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ד מאחורי הכותרות 

ד”ר ערן ישראל

ביטאון	זה	מוקדש	לסיכום	שנת	2009.	למען	האמת,	העבר	הוא	לא	מה	שהיה	וכל	סיכום	הוא	דרך,	על	גבול	האלגנטיות,	להפוך	את	
מה	שהיה,	לדבר	מה	בעל	ערך	וחשיבות.	השנה	היו	לנו	הרבה	מאוד	הישגים,	אבל	מעבר	לניפוח	האגו,	הדברים	המשמעותיים	הם	

אלו	שמשפיעים	על	העתיד,	על	המשך	הפעילות	ועל	איכות	השירות	לחברים.
כנס	הנוער	העולמי	שנערך	השנה	בישראל,	אישור	קיום	הקונגרס	העולמי	ב-2012	בישראל,	בחירת	גל	שרון	לסגן	נשיא	עולמי,	
כל	אלו	משפיעים	ישירות	על	איכות	הקשרים	בעולם.	הקשרים	מתורגמים	לנסיעות,	משלחות,	קבוצות,	בתי	איפ"א,	הגעת	אורחים	
רבים	יותר	לישראל.	למי	ששכח,	"עופרת	יצוקה",	דו"ח	גולדסטון	ושאר	צרות	בעולם,	התרחשו	השנה.	כל	מצגת,	מידעון,	ביקור,	
סרט,	חשיפה	לישראל,	תורמים	למעמדה	של	ישראל	בעולם.	בוודאי	לגבי	מעמד	המשטרה	ואיפ"א.	השנה	נוסף	נתון	נוסף	ומשפיע,	
מעורבות	ושותפות	משטרת	ישראל	בפעילות	איפ"א,	החל	מהמפכ"ל	ובהמשך,	יחידות	השטח	והמטה,	מעורבות	שתגבר	לקראת	

הקונגרס	העולמי	ב-2012,	עת	יגיעו	לישראל	מפקדי	משטרה	וקצינים	מ-62	מדינות.
השורה	התחתונה	של	סיכומי	השנה,	או	סיכום	הסיכומים	הוא	פשוט:	איפ"א	ישראל	הוא	סניף	מהחזקים,	איתנים	כלכלית,	פעילים	
יותר	של	 ובולטים	מאוד	בעולם.	באם	הכול	כל	כך	טוב,	מה	לא	טוב?	אנחנו	רק	בתחילת	הדרך	ביצירת	מעורבות	רבה	 מאוד	
החברים,	בעיקר	השוטרים	בשירות,	בחיזוק	הסניפים	והגברת	הפעילות.	אנחנו	יכולים	להיות	כוכבים	עולים	בעולם,	אבל	את	החבר	
בסניף	מעניין	מה	איפ"א	מעניק	לו,	"מה	יוצא	לי	מזה?"	ולמה	אני	לא	יוצא	לחו"ל?	בזהירות	ניתן	להניח,	שחיזוק	הקשר	עם	מפקדי	

משטרת	ישראל,	יביא	לשינוי	המיוחל	בסניפים	הסדירים,	ביחד	עם	שינוי	ארגוני	הנמצא	על	הפרק	מזה	זמן.
ומעבר	 לנו	שנה	מלאת	אתגרים	 בעולם.	מחכה	 בעיקר	 והישגים,	חלקם	חסרי	תקדים,	 עמוסה	בפעילות	 לנו?	שנה	 היה	 אז	מה	
לסיסמית,	תהיה	לכך	השפעה	על	כל	אחד	מאיתנו,	למשל:	מענה	לשאלות	הנ"ל,	באם	תרצה,	גם	אתה	תצא	לחו"ל,	בלי	הגרלה	

ובצורה	פשוטה	וזולה.

התמונה	שזכתה	במקום	הראשון	בתחרות	הצילום	הארצית,	צולמה	ע”י	סגן	ניצב	אמנון	זיו.	
אמנון	זכה	בתחרות	הצילום	העולמית	בשנה	שעברה	גם	במקום	הראשון.	
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יעקב שובליעקב טרנר

ברכת נשיא איפ"א
אנו	בסופה	של	שנת	עבודה	המסיימת	את	שנתה	השלישית	של	
הנשיאות	הנוכחית,	כך	גם	לגבי	כל	בעלי	התפקידים	באיפ"א	
היו	 ההישגים	 בגאווה,	 אחורה	 להסתכל	 יכולים	 אנו	 ישראל.	
רבים,	בישראל	ובעולם.	גל	שרון,	רכזת	הספורט	נבחרה	לסגן	
נשיא	עולמי	בקונגרס	העולמי	בטורקיה,	זכינו	בגביע	הצטיינות	
במקומות	 התרבות,	 בתחום	 בעולם	 ראשון	 במקום	 בספורט,	
הפקת	 על	 בהוקרה	 העולמית,	 הצילום	 בתחרות	 הראשונים	
המנון	איפ"א	והפצתו	בעולם.	כנס	הנוער	העולמי	נערך	השנה	
בישראל	 יתקיים	 העולמי	 הקונגרס	 רבה.	 בהצלחה	 בישראל,	
מעבר	 בישראל.	 נערך	 איפ"א	 דירות	 מנהלי	 כנס	 ב-2012.	
להצלחות	בעולם,	בשלושת	השנים	האחרונות	נסעו	לחו"ל	יותר	
חדשים,	 מודלים	 פותחו	 בעבר.	 מקבילה	 תקופה	 מכל	 חברים	
המאפשרים	לנסוע	בסבסוד	של	איפ"א,	בקבוצות	מאורגנות,	
הן	 כך	 שגם	 רשמיות,	 משלחות	 רק	 לא	 מיוחדים.	 במחירים	
מוגבלות	באפשרויות.	המגמה	הזאת	תתעצם	בשנה	הקרובה	
וההטבות	 המחירים	 את	 בעולם,	 שלנו	 הקשרים	 את	 ותנצל	
לגופים	אחרים	 לעיתים	 אותנו,	 להשיג.	משווים	 יכולה	 שאיפ"א	
שוטרים,	 למען	 הפועל	 וארגון	 גוף	 כל	 בשוטרים.	 התומכים	
איפ"א	 של	 הייחודיות	 מבורך.	 וגמלאים,	 מתנדבים	 סוהרים,	
נעוצה	במטרת	הארגון,	חברות	בין	שוטרים	בעולם,	אנחנו	לא	
חברה	בע"ם	אלא	עמותה,	המופעלת	על	ידי	מתנדבים,	למען	
החברים.	כדי	להבין	את	עוצמת	הארגון	בישראל,	די	בהשוואה	
והפעיל	בעולם.	 לנעשה	בעולם,	אנחנו	נחשבים	לסניף	החזק	
נקדיש	 הבאה	 השנה	 ואת	 דפנה	 זירי	 על	 לנוח	 בכוונתנו	 אין	
למימוש	תוכנית	עבודה	שתחזק	את	הסניפים,	בעיקר	הסדירים,	
חיזוק	הקשר	עם	מפקדים	ועם	המשטרה,	חיזוק	הקשרים	שלנו	
בעולם		והחשוב	מכל,	באופן	שכל	אחד	מכם	יוכל	להיות	שותף	

לפעילות,	ירגיש	את	תרומת	הארגון	וייהנה	ממנה.

שלכם	בידידות
יעקב	טרנר

נשיא	איפ"א	ישראל																	

ברכת סגן נשיא איפ"א
אבל	 זה,	 בביטאון	 למכביר	 תמצאו	 רבה,	 עשייה	 על	 דיווחים	
לא	רק	בכתובים,	אלא	בפעילות	שרובכם	שותפים,	חשים	בה	
ומכירים	אותה.	אנחנו	עדיין	שומעים:	"	מה	יוצא	לי	מזה?"	אבל	
הרבה	פחות.	מתפקידינו	להפיק	את	התפריט,	לבשל	את	מיטב	
המאכלים,	להזמין	אתכם	בצל	קורתנו	ולקוות	שקלענו	למרבית	
הטעמים.	אנחנו	לא	יכולים	לכפות	על	מישהו	לעיין	בתפריט	או	

לאכול.
הטבחים	בסיפור	הזה,	הם	מתנדבים.	כל	הפעילים,	יושבי	ראש	
לשרת	 בלבד,	 אחד	 יעד	 לכולנו	 הנשיאות.	 חברי	 הסניפים,	
יוצא	 מה	 סוהרים.	 מתנדבים,	 גמלאים,	 השוטרים,	 חברינו	 את	
ונבחרנו	 להתנדב	 ביקשנו	 אבל	 ראש,	 כאב	 הרבה	 מזה?	 לנו	
לתפקידינו	ואנחנו	רואים	בשירות	ובחברות,	ערך	ששווה	כאב	
ראש.	ברצוני	לברך	את	כל	העושים	במלאכה,	את	חלקם	אתם	
מכירים	וחלקם	אף	זוכים	לביטוי	בולט	יותר,	את	רוב	המתנדבים	
ודווקא	את	אותם	הפועלים	 הפועלים	למענכם	אינכם	מכירים	
ובשם	 ולברך	 להוקיר	 חשוב	 זה,	 ביטאון	 מדפי	 ורחוק	 בצנעה	

כולנו	אני	רוצה	להגיד:	תודה!	

שלכם	בידידות
	יעקב	שובל

סגן	נשיא	איפ”א	ישראל																	

הרמת כוסית לראש השנה
חדש	 לסניף	 ליו"ר	 מינוי	 כתב	 הוענק	 חגיגית	 נשיאות	 בישיבת	
בשב"ס,	בן	חמו	אברהם.		סניף	בית	מעצר	ירושלים	ועופר.	כמו	
עשירה	 פעילות	 ואיחולי	 לראש	השנה	 כוסית	 הייתה	הרמת	 כן	

לכל	סניפי	איפ"א	והעושים	במלאכה.
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• חבילות נופש בארץ ובחו�ל 
• טיסות סדירות וטיסות צ�ארטר

• טיולים מאורגנים 
• מחלקה עסקית 

מרכז הזמנות ראשי:

לאתר ההטבות של איפא הקליקו:
w w w . 5 6 5 6 0 0 0 . c o m

w w w . i p a 4 u . c o m

• כנסים ואירועים 
• אירוח בבתי מלון 

• קבוצות בארץ ובעולם 
• קרוזים

בארץ או בחו�ל, סופשבוע רומנטי או טיול מאורגן, 
לכל חופשה שתרצו, כנפי משק מציעים לכם  חבילות 

נופש איכותיות ומשתלמות במיוחד.

03-5656000
והכל עד 10 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. ט.ל.ח.

סניף הצפון: 
04-690-3535

סניף ירושלים: 
02-6222-644

סניף קריון: 
04-874-1111

כל החופשות בארץ ובעולם
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חדשות איפ"א

דוד אילוז מנכ”ל איפ”א
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אין	ספק	ששנת	2009	מסמלת	שינוי	בפעילות	של	הארגון	וזאת	
רואים	במספר	החברים	המשתתפים	באירועים	ברמה	הארצית.
לשנת	2009	הוכנה	תוכנית	עבודה	מסודרת	ומגוונת	ואני	שמח	
שבסיכומה	של	הפעילות	אנו	יכולים	לציין	שכל	היעדים	שתוכננו	
בוצעו	בהצלחה,	כאשר	גולת	הכותרת	הייתה	אירוח	כנס	הנוער	
העולמית,	 בנשיאות	 רבה	 להערכה	 שזכה	 בישראל	 העולמי	
זכייתה	של	חברת	הנשיאות	גל	שרון	כסגנית	שלישית	לנשיא	
איפ"א	העולמי,	אירוח	משלחות	מחו"ל	והוצאת	משלחות	גומלין	
במסגרת	ההדדיות.	פעילויות	אלו	עברו	בהצלחה	תוך	קבלת	
תגובות	חיוביות	מכל	הגורמים	שהתארחו	בארץ,	רמת	האירוח	
היתה	גבוהה	מאוד	תודות	לעשייה	מאומצת	ויסודית	של	רכזת	

האירוח	הגב'	ענת	ביבר	וחברי	ועדת	קש"ח.
תחום	הספורט	באיפ"א	היה	השנה	אחד	התחומים	החשובים	
הן	 כיסוי	 שנתן	 כגוף	 ישראל	 משטרת	 עם	 איפ"א	 את	 שחיבר	
בהקצאת	אמצעים	והן	בארגון	ימי	ספורט	במ"י	ובשב"ס	כולל	
לבלגיה	 רגל	 קט	 נבחרת	 והוצאת	 המחוזית	 ברמה	 טורנירים	
רב	 כבוד	 הביאו	 איפ"א	 של	 הקבוצות	 באילת.	 ולספורטיאדה	
לארגון	עם	זכייתם	במקומות	הראשונים	בספורטיאדה	בתחומים	

קט	רגל,	כדור	סל	וגם	נבחרת	הבאולינג.
חלוקת	 במסגרת	 יחסי	 תקציב	 השנה	 קיבל	 הגמלאים,	 מגזר	
לימי	 גמלאים	 סניפי	 הוצאת	 שאפשר	 דבר	 התקציב,	 עוגת	
הספורט	 רכזת	 שרון	 גל	 הספורט.	 מתקציב	 ובריאות	 ספורט	

ראויה	להערכה	על	עשייתה	בתחום	זה.
בתחום	המורשת,	איפ"א	הוציא	קבוצות	רבות	לסיורי	מורשת	
רווחה	 דת	 רכז	 מלמד	 אשר	 הרב	 ביוזמת	 צדיקים	 וקברות	
ומורשת.	תחום	זה	נתן	ביטוי	גם	לחברי	איפ"א	שומרי	מסורת	

וזכה	להערכה	רבה	מצד	המשתתפים.
בנוסף	לכך	חולקו	תקציבים	באופן	מאוזן	לאחר	בדיקה	יסודית	
סכום	 והוקצה	 בפיקוחו	של	מבקר	הארגון	 הרווחה	 וועדת	 של	
מכובד	מאוד	לחברי	איפ"א	אשר	ענו	על	הקריטריונים	לקבלת	

סיוע	רווחה	ולמחלות	חשוכות	מרפא.
וברמת	 מחוזיות	 ארציות,	 פעילויות	 נעשו	 התרבות	 בתחום	
בין	 הקשר	 על	 משמעותי	 באופן	 השפיע	 אשר	 דבר	 הסניפים,	

חברי	איפ"א	ובני	משפחותיהם	לארגון.

פרוט	התחומים	ופירוט	המשתתפים	ניתן	לראות	בכתבתו	של	
רכז	התרבות	-		מר	יהושע	לויה	שעשה	מאמצים	גדולים	לפתח	
תחום	זה	תוך	שיתוף	פעולה	עם	יו"ר	הסניפים	וועדת	תרבות.
את	 לעניין	 משק	 כנפי	 חברת	 עם	 תיאום	 נעשה	 לכך	 בנוסף	
חברי	איפ"א	באטרקציות	בתחום	תרבות	הפנאי	אשר	סובסדו	
מתקציב	תרבות	וזכו	לעניין	רב	בשל	האטרקטיביות	במחירים	
רואים	את	הביקוש	הרב	 אנו	 הנתונים	שם	 סיכומי	 לאור	 וזאת	

בעיקר	לארוחות	בוקר,	ארוחות	גורמה,	צימרים	וכד'.
	,2010 לשנת	 העבודה	 תוכנית	 הכנת	 לקראת	 	2010 שנת	
מתוכננים	מס'	יעדים	לבחינה	ובדיקה	מחודשת,	הבולט	בהם	
יציאה	למשלחות	איפ"א	תוך	כדי	הפרדה	של		 הוא	שינוי	נוהל	

משלחות	מקצועיות	וטיולים	מאורגנים.
יהיו	 כאשר	 מקצועיות	 למשלחות	 נציגים	 להוציא	 הוא	 הרעיון	
נציגים	מכל	מחוז	כולל	נציגים	מהגמלאים,	נשיאות	והדסקים.	

שיטת	בחירת	הנציגים	תפורסם	בהמשך.
למשלחות	המקצועיות	ניתן	יהיה	לצאת	אחת	לארבע	שנים	ולא	

כפי	הנהוג	היום		פעם	אחת	בלבד.
יו"ר	הסניפים,	 במקביל	הוצאת	טיולים	מאורגנים	בהשתתפות	
חברי	הנשיאות	וחברי	איפ"א	מכל	המגזרים	בסבסוד	של

	200$	וכל	חבר	יהיה	רשאי	לצאת	לטיול	מאורגן	מסוג	זה	עם	
בת	/בן	הזוג	אחת	לשנתיים.	לטיולים	הנ"ל	יתקיימו	הגרלות	כפי	

שמבוצע	היום	בנוהל	משלחות.

בול איפ"א 2009-2010
בביטאון	זה	מופיעים	שני	בולי	איפ"א	2009-2010.

ולהדביק	בתעודת	חבר	 לגזור	את	הבול	 החברים	מתבקשים	
שברשותם.	בנוסף	לכך	לכל	יו"ר	הסניפים	נשלחו	כ-	100	בולים	
לסניף	לצורך	חלוקה	לחברים	)מיועד	לחברים	שלא	שמו	דעתם	

לבול	המתפרסם	בביטאון	ולנוחיותם(.
הארגון	 חברי	 לכלל	 פרטני	 באופן	 הבול	 שליחת	 	- לב	 שימו	
בדיוור	ישיר	עולה	כ	-	25,000	₪	ובשיטה	זו	אנו	מנסים	לחסוך	

בהוצאות	הארגון.

אירוע	תרבות	מרכזי	במרכז	הקונגרסים,	חיפה
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פרויקט שי שנתי 
השנה,	 גם	 הנוכחית	 במתכונתו	 ימשיך	 השנתי	 השי	 פרויקט	

באמצעות	כרטיס	איפ"א	קארד,	זאת	השנה	הרביעית.	
שימו לב! -תוקף	הכרטיס	שברשותכם	הינו	עד	-		מרץ	2011.
השי	השנתי	יחולק	בראש	השנה	לקראת	חודש	ספטמבר	2010	
בשנים	 נהוג	 שהיה	 כפי	 הפסח	 חג	 לקראת	 האביב	 בחגי	 ולא	

קודמות.	
ניצלו	את	זכאות	 ישנם	חברים	רבים	שטרם	 לתשומת	ליבכם	
השי	לשנת	2009	והכסף	שלא	נוצל	עומד	לרשותם	באמצעות	

הכרטיס	איפ"א	קארד	עד	תום	תוקף	הכרטיס.
ממליץ	לחברים	לבדוק	את	היתרה	שעומדת	לרשותם	ע"י	פנייה	

לטלפון	-	03-6177808	ולפעול	לפי	ההנחיות.

לנוחיותכם להלן שמות הרשתות שבהם ניתן 
להשתמש בכרטיס איפ"א קארד.

הום	סנטר
FOX
הוניגמן

סולוג	+		גלי
)Golf&co(	קו	אנד	גולף
משביר	החדש	לצרכן

ללין	נרות	וסבונים סטימצקי	
שקם	אלקטריק

כפר	השעשועים	+		ששת
מגה	ספורט

TAGWOMEN	-	תגוומן
H&O		-	או	אנד	אייץ'

	ורדינון	

אפשרויות נוספות העומדות לזכות החברים
שטרם ניצלו זכאותם בשי השנתי הם:

המרת	תו	השי	ל-	500	₪		לתו	נופש	בארץ	ובחו"ל	באמצעות	
או	 הנסיעות	 בחוברת	 שמופיעים	 ליעדים	 משק	 כנפי	 חברת	
במרכז	 או	 משק	 כנפי	 באתר	 המופיעים	 ליעדים	 אישי	 באופן	

ההזמנות.
לקבלת	 	- 	₪ 	300 בסך	 המחאה	 קבלת	 לכסף,	 השי	 המרת	
או	בדוא"ל		 	03-6833442 יש	לפנות	לאיפ"א	בפקס-	 המחאה	

				info@ipa-israel.org.il
לידיעתכם:		הזכאות	לקנייה	ברשתות	הינה	385	₪.

עדכון פרטים 
לצורך	שמירה	על	זכויותיכם	אנו	מבקשים	לעדכן	לפקס-
				info@ipa-israel.org.il		:בדוא"ל	או	03-6833442

מעבר	 לגמלאי,	 מסדיר	 סטאטוס	 שינוי	 מגורים,	 כתובת	 שינוי	
ליחידת	שירות	אחרת.

העדכון	נדרש	מאחר	ומאגר	הנתונים	של	איפ"א	אינו	מחובר	
למאגר	הנתונים	המשטרתי.

יהיו	מנותקים	 יעדכנו	על	כך	 ולא	 חברים	ששינו	את	כתובתם	
מהמידע	שאנו	מעבירים	בדיוור	ישיר	באמצעות	ביטאון	איפ"א,	

וכן	מידע	ברמת	הסניף	על	הפעילויות	שונות.
E-Mail	–	אלקטרוני	דואר	כתובות	עדכון

קצר	 בזמן	 שוטף	 מידע	 והעברת	 השירות	 שיפור	 במסגרת	

בכתובת	 שמשתמשים	 החברים	 מכל	 מבקשים	 אנו	 בעתיד	
לצורך	 הכתובת	 את	 לנו	 להעביר	 אזרחית,	 אלקטרונית	 דואר	

שיפור	וייעול	מאגר	הנתונים	בעתיד.

אתר האינטרנט 
מחברות	 הצעות	 ביקשנו	 האתר	 ושיפור	 התייעלות	 לצורך	
UP- היא	 הזוכה	 החברה	 מחדש,	 האתר	 בניית	 לתמחור	
SALE		אשר	הצעתה	הייתה	הזולה	מבין	חברות	אחרות	באופן	

משמעותי.
האתר	החדש	יעלה	בקרוב	ואנו	תקווה		שיורגש	השינוי	באיכות	

ויהיה	ידידותי	לגולש.

ביטאון איפ"א
התקבלו	הצעות	לתמחור	הפקת	ביטאון	איפ"א	מ-12	חברות	
את	 להפיק	 שזכתה	 והחברה	 זה	 בתחום	 בשוק	 המובילות	

הבטאון	היא	חברת	"גסטליט"	מחיפה.
ורואה	 איפ"א	 יועמ"ש	 התקשורת,	 רכז	 בשיתוף	 איפ"א	 מנגנון	
החשבון	של	הארגון	הובילו		מהלך	לבדיקת	העלויות	להפקת	
הביטאון	על	מנת	להביא	לחיסכון	ולהתייעלות	כשהמטרה	היא	
להשקיע	יותר	ברווחת	חברי	איפ"א	בכל	תחומי	העשייה.	העיתון	

שאתם	מחזיקים	ביד,	הופק	ע"י	החברה	החדשה

קבלת פרס מפעל חיים מטעם עיריית באר 
שבע לנשיא איפ”א מר יעקב טרנר

הזדמן	לי	להיות	נוכח	בטקס	הענקת	פרס	מפעל	חיים	מטעם	
עיריית	באר	שבע	למר	יעקב	טרנר.

החוויה	הייתה	בלתי	נשכחת	עם	הזמנתו	של	מר	טרנר	לקבל	
את	הפרס	מראש	העיר	ומכובדי	העיר,	הייתה	התרגשות	רבה,	
להושיב	 מנת	 ועל	 ארוכות	 לו	 והריע	 הרגלים	 על	 עמד	 הקהל	
אותם	על	הכיסאות	מר	טרנר	היה	צריך	לבקש	מהם	בעצמו.	
טרנר	 מר	 גם	בהתרגשות	של	 לחוש	 היה	 זה	אפשר	 במעמד	
אדירה	 חוויה	 לי	 הייתה	 באירוע,	 שנכחתי	 אישית	 אני	 	 עצמו.	
לשמוע	את	קורות	פועלו	כאיש	ציבור,	כמפקד.			מר	טרנר	הוא	
מהאנשים	הנערצים	ביותר	בגלל	צניעותו	ואהבתו	לאדם	ולא	

משנה	מה	מעמדו	של	האיש.
במסגרת	הענקת	הפרס	צוינו	נקודות	מרכזיות	בחייו	של	האיש	
כמפקד	טייסת	עם	עבר	קרבי	מפואר	של	כ-	300	גיחות	מעבר	
כהונתו	 שבמהלך	 ישראל	 משטרת	 כמפכ"ל	 האויב,	 לקווי	
השכר	 בנושא	 המהפכה	 לזכותו	 נזקפה	 הרבה,	 העשייה	 בין	
לשוטרים,	כראש	עיריית	באר	שבע	בעברו	וכיום	כמנהל	מוזיאון	

חיל	האוויר	ונשיא	איפ"א	ישראל.

אירוע	תרבות	מרכזי	בבניני	האומה	בירושלים
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חדשות קשרי חוץ

עו”ד חיים שמולביץ

מאת: עו"ד חיים שמולביץ, מזכ"ל ואחראי על קשרי החוץ.

שנת	2009	הייתה	עשירה	בפעילות	הבינלאומית	של	סניף	ישראל	
באיפ"א,	מעבר	לנושא	חילופי	משלחות,	ארחנו	בהצלחה	רבה	
את	כנס	הנוער	הבינלאומי,	נבחרנו	לארח	את	הקונגרס	העולמי	
ולקבל	 לחזור	 שנה	 	12 לאחר	 	 והצלחנו	 ב-2012,	 איפ"א	 של	
תפקיד	בנשיאות	העולמית	של	איפ"א	כאשר		רכזת	הספורט	

גל	שרון	נבחרה	לתפקיד	סגנית	שלישית	לנשיא	העולמי.
בשנת	2010	יורחב	פרוייקט	חילופי	המשלחות,	יורחב	הפרוייקט	
של		נסיעות	מסובסדות	של	חברי	איפ"א	ליעדים	שונים	בתיאום	
עם	סניפי	איפ"א	במדינות	בהן	מבקרים	והשתתפות	במפגשים	
חברי	 ויותר	 ליותר	 לאפשר	 מגמה	 מתוך	 בינלאומיים	 וכנסים	
איפ"א	לצאת	בתנאים	נוחים	וליהנות	מהחברות	בארגון	איפ"א	

שהינו	הארגון	הגדול	ביותר	של	שוטרים	בעולם.

בנשיאות	 המפה	 על	 שוב	 אנו	 	- 	2009 העולמי	 הקונגרס	
העולמית	הקונגרס	העולמי	ל-	2009	נערך	בין	ה-	06-09/10/09	
באנטליה	שבתורכיה.	השתתפו	בו	נציגים	מ-57	מדינות.	בכנס	
ועדות	 	 בראש	 העומדים	 הנשיאות	 חברי	 של	 סקירות	 נתנו	
בינלאומיות	על	הפעילות	בתחומי	התרבות,	הספורט,	הרווחה	
האו"מ	 כדוגמת	 בינלאומיים	 לארגונים	 איפ"א	 שבין	 והקשרים	

מועצת	אירופה.
גבוהה	 ברמה	 האירוח	 על	 הוקרה	 תעודת	 קיבל	 ישראל	 סניף	
האירוח	 תכנית	 ידנו	 על	 הוצגה	 וכן	 הבינלאומי	 כנסהנוער	 של	
במלון	 באילת	 	2012 ב-	 שייערך	 איפ"א	 העולמי	של	 לקונגרס	

הרודס.
ביום	האחרון	של	הכנס	נערכו	הבחירות.

)קדנציה	 מקפריסין	 אודיסאוס	 מייקל	 נבחר	 הארגון	 לנשיא	
רביעית(	לסגן	ראשון	נבחר	דניאל	קונדמינה	מצרפת	)קדנציה	
)קדנציה	 ג'וליאנה	פאפן	מהונגריה	 רביעית(	לסגן	שני	נבחרה	
שנייה(	לסגן	שלישי	נבחרה	גל	שרון	מישראל	)קדנציה	ראשונה(	
סטפן	 המזכ"ל	 לסגן	 מיוון,	 קטסרופולוס	 ג'ורג'	 נבחר	 למזכ"ל	

קרוקרד	מאנגליה.
מולן	 פייר	 יחידים	 כמועמדים	 נבחרו	 וסגנו	 הגזבר	 לתפקידי	

משוויץ	כגזבר	וכסגנו	רומאן	מיני	מלוקסמבורג.
כמבקרים	בכנסים	הבי"ל	נבחרו	פעם	שנייה	דיון		בוג'יה	ממלטה	

וגונטר	למברכט	מגרמניה.
היה	לי	הכבוד	לשרת	בנשיאות	העולמית	של	איפ"א	במשך	6	
שנים	מ-1991	ועד-1997,	3	שנים	כסגן	שלישי	לנשיא	העולמי	

ו-3	שנים	כסגן	ראשון	לנשיא	העולמי.
היתה		 רבה	 וכעת	 בנשיאות	 נציגות	 לנו	 היתה	 לא	 	1997 מאז	
ההתרגשות	כאשר	לאחר	12	שנה	של	היעדרות	חזרנו	למפה	

כאשר	גל	שרון	נבחרה,	כאמור,	כסגנית	שלישית	לנשיא.
בנשיאות	תשמש	גל	כיו"ר	הוועדה	הסוציאלית,	וועדה	האחראית	
וביצוע	תחרויות	ספורט	בינלאומיות,	פיקוח	על	בתי	 על	ארגון	
איפ"א	בסניפים	השונים,	פעילות	סוציאלית	והומניטרית	ועוד.

הכנסים הרשמיים הבאים:
הכנס	העולמי	לשנת	2012	ייערך	בין	ה-	07-12/09/2010	בפריז	
שבצרפת.	האירוח	יהיה	במלון	נובוטל	בפריז	ויכללו	גם	שייט	על	
הסיין,	ארוחות	ונשפים	מפוארים		והשתתפות	במופעים	)הלידו	

וכו'(	עלות	780	יורו	לאדם	לא	כולל	טיסות.
	21-26/09/2011 ה-	 בין	 יערך	 	2011 לשנת	 העולמי	 הכנס	
כולל	 לא	 לאדם	 יורו	 	500 תהא	 ההשתתפות	 עלות	 ברומניה	
טיסות	וכאמור	בשנת	2012	הוא	יערך	בישראל	ואז	יערכו	שוב	

הבחירות	לנשיאות	העולמית.
וב-	 בפרו	 ב-2014	 בדנמרק,	 	2013 ב-	 יהיו	 הבאים	 הכנסים	

2015	ביוון.
	

כנסי הנוער הבינלאומיים 
בין	ה-	-26/07 נערך	כנס	הנוער	כאמור	בישראל	 	2009 ב	-	
וסיירו	 בנעורים	 בסכ"מ	 בפעילות	 שולבו	 הנערים	 	09/08/09
באתרי	התיירות	המרכזיים	בישראל,	הכנס	היה	מוצלח	ביותר	

והדבר	צויין	בכנס	העולמי.
התאריכים	 בין	 בהונגריה	 הבי"ל	 הנוער	 כנס	 יערך	 	2010 	- ב	
25/07-08/08/2010	ישתתפו	נערים	ונערות	בנים/בנות	של	חברי	
איפ"א	בגילאי	15-17	שייבחרו	בוועדות	מיון		מבין	המועמדים	

עלות	650	יורו.
וב-2012	 באירלנד	 הבי"ל	 הנוער	 כנס	 יערך	 	2011 בשנת	

בצ'כיה.

כנס לשוטרים צעירים
בשנת	2010	יערך	לראשונה	סמינר	לשוטרים	צעירים,	הסמינר	

יערך	בין	08-14/08/2010	באמסטרדם	שבהולנד.

סמינרים מקצועיים
מידי	שנה	נערכים	סמינרים	מקצועיים	של	איפ"א	במרכז	ההדרכה	

העולמי	של	איפ"א	בגמבורן	)ליד	העיר	קלן	בגרמניה(.
משתתפים	בסמינרים	יסובסדו	ע"י	איפ"א.

בנושא	 	14-18/06/2010 בתאריכים	 סמינר	 יתקיים	 השאר	 בין	
יעדי	המשטרה,	

צעירים	 לשוטרים	 המיועד	 סמינר	 	05-09/07/2010 בתאריכים	
בנושא	דרכים	חדשות	של	אלימות	והתמודדות	עימה.

מצבי	 עם	 התמודדות	 בנושא	 	04-08/10/2010 ובתאריכים	

ץ
חו

רי 
ש

ק
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טראומה	ומתח.

כנסים בינלאומיים אחרים
אנו	מקבלים	הזמנות	מסניפי	איפ"א	השונים	המארגנים	מפגשים	
בינלאומיים,	בין	הזמנה	להשתתף	בכנס	ובין	הזמנה	להשתתף	
בשבוע	ידידות	המאורגן	ע"י	הסניף	לציון	שנות	חברות	באיפ"א	

העולמי	או	ציון	אחר.
השנה	הוזמנו	להשתתף	בכנס	הפעילים	של	הסניף	הקפריסאי	
בין	05-08/11/09	את	סניף	ישראל	ייצגו	חברי	הנשיאות	ישראל	

ערן,	ענת	ביבר	ונאסר	נאסראלדין.

השנה מתוכננים כנסים כדלקמן: 
בין	ה-	16-22/06/2010	שבוע	ידידות	המאורגן	ע"י	הסניף	היווני	

באי	רודוס,	לציון	45	שנה		לחברות	הסניף	היווני	באיפ"א.
הבריטי	 הסניף	 של	 לחברות	 ה-60	 שנת	 היא	 	2010 שנת	
ביוני	 באנגליה	 מפגשים	 מספר	 יערכו	 	 זו	 שנה	 לציון	 באיפ"א.	
2010	ובאוגוסט	01-08/08/2010	בעלות	510	יורו	לאדם	בחדר	

זוגי	לא	כולל	טיסה.
הידידות	 שבוע	 יערך	 	31/07-07/08/2010 התאריכים	 בין	

בבלפסט	שבצפון	אירלנד-	עלות	615	יורו	לאדם.
שבוע	ידידות	מאורגן	גם	ע"י	סניף	סרי	לנקה	וזאת	בין	התאריכים	

.15-25/08/2010
גם	סניף	הונג	קונג	מארגן	שבוע	ידידות	וזאת	בין	ה-	30/10/2010	

לבין	07/11/201.
חברים	המעוניינים	להשתתף	באירוע	מבין	הנזכרים	לעיל		יפנו	

לקבלת	הפרטים	וההרשמה	למזכירות	איפ"א.

משלחות איפ"א
בשנת	2009	יצאו	8	משלחות	איפ"א	לחו"ל	במסגרת	פרוייקט	
חילופי	משלחות	כאשר	סניף	ישראל	כמובן	אירח	אותו	מספר	

משלחות.
והאמון	אותו	 הרשמים	הטובים	של	כל	מי	שחזר	מהמשלחות	
רוכשים		החברים	להליך	הבחירה	למשלחות	הנעשה	בהגרלה	
	4,300 שהוגשו	 כך	 לידי	 הביאה	 מלאה,	 ובשקיפות	 שוויונית	
בקשות	ליציאה	למשלחות	על	אף	שבמסגרתן	ניתן	להוציא	רק	

כ-100	חברים.
פולין,רומניה,	 הונגריה,אוקראינה,	 עם	 היו	 המשלחות	 חילופי	
פטסבורג	 סנט	 ממוסקבה,	 משלחות	 	3( ורוסיה	 תורכיה	

וטטראסטאן(.
בשנת	2010	בכוונתנו	להרחיב	את	מסגרת	המשלחות	כ	שבנוסף	
למשלחות	כמפורט	לעיל	יאורגנו	משלחות	גם	לסרביה,	גרמניה,	
צרפת	יוון,	ואיטליה	)סה"כ	13	משלחות	בשנה(	וכן	להגדיל	את	
מספר		החברים	המשתתפים	בכל	משלחת	וזאת	בתיאום	עם	

הסניפים	המארחים.

טיולים מאורגנים
)ב-2009	 מוגבל	 במשלחות	 המקומות	 מספר	 וכאמור	 מאחר	
של	 פרוייקט	 ביצענו	 בקשות(	 	4,300 מתוך	 מקומות	 כ-100	
שייצא	 איפ"א	 חבר	 איפ"א.	 ע"י	 המאורגנים	 מאורגנים	 טיולים	
במסגרת	זו	קיבל	סבסוד	של	100$	)הזכאות	היא	למי	שחבר	

לפחות	שנה	בארגון	והזכאות	רק	פעם	בשנה(.
בשנת	2010	בכוונתנו	להרחיב	פרוייקט	זה	כך	שייקבעו	יעדים	

נוספים,	יבוצע	תיאום	עם	סניפי	איפ"א	במדינות	אליהם	נוסעים	
איפ"א	 ויתאפשר	מפגש	עם	חברי	 על	מנת	להעשיר	הטיולים	
באותן	מדינות.	הכוונה	להגדיל	הסבסוד	ל-200$	לחבר,	פעם	

בשנתיים.
איפ"א	 חברי	 של	 יותר	 גדולה	 כמות	 הוצאת	 לאפשר	 הכוונה	
לטיול	 לצרף	 יוכלו	 החברים	 כאשר	 מאורגנים	 לטיולים	 כ-500	
חבר	 לכל	 שווה	 הזדמנות	 לתת	 מנת	 על	 זוג.	 בני/בנות	 גם	
להשתתף	בטיול	כזה	בכוונתנו	לקיים	הגרלה	בין	כל	המעוניינים	
המבוצעות	 להגרלות	 דומה	 במתכונת	 מסויים	 לטיול	 לצאת	

ליציאה	למשלחות.
באירועים	 ישולבו	 הם	 האפשר	 שבמידת	 כך	 יאורגנו	 הטיולים	

בינלאומיים	המתוכננים	ע"י	סניפי	איפ"א	בעולם.

תודות והוקרה
הפעילות	הבינלאומית	של	סניף	ישראל,	שהינה	היתרון	היחסי	
לרווחת	 הפועלים	 הגופים	 שאר	 כלפי	 ישראל	 לאיפ"א	 שיש	
והנכונות	 לרצון	 הודות	 מתאפשרת	 והגמלאים,	 הפעילים	
השונים,	 הדסקים	 יו"ר	 רבים,	 ומתנדבים	 פעילים	 של	 להשקיע	
ועדת	 	 חברי	 וכמובן	 אחרים	 רבים	 ומתנדבים	 הדסקים	 חברי	

קשרי	החוץ		הנושאים	בנטל	הפעילות	יחד	עימי.

משלחת איפ"א לאוקראינה
תופיק טריף - יו"ר סניף גמלאי איפ"א – מג'אר עילבון

איפ"א	 מטעם	 למשלחת	 יצאנו	 	7-15.9.09 התאריכים	 בין	
לאוקראינה.	שימשתי	בתפקיד	סגן	ראש	המשלחת.

בראש	המשלחת	עמד	נצ"מ	מוריס	הרוש	–	סממ"ר	שרון.
בהגעתנו	לקייב	נתקבלנו	ע"י	נציגי	איפ"א	בחום	ואהבה	ובמשך	
שהותנו	דאגו	המארחים	שנהנה	ונרגיש	הכי	בבית,	פינקו	אותנו,	
קבעו	לנו	סדר	יום	עמוס	כך	שבכל	יום	נבקר	במקומות	שונים,	
שכללו	אתרים	היסטוריים,	תיירותיים,	מקומות	תפילה	קדושים,	
כנסיות	ובתי	כנסת	וכמובן	ביקורים	במחוזות	המשטרה,	תחנות,	

בתי	ספר	משטרתיים	ועוד.
בכל	מקום	התקבלנו	בחום	ואהבה	ובכבוד	מלכים,	לא	חסכו	

כל	מאמץ	על	מנת	שביקורנו	יהיה	מהנה	ופורה.
ברצוני	להביע	את	תודתנו	הרבה	והחמה	למארחים	על	כל	מה	

שעשו	עבורנו,	כל	הכבוד.
טובים,	 חברים	 נהיינו	 נהדרים.	 חבר'ה	 היו	 המשלחת	 חברי	
התנהגותם	של	חברי	המשלחת	לאורך	כל	הביקור	הייתה	טובה	
ומכובדת.	החל	מראש	המשלחת	וכלה	באחרון	המשתתפים.
ובמיוחד	 חבריה	 ולכלל	 המשלחת	 לראש	 להודות	 ברצוני	
לאילנה	ודליה	הנהדרות,	על	היחס	החם	והלבבי	ועל	תשומת	
הלב	שהעניקו	לי	בהיותי	המבוגר	ביותר	מבין	חברי	המשלחת.
תודתי	העמוקה	מקרב	לב	לאור	המתורגמן	שדאג	לכל	אחד	
משטרת	 את	 המשלחת,	 את	 ייצג	 המשלחת,	 מחברי	 ואחד	
בבקיאות	 והן	 בהתנהגותו	 הן	 בכבוד	 ישראל	 ומדינת	 ישראל	

בשפתם.
על	 ולמנגנון	 הנסיעות	 לרכז	 למנכ"ל,	 ישראל,	 לאיפ"א	 תודתי	
ההזדמנות	שניתנה	לי	לייצג	את	איפ"א	במשלחת	מכובדת	זו.
העזרה	 על	 זינגרמן	 מיכאל	 מר	 הדסק	 לראש	 להודות	 ברצוני	

בתיאום	התוכנית	מול	המארחים	מאוקראינה.
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קשרי חוץ

הקונגרס העולמי בטורקיה 2009

ץ
חו

רי 
ש

ק

לראשונה, סגנית נשיא עולמי של ארגון 
השוטרים הבינלאומי, מישראל

ד”ר	ערן	ישראל

של	 העולמי	 הקונגרס	 בטורקיה	 נערך	 הסוכות,	 חג	 במהלך	
שוטרים	 	450,000 המייצג	 ארגון	 הבינלאומי.	 השוטרים	 ארגון	
מ-62	מדינות.	בכל	שנה	נערך	כנס	עולמי	ואחת	לשלוש	שנים	
למוסדות	 בחירות	 מתקיימות	 ובמסגרתו	 עולמי	 קונגרס	 נערך	

הבינלאומיים	של	איפ"א.
לכל	 המועמדים	 כמות	 בגלל	 מורכבות,	 היו	 הבחירות	 השנה	
תפקיד	והתקנון	המחייב	רוב	של	50%	מקולות	המצביעים.

באיפ"א.	 החברה	 מדינה	 מכל	 אחד	 נציג	 משתתף	 בהצבעה	
לסגנית	נשיא	עולמי	נבחרה	רפ"ק	גל	שרון	מקש"ח,	המשמשת	
הראשונה	 בסיבוב	 ישראל.	 איפ"א	 בנשיאות	 הספורט	 כרכזת	
ביחד	 עלתה	 השני	 ובשלב	 מועמדים	 	12 מול	 התמודדה	 היא	
עם	נשיא	איפ"א	גרמניה,	הסניף	הגדול	בעולם.	היא	זכתה	ברוב	

קולות	ותשואות	מכל	באי	הקונגרס.
בכירים	 משטרה	 קציני	 רובם	 רבות,	 ממדינות	 נציגים	 לדברי	
מדובר	 תקדים.	 חסרת	 הצלחה	 זו	 וסמפכ"ל,	 מפכ"ל	 ברמת	
בקצינה	המייצגת	את	ישראל	בכנסים	עולמיים	רק	חמש	שנים	

ולא	הייתה	שותפה	לוועדה	בינלאומית	או	לפעילות	בינלאומית.	
"צעירה"	בפעילות	הבינלאומית,	היא	זכתה	 למרות	שגל	שרון	
לפופולאריות	בלתי	רגילה	ואהדה	חסרת	תקדים.	משיחות	עם	
ותיקי	הארגון,	המייצגים	את	מדינותיהם	שנים	רבות	עולה	כי,	לא	

היה	תקדים	כזה	בעבר	ובוודאי	לא		בסדר	גודל	כזה.
איפ"א	 לסניף	 שיש	 המיוחד	 המעמד	 עמד	 גל	 של	 לטובתה	
לפעיל	 והנחשב	 בעולם	 בגודלו	 הרביעי	 סניף	 בעולם.	 ישראל	
ביותר	ולגדול	ביותר,	ביחס	לגודל	המשטרה	הישראלית.	השנה	
אירח	הסניף	הישראלי	את	כנס	הנוער	העולמי,	בהשתתפות	בני	
נוער	מ-12	מדינות	וב-2012	יארח	את	הקונגרס	העולמי	הבא,	
באילת.	מזה	מספר	שנים,	זוכה	ישראל	בפרסים	רבים,	תעודות	
התרבות,	 בתחום	 דופן,	 יוצאת	 פעילות	 על	 וגביעים,	 הוקרה	
ספורט,	תחרויות	צילום,	מאמרים,	הפקת	המנון	איפ"א,	אירוח		
ועוד.	אלן	קארטר,	שהיה	ממייסדי	ארגון	השוטרים	הבינלאומי,	
ביחד	עם	ארתור	טרופ,	מייסד	הארגון	ואף	מזכ"ל	מעל	45	שנים	
הגדיר	את	הצלחתה	של	גל:	"באתם,	כבשתם	את	הקונגרס,	

ניצחתם	בגדול,	ומגיע	לכם."
שרון:	 לגל	 כתב	 כהן	 דודי	 ניצב	 רב	 ישראל	 משטרת	 מפכ"ל	
נשיא	 סגן	 של	 המשמעותי	 לתפקיד	 בחירתך	 לרגל	 "ברכותיי	
איפ"א	 את	 תקדמי	 בתפקידך	 כי	 ספק	 לי	 אין	 עולמי,	 איפ"א	
משטרת	 של	 נאמנה	 שגרירה	 תשמשי	 בעת	 ובה	 העולמית	

ישראל.	בהצלחה	ויישר	כוח!!!"

דצמבר 102009
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בחירת חברת הנשיאות גל שרון לסגן נשיא 
איפ"א העולמי

בשמי	ובשם	גמלאי	איפ"א	גליל	עליון	אנו	רוצים	לברך	אותך	על	
ההישג	שהשגת	אותו	בבחירות	האחרונות	בטורקיה	בתאריך-	

11/10/09	לסגנית	שלישית	של	נשיא	איפ"א	העולמי.
ישראל,	 למדינת	 גדול	 כבוד	 והצלחתך	 בבחירתך	 הבאת	 גל	
	מכיר	את	 אני	 	 24,000	במספר.	 איפ"א	 וחברי	 ישראל	 איפ"א	
משדרת	 שאת	 והכבוד	 האושר	 ואת	 בך	 שטמון	 הפוטנציאל	
בתפקידך.	כולנו	מאחלים	לך	הצלחה	מכל	הלב	ושנזקה	לראות	

אותך	סגנית	בשנה	הבאה.

		 	 	 בברכה,		פארס	עאדל
יו"ר	סניף	איפ"א	גליל	עליון

לרכזת הספורט של איפ"א גב' גל שרון

ברכות	חמות	על	מנוייך	לסגנית	3	של	נשיא	איפ"א	העולמי	

בהוקרה	דוד	עטר	
נשיא	איגוד	הגמלאים	וחברי	ההנהלה

מכתב תמיכה בגל שרון מסניף רומניה

 The National Executive Committee of the Romanian
Section is expressing the
 most sincere congratulations, and wishes you all the
best and multiple
 accomplishments given your election in the
Permanent Executive Bureau of
.the International Police Association

כל באי הקונגרס העולמי ה- 19 בטורקיה בצילום קבוצתי

שלושת	סגני	הנשיא	החדשים	

הנשיאות	העולמית	החדשה
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כנס נוער
איפ"א	ישראל	מעוניין	להוציא	2	נערים/ות	בני/ות	חברי	איפ"א	
לכנס	הנוער	הבינ"ל	אשר	יערך	השנה	בהונגריה	בין	התאריכים-		

25/7/10	עד	8/8/10.
הכנס	מיועד	לבני	נוער		בגילאים	16-17	בלבד,	דוברי	אנגלית	
יצאו	 לא	 הם	 או	 אחיהם	 אשר	 	 שיחה,	 ניהול	 יכולת	 עם	 טובה	
ולהעביר	 להכיר	 ליהנות,	 ושמעוניינים	 בעבר	 זה	 מסוג	 לכנס	

חוויות	עם	בני/ות	נוער	מרחבי	העולם.	

משלחת לפולין 
משה עסיס סנ"צ גמלאי

לי	 נעים	מבשר	 וקול	 וחמים	הטלפון	מצלצל	 בהיר	 יום	 בצהרי	
ששמי	עלה	בגורל	למשלחת	לפולין	ובאם	אני	מעוניין	לצאת	.
ועל	 לפולין	 הנסיעה	 על	משמעות	 	 לעצמי	 לרגע	חשבתי	 אכן	
הראשונות	 בשניות	 כבר	 אך	 	, לעיני	 שיתגלו	 הזוועה	 מראות	
,	או	לאו,	 יהודי	 ושכל	 ויהי	מה	 החלטתי	נפלה	שאכן	אני	אסע	

מחוייב	לראות	במו	עיניו	את	שעשו	הגרמנים	.
למרות	 	." "המשלחת	 את	 ראיתי	 סוף	 וסוף	 הגיע	 המפגש	 יום	
לטובה	 התרשמתי	 קצרצרה	 פגישה	 יחסית	 הייתה	 שזאת	
הימים	 במהלך	 השתנתה	 שלא	 )התרשמות	 מהמשתתפים	
של	 הרמה	 ידו	 הורגשה	 התעופה	 בשדה	 כבר	 יחדיו(.	 שבילינו	
ולאשנב	 נפרד	 לבידוק	 	, נפרד	 לתור	 אותנו	 שהנחה	 רביבו	

בורדינג	נפרד.	בידוק	שכולם	עברו	בזריזות.
לא	 שלנו	 המלווה	 היום	 לאורך	 	. רב	 בחום	 התקבלנו	 בוורשה	
חסכה	מעצמה	מאמצים	לרצותינו	לאור	העובדה	שהיינו	כבר	

הרבה	שעות	ללא	שינה	.
הביקורים	בגטאות	,	מחנות	הריכוז		ומחנות	ההשמדה	היו	קשים	
מהסרטים	 לנו	 המוכרים	 המראות	 את	 פיזית	 לראות	 מאוד.	
ומהתמונות	,	חורטים	בנו	את	גודל	הזוועה	שעברה	על	עמנו	.
לא	חסכנו	בזמן	וביקרנו	בכל	המקומות	שמזכירים	את	השואה	
בוורשה	,בקרקוב	ובלוג'		כולל	בתי	הקברות		שבמקום		ובבתי	

הכנסת	שהפכו	למוזיאונים	.
מזג	האוויר	היה	לטובתנו	ואכן	לא	סבלנו	מימים	גשומים	במיוחד	
לציין	שאת	השפה	הפולנית	תורגמה	לנו	על	ידי	חיים	,	אכן	מגיע	
לו	המון	המון	ברכות	ואיחולים	,	הבחור	לא	ידע	עייפות	.	תרגם	
דברי	המלווים	,	תרגם	את	שאלותינו	,תרגם	את	בקשותינו	בכל	

עת	ובכל	מקום	.
החל	מהגעתנו	לנובי	סונג'		הוצמד	אלינו	איריק	מפקד	התחנה	
.	הוא	ואשתו	פשוט	התמסרו	כל	כולם	לטובתנו	.	לא	השאירו	
הסבר	ולא	פסחו	על	שום	מקום	שלא	התלוו	אלינו	.	וזאת	במובן	
תיירות	 אתרי	 	, סקי	 באתרי	 ביקרנו	 	. הקבוע	 למלווה	 בנוסף	
נוספים		 	 ולכל	מקום	התלוו	אלינו	קצינים	 ,	בתי	קפה	 .שווקים	

ונציגי	העירייה	.
לסיכום,	החברה	,	הסיורים	,	הביקורים	והבילויים	היו	מעל	ומעבר	

ממה	שאיש	יכול	לצפות	.
והקדיש	לכך	שהטיול	היה	מוצלח	 תודה	לכל	מי	שעמל	טרח	

ביותר.

חוויה ישראלית ברומניה
  נסר נסראלדין ראש המשלחת

מסתבר	 	 לעצמי.	 תיארתי	 שלא	 אחר,	 בסגנון	 חוויה	 הייתה	 זו	
אליה	 רגילים	 לא	 שאנו	 ברמה	 לארח	 שיודעים	 חברים	 שיש	
ומעבר	לזה.		היינו	אורחי	איפ"א	רומניה,	מהנחיתה	על	אדמת	
רומניה	הרגשתי	שהגענו	לארץ	יפה	ומשגעת	בגודלה	ובשטחיה	
המוריקים,	בנופים	המרהיבים,	הרבה	מים	ועצים	גבוהים	ויפים	

בכל	מקום	שעברנו	היה	נדמה	לשמורת	טבע.
תרבותית	 אך	 ירודה,	 חיים	 רמת	 עם	 עתיקים	 בכפרים	 בקרנו	
למרות	עוני,	עם	הרבה	שקט,	כולם	עובדים	עבודת	אדמה	ללא	

כלים	מיוחדים,	עגלות	וסוסים,	עבודה	קשה,	הבתים	מעץ	והכול	
אוכל	 מרשימות,	 פנים	 וקבלות	 חם	 יחס	 בבית,	 הרגשנו	 ירוק.	

ברמה	אחרת	וסגנון	מרשים.
אך	 עתיק,	 כנסת	 בבית	 כשביקרנו	 לנו	 ציפתה	 מיוחדת	 חוויה	
לישראל.	 היהודים	 עליית	 מיום	 פעל	 שלא	 לי	 נדמה	 מוזנח,	
בנישואי	 בודדים	 יהודים	 מספר	 ישנם	 שבעיר	 התרשמנו	
תערובת,	הצלחנו	להשיג	מפתח	דרך	אדם	אוהב	ישראל	כדי	
התפללו	 המשלחת	 חברי	 ואכן	 ולהתפלל	 להתרשם	 להיכנס,	
ותרמו	מכספם	לתיקוני	החלונות	השבורים	והצטלמו	למזכרת.
פגשנו	במשך	הביקור	אנשים	טובים	וחמים	שעשו	הכול	למעננו	

והרגשנו	שהם	חלק	מאיתנו	ואוהבי	ישראל.
התקבלנו	 שבו	 בבראשוב	 הכנסת	 בבית	 היה	 מיוחד	 ביקור	
הכנסת	 בית	 פעילות	 על	 הסבר	 ושמענו	 ואהבה	 בשמחה	

והקהילה	והתארחנו	לארוחת	צהריים	כשרה.
חברי	המשלחת	תרמו	כיפות	וספרי	תהילים	שהבאנו	מהארץ.
כל	 אותנו	משך	 שליווה	 דן	 ובמיוחד	 לציין	את	המארחים	 חייב	
הביקור	,	היה	חבר	אמיתי	שעשה	הכול	למען	המשלחת,	כולל	
במקרה	של	חבר	שחלה	וטופל	במסירות	עד	החלמתו.	אין	ספק	
שהיחסים	בין	איפ"א	ישראל	לאיפ"א	רומניה	הם	מעבר	לגדר	

הרגיל	ומעידים	על	עבודה	משותפת	לאורך	שנים.
התקבלנו	בכבוד	מלכים,	ביקרנו	במקומות	מיוחדים	והתארחנו	

במקומות	יפים	במיוחד.
היו	משכמם	 קודם,	 הכרתי	 לא	 חלקם	 המשלחת	שאת	 חברי	
לשני	 ובמיוחד	 הביקור	 להצלחת	 תרמו	 וגילם	 ניסיונם	 ומעלה,	
תאייר	שראוי	 בני	 ראש	המשלחת,	 סגן	 לצידי,	 אנשים	שעמדו	
להערכה	על	עבודה	משותפת	והיה	שותף	אמיתי	לכל	הביקור,	

והמתורגמן	מילו	בכמן	שהוא	ממוצא	רומני,	אדם	ראוי	להערכה	
רבה	על	ניסיונו	הרב	וסבלנותו	כלפי	חברי	המשלחת.

ברצוני	להודות	לכל	אחד	באופן	אישי	שעזרו	לי	להעביר	חוויה	
של	8	ימים	להצלחת	הביקור	והביאו	כבוד	רב	לאיפ"א	ישראל.
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כנס  פעילים רומניה  2009
ד"ר יהודה גולדשטיין

שמירה	על	קשר	בינלאומי	עם		סניפי	איפ"א	ברחבי	העולם,	הוא	
אחד	מהדברים	הייחודיים	של	הארגון	שלנו	.

ישראל	מקיים	קשרים	הדוקים	עם	סניפים	רבים	ברחבי	 סניף	
העולם,	משמר	ומחזק		את	הקשרים	האלו	במשך	כל	השנים	
	, זו	אמונים	ראשי	הדסקים	של	הארצות	השונות	 .	על	פעולה	

בראשות	המזכ"ל	חיים	שמולביץ	.
מיוחדת	 הזדמנות	 הינו	 	 השונים	 הסניפים	 של	 פעילים	 כנס	
למפגש	בלתי	אמצעי	עם	אותם	פעילים	בסניף	ובעלי	תפקידים	
כמו	כן	ישנה	הזדמנות		ללמוד	ולהכיר	את	פעילות	הסניף	בזמן	
או	 זה	 איזור	 של	 נקודתיות	 בעיות	 מעלים	 הפעילים	 בו	 אמיתי	
אשר	 השונים	 בתחומים	 השנתיות	 לפעילויות	 נחשפים	 אחר.	
נעשו	על	ידי	הפעילים	במחוזותיהם	,	ניתן	לקבל	רעיונות	שונים	
לפעילויות	,	וכמובן	הזדמנות	פז	להציע	שיתוף	פעולה	דו	צדדי	
.	השתתפתי	בכנס	פעילים	שנתי	ברומניה		בחודש	ספטמבר,	
מעיר	 ק"מ	 	-600 כ	 ההונגרי	 לגבול	 קרוב	 	 	 טימישורה,	 בעיר	

הבירה	בוקרשט	.
במשך	 נהגו	 חלקם	 )אשר	 מקומיים	 פעילים	 	480 הגיעו	 לכנס	
יומיים	כדי	להגיע(	,	וכן		נציגים	מהנשיאות	העולמית		בראשות	
וסגן	 מיון	 ג'ורג	 הנשיא	 ,סגן	 אודיסאוס	 מייקל	 העולמי	 הנשיא	
שני	יוליאנה	מהונגריה	.	כמו	כן		השתתפו	בכנס		נציגים	זרים		
,מולדביה	 ,פולין	 ,סרביה	 צ'כיה	 ,צרפת,	 איטליה	 כמו	 מארצות	
,גרמניה	,הונגריה	וישראל.	האורחים	משמשים	כמשקיפים.

הכנס	נפתח	באולם	קונצרטים	של	העיר	עם	נאומי	פתיחה	של	
נציג	השר	,	הנשיא	העולמי	,	נשיא	איפ"א	רומניה	וברכות	של	

המשלחות	הזרות	אשר	הגיעו	לכנס	.	
השונים,	 האורחים	 לפגוש	את	 הזדמנות	 הייתה	 ארוחת	הערב	
ישנה	 זה	 .	בנושא	 ליצור	חדשים	 וכמובן	 ישנים	 לחדש	קשרים	
הצלחה	וחידוש	הקשר	בינינו	לבין	סניף	צ'כיה	הניב	הסכמה	על	
החלפת	משלחות	בין	שתי	המדינות	בשנת	2010	.	כמו	כן	דבר	
הייתה	זאת	הזדמנות	 יקרה	עם	סרביה	אשר	גם	איתם	 דומה	

ליצור	קשר	חדש.			
של	 סקירה	 עם	 שהחלו	 הדיונים	 התקיימו	 בבוקר	 למחרת	
הנשיאות	על	הפעילויות	השונות	אשר	נעשו	בשנה	זאת	,	הגשת	
התקציב	לאישור	לאחר	אישורו	על	ידי	רואה	החשבונות	,	וחשוב	
לא	פחות,	איזה	מהדברים	אשר	הנשיאות	הציבה	לעצמה	בכנס	
שונות	 הצעות	 עלו	 סיבות.	 ומאיזה	 לבצע	 הצליחו	 לא	 הקודם	
לפיתרון	,	והצעות	של	הנשיאות	לשנה	הבאה	עלינו	לטובה	.

הדו"חות	נאספו	בחוברת	וחולקו	לכל	באי	הכנס	בשתי	שפות	
רומנית	ואנגלית	,	לטובת	הזרים	שלא	דוברים	רומנית	.				

וגדל	 חברים	 	56000 כ-	 היום	 מונה	 איפ"א	 הרומני	של	 הסניף	
בהתמדה	,יש	לזכור	כי	מדובר	בסניף	צעיר	יחסית		הפועל		17	
שנה	בלבד	.	כמו	אצלנו,	גם	בסניף	זה	בעיות	תקציביות	אשר	

איתן	צריך	להתמודד	בניסיון	לשמור	על	רמת	פעילות	.	
יורו	בודדים	לשנה,		 התשלום	החודשי	של	כל	חבר	הינו	נמוך,	

אך	באופן	יחסי	למשכורת	,שגם	היא	נמוכה	מאוד	.	
היה	קבלת	 הפיתרון	שמצא	הגוש	המזרחי	לבעיה	התקציבית	
חברים	לארגון	אשר	לא	קשורים	למשטרה	ומתקבלים	כחברים	
לכסף	 ערך	 שווה	 או	 כסף	 הינה	 העיקרית	 ותרומתם	 אוהדים	
הצליח	 זאת	 בדרך	 	. הארגון	 של	 שונות	 חברתיות	 בפעילויות	
בשנת	 יורו	 מיליון	 	3 של	 תקציב	 עם	 לעבוד	 הרומני	 הסניף	
שונים	 במקומות	 איפ"א	 בתי	 נושא	 נדון	 	 	. החולפת	 התקציב	
קרקעות	 ניקנו	 העלויות	 את	 להוזיל	 כדי	 	 כאשר	 ברומניה,	
ועליהם	נעשית	בניה	של	הבתים	תוך	כדי	פניה	לרשויות	השונות	
להכרה	שמדובר	בעמותה	ועל	ידי	כך	לפתור	אותם	מהמיסים	
איפ"א	 בתי	 של	 בניה	 היה	 הועלה	 אשר	 אחר	 רעיון	 העירוניים.	
בסגנון	של	מלון	במקומות	של	תיירות	מרפא	.	כאן	עלה	רעיון	
כדי	להוריד	את	הנטל	הכספי	מהסניף	הבונה,	להציע	לסניפים	

השונים	בעולם	לרכוש	שבוע	של	נופש	במקום	החדש	.	
בבואי	לסכם	את	הכנס,	הושגו	חידוש	הקשרים	עם	מדינה	כמו	
כמו	 באיפ"א	 מדינה	חברה	חדשה	 עם	 ונפתחו	קשרים	 צ'כיה	
האפשר	 במידת	 להשתתף	 שלנו	 הנשיאות	 המלצת	 	. סרביה	
בכנסים	כאלו	בסניפים	שונים	התבררה	כנכונה	לאור	בחירתה	
של	גל	שרון	לסגן	הנשיא	העולמי	תוך	תמיכה	של	מדינות	רבות	

כולל	רומניה	.							

עלויות למשתתפים
המשתתפים	יממנו	את		עלות	האירוח,	ארוחות	והעברות	בסך	

650	יורו.
עלויות	במימון	איפ"א	ישראל

איפ"א	יממן	את	כרטיס	הטיסה	לנערים/ות	.	
ייצוגי	 ג'קט	 	+ תשורות	 לנערים/ות	 יקצה	 איפ"א	 כן	 כמון	

מאיפ"א.
שימו	לב!		ההרשמה	לכנס	תסתיים	בתאריך		01/02/10,	לאחר	
המקומות	 מספר	 	– נוספים	 מועמדים	 יתקבלו	 לא	 זה,	 מועד	

מוגבל	ל-2	נערים/ות	בלבד
	: איפ"א	בפקס	 מזכירות	 ליצור	קשר	עם	 יש	 כל	המעוניין,	 על	

03-6833442	בטלפון	:	03-6833174	)	שלוחה	2(	או	
info@ipa-israel.org.il	:	במייל

הנרשמים	יוזמנו	למיון	התאמה	ע"י	ועדת	קשרי	חוץ	
השפה	 ידיעת	 הוא	 החשובים	 התנאים	 אחד	 לבכם!	 לתשומת	

האנגלית	ברמה	גבוהה	של	ניהול	שיחה.
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בחזרה לקפריסין
40	דקות	טיסה	מישראל,	כרטיס	טיסה	זול,	אוכל	כמו	שאנחנו	
זיווניה	 חברי,	 אירוח	 ואווירה,	 נופים	 יוונית,	 מוסיקה	 אוהבים,	
וחלומי,		ראש	ים	תיכוני	וסניף	איפ"א	חזק,	שבראשו	עומד	נשיא	
איפ"א	העולמי	מייקל	אודיסיאוס.	ידידות	אמיצה	עם	סניף	איפ"א	

ישראל.
לביקורים,	 מצוין	 יעד	 על	 מצביעים	 יחד	 גם	 הללו	 הנתונים	 כל	

שלא	זכה	לתשומת	הלב	הראויה	בשנים	האחרונות.
הקפריסאי	 הסניף	 של	 השנתי	 הכנס	 נערך	 נובמבר	 בחודש	
נציגים	 הזמינו	 שנים,	הם	 למסורת	בת	הרבה	מאוד	 ובהמשך	
ציורי	 בכפר	 הטרודוס	 בהרי	 נערך	 הכנס	 הפעם,	 מישראל.	
מספר	 היו	 ישראל	 סניף	 להזמנת	 קקופטריה.	 בשם	 קטן	

סיבות.	הראשונה,	הסיוע	הרב	שנותן	הסניף	הישראלי	באירוח	
קבוצות	ויחידים	מקפריסין.	השנה,	כחלק	משבוע	הידידות	של	
הקפריסאים,	הגיעה	אוניה	ועליה	400	שוטרים	לביקור	בישראל,	
בסיוע,	ליווי	ותמיכה	של	ישראל.	במקביל,	הסניף	הישראלי	מסייע	
רבות	בתחום	הרפואי,	לחברי	איפ"א	רבים	הזקוקים	לאשפוז,	
בדיקות,	ניתוחים	ושיקום	הנערכים	בישראל.	הסיוע	ניתן	באירוח,	

ליווי	ואף	סיוע	חירום,	במקרים	של	תאונות	דרכים	קשות.
מעבר	לכנס,	נשיא	איפ"א	העולמי,	הציע	לארח	קבוצות	ויחידם	
מדובר	 קפריסין.	 לאיפ"א	 הניתנים	 ייחודיים	 בתנאים	 מישראל	
במלון	5	כוכבים	מפואר,	על	שפת	הים	בלימסול,	ב-50%	הנחה	
ובילוי,	 לטיולים	 אפשרות	 סמוך.	 כוכבים	 	3 מלון	 לגבי	 גם	 וכך	
הנסיעות	 לרכז	 הועברה	 ההצעה	 המקומי.	 הסניף	 של	 בסיוע	
שתעמוד	 מעשית	 להצעה	 אותה	 שיתרגם	 זליקוביץ'	 אלכס	
לרשות	כל	חבר	איפ"א	מישראל.	הכוונה	היא	להוציא	קבוצות	

ראשונות	כבר	באביב	הקרוב.
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נשיאות	איפ”א	קפריסין

האורחים	הזרים	בכנס	בקפריסין.
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אי אירוח

מכתב תודה שהתקבל מנשיא איפ"א צרפת
תורגם ע"י יוסי בן דרור

אדוני	הנשיא	וידיד	יקר	מאוד,
בעקבות	קבלת	הפנים	לה	זכינו	,מחברי	הסניף	שלך	ומיחידות	
במדינתך	 שהותנו	 אותנו,בעת	 שאירחו	 השונות	 המשטרה	
,סגן	נשיא	ראשון	של	 ג'ואל	דאום	 הנפלאה,	אני	מבקש	בשם	

סניף	איפא	צרפת,	ובשמי		להודות	לך	במלוא	הכנות.
קיבלת	 עת	 בחלקנו	 שנפל	 הכבוד	 את	 מוקירים	 מאוד	 	אנו	
את	פנינו	במטה	מוזיאון	חיל	האוויר	ועל	שהקדשת	לנו	מזמנך	

היקר.
הנשיאות	 חברי	 של	 המסור	 מטיפולם	 התרגשנו	 מאוד	

השונים	בעת	המפגשים	ובארוחות	המשותפות.
התכבדנו	בקבלות	פנים	ביחידות	המשטרה	השונות,	שאירחו	
אותנו.	מאוד	נגעה	לליבנו	המסירות	שגילו	המלווים	שלנו	לכל	

אורך	שהותנו.
,	מכלל	 והידידות	 אדוני	הנשיא	לא	נשכח	לעולם	את	הנועם	,	
בעת	 כלפינו	 שהפגינו	 הסניף	 	וחברי	 הישראליים	 השוטרים	

שהותנו	בארצך.
המהלך	הזה	הינו	צעד	ראשון	בלבד	בהתקרבות	ושיתוף	פעולה	
בין	שני	הסניפים	שלנו.	בעת	הכינוס	של	הסניף	הלאומי	שלנו	
חברי	 של	 משלחת	 אירוח	 סוגיית	 	, השנה	 לספטמבר	 	18 ב-	
הסניף	הישראלי	בצרפת	נדונה	ואנו	לומדים	עתה	את	הדרכים	

השונות	לאירוח	שכזה	ב-	2010.
ידידים	 ידי	 ידי	עמיתים,	התקבלנו	על	 אדוני	הנשיא	הוזמנו	על	
,	הם	אחינו	ואנו	מבטיחים	 ,	אבל	אלה	שעזבנו	בתום	ביקורנו	

להיפגש	מהר	מאוד.
ומלוא	 תודותינו	 מלוא	 את	 להעביר	 תואיל	 אם	 אשמח	
ידידותנו	לחברי	סניפך	הרבים,	שהפגינו		כלפינו	את	מסירותם	
הרבה	לכל	אורך	ביקורנו	ובמיוחד	לגב.	ענת	ביבר	,	האחראית	
שני	 בן-דרור.	 ויוסי	 דיין	 אהוד	 ולאדונים	 	, שהותנו	 ארגון	 על	
מתורגמנים	 בנאמנות	כמדריכים,	 לנו	 שלנו	ששימשו	 המלווים	

וכנהגים	במשך	ביקורנו.
אדוני	הנשיא,	הזיכרונות	אותם	אנו	שומרים	מביקורנו	בישראל		

הם	אות	כבוד		למדינתך	ולתושביה.
תוך	הדגשת	תודותיי	הכנים	ביותר,	אנא	אדוני	הנשיא	קבל	את	

רגשותיי	הידידותיים	ביותר	והחמים	ביותר.
	

נשיא	איפ"א	צרפת
ג'קי	טבנות

ענת ביבר

סיכום פעילות שנתית אירוח
ענת ביבר רכזת אירוח

בשנת	2009	התברכנו	בפעילות	ענפה	ומגוונת	בתחום	האירוח	
כאשר	גולת	הכותרת	הייתה,	אירוח	כנס	הנוער	העולמי.

אוקראינה,	 הונגריה,	 מהמדינות:	 משלחות	 אירחנו	 השנה	
מוסקבה,	פולין,	סנט	פטרסבורג,	רומניה	וטטראסטן.

משלחת	איטליה	שהייתה	אמורה	להתארח	בישראל,	לראשונה	
במסגרת	חילופי	משלחות,	ביטלה	את	הגעתה.

מהמדינות:	 איפ"א	 חברי	 	63 השנה	 התארחו	 איפ"א	 בדירת	
הולנד,	 אוקראינה,	 שוודיה,	 גרמניה,	 קנדה,	 ספרד,הונגריה,	

ארה"ב,	דנמרק,	אוסטרליה,	צ'כיה	ואנגליה.
למרבית	האורחים	סייענו	בקבלתם	בשדה	התעופה,	העברתם	
לדירת	איפ"א,	הכנת	תוכנית	למשך	שהותם	וכן	הפגשנו	אותם	

עם	חברי	איפ"א	מסניף	ישראל.
בנוסף	אירחנו	את	נשיא	איפ"א	צרפת	וסגנו,	סמפכ"ל	הונגריה	

ופמלייתו	ואת	וועדת	התרבות	העולמית.
כפי	שציינתי,	גולת	הכותרת	כנס	הנוער	העולמי	–	לכנס	נרשמו	
ונערות	מ-	11	מדינות,	שהתארחו	בישראל	למשך	 18	נערים	

שבועיים.
הכנס	הוכתר	כהצלחה	וזכה	לתשבחות	רבות	ועל	כן	נשיאות	
איפ"א	העולמית	העניקה	לסניף	ישראל	תעודת	הוקרה	במעמד	

הקונגרס	העולמי	באנטליה.
ראשי	הדסקים	 לכל	 ולהודות	 זו	 הזדמנות	 לנצל	 אני	מבקשת	
וסגניהם	ולכל	חברי	איפ"א	אשר	נרתמו	לעזור	ולסייע	באירוח	

בכלל	ובכנס	הנוער	בפרט.

ומרצם	 מזמנם	 שתרמו	 וסגניהם	 הדסקים	 ראשי	 שמות	 להלן	
פריד	 מחו"ל:	 שהגיעו	 ומשלחות	 איפ"א	 חברי	 לארח	 לי	 וסייעו	
קנדה,	 דסק	 ראש	 	– שלומי	 שלזינגר	 פולין,	 דסק	 ראש	 	– מוטי	
בן	דרור	יוסי	–	ראש	דסק	צרפת,	זינגרמן	מיכאל	–	ראש	דסק	
רוסיה,	אריה	רוזנוולד	–	ס'	ראש	דסק	רוסיה,	סוריאנו	יוסי	–	ראש	
דסק	טורקיה,	אריה	קרמר	–	ראש	דסק	רומניה,	אלכס	זלקוביץ	
–	ראש	דסק	הונגריה	וחבר	נשיאות,	מיכה	מאור	–	ראש	דסק	
גרמניה	,	מלי	כהן	–	ראש	דסק	יוון,	ד"ר	יהודה	גולדשטיין	–	חבר	

נשיאות.

רשימת	מארחים	ומלווים:	אלכס	קגלסקי,	בוריס	קייזרמן,	עופר	
רון	 בן	בסט,	 גנון,	אלי	ארוסי,	אבי	 שיין	 פנינית	 נזיה,	 חזן,	חלבי	
בן	ארי,	אהוד	דיין,	משה	בן	בסט,	זך	רובן,	מיקי	אלחייני,	גיורא	

שטייר,	גיורא	סבו,	טוביה	ברונר,	צביקה	בוכמן.
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מכתב תודה והערכה – כנס הנוער הבינלאומי
פנינית גנון שיין ס' יו"ר סניף שפלה

ברצוני	להביע	את	תודתי	והערכתי	לכם	על	כך	שאפשרתם	לי	
לקחת	חלק	בליווי	כנס	הנוער	שבמסגרתו	ליוויתי	מספר	ימים	
את	הנערים	והנערות	שהגיעו	לישראל	ממספר	מדינות	בעולם	
אני	חייבת	לשתף	אתכם	בתחושותיי,	שכן	ליווי	הקבוצה	השאירה	
בי	תחושה	שאלו	ילדי	ובעתיד	אשמח	שילדי	ייקחו	חלק	בכנס	
ויקבלו	את	היחס	החם	והאוהב	שקיבלו	מאנשים	שלקחו	 כזה	

חלק	בליווי	הכנס.
כנס	זה	נוהל	על	ידי	הגב'	ענת	ביבר,	רכזת	האירוח,	אשר	לא	
הכי	 תרגיש	 והקבוצה	 יתנהל	 שהכנס	 כדי	 כלילות	 ימים	 ישנה	

בבית.

סמפכ"ל משטרת הונגריה אורח איפ"א 
ישראל

דר' ערן ישראל

ביטול	משמר	 רה-ארגון	מקיף,	 42,000	שוטרים,	 משטרה	של	
הגבול,	התמודדות	עם	מצב	כלכלי	קשה,	אחריות	על	תחומי	
של	 ממטלותיו	 חלק	 הם	 אלו	 תכנון.	 לוגיסטיקה,	 כספים,	 כ"א,	

סמפכ"ל	משטרת	הונגריה	דיולה	סיפוס.
הוא	מילא	את	תפקיד	נשיא	איפ"א	הונגריה	במשך	עשר	שנים		
הוזמן	 הוא	 	. ישראל	 לאיפ"א	 ביותר	 החשוב	 הקשר	 איש	 והיה	
לישראל	פעמים	רבות	ורק	בסוף	חודש	אוקטובר	האחרון	יצא	

הביקור	לפועל.
לדבריו,	מכל	המדינות	בהן	ביקר,	ישראל	היא	המרשימה	ביותר.	
מבחינת	המורשת,	ההיסטוריה,	הארכיאולוגיה,	הקדמה,	לבביות	
האנשים	והחברות	מסביב.	באירוח	נטלו	חלק	מרבית	הרמ"חים	
שביקרו	השנה	בהונגריה	בפורום	מקצועי,	שהוא	היה	המארח	
שלו.	בכל	אחד	מימי	הסיור	התלווה	אליו	אחד	מהקצינים.	ביום	
האחרון	נערכה	לכבודו	תצוגה	של	את"ל	ואת"ן	בבית	דגן	והוא	
היה	אורח	של	ר'	את"ל	ניצב	אינה	וולף	וראשי	המחלקות	של	

שני	האגפים.
נמשך	 הונגריה	 ואיפ"א	 הונגריה	 משטרת	 עם	 המיוחד	 הקשר	
כבר	שנים	רבות.	דיולה	סיפוס	הפך	לחבר	אישי	של	חלק	מחברי	
הנשיאות	כמו	יעקב	טרנר,	נשיא	איפ"א	ישראל,	גל	שרון	רכזת	
הספורט,	אלכס	זליקוביץ'	רכז	הנסיעות	והאחראי	לקשרים	עם	

הונגריה	וכותב	שורות	אלה.
של	 הייחודי	 המאפיין	 גם	 ביטוי	 לידי	 בא	 בישראל,	 באירוח	
לאירוח	 מעבר	 בעולם.	 שוטרים	 בין	 החברות	 השוטרים,	 ארגון	
רכזת	הספורט	 גל	שרון	 בביתה	של	 הוא	התארח	 הפורמאלי,	
אלו	 החברות,	 המשפחות,	 בין	 הקשר	 האישי,	 האירוח	 ובביתי.	

מהווים	את	הרוח	האמיתית	של	איפ"א.
לחברות	האישית,	יש	גם	פן	מעשי,	דברים	רבים	ניתנים	לסגירה	
בשיחת	טלפון	אישית	וחברית,	דברים	ששום	מסלול	פורמאלי	
לא	יסגור,	במיוחד	כאשר	מדובר	על	קשר	בין	משטרות.	נקודה	
נוספת	היא	איכות	הטיפול,	לטיפול	חברי	יש	איכויות	העוקפות	

כל	מכשול	בירוקראטי	ופורמאלי.
מתנדבים	 של	 גדולה	 קבוצה	 יש	 זה	 מסוג	 ביקור	 כל	 סביב	
מה	 ועוד.	 אבטחה	 תיאום,	 הדרכה,	 ליווי,	 באירוח,	 המסייעים	
נעשים	 בו	 והחום	 ההתנדבות	 רוח	 הוא	 איפ"א	 את	 שמייחד	
דמעות	 עם	 נפרד	 וכשאורח	 בכך	 חשים	 האורחים	 הדברים.	
זה	מרגש	מאוד	 בכירים,	 גם	כאשר	מדובר	בקצינים	 בעיניים,	
ומעיד	על	כך	שמדינת	ישראל	זכתה	בשגריר	רצון	טוב	נוסף.	
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משלחת מרומניה - בביקור גומלין בישראל 
2009

 אריה לוציאן קרמר - ראש דסק רומניה                                                                   

קצת	היסטוריה	-	בכנס	העולמי	של	איפ"א	בשנת	1996	משטרת		
הישראלים	 הנציגים	 רומניה	התקבלה	כחברה	בארגון,	כאשר	

פעלו	רבות		בקרב	המשלחות	כדי	להביא	להחלטה		זו.	
במקום	 נמצא	 רומניה	 הסניף	 החברים,	 מספר	 מבחינה	 כיום	
שוטרים	 כ-82,000	 מתוך	 חברים	 	46,000 עם	 	 בארגון,	 השני	
)בסניף	ישראל	כ-24,000	חברים	מתוך	28,000	שוטרים	(.

הישראלים	 הנציגים	 ובזכות	 ראשוניים	 קשרים	 אותם	 בזכות	
	, ובהמשך	המזכ"ל	וסגנו	,חברי	נשיאות	וראשי	הדסק	הרומני	
היחסים	בין	הסניפים		הלכו	והתרחבו	והתחזקו	לאורך	השנים	
וסיוע	 עזרה	 וכן	 	 רשמיים	 נציגים	 ביקורי	 או	 משלחות	 וחילופי	
לדבר	 נהפך	 	 המדינות	 משתי	 חברים	 של	 פרטיים	 לביקורים	

שבשגרה	ומובן	מאליו.	

בארצנו	 ביקרה	 	 מרומניה	 משלחת	 השנה	 גם	 עברו	 כבשנים	
	, 	 המשלחת	 	.17.9.09 ועד	 	10.9.09 מ-	 שבוע	 במשך	 היפה,	
בראשותו	של	מר	פלורין	ספתה	)Florin Safta -	נכון	שם	מוכר	
	חברות	 	20 והיא	מנתה	 רומניה.	 	 גזבר	איפ"א	 	) אך	לא	שייך	

וחברים,	שוטרות	ושוטרים	פעילים	וגמלאים	.
המשלחת	התקבלה	בנתב"ג	ע"י	ד"ר	יהודה	גולדשטיין	וע"י	מר	
אריה-לוציאן	קרמר	ראש	הדסק	הרומני	באיפ"א	ישראל,	אשר	

גם	ליווה	את	המשלחת	לאורך	כל	הביקור	.
מכאן	ובמשך	שבוע	שלם	האורחים	ביקרו	במקומות	החשובים,	
המעניינים	והיפים	בארץ	,	ביקורים	במקומות	הקדושים	וכן	גם	

כמה	ביקורים	מקצועיים.
,	כנסיית	 יצחק	רבין	 וקבר	 ",	הכותל	המערבי	 ושם	 "יד	 מוזיאון	
	, הבהאיים"	 ב"גנים	 ביקור	 ירושלים,	 על	 והתצפית	 הקבר	
וראש	 בעכו	 ביקור	 	, חיפה	 בעיר	 ימי	 וסיור	 החופים	 במשמר	
.	ביקור	 וכנסיית	המעיין	בנצרת,	ב"ירדנית"	 הנקרה,	הבזיליקה	
עם	 ופגישה	 החבלה	 מחלקת	 את	 שכלל	 תל-אביב	 במחוז	
ביקור	 וגם	 –אביב	 תל	 של	 בימה	 שייט	 כמוכן	 המחוז.	 מפקד	

מעניין	בכלא	נווה	תרצה		ועוד.	

פגישה	מרגשת	ומרשימה		הייתה	למשלחת	עם	נשיא	איפ"א		
בחצרים	 האוויר	 חיל	 במוזיאון	 הביקור	 בעת	 טרנר,	 יעקב	 מר	
שליד	באר-שבע	.תוכן	דבריו	של	הנשיא,	אשר	קיבל	אישית	את	

כשלנשיא	 וביסוסה,	 המדינה	 של	 ההיסטוריה	 ,לגבי	 המשלחת	
שלנו	חלק		אישי	בביסוסה	הביטחוני	,השאירו	רושם	עז	על	כל	

חבריה	.
הפתעה	נעימה	ובלתי	צפוייה	–	ביקור	בפתיחת	התערוכה	של	
שוטרים	אומנים	,אשר	אורגנה	והתקיימה		על	ידי		ד"ר	יהודה	
יצירות	 	כאחראי	תחביבים	באיפ"א.	 ,	המשמש	גם	 גולדשטיין	
ברמה	 שהיו	 הציורים	 וכן	 ומתכת	 אבן	 בעץ,	 ,פסלים	 האומנות	

גבוהה	ביותר	,היוו	חוויה	בלתי	רגילה	לאורחים.
תערוכת	 לקיום	 הצעה	 	 הועלתה	 בתערוכה	 הביקור	 בסיום	
שראש	 הצעה	 	, והרומני	 הישראלי	 לסניף	 	 משותפת	 אומנים	
המשלחת	הרומנית	,מר	פלורין	ספתה	,קיבל	אותה	בברכה	.	
במהלך	ארוחת	ערב		,	התקיימה	פגישה	מרגשת	של	המשלחת	
נסר	 מר	 של	 בראשותו	 ברומניה,	 השנה	 שבקרה	 הישראלית	
נסראלדין		גזבר	איפ"א	ישראל	עם	המשלחת	הרומנית	,וזאת		
לאור	העובדה		שהם	עצמם	ביקרו	אצל	חלק	מהאורחים	,	שם	
ברומניה.	חיבוקים,	נשיקות		סיפורים	משותפים	וכמובן	הענקת	

תשורות		ליוו	את	הערב	.

בערב	 גם	 	 בארץ,	 המשלחת	 סיור	 ימי	 כל	 לאורך	 	 וכדרכה	
האחרון	,	גב	ענת	ביבר	-	רכזת	האירוח	של	המשלחות	בארץ	,	

דאגה	שהערב	יהיה	יפה	ומהנה		עד	לפרט	האחרון	.
,	נוכחותו	והשתתפותו	של	מר	יעקב	טרנר	,הנשיא	 מעל	לכל	
שלנו	,	אשר	כבר	בפגישתו	הקודמת	עם	המשלחת	.					ראש	
המשלחת	 ,כראש	 ספתה	 פלורין	 ד"ר	 	 הרומנית	 המשלחת	
וכחבר		בנשיאות	איפ"א	רומניה	הודה	על	האירוח	היפה	שלה	
זכו	חברי	המשלחת		וכן	ציין	באופן	מיוחד	את	הקשרים	הטובים	
וההדדיים	שבין	איפ"א	רומניה	ואיפ"א	ישראל	וכן	באופן	מיוחד	
דסק	 כראש	 ולי	 גולדשטיין	 יהודה	 ,לד"ר	 ביבר	 לענת	 	 הודה	
רומניה		על	כל	אשר	עשינו	למען	הצלחת	הביקור		בישראל.

משלחת	 של	 ומהנה	 ,יפה	 מוצלח	 ביקור	 עוד	 הסתיים	 ובכך	
רומנית	בארץ.

–אני	 בישראל	 שהותם	 תקופת	 בכל	 המשלחת	 של	 כמלווה	
מסכם	–	שקיבלנו	לביקור	20	אנשי	משטרה	אשר	את	ישראל	
מכירים	אך	ורק		מהעיתונות	ובתום	הסיור	היפה	והמהנה	בארץ	
,חזרו	הביתה	לרומניה	20	שגרירים	של	רצון	טוב	לישראל.		

ח
רו
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ביקור במשטרת בוורלי הילס
יוסי אסייג

בשם	 חדרה	 מתחנת	 שוטר	 לאס-ווגאס,	 במשטרת	 ביקרנו	
וכותב	שורות	אלו.	הביקור	היה	מרשים,	האירוח,	 תומר	מזרחי	
בוורלי	 במשטרת	 לבד	 ביקרתי	 כן	 כמו	 שקיבלנו	 וההסברים	
סיור	 לי	 ערך	 בלונדי	 בשם	 שוטר	 –אנג'לס,	 בלוס	 -הילס.	
וחברית	 מרשימה	 מאוד	 בצורה	 התקבלתי	 משטרה,	 בתחנת	
כולל	סיור	והסברים	על	עבודת	המשטרה	באזור	והיכרות	עם	
בלוס-	 מקומי	 שריף	 עם	 נפגשנו	 באקראי	 לעבודה.	 עמיתים	
מקצועיות.		 חוויות	 על	 בשמחה	 מזמנו	 לנו	 	שתרם	 אנג'לס,	
ובכל	 שוטר	 כל	 עם	 מיידי	 ליצור	קשר	 ניתן	 איפ"א,	 באמצעות	

מקום	וזו	מהות	הארגון.

סיכום שנת העבודה בתחום הנסיעות
רכז נסיעות , אלכס זלקוביץ'

גם	 שעברה,	 בשנה	 מוצלחת	 ונופש	 תיירות	 לעונת	 בהמשך	
חברי	 חלק	 נטלו	 שבהן	 פעילויות	 של	 שפע	 ביצענו	 זו	 בשנה	

איפ"א	רבים	ובני	משפחותיהם.
השנה	נוספו	לתוכנית	יעדים	שונים	בחו"ל	וכן	בארץ,	תוך	שאיפה	
להרחיב	את	הקשרים	הבינלאומיים	עם	מדינות	נוספות	לאילו	

שאיתן	הקשר	נשמר	כבר	שנים	רבות.	
בפעילויות	 להשתתף	 החברים	 על	 ולהקל	 לעודד	 מנת	 על	
היוצאים	 את	 סבסדה	 איפ"א	 נשיאות	 זו	 בשנה	 גם	 השונות,	
לטיולים	מאורגנים	בחו"ל	ב-100$	למשתתף,	כמו	כן,	ב-200	
₪	את	הנופשונים	ברחבי	הארץ,	וב-50	₪	נוספים	את	הסיורים	

והטיולים	החד-יומיים	שנערכו	ביוזמת	יו"ר	הסניפים.
כנפי	 חברת	 עם	 הדוק	 פעולה	 בשיתוף	 המשכנו	 השנה,	 גם	
ובמחירים	 ביותר	 הטובים	 הדילים	 את	 לקבל	 מנת	 על	 משק,	
איפ"א	 באמצעות	 שפורסמו	 לחו"ל	 בטיולים	 אטרקטיביים;	
שפורסמו	 בארץ,	 בנופשונים	 חברים.	 	939 השנה	 השתתפו	
ובנופשונים	 בטיסות	 חברים.	 	817 השתתפו	 איפ"א	 באמצעות	
בחו"ל,	תוך	ניצול	ההנחות,	השתתפו	השנה	1,626	חברים.	כמו	
כן,	במסגרת	הדרכה	ליו"ר	הסניפים	נערך	סיור	באתרי	הנופש	

השונים	בארץ,	בו	השתתפו	חברים	רבים.

פעילות בינלאומית - 
בעולם,	 השונים	 איפ"א	 סניפי	 בין	 משלחות	 חילופי	 במסגרת	
השנה	יצאו	7	משלחות	שבהן	השתתפו	סה"כ	98	חברים.	

במסגרת	טיולים	מאורגנים	לחו"ל,	סבסדנו	השנה	167	חברים,	
בסך	100$	כל	חבר.

כנסים	ואירועים	בינלאומיים	בחו"ל	-	ב-7	אירועים	שונים	ברחבי	
העולם	השתתפו	סה"כ	29	חברים.	

השנה	טרם	נסתיימה	ולכן	אנו	ממשיכים	בתנופת	העשייה,	תוך	
ניצול	תרבות	הפנאי	בקרב	חברינו	 מטרה	לעודד	את	המשך	
תיירותית	 תוכנית	 נפרסם	 הקרובים	 ובימים	 המשפחות	 בני	

לעונת	החורף	הבאה	עלינו	לטובה.	
ולבסוף,	תודתי	נתונה	לכל	אשר	עמלו,	לא	חסכו	מעצמם	ואשר	
אל	 הכוח	 מן	 התוכנית	 להוצאת	 בידי	 לסייע	 כדי	 רבות	 טרחו	

הפועל.	

נסיעות

ת
עו

סי
נ

אלכס זלקוביץ

מגמות לשנת העבודה 2009-2010

לחו"ל	 המשלחות	 חילופי	 במסגרת	 הקבוצות	 מספר	 הגדלת	
ואת	מספר	המשתתפים	בהן.

ובפורומים	 הבינלאומיים	 בכנסים	 ישראל	 איפ"א	 סניף	 ייצוג	
לחו"ל,	 המאורגנים	 הטיולים	 מסגרת	 הרחבת	 בעולם.	 השונים	

תוך	גיוון	מדינות	היעד	והמשך	סבסוד	פעילות	זו.
הרחבת	נושאי	הטיולים	/	סיורים	ונופשונים	בארץ,	תוך	הגדלת	
הסבסוד	לפעילות	זו.	בניית	בנק	חדרים	באתרי	תיירות	הפנים	

האטרקטיביים	בארץ	בכל	עונות	השנה.
המשך	מגמת	הדרכה	ליו"ר	סניפים,	תוך	ביצוע	מספר	סיורים	
לימודיים	בארץ.	איפ"א,	כארגון	גדול,	חזק	ומשפיע,	שאינו	שוקט	
על	שמריו,	נמשיך	יחד	במלוא	המרץ	את	הפעילות	למען	רווחת	
חברינו	ובני	המשפחות,	תוך	למידה	מתמדת	והפקת	לקחים.
כולי	תקווה,	כי	בעזרת	יו"ר	הסניפים	נצליח	להרחיב	את	הפעילות	

בקרב	חברינו	בכל	המגזרים..
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חברות באיפ"א יוצרת קשרים בעולם
פקד פאול טימקובסקי, קצין איסוף מרחב איילון

בחודש	אוגוסט	ביקרתי	עם	משפחתי	ברוסיה	-	עיר	רז'ב	
)	כ-200	ק"מ	מעיר	מוסקבה(.

לפני	הביקור,	הוברר	לי	שבעיר	רז'ב	מתגורר	נשיא	איפ"א	של	
מחוז	מערבי	טבר	)טבר	-	עיר	גדולה	כ-250	ק"מ	ממוסקבה,	
מחוז	טבר-כולל	כ-15	ערים	קטנות	יותר	ובניהן	עיר	רז'ב(		-	

רפ"ק	בגמלאות	-	אנטולי	אנטרופוב.

וביום	 במקום	 שמתגורר	 חמי	 דרך	 אנטולי	 עם	 קשר	 יצרתי	
הגעתנו	פגשנו	בו	בשדה	תעופה	במוסקבה.

לנו	 שניתנו	 וכבוד	 לב	 לתשומת	 זכינו	 שלנו,	 הביקור	 במהלך	
מקומית	 משטרה	 מוזיאונים,	 יפים,	 במקומות	 רבים	 .ביקורים	

ועוד	חוויות	רבות.

לציין	שאנטולי	אנטרופוב	עצמו	לא	היה	בישראל	ומתכנן	להגיע	
לכאן	בשנה	הבאה.

ברצוני	להביע	תודה	רבה,	לאנטולי	אנטרופוב	דרך	עיתון	איפ"א,	
לשם	חיזוק	קשרים	עם	סניפי	איפ"א	ברחבי	העולם.

אומרים	נכון,	שחברי	איפ"א	הם	כמו	אחים...

משטרתי	 במחסום	 אנטרופוב	 אנטולי	 איפא	 נשיא	 עם	 ביחד	
בכניסה	לעיר	רז'ב.

יחד	עם	נשיא	איפ"א	של	מחוז	טבר	אנטולי	אנטרופוב	

הרב אשר מלמד
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 סיכום שנת עבודה רכז דת, רווחה ומורשת
הרב אשר מלמד רכז דת, רווחה ומורשת

גדול	בשיתוף	חברי	איפ"א	שומרי	 שנת	2009	מסמלת	מפנה	
מסורת	ובכלל.	הדבר	בא	לידי	ביטוי	בכמות	הפונים	להשתתפות	

בסיורי	מורשת	וביקור	באתרי	קברות	צדיקים.
לאור	ההצלחה	בכמות	המשתתפים	והביקוש	הרב,	גם	השנה	
אנו	נשים	דגש	לכל	המגזרים	ולכל	הדתות	והעדות,	אני	שמח	

שגם	העדה	הדרוזית	נטלה	חלק	נכבד	בפעילות	זו.
אחיד	 באופן	 התקציב	 עוגת	 חלוקת	 על	 דגש	 הושם	 השנה	
ושוויוני	לכל	המגזרים.	תגובות	החברים	מסיורי	קברות	צדיקים	
היו	תגובות	נלהבות	והתקבלו	מכתבי	תודה,	לשמחתי	הורגשה	

גם	פעילות	הקצונה	הבכירה	של	משטרת	ישראל.
ונותנים	ביטוי	הולם	 זו	תורמת	רבות	לתדמית	הארגון	 פעילות	

לפעילות	חברי	איפ"א	ושומרי	המסורת	ובכלל.
להלן	סיכום	הנתונים	של	מס'	המשתתפים	באירועים:

סיוע	לשוטרי	מחוז	הדרומי	,	שי	אישי	לכל	שוטרי	המחוז	במסגרת	
עופרת	יצוקה.	סיורי	מורשת,		השתתפו		כ-	810	חברים	,	לסיורי	

מורשת	וקברות	צדיקים	מ-	27	סניפים.
יו"ר	הסניפים,120	יחידות	שכללו	מגבת	 שי	לחולים	באמצעות	
+	ספרון	תהילים	וברכת	הרב	לעדות	אחרות	ניתן	במקום	ספר	

תהילים	-	עט+	מחזיק.
	5,000 עד	 	500 של	 בסכום	 חברים	 	53 ל-	 הוענק	 רווחה,	 סיוע	

תחום	סיוע,	רווחה	לחברי	איפ"א אלף	₪.	
גם	השנה	תקציב	הרווחה	נוצל	עד	תום	לפני	מועד	סיום	השנה	
בשל	המקרים	הקשים	שהוצגו	לוועדה	ובשל	כך	הוגדל	תקציב	
במצוקה	 לחברים	 בסיוע	 מינימאלי	 מענה	 לתת	 כדי	 הרווחה,	

בהיבט	הרפואי	עפ"י	הקריטריונים	שנקבעו.
קביעת	סכום	הסיוע	נעשית	בעבודת	מטה	מסודרת	וברגישות	
וכל	 איפ"א	 ומבקר	 הרווחה	 ועדת	 חברי	 בהשתתפות	 הראויה	

בקשה	נבדקת	באופן	יסודי	עפ"י	הקריטריונים	שהוגדרו.
לאור	מגבלות	התקציב	אנו	עושים	מאמצים	לחלוקת	התקציב	
למקסימום	חברים	בסכומים	עפ"י	חומרת	המצב	הרפואי	של	
אותו	חבר.	תחום	זה	יהיה	בסדר	עדיפות	ויעשה	מאמץ	למצוא	
לסייע	 בכדי	 התקציב	 את	 ולהגדיל	 נוספים	 מימון	 מקורות	

לחברים	נזקקים,	בסכומים	יותר	גבוהים.
ואריכות	 החלמה	 זה,	 לסיוע	 הזקוקים	 החברים	 לכל	 מאחלים	
ימים.	לסיכום,	שנה	זו	הייתה	שנה	מוצלחת	בתחום	העשייה	של	
דת	 מוצרי	 בתחום	 אישי	 באופן	 סיוע	 גם	 נתנו	 ומורשת	 רווחה	
וייעוץ	ברמה	האישית	לכל	החברים	שפנו	אלי	במסגרת	תפקידי	

כרב	וכחבר.
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מילו בכמן

זכיתי	בהגרלה	ונבחרתי	כמתורגמן	של	הקבוצה.	מטבעי	אינני	
אוהב	טקסים,	אך	מה	לא	עושים	למען	החברה.	עם	יד	על	הלב,	
לא	סתם	חברה.	היינו	20	אנשים,	חצי	מהם	גמלאים.	שוטרים	
משמר	 שב"ס,	 קציני	 שני	 היום,	 של	 שוטרים	 כמוני,	 לשעבר,	
הגבול,	דרוזים,	נוצרים,	רומנים,	מרוקאים.	בקיצור:	חתך	נאמן	
של	עם	ישראל.	כן,	תגידו,	אך	המין	היפה	לא	יוצג.	אכן.	למה?		

כובע	.	אני	עוד	בחיפושים	אחרי	ההסבר.....
מסלול	הטיול	היה	מעניין,	עם	נופים	יפיפיים.	בוקרסט	-	פושקאני-
מזג	 מוטל	מעץ	בעמק	משגע.	 מין	 כאן	מצאנו	 וראנצה,	 אזור	
וליווה	 ,	לא	גשם,	לא	לחות	 האוויר	היה	עשר,	לא	חם,	לא	קר	
אותנו	לאורך	כל	הטיול	.	לא	סיפרתי	לחברה	,	אך	רוב	רעידות	
אדמה	ברומניה	באות	מאזור	וראנצה.	כאן	המוקדים.	אחרונה	
ברעידות	האדמה	הייתה	ב-1977	שגרמה	נזקים	עצומים	בכל	

שטח	רומניה	ואלפים	נספו	בה.
ביקרנו	בכרם	פאנצו	ובמפעל	ליצור	יין.	רומניה	מעצמה	בתחום	
ויינות	פאנצו	,	קוטנארי,	אודובשתי	וכו'	מוכרים	ומוערכים	בכל	
לילית	בליווי	אורגניסט,	 העולם.	חזרנו	למוטל	לארוחה	חגיגית	
הזדמנות	להוספת	קלוריות	והורדתן	ע"י	ריקודי	עם	רומניים	בהם	
הצטיינתי	פעם	,	בגיל	ובמשקל	אחר.	צעירה		מקומית,	שוטרת,	

עזרה	לי	בחילוץ	העצמות	והזכירה	לי	ימים	טובים	יותר.	
למחרת	ארזנו	ונסענו	לכיוון	אזור	בוקובינה	.	יום	שלם	של	נסיעה	
,	א-לה	שוויץ	ועל	המילה	שלי.	מאות	 ,	הרים	ומישור	 בואדיות	

קילומטרים	של	דרך	צרופת	הנאות	נופיות.	קלאסה.	
שוב	מוטל	בשטח	ענק,	ירוק,	עם	אוויר	צלול	כיין	וריח	שושנים.	

וורונץ,	 מנזרי	 כמו:	 	, שונים	 למקומות	 יום	 כל	 קפצנו	 מכאן	
סוצביצה,	מולדוביה	-	אתרי	אונסקו	,	מנזר	פותנה,	שם	קבור	
סטפאן	הגדול,המנהיג	המרשים	ביותר	של	רומניה	בכל	הדורות	
,	שלחם	בטורקים	ויכול	להם	לא	פעם.	ביקרנו	בגבול	אוקריינה	
לאחת	 לרוב.	 רומנית	 דוברי	 ואנשי	בטחון	 שוטרים	 פגשנו	 שם	
האוקראיניות		קראו	סימונה.	מייד	ארגנתי	מקהלה	ששרה	לה	
"סימונה	מדימונה".	הבחורה	,	מרוב	התרגשות	החלה	לבכות	.	

מרגש	עד	דמעות....
ערב	מנגל	עם	סטייקים	,	נקניקיות	חריפות	ומיטיטי,	יעני	קבאב	
בשפתנו	.	איך	אפשר	בלי.	הריח	והטעם	רודפים	אותי	עד	היום.
והנקודה	היהודית.	ביקרנו	בבית	הכנסת	ברדאוצי	,	עזוב,	ניזוק,	
עלוב,	סגור.	בעיר	ואזור	בהם	חיה		פעם	קהילה	יהודית	ומכובדת	
,	בעלת	אמצעים	והשפעה	.	מצב	שמעורר	רחמים.	לעומתו,	בית	
תענוג	 	, ומבפנים	 מבחוץ	 לתפילות	 משופץ	 בברשוב	 הכנסת	
לבקרו.	קיבלנו	הסברים	בעברית	ואכלנו	צהריים	במקום.

היה	 החיה	 שהרוח	 נרות,	 והדלקנו	 שבת	 קבלת	 טקס	 ערכנו	
ישראל,	ע"פ	הסברם,	 ממן.	במקום	התאכסנה	קבוצה,	אוהדי	
יחד	 מסיונרים	מתוחכמים	ע"פ	הבנתי.	מה	שכן	-	עשו	שמח	

אתנו	והשיא	היה	כאשר	שתי	הקבוצות	שרו	התיקווה.
יום	 	. ברשוב	 לכיוון	 הדרמנו	 בסוצביצה	 לילות	 שלושה	 אחרי	
עמוס	נסיעה,	כ-400	ק"מ	,	עם	נופים	שהזכירו	לי	הרי	האלפים	
והרוקי.	עברנו	אך	לא	עצרנו	במפתחות	הביקאז	ובאגם	האדום,	
מקומות	שחובה	להרגיש	אותם	ברגל	ולא	באוטובוס.	עם	רדת	
רמה	 בעל	 ארו	 במלון	 והתאכסנו	 לברשוב	 הגענו	 החשיכה	
גבוהה	במיוחד.		אחרי	התרעננות	יצאנו	למסיבת	סיכום	ופרידה	
של	 בנוכחותה	 חידוצילור	 קוליבה	 במסעדת	 ברשוב	 בפיואנה	
הנשיאות	הארצית	והמקומית	.	נישאו	נאומים	,	הוחלפו	תשורות	
לנו	 שהנעים	 )להקה(	 טארף	 בלווי	 כמובן	 המלך,	 כיד	 ואכלנו	

מוזיקה	עממית	רומנית	בכל	הקצבים.	הרגשתי	בבית.
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 רומניה טיול מצולם
שמואל בוחבוט

הפעם,	לשם	שינוי,	לא	סיפור	כתוב,	אלא	סיפור	מצולם.
באר-שבע	 בתחנת	 	,1972 משנת	 ישראל	 במשטרת	 שירתתי	
כרכז	 שם	 שרותי	 שנות	 ורוב	 כסייר	 דרכי	 את	 התחלתי	 שם	
מודיעין,	כקצין	חקירות,	קצין	סיור,	רמ"ס	תחנת	אופקים	ובשנת	
1991	עברתי	למחוז	תל-אביב.	בתפקידי	האחרון	שמשתי	כקצין	

אבטחה	ורישוי	מחוזי.

אני	מצלם	משחר	ילדותי	ומזה	מספר	שנים	משתייך	למועדון	
הצילום	 לאומני	 תואר	 ובעל	 לציון,	 בראשון	 הצילום	 אומני	

A.IPAS		,בישראל

ברשוב	,	לטעמי,	היא	העיר	היפה	ביותר	ברומניה	והיא	חלק	מאזור	
טרנסילבניה	שפותח	ונבנה	בזמנו	ע"י	פרנץ	ג'וזף	והאימפריה	
האוסטרו	הונגרית	מלפני	מאה	שנה	ויותר.	טרנסילבניה	סופחה	
סופית	לרומניה	ב-1918	ומאז	היא	חלק	אינטגראלי	ממנה.

דרקולה,	 ובטירת	 בראן	 בארמון	 רשנוב,	 במצודת	 	ביקרנו	
במדרחוב	היפהפה	וסיימנו	עוד	יום	בנסיעה	למויזו	דמטה,	מקום	
נפלא,	בין	הרים,	נהרות	וואדיות,	שם	אכלנו	ארוחה	דה	לוקס.
יו"ר	המשלחת	נסר	נסראלדין	,	השתדל	והצליח	לרצות	את	כולם	
ונתן	לנו	הרגשה	שיש	על	מי	לסמוך.	הוא	וסגנו	תאייר	העבירו	
והמיומנות	 ההשקעה	 על	 חן	 חן	 	. טעויות	 ובאפס	 ברמה	 טיול	

שהביאו	להצלחה	טוטאלית.	
שחזר	 עד	 אותו	 וליווה	 שאושפז	 לחולה	 שדאג	 להארי	 תודה	

לישראל	.	
תודה	לכל	הקבוצה,	תלכיד	של	חן,	חכמה	ורצון	טוב	שבלעדיהם	

לא	היינו	מצליחים	.
ויוה	רומניה	-	מדינה	עם	יופי,	אופי,	אוכל	טוב	ואנשים	נהדרים.

ויוה	ישראל	ואיפ"א	-	על	עשייה,	רמה	ודאגה.	תודה.

אוהב	לצלם		בארץ	ובחו"ל,	צילום	ארכיטקטורה,	נופים	אורבניים,	
עירום,	טבע	ובעלי	חיים,	צילומי	רחוב	,פולקלור,,	ועוד...

ובחו"ל,	 בארץ	 ותחרויות	 בתערוכות	 פורסמו	 מתמונותי	 רבות	
של	 משרדים	 מפארות	 שלי	 התמונות	 מאוסף	 רבות	 תמונות	
אח"מים	בכל	הארץ,	לאחרונה	48	מתמונותי	מוצגות	במסדרנות	
מטה	מחוז	תל	אביב	החדש	ברחוב	סלמה	.																																																																																																																		

	התמונות		בכתבה	זו	צולמו	במהלך	טיול	מאורגן	בחסות	איפ"א	
בהרי	הקרפטים	ברומניה,	שוטרים	רבים	נטלו	חלק	בטיול	זה.
לראות	 ניתן	 הירק	 מרבדי	 בתוך	 ומרהיבים,	 טבעיים	 הנופים	
כפרים	קטנים	ולעתים	בתים	בודדים	בתוך	צמחיה	ויערות	בהם	
מזון	 המחפשים	 דובים	 לפגוש	 ניתן	 שונים.	 חיים	 בעלי	 שוכנים	

ולשם	כך	מגיעים	לשולי	הכביש.
ק"מ	 	170 במרחק	 תושבים	 כ-300.000	 עם	 ברשוב	 העיר	
לראות	 ניתן	 הרחובות	 ובקצות	 ביערות	 מוקפת	 מבוקרשט	
מתפרנסים	 התושבים	 העיר.	 את	 המקיפים	 ועצים	 צמחיה	
מתעשייה	מסחר	ותיירות.	בניינים	היסטוריים	מפארים	את	מרכז	
העיר	העתיקה	לאורך	מדרחוב	שוקק	חיים	ומהווה	מרכז	בילוי	

לתושבים	ולתיירים.
כמו	כן	המסלול	כלל	ביקור	בכנסיות	ובתי	כנסת	עתיקים,כפרים	

ביקור	בסיגישוארה	פויאנה	ברשוב	,סיניאה	ובוקרשט.
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משלחת נשיא איפא ישראל בהונגריה מכתב 
תודה

ברצוני	להביע	את	תודתי	והערכתי	לכם	על	כך	שבחרתם	בי	
לקחת	חלק	במשלחת	להונגריה	במסגרת	ביקור	נשיא	איפא	

ישראל	בהונגריה.
הזכות	הגדולה	להכיר	את	מר'	וגב'	טרנר	באופן	אישי	זו	זכות	
מיוחדת	במינה	שלא	רבים	מקבלים	אותה	ועל	כך	אני	מודה.
למדוד	 היה	 ניתן	 לא	 טרנר	 למר	 ובפרט	 לנו	 שהעניקו	 הכבוד	
בגלל	 במיוחד	 בתפקידו	 לו	 שני	 שאין	 להבין	 שגרם	 מה	 אותו.	

אישיותו.
המשלחת	הייתה	מאוד	מיוחדת	באנשיה	שכל	אחד	הוא	אישיות	

בפני	עצמו	וזה	גרם	לדינמיקה	טובה	ומיוחדת.
הוא	 שלו	 השני	 שהשם	 זליקוביץ	 אלכס	 למר'	 מיוחדת	 תודה	
הכיר	 לא	 שהוא	 כזה	 דבר	 אין	 שהגענו	 מקום	 בכל	 הונגריה.	

ובזכותו	העניקו	לו	ולנו	יחס	של	משפחה.	
אנרגיות	 שהקרינה	 הדסה	 את	 מיוחדות	 מאוד	 נשים	 הכרתי	

חיוביות	לכל	האורך	הימים.
את	אושרי	שהיא	הקצינה	שלוותה	אותנו	לאורך	השהייה.	דרך	

אגב	זו	התאומה	שלי	בהונגריה	בכל	המובנים.
במינו,הכרתי	 מיוחד	 היה	 טרנר	 אריאלה	 גברת	 עם	 המפגש	

אישה	חזקה	ומעניינת	.
במשלחת	היה	אדם	שכל	אישה	בהונגריה	הייתה	במתח	כאשר	

הוא	היה	נכנס	לחדר.	מדובר	במרק	שאין	שני	לו.
אלכס	 ולמר'	 אילוז	 דוד	 מר'	 איפא	 למנכ"ל	 מיוחדת	 תודה	

זליקוביץ	על	האימון	והיחס	החם	.
אני	מאחלת	המשך	שיתוף	פעולה	פורה	עם	נשיאות	איפא	.

אני	לרשותכם	תמיד,
						תודה	מכל	הלב, 	 	 	
							פנינית	גנון	שיין 	 	 	
					ס'	יו"ר	סניף	שפלה 	 	 	

ביקור נשיא איפ"א מר יעקב טרנר בהונגריה
אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות

רבות,	 אנו	שוקדים	 הבינלאומיים	שעליהם	 במסגרת	הקשרים	
ערך	בראשית	חודש	ספטמבר		נשיא	איפ"א	מר	טרנר	ביקור	
בהונגריה.	המארח	של	מר	טרנר	היה	מפקד	משטרת	בודפשט	

גנראל	ד"ר	טוט	גאבור.
רכזים	 שלושה	 טרנר,	 מר	 של	 רעייתו	 אריאלה,	 נלוו	 לביקור	

מהשטח	והחתום	מטה	ששימש	גם	כמתורגמן.
הקבוצה	 חברי	 נחשפו	 בקפידה	 שתוכנן	 הביקור	 במהלך	
לעבודת	המשטרה	בהונגריה,	נפגשו	עם	הקצונה	הבכירה,	עם	
נשיא	איפ"א	הונגריה,	שרק	נבחר	לאחרונה	ועם	חברי	איפ"א	

מהשורה.
באתרים	 ביופיים.	 המדהימים	 התיירות	 באתרי	 סיירה	 הקבוצה	
שהינו	 דוהין	 ברחוב	 הגדול	 הכנסת	 בבית	 לרבות	 ההיסטוריים	

מבנה	מרשים	ונחשפו	לנופיה	המרהיבים	של	הונגריה.
למארחים	נודע	על	שורשיו	ההונגריים	של	מר	טרנר	)	אביו	יליד	

העיר	דברצן(.
וכאות	הוקרה	לאורח	,	איתרו	את	הבית	שממנו	האב	עלה	לארץ	
ישראל	בשנות	השלושים	וכן	את	בתי	קרובי	משפחתו	שחלקם	

עדיין	עומדים	על	תילם.
בעיר	דברצן	שהינה	השנייה	בגודלה	בהונגריה,	מתקיימים	חיי	
ידי	מרכז	הקהילה	 יהודיים	אינטנסיביים	שמנוהלים	על	 קהילה	

בראשות	רב	מירושלים.
בעת	ביקורנו	במרכז	זה	קבלנו	מידע	על	קרובי	משפחה	של	
מר	טרנר	שחיו	בעיר,	נפטרו	ונקברו	בבית	העלמין	היהודי.		

ואיתרנו	בעזרת	השומר	במקום,	 ביקור	בבית	הקברות	 ערכנו	
למשפחת	 ששייכים	 השישים	 משנות	 ישנים	 קברים	 שלושה	

טרנר.
לציין	שהביקור	זכה	להתעניינות	רבה	בהונגריה	ומר	טרנר	לווה	

על	ידי	הקצונה	הבכירה	של	המשטרה.
לסיכום,	הביקור	היה	מוצלח	ביותר	והוסיף	להעמקת	הקשר	בין	

חברי	הארגון.

שנפלה	 הנפלאה	 החוויה	 על	 האדיבים	 למארחנו	 מודים	 אנו	
בחלקנו.
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אירוח נשיא איפ"א ישראל  מר יעקב טרנר
בהונגריה

הדסה מורג , סגן יו"ר סניף גמלאי איפא , חיפה.

עם	 מישראל	 משלחת	 יצאנו	 	,1-7.09.09 התאריכים	 בין	
הונגריה	 במשטרת	 לאירוח	 	, טרנר	 מר	 ישראל	 איפ"א	 נשיא	

בבודפשט.
ונציגי	 ,	חכו	לנו	נציגי	המשטרה	 עם	הנחיתה	בשדה	התעופה	
.	קבלת	הפנים	הייתה	חמה	ולבבית	עם	זרי	 איפ"א	המקומית	
פרחים	,	משקאות	חמים	וקרים.		ההרגשה	הייתה	טובה	מאד.
למלון,	 אותנו	 הסיעו	 משטרה	 אופנועי	 	2 בליווי	 מפואר	 רכב	

במרכז	העיר,	ליד	נהר	הדנובה.
היה	 לנו	את	הדרך	כדי	לכבד	אותנו.	האירוח	 פינו	 האופנועים	
מושלם	בכל	המובנים.	ביקור	בתחנות	משטרה,	מוזיאון	הטרור,	
הכנסת	 בבית	 הקלייזמרים,	 וקונצרט	של	 	, איכותיות	 מסעדות	

הגדול,	בבודפשט.

,	בזמן	 ,	שבה	חיה	 חוויה	מיוחדת	הייתה	הנסיעה	לעיר	דברצן	
מלחמת	העולם	ה-2	,	משפחתו	של	מר	טרנר.

המשפחה	גרה	כמעט	בכל	בית	לאורך	הרחוב.	נכנסנו	לנגריה	
גדולה	אשר	באחד	מחדריה	הם	חיו	בזמן	המלחמה	,	אביו	של	
מר	טרנר	ומשפחתו.		ליד	החדר	היה	מטבחון	ושירותים	,	כפי	
שהיו	בזמן	המלחמה	וכיום	מתגורר	בה	אחד	מעובדי	הנגרייה.	
ביקרנו	בבית	הקברות	,	שחלקו	הרוס	וחלקו	משופץ	ע"י	קרובי	
משפחה	שבין	החיים.	זה	חזק	בי	את	התחושה	,	כי	אסור	לעם	

ישראל	,	לשכוח	את	מה	שעברנו	בשואה	מול	כל	האנטישמיות	
אז	ועד	היום.

כבוד	רב	נתנו	המארחים	המלווים,	למר	טרנר.		הקשבה	רבה	
ומרשימה.		 עניינית	 בצורה	 ענה	 השאלות	 ולכל	 לדבריו	 הייתה	

המידע	של	מר	טרנר	רב	ביותר	.
פשוט	אדם	נפלא.	מי	ייתן	וירבו	אנשים	כמותו.

כל	אנשי	המשלחת	,	היו	מעולים	וייצגו	את	איפ"א	בכבוד	רב.

ת
עו

סי
נ
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סניפים סדירים

אורי אסף

חיזוק מערך הסניפים הסדירים
אורי אסף רכז סניפים

עושים	 באיפ"א	 אנו	 הנוכחית,	 הנשיאות	 תקופת	 רוב	 במהלך,	
העבודה	 במהלך	 הסדירים.	 הסניפים	 מערך	 לחיזוק	 מאמצים	

זיהינו	שתי	בעיות	מרכזיות		:
א.					ללא	שיתוף	פעולה	של	מפקדים	בכל	הרמות,	לא	ניתן	
להפעיל	את	הסניפים	הסדירים	לשביעות	רצון	חברי	הסניף.	

ב.						המבנה	הארגוני	של	הסניפים	בעייתי.	
חבריהם	 למען	 רבות	 עושים	 הפעילים	 הסניפים	 יו"ר	 מרבית	
ביטוי	בהרגשת	בשביעות	 לידי	 אינו	בא	 ובהצלחה,	אך	הדבר	
עבודה	 בשגרת	 צורך	 ויש	 מאחר	 הסניף	 חברי	 של	 הרצון	
מתואמת	עם	מפקדים,	ללא	תיאום	זה,	אי	אפשר	לקיים	פעילות	

פרודוקטיבית.	
ניתן	להיות	 ,	לא	 ומ"י	 ומסודרים	כמו	איפ"א	 גדולים	 בארגונים	
תלויים	באופי	הקשר	האישי	בין	מת"ח,	או	ממ"ר,	ליושב	ראש	

הסניף	שלו.
הקשר	צריך	להיות	מסודר	בנהלי	עבודה,	המחייבים	את	איפ"א	

מחד	ואת	משטרת	ישראל	מאידך.	
נהלי	 ויצירת	 למשטרה	 איפ"א	 גורמי	 של	 ההתחברות	 הליך	
פשוט,	 אינו	 ההליך	 ואיטי.	 ארוך	 הוא	 מפקדים,	 מול	 עבודה	
הוא	מחייב	ניסוח	מחדש	של	נהלים	ובהמשך	גם	שינוי	ארגוני	

במערך	הסניפים	של	איפ"א.
אני	לא	חושב	שיש	מישהו	החושב	שהמשטרה	תצטרך	להתאים	
קיומה	 עצם	 את	 ואיפ"א	שואבת	 מאחר	 	 לאיפ"א.	 עצמה	 את	
צריך	 ומסייע,	 תומך	 כגוף	 שאיפ"א	 שברור	 כך	 מהמשטרה,	
להתאים	את	עצמו	למבנה	ההיררכי	של	משטרת	ישראל	.	

כמו	שמעל	התחנה	יש	מרחב	ומעליו	מחוז	.	גם	ראשי	הסניפים	
צריכים	לתפקד	ברמת

מחוז	ברמת	מרחב	וברמת	תחנה	.	דהיינו,	יו"ר	סניפים	מחוזיים,	
ברמת	המחוז	שינהלו	את	ראשי	הסניפים	ברמת	המרחב,	ויו"ר	

סניפי	המרחב	ינהלו	את	ראשי	סניפי	התחנות.
יו"ר	סניפים	למפקדי	המחוזות,	מפקדי	 לאור	חוסר	הקשר	בין	
המרחבים	ומפקדי	התחנות,	יש	להפיק	לקחים	ולדבר	בשפה	

משטרתית	שכולנו	מבינים.
העצמאות,	 את	 לאבד	 הפוחדים	 איפ"א	 חברי	 כמובן	 יש	
בצורה	 פרוייקטים	 להוביל	 והיכולת	 החופש	 הדמוקרטיה,	
דמוקרטי,	 כגוף	 שאיפ"א	 להבין	 צריך	 מאידך,	 אבל	 בלעדית,	
שוויוני	ופתוח	לא	יכול	להתקיים	בתוך	משטרת	ישראל,	שאיננה	

כזאת,	
חלק	 להיות	 מנת	 שעל	 היררכית	 פיקודית	 במערכת	 מדובר	

ממנה	אנו	חייבים	להתנהל	באותה	שיטה	היררכית.		

)שיתוף	פעולה(	עם	מפקד	 "דיבור"	 לו	 סניף	שאין	 יושב	ראש	
יישאר	 הסניף	 איפ"א,	 במושגי	 או	 בתפקידו,	 יכשל	 היחידה,	

בהקפאה	עמוקה.
	אין	טעם	לבוא	בטענות	למפקדים,	האשמה	בנו,	באם	מפקד	
על	מנת	 איפ"א	שלו,	 ליושב	ראש	הסניף	 טובה	 צריך	לעשות	
לא	 שהשיטה	 משמע	 בשנה,	 פעם	 לכנס	 להגיע	 לשחררו	

עובדת.	
במשטרה,	המפכ"ל	מדבר	עם	מפקדי	מחוזות	ואלו	מנחים	את	
הממ"רים	והמת"חים.	באם	איפ"א	לא	תפעל	באותה	מתכונת,	

נמשיך	להמתין	ליושבי	ראש	סניפים	שלא	יגיעו	לכנס.	
בשנה"ע	2010	אנו	מתכוונים	להגיע	לשפה	משותפת	עם	פיקוד	
המשטרה	ולהמליץ	בפני	חברי	נשיאות	איפ"א	על	מבנה	ארגוני	
חדש,	של	הסניפים	הסדירים	במחוזות	שייתנו	שירות	טוב	לחברי	

איפ"א	במחוזות,	בלי	לבקש	"טובות"	מהמפקדים.

ניחומים:

נשיא	איפ"א
חברי	הנשיאות	איפ"א

מנכ"ל	איפ"א
צוות	המנגנון

משתתפים	בצער	המשפחות	על	מות	יקיריהם

ברעם דן ז"ל 
אברהם חיון ז"ל 
פנינה נגר ז"ל 
יוסף אלזיר ז"ל 
חיים דבש ז"ל 
צור אשר ז"ל 

ג'ראסי פדל ז"ל 
נאג'י נאסר אלדין,  ז"ל

פאדל גאנם ז"ל

אביהם של משפחת פאיז חלבי
אימא של מזל זליקוביץ
אחות של מזל זליקוביץ

" יהי זכרם ברוך "
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יום ילק"מ בית ספר אשלים בראשל"צ
רפ"ק עמרי עדיקה			

בתחילת	שנת	הלימודים	נערך	יום	ילק"מ	בבית	ספר	"אשלים"		
בראשל"צ.	היום	התקיים	תחת	הכותרת	"הקהילה	למען	החלש”.	
מטרת	היום	הייתה	להדגיש	בפני	התלמידים	את	הסיוע	שנותנת	
המשטרה	לחלש	בחברה	ולהצביע	על	האכפתיות	הקהילתית	

כמוטו	בפעילות	זו	.	
יחידת	 אביב,	 תל	 מחוז	 של	 הפרשים	 יחידת	 השתתפו	 ביום	
שהנעימה	 המשטרה	 תזמורת	 מרכז,	 מחוז	 של	 הכלבנים	
צפו	 שעות	 מספר	 במשך	 העברי.	 מהזמר	 נעימות	 לתלמידים	
קהילתי	 שיטור	 תנועה,	 חבלה,	 מז"פ,	 בתצוגת	 התלמידים	
והשיטור	העירוני	בראשל"צ	שיוצג	על	ידי	פקחי	החברה	לסד"צ	

וביטחון	.	
שקיבלו	 והעשרה	 חברה	 בשעורי	 הוטמע	 היום	 של	 הייחוד	
ספר	 "בית	 פרוייקט	 במסגרת	 המקומי	 מהמש"ק	 התלמידים	

בטוח"	.

יום ילק"מ בית ספר " עין הקורא "  בראשל"צ. 
 רפ"ק עמרי עדיקה   

האחרונה	 בשנה	 התאפיין	 בראשל"צ	 הקורא"	 עין	 	" ספר	 בית	
מספר	 	 סיפריים.	 ובית	 קהילתיים	 פרוייקטים	 של	 רב	 במספר	
גדל	 בראשל"צ	 לאק"מ	 האחרונה	 בשנה	 שהתנדבו	 ההורים	
או	 הורה	 הספר	 בבית	 תלמיד	 לכל	 וכמעט	 	, אחוזים	 	35 בכ-	
אח/ות	המתנדבים	ותורמים	לקהילה	.		אק"מ	ראשל"צ	החליט	
להודות	לבית	הספר	על	תרומתו	וארגן	יום	קהילה	בבית	הספר.	
את	היום	ניהלה	הרכזת	העירונית	של	החברה	לסד"צ	וביטחון,	
הגברת	לימור	בן	אהרון.	במהלך	היום	הוצגו	המיזמים	הרבים,	
בפרשים,	 צפו	 והתלמידים	 	, האק"מ	 עם	 הספר	 בית	 שקיים	

לסד"צ	 החברה	 פקחי	 וחבלה,	 תנועה	 ומיצגי	 מז"פ	 כלבנים,	
וביטחון,	והשיטור	הקהילתי.	

ולהורים	 תזמורת	המשטרה	הקדישה	מופע	מיוחד	לתלמידים	
ששילב	נעימות	מודרניות	לתלמידים	ונוסטלגיות	להוריהם	.
בסיום	היום	חולק	שי	צנוע	על	ידי	האק"מ	לתלמידים	.		

השיטור הקהילתי מתארח בדליית אל כרמל

נסר	נסאלדין,	מעבר	להיותו	ממונה	על	הגזברות,	הוא	גם	מארח	
מאפשר	 הביקור	 משלנו.	 ושוטרים	 מחו"ל	 לקבוצות	 מופתי,	
הכרות	עם	העדה	הדרוזית,	התרבות,	המנהגים,	השותפות	עם	

מדינת	ישראל,	המורשת	המשותפת.	
המחלקה	לשיטור	קהילתי	ביקרה	בדליה,	בבית	יד	לבנים,	בשוק	
ללמוד	 מה	 יש	 ויודע,	 שמכיר	 למי	 גם	 המקום.	 בנופי	 המקומי,	

והמקום	תמיד	יפה	ומסביר	פנים	לאורחים.

דצמבר 252009



כנס מרחבי של אק"מ שפלה בסימן 
"המתנדב במרכז העשייה"  

רפ"ק עמרי עדיקה

בתאריך	10.9.09	נערך	על	ידי	אק"מ	מרחב	שפלה,	כנס	מרחבי	
הפועל	 המרחבי	 המתנדבים	 למערך	 תודה	 להכיר	 שנועד	
במהלך	כל	השנה	בתחנות	וביחידות	מג"ב	הפועלות	בתחומי	

מרחב	שפלה	.
הכנס	נערך	בראשל"צ,	בהשתתפות	ממ"ז	מרכז,	קציני	מטה	
הרוש,	 בן	 שמעון	 תנ"צ	 שפלה,	 מרחב	 מפקד	 מרכז,	 ממחוז	

מת"חים	מתחנות	המרחב	וראש	עיריית	ראשל"צ.	
הוכרה	 תעודות	 חולקו	 	 איש	 כ-1500	 השתתפו	 שבו	 בכנס	
תרמו	 אשר	 מתנדבים	 וכמובן	 קהילתיים	 שוטרים	 למש"קים,	

תרומה	מיוחדת	ובלטו	בעשייה	קהילתית.
דברים	 שנשא	 הרוש,	 בן	 שמעון	 תנ"צ	 שפלה	 מרחב	 מפקד	
בערב	זה	הזכיר	את	עברו	במרחב	נגב	שבו	התחיל	בתפקיד	
רמק"מ,	וציין	את	הייחוד	של	אק"מ	שפלה	המשלב	את		הלחימה	
יום	 מידי	 	, יחידותיו	 וטיפול	בבט"ש	השוטף	על	מגוון	 בפשיעה	
ידי	 על	 המאוישות	 ניידות	 עשרות	 המרחב	 בגזרת	 מסיירות	
ההתנדבות		 ברוח	 המאופיינת	 שהציונות	 שמוכיחים	 מתנדבים	
לדברי	 בחיינו.	 מכובד	 לה	מקום	 ויש	 העולם	 מן	 פסה	 לא	 עוד	
יש	 הקהילתי	 לפן	 גם	 הרוש,	 בן	 שמעון	 תנ"צ	 המרחב	 מפקד	
המתנדבים	 ממשפחות	 מתחיל	 והוא	 	 בעשייה	 מכובד	 מקום	
שנותנים	רוח	גבית		למתנדב	וכלה	בקהילה	הקרובה	של	כל	

מש"ק,	שוטר	קהילתי	ומתנדב.
הצופים	 להקות	 האומנותי,	 בחלק	 הופיעו	 הערב	 במהלך	
האורתודוכסים	של	עיריית	רמלה	ולהקת	ריקוד	אותנטי	מסורתי	
של	העדה	הגרוזינית	ותזמורת	המשטרה	שהנעימה	לכל	אורך	

האירוע	.

"איפכא מסתברא"  באירועי חגיגות הזמר
 בראשל"צ  

רפ"ק עמרי עדיקה

המושג	"איפכא	מסתברא"	נודע	לציבור	הרחב	אחרי	מלחמת	
יום	כיפור	לאחר	שהסתבר	כי	לא	עמדה	לטובת	אמ"ן	הצה"לי	

שום	דעה	נגדית	לדעה	הרווחת	בניתוח	חומר	מודיעיני.
מפקד	 כשהיה	 פלד	 רפי	 תנ"צ	 טבע	 המשטרתי	 המושג	 את	
מרחב	שפלה	והנחה	להקים	בכל	אירוע	גדול	יחידה	שתורכב	
ומתנדבים	שתבחן	בתרגול	מעשי	את	הטריטוריות	 משוטרים	

הביטחוניות	באירועים	גדולים.	
את	השיטה	פיתח	סנ"צ	שאול	ציונית	בהיותו	ק'	אק"מ	מרחב	
שפלה,	שהקים	וטיפח	יחידת	מתנדבים	שהצליחה	לעבור	את	
צוות	 הורכב	 השנה	 גם	 נשלחה,	 אליהם	 הטריטוריות	 מירב	
"איפכא	מסתברא"	על	מנת	לבחון	את	הפרצות	באבטחה,	אלא	
שהשנה	הורכב	הצוות	מבסיס	הנוער	של	האק"מ	בראשל"צ.	
בבגדיהם	 שהוסתרו	 שונים	 באמצעים	 צוידו	 והנערות	 הנערים	
וניסו	לעבור	את	המחסומים	המשטרתיים	שהוצבו	סביב	אירועי	
הניסיונות	 את	 אזרחים.	 אלפי	 בהם	 וחגגו	 בעיר	 הזמר	 חגיגות	
לחדור	תיעד	רפ"ק	רפי	אפטר	מאק"מ	שפלה	והסרט	שהפיק	

הופץ	בקרב	הקצינים	בתחנה	לשם	הפקת	לקחים.
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רפ"ק עמרי עדיקה	

גדעון	 במילואים	 הסיירת	 לוחם	 היה	 	1973 באוקטובר	 	6 	 	- ב	
בוטוב,	בשעות	אחר	הצהריים,	במשימת	חילוץ	לוחמים	שנתקעו	
מצריים	 	17 מיג	 רביעיית	 	 חבריו.	 עם	 יחד	 בדרום	 במעוזים	
שזיהתה	אותם	החליטה	לחסלם	וצללה	לכיוונם,	ארבעת	חבריו	
,	אבל	למרות	 לצוות	נהרגו	במקום.	גדעון	בוטוב	נפצע	קשה	
הפציעה	החליט	לפגוע	במטוס	אחד	לפחות.	הוא	כיוון	את	העוזי	
שהיה	ברשותו	לעבר	מטוס	מיג	17	וירה	מחסנית	שלמה	לעבר	

המטוס.

ולמותו	 להפלתו	 וגרמו	 המיג	 במנוע	 לפגוע	 הצליחו	 הכדורים	
וחשבו	 מהנפילה	 נבהלו	 הטייסים	 חבריו	 המצרי.	 הטייס	 של	
שבידי	החייל	הישראלי	נשק	סודי	שיכול	להפיל	גם	אותם	וברחו	

מהמקום.

עם	 בהיסטוריה,	שהפיל	מטוס	 היחיד	 החייל	 הוא	 בוטוב	 גדעון	
תת	מקלע	עוזי	והרבה	אומץ	לב.	במדינות	אחרות	היה	לו	מקום	
אנדרטאות	 מקימים	 והיו	 הלאומי	 הגבורה	 במוזיאון	 כבוד	 של	
הוא	 בוטוב	 גדעון	 	 בראשל"צ	 הית"מ	 אבל	מתנדב	 לתהילתו,	
שקיבל	 פועלו,	 על	 ההוקרה	 תעודת	 שאת	 מאוד	 צנוע	 אדם	
מהאלוף	במיל'	אריק	שרון,	שם	לאחר	המלחמה	,	בבוידם.	הוא	
לאחר	שהמלחמה	 העובדה	ששנה	 כולל	 לשכוח,	 פשוט	 רצה	
שיקום	 בתהליך	 בארץ	 שונים	 חולים	 בבתי	 דיין	 היה	 הסתיימה	
ארוך.		את	סיפורו	הוא	מספר	בטבעיות	ולא	כל	כך	מבין	מה	
המצרי	 המלחמה	 במוזיאון	 שביקר	 מי	 כל	 אבל	 בו,	 המיוחד	
בקהיר,	שהוקם	על	מנת	לפאר	את	מלחמת	אוקטובר	המצרית,	
היא	מלחמת	יום	כיפור	הישראלית,	יכול	לשמוע	מהמצרים	את	
ה"	אגדה	"		על	הפלת	המיג	על	ידי	תת	מקלע	עוזי,	המצרים	
שניתן	 העובדה	 את	 וכל	 מכל	 הכחישו	 שהסובייטים	 טוענים	
להפיל	מיג	מכדורי	רובה		וטענו	שהפלת	המיג	על	ידי	חייל	בודד	

היא	חלק	מהדמיון	המזרחי	המצרי	.

לאחד	 נחשב	 קיומו	 את	 הכחישו	 הית"מ,	שהסוביטים	 מתנדב	
השקטים,	הצנועים		והאיכותיים	בית"מ	ראשל"צ.	מקבל	עליו	כל	
משימה	בזמן	המשמרת	ותמיד	נענה	לבקשות	מפקדיו	וחבריו	

להתנדבות	.

תחרות בירי מעשי במחוז מרכז 
רפ"ק עמרי עדיקה   

ענף	 	 ידי	 על	 	 מעשי	 ירי	 תחרות	 נערכה	 אוקטובר	 בחודש	
הכשירויות		של	מחוז	מרכז		בפיקודו	של	רפ"ק	ניסים	בן	לולו	

וצוות	הענף	.
בתחרות	השתתפו	כלל	התחנות	במחוז	,	מרחב	נתב"ג	וימ"ר	

מרכז	.	
בלבד	 באקדח	 ירי	 מהם	 אחד	 	, מקצים	 שני	 כללה	 התחרות	
והשני	ירי	משולב	ברובה	m-16	ואקדח.		כל	המטרות	שאליהם	
ירו	המתחרים	היו	מטרות	דמות	סטטיות	וחלקם	הוצבו	על	גבי	

רכב	.
הוקראו	 יום	שלם	שבסיומו	 	במשך	 נערכה	בברקת	 התחרות	
תוצאות	היחידות	המנצחות	במקצים	השונים	ובכלל	התחרות	.	
הקבוצה	הבולטת	ביותר	הייתה	של	ימ"ר	מרכז,	שאומנה	על	ידי	
רס"ב	חנן	שיף	והוכיחה	כשירות	בירי	ומוטיבציה	גבוהה,	שזיכו	

אותה	במקום	השני	המכובד	.	
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טיול אח"מ שפלה לירושלים .  
רפ"ק עמרי עדיקה

אח"מ	שפלה	נחשב	לאגף	העסוק	ביותר	במטה	המרחב	,	אשר	
קצינים,	 עשרות	 עוסקים	 בה	 רבה	 עבודה	 מרכז	 אופיו	 בגלל	
נגדים	ואזרחים	.	אבל	קצין	אח"מ	שפלה	סנ"צ	לביו	לופן	החליט	
שגם	להם	מגיע	לצאת	ולנשום	אויר	פסגות	בירושלים	ולראות	

מקומות		קדושים	והיסטוריים	במסגרת	סיור	לימודי.
בחודש	יולי	יצאו	קציני,	שוטרי	ואזרחי	האגף	לסיור	לימודי	בעיר	
הקודש	וזנחו	לכמה	שעות	את	עומס	העבודה	מאחוריהם.

איפ"א	 אנשי	 הם	 הטיול	 וארגון	 במימון	 רבות	 להם	 שסייע	 מי	
שפלה	רס"מ		יגאל	אהרון		,	רס"ר	פנינית	שיין		גנון	והרב	המחוזי	
נסגר	מעגל	משפחתי	באח"מ	 גם	 רפ"ק	אשר	מלמד.	השנה	
בתחום	הזיהוי	הפלילי	כאשר	בנו	של	רל"ח	שפלה	רפ"ק	שמעון	
והוצב	 שפלה	 למז"פ	 שח"מ	 היותו	 במסגרת	 גוייס	 אלימלך	
בתחנת	ראשל"צ	בה	עשה	אביו	את	מירב	שירותו	כחוקר	,	קצין	
.	גם	לק'	אח"מ	שפלה	 יותר	רמ"ח	ראשל"צ	 ומאוחר	 חקירות	
מורשת	בתחנת	ראשל"צ	בה	התחיל	את	שירותו	כחוקר,	קצין	

נוער,	ע'	רמ"ח	ומאוחר	יותר	כרמ"ח	.

קורס ימע"ר-ימע"ן במחוז מרכז
רפ"ק עמרי עדיקה

במשך	כחצי	שנה	עמל	ראש	ענף	מתנדבים		מרכז,	רפ"ק	רם	
מגמה	 מתוך	 במחוז,	 ימע"ר-ימע"ן	 קורס	 פתיחת	 על	 	 וילנאי,	
לסייע	ליחידות	הבילוש	והנוער		להוריד	את	עבירות	הפע"ר	על	ידי	
שילוב	מתנדבים	כמכפיל	כוח	איכותי	ומקצועי	.		מדובר	באחד	
למתנדבים	 האק"מ	 שעורך	 והאיכותיים	 הארוכים	 הקורסים	

המעוניינים	לפעול	במסגרת	יחידות	הבילוש	והנוער.
תחקיר	 ועברו	 בממד"ה	 נבחנו	 רואיינו,	 מתנדבים	 עשרות	
ביטחוני	ארוך		לטובת	הקורס		ובחודש	דצמבר	יזכו	להשתתף	
כמפקד	 ישמש	 וילנאי	 רם	 רפ"ק	 מתאימים.	 שימצאו	 אלה	 בו	

הקורס	שיתקיים	במשך	כארבעה	חודשים.
לתחנה	 הכניסה	 שמאז	 ראשל"צ,	 בתחנת	 יערך	 הקורס	
החדשה,	הפך	את	קומת	המשרד		בערבים	ל"בית	ספר	תחנתי	
ומרחבי	להשתלמויות	וקורסים	אק"מיים"	ומידי	ערב	משתלמים	
והן	 יח"מ	 מתנדבים	רבים	בנושאים	שונים	הן	במסגרת	קורסי	

במסגרת	הדרכות	שגרתיות	למתנדבי	אבטחה.											

כשהימע"ר נסעו ברכב ממ"ר  
רפ"ק עמרי עדיקה

בשנות	השמונים	של	המאה	הקודמת,	כשיחידת	הימע"ר	של	
תחנת	ראשל"צ	נקראה	"	יחידת	השת"פ	הפלילי	של	ראשל"צ"		
בפיקודו	של	רפ"ק	עמוס	קמפינסקי.	תפקדה	היחידה	כיחידת	
שפלה	 למרחב	 רבות	 וסייעה	 דבר	 לכל	 עצמאית	 	 מודיעין	
וכלה	 סמים	 תפיסות	 של	 משיגרה	 החל	 מגוונות,	 במשימות	
בשנות	 שפלה	 	 מרחב	 מפקד	 כאשר	 	 סוכן.	 פיצוח	 בפעילות	
הייתה	 ראשל"צ	 בעיר	 התגורר	 סביר	 שמעון	 נצ"מ	 השמונים,	

היחידה	משתמשת	ברכבו	המשטרתי	לפעילותיה	.	
סידור	 את	 מעביר	 קמפינסקי	 עמוס	 רפ"ק	 היה	 שבוע	 בכל	
הממ"ר	 רכב	 את	 משבץ	 והיה	 סביר	 שמעון	 לנצ"מ	 העבודה	

בפעילות	היחידה	.	
החנית	 חוד	 את	 היחידה	 היוותה	 סוכן	 פיצוח	 ממבצעי	 באחד	
של	הכוחות	המשטרתיים	שפעלו	במבצע	ושבוע	לאחר		מכן	
בתאריך	15.3.84			נתן	ליחידה	נצ"מ	סביר	תעודת	הוקרה	.	

התעודה	נמצאה	במשרד	האק"מ	כשהיא	מעלה	אבק,	כאשר	
הועבר	המשרד		לתחנה	החדשה.	לאחר	התחקות	היסטורית	
שסקרנה	את	סגל	המשרד	התגלה	סיפור	רכב	הממ"ר	ופעילות	

היחידה	.											

 ערבי בטיחות בדרכים למתנדבי אק”מ מחוז
 מרכז

רפ”ק רם וילנאי 

במהלך	חודש	אוקטובר,	בעקבות	אירועי	תאונות	דרכים	בהם	
היו	מעורבים	מתנדבים,	ערך	אק"מ	מרכז	ברמלה	ובפ"ת	שני	
בדרכים	 בטיחות	 בנושא	 ומרתקים	 ייחודיים	 מקצועיים	 כנסים	

למתנדבי	המחוז.
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אותות הערכה לשוטרים וסוהרים שזכו לקבל 
צל"ש בגין פעילותם, מטעם השדולה למען 

השוטרים והסוהרים
במשכן	הכנסת	נערך	טקס	רב	משתתפים,	ביוזמתו	של	ח"כ	
אריה	ביבי,	שעומד	בראש	השדולה	למען	השוטרים	והסוהרים	

בכנסת.
במוקד	הטקס	עמדו	26	שוטרים	ו-7	סוהרים,	שקיבלו	צל"שים	
ועיטורי	עוז	ומופת	בגין	פעולות	אותם	ביצעו.	חלק	מהשוטרים	
נותרו	 וסיבות	הענקת	הצל"ש	להם	 פועלים	במסגרות	סמויות	
ושב"ס,	 במשטרה	 הבכירה	 הקצונה	 כל	 הגיעו	 לטקס	 חסויות.	
מפכ"ל	המשטרה,	מפקדי	מחוזות	ומרחבים,	סגן	נציב	שב"ס.	
ונשא	 לאירוע	 הגיע	 אהרונוביץ'	 יצחק	 פנים	 לביטחון	 השר	 גם	

דברים	בגנות	הקיצוץ	המתוכנן	במשרדו.
באירוע	השתתפו	גם	חברי	כנסת	משלל	סיעות	הבית	לדוגמא	
נכחו	 כן	 כמו	 הלאומי.	 האיחוד	 ממפלגת	 ארי	 בן	 מיכאל	 ח"כ	
שר	 עזרא,	 וגדעון	 דיכטר	 אבי	 לשעבר	 פנים	 לביטחון	 השרים	
ועוד.	בנוסף	לכך	השתתפו	גם	 הביטחון	לשעבר	שאול	מופז,	
וניצבים	 מפכ"לים	 בתוכם	 שכוללים	 הקבועים	 השדולה	 חברי	
השוטרים	 ארגון	 כמו	 בשוטרים	 התומכים	 וארגונים	 לשעבר	
הבינלאומי,	איפ"א,	ארגון	נשות	השוטרים,	הארגון	למען	זכויות	

השוטרים	ונציגי	הגמלאים.
כי	 המעוטרים	 לשוטרים	 אמר	 ביבי	 אריה	 ח"כ	 השדולה	 יו"ר	
את	 להוקיר	 היום	 באה	 בכנסת,	 שהקמתי	 הזאת	 "השדולה	
מעשיכם	ואת	הישגיכם	האישיים,	ולהצדיע	לכם.	כנסת	ישראל	

מתכבדת	בכם	ומשתבחת	במעשיכם.
הנחרצים,	 היפים,	 פניה	 את	 מייצגים	 העיטורים	 מקבלי	 אתם	
המצליחים	והטובים	של	משטרת	ישראל.	במעשיכם	הוספתם	
בחומה	 איתן	 נדבך	 עוד	 והנחתם	 ישראל	 למשטרת	 כבוד	

הבצורה	שאמורה	להגן	על	האזרח	ועל	המדינה	כאחת.
	הישגיכם	האישיים	מעצימים	דווקא	על	רקע	המציאות	העגומה	
אלימות,	 סובלנות,	 חוסר	 הם:	 שביטוייה	 כיום	 בארץ	 השוררת	

וגסות	רוח.
והפעולות	 על	רקע	המצב	הזה	בולטים	ביתר	שאת	המעשים	
שעשיתם	ואשר	בשלהם	קיבלתם	את	העיטורים,	מעשים	שחייבו	
המשטרה	 של	 מטרותיה	 להשגת	 וחתירה	 נחרצות	 לב,	 אומץ	

ללא	 והחוק	 הסדר	 והחלת	 האזרח	 על	 הגנה	 היא	 שתמציתן	
מכילה	 שלנו	 המשטרה	 אך	 ביותר	 המובחרים	 אתם	 פשרות.	
בתוכה	עשרות	אלפי	שוטרים	שרואים	בעבודתם	שליחות.	מי	
המשטרה	 בתקציבי	 ולקצץ	 להמשיך	 אפשר	 שיהיה	 שחושב	

ושב"ס	טועה.
תקציבים	 אומר	 שזה	 חזקה	 משטרה	 על	 לשמור	 חייבים	 אנו	
רבים,	וכוח	אדם	איכותי	שמתוגמל	כראוי,	לא	ייתכן	ששוטרים	
ירוויחו	שכר	 שמסכנים	את	חייהם	לשמור	על	ביטחון	המדינה	
שנושק	לשכר	מינימום.	אני	כיו"ר	השדולה	ימשיך	להיאבק	מול	
האוצר	על	מנת	להעלות	ככל	שניתן	את	שכרם	של	השוטרים	
והסוהרים.	על	מנת	שנוכל	לא	רק	לקלוט	כוח	אדם	איכותי	אלא	
מספר	 לאחר	 להפסידו	 ולא	 המערכת	 בתוך	 עליו	 לשמור	 גם	

שנים	מועט	בשירות".

דצמבר 292009



ם
רי

די
ס

ם 
פי

ני
יום גיבוש לסגל אק”מ בישרש ס

 רפ"ק רם וילנאי

בפרוס	שנת	תש"ע	,	ערך	אק"מ	מחוז	מרכז,	יום	גיבוש	ייחודי	
,ניצב	 ישרש,	במעמד	ממ"ז	מרכז	 מושב	 וספורטיבי,	בבריכת	
ניצב	עוזי	רוזן,	לכל	סגל	אק"מ	מחוז	 ניסים	מור	וראש	אק"מ,	
שיטור	 מרכזי	 מפקדי	 רמק"מים,	 מרחביים,	 אק"מ	 –ק'	 מרכז	
קהילתיים,	שוטרים	קהילתיים	מפעילי	מתנדבים	ומתנדבים.

כדורעף	 חבל,	 –משיכת	 ספורט	 תחרויות	 	 כלל	 הגיבוש	 יום	
ושחייה	בין	סגל	האק"מ	של	המרחבים		שפלה,	שרון	,	נתב"ג	
ומג"ב	מרכז.	על	התחרויות	ניצח	ק'	כשירויות	מחוז	מרכז.

למנצחים	בתחרויות	הוענקו	ע"י	ממ"ז	מרכז	ור'	אק"מ		גביעים	
האק"מ	 היות	 את	 מרכז	 ממ"ז	 ציין	 הברכה	 בדברי	 מהודרים.	
המחוזי	מוביל	ומתווה	דרך	בפרוייקטים		אשר	מאומצים	ברמה	
ארצית,	כגון	"חתומים	על	צומת",	הרה-ארגון	של	מרכזי	השיטור	

ועוד.

ערב זיכרון למתנדב אק”מ ראש העין,
אברהם לוי ז”ל

רפ”ק רם וילנאי

לאחרונה	נערך	באק"מ	ראש	העין	ערב	זכרון	מרגש	למתנדב	
שנפטר	 ז"ל	 לוי	 אברהם	 "אביב",	 הקהילתי	 השיטור	 מרכז	
ממחלה	קשה.	אברהם	היה	מתנדב	פעיל	מאד	שתרם	רבות	
וחצי	 והיה	אהוד	מאד	על	המתנדבים.	בשנה	 למרכז	השיטור	

האחרונות	אף	פעל	כמתנדב	יח"מ	במש"ק.
באירוע	הזכרון	שנערך	במתנ"ס	ראש	העין	נכח	כל	סגל	הפיקוד	
התחנתי,	כולל	המת"ח,	הרמ"ס,	הרמק"מית	וכן	ק'	אק"מ	מרחב	
שרון.	כמו	כן	נכחו	רבים	ממשפחת	המתנדב	,כולל	אמו	ונכדיו.
הערב	כלל	הספדים	מרגשים	על	פועלו	של	המתנדב	שניתנו	

פעילויות גיבוש למתנדבי מש”ק אביב “תחנת
ראש העין 

רפ”ק רם וילנאי 

לאחרונה	נערכו	במרכז	השיטור	הקהילתי	"אביב"	באק"מ	ראש		
העין	פעילויות	גיבוש	למתנדבים.	ערב	חג	ראש	השנה	יצאו	45	
ממתנדבי	המש"ק	לסיור	לימודי	בירושלים,	בגבעת	התחמושת	
ובמנהרת	הכותל.	בנוסף,	יצאו	המתנדבים	לטיול	בכפר	הנופש	
,בעכו	 הכרמל	 ביערות	 לימודי	 סיור	 ,שכלל	 הנקרה	 בראש	
העתיקה,	וכן	ערב	גיבוש	קריוקי	בו	נטלו	חלק	מפקד	התחנה	

,סנ"צ	ירון	קלדס	והרמק"מית,	פקד	רלי	אפו.

ע"י	מפקד	המש"ק	,רס"ב	איציק	שרף,	שוטרת	המש"ק,	רס"מ	
שלי	רצון,מפקד	תחנת	ראש	העין,סנ"צ	ירון	קלדס	והרמק"מית	
,פקד	רלי	אפו.	למשפחת	המנוח	הוענק	מגן	הוקרה	בו	הונצחו	
פעילויות	המתנדב	וכן	התג	השמי	שלו,	רשיון	הנהיגה	המשטרתי	
,תעודת	המינוי	והקדשה	מרגשת	משוטרי	האק"מ	התחנתי.

חלוקת אופניים למשפחות נזקקות באק”מ
כפ”ס

רפ”ק רם וילנאי

ערב	פרוס	השנה	החדשה	ויום	הכיפורים		יזם		סגל	אק"מ	כפר	
סבא	בראשות	הרמק"מ,	רפ"ק	מאיר	אוחנה,	ע'	רמק"מ,	פקד	
פעילות	 יקיר,	 בן	 אסף	 רס"ר	 מרכזי,	 מש"ק	 ומפקד	 לוי	 יצחק	
למשפחות	 אופניים	 חלוקת	 של	 במינה	 מיוחדת	 קהילתית	
לגורמי	 מרכזי	 מש"ק	 מפקד	 בין	 פעולה	 בשיתוף	 נזקקות.	
הרווחה	בעיריית	כפ"ס	אותרו	13		משפחות	עם	ילדים	בגילאי	

4.5-15	שידם	אינה	משגת	רכישת	אופניים	.
וקיבל	 בכפ"ס	 השלום	 משפט	 לבית	 פנה	 התחנתי	 האק"מ	
אישור	לחילוט	13	זוגות	אופניים	שהיו	במחסן	אבידות	ומציאות,	
זוגות	 את	 פומבית	 במכירה	 למכור	 במקום	 דורש.	 ללא	 שהיו	
בתחנה,	 השירותית	 הקהילתית	 מהתפיסה	 וכחלק	 האופניים,	
נופקו	האופניים	לילדים	באירוע		בו	נכחו	גם	מפקד	התחנה	וק'	

מתנדבים	מרחב	שרון.
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 רפ""ק רם וילנאי

סניף	 תקצוב	 בסיוע	 מרכז	 מחוז	 ערך	 הקיץ	 חופשת	 במהלך	
אורי	 רס"מ	 המחנה,	 רס"ר	 ובהובלת	 המחוז	 מטה	 של	 איפ"א	

יונה,	מספר	ימי	כיף	לילדי	שוטרי	המחוז	ותחנת	רמלה.
הילדים	 עם	 שוחח	 	 מור	 ניסים	 ניצב	 המרכז,	 מחוז	 מפקד	
באודיטוריום	המחוזי,	שהפך	בהמשך	ל"אולם	קולנוע"	בו	הוצגו	
סרטי	ילדים.	כמו	כן	ביקרו	הילדים	בבית	המורשת	של	המחוז.
ימי	הכיף	כללו	ביקור	בספארי,	ביקור	בטל-טלה	בבאר	יעקב,	
יום	ילק"מ,	שכלל	תצוגות	כלבים	,פרשים,	חבלה,	סיור,	תנועה,	

מז"פ	ופעילויות	רבות.
חולצות	 חלוקת	 שכלל	 	 ישרש	 בבריכת	 הפנינג	 נערך	 בנוסף	

וכובעים	אשר	מומנו	ע"י	איפ"א.

יום הסייר של מחוז המרכז
רפ”ק רם וילנאי

בחודש	ספטמבר	נערך	בגבעת	השלושה,	ביוזמת	ממ"ז	מרכז	
ובמעמדו	וכן	במעמד	מפקדי	המרחבים,	לראשונה	במחוז,	"יום	
הסייר".		נכחו	בו	800	שוטרים	ומתנדבים.	ארגון	האירוע	בוצע	

ע"י	אג"מ	מחוז	מרכז.
שיאו	של	היום	היה	בתחרות	חוצת	תחנות	של	פירוק	והרכבה		
חומ"ס.	 חליפות	 לבישת	 של	 	 שליחים	 מרוץ	 וכן	 	 	M -16 של	
וזכתה	בפרס	של	1500	₪	 ניצחה	בתחרות	 תחנת	ראש	העין	

ממפקד	המחוז.
בנוסף,	נערכו	תחרויות	בין	המרחבים	בכדורעף,	לנשים	ולגברים,	

בקט	רגל,	שחיה	ומשיכת	חבל.
והגביעים,	 הסייר	 יום	 משתתפי	 לכל	 שניתנו	 החולצות	 תקצוב	

שניתנו	למרחבים	המנצחים	בתחרויות	הספורט,	נעשה	בסיוע	
מחוז	 –מטה	 איפ"א	 סניף	 יו"ר	 	 באמצעות	 איפ"א	 של	 מבורך	

המרכז,	רס"מ	אורי	יונה.
שנת	 ובפרוס	 בדבריו	 שיבח	 מור,	 ניסים	 ניצב	 המחוז,	 מפקד	
עבודתם	 על	 המחוז	 	 של	 הסיור	 ומתנדבי	 	 שוטרי	 את	 תש"ע	
הסייר	 יום	 של	 החלוץ	 כוח	 את	 מהווים	 הם	 כי	 וציין	 המסורה	

הנערך	לראשונה	במחוז.

הבעת תודה והערכה
חוקרת מתחנת מסובים

ברצוני	להביע	את	הערכתי	לפועלו	של	מרק	ברויטמן,	בתחנת	
מסובים	ובמרחב	דן.

מעולם	לא	עקבתי	אחר	פועלם	של	רכזי	איפ"א,	כאשר	קיבלתי	
הורגלנו	 לא	 אותם	 איפ"א	 מתנות	 הם	 אלו	 כי	 הבנתי	 מתנות	
לקבל	כמדי	שנה	ובזה	הסתיימה	תשומת	לבי	לעבודת	הרכז	
ולעובדת	היותו	רכז.		לאחרונה	נתקלתי	בהתנהגות	יוצאת	דופן.	
הסיפור	אותו	אני	מבקשת	שכולם	ידעו	ובדרך	זו	להביע	הערכת	

תודה	והוקרה	למרק	ברויטמן	,	הוא	סיפור	עצוב.
אני	חוקרת	בתחנת	מסובים,	ולצערי	הרב	חברי	לעבודה	היושב	
עליו	 נפלה	 ילדים	קטנים,	 ולו	חמישה	 איתי	באותו	משרד	 יחד	
בשורה	מרה	בנו	הקטן	חלה	במחלה	קשה	מאוד	ונדירה	ונזקק	
ככל	 לו	 עזרנו	 ליחידה	 ושאר	חברי	 אני	 ומפרך.	 ארוך	 לאשפוז	
הקלעים	 מאחורי	 כי	 גילנו	 ובביתו	 בביה"ח	 ובביקורנו	 שיכולנו	
אוכל,	 דואג	למשפחת	השוטר	במוצרי	 ברויטמן	 ובשקט	מרק	
מזון	 ומצרכי	 שתייה	 לילדים,	 חטיפים	 חמים,	 תבשילים	 הכולל	

אחרים	לשבתות	ולשאר	ימי	השבוע.
דבר	זה	גרם	לי	להעריך	מאוד	את	התנהגותו	ולהביט	בו	יותר,	
לאחרים	 גם	 דואג	 ברויטמן	 מרק	 כי	 גילתי	 שהתעמקתי	 וככל	
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פרידה נמוכה
דר' ערן ישראל

לפורשים,	 כבוד	 לתת	 יודעים	 אזרחי	 ומשמר	 קהילה	 באגף	
ודווקא	בגלל	זה	לקח	האגף	את	חבריו	ופורשיו	נמוך	מאוד.

בסיוע	איפ"א	לסניף	אק"ם	מטא"ר,		)ולא	רק(	,סניף	קטן	ומנותק	
מהמטה	הארצי,	למרות	שלשם	הוא	שייך,	הנמיכו	החברים	מאות	
מטרים	מתחת	למפלס	הים,	אל	מרחבי	המלח	של	סדום,	כדי	
לכבד	קבוצה	נכבדה	של	פורשים	בכירים,	מהאגף	ומהמחוזות.	

יום	נראה	מתרוצץ	בין	השוטרים,	לאחד	מציע	כרטיסים	 ובכל	
לשני	מציע	טיולים	ולשלישי	מציע	עזרה.

יותר	ממה	שהוא	בעצם	 כי	הדם	המקסים	הזה	מעניק	 גיליתי	
צריך	להעניק	ולעשות.

ובכלל	נראה	כי	מרק	ברויטמן	הפך	את	עיסוקו	באיפ"א	לעניין	
אישי	כאילו	היה	מחויב	כלפי	כולם	ותמיד	עם	חיוך	חברי.

לא	 היום	 שעד	 בעובדה,	 מתביישת	 אני	 כי	 לומר	 חייבת	 אני	
עושה	 הוא	 כי	 מסתבר	 אבל	 שלו	 הזו	 הנתינה	 בכל	 הבחנתי	
בשקט	מתוך	כבוד	לאחרים	ולכולנו.		אני	מבקשת	להביע	את	
ההערכה	והכבוד	המגיע	בזכות	למרק	ברויטמן	וזה	המעט	שאני	

יכולה	לעשות	במכתב	זה.

לאק"ם	יש	מסורת	רבת	שנים	של	סיורי	מורשת,	ידיעת	הארץ,	
תרבות	וגם	מעשי	קסם	מדהימים.

שמורת	 קלט,	 ואדי	 במעלה	 פרת,	 עין	 את	 הסיור	 כלל	 הפעם	
מעין	דוד,	הר	סדום	והסביבה.	למרות	המיקום	הנמוך,	התוכנית	
התעלתה	לגבהים	מרשימים	ואת	הפרידה	משמונת	הפורשים	
ליוותה	הפתעה	של	קסם,	שעד	לכתיבת	שורות	אלו,	הותירה	
הרבה	מאוד	סימני	שאלה	וקושיות	לא	פתורות	"איך	הוא	עשה	
אפשריים	 בלתי	 אירועים	 סידרת	 הייתה	 ההפתעה	 זה?".	 את	

שביצע	נמרוד	הראל.
זה	מודל	נכון	בפעילות	מול	סניפים	סדירים	וגם	באם	הסיוע	לא	
גדול,	אבל	הוא	מאפשר	קידום	פעילות	יחידתית,	חברתית,	זה	
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שב"ס

אריה רוזנבלט

הנדון : תגבור נציגות של שב"ס בנשיאות
 איפ"א

על	מנת	לחזק	את	פעילות	שב"ס	באיפ"א	ולהגדיל	את	מספר	
בנשיאות,	 לשב"ס	 נוסף	 נציג	 לצרף	 הוחלט	 בארגון	 החברים	

תג"ד	אשר	וקנין,	ראש	מנהל	ההדרכה	בשב"ס.
תג"ד	וקנין	יצטרף	לסג"ד	אריה	רוזנוולד.

תת	גונדר	אשר	וקנין	הגיע	לשב"ס	לאחר	שירות	של	21	שנים	
בצה"ל	בתפקידי	מטה	ופיקוד	בניהם:
מפקד	בית	סוהר	במשטרה	צבאית.

מפקד	בסיס	הדרכה-במשטרה	צבאית.
מפקד	כלא	6.

רע"ן	ארגון		והדרכה-	במשטרה	הצבאית.
רע"ן	כליאה	במשטרה	הצבאית.

בשב"ס	משרת	מזה	כ-4	שנים,	וביצע	התפקידים	הבאים:
סגן	מפקד	בית	סוהר	"מגידו"
מפקד	בית	סוהר	"עופר"

סגן	מפקד	קורס	"מפקדי	בתי	סוהר"
כיום	הינו	ראש	מנהל	הדרכה.

התמחות	 המדינה,	 במדעי	 שני	 תואר	 בוגר	 הינו	 וקנין	 אשר	
בביטחון	לאומי.
נשוי	+	4	ילדים.

אני כחונך משפיע על הארגון

23,	היה	חלום,	לעבוד	בתוך	בית	סוהר.	 גולדמן,	 לאלכסנדרה	
העולם	שמאחורי	החומות	תמיד	סיקרן	אותה.	בשירותה	הצבאי	
מיד	 חלומה	 את	 להגשים	 כשהיא	מחכה	 אלכסנדרה,	 שירתה	

בתום	השירות	ולעבוד	בעולם	שמאחורי	החומות.		
חלומה	 את	 אלכסנדרה	 הגשימה	 חודשים	 כארבעה	 לפני	
והתגייסה	לשב"ס.	היא	מספרת:	"היו	לי	הרבה	מאד	חששות,	
בלשכת	 מכירה".	 לא	 שאני	 דופן,	 יוצא	 חדש,	 למקום	 להיכנס	
בכלא	 תשרת	 שהיא	 אלכסנדרה	 התבשרה	 שב"ס	 של	 הגיוס	
כרמל,	ליד	עתלית.	בהגיעה	לשם	חיכתה	לה	הפתעה	מרגיעה:	
כבר	ביומה	הראשון	בעבודה,	בכלא	'כרמל',	חיכה	לה	יגאל	בן	
יעקב,	מי	שילווה	אותה	בשבעת	החודשים	הראשונים	שלאחר	

גיוסה,	לכל	אורך	תקופת	הכשרתה.	
יגאל	הוא	בוגר	קורס	החונכים	ורס"ר		בכלא	'כרמל'.	הוא	משרת	
הארגון.	 את	 מאוד	 ואוהב	 הסוהר	 בתי	 בשירות	 שנים	 כחמש	

שעשתה	 הראשון	 מהצעד	 אלכסנדרה	 פני	 את	 קיבל	 יגאל	
בכלא	כרמל.	משך	שבוע	שלם,	עוד	טרם	החל	קורס	הסוהרים,	
הפכה	אלכסנדרה	ל'צל'	של	בן	יעקב.	היא	פשוט	הלכה	אתו	
החלקים	 את	 אותה	 לימד	 יעקב	 בן	 הכלא.	 בתוך	 מקום	 לכל	
לשאול	 הקפידה	 אלכסנדרה	 העבודה.	 של	 ביותר	 הבסיסיים	
ועשו	 השניים	 ישבו	 עבודה	 יום	 כל	 בסוף	 תשובות.	 לקבל	 וגם	
משמרת	 גם	 אלכסנדרה	 עבדה	 יום,	 משמרות	 לצד	 סיכומים.	
יעקב.	 בן	 אומר	 גדולה",	 מאד	 אחריות	 עלי	 "מוטלת	 	.24 של	

"ההצלחה	של	אלכסנדרה	היא	חלק	מההצלחה	שלי".
לי	 ויגידו	 לשטח	 אותי	 שיזרקו	 היה	 שלי	 גדול	 הכי	 "הפחד	
את	 מצאתי	 זאת,	 "במקום	 אלכסנדרה.	 מתוודה	 'תסתדרי'",	
שאלמד,	 דואגים	 הזמן,	 כל	 לי	 מסבירים	 שבו	 במצב	 עצמי	
יגאל		 הקפיד	 הקורס,	 במהלך	 "גם	 גולדמן:	 מספרת	 שאבין".	
אם	 ובירר	 אותה	 לבקר	 בא	 גם	 הוא	 קשר.	 על	 איתה	 לשמור	
יש	לה	שאלות	או	קשיים.	ואלכסנדרה	בהחלט	מפיקה	את	כל	
התועלת	מהחונך	שלה:	"בכל	פעם	שאני	לא	יודעת	משהו,	אני	
פונה	אליו.	ההתייעצויות	ושיחות	העיבוד	שלי	עמו	מלמדות.	הוא	
תמיד	שם	בשבילי,	תומך	ועונה	על	כל	שאלה	שקשורה	לארגון".	
במהלך	קורס	הסוהרים	עברה	גולדמן	שבועיים	חניכה	ביחידה	
תהליך	 של	 באמצעו	 מצויה	 היא	 אלה	 ובימים	 יעקב	 בן	 בליווי	
החניכה	תוך	כדי	תפקיד,	שמשכה	כארבעה	חודשים,	לקראת	

אקט	ההסמכה	כסוהר	קבוע,	בפברואר	2010.	
יש	 כחונכים,	 "לנו,	 מכיר	בחשיבות	המשימה:	 מצידו	 יעקב	 ובן	
השפעה	רבה	על	מצב	הארגון	בעתיד.	אני	יודע	שאני	אחראי	
על	הדרך	בה	החניך	שלי	יעבוד	מכאן	והלאה,	כל	החיים	שלו	
יש	השפעה	עצומה	 בארגון.	לעבודה	שלי	עם	החניך,	בשטח,	
על	ההחלטה	שלו	אם	להישאר	בשירות	בתי	הסוהר	או	לא.	ואני	

רוצה	אנשים	טובים	בארגון".

ס
ב"

ש
ם 

פי
ני

ס

דצמבר 332009



ס
ב"

ש
 -

ם 
פי

ני
ס

משנים את פני הארגון
משנים	את	פני	הארגון

שיחה	עם	יוסי	אברג'ל,	קצין	חניכה	ארצי	
"אנחנו	יוצרים	דור	חדש	של	סוהרים,	מעצבים	את	פני	הארגון	
מחדש.	אני	שמח	להיות	חלק	מוביל	בתהליך	שישנה	את	פני	
הארגון",	אומר	מי	שקיבל	את	שרביט	הניצוח	על	מיזם	החניכה	
החניכה	 קצין	 	– אחדים	 שבועות	 לפני	 הסוהר	 בתי	 בשירות	
קצין	 תפקיד	 'ניר'..	 הספר	 מבית	 אברג'ל	 יוסי	 מישר	 הארצי,	
לתקננו	 החליטה	 שהמערכת	 חדיש	 תפקיד	 הוא	 ארצי	 חניכה	
מתהליך	 כחלק	 החניכה	 משימת	 בחשיבות	 להכיר	 מנת	 על	
ההכשרה	ולמצבו	על	סדר	היום	של	הארגון".	"מדובר	בפיתוח	
בקרב	 זה	 בשלב	 ממוסדת	 בצורה	 המונחלת	 חדשה	 תפיסה	
כל	הסוהרים	החדשים	בארגון,	אולם	בשנה	הקרובה	נפתחה	
אומר.	 הוא	 נוספים",	 בתפקידים	 מההכשרות	 כחלק	 	גם	
"כשאני	עורך	ליווי	של	התהליך	ביחידות	השונות,	צופה	בחונך	
וסוהר	חדש	עובדים	יחד	במשמרת,	בליווי	הסברים,	התייעצויות,	
הוותיקים	 הסוהרים	 את	 שומע	 ואני	 פורמאליות,	 לא	 שיחות	
שואלים	'איך	להם	לא	היה	חונך?'	ורואה	את	תחושת	הביטחון	
הניכרת	על	פניהם	של	הסוהרים	החדשים	–	אני	מרגיש	סיפוק	

עצום	ושמח	על	העקשנות	והדבקות	בתהליך"

כנס תרגולות ארצי - כתבה
אשר וקנין, תג"ד ראש מינהל הדרכה - שב"ס

ב	-	11בנובמבר	2009	נערך	בשירות	בתי	הסוהר	כנס	תרגולות	
ראשון	מסוגו	וייחודי.

הכנס	נערך	באולם	הספורט	ב"הדר	יוסף".
במהלך	הכנס	הוצגו	מגוון	תרגולות	כגון:	ספירת	אסירים,	טיפול	
ייעודיים	 התערבות	 צוותי	 הפעלת	 בבריחה,	 טיפול	 בשריפה,	

למקרי	בריחה	וטיפול	בהפרות	סדר.
וכלל	 בשב"ס	 והאג"ם	 ההדרכה	 מערך	 ידי	 על	 הובל	 הכנס	
וקצינים,		 קורס	משקי"ם	 חניכי	 כולל	 "ניר"	 סוהרים	מבית	ספר	

"קציעות",	 סוהר	 מבית	 ייעודי	 צוות	 כלבים,	 הפעלת	 פרשים,	
"יחידת	דרור",	"נחשון"	ו"מצדה".

בכנס	נכח	נציב	שירות	בתי	הסוהר	והתלוו	נספחים	זרים	מסין,	
אוסטרליה,	2,000	מפקדים	וסוהרים	משב"ס.

יום	התרגולות	היווה	שיאו	של	תהליך	כולל	בשב"ס	של	כתיבת	
ותורת	 מחוזיים	 אימונים	 מרכזי	 הקמת	 בסיסיות,	 תורות	 תשע	

הכליאה.
הידע	 ולבטא	את	 כוחות	 לייצר	אחידות	בהפעלת	 נועד	 הכנס	

ארוך	השנים	שהצטבר	בארגון.
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סיכום שנה - רכז גמלאים 
נפתלי לוי

בשיתוף	 אירועים	 	2 קיימנו	 	,2009 לשנת	 הפעילות	 במסגרת	
מס'	סניפים	שהתלכדו	לאירוע	אחד	גדול,	נשף	שנתי	כמודל	

להמשך	פעילות	עד	תום	השנה.
האירוע	הראשון	התקיים	באולמי	"חאן	הדקל"	בתאריך	17.12.09	

בהשתתפות	ארבעה	סניפים	:
סניף	גמלאי	תל	אביב

סניף	גמלאי	פ"ת/ראש	העין
סניף	גמלאי	רמת	גן
סניף	גמלאי	הרצליה

בתאריך		 בכרמיאל,	 שביט"	 	" באולמי	 התקיים	 השני	 האירוע	
14.12.09	בהשתתפות	חמישה	סניפים:

סניף	גמלאי	מג'אר	/	עיילבון
סניף	גמלאי	דלית	אל	כרמל
סניף	גמלאי	גליל	מערבי
סניף	גמלאי	גליל	עליון
סניף	גמלאי	בית	ג'אן

על-פי	סיכומי	הנתונים	לשנה	זו,	אני	שמח	לבשר	על	פעילות	
בתחומי	 נכבד	 חלק	 נוטלים	 אשר	 הגמלאים	 בסניפי	 ענפה	
ובריאות	 ספורט	 מורשת,	 בתחומי:	 בנשיאות	 הרכזים	 פעילות	
לגמלאים,	ביקורי	חולים,	נופשונים	בארץ	והשתלבות	בפעילות	

טיולים	מאורגנים	בחו"ל.
נפח	הפעילות	נותן	ביטוי	מכובד	לרווחת	הגמלאים	ובנות	זוגם.
המגמה	לשנה	הבאה	לפעול	בכדי	להגדיל	את	נפח	הפעילות	
בתחום	אירועי	התרבות.	השנה	נערכו	שינויים	ארגוניים	במערך	
זו	 בהזדמנות	 בסניפים.	 חדשים	 נציגים	 מינוי	 כולל	 הסניפים	
שיתוף	 על	 הסניפים	 וועדי	 הסניפים	 יו"ר	 לכל	 להודות	 ברצוני	

הפעולה	במהלך	שנה	זו.

מכתב תודה  ופרידה לחברים בסניף
הגמלאים  "קריות "

מיו"ר הסניף הפורש אריה קרמר
							

והכבוד  הזכות  לי  הייתה  עתה,  עד  הקדנציות,  שתי  במשך 
המכובד  לתפקיד  "הקריות",  בסניף  חברי  ידכם,  על  להיבחר 

של ליו"ר הסניף ולהנהיגו. 
כיום, לאחר שעברתי לגור בחיפה ולמרות נוהלי  איפ"א בנושא, 
יו"ר  ולהעבירו לסגן  זה  מצאתי לנכון לפרוש מתפקיד מכובד 
להמשיך  תוכלו  חברי,  שאתם  כדי  יוסף,  מעברי  מר  הסניף 
נהגתי.  שאני  כפי  עת  ובכל  ומיידי  מסור  טוב,  שירות  ולקבל 
וליו"ר החדש אני מאחל  הצלחה ,כי הצלחתו היא הצלחתכם.

הפעילים  לאחד  הסניף  את  להפוך  הצלחנו  איתכם  ביחד 
בתחומי עשייה רבים ומגוונים  של טיולים,ימי כייף, כנסים, ימי 
תרבות, סיוע ועזרה ועוד . תמיד החברים שמחו ונהנו לקחת 

חלק פעיל בעשייה זו.
גדולתו של סניף "הקריות"  בשיתוף הפעולה בייעוץ , המלצות 
וסיועה, שאותם קיבלתי מכל אחד מכם ועל כך תודתי נתונה 

לכל אחד  באופן אישי וכמובן גם לבנות ובני זוגכם .
יחד עם זאת אמשיך לשרת את הארגון כראש דסק רומניה , 

וכדרכי אשתדל למלא גם תפקיד זה על הצד הטוב ביותר. 
אני בטוח שגם בעתיד סניף "הקריות" ימשיך להוביל בפעילות 

ועשייה לטובתם ורווחתם של החברים ובני משפחותיכם .
יושבי  חברי  לכל  להודות  כדי  זו  הזדמנות  לנצל  מבקש  אני 
ראש הסניפים בכל הארץ על שיתוף הפעולה והעזרה ההדדית 
הארצית  למזכירות  מיוחד  באופן  להודות  וכן  בינינו  שהייתה 
זכיתי  לו  והסיוע  העזרה  על  הארגון  של  הנשיאות  ולחברי 

בתקופה יפה ומכובדת זו ,למען ולשגשוג הסניף שלנו.
		

לכל	חברי	סניף	"הקריות	"		ובני	המשפחה	אני	מאחל	בריאות	
מלאה	והמשיכו	להינות	מפעילויות		הסניף	!

																																																																																																							

יום כיף חמי יואב
שלום שמעון יו"ר גמלאי ראשל"צ - שפלה

בתאריך	20.10.09	גמלאי	מרחב	השפלה	רבתי	יצאו	ליום	כיף	
בחמי	יואב,	יום	של	בריאות	והנאה.

האירוע	נערך	החסות	קרנות	השוטרים,	איגוד	הגמלאים	ואיפ"א.	
את	 תרם	 גוף	 כל	 כאשר	 השונים	 הגופים	 בין	 הפעולה	 שיתוף	
האירוע	 בסבסוד	 השוטרים	 וקרנות	 הגמלאים	 איגוד	 חלקו.	

ואיפ"א	ניפקה	חולצות	וכובעים.
מדובר	ב-	5	אוטובוסים	מראשל"צ,	יבנה,	רמלה,	לוד	והסביבה,	

האירוע	היה	מוצלח	ואנשים	הביעו	את	תודה	והוקרה.
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בסניף איפ"א נצרת - עלית .
רפ"ק גימ'  יעקב פירסט 

ראש	השנה		והחג	המסכם	את		הרמאדאן	נחוגו	השנה	באותם	
ימים.

נערך	 עלית	 נצרת	 איפא	 סניף	 	 במועדון	 	 השנה	 ראש	 בערב	
טכס	הרמת	כוסית	בהשתתפות:

רב	העיר	נצרת	-	עלית,	מפקד	התחנה		ונציגי	השוטרים	וכמובן	
גמלאי	המועדון.	)לציין	ראש	העיר	ומפקדי	המחוז	והמרחב	נעדרו	
יו"ר	 בשל	הלווית	אסף	רמון	ז"ל(		לאחר	חג	ראש	השנה	יצא	
איפ"א	ומנהל	המועדון	שלום	ברטוב	עם	נציגי	ההנהלה	לביקורי	
חג	לבתי	החברים	המוסלמים	אין	צורך	להרבות	במילים	כאשר	

יש		תמונות.

תמונת	המועדון	

ברכות	לחג	ראש	השנה

הגמלאים	והשוטרים	מקשיבים	בקשב	רב	לדברי	הרב		

ביקור	בבתי		גמלאים	לכבוד	חג	הרמאדן.

סיור מורשת קברות צדיקים סניף גמלאי בית 
שאן

אלקסלסי מרדכי/פולו  יו"ר סניף איפ"א בית שאן

בתאריך	22/09/09	התקיים	סיור	מורשת	קברות	צדיקים	בצפון.
השתתפו	39	חברי	איפ"א	ובנות	זוגם.הטיול	נערך	בהדרכתו	של	

שרגא	לוי	מ"כנפי	משק".
הסיור	היה	מאוד	מעניין	והוסיף	לכולנו	ידע	רב	בתחום	היהדות	
שלחלק	גדול	מהמשתתפים	הרחיב	אופקים	שלא	היה	מלפני	
יוצאת	מהכלל,	 לוי	שפעל	בצורה	 לטובה	את	שרגא	 אציין	 כן.	

מתחילת	הסיור	ועד	לסיומו.

סיכום פעילות לשנת 2009:
 כרמלה עזאני -  יו"ר סניף גמלאי איפ"א כפר סבא 

טיול	מורשת	לירושלים	בחודש	מרץ.
ביקור	חולים	וחלוקת	שי	באופן	אישי	לכל	חולה	בקירוב,	באיזור	

הוד	השרון	וכפר	סבא
חלוקת	שי	לחג	הפסח	באופן	אישי	-	הגדה	מהודרת	לפסח

בחודש	דצמבר	הקרב	ובא	מתוכנן	טיול	לאילת	לגמלאי	כפר	
סבא.
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נופש באילת וסיור בירדן עקבה ופטרה
משה חפר יו"ר גמלאי איפ"א – סניף חדרה

באילת	 לנופש	 חדרה	 סניף	 איפ"א	 גמלאי	 יצאנו,	 	6.9.09 ב-	
במלון	אסטרל	ווילג'.

המקום	הינו	בתים	וסוויטות	ובמרכז	בריכת	שחיה	–	מקסים.
של	 הבידור	 צוות	 ע"י	 בידור	 ובערב	 שונות	 פעילויות	 היו	 ביום	
ראינו	הצגה	בתיאטרון	של	 שייט,	 הימים	ערכנו	 המלון.	במשך	

מלונות	ישרוטל	"וואוו"	שהיה	מדהים.
ב-	8.9.09	לאחר	תיאומים,	נסענו	לפטרה	שבירדן	עם	מדריך	
שעברנו.	 המסלול	 לכל	 רב	 וידע	 רהוטה	 עברית	 דובר	 ירדני	

פטרה	הינו	מקום	מדהים	ביופיו	ובעוצמתו.
במיוחד	 שהוזמנה	 הצהריים	 וארוחת	 בפטרה	 הסיור	 לאחר	

עבורנו,	המשכנו	לעקבה.
המקום	הוא	פי	שלושה	מגודלה	של	אילת,	ערכנו	סיור	ומשם	

ראינו	את	אילת	כאשר	בדרך	כלל	זה	להיפך.

מילות פרידה
יו"ר גמלאי איפ"א סניף חדרה משה חפר וצוות עוזריו.

עומדים	אנו	בתום	14	יום	מפטירתך	ובתום	שבעת	ימי	האבל	
אותנו	בטרם	 ומסרבים	להאמין	על	עזבך	 ליד	קברך	המומים	
בסניף	 פעילים	 איפ"א	 יו"ר	 וסגן	 פנינה	החברה,	השוטרת	 עת.	
חדרה.	ההיכרות	שלנו	החלה	לפני	30	שנה,	גם	בחיי	החברה	
גדולות	 עוצמות	 עם	 טובה	 חברה	 המשטרה,	 בעבודת	 וגם	

ותרומה	אדירה	לחברה	ולסובבים	אותה.
בנית	בית	וגידלת	4	בנים	לתפארת	עם	כל	הקשיים	שהיו,	והיו.
וכל	דבר	 ובביצוע	 היית	הראשונה	בעזרה,	בארגון	 אירוע	 בכל	
שעשית,	עשית	מכל	הלב	והנשמה,	דבר	לא	עמד	בפניך.

יו"ר	איפ"א	פעילים	בסניף	חדרה	תרמת	 וסגן	 כחברת	איפ"א	
ממרתך	ומזמנך	ופעלת	רבות	לקידום	מטרות	הארגון	והחברים.	
הקרב	על	החיים	בכל	המישורים,	הכרעת	כל	מערכה	ולא	היה	

גורם	כלשהוא	שניצח	אותך.
חייך,	 על	 האחרון	 בקרב	 היית	 כאשר	 בבית,	 אותך	 בביקורי	
למרות	הקשיים	שהיית	בהם,	קמת	ממיטת	חולייך	לסלון	הבית	
ושם	קיבלת	אותי	ואת	סגני	פנחס	שם	טוב	בממלכתיות.

בשיחה	האחרונה	שקיימנו	באותו	מעמד	בסלון	ביתך	אמרת	לי	
שזו	המלחמה	האחרונה	שלך,	למרות	ניסיונות	ההרגעה	מצידי	

ידעת	כי	המערכה	הוכרעה.
מעל	 להיפרד	 הספקת	 החולים	 בבית	 דווי	 ערש	 על	 בהיותך	

הזה	 מהעולם	 פרידתך	 ביום	 גם	 ואוהבייך	 מוקירייך	 יקירייך,	
מישהו	שם	למעלה	דאג	שיהיה	ביום	חג	ושלאל	יגמר	מהר,	על	
מנת	שנמשיך	לזכור	ולהזכיר	אותך	וגם	החברים	הרבים	שלא	

נפרדו	ממך	יספיקו	להיפרד	ממך.

יהי	זכרך	ברוך
נמשיך	לזכור	אותך	לעד,	יקירייך,	מוקירייך	ואוהבייך.

תהלוכת הכנסת ספר תורה
משה חפר יו"ר גמלאי איפ"א – סניף חדרה

לאחר	פעילות	בסניף,	אני	ומזכירת	הסניף	הגב'	יהודית	גבסי,	
היינו	בכרכור	בבית	 איפ"א,	 גמלאי	 יו"ר	 סגן	 עפ"י	הזמנתו	של	

אשתו	של	עמוס	לוי.
במקום	היה	הרב	הראשי	של	ראש	העין	הרב	עזריה	בסיס	אשר	
הייתה	 בנוכחות	הקהל,	כאשר	 התורה	 כתיבת	ספר	 סיים	את	
את	 קניתי	 אני	 וגם	 בספרו	 מילה	 או	 אות	 כתיבת	 של	 מכירה	

האות	"	ה"	בספר.
והדר	 עם	 ברוב	 תהלוכה	 נערכה	 והתפילה	 הכתיבה	 לאחר	
עם	 ופיזזתי	 אני	שרתי	 וגם	 הכנסת	 לבית	 עד	 ובריקוד	 בשירה	

הקהל	והרב	עזריה	בסיס.
ספרי	 כל	 הוצאו	 הכנסת	 לבית	 הגעתנו	 לפני	 מטר	 	50 כ-	
התורה	מבית	הכנסת	לקבל	את	הספר	החדש	וללוותו	להיכל	

ולמקומו.
לאחר	התהלוכה	וסעודת	המצווה	נפרדתי	מהמזמינים	והמכרים	
מנשיאות	 עוזרי,	 וצוות	 ממני	 למשפחה,	 טובה	 שנה	 ואיחלתי	

איפ"א,	המנכ"ל	והמנגנון	והרב	מלמד	אשר.
	

טיול מורשת לצפון
משה חפר

יו"ר גמלאי איפ"א – סניף חדרה

בתאריך	7.7.09	נערך	טיול	מורשת	לצפון	לגמלאי	סניף	חדרה	
עם	מדריך.

הטיול	היה	מלווה	בהסברים	על	כל	המקומות	שעברנו,	ביקרנו	
במורשת	אבות,	קברי	הצדיקים	הלל	הזקן,	רבי	שמעון	בר	יוחאי	

ועמוקא.
הסבר	 קיבלנו	 הגולן,	 שברמת	 הבכא	 לעמק	 המשכנו	 משם	
מהמדריך	על	הקרב	במקום	ועל	מורשת	הקרב	קיבלנו	הסברים	

ממדריך	אחר	בן	חדרה	שהשתתף	באותו	קרב.
הצהריים	 ומארוחת	 במקום	 מההסברים	 מאוד	 נהנו	 החברים	

בקיבוץ	מרום	גולן.
לסיום	התפללנו	בקבר	רבי	מאיר	בעל	הנס	בטבריה.

והמנגנון,	 אילוז	 דוד	 המנכ"ל	 איפ"א,	 לנשיאות	 לנתונה	 תודתי	
לרכז	הגמלאים	נפתלי	לוי,	לרכז	דת	ומורשת	הרב	אשר	מלמד,	
לסגני	פנחס	שם	טוב	ולמזכירת	הסניף	יהודית	גבסי	אשר	תרמו	

להצלחת	היום.
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סניף גמלאי חדרה – פעילות בסניף
משה חפר יו"ר סניף גמלאי איפ"א חדרה

בין	 הקשר	 להידוק	 רבות	 פעילויות	 נעשו	 	2009 שנת	 במהלך	
אירועי	 חברים,	 מפגשי	 	: שכללו	 פעולות	 ע"י	 לחבריו	 הסניף	
תרבות,	ימי	מורשת,	ימי	ספורט	ובריאות,	נופשים	באילת,	ביקורי	
חולים	וניחומי	אבלים,	שליחת	ברכות	לימי	הולדת,	גיוס	חברים	

חדשים	לארגון	.

יוסי לביא

מה חדש בסניפי ירושלים
 יוסי לביא

כל	סניפי	מחוז	ירושלים	התארגנו	לקראת	טקסי	הרמת	כוסית	
לשנה	החדשה.

בו	 לבית,	 וחבר	 חבר	 לכל	 אישית	 איגרת	 שלחו	 הראש	 יושבי	
התרבות	 בתחומי	 בעיקר	 הסניף	 פעילות	 את	 בפניהם	 פרטו	

והרווחה	וכן	הוסיפו	ברכות	לשנה	החדשה.
יש	לציין	כי	יושבי	הראש	מאור	כהן,	דוד	רווה,	אבי	ששון	ושולה	
כהן	ניצלו	את	יתרת	הכספים	העומדים	לרשות	הסניף	לצורך	
גיבוש	חברתי	שבא	ליידי	ביטוי	בסיורים	לימודיים	וטיולי	כיף.

למסורת	 בהתאם	 החדשה	 השנה	 לכבוד	 אישי	 שי	 הענקת	
הנהוגה	בסניפי	ירושלים	.

המסורתי	 השנתי	 הנשף	 בארגון	 נתחיל	 החגים	 בתום	 מיד	
המאגד	את	כל	גמלאי	העיר	והזוכה	כמדי	שנה	להערכה	גדולה.		
גם	הפעם	ילווה	הנשף	בתוכנית	אומנותית	מהשורה	הראשונה	
ושוטרים	 גמלאים	 	800 כ-	 בו	 ישתתפו	 העבר	 ניסיון	 סמך	 ועל	

סדירים.
להדגיש	כי	סניפי	ירושלים	פועלים	תוך	תיאום	מלא	בניהם	דבר	
אשר	תורם	לארגן	אירועי	תרבות	גדולים	בעלות	נמוכה.		

מסיבת חג בבית שמש 
 יוסי לביא רכז גמלאים  י-ם – מרכז – ש"י 

שמש	 בית	 סניף	 גמלאי	 חגגו	 ישראל	 חגי	 לפני	 ספורים	 ימים	
באירוע	רב	משתתפים	את	קבלת	השנה	החדשה.

	100 כ-	 בהשתתפות	 בעיר,	 איפ"א	 במועדון	 התקיים	 האירוע	
מהודר	 שי	 לקבל	 זכו	 החברתי	 למפגש	 מעבר	 אשר	 חברים	

לקראת	החג.
יעקב	 וסגנו	 לוי	 דוד	 הסניף	 יו"ר	 ע"י	 שאורגן	 המרשים	 באירוע	
חבר	 ברכה	 דברי	 נשאו	 הקבוע	 העוזרים	 צוות	 ע"י	 וכן	 שושן	
הנשיאות	ורכז	הגמלאים	יוסי	לביא	אשר	ציין	לשבח	את	פעילותו	

סיוע לנפגעי נזקקים ע"י הקרן לרווחת נפגעי 
השואה

יוסי לביא רכז גמלאים וחבר וועדת רווחה

בהיותי	חבר	נשיאות	וחבר	ועדת	הרווחה	של	איפ"א,	אני	מבקש	
לעדכן	את	החברים	בדבר	מענק	כספי	הניתן	לנפגעי	השואה	

כאשר	ההכנסות		אינן	עולות	על	7000	ש"ח.
הסיוע	ניתן	עבור	רכישות	שבוצעו	בשנתיים	האחרונות	וכוללות	
הוצאות	בגין	רכישת	מכשיר	שמיעה	/	משקפי	ראיה,	תרופות,	
רכישת	ציוד	שיקומי,	מנוי	לחברה	המעניקה	שרותי	קרדיוביפר,	
נסיעות	לטיפולים	עבור	חולים	אונקולוגיים	ומצבה	לבן/בת	זוג.

סכום	המענק	עד	4000	ש"ח.
זכאי	לקבלת	הסיוע-	כל	מי	שחי	תחת	הכיבוש	הנאצי	בתקופת	
מלחמת	העולם	השנייה	ושעמד	בתנאי	ההכנסות	בתחום	הסיוע	
המבוקש.	כמו	כן	רשאי	נפגע	שואה	לקבל	עוד	9	שעות	סעודיות	
בטיפול	בבית	מעבר	להקצבת	שעות	של	הביטוח	הלאומי	וכן	
מימון	של	50	שעות	עזרה	סעודית	בבית	אשר	אינם	מקבלים	
גמלת	סעודי	והשתחררו	מבית	החולים	)	באישור	והמלצת	עובד	
הסוציאלי	של	בית	החולים(	סיוע	והדרכה	במילוי	טופסי	הבקשה	
ניתן	לקבל	בכתובת	 	 מהקרן	לרווחת	נפגעי	השואה	בישראל	

הקרן-	רח'	קפלן	17	ת.ד	7197	ת"א	טל-	03-6090866	.	
	

של	הסניף	בעיקר	בפעילות	התרבות	שלו	וניצול	יעיל	ונכון	של	
המועדון	וקרא	לפעילי	הסניף	להמשיך	ולהרחיב	את	הפעילויות	
השונות	ואת	כמות	החברים	הנהנים	מכך	ע"י	תכנון	שנתי	וניצול	

מגוון	מתקציבי	איפ"א	העומדים	לרשות	הסניף.
בטקס	הרמת	הכוסית	נטלה	חלק	הגב'	אביגיל	שררה	מנכ"לית	
העמותה	לקידום	מעמד	השוטרים	והסוהרים	)	נשות	השוטרים(	
אשר	התקבלה	בחמימות	וציינה	את	שיתוף	הפעולה	בין	הארגון	
לאיפ"א.		כמו	כן	נשאו	דברים	מנהלת	המתנ"ס	המקומי	ורכזת	
גמלאי	העירייה.	האירוע	הסתיים	בהרמת	כוסית	ובכבוד	עשור.
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יוסי לביא

סניף	חדש	 נפתח	לאחרונה	 ואח"מים	 באירוע	רב	משתתפים	
במודיעין.

כידוע	העיר	מודיעין	התברכה	בכמות	גדולה	של	אנשי	כוחות	
ירכז	 איפ"א	אשר	 סניף	 בעיר	 להקים	 הוחלט	 ולפיכך	 הביטחון	
מטריה	 תחת	 והווי	 התרבות	 ההתנדבותית	 הפעילות	 כל	 את	

אחת.
בשנה	האחרונה	נעשו	פעילות	הכנה	וארגון	הסניף	לרבות	גיוס	
חברים	חדשים	לאיפ"א	ומבצעי	הכרות	לכלל	גמלאי	המשטרה	

במטרה	לשלבם	בפעילות	השוטפת.
גרים	בעיר	עודדו	 ויוסי	לביא	אשר	 פייבל	לבון	 חברי	הנשיאות	
ורתמו	 את	אלי	ארבלי	אחראי	המתנדבים	בתחנת	המשטרה	
זמן	 ותוך	 אותו	לעשייה	המבורכת,	דבר	שהוכיח	עצמו	מאחר	
קצר	נוספו	לאיפ"א	עשרות	רבות	של	חברים	והסניף	כיום	מונה	

כ-	200	חברים	פעילים.
איפ"א	 מחברי	 גדול	 שחלק	 בכך	 הוא	 זה	 הסניף	 של	 יחודו	
הינם	מתנדבים	ביחידות	המיוחדות	של	האק"מ	בתחנה	ובכך	

תורמים	בהצלחה	למילוי	משימותיה.
מודיעין	 איפ"א	 בין	 הפעולה	 שיתוף	 כי	 להדגיש	 המקום	 כאן	
ובקרוב	 מהכלל	 יוצא	 הוא	 בעיר	 ההתנדבות	 עמותות	 לשאר	
תכלול	 אשר	 העיר	 קשישי	 למען	 משותפת	 פעולה	 תתארגן	
ביקורי	בית	בקרב	הנזקקים	ותמיכה	נפשית	בהם,	הכול	תחת	

דגלו	של	איפ"א.
פעילות	הסניף	באה	לידי	ביטוי	גם	בטקס	המרשים	והגדול	אשר	
התקיים	לאחרונה	במרכז	התרבותי	בעיר	בהשתתפות	כ-	180	
חברי	איפ"א	ובנוכחות	מרשימה	ומבורכת	של	נשיא	איפ"א	מר	
טרנר,	מנכ"ל	הארגון	מר	אילוז,	חבר	הנשיאות	פייבל	לבון,	סגן	
ראש	עיריית	מודיעין	חנן	בורשטיין	,הרב	לאו,	רב	העיר	מודיעין	

ונציגת	הגמלאים	בעירייה.
מפקד	התחנה	וקציניו	כבדו	האירוע	בנוכחותם,	ואף	ציינו	בדברי	
לשוטרי	 המתנדבים	 בין	 הפעולה	 שיתוף	 מידת	 את	 הברכה	
התחנה	או	כמו	שאמר	המפקד	התחנה	"	בלעדיכם	אנחנו	לא	

יכולים	לתפקד	כראוי".
בדברי	ברכתו	ציין	מר	טרנר	את	פועלו	בהיותו		מפכ"ל	למען	
שיתוף	 את	 נס	 על	 והעלה	 שבעיר	 המשטרה	 אנשי	 שכונת	

הפעולה	בין	הרשות	המקומית	לאיפ"א.
להרמת	הכוסית	עצמה	זכו	המשתתפים	הרבים	לשמוע	דברי	
ובסיומו	אף	קבלו	כל	חברי	הסניף	 ברכה	לחג	מפי	הרב	לאו	
שי	מהודר	לחג	תוך	שהם	מתכבדים	עפ"י	המסורת	בטעימת	

תפוח	ודבש.

לנשיא איפ"א מר יעקב טרנר

ברכות	חמות	לקבלת	פרס	מפעל	חיים	מעיריית	באר	שבע
בהוקרה,	דוד	עטר

נשיא	איגוד	הגמלאים	וחברי	ההנהלה

איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס - מהנעשה 
באיגוד

משרדי ההנהלה
דוד עטר, נשיא האיגוד  וחברי  ההנהלה                                                                           

במטה	 האיגוד	 להנהלת	 משרדים	 לקבלת	 אישור	 התקבל	
מחוז	תל	אביב.	משרדים	אלה	יחליפו	את	המשרדים	הקיימים	
בשכירות,	דבר	שיקל	על	נגישות	הגימלאים	הזקוקים	לשירותי	
ההנהלה.	מירב	התודות	לשר	לבטחון	פנים,	חבר	הכנסת	אריה	
וקבלת	 לאישור	 פעלו	 	אשר	 אביב	 תל	 וממ"ז	 ביבי,	המפכ"ל,	
תל	 מחוז	 לסממ"ז	 מיוחדת	 תודה	 המחוז.	 במטה	 המשרדים	

אביב	על	הטיפול	המסור	בנושא.

בחירות למוסדות האיגוד
בהתאם	לתקנון,	במהלך	חודש	פברואר	2010	תיערכנה	בחירות	
למוסדות	האיגוד.להלן	שמות	חברי	וועדת	הבחירות	המרכזית:

א.	יו"ר	הוועדה				-		עו"ד	לאה	פורת
ב.	סגן	יו"ר	הוועדה	-		אברהם	קדם

ג.	חבר		-		יעיש	סויסה		-	איזור	תל	אביב	והמרכז
ד.	חבר		-		מרדכי	כהן				-	איזור	ירושלים	והדרום

ה.	חבר			-		יוסף	אדרי				-	איזור	הצפון

להלן תאריכי הבחירות ומיקומן:

מקום	הבחירותהשעהועד	הבחירותהסניף

אולם	סאן	רויאל	–	ראשון	לציון01/02/201010.00השפלה

אולם	חאן	הדקל-	אור	יהודה03/02/201010.00תל	אביב	וגוש	דן	

אולם	חאן	הדקל-	אור	יהודה07/02/201010.00השרון

אולם	הנסיכה	-	חיפה09/02/201010.00חיפה	והקריות

אולם	רגעים	-גני	פאר	עפולה11/02/201010.00העמקים

אולמי	שביט	-	כרמיאל14/02/201010.00הגליל

בית	האצולה	–	קרית	גת16/02/201010.00לכיש

אולמי	הינומה	–	באר	שבע18/02/201010.00נגב

אולמי	תביליון	-	ירושלים21/02/201010.00ירושלים

23/02/201010.00אילת
מועדון	הגימלאים	–	מיתחם

בית	ספר	אלון
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סיכום פעילות סניפי גמלאי איפ"א שפל רבתי 
2009

שמעון,  שלום  רבתי  שפלה  איפ"א  גמלאי  סניפי  ראש  יושבי 
שלמה טיפטי, שלום ג'ורנו

מרכז	 מחוז	 העבודה	 שנת	 סיכום	 נערך	 	24.3.09 בתאריך	
המופעים	בגבעת	ברנר	השתתפו	40	גמלאים	חברי	 באולם		
איפ"א	בנוכחות	מפכ"ל	המשטרה	ממ"ז	מרכז	וקצינים	בכירים	
לגמלאי	 מורשת	 לטיול	 יצאנו	 	-21 	22.4.09 בתאריך	 מהמחוז.	
איפ"א	מסניפי	שפלה	רבתי,	בסבסוד	איפ"א,	בשני	מחזורים.	4	
אוטובוסים,	השתתפו	185	גמלאים	חברי	איפ"א	ובנות	זוגם.

במסגרת	הפעילות	המשותפת	של	סניפי	גמלאי	איפ"א	שפלה	
רבתי,	איגוד	הגמלאים	וקרנות	השוטרים.			יצאנו	ליום	ספורט	
ובריאות	לחמי	יואב	בתאריך	20.10.09	בסבסוד	קרנות	השוטרים	
הוענק	 זוגם.	 ובנות	 גמלאים	 	250 השתתפו	 אוטובוסים	 	5 ב-	
וחולצות	ספורט	 ייחודי	 זוגו	כובע	 בזאת	לכל	חבר	איפ"א	ובת	
עם	הלוגו	של	איפ"א	מתקציב	רכזת	ספורט	של	איפ"א	ישראל	

במסגרת	יום	ספורט	ובריאות.
מופע	 אביב	 בתל	 התרבות	 בהיכל	 ייערך	 	29.11.09 בתאריך	
יהושע	 לויה	 מר	 תרבות	 רכז	 ישראל	 איפ"א	 בחסות	 תרבות	

4. 	מועדונים
במהלך	שנת	2009	נפתחו	חמישה	מועדונים	חדשים:	תל		
אביב	דרום,	תל	אביב	צפון,	ערד,	קצרין	ואבו-סנאן.

אשדוד,	 נוספים:	 מועדונים	 פתיחת	 מתוכננת	 	2010 לשנת	
ושמונה	 שלושים	 הכל	 בסך	 קיימים	 כיום	 אופקים.	 נתיבות	
האיגוד.		 חברי	 של	 לרווחתם	 הארץ	 ברחבי	 פעילים	 מועדונים	
וצוותו	על	השותפות	 תודה	מיוחדת	למנכ"ל	קרנות	השוטרים	

המלאה	בפתיחת	המועדונים.
	

5. 	גימלאות ושכר
א.	כידוע	זה	מספר	רב	של	שנים,	הגימלאות	נשארו	ללא	כל	
שיפור,	זאת	על	אף	היותן	צמודות	כביכול	לשכר	הפעילים.

הסוהרים,	 וקרנות	 השוטרים	 נשות	 איפ"א,	 בשיתוף	 האיגוד	
הכינו	תביעה	לבית	הדין	לעבודה	בגין	תוספות	שניתנו	לצה"ל	
ולגימלאיו,	תחת	השם	"אי	בטחון	תעסוקתי",	וזאת	כדי	שתוספת	

זו	תחול	גם	על	משטרת	ישראל	–	שב"ס	וגימלאיו.

זרועות	 גימלאי	 כל	 את	 לנתק	 ממשלה	 החלטת	 קיימת	 ב.	
הבטחון)צה"ל,	שב"כ,	מוסד,	משטרה,	שב"ס(	משכר	הפעילים,	

עדיין	יש	צורך	בחקיקה,	אך	ככל	הנראה	זה	יבוצע.
פה	 החליטה	 האיגוד,	 של	 הארצית(	 הנציגים)המועצה	 אסיפת	
אחד	להצטרף	להסדר	גימלאי	המדינה,	דבר	שיתן	לכל	גימלאי	
שתשולם	 תוספת	 החודשי,	 השכר	 בבסיס	 תוספת	 	20 כ-%	
בכך	 מותנית	 זה	 להסדר	 שהצטרפות	 הוחלט	 כן	 לשיעורין,	
שהממונה	על	השכר	במשרד	האוצר	יתחייב	בכתב,	שבמידה	
וגימלאי	צה"ל	יקבלו	בעת	ההפרדה	מהפעילים	תוספת	מעבר	
לאמור,	היא	תחול	גם	על	גימלאי	המשטרה	ושב"ס.													

ג.		עם	הפעלת	ההסכם	עם	האוצר,	תישלח	הודעה	אישית	לכל	
החברים.

במופע	של	שלומי	שבת	ונאור	ציון,	נמכרו	כרטיסים	למופע	בכל	
סניפי	גמלאי	איפ"א	שפלה	רבתי.

גמלאי	 איגוד	 של	 חנוכה	 שנתי	 נשף	 ייערך	 	15.12.09 בתאריך	
צפי	 לציון	 בראשון	 רויאל"	 "סאן	 באולמי	 ושב"ס	 המשטרה	
השתתפות	450	גמלאים	תוכנית	האומנותית	בנשף	מסובסדת	

ע"י	איפ"א	ישראל	רכז	תרבות	מר	לויה	יהושע.

והשתתפנו	 תנחומים	 ביקורי	 	10 ערכנו	 	2009 שנת	 במשך	
אצל	 ביקורים	 ערכנו	 )ז"ל(.	 שנפטרו	 גמלאים	 של	 בלוויות	
שי	 להם	 והוענק	 חולים	 בבתי	 מאושפזים	 איפ"א	 גמלאי	
קרנות	 חיים	 מביטוח	 במענקים	 טיפלנו	 איפ"א.	 מטעם	
בקשות	 	15 ב-	 טפלנו	 ואלמנות.	 אלמנים	 עבור	 שוטרים	
	להלוואות	מטעם	קרנות	השוטרים	שהוגשו	ע"י	גמלאי	איפ"א.

בית פתוח בבית הנשיא בחג הסוכות
ערן ישראל

לביקור	 משכנו	 דלתות	 את	 המדינה	 נשיא	 פתח	 שנה,	 כמידי	
את	 להציג	 ביקש	 הוא	 השנה	 הסוכות.	 בחג	 בסוכתו	 אזרחים	
פעילויות	משרדי	הממשלה.	המשרד	לביטחון	פנים	בחר	להציג	
הרשות	 מציל"ה,	 אזרחי,	 ומשמר	 קהילה	 אגף	 פעילות	 את	
ישראל	 משטרת	 את	 אלימות".	 ללא	 ו"עיר	 בסמים	 למלחמה	
ייצגו	קציני	מדור	שותפויות	ועיר	ללא	אלימות	מאק"ם,	בתגבור	
ממשרד	 יותר	 אף	 ההצגה,	 את	 שגנב	 ממתנ"א,	 אופנוען	 של	

המדען	הראשי,	שהציג	טילים	ולוויינים.
במסגרת	הביתן	של	המשרד	לבט"פ,	התבקש	נשיא	המדינה	
מר	שמעון	פרס,	לכתוב	משפט	ראשון	בקריאה	למניעת	אלימות	
להצליח.	 וניתן	 איתו	 להתמודד	 שחובה	 חולי	 שזהו	 כתב,	 הוא	
לפני	תחילת	האירוע	ופתיחת	הדלתות,	עבר	נשיא	המדינה	בכל	
אחד	מהביתנים,	שוחח	עם	המציגים	ולחץ	לכל	אחד	את	ידו.	
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סיכום שנת עבודה 2009  
יוסי לביא רכז גמלאים - מרכז, י-ם, ש"י

שנה	זו	הינה	השנה	השלישית	לקדנציה	כחבר	נשיאות,	בבואי	
לסכם	שנה	זו	ברצוני	לציין	כי	שנה	זו	הייתה	שנה	של	פעילות	
כרכז	 פעילותי	 בתחום	 הן	 מוצלחת	 כשנה	 להגדירה	 שניתן	

גמלאים	והן	בתחום	פעילותי	כחבר	נשיאות.
פעלתי	 שבהם	 לידיעתכם	 להביא	 שברצוני	 התחומים	 להלן	
	- המקצועיים	 והגורמים	 הנשיאות	 חברי	 הפעילים,	 בשיתוף	

יועמ"ש	איפ"א	ומבקר	הארגון	ובגיבוי	מנגנון	איפ"א.

הקמת	סניף	ייחודי	לחברי	איפ"א	בעיר	מודיעין
ובתמיכתה	 מודיעין	 עיריית	 עם	 ותיאומים	 מטה	 עבודת	 לאחר	
הצלחנו	לקבל	מקום	להקמת	מועדון	לסניף	החדש	שהינו	ייחודי	
מודיעין	 תושבי	 ומשא"ז	 גמלאים	 חברים	 משלב	 שהוא	 בכך	
זה	 לסניף	 התחנה	 שוטרי	 את	 גם	 לצרף	 בכוונתנו	 ובהמשך	
במטרה	לקיים	פעילות	אחידה	לכל	חברי	איפ"א	בעיר	מודיעין.
טקס	חנוכת	המועדון	נערך	בעיר	במעמד	נשיא	איפ"א,	מ"מ	
איפ"א	 חברי	 העיר,	 רב	 מודיעין,	 תחנת	 העיר,מפקד	 ראש	
הגורמים	 לכל	 להודות	 הזמן	 וזה	 היה	מרשים	 ואורחים.	הטקס	
שסייעו	וכבדו	אותנו	במעמד	זה	–	עיריית	מודיעין,	נשיא	איפ"א,	

האחראי	על	המנגנון,	ויו"ר	הסניף	החדש	מר	ארבלי.
אני	תקווה	כי	מודל	זה	יהווה	מודל	לחיקוי	במקומות	אחרים.

שינוי	תקנון	איפ"א
לשינוי	 הצעות	 מס'	 הוצעו	 נשיאות	 כחבר	 פעילותי	 במסגרת	
הנשיאות	 של	 סדירה	 פעילות	 לאפשר	 מנת	 על	 איפ"א	 תקנון	
והארגון,	לשמחתי	החשובה	הושגה	הודות	לנחישות	והתמיכה	
איפ"א	 יועמ"ש	 קרי	 והגורמים	המקצועיים	 הנשיאות	 חברי	 של	
והמבקר,	אין	לי	ספק	שהצעות	אלו	יתרמו	רבות	לשיפור	וייעול	

הנהלות	הארגון.
המשימה	לא	הייתה	קלה	אך	בסופו	של	דבר	המטרה	הושגה.
בעלי	 של	 המחודשת	 ההגדרה	 הוא	 השינוי	 מכל	 החשוב	
הסניפים	 יו"ר	 של	 וסמכויותיהם	 תפקודם	 אופן	 התפקידים,	
מתנהלת	 שבאמצעותו	 המרכזי	 הציר	 בעצם	 שהם	 וסגניהם	

פעילות	הארגון.
הפעילים	 אסיפת	 ע"י	 אושרו	 אלה	 הצעות	 כאמור,	 לשמחתי	

ורשם	העמותות.

מפגשים	תקופתיים	עם	וועדי	הסניפים
במסגרת	תפקידי	כרכז	גמלאים	קיימתי	מפגשים	רצופים	אחת	
וועדי	הסניפים	באזורים	עליהם	אני	מופקד	 ל-	3	חודשים	עם	

כרכז	גמלאים.
במסגרת	פעילות	זו	התקיימו	דיונים	לפתרון	בעיות	משותפות	

וקידום	הפעילות	בסניפים.
טענות	הפעילים	והצעותיהם	הובאו	לדיון	באמצעותי	בנשיאות	
אני	 אותה	 הנשיאות	 בין	 לקשר	 רבות	 סייעה	 זו	 עבודה	 ושיטת	

מייצג	לפעילים	בשטח.
פעילויות	 באחריותי,	 שנמצאים	 הגמלאים	 בסניפי	 לשמחתי	
הן	 ומושכל	של	התקציבים	 נבון	 ניצול	 תוך	 מגוונות	 היו	 איפ"א	
והן	באמצעות	הרכזים	שתרמו	לפעילות	ענפה	 ברמת	הסניף	

ורבה	לרווחת	חברי	איפ"א.

נוהל	קשרי	חוץ
נושא	זה	הינו	אחד	החשובים	והרגישים	ביותר	בנשיאות	איפ"א,	
לשמחתי	גם	שינוי	בתחום	זה	מתוכנן	על	סדר	היום	באסיפת	
הפעילים	הקרובה	שהמטרה	היא	להגדיר	באופן	מסודר	זכאות	

ליציאה	למשלחות	ואופן	בחירת	יו"ר	וסגן	לכל	משלחת.

ארגון	מערך	סניפי	גמלאי	ירושלים
גמלאי	 סניף	 של	 הפרדה	 לבצע	 מוצלח	 הלא	 הניסיון	 לאור	
הפעילים	 אסיפת	 לאישור	 מתוכנן	 זה	 נושא	 גם	 ירושלים,	
והנשיאות	על	מנת	לאחד	מחדש	את	סניף	גמלאי	ירושלים	כפי	
שהיה	בעבר	על	מנת	ליצור	אחידות	ויעילות	בכל	הקשור	לקשר	

עם	החברים.
העצמאית	 במתכונתו	 יישאר	 שמש	 בית	 גמלאי	 איפ"א	 סניף	

עקב	הריחוק	הגיאוגרפי	בינו	לבין	ירושלים.

סניף	גמלאי	בית	שמש
סניף	גמלאי	בית	שמש	בשנה	זו	עבר	שינוי	ארגוני	עקב	הפרדתו	
סניף	 וועד	 סניף	 יו"ר	 מינוי	 ועם	 ירושלים	 איפ"א	 גמלאי	 מסניף	
תושבי	המקום	הצלחנו	ביחד	עם	מס'	גורמים	לקדם	את	הסניף	
בכך	שהוקם	במקום	מועדון	לתפארת	ביוזמה	מקומית	בסיוע	
יו"ר	הסניף,	מנכ"ל	איפ"א	וכן	עיריית	בית	שמש	העושה	רבות	
בהקצאת	אמצעים	כולל	המועדון,	שיתוף	הפעולה	הינו	יוצא	מן	

הכלל.
ששייך	 היחידי	 המועדון	 הינו	 שמש	 בית	 גמלאי	 סניף	 מועדון	

לאיפ"א	בלבד.
בעתיד	נקיים	דיון	עם	איגוד	הגמלאים	על	מנת	לשתף	פעולה	
כפי	שקיים	ביתר	המועדונים	של	האיגוד	לצורך	הפניית	תקציבים	
לתחזוקת	המקום	בתוקף	היות	חברי	איפ"א	חברים	גם	באיגוד	

הגמלאים	ולהם	מגיעות	אותן	זכויות	כספיות.
בהשגת	 והנחישות	 היוזמה	 על	 הסניף	 ליו"ר	 להודות	 הזמן	 זה	

המטרה.

סניף	גמלאי	איפ"א	שפלה
סניף	זה	מקיים	פעילויות	במשותף	עם	גמלאי	ראשל"צ,	רחובות,	

יבנה	וגמלאי	רמלה.
=מגוונת	 והפעילות	 ביותר	 מוצלח	 ביניהם	 הפעולה	 שיתוף	
בין	 ביותר	 והמבורכות	 המוצלחות	 הפעילויות	 כאחת	 ונחשבת	
שלום	 מר	 הסניף	 יו"ר	 של	 לפעילותו	 הודות	 וזה	 איפ"א	 סניפי	

שמעון	ושאר	הפעילים.

ם
אי

ל
מ

גי
 -

ם 
פי

ני
ס

דצמבר 412009



ת
בו

ר
ת

יהושע לויה

תרבות

אירוע תרבות באולם הקונגרסים חיפה – 
23/11/09

יהושע	לויה		רכז	תרבות	

האירוע	הראשון	בסדרת	אירועי	תרבות	ברמה	המחוזית	התקיים	
מר	 פנים	 לביטחון	 השר	 במעמד:	 בחיפה	 הקונגרסים	 באולם	
איציק	אהרונוביץ,	נשיא	איפ"א	מר	יעקב	טרנר,	חברי	הנשיאות,	

פעילי	וחברי	איפ"א	ובני	משפחותיהם.
הנוכחים.	 לכול	 רבה	 להנאה	 וגרם	 כהצלחה	 הוגדר	 האירוע	
ששיתף	 הקהל	 בזכות	 למצופה	 מעבר	 מוצלח	 היה	 המופע	

פעולה.
הבדרן	 של	 בהופעתו	 פעיל	 חלק	 ולקחו	 צחקו	 המשתתפים	
והסטנדאפיסט	נאור	ציון	ורקדו	לצלילי	שיריו	של	הזמר	שלומי	

שבת	בליווי	נגנים	ורקדנים.
אנו	תקווה	שגם	האירועים	הבאים	יעברו	בהצלחה.

זה	המקום	להודות	לכל	הפעילים	שסייעו	בשיווק	האירוע	ומכירת	
הכרטיסים	ויש	להם	קשר	ישיר	להצלחת	האירוע.

	
אתר ההטבות לחברי איפ"א שליד כנפי משק 

WWW.IPA4U.CO.IL

היום	 ועד	 	2008,	מאז	 	לאוויר	בחודש	אוקטובר	 	עלה	 האתר	
שלישי	 יום	 מידי	 דיוור	 המקבלים	 חברים	 	2,875 לאתר	 נרשמו	
בשבוע	ומספר	הביקורים	באתר	מתחילת	ינואר	שנה	זו	עומד	

על		55,528		ביקורים		)כ	185	מבקרים	ליום	בממוצע(.
תרבות	 מפעילות	 נהנים	 לאתר	 	 שנרשמו	 איפ"א	 חברי	
מסובסדת		ע"י	איפ"א	כמו	גם	ארוחות	בוקר	וארוחות	גורמה	
נוספות	ע"י	ארגונכם.	לאתר	שותפי	תוכן	 ופעילות	מסובסדות	

רבים	להלן	רשימה	חלקית:
הצפון,	 תיאטרון	 גשר,	 תיאטרון	 לסין,	 בית	 הבימה,	 תיאטרון	
האופרה	הישראלית,	תיאטרון	החאן,	הדרן,	היכל	ראשון	לתרבות	
הארץ,	 ברחבי	 מסעדות	 מוצקין,	 התיאטרון	 היכל	 ואמנות,	
ספא		 מועדוני	 הארץ,	 ברחבי	 צימרים	 תיירותיות,	 אטרקציות	
ברחבי	הארץ,	קבוצות	כדורגל,	ספקי	מוצרי	חשמל	מהגדולים	

והידועים	בארץ	ותקצר	היריעה	מלפרטם.
יום	 כל	 הפועל	 טלפוני	 מרכז	 משרדיה	 מפעילה	 משק	 כנפי	
מהשעה	15:00		ועד	השעה	20:00		לרישום	חברי	איפ"א	למועדון	
ההטבות.	צוות	האתר	מונה	5	עובדים	המשרתים	גם	טלפונית	

את	חברי	האתר.
2.	אירועי	קיץ		2010:	בחודשי	הפיקה	חברתנו	עבור	חברי	איפ"א		

באמצעות	ארגונכם	4	אירועי	קיץ	שסובסדו	ע"י	איפ"א:

אירוע	אשקלונה-	בהשתתפות	450	חברי	איפ"א.
אירוע	ימית	2000	–	בהשתתפות	כ	400	חברי	איפ"א.
אירוע	לונה	גל		-	בהשתתפות	כ	300	חברי	איפ"א.
אירוע	חמי	געש	–	בהשתתפות	כ	230	חברי	איפ"א

סה"כ	משתתפים	חברי	איפ"א	באירועי	הקיץ	-		1,380	.
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סיכום אירועי תרבות לשנת 2008-2009

שהתקיימו	 	2008-2009 לשנת	 תרבות	 אירועי	 תוכנית	 להלן	
לאחר	שאושרו	ע"י	נשיא	איפ"א,	נשיאות	איפ"א,	כנס	פעילים,	

ועדת	תרבות	כולל	אישור	התקציב.
האירועים	התקיימו	בכל	הארץ	בהשתתפות	חברי	איפ"א	ובני	

משפחותיהם	ובשיתוף	פעולה	עם	חברת	"	כנפי	משק	".
השנה	נהגנו	לסבסד	נשפים	לכל	הסניפים	בשיטה	חדשה	

50	*	50	=	2,500	₪	אומנים	וסבסוד	)בתנאי	שלסניף	לא	נשאר	
תקציב	משנה	קודמת(.

המלצנו	לסניפים	שיתארגנו	בין	3-4	סניפים	יחד	לקיום	נשפים	
מהשורה(	 אומנים	 ולהביא	 גדול,	 יותר	 סבסוד	 לקבל	 )השיטה	

הסבסוד	ליחידות	עד	גמר	התקציב.
כגון:	 ביחידות	 נשפים	 ערכו	 משטרה	 תחנות	 השנה	 במהלך	
סיוע	 וביקשו	 הארץ	 חלקי	 בכל	 כחולה	 מג"ב	 גמלאים,	שב"ס,	
מאיפ"א	ומתרבות	איפ"א,	עזרה	בהבאת	אומן	לאירוע	והיו		

ביחידות	 איפ"א	 לחברי	 וסיפוק	 חיוך	 הביא	 הדבר	 רצון,	 שבעי	
השונות	בארץ	ובמועדוני	גמלאים.

התקיימו	ימי	כיף	לחברים	ומשפחותיהם	כמו	כן	גם	לקהל	שומרי	
המסורת	במחירים	מסובסדים.

חמי	 בצפון,	 גל	 לונה	 בדרום,	 באשקלונה	 התקיימו	 האירועים	
טבריה	וימית	2000	בחולון.

האירועים	היו	מוצלחים	הגיעו	חברי	איפ"א	והמשפחות,	גמלאים/
ות	אשר	נהנו	מהפעילויות.

למסעדות,	 שוברים	 הכוללים	 בונוס	 מוצרי	 נמכרו	 כן	 כמו	
הארץ	 בכל	 שונות	 לאטרקציות	 מסובסדים	 כרטיסים	 לספא,	
חב'	 של	 הטלפוני	 המוקד	 האינטרנט,	 אתר	 	באמצעות	

"כנפי	משק"	ומזכירות	איפ"א.
	

להלן	פירוט	הפעילויות	והאטרקציות:
שיט	קיאקים

טרקטורון	מעופף
מצפה	תת	ימי

ארוחת	בוקר	זוגית-	גורמה
יום	פינוק	לספא	וארוחת	בוקר

הזמנה	לסרטים
צימרים

מבצעים	למיניהם

השנה	 של	 הצלחה	 בעקבות	 שהתקיימו	 מרכזיים	 אירועים	
החולפת	

במרכז	הקונגרסים	בחיפה-		הזמר	שלומי	שבת	ונאור	ציון
בבנייני	האומה	בירושלים	-		הזמר	שלומי	שבת	ונאור	ציון
בהיכל	התרבות	בת"א	-		הזמר	שלומי	שבת	ונאור	ציון
משכן	האומנויות	ב"ש	-		הזמר	משה	פרץ	ונאור	ציון

כל	האירועים	הללו	מסובסדים	ונמכרו	כרטיסים	בסך-	130	₪	
לזוג	כפי	שהובטח	בכנס	פעילים	באישור	הנשיאות.

האירועים	פורסמו	ע"י	עיתון	איפ"א,	באתר	איפ"א,	באתר	חברת	
,ליו"ר	 הסניפים	 ליו"ר	 ליחידות	 פלקטים	 חלוקת	 משק",	 "כנפי	

הגמלאים	ולפעילי	איפ"א.
חבר	 לכל	 העיתון	 עם	 ביחד	 נשלחו	 ונסיעות	 תרבות	 חוברת	

איפ"א	לביתו	בנוסף	נשלח	מכתב	דיבור	ישיר	לגמלאים.
האירועים	שהתקיימו	היו	מוצלחים	לשביעות	רצון	כולם,	הגיעו	

מפקדים	בכירים,	נשיא	איפ"א,	נשיאות	איפ"א.

3.אירועי	תרבות		לחברי	איפ"א	סתיו	2009:	בחודשים	נובמבר	
	4 ישראל	 סניף	 איפ"א	 עבור	 	 משק	 כנפי	 הפיקה	 ודצמבר	

מופעים	כדלקמן:
א.היכל	התרבות		ת"א		-	שלומי	שבת	ונאור	ציון
ב.מרכז	הקונגרסים	חיפה	-	שלומי	שבת	ונאור	ציון
ג.בניני	האומה	ירושלים	-	שלומי	שבת	ונאור	ציון

ד.המשכן	לאומניות	הבמה	ב"ש	–	משה	פרץ	ונאור	ציון
נכון	לשעת	כתיבת	שורות	אלו	ההרשמה	למופעים		בעיצומה.

אירוע תרבות מרכזי בתל אביב
כהן שלומית יו"ר סניף איפ"א מטא"ר י-ם

25/11/09	התקיים	ערב	מופע	עם	שלומי	שבת	 	ה-	 בתאריך	
ונאור	ציון	.	נהנינו	מאוד.

מעבר	לזה,	ההדים	שאני	מקבלת	כאן	במטא"ר,	על	כל	הארגון	
וההשקעה	של	איפ"א,	כל	הכבוד!

כמובן	שיש	לברך	את	מר	לויה	וצוות	המנגנון	אשר	השקיעו	את	
מרצם	וההדים	החיובים	שאני	מקבלים	זו	התמורה.

חיים	קנת,	עו"ד	יועמ"ש	איפ"א

הערב	אמש	בהיכל	התרבות	בת"א	היה	למופת	אין	מילים,	אשר	
יכולות	לתאר	את	ההצלחה	הרבה.

כל	 על	 איפ"א	 מנגנון	 ובזכות	 בזכותכם	 נפלא	 ערב	 על	 תודה	
עובדיו	ועוזריו.

אילוז  לדוד  הנשיאות  חברי  טרנר,  יעקב  איפ”א  לנשיא  תודה 
והפכו  האירועים  כל  את  שליוו  המנגנון  ולצוות  הארגון  מנכ”ל 

אותם לאפשריים.
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שרון גל

סיכום שנתי בתחום הספורט - 2009.
גל שרון רכזת הספורט

הישגים בינלאומיים
בשנים	האחרונות,	גוברת	מידי	שנה	כמות	הפעילות	המתבצעת	
בתחום	הספורט	והדברים	באים	לידי	ביטוי	בהוקרה	הבינלאומית	
לה	אנו	זוכים.	בכנס	העולמי	במוסקווה,	לפני	שנה,	זכינו	בגביע	
עלה.	 הפעילות	 היקף	 השנה,	 הפעילות.	 היקף	 על	 ההצטיינות	
היקף	 לישראל,	 ומהשוואה	 בעולם	 סניפים	 של	 מהדיווחים	
בעולם,	 איפ"א	 סניפי	 בין	 ביותר,	 הגבוה	 נשאר	 כאן,	 הפעילות	
בדגש	על	כמות	המשתתפים.	צריך	לזכור	שבאירופה,	נבחרת	
השכנה,	 במדינה	 לטורניר	 ונוסעת	 אוטובוס	 על	 עולה	 ספורט	

בישראל,	המצב	מורכב	הרבה	יותר.
מעורבות	סניפים	סדירים	בפעילות	ספורט

פעילות	 חוסר	 היא	 היום,	 איפ"א	 של	 המרכזיות	 הבעיות	 אחת	
וחוסר	מעורבות	מפקדים,	בנעשה	בסניפים.	 בסניפים	סדירים	
תחום	הספורט	הוא	יוצא	דופן,	מאחר	ומרבית	פעילות	הספורט	
ביחידות	הסדירות,	קשורה	בסיוע	של	איפ"א	וכך	יוצא	שאיפ"א	
מעורבת	בכל	יום	ספורט,	בכל	טורניר,	בכל	מפעל	עממי.	כמות	
היקף	העשייה	 ליחידות	מעידה	על	 והעזרים	המחולקים	 הציוד	
ביחידות	המשטרה.	הסיוע	ניתן	באמצעות	לבוש,	מגינים,	גביעים	

ומדליות,	כדורים	ותקציבים.
הסיוע	ליחידות	מאפשר	שילוב	שוטרים	רבים	בפעילות	ספורט,	

בצורה	שוויונית	ולרווחת	כלל	השוטרים	והסוהרים.
של	 חשוב	 יעד	 היא	 שוטרים	 של	 ספורט	 בפעילות	 התמיכה	
איפ"א.	ולכן	בעקבות	עבודה	חשובה	שנעשית	לשיתוף	פעולה	
בין	המשטרה	לאיפ"א,	ספורטאי	איפ"א	מקבלים	את	ההכרה,	
הביטוח	והסיוע	המשטרתי	הנחוץ	לקיום	פעילות	בשם	משטרת	

ישראל.

הליגה למקומות עבודה
בהישגיה	 השנה	 גם	 הצטיינה	 באיפ"א	 הבאולינג	 קבוצת	
הראשון	 במקום	 זכתה	 סל	 הכדור	 נבחרת	 הספורטיביים.	
תוצאות	 מבחינת	 גם	 יפה,	 הישג	 זה	 היה	 בספורטיאדה,	
על	 ותובעני,	 קשה	 ספורט	 תחום	 הוא	 הטריאתלון	 המשחקים.	
ריצה	 שחיה,	 הכוללות:	 משימות	 מוטלות	 בענף	 המתחרים	
ואופניים.	קבוצת	איפ"א	השתתפה	בפעילויות	ותחרויות	במהלך	
מ"י	 של	 אתלטיקה	 קבוצת	 רבים.	 להישגים	 וזכתה	 השנה	 כל	
קיבלה	סיוע	במימון.	נבחרת	משיכת	החבל	ונבחרת	ירי	מעשי	

של	איפ"א		משולבות	בפעילות	בארץ.	

גמלאים קדימה
של	 ארוכה	 לסדרה	 הסיסמא	 הייתה	 צעיר"	 שאתה	 "סימן	
בארץ.	 שונים	 במקומות	 שנערכו	 ובריאות	 ספורט	 פעילויות	
פעילות	שהתחילה	בשנת	2004	וממשיכה	זו	השנה	החמישית.	
ובכך	 לגמלאים	 מיועדות	 שכולן	 הללו	 הפעילויות	 את	 המייחד	
משלבים	את	הגמלאים	בפעילויות	ספורט	ובריאות.	על	הצלחת	
הפעילויות	מעידה	רמת	ההשתתפות	של	סניפי	גמלאים	בכל	
הארץ	.	גמלאים	מכל	הארץ	נהנו	ממנת	בריאות,	שי,	מרחצאות	
עליון,	גמלאי	טבריה,	 גליל	 ויעידו	על	כך	גמלאי	 ומתקני	ספא.	
נגב,	 גמלאי	 ג'אן,	 בית	 גמלאי	 אשדוד,	 גמלאי	 חדרה,	 גמלאי	

גמלאי	שפלה,	גמלאי	חולון	-בת	ים	ורבים	אחרים.

אליפות איפ"א
קט-רגל,	במהלך	השנה	נערכה	אליפות	איפ"א	בקט-רגל	לזכרו	
של	חבר	הנשיאות	גבי	וקסברגר	ז"ל,	הטורניר	נערך	באמצעות	
טורניר	ארצי	בו	נטלו	חלק	מחוזות	ואגפי	המשטרה.	הקבוצה	
זו	השנה	השלישית	 י"ם,	 שזכתה	במקום	הראשון	הייתה	מחוז	
את	 שתכלול	 אחת	 נבחרת	 להקים	 הוחלט	 השנה	 	. ברציפות	
אנשי	 ידי	 על	 תתבצע	 הבחירה	 כאשר	 הקבוצות,	 כל	 מצטייני	
והיא	תהפוך	 מקצוע	ברמת	נבחרת	ישראל.	הנבחרת	הוקמה	
לקבוצה	הייצוגית	של	איפ"א	במפעלים		בינלאומיים	ולאומיים.
האפשרות	 את	 מקבלים	 שונים	 בתחומים	 המרכזיים	 הזוכים	
בינלאומיות	במקומות	שונים	בעולם.	בשנת	 לצאת	לתחרויות	
העבודה	הקרובה	יורחב	שיתוף	הפעולה	בתחום	זה	בעולם.

לתפקיד	 נבחרתי	 השנה,	 בטורקיה,	 העולמי	 בקונגרס	 ולסיום,	
סגן	נשיא	עולמי.	הוועדה	שנבחרתי	לעמוד	בראשה	היא	הוועדה	
לעמוד	 ביקשתי	 וספורט.	 חברה	 תרבות,	 בפעילות	 העוסקת	
ובעיקר	 הללו	 לנושאים	 קירבתי	 בגלל	 הזאת	 הוועדה	 בראש	
ידע	רב	על	הנעשה	 הספורט.	הראיה	הבינלאומית,	מאפשרת	
מסייעת	 העולמית	 שאיפ"א	 גדולות	 תחרויות	 כולל	 בעולם,	
הידע	 גדולים.	 וטורנירים	 שוטרים	 אולימפיאדת	 כמו	 במימונן,	
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נבחרת הכדורסל של איפ"א, זכתה במקום 
הראשון בספורטיאדה 
נבחרת	הכדור	סל	של	איפ"א

יורם	פנסטר,	מאמן	הקבוצה.	)אזרח(
אייל	שמרון	,	את"ן	–	מנהל	הקבוצה.

שלומי	בן	דור	,	תחנת	מוריה	מחוז	י-ם,	קפטן.
רפי	רווה	,	מרחב	דן.
אמיר	כהן,	מטה	מג"ב.
מידד	לביא	,	בא"ח	מג"ב.

חזי	אשטן,	ביה"ס	לחבלה	,	אג"מ.
אבי	פוני,	מטה	מחוז	ת"א.
מומי	דיין		מרחב	דן.

ירון	לונדון,	מרחב	יפתח.
רועי	שפיגלר	,	את"ן	ת"א.

ולדיסלב	צרפחין	,	מג"ב	כ"ב.
שרון	מלכה,	תחנת	גלילות	.

במוקדמות	הטורניר	שיחקה	נבחרת	איפ"א	מול	קבוצת	מכס	
ומשכנע:	 מרשים	 בניצחון	 הסתיים	 המשחק	 	. דן	 גוש	 ומע"מ	

.57/17
המשחק	השני	התנהל	מול	בנק	יהב	ת"א		ושוב	תוצאה	מוחצת:	

ניצחון	בתוצאה	69/18.
במשחקי	מחצית	הגמר,	פגשה	הנבחרת	של	איפ"א	את	בנק	

מרכנתיל	דיסקונט	והתוצאה,	ניצחון		68/32.
משחק	הגמר	נערך	מול	הקבוצה	החזקה	של	הבנק	הבינלאומי	
עדיין	 .	המשחק	המותח	צמצם	במעט	את	הפער,	אבל	 ת"א	
ניצחון	בתוצאה	41/30	והגביע	אצל	קבוצת	איפ"א.	את	הצמרת	
מפארים	בנקים	גדולים.	בכלכלה,	שוטרים	מבינים	פחות,	אבל	

בכדור	סל	אין	לנבחרת	מתחרים.
למקום	השני	בבית	הגיע	הבינלאומי	ת"א,	ואילו	במקום	השלישי	

זכה	מרכנתיל	דיסקונט.

ט
ר

פו
ס קפיצה	 כקרש	 לשמש	 יכול	 הללו,	 בתחומים	 שיירכש	 והניסיון	

ועליה	לליגה	אחרת	מבחינת	האפשרויות.
הסניפים,	 ראש	 יושבי	 הקבוצות,	 ראשי	 לכל	 להודות	 ברצוני	
המפקדים,	אלפי	הספורטאים,	ולמנגנון	איפ"א,	שביחד	הצלחנו	

להפוך	את	השנה	לשנה	ספורטיבית	מבורכת.

למקומות	 בליגה	 ותשחק	 סדיר	 באופן	 מתאמנת	 הקבוצה	
עבודה	בת"א.	

חברים הרואים עצמם מתאימים לשחק בקבוצה מוזמנים 
להתקשר לאייל 050-2246633

במקום	 זכייתו	 על	 הגביע	 עם	 שב”ס	 נציג	 דרעי	 שוקי	
הראשון	בתחום	הטניס	בספורטיאדה.
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נבחרת איפ"א ישראל בטורניר בבלגיה

בתאריך	23	בנובמבר	יצאה	נבחרת	איפ"א	ישראל	בקט	רגל	
בעיירה	 מדובר	 הולנד.	 גבול	 על	 בבלגיה	 לומל	 בעיר	 לטורניר	
ציורית	קטנה	בה	השתכנו	המשלחות	בכפר	נופש	בצמוד	לעיר	

עם	אגם	ובקתות	נופש	סביבו.
ראש	 שחקנים,	 	7 מתוכם	 חברים	 	9 כ-	 מנתה	 המשלחת	
בעוד	 ומנהלה,	 לוגיסטיקה	 ואיש	 מחליף	 המשלחת/שחקן	

במשלחות	האחרות	היו	כ	-		12	שחקנים,	רופא	וכו'.
62	נבחרות		 בו	 והשתתפו	 	15 הטורניר	נערך	זאת	השנה	ה	-	
בטורניר,	 חלק	 לקחו	 לראשונה	 השנה,	 מדינות.	 	30 	- מכ	
כנגד	 ותוניס.	הנבחרת	שיחקה	 פורטוגל	 שתי	מדינות	חדשות	
ליטה,	 בלגיה,	 צרפת,	 ברזיל,	 צ'כיה,	 הולנד,	 הבאות:	 המדינות	
רומניה,	אירלנד	וקוסובו.	נבחרת	ישראל	הגיע	למקום	ה	-	11	
המכובד	לאחר	הפסד	במשחק	שמינית	הגמר.			בטקס	הסיום	
שנערך	בתאריך	26	בנובמבר	עלו	לבמה	לקבלת	גביעים	15	
המשלחות	הראשונות.	למקום	הראשון	הגיעה	נבחרת	ברזיל	.
נבחרת	איפ"א	ישראל	הייתה	מבין	הנבחרות	האהודות	ביותר,	
האחרות	 הנבחרות	 מכל	 במשחקיה	 עידוד	 לקבל	 וזכתה	
	3 שמשחקת	 )נבחרת	 ברזיל	 מול	 גמר	 בשמינית	 במשחקה	

שנים	ביחד	וחבריה	היו	בנבחרת	הלאומית(.	תוצאת	המשחק	
והנהלת	 השופטים	 חבר	 הסיום	 בטקס	 לברזיל.	 	3:1 הייתה	

הטורניר	שיבחו	את	נבחרתנו	על	משחקה	וההווי	שלה.	
נתי	 את"ן,	 	- הקבוצה	 נחום,ראש	 מוטי	 הם:	 הנבחרת	 חברי	
וקנין	-	שב"ס,	שמעון	כהן	-	את"ן,	עדי	בן	עמי	-	זבולון	/	צפון,	
אריה	שנקור	-	עמקים	/	צפון,	ברק	צורף	-	שרון	/	מרכז,	ידין	
מליכי	–	מתפ"א	/	אג"מ,		אורן	אבני	–	נגב	/	דרום,	אדר	יהלום,	

צלם	–	את"ן.
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מנ גזבר מנגנון

נסר נסרלדין פייבל לבון

סיכום תקציב איפ"א לשנת 2009
נסר נסרלדין אחראי על הגזברות

בשנת	2009	הצבנו	לעצמנו	מס'	יעדים	ומטרות	על	מנת	לנצל	
תוך	 מקסימאלית	 וביעילות	 	 מושכלת	 בצורה	 התקציב	 את	
משנה	 לקחים	 והפקת	 הסניפים	 כל	 בין	 שיוויוניות	 על	 הקפדה	

קודמת,	הן	ברמת	הסניף	והן	ברמה	של	תקציב	רכזים.	
אחת	המטרות	המרכזיות	שהצבנו	בפנינו	היא	הקפדה	על	ניצול	
תקציב	הסניפים,	מאחר	ואי	ניצול	התקציב	של	החברים	פוגע	
ולכן	השנה	הורגשה	פעילות	ענפה	בכל	הסניפים	 בזכויותיהם	
ינצלו	את	תקציבם	עד	אמצע	חודש	 והדגשנו	שסניפים	שלא	
באמצעות	 אליו	 יועבר	 חבר	 כל	 של	 האישי	 התקציב	 דצמבר,	
ובתוספת	של	 ביתרה	שעומדת	לרשותו	 	, טעינת	כרטיס	השי	
את	 יקבלו	 איפ"א	 חברי	 כל	 השנה	 סוף	 שלקראת	 וכך	 	15%

התקציב	שעומד	לרשותם	כולל	יתרות	משנים	קודמות.

השנה,	כידוע	לכם	נעשתה	מהפכה	בחלוקת	התקציב	לרכזים,	
בתקציב	 גם	 האישי	 לתקציב	 בנוסף	 תוגמל	 סניף	 שכל	 כך	
מורשת,	 מתקציב	 סניף	 בכל	 איש	 	50 ל-	 	₪ 	50 של	 גלובלי	
ספורט,	תרבות,	נסיעות	וכן	באמצעות	חברת	כנפי	משק.

למערך	הסדיר	הקצנו	ערכת	ציוד	ספורט	אחידה	לכל	הסניפים	
-	ברמת	סניף	ולא	ברמה	של	תחנה.

לפני	סיום	השנה,	אנו	עומדים	בפני	מאזן	כספי	והכנת	תוכנית	
עדיפויות	 לסדרי	 וביטוי	 מענה	 שתתן	 	2010 לשנת	 עבודה	

לפעילויות	הארגון	לשנה	הבאה.

לאחר	אסיפת	הפעילים,	אנו	נציג	דו"ח	מאוזן		ומפורט,	בשקיפות	
באסיפת	 הצבעה	 לאחר	 שתאושר	 עבודה	 תוכנית	 וכן	 מלאה	

הפעילים	לידיעת	כל	חברי	הארגון	ולגורמים	אחרים.
ואירועים	 פרויקטים	 מס'	 תביא	 	2010 לשנת	 העבודה	 תוכנית	
וניקח	 זו	 משנה	 לקחים	 הפקת	 תוך	 ארצית	 ברמה	 גדולים	

בחשבון	גם	את	העלויות	של	פרויקט	הבחירות	2010.

להודות	לכל	הפעילים,	לחברי	הנשיאות	 זו	ברצוני	 בהזדמנות	
ולכל	הגורמים	המקצועיים	שמפקחים	על	ההוצאות	הכספיות	

של	הארגון	באופן	מקצועי	והוגן.

 מנגנון איפ"א
פייבל לבון אחראי על המנגנון

איפ"א	 הייתה	שנה	שחייבה	את	מנגנון	 2009	ללא	ספק	 שנת	
נפח	 עקב	 הרכזים	 במשימות	 לעמוד	 ע"מ	 מרוכז	 למאמץ	
פעילות	מבורכת	שהרכזים	בנשיאות	יזמו	בכל	תחומי	העשייה	

ופעילות	הארגון.
במקביל	לכך	המנגנון	סייע	בבדיקה	מחודשת	של	כל	ההסכמים	
מחיר	 הצעות	 בקשת	 כגון	 בעלויות	 והוזלה	 יעיל	 שיפור	 לצורך	
מחודשת	בתחום:	הפקת	ביטאון	איפ"א,	בניית	אתר	אינטרנט	

חדש.
וקבלת	 וחוץ	 פנים	 תיירות	 בתחום	 חדשה	 חברה	 באמצעות	

הצעות	נוספות.
המרכזיים	 האירועים	 בתחומי	 ומסייע	 מארגן	 איפ"א	 מנגנון	
מול	 שנעשתה	 ומבדיקה	 בדבר	 הנוגעים	 הרכזים	 בשיתוף	
ותמיכה	 חיוביות	 תגובות	 מהרכזים	 מקבל	 המנגנון	 הרכזים,	

מלאה	בעשייה	של	צוות	המנגנון.
אחד	התחומים	המרכזיים	הינו	טיפול	ביו"ר	סניפים	בבקשותיהם	
כגון:	נשפים,	 להוציא	לפועל	את	כל	הפעילויות	ברמת	הסניף	
הכוונה	 סיוע,	 מורשת,	 סיורי	 ובחו"ל,	 בארץ	 ונופשונים	 טיולים	

וקשר	יומי	עם	הסניפים	בקיום	האירועים	ויישומם.
ובמאמצים	 בתיאום	 מוצלחת	 עשייה	 מסמל	 זו	 שנה	 סיכום	
רבים	ע"מ	לעמוד	בכל	המשימות	המוטלות	על	צוות	המנגנון,	
האירועים	 להצלחת	 רבות	 תרמה	 המנגנון	 פעילות	 לשמחתי	

באופן	מקצועי	ומסור	הראוי	לציין.
העשייה	 על	 המנגנון	 צוות	 לכל	 להודות	 והמקום	 הזמן	 זה	

המבורכת	לרווחת	חברי	איפ"א	ובני	משפחותיהם.
לקראת	שנה	הבאה,	אנו	מכינים	תוכנית	עבודה	שתיתן	ביטוי	
בכל	תחומי	העשייה	תוך	שימת	דגש	על	שיפורים	ושינויים	לאור	

הלקחים	משנה	קודמת.
שנת	2010	הינה	השנה	האחרונה	לקדנציה,	בשנת	2010	יערכו	
בחירות	כנהוג	מדי	4	שנים.	תחום	זה	מחייב	היערכות	מקצועית	
כפי	שנעשתה	בעבר	ובזאת	בנוסף	לכל	המשימות	והמטלות	

המחכות	לנו	בדרך.
אני	בטוח	שבשיתוף	פעולה	מצד	יו"ר	הסניפים	וחברי	הנשיאות	
אנו	נעמוד	במשימות	באופן	מקצועי	ומוצלח	כפי	שנעשה	גם	

בעבר.
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סיכום שנת עבודה 2009 רכז תקשורת
דר' ערן ישראל רכז תקשורת ומחשב

"שורות איפ"א"
"שורות	איפ"א"	הוא	אמצעי	הקשר	העיקרי	בין	הנהלת	איפ"א	
לחברים.	לא	רק	זאת	אלא,	זהו	ערוץ	התקשורת	העיקרי	בארגון	

המהווה	במה	לכל	יו"ר	סניף,	חבר	וסניפים	בעולם.	
תקשורת.	 וועדת	 בסיס	 על	 לביטאון,	 מערכת	 הוקמה	 השנה	
שלוש	 המערכת	 נפגשת	 לאור,	 ביטאון	 הוצאת	 כל	 לקראת	
פעמים,	לאישור	התכנים	הראשוניים,	קביעת	מבנה,	סדר	עדיפות.	
במקביל,	 מקום.	 ובאיזה	 לביטאון	 יכנס	 מה	 קובעת	 המערכת	
הצטרפו	לביטאון	16	מתנדבים	כצלמים	וכתבים.	הביטאון	פועל	
הרבה	 מספקים	 הם	 וביחד	 שלנו	 האינטרנט	 אתר	 עם	 ביחד	
מורשת,	 רווחה,	 תרבות,	 הספורט,	 בתחום	 אפשרויות	 מאוד	

סניפים,	תחרויות,	נסיעות,	ועוד	ריגושים	למכביר.		
יש	 הפעילות,	 מזירת	 השנה	 שנאספו	 הרבות	 מהעדויות	 	
השתתפו	 לחו"ל,	 השנה	 שנסעו	 חברים	 אלפי	 שמקשיב,	 מי	
בפעילויות	ספורט,	נטלו	חלק	בתחרויות	בארץ	ובעולם	ואף	זכו	
במקומות	הראשונים,	הגיעו	לערבי	תרבות	ענקיים,	הם	העדות	
לכך	שיש	מי	שיודע	להעריך	,	לקרוא	ולנצל	את	הצעות	איפ"א.
התאפשרו,	 האינטרנט,	 אתר	 עדכון	 כמו	 הביטאונים,	 להפקת	
במידה	רבה,	בזכות	הניהול	הכלכלי	הנבון	של	תחום	הפרסום,	
דוד	 איפ"א	 מנכ"ל	 ידי	 על	 שנעשה	 נבון,	 מו"מ	 ניהול	 מכרזים,	
ליז	 האינטרנט,	 ואתר	 הביטאון	 תחום	 את	 והמרכזת	 אילוז	
משולם,	שדאגה	לעשות	סדר	ולעקוב	אחר	כל	כתבה,	צילום,	
מפרסם	והגיג	ובסדר	מופתי.	כפי	שראיתם	בגיליונות	האחרונים,		
כמות	הכותבים	נמצאת	במגמת	עליה,	יש	הרבה	יותר	דיווחים	
מהשטח,	מגיעים	צילומים	ממשלחות,	נסיעות,	טיולים	ובילויים.	
בשנה	הקרובה,	יעשה	מאמץ	לממש	את	הפוטנציאל	הכלכלי	

של	הביטאון	ולחסוך	בהוצאות.	

אתר האינטרנט של איפ"א: 
בגיל	 היו	 ברשת	 הגולשים	 מרבית	 שנתיים,	 לפני	 עד	 באם	
ממוצע	של	עד	35,	היום	הפער	הצטמצם	והגיל	עולה	בכל	שנה.	
הרשת	 את	 כובשים	 הגמלאים	 לאט,	 היא,	שלאט,	 המשמעות	
יותר	 יש	 הללו	 לחברים	 לא?	 למה	 ובעצם,	 בגדול.	 ומסתערים	
זמן,	שעות	יותר	נוחות,	תחומי	עניין	מגוונים	ועם	הגיל,	מתעצלים	
לצאת	מהבית	וברשת	הכול	זמין,	נוח,	בהישג	יד	וכפתור.	שלא	
לדבר	על	הנאות	החיים	היפים,	החל	ממשחק	שש	בש	ודמקה	

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

תמשיך	להתגלגל	ולהתגלגל	ולהשתכלל.	
היתרון	של	האתר	שלנו,	שאיננו	מסחרי	וכל	תפקידו	לשרת	את	
והכול	 ביותר	 הטובים	 במבצעים	 מינימאלית,	 בעלות	 החברים	
לטובתכם.	הכוח	של	איפ"א	בכמות	החברים,	ויש	לכך	השפעה	
גם	 משמש	 האתר	 כלכלית.	 חברה	 כל	 עם	 ומתן	 משא	 בכל	
כחלון	ראווה	לעולם,	בעיקר	לחברי	איפ"א	ב-62	מדינות.	לאתר	
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ת מידע	 לספק	 שתפקידם	 ועדכונים,	 שפות	 לחמש	 תרגום	 יש	
לחברים	מכל	העולם.

הקונגרס	 לאחר	 האחרונים,	 בחודשים	 תאוצה	 קיבל	 זה	 עניין	
העולמי	 הקונגרס	 קיום	 אישור	 עם	 ב-2009,	 בטורקיה	 העולמי	
ב-2012	בישראל.	אתר	האינטרנט	מהווה	את	הקשר	העיקרי	עם	
כל	חברי	איפ"א	בעולם	)ויש	מעל	400,000	כאלה(.	כל	המידע	

לגבי	הכנסים,	נמצא	באתר	האינטרנט	שלנו,	באנגלית.
אתרי	 בין	 תחרות	 לקיים	 העולמית	 לנשיאות	 הצענו	 השנה	 	
אינטרנט	של	איפ"א	מכל	העולם	והבחינה	תכלול,	רמת	שירות	
במסגרת	 וכו'.	 זמינות	 עיצוב,	 איכות,	 לעולם,	 נגישות	 לחבר,	
תצא	 התחרות	 בעולם.	 איפ"א	 אתרי	 כל	 את	 יבחנו	 ההצעה	

לדרך	השנה	.
מאחורי	הקלעים	של	כל	אתר	גדול,	יש	צוות	מקצועי	המספק	
שירותים	בתחומים	רבים,	גם	מאחורי	האתר	שלנו	יש	צוות	גדול	
בכל	 ו...האמת	שחיפשתי	 	 ליז	משולם,	 	 כולל	את	 והוא	 מאוד	

מקום	וגם	מסביב	ומאחור	וזה	הצוות.

תחרות צילום לאומית
הצילומים	 בחירת	 הסתיימה.	 	2009 לשנת	 הצילום	 תחרות	
הראשון	 בשלב	 שלבים.	 בשלושה	 מתבצעת	 המצטיינים	
צילומים	שלא	עומדים	 סינון	מקדמי	המוציא	מהתחרות	 נערך	
העבירו	 מהצלמים	 וחלק	 מאחר	 ואיכות.	 רמה	 בקריטריונים,	
האיכותיים	 מיועד	לאתר	את	הצלמים	 הסינון	 ומגוון,	 רב	 חומר	

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

הכול	מעל	1000	צילומים.
בשלב	 	. צלם	 מכל	 האיכותיים	 הצילומים	 נבחרו	 השני	 בשלב	
האחרון	קיבל	כל	צילום	ציון	וכך	נבחרו	הצילומים	הזוכים.

הצילומים	 את	 לבחור	 היא	 הכוונה	 בישראל,	 לזכייה	 מעבר	
לדרך	 שתצא	 העולמית	 לתחרות	 גם	 ביותר	 האיכותיים	

ב-2010.
בחירת	הצילומים	לתחרות	העולמית	מתבצעת	בהמשך	לשלב	
העולים	 הצילומים	 מרבית	 הקודמת,	 התחרות	 מניסיון	 השני.	
ישלחו	 והם	 העולמית	 לתחרות	 גם	 מתאימים	 בישראל,	 לגמר	

לשם.	שמות	הזוכים	בתחרות	מתפרסמים	בגיליון	זה	.
ישראל	זכה	במקום	הראשון	בכל	התחרויות	האחרונות,		 סניף	
הלאומית.		 התחרות	 ארגון	 על	 לשבח	 לציון	 זכתה	 אף	 ישראל	
העולמית	 התחרות	 זוכי	 כל	 של	 צילומים	 תערוכת	 הופקה	
איפ"א	 חברי	 תערוכת	 במסגרת	 מוצגת	 והתערוכה	 מ-2009	
יוצרים,	אותה	מארגן	חבר	הנשיאות	ורכז	התחביבים	דר'	יהודה	

גולדשטיין.

חומר הסברה
המנון	איפ"א	העולמי,	שהופק	על	ידי	איפ"א	ישראל,	בסיוע	של	
והיא	 אזרחי	 ומשמר	 קהילה	 ואגף	 ישראל	 משטרת	 תזמורת	
חולקה	לכל	הסניפים	בעולם,	מנוגנת	בכל	אירוע	רשמי	בעולם.	
הדיסק	משמש	כמתנה	של	סניף	ישראל	וזוכה	לשבחים	רבים	

מכל	העולם.
הופק	 לראשונה	 אך	 	,1950 שנת	 מאז	 קיים	 העולמי	 הארגון	
לאיפ"א,	 הדופן	 יוצאת	 והתרומה	 על	ההפקה	 והוקלט	ההמנון.	

זכה	סניף	ישראל	לתעודת	הצטיינות	בכנס	במוסקווה.

ב-2012	 העולמי	 הקונגרס	 לאירוח	 ישראל	 הצעת	 לקראת	
בישראל	ולאחר	כנס	הנוער	העולמי	2009,	הופק	חומר	הסברה,	
מידעון	באנגלית	וסרט	הסברה	על	ישראל,	אילת,	מדינת	ישראל	
ומשטרת	ישראל	)כולל	שב"ס(.	המצגת	שהוכנה	בקפידה	,לגבי	
ישראל,	 נציגת	 ידי	 שני	הכנסים,	ביחד	עם	הצגת	הדברים	על	
גל	שרון,	עשתה	את	העבודה.	מעבר	לאישור	הקונגרס	העולמי	
ב-2012	בישראל	וקיום	כנס	הנוער,	זכתה	ישראל	לשבחים	על	
הכנת	הסרטים	וההצגה	המקצועית.	שבחים	שתורגמו	למעשים	

עם	בחירתה	של	גל	שרון	לסגנית	נשיא	עולמי.

דגשים מרכזיים לשנת 2010 בתחום התקשורת 
וההסברה:

שנה"ע	2010	תעמוד	בסימן	הקונגרס		העולמי	שיערך	בישראל		
עזרי	 הכנת	 	 לארגון.	 שנה	 ל-50	 וההכנות	 	2012 ב-	 באילת	
הסברה,	שיווק,	תשורות	והכנת	תוכנית	שיווק	והסברה	למתנדבי	

משא"ז	מהיחידות	המיוחדות	ולשוטרים	צעירים.
	המשך	הפקת	ביטאון	איפ"א	5		פעמים	בשנה	)אחת	לחודשיים	
יופק	 ב-2010	 החברים.	 עם	 המרכזי	 הקשר	 כאמצעי	 וחצי(,	
הביטאון	באמצעות	חברה	חדשה,	שזכתה	במכרז	בסוף	2009,	

מכרז	שיביא	להוזלה	ב-30%	מהעלות.
מגיב	 לשירותי,	 והפיכתו	 איפ"א	 של	 האינטרנט	 אתר	 חידוש	
ומיידי	בהעברת	מידע	לחברים,	כולל	מבצעים	בתחומי	פעילות	
מסחרית	 פרסומת	 שילוב	 הוירטואלי,	 הקניון	 הרחבת	 איפ"א.	
והשירותים	לחברים.	הכנסת	וידיאו	ותוכניות	טלוויזיה	של	איפ"א	
חברה	 לתמונה	 הכניס	 	2009 בסוף	 שהסתיים	 מכרז	 לאתר.	
ואפשרויות	חדשות.	בטווח	הרחוק,	אמור	 ,	אתר	חדש	 חדשה	
האתר	לתפוס	את	מקומו	של	הביטאון.	חידוש	האתר	יאפשר	
קשר	טוב	יותר	עם	סניפים	בעולם	באמצעות	פרסומים,	חדשות	

ודיווחים	בשפות	הרשמיות	של	איפ"א.
על	 מידע	 והעברת	 האינטרנט	 של	 הבינלאומי	 החלק	 פיתוח	
הנעשה	בישראל	לסניפים	בעולם	באמצעות	מידעון	באנגלית,	
ובצמוד	 	2010 במאי	 התיכון	 הים	 מדינות	 לכנס	 בצמוד	 שיצא	
יוקדש	 באנגלית	 המידע	 	.2010 בספטמבר	 העולמי	 לכנס	
באיפ"א	 העשייה	 על	 ודיווח	 בישראל	 	2012 העולמי	 לקונגרס	

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

וציוותו.

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

בהמשך	ואף	ברווח	ניכר.
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מקום שלישי: משה אלמליח הצילום: חטיפה.מקום שני: אמנון זיו הצילום: מסוק נוחת.

גמר תחרות צילום 2009
דר' ערן ישראל רכז תקשורת

הצילומים	 בחירת	 הסתיימה.	 	2009 לשנת	 הצילום	 תחרות	
הראשון	 בשלב	 שלבים.	 בשלושה	 התבצעה	 המצטיינים	
צילומים	שלא	עומדים	 סינון	מקדמי	המוציא	מהתחרות	 נערך	
העבירו	 מהצלמים	 וחלק	 מאחר	 ואיכות.	 רמה	 בקריטריונים,	
האיכותיים	 מיועד	לאתר	את	הצלמים	 הסינון	 ומגוון,	 רב	 חומר	

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

הכול	מעל	1000	צילומים.
בשלב	השני	נבחרו	הצילומים	האיכותיים	מכל	צלם	-	בשלב	

מקום ראשון: אמנון זיו הצילום: פרש דרך רימון עשן.

הזוכים.	 הצילומים	 נבחרו	 וכך	 ציון	 צילום	 כל	 קיבל	 האחרון	
הפעם,	הבחירה	הייתה	של	צילומים	איכותיים	ולא	צלמים	ולכן	
יש	יותר	מזכייה	אחת	לצלם.	הבחירה	נעשתה	על	ידי	שופטים,	
או	 ישראל	 למשטרת	 כל	קשר	 להם	 שאין	 לצילום,	 סטודנטים	

לאיפ"א,	כדי	לשמור	על	אובייקטיביות	מלאה.
מעבר	לזכייה	בישראל,	הצילומים	האיכותיים	שעלו	לשלב	הגמר	

ישלחו	לתחרות	העולמית	שתצא	לדרך	ב-	2010.
לגמר	 העולים	 הצילומים	 מרבית	 הקודמת,	 התחרות	 מניסיון	 	
בישראל,	מתאימים	גם	לתחרות	העולמית	והם	ישלחו	לשם.

הגבוהה	 הרמה	 בגלל	 הייתה	קשה,	 הבחירה	 השנה,	 בתחרות	
של	הצילומים.	איכות	שהביאה	לזכייה,	כמעט	בכל	פרס	אפשרי,	

גם	בתחרות	העולמית.
הזוכים	בתחרות	הצילום	2009

צילום משטרתי:
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לזוכים	יוענקו	פרסים	ותעודות	בכנס	הפעילים	השנתי	לסיכום	
שנת	העבודה.

צילום כללי:
מקום	ראשון:	דוד	עידן	הצילום:	כדרות.

מקום	שני:	שרון	הר	אבן	הצילום:	רוכב	על	סוס.

מקום	שלישי:	משה	אלמליח	הצילום:	אפיפיור	ברוח.

ציונים לשבח:
רפי	בביאן	הצילום:	דבורה.

שרון	הראבן	הצילום:	גמל	שלמה	המלך.

עומר	ליואי	הצילום:	גלגל	ענק.
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אירועי תרבות מרכזיים 2009
ירושלים, ת"א, חיפה, באר-שבע


