ארגון השוטרים הבינלאומי  -מידע
ארגון איפ"א עולמי  -מטרות:
יצירת קשרי ידידות וסיוע הדדי בין החברים בארגון ובסניפים בכל העולם.
פיתוח יחסי תרבות בין החברים והרחבת ידיעותיהם.
עידוד חילופי ידע וניסיון להבנה הדדית טובה יותר של בעיות מקצועיות.
טיפוח דמות השוטר ועידוד קשרי קהילה  -משטרה.
גילויי סבלנות וסובלנות בין בני אדם ,עידוד דו קיום ושימור השלום הבינלאומי.
העקרונות הבינלאומיים
הארגון הינו דמוקרטי ,שוויוני ,ערכי ואתי.
לארגון מעמד של משקיף במוסדות האו"ם במועצות הכלכליות והחברתיות ובאיחוד האירופאי על
מוסדותיו.
הארגון מחויב לעקרונות כפי שנקבעו בהכרזה הבינלאומית על זכויות האדם.
סניף איפ"א ישראל
ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל מונה כ 22,000-חברים והוא הרביעי בגודלו בעולם אחרי גרמניה,
אוסטריה ורומניה .סניף ישראל נחשב לראשון בגודלו ביחס בין גודל הארגון לגודל המשטרה ואף בעל
הגידול המרשים ביותר במספר חבריו ,פעילות בסניפים ועשייה לאומית .חברי איפ"א ישראל שותפים
לארגון המאגד שוטרים ,סוהרים ,מתנדבי משא"ז וגמלאים.
מי יכול להיות חבר באיפ"א ישראל?
שוטרים ,סוהרים ,גמלאי משטרה/שב"ס ,משמר אזרחי ,משמר הכנסת ,אזרחים עובדי משטרה.
איך מצטרפים לאיפ"א?
על ידי מילוי טופס הצטרפות לארגון .את הטפסים ניתן למצוא באתר  ,www.ipa-israel.org.ilאצל יו"ר
הסניפים ומזכירות איפ"א.
כל מצטרף חדש יקבל אגרת מהנשיא עם פרטי נציג הסניף אליו ישתייך ,כרטיס איפ"א קארד ותעודת חבר
בינלאומית.

תקשורת עם החברים
העברת מידע באמצעות :אתר איפ"א ,בטאון ,מידעון ,מגזין
אלקטרוני ,דף פייסבוק ,משלוח דיוור ,מסרונים ופרסום כרזות
ביחידות.
סניף איפ"א ישראל נחשב לסניף איפ"א המתקדם ביותר
בתחום המחשוב והאינטרנט .הוא מהווה מודל לחיקוי בכל
סניפי איפ"א ברחבי העולם .האתר מוזן " "on lineבפעילויות שותפות ומהווה אפיק תקשורתי נוסף לכלל
חברי הארגון.

תעודת חבר בינלאומית
החברות באיפ"א מקנה תעודה בינלאומית ,המסייעת לחברים
בחו"ל ,לרבות אירוח בדירות איפ"א בחו"ל ,סיוע משטרתי.
ערבות וסיוע הדדי בין חברי איפ"א בעולם.
כל שוטר החבר באיפ"א בעולם ,מחויב לסייע לחבריו במקרי
אסון ,תאונות ,היזקקות בשירותי משטרה וגם באירועים
משמחים.
דוגמאות ליעילותה וחשיבותה של התעודה ניתן לצפות באתר הארגון
איך מקבלים תעודת חבר איפ"א ?
לכל חבר עם גיוסו לארגון ,תונפק תעודת חבר בינלאומית.
על החבר לצרף תמונת פספורט לטופס ההצטרפות .חברים ותיקים יכולים להזמין את התעודה באתר
איפ"א או לשלוח תמונת פספורט בדואר למזכירות איפ"א.
כמה אני משלם ?
דמי חבר חודשי₪ 49 :
מה אני מקבל ?
שי שנתי

 -טעינת כרטיס איפ"א קארד בסכום של ₪ 385

תקציב סניף– קבלת סבסוד מתקציב הסניף בסכום של ₪ 65
חברות בינלאומית– איפ"א ישראל מעביר לאיפ"א עולמי אחת לשנה סכום של  ₪ 10לחבר.
סה"כ אני מקבל =  ₪ 460נטו
יתרת הסכום בסך  ₪ 128שנתי ,איפ"א מקיים את כל פעילויות הארגון ברמה סניפית וארצית לכלל
החברים.
למעשה בפועל החבר משלם לחודש סך של .₪ 10.6

פרוייקט שי שנתי–איפ"א קארד
כרטיס איפ"א קארד מוטען בסכום של  ₪ 385אחת לשנה.
הכרטיס מאפשר קנייה ב 23-רשתות שיווק.
זכאות לקבלת השי
מצטרפים חדשים
כל מצטרף חדש לארגון אשר יצטרף עד לחודש אוגוסט ,זכאי לשי שנתי .זאת בכפוף להתחייבותו לחברות
בארגון למשך שנתיים.
חברים ותיקים
הזכאות לשי ניתנת לחבר אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון ,דהיינו :עד תום דצמבר לאותה שנה.
קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות מצדו להישאר בארגון עד תום השנה .במידה והחבר יפרוש
קודם לכן לא יוחזר לו כספו.
הפעלת הכרטיס
על החבר להפעיל את כרטיס השי במוקד הטלפוני 03-6066229 :או
באמצעות אתר איפ"א.
בירור יתרה בכרטיס
בירור יתרה ניתן לעשות ע"י פנייה למוקד הטלפוני הממוחשב03- :
 6177808או באמצעות אתר איפ"א
הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד .₪ 1,000
טעינת השי שלא הוטענה לכרטיס בשל יתרה גבוהה ,הטעינה תישמר
במערכת איפ"א עד לניצול הסכום הצבור בכרטיס.
קניית כסף בכסף
מימוש רכישות באתר באמצעות הכרטיס הינו  ON-LINEממועד ביצוע הרכישה וקבלת אישור .טעינת
הכרטיס באמצעות משלוח פקס למזכירות איפ"א  -תבוצע תוך  7ימי עסקים.
רשתות מזון

קנייה באחוזי הנחה לחברי איפ"א ברשתות מזון הפרוסים ברחבי הארץ .פרטים באתר איפ"א.

תרבות
אתר ההטבות לתרבות הפנאי – מאפשר לחבר כניסה באמצעות אתר איפ"א www.ipa-israel.org.il
למגוון גדול של הצגות ,מופעים ,אטרקציות ,פארקים אתרים וכדומה.
ימי משפחה סגורים – בשלושה מוקדים :צפון ,מרכז ודרום.
אירוע מרכזי באזור המרכז לקראת חודשים אוקטובר-נובמבר.
קיום נשפים בשילוב של  3סניפים כולל יחידות שב"ס ,מג"ב וכחולה
יום השוטרת והסוהרת.
יום הגמלאי ורעייתו ברמה מחוזית.
דת ,רווחה ומורשת
חבר איפ"א זכאי ל:
סיוע רווחה בגין הוצאות רפואיות שאינן במסגרת סל הבריאות.
סיורי מורשת וקברות צדיקים.
טיולים בארץ ובחו"ל בהווי דתי  :ברי מצווה ,סיורי סליחות ,טיולים לשומרי מסורת.
שי לחולה המאושפז לאורך זמן בבית חולים או בביתו.
ספורט
חברי איפ"א רשאים להשתתף במגוון ענפי ספורט הכוללים בין היתר :אתלטיקה ,ירי מעשי ,באולינג,
טריאתלון ,טורניר כדור -רגל בארץ ובחו"ל ,ספורטיאדה ,טיולי אופניים.
הקצאת ציוד ספורט למערך הסדיר ,וימי ספורט ובריאות לגמלאים.
קשרי חוץ ונסיעות
טיולים מאורגנים
המטרה לאפשר לכל חבר איפ"א לצאת לחו"ל ,ליעדים אטרקטיביים ,במחירים מסובסדים בלי צורך
בהגרלה ,וותק ,או תלות בנסיעות קודמות.
הטיולים יערכו בשיתוף פעולה עם סניפי איפ"א בעולם.
טיולים מאורגנים לחו"ל מסובסדים בשיעור של .10%
טיולים ונופשונים בארץ לקבוצות יסובסדו בערך של עד  ₪ 200לחבר חד שנתי ברמת הסניף.
הזכאות לסבסוד ניתנת למי שמלאו לו שנת ותק אחת בארגון.
הערה :הסבסוד יינתן פעם אחת בשנה לחבר.
ארועים בינלאומיים
חברי סניף איפ"א ישראל משתתפים בכנסים בינלאומיים ולאומיים ,ומביאים כבוד רב למשטרת ישראל
ולמדינת ישראל.

דירת אירוח בחו"ל
כל חבר רשאי להתארח בדירות איפ"א בעולם ואפשרויות אירוח
אחרות .כל הפרטים ודרכי יצירת הקשר מפורסמים באתר
איפ"א ישראל /עולמי.

תשורות במחירי קרן
חבר איפ"א רשאי לרכוש מוצרים באיכות גבוהה ובעלות נמוכה כגון :ארנק  ,FBIחולצות לקוסט ,שעונים,
ארנקים לאישה ופריטים רבים אחרים.
ניתן לצפות במאגר התשורות באתר הארגון.
בחירות
הבחירות באיפ"א נערכות אחת ל 4-שנים באופן דמוקרטי ,כאשר כל חבר איפ"א זכאי לבחור ולהיבחר.
הבחירות הינן ישירות לסניפים ,לנשיאות ולנשיא.
ייעוץ משפטי
כל חבר איפ"א רשאי לקבל ייעוץ משפטי בכל תחום מהיועץ המשפטי של איפ"א במשורה וללא תשלום.
יצירת קשר עם היועץ המשפטי לקבלת ייעוץ משפטי:
הגשת פנייה בכתב עם פירוט הנושא המבוקש ,פרטי הפונה ודרכי ההתקשרות עמו .את הפנייה יש
להפנות למזכירות איפ"א באמצעות הפקס או המייל.
מבקר איפ"א
ניתן ליצור קשר עם מבקר הארגון-רו"ח אלי צ'יטיאט בכל נושא בטל' 050-6886068 :
או במיילEli@rc-cpa.co.il :

איפ"א ישראל ) -ארגון השוטרים הבינלאומי(
רח' שארית ישראל  ,37תל-אביב יפו 6816522
ו/או – ת.ד 8446 .תל-אביב 6108302
טל' רב קווי – 03-6833174
פקס מרכזי – 03-6833442
כתובת דוא"לinfo@ipa-israel.org.il :
כתובת אתרwww.ipa-israel.org.il :
Ipa Israel

כל האמור בלשון זכר נכון גם ללשון נקבה

