה,  עשירה  תוכנית תרבות  הייתה 
הגמלאים מר עטר דוד, נפתלי לוי רכז גמלאי איפ"א בצפון יו"ר סניף 
שלום  במרחב:  איפ"א  סניפי  יו"ר  וכן  טריף  טאופיק  עמקים,  מרחב 
רוברט - טבריה, ברטוב שלום - נצרת, מרדכי אלקסלסי - בית שאן, 

פנינה אלמקייס - עפולה.
לסיכום, הורגש שיתוף הפעולה הפורה של איפ"א ואיגוד הגמלאים.

סיכום פעילות סניף גליל מערבי לשנת 2008
אבו-ריש מחמד יו"ר סניף איפ"א גליל מערבי

בחודש אפריל מאי חולק שי לכל 237 חברי איפ"א סניף גליל מערבי. 
השי כלל תיק מעור לגבר + ארנק מעור לאישה. החברים קיבלו את השי 

ומאוד שמחו והרבה חברים התקשרו והודו מקרב לב על השי.
בתאריך 1-5/6/08 יצאנו לנופש מרוכז לעיר בורגס בבולגריה בסבסוד 
 46 מנתה  הקבוצה   ₪  500 של  קארד  איפ"א  כרטיס   +  100$ של 
איש. החברים מאוד נהנו מהטיול ומהמלון ומהסיורים שארגנתי. להם 

במהלך הנופש.
יעפורי,  ונביא  חזורי  נביא  הצדיקים,  בקברי  לביקור  יצאנו  ב-2/10/08 
ברמת הגולן. הקבוצה מנתה 82 איש עם אוטובוסים. לאחר מכן נסענו 
מהאוכל  נהנו  מאוד  החברים  הגולן  מרום  בקיבוץ  צהריים  לארוחת 
ומהיחס. לאחר מכן המשכנו לבקר בקבר הנביא שועיב בקרני חטים. 

הסיור היה מעניין האנשים היו מאוד מרוצים.
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יום וגורמים  יצוין כי ימים אלו מפיחים בנו תקווה ושמחה בחיי היום 
להידוק הקשר בן משפחות הגמלאים.

תודה מיוחדת מקבוצת גמלאי מועדון סניף דימונה אשר הודות להסדר 
הסעה מדימונה וחזרה איפשר לראשונה למספר רב של משתתפים מה 

שלא היה נהוג עד עתה.

פעילות מועדון חולון - בת-ים
שי ישראל יו"ר סניף איפ"א חולון בת/ים

גמלאי  למועדון  להתקשר  מוזמנים  ים  בת  חולון  סניף  איפ"א  חברי 
המועדון  בפעילויות  ולהשתתף  בחולון   2 קפל  ברח'  שב"ס  משטרה 

בימי א' - ג' בשעות 08:30-13:00 וביום ד' משעה 16:00-18:00.

להלן פעילות המועדון:
התעמלות, הרצאות ימי כיף ונופשונים בחמי יואב ביקור בקברי צדיקים, 

מורשת, לבריאות הגמלאים ועוד.
לטלפון  להתקשר  יש  הנ"ל  בפעילות  חלק  לקחת  המעוניין  כל 

03-5033173 או לבללי שלמה בפלאפון 052-6619000.
תאריכי  עם  חבר  לכל  בנפרד  מכתב  ישלח  כיף  ולימי  לנופשונים 

האירועים. כל הקודם זוכה.

סניף ראשון לציון דוהר קדימה
עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשון לציון

בזכות  אחוזים,  ב-20  ראשל"צ  איפ"א  גמלאי  סניף  גדל   2008 בשנת 
פעילותו הרבה של יו"ר הסניף רנ"ג )בגמלאות( שמעון אוליאל.

ים  יצאו גמלאי הסניף לטיולים רבים באילת,  במשך השנה האחרונה 
המלח, טבריה והשתתפו בהופעות של אומנים מפורסמים כגון: אייל 

גולן ואביהו מדינה.
לכ-550  להגדילו  היא  היו"ר  ומטרת  חברים   450 הסניף  מונה  כיום 

בשנת 2009.
רנ"ג )בגמלאות( אוליאל נחשב לדמות אהודה וצנועה בתחנת ראשל"צ 

גם בקרב הקצינים והשוטרים הצעירים.
ובמסגרת תפקידיו שירת  אוליאל התגייס בגיל 21 אחרי שירות צבאי 
כשוטר תנועה וכראש משמרת, במסגרת שירותו ליווה אישים ואומנים 

מפורסמים כגון: יול ברנר, קריג דוגלאס.
ליווה בשהותו בארץ  אחד המפורסמים מהאישים הפוליטיים, שאותו 
הוא אידי אמין דאדה, שהיה ידוע באהבתו לצבא וסייר בארץ בבסיסי 
חיל האוויר שבסוף הרומן עם מדינת ישראל הגיעו אליו " לביקור קצר" 

באנטבה.
במסגרת שירותו במרחב שפלה היה ממונה אוליאל על ליווי האח"מים 

המגיעים לביקור במכון ויצמן אצל הנשיא הראשון חיים ויצמן.
ממחוז  חלק  גם  כלל  שפלה  ומרחב  מרכז  מחוז  היה  לא  בתקופתו, 

ירושלים,מרחב שרון והמחוז הדרומי היום.
הרדאר הראשון שהפעילה משטרת ישראל היה באחריות רנ"ג אוליאל, 
הגבוהה  ובמהירות  הדרכים  בתאונות  להילחם  מקורית  דרך  שמצא 
מהיר  לשיפוט  תעבורה  שופט  הזמין  הוא  מרחב שפלה,  נהגי  שנסעו 

סיור מורשת לירושלים - גמלאי 
איפ"א נגב

משה מור יוסף גזבר סניף מועדון דימונה
בירושלים  מורשת  סיור  ליום  יצאנו   1.12.08 בתאריך 
הסניף  יו"ר  של  ביוזמתו  נגב  מרחב  גמלאי  במסגרת 

עמרם בניזרי.
ובשם רבים מהקבוצה, מביעים אנו את מלוא  בשמי 
ואשר  והמגוון  המרשים  היום  על  וההערכה  התודה 
גמלאים  כמשפחת  אותנו  ומאחד  מגבש  קיומו  עצם 

גדולה ואוהבת.
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בשטח, וכך מידי שבוע ישב לו שופט תעבורה בצידי הכביש בבית קפה 
במוצא ושפט את הנהגים שתפס אוליאל.

עוד שיטה מקורית מפיתוחו של אוליאל, הייתה נפוצה בשנות השישים, 
מתן דו"חות באמצעות האופנוע המשטרתי.

השוטר היה נוסע במרחק 100 מטר מהנהג ומודד את מהירותו דרך 
מד המהירות של האופנוע, לאחר שהנהג היה נעצר בצד היו מראים לו 
את המד-אוץ של האופנוע שהיה מקובע בזמן הנסיעה וכך היה נרשם 

הדו"ח.
מהסיפורים של רנ"ג אוליאל עולים הכבוד והמעמד הרב שהיה לשוטר 

בשנות החמישים, והשישים במדינת ישראל.
על זה אומר אוליאל "יש למה להתגעגע".

נופש באילת
רוברט שלום יו"ר סניף איפ"א גמלאי טבריה

בתאריך 30.11.08 סניף איפ"א טבריה יצא לטיול באילת למשך 5 ימים 

במלון גולדן טוליפ. הטיול נערך ע"י חברת כנפי משק 
זכיין של איפ"א ישראל.

ברצוני לציין שכל הגמלאים, 44 במספר נהנו מאוד הן 
מהמלון והן מתוכניות הבידור, כמו כן ברצוננו להודות 
על הכרטיסים המוזלים שקיבלנו לעיר המלכים, למצפה 
התת ימי וכן ירבו אירועים מעין אלו. ישר כוח על הסבסוד 

והעזרה שניתנה לנו, ע"י מנגנון איפ"א וכנפי משק.

ביקור חולים
שלום ברקו גמלאי איפ"א סניף כ"ס

ברצוני להודות לנשיאות איפ"א וליו"ר הסניף - כרמלה 
עזאני וסגנה אשר ביקרו אותי בביתי ונתנו לי שי וברכה 
הקשה  בריאותי  המצב  עקב  מלמד,  אשר  הרב  מאת 

והנכות שלי.
היחס והביקור גרמו לי התרגשות רבה ואני מודה לכל 
ביקור  היוזמה הברוכה על הרעיון המקודש של  בעלי 

חולים.

טיול לגמלאי נתניה
ירדנה פרידמן

ברצוני לציין לטובה ולשבח, על החוויה וההנאה שחווינו 
נתניה  לגמלאי   17.12.08 בתאריך  שהתקיים  בטיול 
בהוקרה  לציין  ובפרט  התחתון  לגליל  איפ"א,  מטעם 
הסדר,  הארגון,  על  זיוה  שאשא  את  רבה  והערכה 
להצלחת  והדאגה  שהפגינה  והאנושיות  האחריות 

הטיול המוצלח.
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נוספים יתלכדו יחד לפעילות משותפת.
הלחימה  בשל  מעט  שהתאחר  השנתי  הנשף  קיים  ירושלים  מחוז 

בדרום.
בנשף זה שבו השתתפו כ-550 חברי איפ"א ובנות זוגם שנערך ברוב 

הדר ופאר.
פעילות זו כבר מהווה מסורת ונעשית בכל שנה ושנה כביטוי לפעילות 

תרבותית חיובית בכל ימות השנה.
הסניפים  ראש,  יושבי  של  מרוכז  מאמץ  של  תוצאה  היא  ההצלחה 
במחוז הן גמלאים והן סדירים שאת תאום הפעילות לקח על עצמו רכז 

הגמלאים, כותב שורות אלו.
לא אקפח סניפים במחוזות אחרים שפעילותם אף היא רבה.

את  לשדרג  הגמלאים  סניפי  של  למאמץ  לב  שם  בהחלט  אני  לסיום 
חברי  של  נכון  לריכוז  והודות  החברים  לטובת  התרבותית  הפעילות 

הנשיאות כל אחד בתחומו רואים גם תוצאות מעודדות.
אנו תיקווה שפעילות זו תמשיך ותתעצם ובכך ייהנו כל חברי איפ"א, 

ממגוון פעילויות במשך כל שנת העבודה.

חלוקת שי לסניף גמלאי מבשרת ציון
דוד רווה יו"ר סניף גמלאי איפ"א מבשרת ציון

במסגרת פעילות הסניף ומתוך יתרת התקציב לשנת 2008, הוחלט 
לחלק שי בדיוור ישיר לכל חברי הסניף.

נשלח  השי  ובעיצוב ספורטיבי.  איכותי  נסיעות מאריג  תיק  כולל  השי 
במהלך חודש ינואר 2009.

לתשומת לב החברים, חבר איפ"א אשר ניצל את התקציב השנתי - לא 
יהיה זכאי לקבל את השי.

חבר איפ"א שלא קיבל את השי, מוזמן להתקשר למזכירות איפ"א ע"מ 
לבדוק את זכאותו.

מסיבת חנוכה במועדון גמלאי איפ"א בית 
שמש

דוד לוי יו"ר סניף גמלאי איפ"א בית שמש והסביבה
בית  איפ"א  לגמלאי  חנוכה  מסיבת  נערכה   25.12.08 חמישי  ביום 

שמש.
וסגנו מר  אבוטבול  העיר מר משה  ראש  המסיבה התקיימה במעמד 
דוד  מר  איפ"א  מנכ"ל  פרץ,  ריצרד  מר  יו"ר המתנסים  בלעיש,  מאיר 

אילוז ורכז הגמלאים מר יוסי לביא.
ברכה  דברי  ונשא  חנוכה  נר חמישי של  העיר התכבד בהדלקת  ראש 

לגמלאים.
במעמד זה הוענקו תעודות הוקרה לסגן ראש העיר מר מאיר בלעיש, 
על פועלו ותרומתו למען גמלאי איפ"א בית שמש. לאחר מכן התקיימה 

ארוחת ערב חגיגית ועשירה.
ציפתה  יותר  ומאוחר  מאשדוד  טופ  דני  אורח  זמר  הנעים  הערב  את 

לאורחים הפתעה נעימה, רקדנית בטן שהקפיצה את הגמלאים.

הסתיימה הלחימה ומתחילה 
העבודה

יוסי לביא רכז גמלאים
לרגע,  פסקה  לא  הגמלאים  בקרב  איפ"א  פעילות 

בעקבות הלחימה בדרום.
גמלאים מסניפים שונים חברו יחד לעשייה התנדבותית, 
והרעיפו  ואוהב עם חבריהם הסדירים  יצרו קשר חם 
חום ואהבה. זאת מעבר לפעילות המרכזית אותה יזמה 
לשוטרים  והעניקה  לשטח  יצאה  אשר  איפ"א  נשיאות 
ולסוהרים שי אשר ביטא את הערכתנו לעומדים בקו 

החזית.
בהתארגנות  החלו  איפ"א  וסניפי  הסתיימה  הלחימה 

להמשך הפעילות התרבותית.
מלאה  בקופה  כלל  בדרך  מאופיינת  השנה  תחילת 
ובתוכניות לרוב ולפיכך מצאתי לנכון לערוך מפגשים 
ירושלים, שפלה,  יו"ר סניפי הגמלאים באזורי  כל  עם 
מטרת  ועוד.  השרון  ש"י,  מחוז  שבאזור  הישובים 
הפגישות היא להנחות את הפעילים אודות תכנון יעיל 
ונכון של התקציב העומד לרשות כל סניף ובעיקר ניצול 
לחברים  ורווחה  ספורט  תרבות,  למטרות  אפקטיבי 

בסניפים.
העובדה כי רכז הגמלאים מכיר את הנעשה בכל סניף 
וסניף מאפשר לו להעלות רעיונות ולהעבירם לסניפים 
רעיונות  "מנדב"  עצמי  את  מצאתי  וכך  האחרים 

בתחומים שונים ליו"ר הסניפים ולפעילים בשטח.
נשיאות אחרים אשר  גם חברי  הוזמנו  בפגישות אלה 

תרמו מניסיונם.
בהמשך להסקת מסקנות ולהפקת הלקחים מהשנה 
החולפת גיבשתי דרכי פעולה לעשייה יוצרת ומבורכת 

של הסניפים.
יו"ר  את  ועשייה  תכנון  לפגישות  זימנתי  כן  על  אשר 
במהלך  היעילה  הפעילות  את  גיבשנו  ויחד  הסניפים 
השנה תוך שילוב של כל הרכזים המקצועיים בנשיאות 

)רווחה, מורשת, תרבות, נסיעות וספורט(.
הרבה  כסף  "מקצת  מביא  אלה  כל  של  שילוב  רק 

פעילות" וזו כל התורה כולה.
ודי  אנו שמים לב להגברת הפעילות בקרב הסניפים 
סניפי השפלה,  נזכיר את הפעילות החיובית של  אם 

כפר סבא, ראש העין ועוד.
דגש מיוחד ניתן לפעילות הברוכה של סניפי ירושלים 
מקיימים  ארוכה  תקופה  מזה  אשר  וגמלאים  סדירים 
ובכך  שבמחוז  הסניפים  לכלל  משותפת  פעילות 
העומדים  האמצעים  את  יותר  טובה  בצורה  מנצלים 
במחוזות  אחרים  סניפים  שגם  מומלץ  לרשותם. 

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י
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איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

דוד עטר
 נשיא איגוד

גמלאי המשטרה ושב"ס

חג פסח תשס"ט באיגוד הגמלאים
דוד עטר נשיא האיגוד וחברי ההנהלה

תמצית פעילות האיגוד למען החברים לשנת 2009

שי פסח
תווי השי שוויים לקניה ברשתות הוא - 250 ₪.

מימוש השי ברשתות המזון כמפורט בגב התווים.
מימוש השי במרכז המכר של קרנות השוטרים.

ת"א- גני התערוכה ביתן 12, וכן ברשתות המצוינות בגב התווים.
לתשומת לב החברים

חבר שיבקש להמיר את תווי השי לכסף, יקבל את עלות התווים בפועל 
בסך 212 ₪

סיוע כספי עקב מצוקה בריאותית
האיגוד עושה כמיטב יכולתו לתת מענקי מצוקה רפואיים, חד פעמיים 

וזאת במקרים יוצאי דופן של בעיות
רפואיות אשר יוצרות מצוקה כלכלית קשה עקב רכישת עזרים רפואיים, 

טיפולי שיניים בעלות גבוהה ו-או
רכישת תרופות שאינן בסל הבריאות ואשר בגינן החבר לא יכול לקבל 

החזר מקופות החולים ו-או
מסמכים  כולל  שהבקשה  לאחר  זאת  שהוא.וכל  כל  רפואי  מביטוח 
תומכים וחשבוניות המצורפים לה והמלצת יו"ר הסניף עוברים בדיקה 

ואישור על ידי הנהלת האיגוד.

טקס הגבורות
מתקיים אחת לשנה טקס גבורות מרשים לגמלאים שהגיעו לגיל 80, 

הטקס מתקיים בהשתתפות
בני הגבורות ובני/ות זוגם, וכן נציגות בכירה ממשטרת ישראל, שב"ס 

ומוזמנים נוספים.

נופשונים מסובסדים
נערכים החל מ- 1/1/09 עד 30/5/09 באילת,ים המלח וטבריה, במלונות 

4 כוכבים ויותר.הודעות נשלחו לחברים.

ימי כיף מסובסדים
יועבר  מידע  נפש,  לכל  שווה  במחיר  הארץ,  באתרי  יומיים  טיולים 

לחברים על ידי יו"ר הסניפים.

נשפים מסובסדים
נערכים באולמות בעלי רמה עם תכניות אמנותיות,מידע יועבר לחברים 

על ידי יו"ר הסניפים.

מועדונים
על  כספית  הנתמכים  הארץ,  ברחבי  מועדונים   37 מעל  לאיגוד 
מפגשי  וכוללת  מגוונת  הינה  במועדונים  הפעילות  האיגוד,  ידי 
חברים,הרצאות, חוגים, משחקי חברה וטיולים, מומלץ לחברים לבקר 
חבר  דמי   ₪  15 עד  של  בתשלום  מחוייב  מועדון  חבר  במועדונים. 
יו"ר הסניף. האיגוד מתקצב את  חודשיים למועדון כפי שייקבע ע"י 

המועדון בסכום זהה.

זכויות הגמלאים
ומשפטי  ענייני  בסיוע  חשוב  שותף  מהווה  האיגוד 
למאבק להסרת הגזירות הכלכליות האחרונות ושחיקת 

הגמלאות.
כיום עומד על הפרק הטיפול בנושא שחיקת השכר, 
וכן ההצמדה  ביטול הגזירות הכלכליות משנת 2004 

לצה"ל.
טיפול שוטף בפניות אישיות של הגמלאים בבעיות שכר 
ואחרים, האיגוד פועל בנושאים אלו במשותף עם כל 
הארגונים. איפ"א, נשות השוטרים, קרנות השוטרים, 

קרנות הסוהרים, צוות, מוסד ושב"כ.

מידע נוסף כללי לחברים
ביטוח  להם  יש  אם  יבדקו  סיעודיים  שהינם  חברים 

סיעודי ויגישו תביעה לחברת הביטוח.
יבדקו  מיוחדים  רפואיים  לטיפולים  שזקוקים  חברים 

אם יש להם ביטוח בריאות.
יוודאו העברת המידע  חיים  ביטוח  להם  חברים שיש 

למשפחתם.
זכאים  ניתוח  או  צינטור   / לב  אירוע  שעברו  חברים 

להצטרף לביטוח שח"ל ללא תשלום.
ליד  לפנות  יכולים  רפואי  עזר  לציוד  הזקוקים  חברים 

שרה באזור מגוריהם.
 - טלפון  שרה  ביד  להתנדב  גם  )ניתן 

)1-700-501-300
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ת ו ב ר ת
תרבות לכול

תקציב תרבות השנה מבטא את המגמה המוצלחת 

שהייתה בשנת 2008 שבה קיבלנו החלטה לקזז סכום 

לפעילות  ולהפנותו  הסניף  ברמת  לחבר   ₪  15 של 

תרבות ארצית.

זכו  מחוזות   5 ב-  שהתקיימו  המרכזיים  האירועים 

לכל  בנוסף  וזאת  ביותר  חיובית  ולתגובה  להערכה 

ובני  איפ"א  חברי  השתתפו  שבהם  האטרקציות 

משפחותיהם בסבסוד תקציב תרבות. בעקבות זאת 

הוחלט גם השנה להמשיך ולקיים אירועים מרכזיים לטובת החברים, 
מעצימים את תדמית הארגון ומגבירים את שביעות הרצון של מרבית 

החברים ובני משפחותיהם.
תוכנית תרבות לשנת 2009 תקבל עדיפות תקציבית לאור ההצלחה 

שהייתה ב- 2008 ולפי ביקוש של השטח.
תחנות  בכל  בפלקטים  פרסומי  ביטוי  יקבלו  הארציים  האירועים  כל 
אחר  לעקוב  מומלץ  האינטרנט-  ואתר  איפ"א  ביטאוני  המשטרה, 

הפרסומים.
הסניפים  יו"ר  באמצעות  לעת  מעת  יפורסמו  וסבסודים  קריטריונים 

יהושע לויהוברמה הארצית.
רכז תרבות

הערותצפי משתתפיםמועד משוער ב-2009מהות האירוע
אירועי קיץ מרוכזים - יום המשפחה 

כגון: שפיים, מימדיון, אשקלונה, 
נווה מדבר, נחשונית, ממדיון, חמי 

געש, חוף גיא - כולל אומנים + 
הסעות

בין 2,000 ל-3,000 סוף 7/8
חברים לכל אירוע 

ולמשפחה

אירועים מרכזיים לחברי איפ"א ובני 
המשפחה בסבסוד תרבות ומתקציב 

הסניף לא כולל ארוחות. לכל משתתף 
יינתן שי:כובע + ארטיק

סבסוד כרטיסים לאטרקציות, 
הצגות, צימרים, מסעדות וימי כייף

סבסוד בהתאם לעלות הכרטיס3,000 חברים בערךכל השנה

נשפים מחוזיים, סיוע בהקצאת 
אומנים ליחידות

כל השנה בהתאם 
לאירוע

לכל סניף ברמה מחוזיתבין  1,500 ל- 2,000

יום גיבוש ליו"ר סניפים בשיתוף 
כנפי משק

שני מחזורים של 7-8/2009
100 איש

בערך 11/12300כנס שנתי, סיכום שנה, שי ואומנים
בשיתוף עם רכז הנסיעות6/7/8600שייט במסגרת יום האישה ארצי

אירוע מרכזי באולם מספר 1 בגני גימליאדה
התערוכה

יתקיים ב- 2 מחזוריםיום השוטר/ת
בתוכנית זו עשויים לחול שינויים בהתאם לאילוצים. כל שינוי יפורסם באתר האינטרנט ובביטאון איפ"א.

להלן ריכוז התוכניות לשנת 2009:
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ה ק ו צ י ת  ר פ ו ע
ארגון השוטרים הבינלאומי מחזק את ידי 

העושים במלאכה
עזה  עוטף  לכל שוטרי המחוז הדרומי  במסגרת פרויקט חלוקת השי 
שהתקיים ביום א' ה- 11/1/09 השתתפו יעקב שובל סגן נשיא איפ"א, 
ענת ביבר רכזת אירוח, הרב אשר מלמד רכז דת, רווחה ומורשת ואילוז 

דוד מנכ"ל איפ"א.
במסגרת פרויקט זה חולקו כ - 3,000 יחידות שי לכל יחידות המחוז 

הדרומי, מג"ב וכוחות תגבור כולל שוטרים, שאינם חברים בארגון.
לפני חלוקת השי חברי הנשיאות נפגשו עם מפקד המחוז ניצב דנינו 
וסגל הפיקוד הבכיר של המחוז בתחנת רהט ועודכנו לגבי אופן חלוקת 
השי לשוטרי המחוז. מפקד המחוז הוקיר והעריך את יוזמת איפ"א על 

הרעיון ועל איכות השי.
יחידות עוטף עזה, כולל  וכך ביקרו בכל  הצוות עבר מתחנה לתחנה 
בכל  הסניפים  ראש  ויושבי  התחנות  מפקדי  את  כלל  המפגש  מג"ב. 

יחידה.
מטרת השי הייתה הוקרה וחיזוק ידי העושים במלאכה. תשומת הלב 
השוטרים  בכל  לתמיכה  הארגון  מהערכות  חלק  היו  וההתייחסות 
לתת  כדי  נבחרה  התשורה  אש.  תחת  בשטח,  הפועלים  והמתנדבים 

מענה לצרכים מבצעיים בשטח ולסייע לשוטרים.
הכנת השי חייבה הרתמות של כל מנגנון איפ"א לעבודה. כל ההכנות 
מאמץ  בדרום.  הסניפים  ראש  ויושבי  המפקדים  עם  בתיאום  נעשו 
ראש  אסף,  אורי  נצ"ם  בנשיאות  הסניפים  רכז  ידי  על  נעשה  מיוחד 
ובאמצעותו, שילוב מערך הלוגיסטיקה המחוזי בראשות סנ"ץ  מח"א 
אורי מרציאנו, ק' את"ל מחוז דרום וחבר איפ"א ותיק המנהל מידי שנה 

את מבצע מרוץ באר שבע, בסיוע של איפ"א.
וקיבלנו  השוטרים  התייחסות  חשובה  מסביב,  המאמץ  חשוב  לא 
תשבחות רבות, משוטרים, מפקדי תחנות, מרחבים ומחוז. מעבר לכך, 

הכול שולי וזניח.
ידי  את  ראש הסניפים מחזקים  ויושבי  הנשיאות  ישראל,  איפ"א  חברי 

חברינו בדרום וכל השוטרים והמתנדבים המתגברים.

מבצע חלוקת שי אישי לכוחות עוטף עזה-
מבצע "עופרת יצוקה"

הרב אשר מלמד רכז רווחה ומורשת
עזה  עוטף  לכל שוטרי המחוז הדרומי  במסגרת פרויקט חלוקת השי 

שהתקיים ביום א' בתאריך 11/1/09 השתתפו חברי נשיאות איפ"א.
המחוז  יחידות  לכל  שי  יחידות  כ-3,000  חולקו  זה  פרויקט  במסגרת 
חברים  שאינם  שוטרים  גם  ביניהם  תגבור  וכוחות  מג"ב  הדרומי, 

בארגון.
לפני חלוקת השי הצוות הנ"ל נפגש עם מפקד המחוז וסגל הפיקוד 
הבכיר של המחוז בתחנת רהט ועודכנו על אופן חלוקת השי לשוטרי 

המחוז.
מפקד המחוז הוקיר והעריך את יוזמתו של איפ"א על הרעיון ועל איכות 

השי.

הצוות עבר מתחנה לתחנה של כל היחידות עוטף עזה 
וחלוקת  התחנות  מפקדי  כל  עם  ונפגש  מג"ב,  כולל 
השי בוצעה במרבית המקומות באופן אישי ע"י נציגות 

נשיאות איפ"א ויו"ר הסניפים.
הנשיאות  שנציגי  לידיעתכם  להביא  ברצוני  לסיכום 
מאוד  תגובות  לקבל  וזכינו  ובאהבה  בחום  התקבלו 

חמות וחיוביות.
איכותיים  מאוד  תשורות  כולל  חילק  שאיפ"א  השי 
של  הציפיות  על  וענה  הלוחמים  לכוחות  ושימושיים 
לתמיכה  וזכה  הארגון  את  ששיווק  דבר  המפקדים 
אוהדת עצם העובדה שהנשיאות ירדה לשטח בתקופה 

הקשה שבה נמצא המחוז.
חיוביות  תגובות  קיבלנו  זו  פעילות  בגין  לשמחתי 
מצד  רצון,  שביעות  על  סניפים  היו"ר  באמצעות 
המפקדים והשוטרים בשטח וגם בישיבות של המחוז 
והתחנות וכן התקבלו מכתבי תודה והערכה לנשיאות 

איפ"א על פעילות זו.
אנחנו הקפדנו שכל השוטרים שנמצאים בעוטף עזה 
לאור  שוויוני,  באופן  יקבלו את השי  יוצא מהכלל  בלי 
זאת נאלצנו להוסיף עוד כמות של 600 יחידות ע"מ 
וכן  ואופקים  לתת את השי גם לתחנות עיירות, ערד 
ליחידות שב"ס, אשקלון ובאר שבע - סה"כ חולקו כ - 

3,500 יחידות שי.
ברצוני לציין שכל צוות המנגנון נרתמו למבצע לאריזת 

השי.

ללוחמי תשס"ט - חיילים ושוטרים
חביב יעקב נשיא כבוד

בנים יקרים לוחמים אמיצים
אתם שבין לילה הפכתם גיבורים

נלחמים בתבונה ובאומץ נפלא
כנגד גורמים מלאים בשנאה
גורמים אלימים ללא רחמנות

שחשבו שאנחנו נגלה פחדנות
מול נשק אלים - אכזר - קטלני
נרכש במקום אוכל לעמם העני
טילים ורקטות ופגזים לאלפים

וחומות מגן - של ילדים מסכנים
בתים ומבנים - של משפחות אומללות

שהפכו מסתור - לאלפי סוללות
אבל שכחו הם מי אתם גיבורינו

המוכנים להקריב חיים עבור עמנו
לא למען הרג אלא למען הביטחון
של עם הומאני - השואף לשלום

תמשיכו ללחום בתבונה במסירות
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בעורף יודעים שאין זה פשוט
אבל בעת צרה אנחנו עם מלוכד

שאיש לא יכריע - ומאום לא נפחד
שאו ברכה גיבורי ישראל

דעו שאנחנו למענכם נתפלל
כוחותיכם גבורתכם - היא תקוותנו

ובטוחים שבשמים שומר עלינו אלוהינו

הבעת תודה והערכה לאיפ"א 
מפלוגה מ"ו

סילוון עייש, פקד ס' מ' פלוגה מו'
בתאריך 15/1/09 הגיע אל לוחמי פלוגה מו' שי, אשר 

ניתן ע"י איפ"א וחולק לשוטרים.
הדרום  וערי  יישובי  את  מתגברים  שלנו  הלוחמים 
שרוב  גם  מה  מהרגיל,  אינטנסיבית  בצורה  ועובדים 
כמה  פי  קשה  והדבר  בדרום  גרים  היחידה  לוחמי 
נמצאות  גם משפחותיהם  כי  עקב המציאות הקשה, 

בתקופה לא קלה.
שנשלח  השי  על  רבה  והערכה  תודה  להביע  ברצוננו 
ומרגש  לב  מחמם  רגע  זה  איפ"א.  ע"י  לשוטרים 
הלוחמים שמחו והגיבו באמירה, שיש מי שחושב מכיר 

ומעריך את עבודתם בתקופה זו.
ברצוננו להודות ולהוקיר את כל הנוגעים בדבר, לאנשי 
איפ"א ולאנשי חטמ"ר מג"ב דרום ולנציג איפ"א במג"ב 

דרום רס"ר החטמ"ר אבי אזולאי.

הערכה לאיפ"א
שוטרי מג"ב דרום

אנו שוטרי מג"ב דרום
המשרתים בעוטף עזה.

רוצים להודות לכם מקרב לב
על כך שעמדתם לצידנו
ועל הכוונה הכנה שלכם
לתמוך בנו ולעודד אותנו
בימים הקשים שעברנו.
הוכחתם כי איפא היא

אכן חברה אנושית, אכפתית ותורמת.

יש לציין את מעורבותו של יו"ר סניף מג"ב דרום,
רס"ב אבי אזולאי, שתורם, עומל ועושה רבות

למען השוטרים ולמען השי המשמח שהענקתם לנו.

תודה, היא מילה קטנה
עבור השמחה הגדולה שעוררתם בנו.
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מכתב תודה לאיפ"א
שלומי אבוקסיס רפ"ק מ"פ ל"ו

ל"ו  וקציני פלוגה  ובשם שוטרי  ברצוני להודות בשמי 
לארגון איפ"א ששלח לפלוגה מתנות בתקופת הלחימה 

בעזה, ובכך שיפר את הרגשת השוטרים. יישר כח!!!

חלוקת שי לשוטרי מג"ב דרום 
המשרתים בעוטף עזה.

אבי אזולאי יו"ר סניף איפ"א מג"ב דרום.
רוצה לציין באופן אישי

את ההערכה הענקית לארגון איפ"א,
על החיזוק שהענקתם לשוטרים

על-ידי השי המעודד שקיבלו.
במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

השוטרים עמלו רבות ימים ולילות.
שימח את כלל השוטרים,

חברי איפ"א ושוטרים שאינם חברי איפ"א,
לדעת שיש ארגון

בשם "איפ"א" שדואג לשוטרים.
הצלחתם להעלות חיוך על פניהם-

את מטרתכם הטובה השגתם.

תודה לאיפ"א על הבאת מתנות 
במהלך מלחמת עופרת יצוקה

מ. מפקד מחנה צוחר שמעון אלגריסי רס"ב
על  הערכתם  מביעים  נגב,  וכפרי   5 סמ"ג  היחידות 
המלחמה  בעול  שישתתפו  לשוטרים  מתנות  חלוקת 
וכן זה מחמם אל לב השוטרים בקבלת המתנה. צעד 

זה נותן קשר בין השוטר לארגון.
תודה על הכל בשם שתי היחידות.

תודה והערכה לאיפ"א
משוטרי וסגל יחידת "רותם"

אנו שוטרי וסגל יחידת "רותם" מודים לכם על המתנה 
יצוקה.  עופרת  במבצע  קשים  בימים  לנו  שהענקתם 
לציין כי המתנה העלתה את מורת רוחם של הלוחמים 
לתושבי  וביטחון  שקט  והביאו  כלילות  ימים  שעבדו 

העורף הדרומי שאו ברכה.

הבעת תודה על קבלת שי איפ"א
שוטרי יחידת דקל מג"ב

במהלך תקופת הלחימה בדרום, נתקבל ביחידת דקל 
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שי מטעם ארגון איפ"א - ערכת שי מהודרת המכילה 
פנס ראש, עט ומחזיק מפתחות, אשר יועדה לשוטרי 

יחידת דקל.
שי זה התקבל בברכה בקרב שוטרי היחידה וברצוננו 
להביע את תודתנו מעומק הלב והערכתנו על קבלת 

שי מכובד זה.
אין ספק כי מחווה מבורכת זו תורמת לעידוד השוטרים 
והלוחמים, והענקת השי ממחישה את פעילות איפ"א 
תוך התייחסות ללוחמים בשטח ולרווחתם. לידיעתכם 

ולהמשך שת"פ פורה ומוצלח.

שי איפ"א לשוטרי הדרום
זכריה משה, יו"ר סניף איפ"א אשדוד

בשם שוטרי תחנת אשדוד וחברי איפ"א סניף אשדוד 
אבקש להביע את תודתנו העמוקה על היוזמה הברוכה 
אלו  לכל  תודה  המחוז,  שוטרי  לכל  אישי  שי  להעניק 

שעסקו במלאכה.
תגובתם של שוטרי התחנה מעידות ששי זה אכן היה 

ראוי ומעל למצופה.
תודה,וכה לחי

תודה והערכה
ג'ורנו שמעון יו"ר סניף איפ"א לכיש

ומוקירים את  בשם שוטרי מרחב לכיש אנו מעריכים 
בעת  בשטח  לשוטרים  בסיוע  ישראל  איפ"א  פעילות 

המבצע " עופרת יצוקה".
לדרום  ירדו  איפ"א  נשיאות  חברי   11.1.09 בתאריך 
וחילקו לשוטרי השטח שי סמלי ושימושי מאוד, נפגשו 
עם  ישראל  איפ"א  הזדהות  את  והביעו  עם השוטרים 
שוטרי השטח. החלוקה הייתה לכל השוטרים כולל גם 

מי שאינו חבר קיבל שי.
ברצוני  לכיש  מרחב  סניף  כיו"ר  זו,  יפה  פעולה  על 
ולחברי  איפ"א  למנכ"ל  והוקרתי  תודתי  את  להביע 
חברים  שאינם  השוטרים  שכל  תקווה  ואני  הנשיאות 

יצטרפו לאיפ"א. המשיכו כך וחן חן לכם.

תודה לאיפ"א מבית סוהר שקמה
אילנה כהן - יו"ר איפ"א בי"ס שקמה

חברי איפ"א בבית סוהר שקמה רוצים להביע תודתם 
במבצע  עברו  שהם  קשים  שבימים  על  העמוקה 

"עופרת יצוקה" תחת איום נפילות הטילים.
ולחזק את הסגל  וחשבו איך לחבק  היו כאלה שישבו 

שעובר את הימים הקשים.
תודה וישר כח לכל אלה שחשבו עלינו.
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ת ש ר ו מ ו ה  ח ו ו ר ת  ד
תקציב דת מורשת ורווחה מבטא השנה מגמה של חלוקת העוגה התקציבית באופן שוויוני, כך שייתן ביטוי למרבית הסניפים 

שיקיימו פעילויות ע"י הח"מ כסיורי מורשת, סליחות ופעילות הווי דתי כמפורט בטבלה.

לאוקראינה המתוכנן  טיול  עפ"י  הרווקות  לשוטרות  וכן  המסורת  שומרי  קהל  עבור  בחו"ל  לפעילות  ביטוי  גם  ניתן  אנו  השנה 

להתקיים בט"ו באב.

תחום חדשני נוסף שיבוא לידי ביטוי הינו, ערכת תפילין לילדי חברי איפ"א תוך ניצול גודל כוח הקנייה במחירים מוזלים ללא 

סבסוד איפ"א.

האירוע המרכזי הינו ערב הווי לשומרי מסורת ולכלל חברי איפ"א שיתקיים בשיתוף רכז התרבות ופעילויות נוספות הן בארץ והן 

בחו"ל בסיוע ובסבסוד רכז הנסיעות, ע"מ לתת ביטוי מאוזן גם לקהל שומר המסורת שאינו משתתף ביתר הפעילויות.

תכנית עבודה לשנת 2009 - רכז דת, רווחה ומורשת בנשיאות

מועד 
משוער 
לאירוע

צפי מהות האירוע
למספר 

משתתפים

סך סבסוד 
לאדם

עלות 
הסבסוד 

עבור חבר 
איפ"א

הערות

כל השנה 
עפ"י 

תוכנית 
עבודה

סבסוד כל סניף בסכום של 50 
ש"ח ל-50 חברים, בסניף שמונה 
עד 400 חברים. סבסוד זה כולל 
סיורי מורשת או קברות צדיקים

לסניף שמונה מעל 400 חברים, 5060,000 ₪ 1,200
יקבלו 70 חברים את הסבסוד של 
50 ₪ בשנה, החבר יקבל סבסוד 
רק לאחת מהפעילויות ולא לכל 

פעילות סבסוד נוסף.
אפריל- 

ספטמבר
2525,000 ₪ 1,000סיור סליחות

50 ₪ 70סוף שבוע, הווי דתי, עונג שבתאפריל
ממורשת

 מתוכנן בראש הנקרה3,500
סיוע באוטובוס 50 ₪ לחבר 

מתקציב נסיעות ו-50 ₪ מתקציב 
דת ומורשת

יולי- 
אוגוסט

טיול מאורגן לחו"ל לשומרי מסורת- 
צפון איטליה ושוויץ

 50
משתתפים 
)25 חברי 

איפ"א(

100 $ לכל חבר איפ"א סה"כ 
2,500 $ מתקציב נסיעות

טיול לאומן ואוקראינה בט"ו באב אוגוסט
לשוטרות רווקות

100 $ לכל חבר איפ"א סה"כ __________30
3,000 $ מתקציב נסיעות

טיול לאומן ואוקראינה למשפחות - ספטמבר
סיור לקברות צדיקים

100 $ לכל חבר איפ"א סה"כ __________40
4,000 $ מתקציב נסיעות

הפקת תפילת השוטר בשיתוף כל השנה
קרנות+ נשות שוטרים

 20,000 ₪ מבלת"מ
20,000 ₪ ממורשת

ערב הווי לשומרי מסורת ברמה 
ארצית

אירוע במסגרת פעילות רכז תרבות 2,500
בהיכל התרבות

מכירת ערכת תפילין לילדי חברי כל השנה
איפ"א

איפ"א תפרסם מכירה מוזלת 
ללא סבסוד תוך ניצול כוח הקניה 

כשירות לחברים.
100151,500רכישת תהילים שי לחולה כל השנה
100202,000רכישת מגבת החלמה מהירהכל השנה

ערכה לקידוש שבת עבור המשלחות101001,000ערכת סט לקידוש שבת למשלחות

הרב אשר מלמד
רכז דת ומורשת



   מרץ 2009           45 

נסר נסראלדין
אחראי על הגזברות

ת ו ר ב ז ג
גזברות תוכנית עבודה לשנת 2009

קודמת  לשנה  באופן  תחולק  התקציב  עוגת  השנה 
עם דגשים ועדיפויות לפעילויות שהוכיחו את יעילותן 
ושביעות רצון החברים בשטח, דהיינו המשך המגמה 
לפעילויות תרבות ברמה הארצית והמחוזית, בשיתוף 

חברי איפ"א ובני משפחותיהם ברמה הארצית.

נסיעות
לארגן שיט לחו"ל בספינה לכלל חברי הארגון, כמו כן 

ימי כיף לחברי איפ"א עם בני משפחותיהם.
ונופשונים  לטיולים   100$ בסבסוד  המגמה  המשך 

מאורגנים לחו"ל עד 150 חברים בשנה.

קש"ח
שילוב יו"ר סניפים במשלחות איפ"א בתפקיד סגן יו"ר 

משלחת - המשך המגמה.

סניפים
ארגון מערך הסניפים בהתאמה לפעילות הארגון.

ועדות
מ-5  יותר  לא  יהיו  ועדה  שבכל  עקרונות  לקבוע  יש 
חברי נשיאות ועוד 3 יו"ר סניפים )נציג מג"ב, סדירים, 
לפגישה  סדיר  באופן  יגיע  שלא  ועדה  חבר  גמלאים(, 
במשך 3 פעמים רצופות, יקבל מכתב ממנכ"ל הארגון 
על הפסקת חברותו בועדה ויוחלט על נציג ועדה חדש 

באישור הנשיאות.

שילוב פעילויות הרכזים עם יו"ר הסניפים
העבודה  תכנית  עפ"י  תתבצע  הרכזים  פעילות   .1
שתוגש ותאושר בנשיאות, ואין לקיים פעילויות לא 
וזאת  מסודר  תכנון  ללא  השנה  בסוף  מתוכננות 
על  תכניותיהם  את  יבססו  הסניפים  שיו"ר  ע"מ 
הסניף  שילוב תקציב  תוך  הרכזים,  תכניות  בסיס 

בתקציב הרכזים.
ויאושרו  יבדקו  הרכזים  של  העבודה  תוכניות  כל   .2
למסגרת  התאמה  תוך  הפעילים  באסיפת 
מתקציב  לקזז  חייבים  אנו  השנה  התקציבית. 
חלוקת  ע"י  בסניפים  פעילויות  לטובת  הרכזים 

עוגת התקציב כמפורט מטה.

סבסוד 50 חברי איפ"א בכל סניף בסכום 
של 50 ₪ לחבר מהרכזים הבאים:

רכזת הספורט:

הקצאת ציוד ספורט למערך הסדיר - ברמה 
תחנתית:

עד 200 חולצות ספורט טריקו עם לוגו איפ"א  #

כדור רגל - 2  #

כדור סל - 2  #

כדור עף - 2  #

גביע אחד לכל ענף  #

15 מדליות לקבוצה  #

תמיכה וסיוע בימי ספורט ובריאות לגמלאים
50 ₪ למימון ימי ספורט ובריאות כולל הרצאות שמתאימות לאוכלוסיה 

זו, הסבסוד יינתן ל- 50 חברי איפ"א שמשתתפים בפעילות פעם אחת 

בשנה לאותו סניף.

נסיעות
ל-50  סופ"ש(   / )אמצ"ש  לנופשונים  אוטובוסים  מימון  לשנה  אחת 

חברים בכל סניף.

דת ומורשת

סיור מורשת, סליחות וקברות צדיקים
אחת לשנה סבסוד 50 ₪ לחבר איפ"א, עד 50 חברים בסניף לאחת 

מהפעילויות. לא ינתן סבסוד כפול לחבר שמקבל סבסוד למורשת, או 

לסיורי סליחות או קברי צדיקים.

תרבות
סבסוד למימון נשפים שנתיים עד 50 חברים לכל סניף בסך 50 ₪ 

לחבר

הערה:
סניף מעל 400 חברים יקבל סבסוד 50 ₪ לחבר עד 70 איש בסניף 

מכל הרכזים.

ל ס י כ ו ם
הצעה זו מטרתה להגביר את המוטיבציה להגדלת נפח המשתתפים 

מכובד  סכום  בפעילויות  חבר שמשתתף  לכל  ותיתן  איפ"א,  באירועי 

שיאפשר מגוון רחב של הפעילויות הנ"ל. כל זה מותנה בשילוב תקציב 

הסניף שיעמוד השנה על סכום של 50 ש"ח לחבר + 10 ש"ח מבלת"ם 

חלק מתקציב  שילוב  ללא  הרכזים  סבסוד מתקציב  יינתן  לא  הסניף. 

הסניף.

ורק  יקיימו פעילויות היתרה מתקציב הסניף תנוצל אך  סניפים שלא 

נובמבר,  בחודש  הגמלאים  למגזר  חריגים  ובמקרים  תרבות  לאירועי 

אי  עקב  וזאת  נוצלה  שלא  ש"ח   50 של  בעלות  שי  חבר  לכל  ישלח 

השתתפות בפעילות הסניף.

סיוע בלת"ם לפעילות ארצית
נקפיד על צמצום סיוע מבלת"ם רק לאירועים הכרחיים שישרתו את 

מטרות הארגון ובסכומים מקסימלים עד 3,000 ש"ח.

לתשומת לבכם!
השנה לא נאפשר העברת תקציב משנה לשנה הבאה, מאחר והדבר 

פוגע בזכויות החברים ובשביעות רצון החברים להמשיך את חברותם 

בארגון.
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עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

איסור לשון הרע
הוצאת דיבה, לשון הרע, דברים אסורים נאמרים ונכתבים מדי יום ביומו ע"י 
רבים מאתנו מבלי משים לב לתוכן, לכוונה, לדברים ולתוצאה אשר מביאים 
דברים אלה על אלו שלגביהם נאמרו הדברים. תכופות, אין לנו כל כוונה להרע 
ו/או אמירתם של הדברים, נעשית  ו/או להלעיז על האחר, אך עצם כתיבתם 
קשות  פוגעת  כוונה,  כל  ללא  נעשתה  אם  גם  לפעמים  אשר  באחר  פגיעה 

ולפעמים באופן בלתי הפיך באותו אדם עליו נאמרו הדברים.
שפרסומו  כדבר  הרע,  לשון  מגדיר   ,1965 התשכ"ה-  הרע  לשון  איסור  חוק 
ללעג  או  לבוז  לשנאה,  לעשותו מטרה  או  הבריות,  בעיני  אדם  להשפיל  עלול 
מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע 
באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו 
גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו  או במקצועו; לבזות אדם בשל 

המינית, או מוגבלותו.

פרסום
החוק מגדיר את המונח "פרסום" כפרסום אשר יכול להיעשות בכתב או בדפוס, 
לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. על מנת ש"הפרסום" יחשב 

כלשון הרע, הפרסום חייב להיות מיועד לאדם, זולת הנפגע עצמו.
לשון הרע נדון בשני מישורים: האזרחי והפלילי. במישור הפלילי, כאשר אדם 
זולת הנפגע, הינו  יותר  מפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או 
עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש של מאסר שנה אחת. כמו כן החוק מקנה 
לנפגע את האפשרות לפיצוי ללא הוכחת נזק. כאשר מורשע אדם בעבירה זו, 
רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים 
חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא כפסק דין של 
אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו. די בפרסום 
של לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, כדי לעבור 
עבירה פלילית. כאן, יש להוכיח את היסודות העובדתיים והיסודות הנפשיים 
של העבירה. כלומר, היסוד העובדתי הוא ביצוע ה"פרסום" עצמו, ו"לשון הרע", 
לפי הקריטריונים שראינו לעיל. יש לשים לב כי הפרסום צריך להיעשות לשני 
אנשים או יותר. היסוד הנפשי, הוא הביטוי "הכוונה לפגוע". כדי להדגיש את 
האינטרס הציבורי יש "לפרש את הביטוי 'בכוונה לפגוע', כמשתרע על הרצון 
או על המטרה או על המניע לפגוע באחר, תוך שלילת פגיעה, שאינה רצינית, 
פ"ד  יפת,  נ'  בורוכוב   677/83 )ע"פ  רבה".  ודאות  במידת  המסתברת  אך 
לט)3( 205(. יש לציין כי, אפילו אם היו ל"מפרסם" מטרות לגיטימיות בעשיית 
גם  לשלול את האפשרות, שהוא התכוון  די  בכך בהכרח,  יהיה  לא  הפרסום, 
לפגוע בשמו הטוב של הנפגע. העבירה של לשון הרע, אינה עבירה תוצאתית, 
כי אם עבירה התנהגותית. מהיסוד העובדתי, די במעשה ההתנהגותי, דהיינו 
בפרסום, ובנסיבה שהפרסום עלול לפגוע. אין חובה שהפרסום אכן יפגע במי 
די  אלא  לביצוע העבירה,  כוונה  כי תהיה  חובה  אין  אליו.  שהפרסום מתייחס 
של  הרלוואנטיות  הנסיבות  ולקיום  ההתנהגות  לטיב  מודעות  תהיה  כי  בכך, 
די  ה"מניע".  או  ה"מטרה"  למעשה  הנה  "כוונה",  פירוש  ולכן  עצמו  המעשה 
כי ניתן להסיק שהמפרסם היה מודע לפגיעה שתיגרם עקב הפרסום ולא רק 
שהפרסום הוא פוגעני. ואילו במישור האזרחי לשון הרע, הינה גם עוולה אזרחית. 
פרסום לשון הרע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה אזרחית, הגוררת 
בית  רשאי  זה,  חוק  לפי  אזרחית,  עוולה  בשל  במשפט  בנזיקין.  פיצוי  אחריה 
המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים 

חדשים, ללא הוכחת נזק. כאשר הוכח כי לשון הרע פורסמה 
בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם 
לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום הנ"ל ללא הוכחת 
נזק. המחוקק מגביל פיצוי ללא הוכחת נזק, בשל אותה לשון 

הרע, לפעם אחת בלבד.
ללשון  עילה  יהוו  לא  אשר  מותרים,  פרסומים  מתיר  החוק 
הרע, כמו, למשל: פרסום לפי סעיף 28 לחוק-יסוד: הכנסת, 
פרסום  הכנסת,  חברי  חסינות  חוק  לפי  המוגן  פרסום  או 
חבר  או  הממשלה,  ידי  על  פרסום  הממשלה;  בישיבת 
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ממשלה בתוקף תפקידו, או פרסום על פי הוראת הממשלה 
ידי  על  פרסום  תפקידו;  בתוקף  ממשלה  חבר  הוראת  או 

מבקר המדינה בתוקף תפקידו או פרסום כאמור מטעמו; 
פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם 
דין,  פי  על  מעין-שיפוטית  או  שיפוטית  סמכות  בעל  אחר 
שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על 
ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי 
דיון כאמור; פרסום על ידי חבר ועדת חקירה, שנעשה תוך 
דיון בפני הועדה, או בדין וחשבון שלה, או פרסום על  כדי 

ידי אדם שענינו משמש נושא לחקירת הועדה, בא כוחו של אדם כזה או עד, 
אירע  או  על מה שנאמר  והוגן  נכון  וחשבון  דין  כאמור;  דיון  כדי  תוך  שנעשה 
בישיבה פומבית של ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל חברה בו, של ועידה בין-

לאומית שאליה שלחה ממשלת ישראל נציג, של בית דין בין-לאומי, או של מוסד 
ממוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל; פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של 
רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור; 
העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרשם המתנהל על פי חיקוק או ממסמך 
אחר הפתוחים על פי חיקוק לעיון כל דורש, פרסום נכון והוגן ופרסום חוזר 

כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה התירה לפרסמו.

הגנה כנגד לשון הרע
החוק גם מקנה הגנות כנגד לשון הרע, כגון: הגנת אמת הפרסום או הגנת תום 
לב. לעניין "הגנת אמת בפרסום", במשפט פלילי או אזרחי תהא זאת הגנה 
טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין ציבורי; "הגנת תום לב" 
הינה כאשר הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות 
האלו: הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן 
משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע, היחסים שבינו לבין האדם שאליו 
הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו 
פרסום; הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, 
של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו עניין אישי 
כשר; הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי 
או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או 
דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות; הפרסום היה הבעת 
דעה על התנהגות הנפגע- כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה 
פומבית של דיון, כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה 
או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה, או על אפיו, עברו מעשיו או דעותיו 
על  בקורת  היה  הפרסום  התנהגות;  באותה  נתגלו  שהם  במידה  הנפגע  של 
יצירה ספרותית, מדעית, אומנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, 
ובמידה שהדבר כרוך בביקורת כזאת- הבעת  או על פעולה שעשה בפומבי, 
דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה 
יצירה או פעולה; הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אופיו של הנפגע 
בעניין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום 
על  תלונה  בהגשת  היה  הפרסום  כאמור;  ממונה  היותו  ידי  על  מוצדק  היה 
הנפגע בעניין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין 
או  או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע  או חוזה, 
לחקור בעניין המשמש נושא התלונה, הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על 
אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, 
והיה בפרסומו עניין ציבורי; הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון 
הרע שפורסמה קודם לכן; הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי 
תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת; הפרסום 
נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי 

שאחראי והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.
מכל האמור לעיל, עלינו להיות זהירים בבחירת הדברים אותם אנו מייחסים 

בחיי היומיום לזולת ולנהוג בחוכמה, סבלנות וסובלנות.
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ם י מ ו ח נ ת

לתנ"צ שחם ניסו
סממ"ז מחוז ירושלים

משתתפים בצערך על מות אביך

לעזאת עזאם

משתתפים בצערך על מות רעייתך

למשפחת בסה

משתתפים בצערכם
על מות יקירתכם בסה חנה ז"ל

לנסראלדין ווג'יה

משתתפים בצער המשפחה על האסון 
הכבד שפקד אתכם בנפילת יקירכם 
הבן לוטפי בעת במילוי תפקידו על 

שמירת בטחון המדינה

למשפחת חסבאני

משתתפים בצערכם
על מות יקירכם שמס אלדין ז"ל

לפנינה חזן

משתתפים בצערך על מות אמך

למשפחת נזאל

משתתפים בצערכם
על מות יקירכם נזאל סאלח ז"ל

למשפחת אבודרע

משתתפים בצערכם
על מות יקירכם נג'יב אבודרע ז"ל

למשפחת תמיר

משתתפים בצערכם
על מות יקירתכם תמיר גילה ז"ל

למשפחת דוד

משתתפים בצערכם
על מות יקירכם דוד הרי ז"ל

נשיא איפ"א, חברי הנשיאות, מנכ"ל איפ"א, צוות המנגנון ויו"ר הסניפים 
משתתפים בצער המשפחות על מות יקיריהם
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והזמנות לפרטים 

03-5656007
חוויה בולגרית

8 ימים / 7 לילות
יום 1 - תל אביב - ורנה - שומן

מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסה לורנה שלחוף הים השחור. עם ההגעה ניסע 

למלוננו שבשומן, עיר שהיא מרכז תעשייתי ותרבותי.

יום 2 - שומן - וליקו טרנובו - סופיה

את  ונראה  הסוס  על  הפרש   - קוניק"  "מדרסקי  בפסל  נבקר  שומן.  בעיר  לביקור  נצא 

בולגריה.  לויליקו טרנובו, בירתה העתיקה של  לזכרו של הברון הירש. נמשיך  המונומנט 

נבקר בעיר העתקיה, בה בתי אבן וסמטאות צרות. נבקר בכפר ארבאנסי, בו נראה אומנים 

 - נגיע לסופיה  יד בולגריות. לקראת ערב  ונהנה בחנויות המתמחות בעבודות  בעבודתם 

בירת בולגריה.

יום 3 - סופיה

הבוקר נצא לסיור בעיר סופיה. נראה את קתדראלת אלכסנדר נבסקי, שנבנתה לאות תודה 

לצאר הרוסי אלכסנדר השני. נראה את בית הנבחרים ואת התיאטרון. נתעכב ליד כנסיית 

סנט ג'ורג' ומשם דרך ארמון המלך, נגיע אל בית הכנסת המרכזי של העיר. בערב יוכלו 

המעוניינים לצאת )בתשלום( לארוחת ערב הכוללת מופע פולקלור ושירה בולגרית בסגנון 

"חנצ'ה".

יום 4 - מינזר רילה - בורובץ - פלובדיב

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל מנזר רילה המפורסם, אשר נבנה במאה ה- 10 והוא מעוטר 

ונראה את המטבח ששירת את  ושמורים להפליא. נבקר במקום  יפים  וקיר  בציורי תקרה 

הנזירים שחיו במנזר. היום האתר רשום ברשימת האתרים השמורים מטעם ארגון אונסקו. 

מפורסם  האתר  הרילה.  הרי  שברכס  בורובץ  ההררית  הקיט  עיירת  אל  בדרכנו  נמשיך 

במסלולי הסקי הרבים שבו. נטייל רגלית בין עצי האשוח ונהנה מהאוויר הצלול שבמקום. 

בתום הביקור ניסע למלוננו שבפלובדיב.

יום 5 - פלובדיב

הבוקר נצא לפלובדיב, העיר השנייה בגודלה בבולגריה, השוכנת על שלוש גבעות בעמק 

עץ  בתי  בה  העתיקה  בעיר  נבקר  גדול.  ותעשייתי  חקלאי  כמרכז  ומשמשת  מריצה  נהר 

היפה של  ונטייל מעט במדרחוב  הגדול  והמסגד  נראה את התיאטרון הרומי  משוחזרים, 

העיר.
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יום 6 - סטרה זגורה - נסבר - ורנה

היום נמשיך לחופי הים השחור, לעיר הקיט ורנה. בדרך נעצור בעיירה סטרה זגורה, אחת 

הרבים.  הטיליה  ובעצי  הישרים  ברחובותיה  והידועה  אירופה  של  העתיקות  מהמושבות 

בהמשך נבקר באחת העיירות הציוריות בבולגריה - נסבר. סמטאות צרות, בתים ציוריים, 

כנסיות קטנות בנויות מלבני חמר, שרידי מבנים ביזנטיים מרשימים, מסעדות המגישות 

אוכל בולגרי טיפוסי, דוכני רחוב, בתי קפה ובעיקר מראה הים הנשקף מכל מקום בתום 

הביקור נצא צפונה לאורך חופי הים השחור אל עיר הקיט ורנה שלחוף הים השחור.

יום 7 - ורנה

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור פנוראמי בעיר: נראה את פארק הים, הקתדראלה והתיאטרון 

הלאומי. בהמשך נבקר במתחם "מטרו" על שלל חנויותיו. בערב נצא לסיור ב"חולות הזהב", 

אתר קיט מהיפים והמרהיבים בבולגריה בו גבעות עם עצים וחופים לבנים - זהובים לצד ים 

כחול. נצעד לאורך הטיילת היפה שאורכה כ- 4 קילומטר.

יום 8 - ורנה - תל אביב

בהתאם לשעת הטיסה נצא אל נמל התעופה של ורנה לטיסתנו לישראל

מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפ"א תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפ"א 

לאחר סיבסוד 100$ 

וניצול השי

מחיר אורח

2-9/06/09699$574$799$

המחיר כולל:

טיסות שכר ישירות לוורנה  #

מסי נמל ובטחון  #

7 לילות במלון דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים,   #

סיורים מודרכים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  #

אוטובוס תיירים נוח וממוזג  #

כלכלה: ארוחות בוקר בסגנון מזנון  #

תשר לנותני שירותים בחו"ל  #
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המחיר אינו כולל:

ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי  #

כללי:

המחיר בדולר ארה"ב ע"פ שער המחאות ביום התשלום. המחיר אינו תקף בתקופת חגים   #

וירידים בארץ ובחו"ל.

המחיר מבוסס על מחירי דלק נכון ליום ה-04.02.09. במידה ויעלו מחירי הטיסות עקב   #

ייקור דלק או יתייקרו המסים, ישתנה המחיר בהתאם.

המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.  #

מינימום 40 איש באוטובוס.  #

המסלול מתאר אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הלינות  #

ט.ל.ח  #

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי  #

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני   #

תאריך היציאה

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

כל  מסך  ביטול  דמי   30% עבודה  ימי   21-30  #

העסקה.

כל  מסך  ביטול  דמי   60% עבודה  ימי   14-21  #

העסקה.

כל  מסך  ביטול  דמי   75% עבודה  ימי   7-14  #

העסקה.

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א
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5 ימים
יום 1 - תל אביב - מוסקבה

נטוס מתל אביב למוסקבה, בירת רוסיה, השוכנת לגדות נהר מוסקבה. ראשית התפתחותה 

של העיר במאה ה-12 עם בניית מבצר הקרמלין לגדות הנהר. נצא לסיור היכרות ונעבור 

באתרי העיר לאורך נהר מוסקבה, נעצור בכיכר האדומה ונראה את חומות הקרמלין, נגיע 

לגבעת הדרורים ונצפה על מוסקבה, אתריה וקריית האוניברסיטה.

העברה למלון. ארוחת ערב.

טיול למוסקבה

יום 2 - מוסקבה

מרכז  בקרמלין  לסיור  נמשיך  הקרמלין,  במתחם  לביקור  נקדיש  היום  של  ניכר  חלק 

נפוליאון  צפה  כאן  הטרור,  את  וסטלין  האיום  איואן  הנהיגו  מכאן  הכול,  מוביל  אליו  הכוח 

שיחרר  גורבצ'וב  הפרולטריון,  דיקטטורת  לנין  ידי  על  הונחתה  מכאן  הבוערת,  במוסקבה 

את הפרסטרויקה וילצ'ין נלחם לשמר את הרפורמה ופוטין היום מנהיג ביד רמה. הקרמלין 

שימש מרכז הדת כמו גם המרכז המדיני. נראה את תותח הענק העתיק ה"צאר פושקה", 

מגדל הפעמונים של איון האיום הנצפה ממרחק של 30 ק"מ עם הפעמון הסדוק המפורסם. 

את המאוזוליאום ע"ש לנין ובחלקת הקבורה של גדולי האומה )אם יתאפשר(.

ארוחת ערב.

יום 3 - מוסקבה

POKLONNAYA GORA, נראה את אנדרטת שואת העמים.   - נבקר באתר פארק הניצחון 

ב- 9 למאי 1995 הייתה פתיחה חגיגית של האתר. באתר עמוד הניצחון עם אלת הניצחון- 

ניקה - שגובהו 141 מטר 80 סמ'. גובה זה מסמל את 1418 ימי המלחמה. עוד בפארק, שעון 

הפרחים הגדול בעולם, שנכנס לספר השיאים של גינס המורכב מ- קרוב ל8000 פרחים. 

שטחו של הפארק-135 הקטר.
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נמשיך לביקור בבית הכנסת הגדול של מוסקבה, שנפתח בסוף המאה ה-19 וממשיך לפעול 

עד היום. בית הכנסת פעל גם בתקופות הקשות של פוגרומים בתחילת המאה ה-20.

נשאר  הכנסת  בית  המהפכה,  לאחר  הקומוניסטי,  השלטון  של  איסורים  חלו  בה  בתקופה 

המרכז היהודי גם ליהדות מוסקבה וגם ליהדות של ברית המועצות לשעבר.

המפורסם  הקרב  אותו  את  ומנציח  בורודינו.  קרב  את  המתאר  פנוראמה  במוזיאון  נבקר 

של אוגוסט 1812, שלמעשה התנהל במרחק של 125 ק"מ ממוסקבה. העימות בין הכוחות 

הרוסיים והצרפתיים הסתיים במבוי סתום, והוא מונצח בציור שאורכו כ- 115 מטר, מעשה 

ידיו של פרנץ רובו. הציור הוזמן לחגיגות המאה של הקרב.

התחתית  הרכבת  בתחנות   - סטאלין  מתקופת  מטרו  בארמונות  מיוחד  ביקור  נערוך 

המעוצבות בפסיפסים, פסלים ונברשות.

ארוחת ערב.

יום 4 - מוסקבה

רוסיים.  ציירים  של  יצירות  באוסף  ונצפה  המפורסמת  טרטיאקוב  בגלריה  נבקר  הבוקר 

בערב ארוחת ערב במלון. לאחר מכן ניתן לצאת למופע אופרה או בלט )בתשלום(

יום - 5 מוסקבה

היום נבקר בפארק הניצחון שבו ממוקם "הר ההשתחוות" - אתר חדשני המשלב בית כנסת 

מסגד וכנסייה. לאחר מכן נשוטט במדרחוב ארבאט התוסס, בו מוצגים עבודות של אומנים 

מקומיים.

יום 6 - מוסקבה-ת"א

הבוקר נעשה דרכינו לכיוון שדה התעופה לטיסה חזרה לארץ

מלון מוצע או הדומה ברמתו:

מלון קוסמוס )או דומה( - על בסיס חצי פנסיון

מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפ"א תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפ"א 

לאחר סיבסוד 100$ 

ותו השי

מחיר אורח

19-23/05/09975$850$1075$
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טיסות צ'רטר ת"א-מוסקבה-ת"א  #

מסי נמל ובטחון  #

לינה במלון המוצע או הדומה ברמתו.  #

כלכלה: ע"ב חצי פנסיון.  #

סיורים והעברות באוטובוס תיירים   #

ממוזג ע"פ התכנית.

מדריך ישראלי מהארץ.  #

מחיר הטיול אינו כולל:

הוצאות בעלות אופי אישי.  #

בחו"ל  שירותים  לנותני  טיפ   #

ולמדריך הישראלי.

משקאות בארוחות.  #

הערות

שער  ע"פ  ארה"ב  בדולר  המחיר   #

המחאות ביום התשלום.

איש   40 המחיר מותנה במינימום   #

באוטובוס.

במידה ותחול תוספת דלק המחיר   #

ישתנה בהתאם. ההצעה מבוססת 

ינואר  חודש  של  דלק  מחירי  על 

לגבות  הזכות  לנו  שמורה   .2009

תוספת דלק.

המחירים נקבעו לפי תעריפי נותני   #

השירותים בפועל. שינוי בתעריפים 

להביא  עשוי  החליפין  בשער  ו/או 

לשינוי במחירים הנקובים.

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי  #

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני תאריך היציאה  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

21-30 ימי עבודה 30% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

14-21 ימי עבודה 60% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

7-14 ימי עבודה 75% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א
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מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפא תאריך

בסיבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

לאחר סיבסוד 100$ 

וניצול השי

מחיר אורח

31/5/09-4/6/09359$234$459$

14-18/06/09359$234$459$

המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב  #

4 לילות ע"ב חצי פנסיון  #

מס נמל וביטחון  #

העברות אל/מהמלון  #

המחיר אינו כולל:

טיפים  #

ביטוח נוסעים  #

כל הוצאה שלא מוזכרת במפורש  #

H/B מלון אולימפיק פאלאס

4 לילות / 5 ימים
וכ-12 ק"מ  יאליסוס, כ-5 ק"מ מהעיר רודוס  המלון ממוקם במרחק של 50 מטרים מחוף 

במלון  באי.  ולאטרקציות  והמסחר  הקניות,  אזורי  למרבית  נוח  במרחק  התעופה,  משדה 

338 חדרים וסוויטות, ברים, בריכת שחייה, חדר כושר, סאונה, טניס, מועדון לילדים, בריכה 

לילדים ומגוון פעילויות ספורט ימי.

בחדרים: טלפון, טלוויזיה, מיני בר, מייבש שיער, מרפסת, מיזוג אויר

רודוס
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הערות:

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים משלמים.  #

במידה ותחולנה תוספות דלק ו/או מיסי נמל המחיר ישתנה בהתאם  #

המחיר הינו בדולרים וישולם בשקלים ביום התשלום לפי שער המחאות והעברות גבוה.  #

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי  #

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני תאריך היציאה  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

21-30 ימי עבודה 30% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

14-21 ימי עבודה 60% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

7-14 ימי עבודה 75% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א



58

והזמנות לפרטים 

03-5656007

בורגס
אחד מאתרי הנופש הגדולים באירופה. בבורגס יש חוף ים וטיילת באורך של 6 ק"מ ובה מאות 

בתי קפה, בארים, מסעדות בהם גם הרבה מסעדות מטבח בולגרי אותנטי, חנויות ודוכנים 

מכל הסוגים, מועדוני לילה ודיסקוטקים. חיי לילה באיזור הם מהמפותחים באירופה. איזור 

הנופש סאני-ביץ' ממוקם בסמוך לאחד מאתרי התיירות הבולטים בבולגריה, - נסבאר, אי 

הדייגים ובו עשרות מסעדות דגים, סדנאות עבודת יד, בתי קפה ציוריים וחנויות למזכרות 

מסוגים שונים.

H/B *5 מלון ויקטוריה פאלאס

4 לילות 5 ימים כולל שני ימי טיול
המלון ממוקם על חוף הים השחור במרכז איזור חוף הזהב של בורגס במלון 533 חדרים

במלון: מסעדות, ברים, ספא, חדר כושר, דיסקוטק, בריכות חיצוניות ופנימיות

חדרים גדולים ומרווחים ובסגנון יוקרתי.

בחדרים: מיזוג, אמבטיה, שרותים, טלפון, טלוויזה עם ערוצי לווין, כספת, מיני בר.

כולל 2 ימי טיול

בורגס - מטרו - נסבאר

נצא היום דרומה לביקור בעיר הנמל בורגאס. לאחר סיור קצר בעיר יינתן זמן חופשי במרכז 

העיר. לאחר מכן נמשיך למרכז הקניות "מטרו" ל"שופינג".

מבורגס נצא לעבר העיר העתיקה נסבאר, נערוך סיור מודרך במקום המקסים הזה על 

שלל חנויותיו, שרידי כנסיות, סגנון בניה המיוחד, המסעדות, בתי הקפה ועוד..

*המקום הוכרז כאתר שמור ע"י אונסקו!!

סיור כפרים+צהריים.

נבקר היום בכפר מיוחד הממוקם ברכס הרי הבלקן, נערוך סיור בכפר על עגלות הרתומות 

לחמורים, בסיום הסיור נאכל ארוחת צהריים )אופציה(, נמשיך למרכז האתנוגרפי, נעצור 

שם לקפה ובקלאווה, ונשוב לחוף השמש אחה"צ.

מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפא תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

לאחר סיבסוד 100$ 

וניצול השי 

מחיר לאורח

17/05-31/05/09388$263$488$

31/5-4/6/09388$263$488$

המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב  #

4 לילות לינה ע"ב חצי פנסיון  #

מס נמל וביטחון  #

העברות אל/מהמלון  #

2 סיורים כמפורט בתוכנית  #

חופשה בבורגס שבבולגריה
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והזמנות לפרטים 

03-5656007 המחיר אינו כולל:

טיפים  #

ביטוח נוסעים  #

כל הוצאה שלא מוזכרת במפורש  #

הערות:

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים.  #

במידה ותחולנה תוספות דלק ו/או מיסי נמל המחיר ישתנה בהתאם  #

המחיר הינו בדולרים וישולם בשקלים ביום התשלום לפי שער המחאות והעברות גבוה.  #

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי  #

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני תאריך היציאה  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

21-30 ימי עבודה 30% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

14-21 ימי עבודה 60% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

7-14 ימי עבודה 75% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א
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A/I *4 מלון הליוס פאלאס

4 לילות / 5 ימים

כולל שני ימי טיול וערב פולקלור
חופשה מפנקת באתר הקייט "חולות הזהב" לחוף הים השחור

אתר הקייט "חולות הזהב" ממוקם 17 ק"מ צפונית לעיר ורנה.

האתר מוקף יער עצי אורן עתיקים ושוכן לצד הפארק הלאומי חולות הזהב חוף ים יפיפה, 

טיילת גדולה וקזינו

יום טיול - לנסבר כפר הדייגים

המחובר  קטן  אי  לנסבר,  סיור  יום 

לחוף בו בנויה אחת הערים הציוריות 

בתים  צרות,  בבולגריה.סמטאות 

אוכל  המגישות  מסעדות  ציוריים 

בולגרי טיפוסי, דוכני רחוב, 

ומזכרות,  בגדים  המוכרות  חנויות 

בתי קפה ובעיקר מראה הים הנשקף 

מכל מקום.

יום טיול - לורנה מטרו

הרביירה  בירת  ורנה  בעיר  סיור  יום 

הקתדרלה  את  נראה  הבולגרית, 

חופשי  זמן  וניתן  הלאומי  והתיאטרון 

במדרחוב היפה של העיר נסיים את 

היום בבית הכלבו הענק "מטרו".

ערב פולקלור אוטנטי

יין או בירה( נהנה מהופעת  ערב פולקלור מרתק הכולל 2 משקאות חופשיים)שתיה קלה, 

פולקלור עשירה הכוללת שירה וריקודים עממים האופיינים לאזור.

מלון הליוס הכל כלול
המלון ממוקם כ 250 מטר מחוף הים.במלון 400 חדרים, 2 בריכות שחיה )1 מקורה(, חדר 

כושר וחדר עיסוי, סאונה יבשה ורטובה, שירותי המרת מטבע, קפיטריה, 2 ברים, מסעדה, 

מספרה, מניקור פדיקור. בחדרים מיזוג מרכזי, מיני בר, טלפון, טלוויזיה, שירותים צמודים, 

בכל  מרפסת  שיער,  מייבש  לווין,  שירותי 

חדר.

בסיס האירוח הכל כלול כולל: ארוחת בוקר, 

הכולל  חופשי  מזנון  בסגנון  וערב  צהריים 

בירה  וערב  ובארוחות צהריים  שתיה קלה 

מקומית ויין מקומי.הברים שבמלון מציעים 

חמה,  שתיה  ועד22:00   10:00 מהשעה 

חריפים  ומשקאות  בירה  יין,  קלה,  שתיה 

מתוצרת מקומית.

חופשה בורנה שבבולגריה
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03-5656007 מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפא תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

לאחר סיבסוד 100$ 

וניצול תו השי

מחיר לאורח

 17-21/05/09441$316$541$

המחיר כולל:

טיסת שכר הלוך ושוב  #

4 לילות לינה ע"ב הכל כלול לפי המפורט מעלה  #

מס נמל וביטחון  #

העברות אל/מהמלון  #

2 סיורים כמפורט בתוכנית  #

ערב פולקלור כמפורט התוכנית  #

המחיר אינו כולל:

טיפים  #

ביטוח נוסעים  #

כל הוצאה שלא מוזכרת במפורש  #

הערות:

 40 במינימום  מותנה  המחיר   #

נוסעים.

במידה ותחולנה תוספות דלק ו/או   #

מיסי נמל המחיר ישתנה בהתאם

וישולם  בדולרים  הינו  המחיר   #

שער  לפי  התשלום  ביום  בשקלים 

המחאות והעברות גבוה.

תנאי תשלום

בכרטיס  שווים  תשלומים   10 עד   #

אשראי

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני תאריך היציאה  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

21-30 ימי עבודה 30% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

14-21 ימי עבודה 60% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

7-14 ימי עבודה 75% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א
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היסטוריה.  שנות  אלפיים  מעל  ובאמתחתה  התיכון  הים  למרגלות  שוכנת  ברצלונה  העיר 

ביקור בעיר ברצלונה מאפשר לחוות אוירה של תקופת ימי הביניים בשילוב של עיר מודרנית 

גאודי. העיר המרהיבה  ביצירותיו של האמן המפורסם  וארכיטקטורה עשירה, המשופעת 

משלבת בתוכה מגוון רחב של אומנות, מרכזי קניות בארים”,מסעדות,וחיי לילה סוערים.

 מלון: טופ אמייקה /קליאה פאלאס /פינדה
Top Amaika Hotel (Costa Brava) 

4 לילות / 5 ימים + 3 טיולים
במלון:

228 חדרים מאובזרים במיזוג אויר, טלפון, טלוויזיה, מיני בר, חדר אמבטיה ומייבש שיער. 

בריכת שחיה, סאונה, גקוזי, חדר כושר, ומסעדה

המלון ממוקם במרכז קוסטה ברווה כ 100 מטר מחוף הים.

מחירים ותארכים

מחיר לחבר איפא תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפא 

לאחר סיבסוד 100$ 

ובניצול השי

מחיר לאורח

07-11/06/09649$524$749$

טיולים:
ברצלונה

יום סיור בברצלונה: נתחיל את 

על  נצפה  הגוטי,  ברובע  הסיור 

פאמיליה"  "סאגראדה  כנסיית 

ביותר  היצירות החשובות  אחת 

המפורסם  והבניין  גאודי  של 

נמשיך  ברצלונה.  של  ביותר 

קרא  בו  גואל,  בפארק  לסיור 

גאודי  המפורסם  האדריכל 

שלו.  הטבע  לאהבת  דרור 

נעבור דרך הרובע היהודי ובית 

העירייה  העתיק,כיכר  הכנסת 

והכיכר המלכותית.

מונטסראט - וילה פראנקה

נצא מקוסטה בראבה לעבר מונטסראט-תופעת טבע יחודית " הר שיני המישור"

המתנשא לגובה של 1236 מטר, מורכב מעמודי סלע בעלי תצורות מוזרות שעיצבו הרוח 

והגשם. על צלע ההר מזדקר מנזר בנדיקטיני עתיק, אחד ממרכזי הדת החשובים ביותר 

בקטלוניה. נמשיך לעיר וילה פראנקה ונבקר באחד היקבים הגדולים בספרד.

חירונה-פיגראס ומוזיאון דאלי

בבוקר נצא לעבר העיירה פיגארס, המפורסמת בתאטרון - מוזיאון דאלי המיוחד והמוזר, 

ברצלונה-קוסטה ברווה
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03-5656007 המוקדש  במוזאונים,  החשוב 

הסוריאליזם  אמן  של  ליצירותיו 

לעיר  נמשיך  דאלי.  סלבאדור 

של  עירו  חירונה  הקבלה 

העתיקה  בעיר  ונסייר  הרמב"ן 

בעלות  הצרות  הסמטאות  בין 

ונראה  הקסומה  האווירה 

המרשימה  הקתדרלה  את 

שבמקום.

המחיר כולל:

טיסות שכר ישירות לברצלונה  #

מסי נמל ובטחון  #

4 לילות במלון על בסיס חצי פנסיון  #

3 סיורים מודרכים  #

העברות משדה התעופה למלון ובחזרה  #

המחיר אינו כולל:

ביטוח נוסעים  #

הוצאות בעלות אופי אישי  #

הערות:

המחיר בדולר ארה"ב ע"פ שער המחאות ביום התשלום.   #

המחיר אינו תקף בתקופת חגים וירידים בארץ ובחו"ל.

ה-04.02.09.  ליום  נכון  דלק  מחירי  על  מבוסס  המחיר   #

יתייקרו  או  דלק  ייקור  ויעלו מחירי הטיסות עקב  במידה 

המסים, ישתנה המחיר בהתאם.

המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.  #

המחיר מותנה במינימום 40 איש באוטובוס.  #

תנאי תשלום:

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס האשראי  #

מועד האחרון להרשמה עד 30 יום לפני יציאת הטיול  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

30-21 ימי עבודה - 25% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

21-15 ימי עבודה - 50% דמי ביטול מסך כל העסקה  #

14-7 ימי עבודה 75%- דמי ביטול מסך כל העסקה  #

מתחת ל 7 ימי עבודה - 100% דמי ביטול  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א
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 טיול כוכב להרים הקרפטים
7 ימים

יום 1

עיירת  פני  על  נחלוף  הקרפטים  של  הנופש  עיירות  לכיוון  נצא  רומניה  אל  ההגעה  לאחר 

הנפט פלוישט ונמשיך לעיירות הנופש שבקרפטים.

נגיעה לעיר ברשוב שהיא הגדולה בקרפטים ונחשבת לאחת הערים היפות ברומניה, נערוך 

סיור פנוראמי בעיר העתיקה נמשיך לביקור בבית הכנסת בן היותר מ 100 בתום הביקור 

נמשיך אל המדרחוב המפורסם של העיר )יינתן זמן חופשי( ונמשך לביקור בפארק על שם 

יצחק רבין בעיר.

בשעות אחה"צ נגיעה למלונינו ללינה וארוחת ערב.

יום 2

אל  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 

 " השני  בשמה  או  סיניה  העיירה 

הייתה  העיירה   " הקרפטים  פנינת 

של  הרשמי  הנופש  מקום  בעבר 

פלאש  בארמון  נבקר  רומניה,  מלכי 

המפורסם, בו נתרשם מהפאר וגילופי 

העץ שבו הארמון נחשב לאחד היפים 

נמשיך  הביקור  בתום  באירופה, 

למרכז העיירה )יינתן זמן חופשי(.

באזור  נוספת  לטירה  נמשיך 

קימפינה ונשמעה את סיפור בנייתה 

הקשר  את  לחוש  ניתן  הרוחות  ע"י 

המשך  את  במקום  החזק  המיסטי 

הסיפור המסתורי נספר בטירה.

בתום הביקור נמשיך אל שכר דופטני הידוע.

בשעות אחה"צ נחזור למלונינו ללינה וארוחת ערב.

יום 3

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל העיירה ברן בה שוכנת טירת ברן הידוע כטירת דרקולה האגדי 

נבקר בטירה ובמעברי הסתרים שלה, בתום הביקור נמשיך אל שוק הקש יינתן זמן חופשי.

נמשיך אל קניון ההרים דומביצוארה לטיול רגלי ביצירת הטבע בדרך ילווה אותנו נוף פראי 

קסום

בשעות הערב נחזור למלונינו ללינה וארוחת ערב.

יום 4

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל העיירה פרדיאל הגבוה ביותר בקרפטים כ 1260 מטר גובה 

נעלה לתצפית שלושת הארזים למקום שממינו קיבלה רומניה את הכינוי " שוויץ הקטנה" 

נמשיך לתצפית על הווילה של הרודן הידוע צ'אושסקו, נמשיך אל מרכז הקניות המודרני 

בעיר ברשוב )יינתן זמן חופשי(

נחזור למלון ללינה וארוחת ערב.

בהמשך הערב המעוניינים יוכלו לצאת עם המדריך לבילוי לילי בקזינו הגדול של ברשוב

2009 רומניה - יוני 
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03-5656007 יום 5

וביער  במצודה  נבקר  שיגישוארה  הבנים  מימי  העיירה  אל  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 

העתיקה

הביקור  בתום  המפורסם  השעון  מגדל  ואת  הידוע  דרקולה  של  אביו  של  הבית  את  נראה 

נחזור למלונינו ללינה וארוחת ערב.

יום 6

העיירה  ברשוב  פואינה  הנופש  עיירת  אל  נמצא  הבוקר  לארוחת 

נתרשם  בקיץ  ידוע  נופש  ועיירת  בחורף  מוביל  סקי  אתר  נחשבת 

נבקר  הידוע,  לביקור במצודת רשנוב  אל רשנוב  ונמשיך  מהעיירה 

במצודה ונחזור למלונינו ללינה וארוחת ערב.

יום 7

רומניה  של  הברה  עיר  אל  ונצא  הקרפטים  מהרים  ניפרד  היום 

בוקרשט או השמה השני " פריס הקטנה "

כולל:  בעיר  פנורמי  סיור  ונערוך  הניצחון  שער  דרך  לעיר  ניכנס 

הצבעית,  האקדמיה  העיתונות,  בית  ההפיכה,  כיכר  הפטריארכיה, 

בעולם,  בגודלו  השני  לביניין  שנחשב  צ'אושסקו(  )ארמון  הפרלמנט 

קרול  ובפארק  קורל  הכנסת  בבית  לביקור  נמשיך  הביקור  בתום 

המפורסם.

חזרה  חוויות  מלאי  בדרכינו  התעופה  לשדה  נעבור  הערב  בשעות 

לארץ

ואו תיירות ראשונה )רמת בתי  רמת בתי המלון הינה תיירות טובה 

המלון ברומניה נמוכה יותר מבישראל(

מחירים ותאריכים

מחיר לחבר איפ"א תאריך

לאחר סיבסוד 100$

מחיר לחבר איפ"א 

לאחר סיבסוד 100$ 

וניצול השי

מחיר אורח

7-11/06/09649$524$749$
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המחיר כולל:03-5656007

טיסה ת"א - בוקרשט - ת"א  #

מיסי נמל והיטל ביטחון )נכון   #

ליום הגשת ההצעה(

 *3/4 במלונות  לילות   6  #

בעיירות הנופש שבקרפטים

בסיס האירוח: חצי פנסיון  #

ממוזג  תיירים  אוטובוס   #

באוטובוס  אנשים  )מינימום 

)40

תוכנית הטיול: כמפורט  #

מדריך מקצועי  #

המחיר אינו כולל:

טיפים  #

ביטוח נוסעים  #

מוזכרת  שלא  הוצאה  כל   #

במפורש

הערות:

המחיר מותנה במינימום 40   #

נוסעים.

במידה ותחולנה תוספות דלק ו/או מיסי נמל המחיר ישתנה בהתאם  #

המחיר הינו בדולרים וישולם בשקלים ביום התשלום לפי שער המחאות והעברות גבוה.  #

תנאי תשלום

עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי  #

מועד אחרון להרשמה עד 30 ימי עבודה לפני תאריך היציאה  #

ניתן לנצל שובר שי אחד בסך 500 ₪ לחדר  #

נוהל דמי ביטול:

עד 30 יום לפני היציאה אין דמי ביטול  #

21-30 ימי עבודה 30% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

14-21 ימי עבודה 60% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

7-14 ימי עבודה 75% דמי ביטול מסך כל העסקה.  #

מתחת ל 7 ימי עבודה 100% דמי ביטול.  #

לחברים באתר ההטבות של איפ"א ולנרשמים חדשים לאתר 
 ביטוח נסיעות חינם

WWW.IPA4U.CO.IL  כי שווה להיות חבר באיפ"א



    מרץ 2009           67 

2 0 0 9 ם  ו ל י צ ת  ו ר ח ת
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(.
עד  איפ"א  למזכירות  להגיע  הצילומים  על 

ה-1.5.09.
בעמדת  אנחנו  העולמית,  התחרות  לקראת  הפעם, 
נחיתות, מאחר ויש ציפיות גדולות מהצלמים בישראל 
קדימה  אז  מוצדקות,  שהציפיות  להוכיח  ובכוונתנו 

לעבודה!
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