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עו”ד חיים שמולביץ תת גונדר )גימ’(

יום בו יצאו מפקדי וצוערי קורס קצינים  שנה חלפה מאז אותו 
הצלת  של  קדושה  למשימה  המשטרה  אנשי  גם  כמו  בשב"ס 
חיים בכלא " דמון" בעקבות אירוע השריפה בכרמל.  מהמשימה 
לא שבו שלושים ושבעה מקציני השב"ס, שלושה קציני משטרה, 
שני כבאים, נער כבאי מתנדב ונהג האוטובוס.  ארבעים וארבעה 
חללים, זהו מספר בלתי נתפס של שמות שלכל אחד מהם ספר 
שכולים  שנותרו  משפחה  ובני  שנגדעו  חלומות  שנקטע,  חיים 
וכואבים.  בימים אלו בתום שנה לאותו יום, יום של יגון וקדרות 
מחד וגבורה ואומץ מאידך, נערך טכס זיכרון לאסון וזאת במעמד 
נשיאות  המלצת  פי  על  פנים.   לביטחון  והשר  הממשלה  ראש 
איפ"א ישראל, החליטה הנשיאות העולמית של הארגון להעניק 
את פרס איפ"א העולמי למשפחות חללי המשטרה, עוד הוחלט 
כי הפרס יוענק גם למשפחות כל חללי השב"ס שנספו באסון.  
להענקת  בישראל  שנערך  הטכס  על  סקירה  ניתנת  בביטאון 

הפרס במעמד נשיא איפ"א העולמי ונשיא איפ"א ישראל. 

מדור קבוע בביטאון הינו עדכונים בנושא השכר והגמלאות וניתנת 
מצב  תמונת  הצגת  תוך  עדכנית  אינפורמטיבית  התייחסות  בו 
מלאה, אמיתית ושאיננה מוטה בשל מגבלות ארגוניות או אחרות.

בין  סיכום  על  הודעה  התקבלה  זה  ביטאון  סגירת  לפני  ממש 
צה"ל למשרד האוצר על שינוי שיטת ההצמדה של גמלאי צה"ל 
,תשלום פיצויי שחיקה והפרשי הצמדה מלאים וכן ביטול הניכוי 
בגין קופה ציבורית והקמת קרן לרווחת הגימלאים.  עפ"י הסכם 
האוצר,  לבין  והזרועות  לבט"פ  המשרד  בין  בינתיים  שנחתם 

סיכום זה יוחל בהתאמה על גמלאי המשטרה והשב"ס.

איפ"א מסכם שנת עבודה וזו מוצאת ביטוייה בביטאון בהתייחס 
התייחסות  ניתנת  וכן  הארגון  של  השונים  הפעילות  לתחומי 
לתוכניות הפעולה לשנת 2012.  תחום קשרי החוץ ממשיך להיות 
פני  על  יחסי  יתרון  לאיפ"א  יש  בו  באיפ"א, תחום  מוביל  תחום 
ארגונים אחרים הפועלים לטובת השוטרים והסוהרים.  המטרה 
הפעילויות  ממגוון  ליהנות  חברים  ויותר  ליותר  לאפשר  הינה 
אירוח  משלחות,  לחו"ל,  מסובסדים  טיולים  כולל  זה  בתחום 
בדירת איפ"א ברחבי העולם ויצירת קשרים אישיים ושוטפים עם 
חברי איפ"א בסניפים השונים.  ניתן דגש גם להוצאת מסגרות 
הומוגניות של יחידות לטיולים לחו"ל.  אחת לשנה נערך, כל פעם 
 3 ל-  אחת  כאשר  הארגון,  של  העולמי  הכנס  אחרת,  במדינה 
שנים נערכות במסגרת אותו כנס הבחירות לנשיאות העולמית. 

יערך הקונגרס העולמי של איפ"א בישראל בעיר   2012 בשנת 
בארגון.   החברות  המדינות  מכלל  נציגים  ישתתפו  בכנס  אילת, 
השנים  בין  העולמית,  בנשיאות  מכובד  מעמד  ישראל  לסניף 
ובתפקיד  לי הכבוד לכהן בנשיאות העולמית  1991-1997 היה 
תקופת  לאחר  העולמי.   לנשיא  ראשון  כסגן  שימשתי  האחרון 
הפסקה ארוכה חזר סניף ישראל להיות מיוצג עם בחירתה של 
2009 כסגנית שלישית לנשיא העולמי, אני מאמין  גל שרון ב- 
לאחר  גם  יימשך  העולמית  בנשיאות  שלנו  שהייצוג  ומקווה 

2012.  בכנס העולמי  הבחירות שייערכו בקונגרס בישראל ב- 
במיוחד  ישראל  איפ"א  פעילות  צוינה  ברומניה  השנה  שנערך 
יוזמות  הבינלאומית  במסגרת  מומשו  ובנוסף  הספורט  בתחום 
של נציגי איפ"א בוועדות הבינלאומיות.  חברי איפ"א מישראל 
איפ"א  של  העולמית  הצילום  בתחרות  ראשונים  במקומות  זכו 

ובביטאון פרסום בעניין זה כמו גם של התמונות הזוכות.

באיפ"א ישראל ביקרו משלחות מסניפים שונים ועל כך ניתנת 
סקירה בביטאון בין השאר התארחו משלחות ממוסקבה, פולין, 
הונגריה, טטרסטאן, אוקראינה וכו'.  המשלחות התארחו במתקני 

המשטרה והשב"ס ונפגשו עם בכירי הארגונים. 

לגמלאים  הפעילות  הינו  הארגון  בפעילות  נוסף  מרכזי  תחום 
פעולה  בשיתוף  והן  איפ"א  של  הגמלאים  סניפי  במסגרת  הן 
עם איגוד הגמלאים, השנה גם הוחל בביצוע נשפים משותפים 
לאיפ"א ולאיגוד הגמלאים, בביטאון סקירה בתחומים אלה.  ניתן 
פירוט ע"י המנכ"ל על המבצעים המוצעים לחברים וההסכמים 
שנחתמו ע"י איפ"א לרווחת החברים.  יודגש כי הצלחנו להקים 
בנק מיילים של חברי איפ"א, דבר שיקל על הקשר המהיר עם 
לחברי  החדשות  החבר  תעודות  בהנפקת  מסייע  וכן  החברים 
איפ"א. צוות המזכירות של איפ"א בראשות המנכ"ל דוד אילוז 

פועל בצורה מקצועית בתחומים אלה ועל כך תודתינו.

למידע  מרכזי  מקום  בו  וניתן  רבעון  מדי  מופק  איפ"א  ביטאון 
שימושי  ומידע  איפ"א  פעילויות  על  דגש  עם  לחברים  רלוונטי 
אחר, עדכונים בתחומי עניין שונים לרבות בתחום השכר והגמלה 

בהתייחס לשוטרים, לסוהרים ולגמלאים.

בביטאון  ביטוי  לידי  שבאו  הנושאים  על  תגובות  לקבל  אשמח 
שמין  נוספים  לתחומים  והמלצות  לצמצם  היכן  להרחיב,  היכן 
מספר  של  כתבות  ריבוי  יש  לצערי  ביטוי.   לידי  שיבואו  הראוי 
להקדיש  נוטים  רבים  ולא  מאחר  זאת  כותבים  של  מצומצם 
כתבות  לשלוח  לחברים  ופונה  חוזר  אני  כתבות,  לכתיבת  זמן 
שילך  ותקוותי  כמובן  צנזורה  ללא  יפורסמו  הכתבות  לביטאון, 
אחוז הכתבות של החברים מהשטח.  במקביל  בביטאון  ויגבר 
שיהפוך  כך  האינטרנט  אתר  ושדרוג  בפיתוח  נמשיך  לביטאון 
לשירותי, מגיב ומיידי בהעברת המידע לחברים וכן יורחב תחום 
השירותים המקוונים כמו גם המעורבות בנושא הפייסבוק ושאר 

הרשתות החברתיות.

תודתי לפעילי הארגון הנושאים על כתפיהם את פעילות הארגון 
למען כלל החברים כמו גם המתנדבים הרבים בעיקר בתחום 
קשרי החוץ.  תודה גם לצוות מנגנון איפ"א בראשות המנכ"ל 

המנווט את כלל הפעילות. 

אני מקווה כי שנת 2012 תהא שנת עשייה פורייה, וכי בשנה זו 
תפעל איפ"א על פי סיסמת הארגון של  "שירות תוך ידידות".
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יעקב טרנר

דבר הנשיא
יעקב טרנר, נשיא איפ”א ישראל

שנת 2012 תהיה זאת שנה מיוחדת לאיפ”א ישראל. הקונגרס 
פותחים  אנחנו   .2012 בספטמבר  באילת  יתקיים  העולמי 
בול  יופק  בישראל.  הארגון  לייסוד  שנים   50 לציון  באירועים 

רשמי, ראשון מסוגו בעולם, לציון היובל. 

הנשיאות הנוכחית נכנסת לשנתה השנייה כשעל הפרק משימה 
בשנים  הארגון  התנהלות  כל  על  שתשפיע  אחת,  מרכזית 
המפכ”ל,  עם  והשב”ס,  המשטרה  עם  הקשר  חיזוק  הבאות. 
המפקדים  ובשב”ס,  במשטרה  הבכיר  הפיקוד  סגלי  הנציב, 
בשטח. הדגש יושם על המחוזות והסיבה היא, שאיפ”א כארגון 
שוטרים, הפרוס טריטוריאלית בסניפים, חייב להיות מתואם עם 

של  הטריטוריאלי  הפיקוד 
והשב”ס  ישראל  משטרת 

ובעיקר ברמת המחוזות.

האחרונה  השנה  במהלך 
לארגון  רבים  הישגים  היו 
מעבר  ובעולם.  בישראל 
לפרסים ולהוקרה, יש לארגון 
מעמד ייחודי ובולט על מפת 
סניפי איפ”א בעולם. הרבה 
מהתכנים בהם עוסק הארגון 
בישראל  מקורם  בעולם, 
שלנו  התפקידים  ובבעלי 
הבינלאומיים.  במוסדות 
החשובים  מהנושאים  כמה 
התחילו  בעולם  והמרכזיים 

בישראל ומנוהלים בישראל. תחרות הצילום הבינלאומית של 
איפ”א רוכזה ונוהלה בישראל. הארכיון ההיסטורי העולמי של 
איפ”א הוקם, מופעל ונמצא בישראל. תחרויות אתרי אינטרנט, 
סרטי וידיאו שמתקיימות השנה, הן יוזמות של נציגינו ומנוהלות 
וסופקו  הוכנו  ארכיוני  ומידע  בינלאומיות  תערוכות  מישראל. 

מישראל.

איפ”א ישראל קיבלה השנה את פרס המשטרה העולמי, עבור 
החלטת  פי  על  בכרמל.  שנספו  המשטרה  קציני  משפחות 
יוענק גם לכל חללי שב”ס שנספו  הנשיאות העולמית הפרס 
באסון ואשר היו בדרכם, כמו קציני המשטרה, להצלת אסירים 

ועצורים שהיה חשש שילכדו בשריפה.

של  ארוכה  בסדרה  זכינו  בספורט,  ההצטיינות  בגביע  זכינו 
פרסים לצלמים שלנו, בתחרות הבינלאומית .

סיוע  את  מהותית  שינתה  העולמי,  הנשיא  סגנית  שרון  גל 
החירום הבינלאומי שמעניק הארגון למדינות שנפגעו מאסונות 
טבע ואחרים. את כל תחום האירוח בעולם. השפעה גדולה על 

מפעלי ספורט בינלאומיים.

חברי איפ”א יקרים
כל הנושאים הללו, פחות ידועים לחברינו בארץ, אבל יש להם 

השפעה גדולה על האופן שאיפ”א ישראל מצטיירת בעולם. 

השנה הוכנסו שינויים רבים לפעילות הארגון. תהליך החלפת 
בעיצומו  נמצא  חדשות  פלסטיק  לתעודות  החבר  תעודות 
לחברי  ייחודיות  הנחות  הסדרנו  לראשונה  גדולה.  ובהצלחה 
תהליך  של  בעיצומו  אנחנו  גדולות.  מזון  ברשתות  איפ”א 
ליעדי  לחו”ל,  יחידתיות  קבוצות  להוצאת  הפעילות  להרחבת 

איפ”א וליעדים מיוחדים, במחירים מסובסדים.

יושם  הדגש  אך  הרשמיות,  המשלחות  את  לקיים  נמשיך 
מתוך  גדולות,  קבוצות  על 
חברים  אלפי  להוציא  כוונה 
המשלחות  במסגרת  לחו”ל. 
ובשיטת  מוגבלות  האפשרויות 
ההגרלות, נותרים רבים במפח 
שכל  מעוניינים  אנחנו  נפש. 
חבר איפ”א המעוניין בכך, יוכל 
לצאת לחו”ל במחירים סבירים, 
ליחידה  חברים  זוג,  בן/בת  עם 
הקטנת  אפשרויות.  ובמגוון 
הרשמיות  המשלחות  מספר 
תאפשר לנו לתת סבסוד גדול 
יותר לטיולים מאורגנים בחו”ל.

אנחנו לא מסכמים את השנה, 
כי אנחנו בעיצומן של ההכנות 
לקונגרס העולמי ולשנת העבודה הקרובה, אין תחנות התרגעות 

בדרך.

עושה  הזאת  והחשובה  הגדולה  העבודה  כל  את 
מתנדבים,  תפקידים  בעלי  של  קטנה  קבוצה 
יושבי  הנשיאות,  חברי  ותודה.  שבח  לכל  הראויים 
בראשות  איפ”א  מנגנון  הפעילים,  הסניפים,  ראש 
המנכ”ל, בעלי תפקידים חיצוניים, שאינם מתנדבים 
אך עושים מלאכתם במסירות רבה, היועץ המשפטי, 

המבקר, רואה החשבון.

לכולם מגיעה תודה על שנת עבודה מלאה בהישגים 
ופעילות ולקראת שנה רבת אתגרים ומשימות.

                            

“אנחנו פותחים באירועים 
לציון 50 שנים לייסוד 

הארגון בישראל. יופק בול 
רשמי, ראשון מסוגו בעולם, 

לציון היובל. “
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דבר סגן הנשיא
שובל יעקב, סגן נשיא איפ”א ישראל

חברות וחברים יקרים,
אנו בסיומה של עוד שנת פעילות ברוכה בה נשיאות איפ”א 
ולשמחתי  העשייה  תחומי  בכל  רבים  יעדים  לעצמה  הציבה 

עמדנו בהצלחה במרבית היעדים.

השנה קיימנו מגוון פעילויות ברמה הארצית בתחומי: הספורט, 
התרבות, משלחות וטיפול במערך הגמלאים.

אחד היעדים החשובים שהצלחנו להטמיע השנה הינו הידוק 
הקשרים בין איפ”א למחוזות מ”י, מג”ב ושב”ס.

ישראל,  במשטרת  התומך  חשוב  כארגון  נתפס  איפ”א  כיום 
בין  הגומלין  קשרי  להידוק  רבות  המסייע  דבר  ומג”ב,  שב”ס 
של  לאינטרסים  חשובה  זו  מגמה  הנ”ל.  לארגונים  איפ”א 

הארגון כגוף מלוכד אחד. 

אנו עושים מאמצים לא מעטים על מנת להציג את הפעילות 
בשקיפות תוך בקרה ורגישות בכל הקשור להוצאות הכספיות 
הכספיים  שהמאזנים  כך  על  להעיד  יכולים  ואנו  הארגון  של 
חוסנו  על  המעיד  דבר  בגירעונות,  נמצא  לא  והארגון  חיוביים 

של הארגון ותכנון נאות של ההוצאות.

רשתות מזון
הוספת  הינו  השנה  טיפלנו  בהם  החשובים  הפרויקטים  אחד 
קנייה ברשתות מזון באחוזי הנחה לרווחת החברים דבר שיכול 
זו  מגמה  החברים.  של  השוטפות  ההוצאות  להוזלת  להביא 
תמשך על מנת להרחיב ולהוסיף רשתות מזון חדשות בפריסה 

ארצית על מנת לתת מענה לכל החברים בארגון.

כל  את  עושים  אנו  והרכישות  הפרויקטים  ועדת  במסגרת 
לחיסכון  שיוביל  דבר  הקנייה  כוח  את  לנצל  מנת  על  הנדרש 
בהוצאות הכספיות ברכישת מוצרים מוזלים ואיכותיים לחברי 

איפ”א ובני משפחותיהם.

חברת הנסיעות - קשרי תעופה סיום התקשרות
איפ”א מסיים את ההתקשרות עם חברת קשרי תעופה החל 
מ-  01.01.12. לאחר ניסיון של חצי שנה כתוצאה מאי עמידה 
ברמת הציפיות של הארגון מהחברה. אנו נמצאים כיום בתהליך 
של בחינת הצעות חדשות לקביעת חברת נסיעות אשר תיתן 

מענה בתחום תיירות פנים וחוץ על פי צרכי הארגון.

קונגרס עולמי 2012 באילת

הקונגרס אמור להתקיים בחודש ספטמבר בהשתתפות נציגים 
יתקיים  הקונגרס  בתום  אורחים(.   600 )כ-  מדינות   63 מ- 
“שבוע ידידות” שבו אנו נציג את מדינת ישראל על כל אתריה 
מדינת  את  ישווק  ספק  שללא  חוויתית  בצורה  ההיסטוריים 
לשיפור תדמיתה  רבה  תרומה  ויתרום  מדינות   63 ב-  ישראל 

ומעמדה של מדינת ישראל.

ועדת  חברי  עם  ביחד  בראשותה  עומד  הקונגרס שאני  ועדת 
קשרי חוץ, רואה חשבון, מבקר ויועמ”ש, מטפלים מזה כשנתיים 
זה  קונגרס  בארץ.   הפרוייקט  להצלחת  הנדרשות  בהכנות 
הוא חשוב מאוד וחייבים להציג את היכולות של סניף איפ”א 
ישראל ברמה הארגונית תוך שמירה על מאזן כספי ברגישות 

הראוייה.

קשרי חוץ
השטח  לדרישת  מענה  השנה  ניתן  אנו  החוץ  קשרי  בתחום 
המחוזית  ברמה  לחו”ל  מאורגנים  לטיולים  קבוצות  בהוצאת 
בהקצאה של בין 50 ל 100 איש מכל מחוז, דבר שייתן מענה 
במשלחות.  להשתלב  שבקשו  החברים  של  הגדולה  לכמות 
כ- 1,293 בקשות אשר בפועל יוצאים סה”כ 92 חברי איפ”א 
ומתוכם חובות משנה קודמת. היעד הוצאת בין 1000 ל 2000 

חברים לחו”ל. 

תרבות
יותר  בתחום התרבות אנו שנינו השנה את הגישה והתמקדנו 
שיש  דבר  ארצית,  בפריסה  המשפחתית  ברמה  באירועים 
בני  עם  איפ”א  חברי  מאות  בהשתתפות  רבה  השפעה  לו 

משפחותיהם לשביעות רצונם המלאה.

לו  יש  “מגה לאן”  אתר ההטבות של איפ”א שמובילה חברת 
לחברי  התרבות  סל  והרחבת  הארגון  לתדמית  רבה  השפעה 

איפ”א ובני משפחותיהם.

שנה הבאה נמשיך להשקיע ולשפר את מגוון הפעילויות בכל 
התחומים הקיימים.

פרויקט גיוס
לקיים  הוא  איפ”א  נשיאות  של  היעדים  אחד   2012 בשנת 
פרויקט גיוס על מנת להחזיר את החברים לאיפ”א. בנושא זה 
תצא תוכנית מסודרת אשר תגדיר את השיטה, ולמשימה זו אנו 

נצטרך את הסיוע של כל הרכזים וועדי הסניפים.

זו ההזדמנות להודות לכל הרכזים בנשיאות, 
הדסקים  ראשי  הסניף,  וועדי  הסניפים,  יו”ר 
דוד  מר  המנכ”ל  בראשות  איפ”א  ולמנגנון 
וייעול  אילוז שעושים עבודת קודש לשיפור 

השירות לחברים.
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עדכונים בנושא
שכר וגמלאות

עו”ד חיים שמולביץ תת גונדר )גימ’(

תמונת מצב שכר הנגדים הפעילים
הראשוני  השכר  לשיפור  האחרונים  ההסכמים  חתימת  מאז 
ולשב"ס, מתנהלים מגעים להעלאה  של המתגייסים למשטרה 

נוספת בשכר המשרתים הנגדים.

רמות  במדרג  שימוש  באמצעות   להתבצע  צפויה  זו  העלאה 
הפעילות בהם מזוכים המשרתים ביחידות ובתפקידים מסויימים.  
על  התמריצים  טבלת   של  מיידית  להפעלה  רצון  קיים  כן  כמו 
ליבה  במגזרי  להקנות למשרתים  פי מקצועות הפעלה שתוכל 

במשטרה ובשב"ס תוספות שכר של 10-15% נוספים.

המכשולים שעמדו בפני השלמת התהליכים הנ"ל הינם בראש 
כדרכו  האוצר  לכך.  התקציביים  המקורות  בעיית  ובראשונה 
להפעלת  הנדרשות  התקציביות  העלויות  את  להשית  מבקש 

התכנית על תקציבי המשטרה והשב"ס.  

בעיה נוספת היתה ניסיונו של הממונה על השכר לפגוע בהצמדה 
על  מתקבלות  בלתי  דרישות  ידי  על  זאת  הקבע  משרתי  לשכר 
הדעת לביטול תוספת הוותק המוגדל לבעלי תואר שני, דרישה שלא 

הופנתה מעולם למשרתי הקבע ואף לא למשרתי המגזר הציבורי.

רמות  שדרוג  על  הסכמה  הושגה  זה  גיליון  סגירת  עם  ממש 
הפעילות שיינתנו לשוטרים בתפקידים מבצעיים ולסוהרים עובדי 
משמרות  בבתי הסוהר. משמעות השדרוג הנ"ל באמצעות מתן 
ל-10  קרוב  של  שכרית  תוספת  הינו  ב  רמה  פעילות  תוספת 
4-6 אחוזים למרבית  ובין  אחוז למרבית השוטרים הרלבנטיים 
הסוהרים הרלבנטיים )שרמת תוספת הפעילות שמקבלים כיום 
יהיה  אלו  לשינויים  התקציבי  המקור  מלכתחילה(.  יותר  גבוהה 

הארכת משך התקופות הנדרשות לצורך גרירת ותק הפעילות.

בנוסף תשולם בתחילת פברואר  מקדמה של 2000ש"ח ברוטו, 
ששולמה לכלל העובדים במגזר הצבורי זה מכבר )כפיצוי על 

שחיקת השכר בשנת 2010(.

אני מקווה ומאמין כי הרצון לשיפור מיידי נוסף בשכר השוטרים 
לא  לנגדים  התמריצים  לגבי  המו"מ  המשך  בעת  והסוהרים 
ימומש על דרך של פגיעה בהצמדה לצה"ל בהתאם להחלטת 
טבלת  להתאמת  הנכונה  הדרך  ותימצא  ש/33,  הממשלה 
ייחודיים  תמריצים  בתוספת  צה"ל  עם  שתסוכם  התמריצים 

שיתאימו לצרכי השוטרים והסוהרים.

ביניים  במקביל צפוי צה"ל לסכם הפעלת תוספת דרגות שכר 
לכלל הפעילים, לרבות הקצונה, ויש לעמוד על החלה מלאה על 

כלל השוטרים והסוהרים בדרגות המקבילות.

שכר הגמלאים
כידוע הייתה חתימה על מסמך עקרונות בין משרד האוצר לבין 
הגמלאים  להעברת  לבט"פ  המשרד  ומנכ"ל  הנציב  המפכ"ל, 
לגמלאי  בהתאמה  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  לשיטת 
הפרשי  כל  תשלום  כן  כמו  הפעילים.   לשכר  במקום  המדינה 

העבר שניתנו לגמלאי המדינה החל משנת 2008.

הדגשתי כי בטרם קידום והשלמת המהלך יש לוודא עמידה על 
קבלת מלוא הפרשי ההצמדה עד להשלמת המהלך וכן קבלת 
לבין  האוצר  בין  בעתיד  שיסוכם  למה  בהתאם  נוספות  הטבות 

צה"ל לעניין גמלאי משרתי הקבע.

האוצר  משרד  לבין  הביטחון  משרד  בין  הסכם  הושג  לאחרונה 
לגבי גמלאי צה"ל לתשלום מלוא תוספת השחיקה בגין העבר 
וכן הפרשי הצמדה מלאים עבור התקופה שבין השנים -2008
2011 בפרישה מסוימת.  בנוסף סוכם על ביטול הניכוי בגין קופה 

ציבורית והיוון וכן על הקמת קרן רווחה לגמלאים.

ממש עם סגירת גיליון זה נחתם סיכום מפורט בין האוצר למשרד 
הבט"פ והזרועות ולפיו הסיכום הצפוי עם צה"ל יוחל באופן מלא 
לגבי גמלאי המשטרה והשב"ס, למעט ענין ייחודי לגמלאי צהל 
של ביטול הניכוי בגין היוון ממושך. ההסכם יקנה לגמלאים את 
כי  אם  המתחייבים,  ההצמדה  והפרשי  השחיקה  פיצויי  מלוא 
בפריסה על פני מספר שנים. כמו כן יבוטל הניכוי בקצבה בגין 
קופה ציבורית לאלו מגמלאינו שפרשו לפני גיל 57 ועברו לעבוד 
בתפקיד אחר בשרות הציבורי  או בחברה ממשלתית הנחשבת 

כמצריכה ניכוי כגוף ציבורי.

לגימלאים  ישולמו  יוני,  בחודש  להערכתי  הצפוי  החוק,  תיקון  עם 
בתוקף מינואר 2012  תוספת אחידה לקצבה של עד 940 שח על 
מראשית  תשולם  במלואה  התוספת  כאשר  העבר  הפרשי  חשבון 
2013.  בכל מקרה יעודכנו הגמלאות  בשיעור שלא יפחת מתוספת 

של-5 אחוזים  לכל גמלאי שפרש עד  31.12.2011 

המשך המאבק לענין תוספת אי הקביעות 
לצערנו רשמת בית הדין לעבודה לא נעתרה לבקשה לחייב את 
המדינה לאפשר לשר לבטחון פנים להציג את עמדתו התומכת 
לבקשה  נעתרה  לא  וכן  לשאלון  תשובה  באמצעות  בתביעה 
צה"ל  בין  ההסכמים  לחתימת  שקדמו  המסמכים  כל  לגילוי 

לאוצר   בעניין התוספת.

הוגש ערעור בעניין זה לבית הדין הארצי לעבודה שלא התקבל 
אך בית הדין הארצי ציין כי נוכל להזמין לעדות את נציגי צה"ל 
תצהירי  להגשת  נערכים  אנו  במקביל  זאת.  לשקול  ובדעתנו 
עדויות בתיקים הנ"ל במתואם לתביעה המקבילה שהוגשה כנגד 
התצהירים  שיוגשו  לאחר  והשב"כ.  המוסד  גמלאי  ע"י  האוצר  62011

ת
או

מל
וג

ר 
שכ

ני 
כו

עד

עו”ד חיים שמולביץ



מטעם התובעים ומטעם המדינה, יש להניח כי התיק יקבע לדיון 
במהלך שנת 2012.  

כזכור מדובר בתוספת שכר של קרוב ל-7% לבעלי רוב הדרגות 
תוספת  בגיוס(  ראשוניות  ודרגות  ופקד  כלאי  דרגת  )למעט 
שניתנה למשרתי הקבע ב-2006 וב-2007 ולא שולמה לשאר 
ניתנה  כאילו  בתירוץ  ושב"ס  למשטרה  כולל  הבטחון  כוחות 

למשרתי הקבע ולגמלאי צה"ל בשל היעדר בטחון תעסוקתי.

הפרשות מוגדלות לפנסיה צוברת 
שלא  מ-1.1.04  החל  ולשב"ס  למשטרה  שגוייסו  מי  כזכור 
צוברת  פנסיה  בתנאי  משרתים  אחרים  בטחון  מגופי  בהעברה 
ולא תקציבית, ומדי חודש בחודשו מופרשים ע"ח שכרם אחוזים 

מסוימים לטובת קרן הפנסיה בה בחרו.

זה מכבר עוד בשלהי שנת 2009 נחתם הסכם בין האוצר לבין 
הפרשות  הכוללים  משופרים  צוברת  פנסיה  תנאי  בדבר  צה"ל 
ממועד  שתשולם  גישור  פנסית  הפנסיה,  לקרן  ביותר  מוגדלות 
12 משכורות  שעתיד  וכן מענק בשיעור   67 גיל  ועד  הפרישה 
להיות מועבר לקרן הפנסיה עם הפרישה לצורך הגדלת הפנסיה.

בשנת 2010 נחתם הסכם מקביל בין המוסד והשב"כ לבין האוצר.  
בכל אותה תקופה מתנהל משא ומתן בין המשרד לבט"פ לבין 

האוצר לחתימת הסכם שכזה ביחס לשוטרים ולסוהרים.

בינתיים  זו.   כתבה  פרסום  למועד  עד  הושלם  טרם  זה  מו"מ 
נחתם הסכם קיבוצי בשירות הציבורי בינואר 2011 שהגדיל את 
הפרשות המעסיק והעובד לקרן הפנסיה בכלל המדינה אם כי 
בשעורים נמוכים מאלה הצפויים להינתן בצה"ל, במוסד ובשב"כ 
וכן לשוטרים ולסוהרים. כפתרון ביניים בלבד הוסכם על הגדלת 
מ-1/1/12  החל  רטרואקטיבית  ולסוהרים  לשוטרים  ההפרשות 
יגדלו לשיעורים כדלקמן:  12.5% הפרשת  באופן שההפרשות 
הגדלת  וכן  לפיצויים  ו-6%  לתגמולים   6.5% מתוכם  מעסיק, 

הפרשת העובד באחוז נוסף ל-6% לתגמולים.

הפנסיה  בעניין  האוצר  משרד  עם  ההסכם  שייחתם  לאחר 
לקרן  ההפרשות  בשיעורי  נוספת  הגדלה  תבוצע  הצוברת 

הפנסיה מתוקף הסיכום.

ביצוע  על  זה  במו"מ  לעמוד  חובה  קיימת  לבט"פ  המשרד  על 
ההפרשות הרטרואקטיביות המוגדלות ממועד בו בוצעו הפרשות 
של  ביניים  למימון  לדאוג  וכן  המקבילים  הביטחון  לכוחות  אלו 

ההפרשות הרטרואקטיביות שינוכו גם מחלקו של העובד.

תג"ד )גימ'( חיים שמולביץ, עו"ד – משמש 
איגוד  של  וגמלאות  שכר  לענייני  כיועץ  גם 
השוטר  מעמד  לקידום  והארגון  הגמלאים 

והסוהר.
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דוד אילוז

חדשות איפ”א 
מנכ”ל איפ”א - אילוז דוד

עדכון מאגר הנתונים של איפ”א

העברת  ההתקשרות,  בשיטת  התייעלות  במסגרת 
בזמן  החברים  לכלל  השירות  איכות  ושיפור  האינפורמציה 

קצר וחסכון בהוצאות. 

אישיים  פרטים  לעדכן  איפ”א  חברי  מכלל  מבקשים  אנו 
הטלפון  במספרי  השינויים  בגלל  בעיקר  וישנם,  במידה 
הניידים של הסדירים. אי העברת עדכונים עלולה לגרום 
איפ”א  של  הפעילויות  וכל  מאחר  בזכויות,  לפגיעה 
מתפרסמות באמצעות ביטאון איפ”א המגיע לבית החברים 

בדיוור ישיר. וגם באמצעות אתר איפ”א בכתובת:

 www.ipa-israel.org.il 

אפשרויות לעדכון פרטים:

 info@ipa-israel.org.il  :בדואר אלקטרוני

או באמצעות פקס 03-6833442

השינויים הנדרשים לעדכון הם כדקלמן:

- שינוי כתובת

- שינוי מספר טלפון בית / נייד

- שינוי סטטוס מסדיר לגמלאי

- מעבר מיחידה ליחידה
82011

א
פ”

אי
ת 

שו
חד

תעודת חבר איפ”א 
חשוב  מעמד  לקבל  ממשיכה  איפ”א  חבר  תעודת  לשמחתי 
שאליה  החשוב  מהסיוע  כתוצאה  וזו  בארגון  בחברות  ומרכזי 
זוכים חברי איפ”א מהארץ השוהים בחו”ל עם הצגת התעודה. 
איפ”א שממצא   לנכון לפרסם מכתב של חבר  חובה  מצאתי 

את הנושא בצורה אותנטית והמכתב מדבר בעד עצמו. 

טוב להיות באיפ”א 
סוהר  ברדיצבסקי  אולג  מאת  אמיתי  סיפור 

ביס”ר שקמה.
הייתי בתאילנד בטיול עם 2 חברים מהעבודה בחודש ספטמבר 
זו  לעונה  יחסית  בסדר  היה  האוויר  מזג  נפלא  היה  2011.הכל 
הביתה  החזרה  לפני  יומיים  ספטמבר(.אבל  חודש  על  )מדובר 
פתאום התחילו שיטפונות חזקים והעיר פטאייה הפכה לוונציה 
והמלון שלנו היה מוצף במים כמעט חצי מטר גובה, למזלנו ביום 
הגיעה  ומונית  הפסיקו  הגשמים  התעופה  לשדה  שלנו  היציאה 
בזמן,אני ניגשתי לדלפק הקבלה לקחת מהכספת של המלון את 
וכאשר פתחו את הכספת אני  כל המסמכים של כולל הדרכון 
הוויזה  וספח של  כולל הדרכון  הייתי בהלם כל המסמכים שלי 
היו  )המסמכים  בגלל השיטפונות  לחלוטין  ופגומים  רטובים  היו 
בכספת!!!(.עובדי המלון התנצלו וניסו לייבש את המסמכים, אך 
זה לא הועיל כל הדרך אני חשבתי איך אני אעבור את ביקורת 
הדרכונים.הרי ידוע לי שבתאילנד אוהבים לעשות צרות לתיירים 
אם יש בעיה כל שהיא על מנת לקבל שוחד )ולא סמלי תמיד(,עם 
ההרגשה הזאת מסרתי את הדרכון שלי לשוטר בשדה התעופה 
“סרט”.מיד  לי  שצפוי  הבנתי  שלו  הגוף  שפת  וע”פ  בבנגקוק 
עלתה בי ההברקה ואמרתי לו שאני חבר איפ”א ישראלי, הצגתי 
לו את תעודת חבר איפ”א והסברתי לו את הסיבות למה הדרכון 
והוויזה פגומים, וראיתי איך הפנים שלו השתנו מיד הוא אמר לי 
שלו  לממונים  הלך  המסמכים  כל  את  לקח  הוא  איפ”א!!”  “או 
לי מה  ואין  וויזה חדשה אמר שהכל בסדר  ועם  חיוך  וחזר עם 
תעודת  על  ובכבוד  בסיפוק  הסתכל  הוא  פעמים  כמה  לדאוג, 
איפ”א והתנהג כלפיי בנימוס, ואף גילה ברצון עז לעזור. למזלי 

הכל עבר בשלום בעזרת ה’ ובעזרת... תעודת איפ”א.

תעודת חבר איפ”א החדשה - מועד החברות
החל  ממוחשב  להיות  החל  באיפ”א  הקיים  הנתונים  ומאגר  מאחר 
חברות  מועד  רושמים  אנו  הותיקים  לחברים  לכן   ,1/3/1991 מ- 
בתעודת חבר איפ”א החדשה מ - 1/3/1991. חברות לפני תאריך 
יהיה  שיירשם,  שהמועד  הוחלט  ולכן  במחשב  מתועדת  אינה  זה 
המועד שרשום החל מתקופת מחשוב הנתונים. התעודה החדשה 
היא תעודה שאיפ”א ישראל הנפיק ולשמחתי הפרוייקט מוצלח. גם 

בתעודת הקרטון ניתן להשתמש בחו”ל והיא בתוקף.



לבירור יתרה בכרטיס: 03-6177808 או באתר איפ”א
שינויים בתנאי הרשתות 

ברשת הום סנטר - ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס במחלקת חשמל, מטבחים וארונות קיר עד לסכום של 400 ₪ ולא ניתן 
לרכוש מחלקת מטבחים, שטיחים, סלולר, עץ וסוכות מוצרים הנמכרים במבצעים והנחות. 

ברשת שקם אלקטריק - הכרטיס יכובד בחנויות העסק עד לסכום של 500 ₪ לקניה אחת ולא תינתן הנחת מזומן וכן לא תינתן 
אפשרות לצרף באותה קנייה תווי קניה אחרים או כרטיסי מתנה אחרים, לא ניתן לרכוש במחלקת מחשבים וטכנולוגיה. 

ברשת המשביר בתי כלבו בע”מ- לא ניתן לרכוש מוצרי חשמל, מזון לתינוקות, תרופות מרשם וחיתולים.
* תנאים נוספים מופיעים בתקנון שי שנתי הקיים באתר איפ”א.

באיפ”א, הכסף שלך 

שווה יותר!
כנסו לאתר והזמינו 

 www.ipa-israel.org.il 

שלם 425 ₪  

קבל 500 ₪ 

)הטבה של 75 ₪(

שלם 850 ₪  

קבל 1000 ₪ 

)הטבה של 150 ₪(

*היתרה המירבית המותרת בכרטיס 

היא 1000 ש”ח כולל הזכאות בשי

שי שנתי - כרטיס 
איפ”א קארד

יעיל  פרויקט השי השנתי לשמחתי מוכיח את עצמו כפרויקט 
המאפשר לחברים לקנות בכ-20 רשתות מגוון גדול של מוצרים 
יודעים  אינם  רבים  שחברים  תופעה  ישנה  בחירתם.  פי  על 
העומדים  הכספים  בניצול  משתמשים  ואינם  זכויותיהם  את 
השי  מניצול  יתרות  להם  מצב שמגיע  יוצר  הדבר  לרשותם. 
למעלה משלוש שנים. מי שאין לו כרטיס איפ”א קארד עם 

תוקף 02/15 )צבע ורוד( מתבקש לשלוח פקס עם כל הפרטים ואנו 
נדאג להנפיק לו כרטיס חלופי. 

לידיעתכם, כל הכספים במסגרת פרויקט השי משנים קודמות נשמרים בכרטיס הנוכחי במלוא הסכום המגיע לחברים.  

חברים שטרם ביצעו הפעלה ראשונית לכרטיס מתבקשים לעשות זאת באמצעות :
אתר איפ”א: www.ipa-israel.org.il או בטלפון: 03-6066229

הבהרות
בעקבות דרישות הרגולציה, יוגבל סכום הטעינה בכרטיס איפ”א קארד לסכום מקסימאלי של 1,000 ₪ 

)השינוי תקף גם לקניית כסף בכסף( כך שבכל רגע נתון לא יעלה הסכום הצבור בכרטיס על סכום זה. 
נציין כי המגבלה הנ”ל תכנס לתוקפה החל מ - 1.1.2012  

לכן חברים שטרם פתחו את הכרטיס פתיחה ראשונית ויש לרשותם מעל 1,000 ₪ לא יוכלו לצבור יותר 
מהסך הנ”ל בכרטיס, בעת הפתיחה, היתרה תישמר במערכת עד לפריקת הסכום הצבור בכרטיס ולאחר 

מכן תוטען באמצעות איפ”א.  



רשימת חנויות הרשת:
סניף אשקלון חאן - כיכר חאן 33 

טל: 08-6728651, פקס: 08-6728653  

סניף אשקלון צפוני- רח’ הפנינים 38, א.ת הצפוני
טל: 08-6727020 , פקס: 08-6725030

סניף אשדוד צפוני )א.ת יזהר( - רח’ האורגים 13
טל: 08-8566012 פקס: 08-8566733 

סניף חולון גדול- רח’ פרופסור שור 36
טל: 03-5563001, פקס: 03-5563002

סניף כפר סבא - רח’ השקמה 21 
טל: 09-7681618, פקס: 09-7681623 

סניף פתח תקווה- רח’ בר כוכבא 63 
טל: 03-9042799, פקס: 03-9022502

סניף נתניה - רח’ הפלדה 13  
טל: 09-8612980, פקס: 09-8612981 

סניף חדרה - רח’ צה”ל 100  
טל: 04-6898572/3/4, פקס: 04-6898570

תווי מזון-פרויקט זה שהתחלנו בו השנה ממשיך במתכונתו ברשתות: מחסני השוק, יינות ביתן וכמעט 
חינם, מאחר וחברים רבים לא קראו את הבטאון ולא זיהו את ההטבה של תווי מזון. 

רשת יינות ביתן
אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה    –  3%

אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל”  – 6%   במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!
*חגי ישראל – ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, יום העצמאות, שבועות. 

תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד, בתקופת חול המועד זכאים החברים 
להנחה רגילה בלבד.  

השיטה:
חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר/כרטיס איפ”א קארד.  הרשת תמכור 
לחבר “כרטיס הטבה טעון” בקופה ראשית בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪. התשלום יבוצע על ידי החבר 

באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, מס’ התשלומים בו יחויב כרטיס האשראי יהיה כנהוג ברשת מעת לעת.

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪.
סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על: 1,000 ₪. 

המשמעות היא שחבר שרוכש כרטיסי הטבה בתקופת החגים בסך 3,000 ₪ נהנה מהטבה בסך 180 ₪ לחודש.

לתשומת לבכם!

בחג הקרוב, ינופקו באופן חד פעמי תווי מזון במקום כרטיס מגנטי. בעתיד הרשת תנפיק לחברי איפ”א כרטיס מגנטי טעון.

סניף נתניה בסיטי -  רח’ האר”י 12, רמת חן
טל: 09-8859033/4, פקס: 09-8859008

סניף ראשל”צ בסיטי - רח’ חלמונית 29 
טל: 03-9526671, פקס: 03-9526685 

סניף אילת - רח’ חטיבת גולני 41 
טל: 08-6339975, פקס: 08-6339974 

סניף ראשל”צ - רח’ שמוטקין 29
טל: 03-9671326/7, פקס: 03-9699410

סניף חולון קטן)רבין(- רח’ דוד שאלתיאל 16
טל: 03-5521117, פקס: 03-5521240

סניף אשדוד סיטי- רח’ הבנים 3
טל: 08-8677741 פקס: 08-8677742

סניף רעננה - רח’ זרחין 12
טל: 09-7467410, פקס: 09-7467411

סניף ראש העין - רח’ המרץ 13
טל: 03-9042799, פקס: 03-9317088 

סניף אייר פורט - רח’ השרון 1
טל: 03-9736000, פקס: 03-9737000

סניף מעלה אדומים - רח’ צמח השדה 29
טל: 02-5909000, פקס: 02-5906000

סניף אשדוד סיטי )ש.ש.ה( - רח’ השייטים 11
טל: 08-8558442, פקס: 08-8657934

סניף מודיעין סיטי - רח’ גינות החולה 76
טל:08-9702229, פקס: 08-9702211

סניף אשקלון בסיטי - רח’ קיבוץ גלויות 5
טל: 08-6758635, פקס: 08-6725278

סניף אילת צפוני - רח’ ברקת 13
 טל: 08-6349906, פקס: 08-6349907
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תווי מזון-פרויקט זה שהתחלנו בו השנה ממשיך במתכונתו ברשתות: מחסני השוק, יינות ביתן וכמעט 
חינם, מאחר וחברים רבים לא קראו את הבטאון ולא זיהו את ההטבה של תווי מזון. 

רשת יינות ביתן
אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה    –  3%

אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל”  – 6%   במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!
*חגי ישראל – ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, יום העצמאות, שבועות. 

תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד, בתקופת חול המועד זכאים החברים 
להנחה רגילה בלבד.  

השיטה:
חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר/כרטיס איפ”א קארד.  הרשת תמכור 
לחבר “כרטיס הטבה טעון” בקופה ראשית בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪. התשלום יבוצע על ידי החבר 

באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, מס’ התשלומים בו יחויב כרטיס האשראי יהיה כנהוג ברשת מעת לעת.

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 
.₪ 3,000

על:  יעלה  לא  קניה  בכל  הרכישה  סכום 
 .₪ 1,000

בתקופת  הטבה  כרטיסי  היא שחבר שרוכש  המשמעות 
 ₪  180 בסך  מהטבה  נהנה   ₪  3,000 בסך  החגים 

לחודש.

בחג הקרוב, ינופקו באופן חד פעמי תווי מזון במקום כרטיס לתשומת לבכם!
מגנטי. בעתיד הרשת תנפיק לחברי איפ”א כרטיס מגנטי טעון.

רשימת חנויות הרשת:
סניף אשקלון חאן - כיכר חאן 33 

טל: 08-6728651, פקס: 08-6728653  

סניף אשקלון צפוני- רח’ הפנינים 38, א.ת הצפוני
טל: 08-6727020 , פקס: 08-6725030

סניף אשדוד צפוני )א.ת יזהר( - רח’ האורגים 13
טל: 08-8566012 פקס: 08-8566733 

סניף חולון גדול- רח’ פרופסור שור 36
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רשת מחסני השוק 
אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה –   3.5%

אחוזי הנחה בתקופת חגי ישראל  –    7%   
במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!

*חגי ישראל – ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח ראשון, יום העצמאות. 

תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד. 

בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד.  

השיטה:
חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר/כרטיס איפ”א קארד.  הרשת תמכור 

לחבר “כרטיס הטבה טעון” בקופה ראשית בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪.

התשלום יבוצע על ידי החבר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, מס’ התשלומים בו יחויב כרטיס האשראי יהיה 
כנהוג ברשת מעת לעת.

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪.
סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על 1,000 ₪. 

המשמעות היא שחבר שרוכש כרטיסי הטבה בתקופת החגים בסך 3,000 ₪ נהנה מהטבה בסך 210 ₪ לחודש.

רשימת חנויות הרשת:
סניף בית אשל - רחוב בית אשל 1 , באר-שבע  
טל:08-6280163  פקס:08-6278961,6209587

סניף נווה זאב - רחוב מאפו 7
טל:08-6990920 פקס:08-6990926 

סניף רד”ק - רחוב רד”ק 28 , באר שבע  
טל:08-6422538  פקס:08-6422308

סניף האורגים - רחוב האורגים 7 , באר-שבע 
טל:08-6450088  פקס:08-6450078

סניף מצדה -מבצע עובדה , באר-שבע
טל’: 08-420054 פקס: 08-6420072

סניף מחסני השוק רח’ ז’בוטינסקי 128רמת- גן
פקס: 03-6123249    

סניף להבים - מרכז מסחרי להבים
טל:08-6512520  פקס:08-6512033  

סניף אופקים - רחוב הרצל 18/20 , אופקים  
טל:08-9965997  פקס:08-9925593

סניף דימונה - מרכז פרץ סנטר דימונה
טל:08-6555060  פקס:08-6556644 

תאומים- רחוב המשחררים 100, באר- שבע 
טל: 08-6270802 פקס: 08-6236470

מרלוג-מחסן מרכזי קרית יהודית 401, באר-שבע
טל: 08-6271084,6276989  פקס: 08-6278827

כהן מחסני השוק בע”מ –משרדים הנהלה ראשית 
רח’ בית אשל 1
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פייבל לבון

אחראי על המנגנון
פייבל לבון

13 2011

תנופה  מסמלת  אשר   ,2011 עבודה  שנת  סיום  לקראת  אנו 
ועשייה מוצלחת תוך עמידה ביעדים וגיבוי לוגיסטי וארגוני של 
מנגנון איפ”א, בעל תרומה רבה בהצלחה ועמידה ביעדים, דבר 
שזיכה את סניף איפ”א ישראל בהכרה  הן ברמה הבינלאומית 
זכה  איפ”א  הבינלאומית  ברמה  ולראייה  ארצית  ברמה  והן 
תחום  הצילום,  תחרות  בתחום  יוקרתיים  פרסים  במספר 
רבים  ותחומים  משלחות  חילופי  התרבות,  תחום  הספורט, 
נוספים, בתרומתה החשובה של רכזת הספורט וסגנית נשיאות 
איפ”א עולמית שמייצגת את ישראל בכבוד בנשיאות העולמית. 
בתחום הפעילות הארצית, מנגנון איפ”א היה שותף פעיל בכל 
הפעילויות הן לחברי הנשיאות והן לפעילים במימוש הפעילויות 

והוצאתן לפועל תוך הקפדה על רמת השירות והמקצועיות.

הפקת תעודת חבר איפ”א מגנטית חדשה
החשובים  הפרויקטים  אחד  את  לממש  הצלחנו  זו  בשנה 
שהובלתי בהפקת תעודת חבר איפ”א מגנטית חדשה. לתעודה 
והקצונה  איפ”א  חברי  מצד  חיוביות  והתגובות  רב  ביקוש  יש 
החדשה  שהתעודה  ספק  אין  ישראל,  משטרת  של  הבכירה 
איפ”א  לחברי  חיוניותה  לאור  הארגון  תדמית  את  משפרת 
שנוסעים לחו”ל ומקבלים סיוע עם הצגתה בכל העולם בעת 
עקרונות  פי  על  הדדיות  במסגרת  וזאת  בבעיות.  שנתקלים 

הארגון הבינלאומי.

בסניף איפ”א ישראל נרכש הציוד המתאים על מנת לקצר את 
זמן התגובה בהפקת תעודות. אופן הזמנת התעודה מפורסם 
באתר בדף הבית. המטרה היא לגרום לחברים לגלוש באתר 
הדואר  כתובת  את  ולהעביר  העשייה  תחומי  כל  את  ולראות 
האלקטרוני למאגר איפ”א.  הערך הנוסף הוא בניית בנק מיילים 
חשובה  תרומה  לו  שיהיה  דבר  התעודות.  הכנת  באמצעות 
האלקטרוני  הדואר  באמצעות  שוטף  מידע  בהעברת  מאוד 
כגון: בטאון איפ”א, אירועי תרבות, משלחות, טיולים מאורגנים 
ואירועים שונים וחשובים. הדבר יגרום לשיווק בזמן אמת של 
של  משמעותי  לחיסכון  יביא  מכל  והחשוב  איפ”א  פעילויות 
כ-300 עד 400 אלף שקלים בהוצאות הדפסת הבטאון ודיוורו 
שהדואר  החברים  לכל  שוטף  באופן  הפעילויות  כל  והדפסת 
לפעילות  יופנה  החיסכון  במערכת.  קיים  שלהם  האלקטרוני 

לטובת החברים בסניף ולהגדלת רווחת החברים. 

הפקת תעודות חבר לאוכלוסיה שאין לה דואר אלקטרוני
 אנו נבוא לקראת האוכלוסייה כך שיהיה ניתן לשלוח תמונה 
ופרטים  טופס  עם  יחד  איכותית(  פספורט  )תמונת  בדואר 
התעודה  ישיר.  בדיוור  התעודה  את  להם  נדוור  ואנו  אישיים 
הבינלאומית הקודמת עדיין תקפה ובשימוש. חבר שאיבד את 
התעודה ויהיה מעוניין בתעודה חדשה – עלות התעודה 20 ₪. 

סיכום
שנת 2011 הייתה שנה עם נפח פעילות גדול שחייב את המנגנון 
עם  קשר  על  הקפדה  תוך  במשימות  לעמוד  ניכר  במאמץ 

הסניפים ושימור מתן השירות לחברים וכל המידע השוטף. 
שנת 2012 בפתח 

מאמץ  ומחייבים  מורכבים  יהיו  זו  בשנה  והתוכנית  היעדים 
ניכר. השיפור ניכר בכל תחומי העשייה להפקת לקחים משנה 
לוגיסטי  וגיבוי  בהכנות  יהיה  זו  בשנה  המרכזי  היעד  קודמת. 
נשתף  גם  שבו  ספטמבר  בחודש  שיתקיים  העולמי  לקונגרס 
בסבסוד  באילת  במלונות  הזוג  בנות  עם  הסניפים  יו”ר  את 
וסיכום  הפרדה  ליום  שותפים  יהיו  שהם  כך  ומתואם,  מכובד 
הקונגרס באילת. אין ספק שאירוע זה חשוב מבחינה לאומית 
בסיוע  רבה,  בהצלחה  לקיימו  הכל  את  יעשה  ישראל  וסניף 
את  יבטא  זה  שאירוע  מנת  על  אחרים,  וגורמים  הפעילים 
היכולת הארגונית של סניף איפ”א ישראל לחיזוק מעמדה של 

סניף איפ”א ישראל בעולם. 
אסיפת פעילים 

בחודש ינואר נקיים אסיפת פעילים בה נדון בתוכניות העבודה 
ואישור התקציב לשנת 2012. פרטים נוספים יישלחו בהמשך. 

סיכום שנת עבודה 
במעמד  עבודה  שנת  סיכום  נקיים  פברואר  חודש  במהלך 
ישראל,  שמשטרת  הבכיר  הפיקוד  וסגל  פנים  לביטחון  השר 
מג”ב, שב”ס, יו”ר הסניפים, ובנות זוגם. פרטים נוספים ימסרו 

לפעילים בהמשך. 

לסיכום:
נשיאות  והערכה לחברי איפ”א שתרמו לארגון,  לאות הוקרה 
איפ”א קיבלה החלטה הסטורית לאשר לאלמנ/ה של חבר/ה 
איפ”א המשך חברות בתשלום מוזל בסך 32 לחודש = 384 ₪ 

לשנה עם הקניית כל הזכויות המגיעות לחבר בארגון.

יוצא אם כן, שאיפ”א מסבסד כל אלמנ/ה ב-192 ₪ לשנה.

אני מקבלאני משלם
דמי חבר חודשי: 48 ₪ 

שנתי:  576 ₪
שני שנתי  385 ₪ 

תקציב סניפי 65 ₪ 
דמי חבר לבינלאומי 10 ₪ 

סיכום
החבר מקבל 460 ₪ נטו. דמי החבר בסך  576 ₪ - 460 ₪ 
= 116 ₪ לשנה.  בסכום זה איפ”א מקיים את כל פעילויות 

הארגון כמפורט בהמשך, דהיינו יוצא כ 9.6 ₪ לחודש  וזאת 
בנוסף לכול הפעילויות ותקציב הרכזים.
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בפגישות העבודה למדנו להכיר אחד את השני הגדרנו ציפיות 
הצגתי את תכנית העבודה שלי ואת מטרות הארגון.

תכנית העבודה כפי שהוצגה
ארגון מערך הסניפים לצורך התייעלות וקשר שוטף בין הנציגים לרכז 
לקיים קשר שוטף בין יו”רים סניפים לסגל הפיקוד ברמת תחנה, 
מרחב ומחוז. בחירת נציג אחד מבין יו”רים הסניפים שיעמוד 

בראש מרחב ומחוז, שיתאם ויעביר מידע בין כל היו”רים.
להזמין מידי פעם לישיבות הנשיאות יושבי ראש מכלל הסניפים 
וזאת עפ”י בחירת הנשיאות על מנת לקבל סקירה על פעילותו 

של היו”ר בכל רבעון.
- שיפור התדמית של איפ”א והרחבת פרוייקט הגיוס.

- תקציב רכז.   
- מעקב אחר חלוקת תקציבים.

- הפצת מידע על החלטות נשיאות.
ערכתי טיול באזור הצפון  שכלל ארוחת בוקר, טיול טרקטורונים, 
היכרות  לצורך  חגיגית.  צהריים  וארוחת  רימונים  ביקב  סיור 

וגיבוש בין יושבי הראש 
עדכונים מישיבות נשיאות.  -

פרוייקט שי  -
משלחות לחו”ל   -

יוסי דוידוביץ

רכז סניפים
יוסי דוידוביץ

טיולים מאורגנים לחו”ל של איפ”א  -
אתר אינטרנט של איפ”א להעברת הודעות ואינפורמציה    -

לכלל חברי איפ”א.  
אי ניצול שי שנתי משנה קודמת.  -

אין אפשרות ליו”רים לבצע הזמנת מתנות באופן נפרד     -
מכספי שי של איפ”א.  

ועדת סניפים.  -
קשר  לקיים  והכוונה  שהוצגה  כפי  העבודה  לתכנית  בהמשך 
עבודה  פגישת  קיימתי  הפיקוד,  לסגל  ראש  יושבי  בין  שוטף 
והיכרות בין נשיא איפ”א מר יעקב טרנר, יו”ר מחוז צפון ונציגי 

נשיאות איפ”א לממ”ז צפון.

ובכוונתי  הדרך  של  תחילתה  זאת  כי  אציין 
ולקיים פגישות כאלה עם מחוזות  להמשיך 

נוספים.

ם
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סני
“ערכתי טיול באזור הצפון  

שכלל ארוחת בוקר, טיול 
טרקטורונים, סיור ביקב 
רימונים וארוחת צהריים 

חגיגית.“



תרבות איפ”א בתנופה 
אתכם ובשבילכם

לויה יהושע - רכז תרבות

לויה יהושע

חברים וחברות איפ”א היקרים,
תוכנית התרבות השנה מבטאת פעילויות ארציות ומחוזיות ע”מ 
לתת ביטוי לכל הסניפים והמגזרים השונים. גיבשתי תוכנית עם 
כנס  ע”י  שאושרו  תקציבים  כולל   2011 לשנת  התרבות  ועדת 

פעילים ונשיאות איפ”א.

פעילות יחידתית מאורגנת לכל אירוע תרבות חייבת לקבל אישור 
מיו”ר הסניף ואישור רכז התרבות אשר יסייע במתן סבסוד רק 
המלצתי  ופיקוח.    בקרה  תהיה  כך  ועל  איפ”א  חברי  בעבור 

ולקיים  יחידות   4 לארגן 
לחברי  משותף  אירוע 
איפ”א. יו”ר סניפים ביחידות 
תוכנית  יכינו  השונות 
היכולת  במידת  לנשפים 
אסייע  הכספית  והאפשרות 
שנקבע  בנוהל  במימושה 
תוכנית  עפ”י  לסיבסודים 
העבודה שאושרה באסיפת 
שלסניף  בתנאי  הפעילים. 
קודמות.   משנים  יתרות  אין 
לקיומם  יפעל  תרבות  רכז 
בכל  תרבות  אירועי  של 
שב”ס,  המשטרה,  מחוזות 
מתנדבים  גמלאים,  מג”ב 

באופן שווה, כנ”ל בימי כייף שיבוצעו ע”י רכז תרבות מול הסניפים 
השונים.  התקיימו נשפים מוצלחים ונקווה שנמשיך לסבסד עד 
גמר תקציב התרבות בתנאי שלסניף אין יתרות משנים קודמות. 
גמלאים  ולמועדוני  ליחידות  עדכונים  השונים  לאירועים  הופצו 
ע”מ לפרסמם בלוחות המודעות ביחידות השונות, נשלחו עלונים 

לחברי איפ”א לביתם.  

אבקש מיו”ר סניפי איפ”א סיוע בשיווק האירועים כולל נשפים 
איפ”א בלבד.  הייחודיות הם חברי  ולדאוג שהנהנים מההטבות 
וכן, לדאוג לגייס חברים חדשים כדי שיוכלו להשתתף באירועים 
נשיא איפ”א מר  ובהטבות של איפ”א. בהסכמתם של  השונים 
טרנר ונשיא איגוד הגמלאים מר עטר השנה הוחלט כי מתקיימים 
כשהמטרה  הגמלאים  ולאיגוד  לאיפ”א  משותפים  נשפים 
מנשפים  ניסיוני  פיילוט  נשף,  בכל  סניפים   4 השתתפות 

משותפים.

אתר הטבות איפ”א
בתחילת שנת 2011 נפתח אתר הטבות של איפ”א מהמתקדמים, 
האתר הוקם באמצעות מגה לאן. באתר מגוון כרטיסים של הצגות, 
ואירועי  ספא  בוקר,  ארוחות  צימרים,  סרטים,  שונים,  מופעים 

תרבות מסובסד מתקציב תרבות.

נמשיך לייעל ולשפר את אתר ההטבות לפעילויות המסובסדות 

מתקציב איפ”א. להלן מגוון פעילויות השנה המצביעות על שדרוג 
ידי  על  מסובסדת  פעילות  שכל  המשתתפים  בכמות  משמעותי 
תקציב התרבות. התקיימו אירועים ארציים מסובסדים מתקציב 
המלח,  בים  האישה  יום   ,2000 בימית  המשפחה  יום  תרבות: 
בכניסה.  שי  קיבלה  אישה  כל  כאשר  סיטי  סינמה  גדר,  חמת 
האירועים שהתקיימו היו מוצלחים מאוד לשביעות רצון כולם. צר 
לנו שאירועים בלונה גל ובבאר שבע בוטלו עקב חוסר היענות.  
אירוע  לקיים  יכול  לא  איפ”א 
בכמות  חברים  נרשמו  לא  אם 
שלמדנו  לקחים  הנדרשת. 
שלא  האישה  יום  מאירועי 
של  מרבית  השתתפות  הייתה 
משהמשטרה,  איפ”א  חברות 
שב”ס ומג”ב. במידה ויתאפשר 
אירועי  נוספת  פעם  יתקיימו 
איפ”א,  לחברות  האישה  יום 
במרכז  ושב”ס  מג”ב  שוטרות, 

ובצפון.

אתר ההטבות הפנינג
ספטמבר  אוגוסט  בחודשים 
פעילויות  מספר  התקיימו 
בסבסוד  ופנאי  בתרבות 
משמעותי מתקציב התרבות. התקיימו ימים פתוחים לבחירתכם 
מיני  לכל  כרטיסים   600 כ-  נרכשו   , המשפחה  לימי  כתחליף 
אטרקציות. כמו כן, ניתנה אפשרות ליו”ר סניפים לקנות במרוכז 
שאתר  ספק  אין  כרטיסים.  כ-680  נרכשו  הסניף,  חברי  עבור 
ההטבות של איפ”א נתן מינוף גדול ומשמעותי לימי המשפחה 
לטובה,  רבות  ,השפיעו  מחוזית  ברמה  שהתקיימו  האישה  ויום 
אנו  הבאה.  לשנה  לקחים  להפיק  נלמד  ומהן  הערות  התקבלו 
שביעות  את  להגדיל  במטרה  לקחים,  להפיק  שלומד  ארגון 
הרצון של חברי איפ”א. נשמח לקבל חוות דעתכם על האירועים 
כולנו  של  המטרה  וזו  הפעילות  את  לשפר  ע”מ  שהתקיימו 
סניפים  ויו”ר  הפעילים  לכל  מודים  אנו  זו  בהזדמנות  כארגון. 
כן,  כמו  העשייה.  תחומי  בכל  התרבות  תחום  להצלחת  שסייעו 
תודה למנכ”ל הארגון מר דוד אילוז ולמזכירות איפ”א על עזרתם 
בהצלחת אתר ההטבות באירועי התרבות. תודה לנשיא איפ”א 

מר טרנר ולחברי הנשיאות על שיתוף הפעולה.’’

נמשיך לקיים אירועי תרבות מוצלחים רק למענכם חברי איפ”א 
ובני משפחותיכם. המשיכו להיכנס לאתר ההטבות של איפ”א 

המסובסד במחירים אטרקטיבים מתקציב התרבות.
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שנת 2011 
הישגים בתחום הספורט

שרון גל - סגנית נשיא עולמי ורכזת הספורט

בשנת  הספורט,  בתחום  המרכזי  ההישג 
ההצטיינות  בגביע  הזכיה  היה   2011
ישראל  איפ"א.  נשיאות  של  העולמי 
מובילה בעולם, גם בהשוואה לסניפים גדולים 
יותר, כמו גרמניה, אוסטריה ורומניה, בתחום 
הספורט. משטרת ישראל קטנה משמעותית 
ממרבית משטרות אירופה, אבל לאיפ"א יש 
לכלל  וסיוע  ייזום  במעורבות,  מרכזי  מקום 
פעילויות הספורט במשטרת ישראל. מרבית 
ימי הספורט, תחרויות יחידתיות והשתתפות 
מרוצים,  צעדות,  כמו  עממיים  במפעלים 

אופניים.

קבוצת  כאשר  ישראל,  במשטרת  הנשי  לספורט  חשוב  הישג 
כדור-סל נשים חדשה שהוקמה ומומנה על ידי איפ"א, 
הקבוצה  באילת.  בספורטיאדה  רבים  בהישגים  זכתה 

הפכה לקבוצה הייצוגית של משטרת ישראל.

הזאת  היוזמה  ולנפש.  לגוף  חוויה  של  שלמים  לימים  הגמלאים 
ושונה מהשוטרים הסדירים, שם  ליושבי ראש הסניפים  קשורה 
הפעילות יחידתית, כאן נדרשת יוזמה של יושבי ראש וביכולתנו 
להוציא הרבה יותר גמלאים, מאשר יוצאים בפועל וזו ההזדמנות 
לזריקת מרץ לקראת שנת העבודה הקרובה. קדימה, להתארגן 
ולצאת לפעילות.  בצד הסיוע לכלל מערך השוטרים הסדירים 
והגמלאים, יש פעילות ייחודית רבה הקשורה בקבוצות תחרותיות, 
ובעולם.  בישראל  והנצחה  ספורט  ומפעלי  יחידים  משתתפים 
לזכר  אופניים,  למסע  שוטרים  שני  הוצאנו  השנה 
השוטרים שנהרגו בהתקפה על בנייני התאומים בניו-

יורק. המסע היה בין שבוע והוא כלל מאות שוטרים שהצטרפו 
וזכה להערכה רבה של  מכל העולם. המסע כלל טכסים רבים 
בתחרויות  למשתתפים  סייענו  הדרך.  כל  לאורך  ארה"ב,  שוטרי 
מרתון במקומות שונים בעולם, כולל קבוצת האתלטיקה שיצאה 
למשחקי ה-WPFG )אולימפיאדת השוטרים והכבאים( שנערכה 

השנה בניו-יורק.

ניתן גם לגבי מימון תחרויות ריצה בישראל. איפ"א  הסיוע 
עבודה,  למקומות  בליגה  המשתתפות  ספורט  קבוצות  מממנת 
כאשר אחת הקבוצות המצליחות ביותר, קבוצה שרשמה שורה 
הנחשבת  הבאולינג,  קבוצת  היא  ואליפויות,  הישגים  של  ארוכה 
יש  גמלאים.  על  כל קבוצה מושתתת  בישראל.  לאחת הטובות 
באחד  המשתתפים  ברזל"  "אנשי  ישראל  במשטרת 
מענפי הספורט הקשים והתובעניים ביותר: טריאתלון. 

איפ"א מסייעת ברישות באיגוד ובהשתתפות בספורטיאדה.

שוטרים,  לזכר  ובשב"ס,  במשטרה  טורנירים  נערכים  שנה  בכל 
גמלאים וסוהרים. איפ"א מסייעת בקיום הטורנירים הללו. השנה 
הושם דגש על טורנירים לזכר ההרוגים באסון הכרמל.
של  המבצעית  לפעילות  מתחברות  הספורט  פעילויות  מרבית 
יכולת  מיומנות,  כשירות,  המעודדת  פעילות  ישראל.  משטרת 
מבצעית, גיבוש חברתי וחברות בין שוטרים. קבוצת הירי המעשי, 
המתחרה במסגרת ההתאחדות לקליעה, היא דוגמא טובה לתחום 
ספורטיבי-מבצעי, הקשור ישירות ליכולת המבצעית של השוטר. 
בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות, לסייע למשטרת ישראל 

ולהמשיך ולהיות ראשונים בעולם בתחום זה.

יש גם קבוצת כדור-סל גברים,  בצד קבוצת הנשים המצליחה, 
בקבוצות  המרכזיות  הבעיות  אחת  ומצליחה.  איכותית  היא  אף 
במיוחד  זמן,  אורכת  קבוצה  בניית  ההתמדה.  היא  תחרותיות 
כשמדובר בשחקנים המגיעים מיחידות שונות ורחוקות. יש אילוצי 
משטרה ומבצעים, לוחות זמנים לאימונים, אישורי מפקדים. כך 
שצריך להעריך ולכבד את המאמצים הרבים שמשקיעים שוטרות 

ושוטרים בתחומי הספורט התחרותי.

לתמיכה במערך הסדיר יש משקל רב בקיום אירועים יחידתיים 
והסיוע הרב של איפ"א מאפשר את קיום האירועים ומניב יוזמות 
חדשות, שתורמות רבות לגיבוש החברתי, הכושר וההווי היחידתי. 
בשנת העבודה הנוכחית נהנו מהסיוע של איפ"א קרוב 

ל-6,000 שוטרים.
הגמלאים זוכים לתשומת לב מיוחדת באמצעות תכנית ייחודית 
של ימי ספורט ובריאות. הסיוע ניתן לסניפים המוציאים את 

שרון גל
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יום ספורט מלמ”ש 2011
מאיר כהן - סגן יו”ר סניף איפ”א מלמ”ש

ללימודי  יום הספורט של המרכז  בתאריך 27.10.11 התקיים 
נטלו  השנה  גם  שנה  כבכל  אתא.  בקרית  )מלמ”ש(  משטרה 
חלק ביום הספורט כ-600  חניכים ואנשי סגל מכל הענפים 
קופר  איתן  של  רב  בסיוע  נערך  הספורט  .יום  מלמ”ש  של 
יו”ר איפ”א מלמ”ש באשיר  מחברת קרנות השוטרים, ובסיוע 

גאנם ,אשר תרמו לנו בציוד ובתקציב .

במזג אוויר מצוין אווירת חג וצבעוניות מרשימה ,התייצבו ענפי 
בית הספר לטקס פתיחה אותו פתח מפקד מלמ”ש תנ”צ יפרח 
התחילו  התחרויות  ולאוהדים.  למשתתפים  בברכה  דוכובני 
משתתפי  של  העליונות  את  לראות  היה  ניתן  בתחילה  וכבר 
הראשונים  במקומות  ולזכות  לנצח  מצליחים  כאשר  האח”מ 

ברוב הענפים.

ריצת האלונקות למרחק 400 מ’ היתה התחרות הראשונה ובה 
זכו ענף קק”צ כאשר הם מסיימים את הריצה בזמן מצוין של 

1:23.74 ד’.

לוי  ולתומר  2000  מ’ גברים היתה שייכת לענף אח”מ  ריצת 
אשר ניצח בזמן של 6:38 ד’ וגובר בקלות על משתתפי הענפים 

האחרים.

חן  כאשר  לאח”מ  שייכת  היתה  שוב  נשים  מ’    1000 ריצת 
חליווה קבעה תוצאה של 4:10 וזכתה במקום הראשון.

ריצת 400  מ’  נשים סיפקה מתח רב כאשר שיר כהן מהקש”ב 
יריבתה  על  אחת  בשנייה  וגוברת  ד’,   1:22 של  בזמן  מנצחת 

קרין אוליבייה.

מהמבצעים  רב  כוח  דורש  אשר  מקצוע  ים  בחול  שק  ריצת 
אותו, נתן ניקוד נוסף לענף אח”מ כאשר עמי סבץ ניצח בזמן 

של 9.78 ש’ וגובר בפער גדול על המתחרים שמולו.

מקצוע חדש ומאתגר שנחנך השנה היה עליות מתח )תליית 
ויובל   , ברקוביץ  אפי  רפ”ק  של  בהובלתו  קק”צ  כאשר  און( 
שביט , משיגים את מרבית הנקודות עבור הענף שלהם וזוכים 

במקום הראשון עם 104 עליות מתח .

הספורט  בענפי  לצפות  כולם  התפנו  הריצה  ענפי  סיום  עם 
מול  ענף אח”מ  הגמר  בכדורסל שחקו במשחק  הקבוצתיים, 
ענף  לנצח  הצליחו  לסיומו  עד  צמוד  משחק  ולאחר  קש”ב  
ניהול משחק טוב של מאמן  אח”מ בתוצאה 18-15 תוך כדי 

האח”מ רפ”ק אייל יהודה.

בכדורגל נפגשו שוב האח”מ מול הקש”ב , כאשר כבר אחרי 
4 דק’ הובילו הקש”ב 1-0  ,אולם כעבור 2 דק’ בלבד התוצאה 
היתה 1-1 ,תוצאה שנשארה עד למחצית . את המחצית השנייה 
שחקני הקש”ב פתחו בסערה כאשר ערן טמפלר כובש שני 
שערים ,ואריק משיח מוסיף עוד שניים  כדי לקבוע את תוצאת 

המשחק 5-1 לנבחרת הקש”ב.

התחרות האחרונה היתה גמר משיכת חבל כאשר לגמר הגיעו 
. המשיכות הראשונות הסתיימו 1-1,  וענף קק”צ  ענף אח”מ 

ובמשיכה האחרונה ניצחו קק”צ וזכו במקום הראשון .

מיד עם סיום התחרויות הוענקו גביעים ומדליות למשתתפים 
ביום הספורט , כאשר ענף האח”מ אשר זכה לנקודות בונוס 
בגביע  זכה  הגבוה,  והמורל  הצבעוניות  על  מלמ”ש  ממפקד 

הענף המצטיין ביום הספורט 2011.

יו”ר סניף איפ”א מלמ”ש באשיר גאנם נהנה מיום הספורט.
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“כבר בתחילה ניתן היה 
לראות את העליונות של 
משתתפי האח”מ כאשר 

מצליחים לנצח ולזכות 
במקומות הראשונים ברוב 

הענפים...“



סיכום שנת העבודה 2011
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות
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התיאורטי  את  להפוך  ומשימתנו,  לחו”ל  לנסוע  רוצים  כולם 
לקונקרטי. 

כל  את  שבחן  לכת,  מרחיק  אסטרטגי  במהלך  התחלנו  השנה 
חולשות,  בצד  עוצמות  ישראל,  איפ”א  של  החוץ  קשרי  תחום 

הצלחות וגם כישלונות ותקלות.
את  תופס  המשלחות  שתחום  למסקנה  הגיעה  קש”ח  ועדת 
מרבית תשומת הלב הארגונית וגם את התקציב המרכזי. בפועל, 
מסקנה  לחו”ל.  משלחות  בכ-10  חברים   120 בהוצאת  מדובר 
מתבקשת היא, שבאם רוצים להוציא אלפי חברי איפ”א לחו”ל, 

במשלחות  לצמצם  צריך 
תשומת  מרכז  את  ולהעביר 
הלב הארגונית להוצאת קבוצות 
לחו”ל. המודל אותו פיתחנו ואף 
הפעלנו בשנה האחרונה מבוסס 
הומוגניות,  קבוצות  הוצאת  על 
סניף  גמלאי  של  או  יחידתיות, 
דגש,  לשים  צריך  כאן  נתון. 
ולדחוף,  לעודד  לסבסד, 
אטרקטיביים,  יעדים  באמצעות 
שיש  חזקים,  איפ”א  סניפי  מול 
טובים.  עבודה  איתם קשרי  לנו 
להציע  יש  הזה,  המסלול  לצד 
לחברי איפ”א מבצעים איכותיים, 
ביעד, בשירות ובמחיר. בהמשך 
מוצלחת  ונופש  תיירות  לעונת 
זו  בשנה  גם  שעברה,  בשנה 

ביצענו שפע של פעילויות שבהן נטלו חלק חברי איפ”א רבים 
ובני משפחותיהם.

השנה נוספו לתוכנית יעדים שונים בחו”ל וכן בארץ, תוך שאיפה 
לאילו  נוספות  מדינות  עם  הבינלאומיים  הקשרים  את  להרחיב 

שאיתן הקשר נשמר כבר שנים רבות. 
צריך להדגיש, יש לנו עניין בהוצאת כל חבר איפ”א לחו”ל. משתי 
הפלטפורמות העומדות לרשותנו, יעדי איפ”א לקבוצות יחידתיות 
וגמלאים, ומבצעים ליחידים וטיולים קבוצתיים. הדגש הושם עם 
מסגרות הומוגניות של יחידות וקבוצות שיצאו במסגרת איפ”א, 

לשם הוקצה הסבסוד והדגש. כך יהיה גם בשנה הקרובה.

על מנת לעודד ולהקל על החברים להשתתף בפעילויות השונות, 
לטיולים  היוצאים  את  סבסדה  איפ”א  נשיאות  זו  בשנה  גם 
את   ₪ ב-200  כן,  כמו  למשתתף,   $100 ב-  בחו”ל  מאורגנים 
הנופשונים ברחבי הארץ, וב-50 ₪ נוספים את הסיורים והטיולים 

החד-יומיים שנערכו ביוזמת יו”ר הסניפים.
השנה, פעלנו בשיתוף פעולה עם חברת קשרי תעופה, על מנת 
היו  אטרקטיביים.  ובמחירים  ביותר  הטובים  הדילים  את  לקבל 

ובסיכום  בהבטחותיה  עמדה  לא  והחברה  פשוטות  לא  בעיות 
האיכותי  השירות  את  לחברים  לספק  מאמצים  עשינו  אתה. 
טיולים   , לחו”ל  לטיולים  יצאו  רבים  הקשיים,  למרות  ביותר, 
שפורסמו באמצעות איפ”א. בטיולים השתתפו השנה מעל 1000 
חברים. בנופשונים בארץ, שפורסמו באמצעות איפ”א השתתפו 
מעל 900 חברים. בטיסות ובנופשונים בחו”ל, במבצעים מיוחדים 
הדרכה  במסגרת  חברים.    700 מעל  השנה  השתתפו  והנחות, 

ליו”ר הסניפים נערך יום עיון, בו השתתפו חברים רבים.

פעילות בינלאומית 
במסגרת חילופי משלחות בין 
סניפי איפ”א השונים בעולם, 
השנה יצאו 9   משלחות שבהן 
השתתפו סה”כ 125 חברים. 
מאורגנים  טיולים  במסגרת 
לחו”ל, סבסדנו השנה קרוב 
 $100 בסך  חברים,  ל1000 
ואירועים  בכנסים  אחד.  כל 
בינלאומיים בחו”ל השתתפנו 
שונים  אירועים  ב-7  השנה 
ובהשתתפות   העולם  ברחבי 
טרם  השנה  חברים.   29
הסתיימה ולכן אנו ממשיכים 
בתנופת העשייה, מתוך כוונה 
ניצול  המשך  את  לעודד 
תרבות הפנאי בקרב חברינו, 
בני המשפחות ובימים הקרובים נפרסם תוכנית תיירותית לעונת 

החורף הבאה עלינו לטובה.  
לסייע  כדי  רבות  וטרחו  נתונה לכל אשר עמלו  לבסוף, תודתי 

בידי להוצאת התוכנית מן הכוח אל הפועל. 

ת
עו

סי
נ

אלכס זלקוביץ

“אם רוצים להוציא אלפי 
חברי איפ”א לחו”ל, צריך 

לצמצם במשלחות ולהעביר 
את מרכז תשומת הלב 

הארגונית להוצאת קבוצות 

לחו”ל “
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במהלך חודש 5/2012 איפ”א סניף הונגריה חוגג 20 שנים לקיום הארגון; במסגרת החגיגות יתקיים שבוע ידידות, אשר מארגני 
הסניף בחרו לכנותו “הונגריה בלב אירופה”. לשבוע חגיגי זה הוזמנו נציגי סניפי איפ”א מרחבי העולם.  נשיאות איפ”א ישראל, 
בסיוע הסניף ההונגרי, מתכוננת לארגן קבוצה אשר תשתתף באירועים המתוכננים.  במשלחת רשאים להשתתף חברי איפ”א 

יחד עם בני/ות זוגם. להלן תוכנית האירוח ולו”ז:

מועד האירוע: 13-19.5.2012 מקום ההתאכסנות: מלון MEDOSZ הממוקם במיקום מרכזי בבירת הונגריה, בודפשט.

13.5.2012
יום ראשון

טיסה סדירה לבודפשט )משך הטיסה כ-3 שעות(
העברה למלון

קבלת פנים במעמד חברי נשיאות סניף הונגריה וארוחת ערב חגיגית

הערות: 

14.5.2012
יום שני

ביקור במטה הארצי של משטרת הונגריה וצילום משותף
חגיגות 20 שנה לסניף איפ”א המקומי

קבלת פנים וביקור בתערוכת איפ”א
חזרה למלון לצורך התארגנות ויציאה לסיור בעיר 

ביקור בפרלמנט וסיור באתרי התיירות ההיסטוריים של העיר
שייט לילי על הדנובה וארוחת ערב על גבי הספינה

-לגבי עלות ההשתתפות 
נעדכן בהמשך כפוף למספר 

הנרשמים(.
-ההשתתפות מוגבלת ל-40 

הנרשמים הראשונים )בשיטת 
“כל הקודם זוכה”(

-חברי איפ”א העומדים 
בקריטריונים יסובסדו על ידי 

נשיאות איפ”א ישראל.
- ייתכנו שינויים בתוכניות בכפוף 

להחלטת הסניף המארח.
 

15.5.2012
יום שלישי

יום חגיגות היין
נסיעה לעיר EGER וביקור בעיר ובסביבותיה

טעימות יין
נסיעה לעיירה GODOLLO וביקור בארמונות המלוכה

נסיעה לעמק DOMONY - תצוגת רכיבה וסוסים

16.5.2012
יום רביעי

 BALATON נסיעה לאגם
 HEREND נסיעה לעיר

”HERENDI“ וביקור במפעל לייצור הפורצלן המפורסם בעולם
BALATON FURED וארוחת צהריים במסבאה המפורסמת  נסיעה לעיר 

””FOLGYFA CASRDA
נסיעה לעיר TIHANY וסיור בעיר

טיול לארמונות SUMEG, צפייה במופע היסטורי של רכיבה וארוחת ערב

17.5.2012
יום חמישי

נסיעה לעיר FONNONHALMA וביקור באתר השימור ההיסטורי בה
)POQACSA  טעימות יין )3-4 סוגים והעוגה ההונגרית המפורסמת

GYOR ארוחת צהריים וביקור בעיר המחוז
STEFANIA חזרה לבודפשט וביקור בכיכר הגיבורים ובארמון

ארוחת ערב וחזרה למלון

18.5.2012
יום שישי

“ראה פלא בברך הדנובה”
ביקור בשוק המקורה המפורסם של בודפשט - קניות
נסיעה ל-VISEGRAD, ביקור במבצר ההיסטורי במקום

תצפית על האזור - “ברך הדנובה”
ארוחת צהריים

”SZENTENDRE“ שייט לעיירת האמנים המפורסמת
ביקור במוזיאון המרציפן

חזרה למלון לצורך התארגנות 
”CITADELLA“ ארוחת ערב במסעדה המפורסמת

19.5.2012
יום שבת

יום חופשי בעיר
אפשרות לביקור בבית הכנסת הגדול והשתתפות בתפילת השבת

20.5.2012
יום ראשון

העברה לשדה התעופה
טיסה סדירה לישראל

אירועים בעולם
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סיכום אירוח 
משלחת הונגריה 

בישראל
התאריכים  בין  בארץ  ביקרה  הונגריה  איפ”א  מסניף  משלחת 

21-28/8/11. יש מספר סניפי איפ”א שיש לנו קשרים מיוחדים 
איתם, הבאים לידי ביטוי באירוח הדדי של חברים רבים, על בסיס 
אישי, מקצועי, יחידתי ואפילו בני נוער. הונגריה שייכת לקטגוריה 
הזאת. המשלחת לישראל מנתה 12 חברים בראשותו של סנ”צ 
פישקוביץ באלה. הביקור נערך על פי תוכנית האירוח שהוכנה 
מאמצים  שהשקיע  אסף,  אורי  בנשיאות,  האירוח  רכז  על-ידי 
צפוף  וקיץ  בעייתי  זמנים  לוח  למרות  האירוח  את  לארגן  רבים 
ויקר במלונות בישראל. התוכנית בוצעה במלואה למעט חריגה 
אחת - ביטול ביקור במוזיאון למורשת היהודית דוברת ההונגרית 
הפנים  בקבלת  שישי(.  )יום  הזמן  קוצר  עקב  וזאת  שבצפת 

למשלחת השתתפו סגן הנשיא יעקב שובל, מזכ”ל איפ”א דר’ 
ערן ישראל ורכז האירוח  אורי אסף. תוכנית הביקור, אשר הוכנה 
ועמידה  ומעניינת  גם על דעת האורחים, הייתה רציפה, מגוונת 

מדויקת בלוחות הזמנים אפשרה מיצוי כל התוכנית. 

האורחים נחשפו לערכי הטבע, הנוף, התרבות והמורשת היהודית, 
במדינת  פשוטים  הלא  השגרה  לחיי  וכן  והאיסלמית  הנוצרית 
ישראל.  האורחים הגיעו בסמוך לאירוע תקיפת המחבלים בגבול 
מצרים.  חשיבות הביקורים הללו באה לידי ביטוי דווקא בעת בה 
קיים קושי בטחוני ותקשורתי.  השגרירים הטובים ביותר הם אלו 
ואיכות החיים,  ורואים את השקט, הביטחון  המבקרים בישראל 

אחרת לחלוטין מהמצטייר בתקשורת במדינתם.

נשיא  בנוכחותם  כיבדו  הביקור,  סיכום  נערך  הפרידה  בערב 
איפ”א יעקב טרנר, סגן הנשיא יעקב שובל, סגנית נשיא איפ”א 

העולמי ורכזת הספורט רפ”ק גל שרון ורכז האירוח  אורי אסף.

את  בפנינו  והדגישו  הנפלא  האירוח  על  בחום  הודו  האורחים 
הערכתם על השבוע האינטנסיבי ומלא החוויות.



סיכום פעילות 
שנת 2011

הרב אשר מלמד, רכז דת, רווחה ומורשת

אחד  הוא  ישראל  באיפ”א  ומורשת  רווחה  פעילות  תחום 
הלכה  מחד  מקיימת  זו  פעילות  הארגון.  של  התווך  מעמודי 
על  שומרת  ומאידך  משפחתו,  ובני  בשוטר  תמיכה  למעשה 
ערכי המסורת של העם היהודי ובני הדת הנוספים אשר חברים 

בארגון.

תחום הרווחה
הוא  יעודה  כאשר  ש”ח   120,000 הינה  באיפ”א  הרווחה  קרן 
בסיוע לחבר/ה ובני משפחתו מדרגה של שבעה קרובים )אב, 
אם, אח, אחות, בן, בת, בעל / אישה(. אפיון הבקשה הינו לטובת 
כסוי הוצאות רפואיות שלא במסגרת סל הבריאות ובדגש על 

הוצאות כספיות גדולות ולא של מאות ש”ח.
סכום המענק נע בין 500 ש”ח ל - 3,000 ש”ח, חבר שקיבל 
תידון  בקשתו   נוספת  בקשה  להגיש  המעוניין  מענק  בעבר 

בוועדה בקיום שני תנאים:
א. הבקשה היא על מקרה אחר שלא נידון בוועדה

ב. החבר לא קיבל את הסכום המקסימלי
בשנת 2011 נתקבלו 120 בקשות ו - 65 בקשות אושרו

הוועדה מתכנסת אחת לחודש ימים בהרכב של חמישה חברי 
להודות לחברי הנשיאות  וכאן המקום  איפ”א  ומבקר  נשיאות 
לחבר/ה  המסייעת  זו  בוועדה  גדולה  חשיבות  רואים  אשר 

בשעותיו הקשות.

תחום דת ומורשת
מסורת  ערכי  את  החברים  לכלל  להנחיל  זה  תקציב  מטרת 

ישראל ושאר הדתות.
בשנת 2011 נערכו מיגוון פעילויות לכלל החברים אשר יפורטו 

להלן:
סיורי מורשת הכוללים סיור לקברי צדיקים כולל סיור של בני 
הדתות האחרות, סיורי סליחות, סיור באתרים נוספים הכותל 

המערבי, הרובע היהודי, עיר דוד ועוד.
בסיורים אלו השתתפו 1366 חברים מ - 41 סניפים שוטרים 
הפעילות  מג”ב,  ויחידות  המחוזות  מכלל  וגמלאים  פעילים 
הבולטת השנה הינה סיורי סליחות אשר התקיימו בחודש אלול 
מרחב  ת”א,  צפון  תחנת  המשטרה,  יחידות  מכלל  רב  במס’ 
לכיש, גמלאי עפולה, לשכת גיוס, ספ”ק אמ”ש/מטא”ר, מש”מ/

מטא”ר, מחוז מרכז, מלמ”ש ועוד.
לצפון  מסורת  שומרי  טיול  אוגוסט  בחודש  התקיים  השנה 
איטליה ושוויץ, בטיול השתתפו - 40 חברי איפ”א טיול זה כלל 
את המאפיינים הייחודים במתן אוכל כשר, ארגון תפילות במניין 

כולל הקצאת ספר תורה.
ובני משפחותיהם  איפ”א  ל 100- חברי  סופ”ש בחג החנוכה 

במלון גרדניה נצרת.
הניקרה  ראש  הנופש  בכפר  אוגוסט  בחודש  משפחות  נופש 
)ראשון-חמישי( ל - 250 חברי איפ”א ובני המשפחות מהציבור 

הרב אשר מלמד

שימוש  למהדרין,  כשר  אוכל  במתן  אופיין  זה  נופש  הדתי, 
בבריכה בשעות נפרדות בין גברים לנשים, פעילות מותאמת 

לציבור הדתי.

משלחות לחו”ל
לאפשר  איפ”א  מנשיאות  הגורמים  כלל  ע”י  מאמץ  נעשה 
יום  ליטול חלק במשלחות הן בתכנון  לחברים שומרי מסורת 
לנושא  מודעים  להיות  למארחים  בפנייה  והן  בשבת  חופשי 
האוכל הכשר במתן מענה של הגשת דגים כשרים ללא בישול 

עכו”ם.
ולעומד בראשה מר  רוצה להודות לנשיאות איפ”א  לסיום אני 
יעקב טרנר על עשייה מרובה למען כלל חברי הארגון, לחברי 
ערכי  להנחלת  ומורשת  דת  בתקציב  שימוש  העושים  איפ”א 
המורשת של כלל הדתות, תודה מיוחדת למנכ”ל איפ”א מר דוד 

אילוז וכלל צוות המנגנון וברכת החלמה מהירה לכל החולים.

מכתב תודה על סיוע רווחה

איציק כהן

ביותר- מסובך  ניתוח  בפני  ועומד  מאד  חולה  וותיק  גימלאי  אני 

השתלת לב. אני במצב כלכלי ירוד ופניתי לאיפ"א בבקשת עזרה 

מקרן הרווחה שלהם, ענה לי אדם בשם אילוז שהינו אחד הבכירים 

של איפ"א סניף ישראל. כשפירטתי לו את בעייתי והקושי ברכישת 

ואישר  לרגע  היסס  לא  הנ"ל  בשבילי  חיים  מציל  רפואי  מכשיר 

לו את  עוד בטרם העברתי  וזאת  במיידי סכום קטן של כסף  לי 

המסמכים בפקס. אני מבין את רחשי הלב של כמה מביניכם אבל 

עוזרים בשעת  צריך גם להסתכל על דברים אחרים-  שאיפ"א 

צרה ולא להתמקד בשי השנתי. רגע האמת  מופיע כאשר האדם 

באמת זקוק לעזרה וגם מקבל אותה כשצריך אז לכן טוב לדעת 

שבשעת צרה, שלא נדע מצרות, יש למי לפנות והטיפול הינו מסור 

מיידי עם הרבה אנושיות ולא כמו במטה הארצי זה בטוח
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פרס המשטרה העולמי

פרס המשטרה העולמי הוענק למשפחות שלושת 

קציני המשטרה שנספו באסון הכרמל
משפחות שלושת קציני המשטרה שנספו באסון הכרמל, לפני 

שנה, קיבלו את פרס המשטרה העולמי עבור יקיריהם.
הנשיאות העולמית של איפ”א החליטה על הענקת פרס המשטרה 
העולמי, הפרס היוקרתי ביותר שמעניק הארגון, לשוטר, או יחידה 
שביצעו מעשה יוצא דופן למען החברה או איפ”א. הפרס מוענק 

בכנס העולמי שנערך פעם בשנה.
הענקת הפרס נעשית לאחר אישור הנשיאות העולמית והמלצות 

הוועדה המקצועית הבוחנת המלצות של סניפי איפ”א בעולם.
שהעניקה  לשבח  הציונים  על  התבססה  ישראל  איפ”א  הצעת 
משטרת ישראל לשלושת קציניה: תנ”ץ אהובה תומר ז”ל, תנ”ץ 

ליאור בוקר ז”ל וסנ”ץ יצחק מלינה ז”ל.
הפרס,  לקבלת  הקצינים,  בשלושת  העולמית  הנשיאות  בחירת 

נעשתה, במידה רבה, בזכות גל שרון, סגנית נשיא עולמי.
גל שרון עומדת בראש הוועדה החברתית הבינלאומית ומופקדת 
על סיוע בעתות חירום ואסונות. סניפים רבים בעולם נרתמו לסייע 
העולמית.  הנשיאות  כולל  הכרמל,  על  השריפה  בעת  לישראל 
בינלאומי  לנוהל  ושוטרים, בהתאם  איפ”א  מיועד לחברי  הסיוע 
לסיוע בחירום. איפ”א ישראל התייחסה לכל 44 ההרוגים, כחברי 
איפ”א, כולל הסוהרים, הכבאים, הנער המתנדב ונהג האוטובוס.
לכל  אותו  וחילקה  הסיוע  סכום  את  הגדילה  ישראל  איפ”א 
המשפחות של הנספים ביחד עם מגן זיכרון בחתימת נשיא איפ”א 

ישראל מר יעקב טרנר והנשיא העולמי מר מייקל אודיסיאוס.
בכנס העולמי של איפ”א שנערך בספטמבר בבוקרשט, רומניה, 
עבור  ישראל,  איפ”א  לנשיא  העולמי  המשטרה  פרס  הוענק 

משפחות הקצינים.
בדבריו בפני באי הכנס, ציין נשיא איפ”א ישראל שבאסון הכרמל 
שילמו  וכולם  חיים  להציל  בניסיון  עסקו  כולם  גיבורים,   44 היו 
כל  את  הוקירה  ישראל  איפ”א  זה.  אמיץ  ניסיון  עבור  בחייהם 
כול הרוגי האסון ואף חילקה לכולם את הסיוע הבינלאומי ומגני 

זיכרון.

פרס המשטרה העולמי
ד”ר ערן ישראל, מזכ”ל איפ”א
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נשיא איפ”א העולמי ביקש להשתתף בטכס שיערך למשפחות 
בישראל והוא אכן הוזמן והגיע להיפגש עם המשפחות.

העולמי.  הנשיא  את  אביב  תל  מחוז  אירח  הביקור,  במסגרת 
ביחידת החבלה המחוזית  ביקר   , נפגש עם מפקד המחוז  הוא 
ובשיטור הימי. למחרת נערך ביקור במרכז המבקרים של חברת 
מקורות במתקן “אשכול” בצפון ואי השלום בנהריים, שם נפגש 

עם קבוצה גדולה של חברי איפ”א מאת”ל שביקרו בצפון.
במסגרת הביקור נערכה ישיבת עבודה עם נשיאות איפ”א לגבי 
 2012 בספטמבר  בישראל  שיערך  העולמי  לקונגרס  ההכנות 

באילת.
בני  כל  בהשתתפות  ישראל,  באיפ”א  שנערך  מרגש  בטכס 
והמפכ”ל  העולמי  איפ”א  נשיא  איפ”א,  נשיאות  המשפחות, 

לשעבר דודי כהן, הוענקו הפרסים למשפחות.
הסיוע  את  בדבריו  ציין  טרנר  יעקב  מר  ישראל,  איפ”א  נשיא 
הבינלאומי שהגיע למשפחות בישראל ואת העובדה שהוא חולק 
לכל משפחות הנספים, גם אלו שאינם חברי איפ”א. הוא הודה 
שהגיע  העולמי  ולנשיא  הפרס  הענקת  על  העולמית  לנשיאות 

לישראל לטכס עם המשפחות.
נשיא איפ”א העולמי ברך את המשפחות וציין שהוא כאן בשם 
הנשיאות העולמית וכל סניפי איפ”א בעולם, מחבקים ומוקירים 
את המשפחות. הוא ציין שבדרך כלל, מקבל הפרס נמצא בכנס 
העולמי ומקבל אותו אישית וכאן, לראשונה, מקבלי הפרס אינם 
ואת הפרס מקבלות המשפחות ולמרות הכאב הגדול, המשפחות 

צריכות להתגאות בגבורת יקיריהם.
משפחות הקצינים, הודו לנשיאות איפ”א ולנשיא העולמי על טכס 

מרגש ויוצא דופן, שהתקיים, כמעט בדיוק, שנה לאחר האסון.

טקס הענקת אותות- אסון הכרמל
נאום נשיא איפ”א מתוך הטקס

ערב טוב לכם משפחות יקרות, משפחת אהובה תומר, 
משפחת ליאור בוקר, משפחת יצחק מלינה. 

ערב טוב לכולכם הורים, בני זוג, ילדים, אחים ואחיות. 
ערב טוב לנשיא איפ”א העולמי, מר מייקל אודיסאוס, 

איש יקר, חם לב ורגיש לכל אדם וכאב.
לקרובים  ישראל,  איפ”א  נשיאות  חברי  לכל  טוב  ערב 
ולחברים. שנה חלפה מאז האסון הכבד שפקד אותנו 

ביערות הכרמל. 

התאספנו כאן כאורחי איפ”א בנסיבות קשות ועצובות.  
היינו שמחים לארח אתכם בהזדמנות מתאימה באחת 
מהפעילויות החברתיות הרבות שמקיימת איפ”א ברחבי 
הארץ.  אך הגורל רצה אחרת: יקיריכם - יקירינו וחברינו, 
נקלעו לתוך אש תופת בניסיונם להציל סוהרים ולחלצם 
מתוך הלהבות שכמותן לא הכרנו, והם: אהובה, ליאור 
ויצחק שניסו לחלץ את האוטובוס והסוהרים שנקלעו 

לזירת המוות. 

לא רק הסוהרים ושלושת הכבאים שלמו בחייהם, מלאך 
המוות, בלי רחמים, נטל את חייהם של שלושת קציני 
המשטרה, המפקדים. הם נפלו על משמרתם, הם יכלו 
יכלו להפקיר את האוטובוס  לחלץ את עצמם אך לא 
והסוהרים - הם עשו את מה שנדרש מכל איש משטרה 

היודע שתפקידו להציל חיים של אחרים. 
הם עשו את תפקידם עד תום. עד תום הסיכוי שלהם 
לצאת בשלום מהאימה הבוערת, הם נהגו  כגיבורים עד 

שהאש פגעה בהם בשריפה הנוראית ביערות הכרמל.
 

יבוא על הברכה, התודה וההערכה מקרב לב, מר מייקל 
אודיסאוס, נשיא ארגון השוטרים הבינלאומי ונשיאות 
את  לציין  המלצותינו  את  שקיבלה  העולמית  איפ”א 

אהובה, ליאור ויצחק כאנשי מופת. 

גיבורי  אך  ירוק,  להיות  יחזרו  הכרמל  יחלפו,  השנים 
השריפה בכרמל לא ישובו אלינו, רק זיכרון כואב ודוקר 
יישאר בלב המשפחות, בלב חבריהם במשטרה, בשירות 
החשים  הארץ  תושבי  ובלבבות  והכבאות  הסוהר  בתי 

את הסבל והכאב שאין להם סוף ואין להם נחמה. 
יהא זכרם ברוך.
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דני רוזן, בן זוגה של תת-ניצב אהובה תומר ז”ל
ז”ל, אני מרגיש חובה  ניצב אהובה תומר  זוגה של תת  כבן 
להענקת  הדופן  יוצאת  פעולתכם  על  לכם  להודות  מוסרית 
אות איפ”א העולמי לקציני המשטרה שנספו באסון הכרמל.  
להכרה  ההרואית  פעולתם  את  להביא  כדי  בזאת  יש 
כי  ועל כך נתונה לכם תודתי. כאן המקום לציין  בינלאומית 
המופת  אות  את  לקבל  במיוחד  מרגשת  חוויה  לי  זו  הייתה 
שניתן ע”י איפ”א העולמי לבת זוגי תנ”צ אהובה תומר ז”ל. 
כל  ללב  ונוגע  רגיש  מרשים,  באופן  נוהל  המרגש,  הטקס 

המשתתפים מבין המשפחות השכולות.
לפעילותה  “נחשפתי”  זה,  מכובד  באירוע  כי  אוסיף  עוד 
הברוכה והענפה של איפ”א ישראל ועל נתונה לכם הערכתי 

וברכתי.
תודתי לכל העושים במלאכה.
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גם, גם וגם זה גמגום
ד”ר ערן ישראל, מזכ”ל איפ”א

מכירים את הפרסומת לשירותי בנקאות מהטלוויזיה, של אותו
בעל מבטא צרפתי שרצה, גם וגם וגם...?

אז זהו, זה אולי עובד בפרסומות בטלוויזיה ובללה לנד, במציאות, 
צריך  עושים,  מה  לצד  ברורים,  פעולה  בכיווני  להתמקד  צריך 

להחליט גם מה לא עושים.
יצאנו לדרך, בנשיאות הנוכחית, לפני שנה בדיוק. המהלך הראשון 
בתחום קשרי החוץ היה, בניית צוות עבודה קטן ויעיל. לא וועדה 
גדולה ואפופה בשגרירי רצון טוב. לא היה פשוט לשכנע, שוועדה 
תכנית  בונה  ברצינות,  דן  הרבה,  המתכנס  עבודה,  צוות  היא 

עבודה, אסטרטגיה ארוכת טווח, לכל שנות הנשיאות הנוכחית.
הלב של צוות קשרי החוץ כולל את רכז הנסיעות אלכס זליקוביץ’, 
וגל שרון, סגנית הנשיא העולמי ורכזת  רכז האירוח, אורי אסף 
מערך  יש  המצומצם,  לצוות  בצמוד  ישראל.  באיפ”א  הספורט 
ראש  לכל  שלנו.  החוץ  את משרד  המהווים  דסקים,  ראשי  של 
דסק יש צוות עבודה. כל צוות עבודה משמש כחוליית הקשר עם 

המדינה, או המדינות שאיתן הוא פועל.
דומה  פעולה  נעשתה  הדסקים,  ציוותי  עבודת  במתכונת 
להערכות צוות קש”ח. צוות קטן, יעיל, העובד במשותף ובתיאום 
מלא. החיבור בין הדסקים לצוות קש”ח נעשה במסגרת ישיבות 

משותפות, הפקת לקחים, דיונים מקצועיים.
עם תחילת העבודה של מליאת צוות קש”ח, עם ראשי הדסקים, 
הסתבר שקביעת יעד מרכזי בכיוון של הוצאת אלפי חברי איפ”א 
לחו”ל, לא מתיישב עם הדגש שהושת על המשלחות הרשמיות 
כמות  את  לצמצם  הייתה  הראשונה  ההחלטה  לכן  איפ”א.  של 
המשלחות, כדי לאפשר להקצות יותר משאבים להוצאת קבוצות 

לחו”ל.
במשלחות,  המשתתפים  בחירת  שבשיטת  היא,  שניה  סיבה 
ומתקיימת  מאחר  במזל,  והכרוך  מורכב  ארוך,  תהליך  מתקיים 
הגרלה. נרשמים למשלחות אלפי חברים, בפועל יוצאים כ-100. 
המשמעות היא שהתהליך השקוף, השוויוני והצודק, מניב אלפי 
יצאו  לא  פעם  אף  ואולי  יצאו  שלא  ממורמרים,  איפ”א  חברי 

במשלחת, כי אין להם מזל.
כרוכה  במשלחת  שהיציאה  לכך,  מודעים  לא  החברים  רוב 
בתשלום עבור כרטיס טיסה, בטיסה סדירה ותוספת של 100$ 
עבור ההוצאות. יציאה בקבוצה, לאותו יעד, עם בן/בת זוג וחברים 

קרובים, עולה, לעיתים פחות ומסובסדת.
הומוגניות,  קבוצות  על  הושם  הדגש  קבוצות,  על  כשמדובר 
איפ”א  סניפי  עם  פעולה  בשיתוף  איפ”א,  במסגרת  יחידתיות, 
חברי  של  לנסיעות  ומבצעים  יעדים  שפורסמו  למרות  בעולם. 
לתחליף  להפוך  איננה  המטרה  משפחתית.  במסגרת  איפ”א 

לחברת נסיעות, 
אלא לנצל את הקשרים ואת כוחו של הארגון בעולם.

למה בכל זאת להשקיע במשלחות?

מראיה  כחלק  המשלחות,  וגודל  כמות  את  שצמצמנו  למרות 

אסטרטגית ארוכת טווח, חשוב לשמור על הגרעין הקשה ממספר 
גם  הקשרים  להרחבת  עוגן  מהווה  המשלחות  החלפת  סיבות. 
ובכל  במשטרה  מפתח  אנשי  מגיעים  לישראל  קבוצות.  לגבי 
סניף איפ”א. המשמעות היא, שדרכם אנחנו משווקים את רעיון 
הוצאת קבוצות גדולות, ללא הדדיות. הקשרים הללו מאפשרים 
רוצים  הם  ראשית  מזה?  להם  יוצא  מה  הקשרים.  להרחיב  לנו 
והאירוח במרבית מדינות מזרח אירופה לשעבר, שאיתן  לארח 
זול. האירוח בישראל  הוא  ביותר,  לנו את הקשרים הטובים  יש 
יקר מאוד. שנית, סביב האירוח במסגרת איפ”א יש הרבה נותני 
שירותים, כך שכולם יוצאים נשכרים. בשנה הקרובה נפתח את 

תחום הקבוצות ואנו מקווים להוציא לחו”ל הרבה יותר חברים.

הישגים בינלאומיים

מי שלא עוקב אחר דף הפייסבוק של איפ”א ישראל, אתר האינטרנט 
וביטאון הארגון, לא מודע להישגים הרבים והגדולים של סניף ישראל 

בעולם.
יהיה  ששיאן  בינלאומיות,  יוזמות  של  ארוכה  שורה  מובילים  אנחנו 
בקונגרס העולמי שיתקיים בישראל בספטמבר 2012 באילת. בקונגרס, 
בבחירות  העולמית.  לנשיאות  בחירות  מתקיימות  מכנס,  בשונה 
הקודמות בקונגרס האחרון בטורקיה, נבחרה גל שרון לסגנית נשיא 
עולמי והיא תתמודד גם בבחירות בישראל וכולנו נתמוך, נסייע. הסיוע 
יבוא באמצעות אירוח מופתי לבאי  יכולה לקבל  הגדול ביותר שהיא 

הקונגרס, כפי שהישראלים יודעים לארח.
איפ”א ישראל יזמה, הקימה ומנהלת את הארכיון העולמי של איפ”א. 
ברומניה.  שהיה  העולמי  בכנס  פרסים  של  ארוכה  בסדרה  זכינו 
משפחות שלושת קציני המשטרה שנהרגו באסון הכרמל זכו בפרס 
ביותר  הגבוה  הפרס  העולמית.  איפ”א  מנשיאות  העולמי  המשטרה 
שמעניק הארגון. את הפרס בכנס קיבל נשיא איפ”א ישראל ובטכס 
איפ”א  נשיא  ידי  על  למשפחות  הפרס  חולק  נובמבר  בסוף  מיוחד 
איפ”א  ונשיא  לטכס  במיוחד  שהגיע  אודיסיאוס,  מייקל  מר  העולמי 

ישראל מר יעקב טרנר.
זכינו בפרסים רבים בתחרות הצילום הבינלאומית, שרוכזה בישראל, 
מאחר וכותב שורות אלה, חבר בוועדת התרבות העולמית, האחראית 
לתחרות, לתערוכות שהופקו בהמשך ולהפצת 50 הצילומים הטובים 

ביותר )מחציתם מישראל(.
מופקדת  עליו  תחום  בספורט,  הבינלאומי  ההצטיינות  בגביע  זכינו 
זו הסיבה לזכייה,  גל שרון כיו”ר הוועדה החברתית הבינלאומית. לא 
הספורט  פעילויות  בכמות  הטבלה  בראש  עומדת  פשוט  ישראל 

שאיפ”א שותפה להן.
בעולם,  האירוח  אפשרויות  להרחבת  היוזמה  את  מובילה  ישראל 
ורשתות  אינטרנט  אתרי  כמו  מתקדמים,  טכנולוגיים  באמצעים 
חברתיות וכן ביוזמות אותן מקדמת גל שרון בוועדה הבינלאומית עליה 
היא מופקדת. אירוח הקונגרס העולמי בשנה הבאה, מאפשר לנו לאתר 
לחברי  ייחודיים  ובמחירים  איכותיות  הנוחות,  האירוח  אפשרויות  את 

איפ”א, תחום עליו מופקד אורי אסף רכז האירוח הנמרץ שלנו.

ערן ישראל
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הקונגרס העולמי
ה-20 של איפ”א

באילת
הגדולים  הבינלאומיים  האירועים  אחֿד  הפקת  עם  לדרך  יצאנו 
שנים  לשלוש  אחת  מתקיים  קונגרס  העולמי.  הארגון  שמקיים 
והוא שונה מכנס המתקיים בכל  שנה בכך שמתקיימות במסגרתו  

בחירות למוסדות העולמיים וניתן לשנות  את התקנון העולמי.

איפ”א ישראל נבחרה לארח את הכנס העולמי לפני שלוש שנים, 
בכנס העולמי במוסקבה. ההתמודדות לא הייתה פשוטה, בגלל 

“עופרת יצוקה” בעזה ומתמודדים כמו דנמרק.

שכל   לאחר  חשאיות,  בבחירות  בוחרים  המארחת  המדינה  את 
מדינה המעוניינת לארח את הכנס, מציגה  את הצעתה. ישראל 
היו  לא  האחרות  שההצעות  בגלל  לא  מאוד,  גדול  ברוב  זכתה 
הבטחנו  טובה.  הכי  הייתה  שלנו  שההצעה  בגלל  אלא  טובות, 

הבטחנו  קורה.  וכך  ישתנה,  ולא  משוריין  המובטח  שהמחיר 
שהקונגרס יערך באילת במלון בן חמישה כוכבים  על חוף הים 
נשכח  בלתי  יהיה  הידידות  ששבוע  הבטחנו  קורה.  וכך  האדום 
וירושלים  חיפה, תל אביב  ונצרת,  ים המלח, טבריה  ויכלול את 
וכך יהיה. איפ”א ישראל הוא סניף חזק, איתן כלכלית ומקצועית 
ואנחנו ארץ הקודש היחידה בעולם, כך שכל אחד רוצה לבקר 
וכבר  בישראל.  ההרשמה נפתחה רק בחודש אוקטובר השנה 
עכשיו  ברור לנו שמדובר באחד הכנסים הגדולים  ביותר, עד כה 

ואולי הגדול ביותר.
קציני  אורחים,  לישראל  יגיעו  איפ”א,  של  רק  איננה  המשימה 
משטרה, מפקדים בכירים, נשיאי איפ”א מ-63 מדינות, המייצגים 
גם משטרתית  איפ”א. המשימה תהיה  430,000 שוטרים חברי 
וגם לאומית ותחייב מעורבות של משרדי ממשלה רלוונטיים, כמו 

משרד החוץ, התיירות, המשרד לבט”פ.
ההערכות תהיה גדולה  מאוד ותחייב שיתוף פעולה עם גורמים 
רבים. ועדת קשרי חוץ התחילה באיתור וגיוס  מתנדבים לסיוע 
לסייע   שיצטרכו  זרות,  שפות  דוברי  על  הוא   הדגש  בקונגרס. 
בקליטת האורחים בנתב”ג, העברה לטרמינל 1 לטיסות לאילת, 
קליטה בשדה התעופה והעברה למלון. ליווי הקונגרס והפעילויות 

ולאחר מכן ליווי שבוע הידידות.
חברי איפ”א מישראל ביקשו לדעת האם ניתן להצטרף לקונגרס 
בעולם,  הסניפים  נציגי  בקונגרס משתתפים   כאורחים.  באילת 
מכל מדינה  נציג ועד שני משקיפים. הנציגים  הללו הם היחידים 
לאולם  להיכנס  מותר  להם  ורק  הקונגרס   בדיוני  המשתתפים 
ולהצביע. יתרה מזאת שמות הנציגים מועברים שלושה  חודשים 
מראש ומאושרים על ידי הנשיאות  העולמית. בנוסף לנציגים, יש 
בקונגרס  אורחים. האורחים משתתפים בחלקים הטכסיים  של 
הקונגרס ובפעילות החברתית. התוכנית  של הקונגרס מתחלקת 
מישראל  שלאורחים  נכון  לאורחים.  ותוכנית  לנציגים   לתוכנית 
סיור  ולא  תמנע  לא  גם  תיירותית,  אטרקציה  מהווה  לא  אילת 
גבולות או המצפה  התת ימי. החוויה האמיתית היא המפגש עם 
להירשם  רשאים  מישראל  איפ”א  חברי  מדינות.  מ-63  חברים 
באתר  נמצאים  והתוכנית  ההרשמה  טפסי  כאורחים,  לקונגרס 
מחו”ל.  האורחים  לעלות  זהה  תהיה  והעלות  שלנו  האינטרנט 
אנחנו מוגבלים בכמות המשתתפים ולאור ההתעניינות הגדולה 
רק  יינתנו  מישראל  איפ”א  חברי  להשתתפות  אישורים  בעולם, 

לאחר גמר ההרשמה הבינלאומית במרץ 2012.

הישגים נוספים קשורים בהרחבה משמעותית של אירוח חברי 
איפ”א במסגרות מקצועיות, השתלמויות בישראל, ליווי קבוצות 
מקביליהם  עם  קשרים  ביצירת  לשוטרים  סיוע  מקצועיות, 
בישראל. הרבה מאוד מסגרות מקצועיות מגיעות לישראל וברוב 
המקרים סניף איפ”א המקומי יוצר אתנו קשר ומבקש סיוע. תחום 
במשטרת  המקצועיים  הגורמים  עם  הדוקים  קשרים  מחייב  זה 
ישראל ובעיקר יחידת קשרי החוץ, בהובלת סנ”ץ דיאן שיטרית, 

עמה יש קשרים מצויינים, לתועלת וכבוד משטרת ישראל.

אירוח מסוג אחר
יוון,  מקפריסין,  שהגיעו  משטרה  אנשי  עשרות  ארחנו  השנה 
הגיעו  הללו  המשטרה  אנשי  נוספות.  ומדינות  איטליה  רומניה, 

לקבל טיפול רפואי, ניתוחים, בדיקות, שיקום, טיפול נמרץ.
יש בתי חולים, כמו הדסה עין כרם, אליו מגיעים רבים מהאורחים, 
מדובר  שכאשר  בידיעה  ישראל,  איפ”א  עם  מידי  קשר  שיוצר 
ארגון  שרק  שירות  ותספק  למשפחה  תסייע  איפ”א  בשוטרים, 
אנושי,  סיוע  קשבת,  אוזן  אכפתיות,  לספק:  יכול  התנדבותי 
שבחלק מהמקרים כרוך בהסעות, ריהוט, קשר עם בית החולים, 
במדינה  לך,  שדואג  מישהו  שיש  הידיעה  ותרגום.  אירוח  מזון, 
שאיננה שלך, כמעט ברמה משפחתית, זה עושה נפלאות ומזכה 

את המתנדבים שלנו במצוות החשובות ביותר.
מזה שלוש שנים אנחנו פועלים לקראת הקונגרס העולמי בשנה 
הבאה. השנה נכנסו ההכנות להילוך גבוה והזמן שיוקדש לנושא 
יורחב, ככל שהמועד יתקרב. זו המשימה החשובה ביותר לשנת 
תהיה  והשפעתה  לאומית  ברמה  משימה  זו  הבאה.  העבודה 

גדולה.
סיום בתודות, יוצר אשליה של “סוף שנה”, אבל שוכחים שכל סוף 
הוא גם התחלה חדשה ואנחנו רק בתחילת הדרך. לכן לא מגיעה 
תודה, אלא, המשך עשיה במלוא התנופה, לכל צוות קש”ח הקטן, 
אבל העושה גדולות. לציוותי הדסקים, שמחכה להם שנה מטורפת 
להתייחס  מבלי  העולמי,  הקונגרס  סביב  רק  אורחים,   1200 עם 
לדחיסת כל המשלחות לשלושה חודשים, עד יוני 2012. למנגנון 
איפ”א, ליועמ”ש, למבקר ולרו”ח, שככל שעבדו קשה השנה, שנה 

הבאה תהיה הרבה יותר קשה ועמוסה, חיזקו ואימצו.
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הנפקת  ועם  אלקטרוני  דואר  משלוח  פייסבוק,  דף  אינטרנט, 
חברי  של  אימיילים  בנק  יוקם  החדשה,  איפ”א  חבר  תעודת 
בביטאון  צורך  ללא  רצוף,  ועדכון  קשר  לקיים  ויתאפשר  הארגון 
מודפס שעלותו גבוהה והוא מוגבל בכמות המופקת בשנה. הדיון 
טכנולוגיות  על  הפעם  נסב  ישראל,  סניף  של  יוזמה  המקצועי, 
יפורסמו במידעון  והמלצות 8 קבוצות הדיון,  מתקדמות. תוצאות 

העולמי ויובאו לידיעת חברי איפ”א ישראל.

פרס המשטרה  הוענק  ישראל,  איפ”א  בתולדות  לראשונה 
ביותר  הגבוהה  הפרס  הוא  הפרס  לישראל.  העולמי 
יחידות  או  לשוטרים,  העולמית,  איפ”א  נשיאות  שמעניקה 
שביצעו מעשה יוצא דופן למען המשטרה או החברה. הפרס 

לא מוענק בכל שנה, והוא תלוי בהמלצות הסניפים.

הפרס הוענק למשפחות קציני המשטרה שנספו באסון הכרמל. 
בטכס עם המשפחות שיתקיים בישראל, ישתתף גם נשיא איפ”א 
העולמי מר מייקל אודיסאוס. יעקב טרנר נשיא איפ”א, שקיבל את 
הפרס עבור המשפחות אמר למשתתפי הכנס שהפרס ניתן לכל 
הנספים באסון הכרמל, כולם עלו להר הכרמל כדי להציל חיים. 
ברכות  כולל  ברומניה,  הטכס  בתום  למשפחות  נמסרה  הודעה 

נרגשות מהנשיאות העולמית ובאי הכנס. 

לזוכים  פרסים  הונקו  העולמית,  התרבות  וועדת  דיווחי  במסגרת 
בתחרות הצילום הבינלאומית. סניף ישראל זכה בשישה פרסים 
 .2011 לשנת  ביותר  הטובים  הצילומים   50 מתוך   20 והכניס 
 50 ערב קודם להענקת הפרסים, נפתחה תערוכת צילומים של 
נשיא  העולמי,  איפ”א  נשיא  בהשתתפות  המצטיינים  הצילומים 
ואפילו  המדינות  נציגי  העולמית,  הנשיאות  חברי  ישראל,  איפ”א 

שגריר קפריסין ברומניה.

הפקת התערוכה, ריכוז תחרות הצילום והכנת זיכרון נייד עם כל 
הצילומים המצטיינים נעשתה על ידי איפ”א ישראל.

לסניף  העולמית  הנשיאות  ידי  על  ניתן  העולמי,  הספורט  גביע 
כאשר  מעניין,  מצב  נוצר  הספורט.  בתחום  מצטיין  איפ”א 
הנושא  מרכזת  גם  היא  העולמית,  בנשיאות  לתחום  האחראית 
באיפ”א ישראל. כדי לא ליצור ניגוד עניינים, גל שרון העבירה את 
ולא השתתפה בהחלטת הנשיאות  הנתונים לנשיאות העולמית 
העולמית. זו הפעם השנייה שאיפ”א ישראל זוכה בפרס בשנים 

האחרונות, הרבה בזכותה של גל שרון.
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הישגים ק
לאיפ”א ישראל 

בכנס העולמי 
בבוקרשט

והקמת ארכיון איפ”א העולמי, הקמת ארכיון ארתור טרופ  ייזום 
)מייסד איפ”א(, ריכוז תחרות הצילום הבינלאומית , הפקת תערוכת 
הצילומים  דיסק-און-קי עם  ביותר, הכנת  הצילומים הטובים   50
העולמי,  הספורט  בגביע  זכיה  טרופ,  ארתור  וארכיון  המצטיינים 
קבלת פרס המשטרה העולמי למשפחות קציני המשטרה שנהרגו 
בנושא:  המקצועיות  הדיון  קבוצות  וניהול  ייזום  הכרמל,  באסון 
איפ”א. הצעת  לקידום  בטכנולוגיות תקשורת מתקדמות  שימוש 
בישראל  יהיה  שבסיסו  עולמי,  אירוח”  “בנק  להקמת  החלטה 
ומטרתו לאפשר כיכר שוק לחברי איפ”א מכל המדינות לאירוח 
בתחרות  רבים  בפרסים  זכיה  יחידתי.  מקצועי,  משפחתי,  אישי, 
הידידות  ושבוע  העולמי  הקונגרס  הצגת  הבינלאומית.  הצילום 

בשנה הקרובה בישראל.

אלו רק חלק מההישגים של איפ”א ישראל, אבל יש גם הישגים 
בתוך  החברתית.  הוועדה  ויו”ר  עולמי  נשיא  כסגנית  שרון,  לגל 
מרחיק  שינוי  יצרה  היא  לתפקיד,  נבחרה  שרון  גל  מאז  שנתיים, 
לכת בכל הקשור בסיוע חירום למדינות בהן נפגעו חברי איפ”א 
ושוטרים באסון טבע, או אחר. שונה הנוהל העולמי, כל התהליך 
הפך למהיר ויעיל וזכה ברומניה לשבחים רבים מהמדינות שקיבלו 
סיוע ובעיקר מנשיא איפ”א יפאן, בהקשר לאסון רעידת האדמה 
לגבי תחום האירוח.  והצונאמי שבא בעקבותיו שונתה המדיניות 
אפשרויות  על  דגש  הושם  מוגבלת,  שכמותם  איפ”א,  בתי  בצד 
אירוח אחרות והכוונה היא לבתי שוטר, חייל, מועדוני קצינים, בתי 
איפ”א.  לחברי  מיוחדים  מחירים  עם  ומלונות  ממשלתיים  אירוח 
משמעותית  שירחיב  טווח  ארוך  אסטרטגי  מהלך  היא,  התוצאה 
את אפשרויות האירוח לחברי איפ”א בעולם. השירותים הללו כבר 
והתעניינות.  ערנות  זה  וכל שצריך  עומדים לרשות חברי הארגון 
אלו.  בימים  שמתחדש  העולמי  איפ”א  באתר  מופיעים  הפרטים 
נדאג לכך שהנושאים המרכזיים יופיעו גם באתר האינטרנט של 

איפ”א ישראל.

בטכנולוגיות  השימוש  בתחום  בעולם  מוביל  ישראל  סניף 
אתר  באמצעות  חברים,  עם  לקשר  מתקדמות  אלקטרוניות 
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חדשות מהכנס 
והעולם

בארגון העולמי שותפות 63 מדינות, חברים בארגון מעל 430,000 
מקאו.  לארגון:  חדשה  חברה  צורפה  ברומניה  בכנס  חברים. 
למרות שמקאו שייכת לסין, כך גם הונג קונג, יש להן אוטונומיה 

ולכן שתיהן חברות באיפ”א, מבלי שסין עצמה חברה בארגון.
סין עצמה, היא סוגיה בעייתית, מאחר והתנאי הבסיסי לחברות 
באיפ”א הוא דמוקרטיה, זכויות אדם וחתימה על אמנה למניעת 
עינויים. חלק זה בתקנון העולמי מסביר את עובדת היותנו היחידים 
באזור שלנו החברים באיפ”א.  מסורת היא שבערב סיום הכנס, 
למדינה  העולמי  איפ”א  דגל  את  מעבירה  המארחת  המדינה 
שתארח את הכנס הבא. נשיא איפ”א ישראל התכבד לקבל את 
על  ויועלה  בישראל  נמצא  והדגל  רומניה  איפ”א  מנשיא  הדגל 

התורן עם פתיחת הקונגרס העולמי באילת בספטמבר 2012. 
הקונגרס העולמי הוצג לבאי הכנס בפעם האחרונה, הוא הוצג 
תקדים  חסרת  התעניינות  יש  הקודמים.  הכנסים  בשלושת 
בהגעה לשבוע הכנס באילת ולשבוע הידידות שיתקיים לאחר 

מכן. יש כבר נרשמים רבים וההערכות בישראל בעיצומה.

ביקור שגרירת 
פולין בישראל, 

באיפ”א
חלק  כאשר  מדרגה,  עלו  ישראל  איפ”א  של  החוץ  קשרי 
מהאסטרטגיה ארוכת הטווח, כוללת קשר רחב עם המדינות בהן 
מתקיימים סניפי איפ”א, לכיוון הרחבת הביקורים ההדדיים, ביקורי 
קבוצות, ביקורים ושיתופי פעולה מקצועיים. אגניסקה מגדזיאק 
ישראל,  באיפ”א  ביקרה  בישראל,  פולין  שגרירת  מיסבסקה, 
בהזמנת איפ”א ישראל, לצורך הכרות עם הארגון, הקשרים עם 
הסניף הפולני, שיתוף הפעולה והכוונות העתידיות. הוכנה מצגת 
המציגה את הארגון העולמי, ההיסטוריה שלו, הסניף הישראלי, 
שיתוף הפעולה עם הסניף הפולני והאופנים בהם אנחנו רוצים 
להרחיב את הקשרים בעתיד. השתתפו בביקור נשיא איפ”א יעקב 
רכז  זליקוביץ’,  בנשיאות, אלכס  רכז האירוח  אורי אסף,  טרנר, 
הנסיעות, מוטי פריד, ראש דסק פולין ,מנכ”ל איפ”א דוד אילוז  
וכותב שורות אלו. מעבר לחלק הטקסי והרשמי, הוצגו התוכניות 
לשיתוף פעולה עתידי. הכוונה היא להרחיב את כמות הקבוצות 
יקבעו  והסבסוד של איפ”א  היוצאות לפולין. התוכנית, העלויות 
לאחר שנקבל את התוכנית מהסניף הפולני וממוטי פריד, ראש 
קשרים  מאוד  הרבה  ויש  חזק  פולין  עם  הקשר  הפולני.  הדסק 
שהתוכניות  וברגע  נמוכות  בעלויות  בפולין,  לאירוח  ואפשרויות 
איפ”א, שיוזמנו להצטרף  כל חברי  יוצגו הדברים בפני  יאושרו, 

לביקור בפולין.
אחת הבעיות המרכזיות בתחום קשרי החוץ, עד כה, הדגש הרב 
שהושם על המשלחות הרשמיות. בשנה יוצאות כ-10 משלחות 
שנרשמים  אלפים  מתוך  חברים,  כ-120  מונות  והן  הכול  בסך 
להגרלה. היציאה במשלחת מחייבת תשלום עבור כרטיס הטיסה 
ותוספת של 100$ הוצאות. לא מדובר בנסיעת חינם והיא כרוכה 
במטלות רשמיות כמו קבלות פנים, ביקורים ביחידות משטרתיות 
ומרכיבים טכסיים, כמו מפגש עם ראשי הסניף המקומי. בכוונתנו 
להרחיב את הקשרים עם כל הסניפים איתם יש לנו קשרים טובים 
המשמעות  משלחות.  ולא  קבוצות  הוצאת  באמצעות  היום,  גם 
הפלא,  ולמרבה  הנסיעה  הוצאות  את  היא שהחברים משלמים 
יציאה במשלחת, לעיתים, אף  גבוהות מעלות  יהיו  העלויות לא 
יותר זול. איך מתרחש הפלא הזה? פשוט מאוד, הוצאת קבוצה 
לצרף  ניתן  טיסות,  מבחינת  נוחים  במועדים  להתבצע  יכולה 
זה  התחתונה,  והשורה  יחידתית  במסגרת  לצאת  ניתן  זוג,  בני 
יותר זול, יותר יעיל, מאפשר הוצאת כל כמות של חברים וללא 
צורך בהגרלה ומגבלות היסטוריות של יציאה בעבר. יסייעו לנו 

הסניפים המקומיים, השגרירות בישראל ואיפ”א ישראל.
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ארגון חברים 
בעת צרה

ד”ר ערן ישראל, מזכ”ל איפ”א
מודעים  בכיס,  איפ”א  חבר  תעודת  את  מהנושאים  בודדים 
למשמעות הערכית המגולמת בחברות בארגון שוטרים בינלאומי, 
מקום.  בכל  בארגון,  חבר  לכל  סיוע  של  ייחודי  ערך  שבבסיסו 
המגיעים  איפ”א  חברי  פצועים,  לחולים,  ישראל מסייעת  איפ”א 
ומטופלים.  חולים  של  בני משפחה  בישראל,  רפואיות  לבדיקות 
לישראל מגיעים מידי שנה עשרות חברי איפ”א הנזקקים לסיוע 
מהמקרים,  ובחלק  שונים  לניתוחים  לשיקום,  לבדיקות,  רפואי, 
לסיוע  הבקשה  ארוך.  ושיקום  ממושך  אשפוז  ארוכים,  טיפולים 
מאיפ”א ישראל מתבצעת, בדרך כלל, על ידי סניף איפ”א בחו”ל. 
יש מקרים של פניה ישירה ובקשה לסיוע מוגדר. יש פניות מבתי 
חולים, המכירים את הסיוע שאיפ”א מעניקה. הפניות נעשות על 
ידי אנשי קשר העוסקים בטיפול בחולים מחו”ל וכאשר מסתבר 
שהחולה או קרוב משפחתו הם שוטרים, פונים לאיפ”א. לאחרונה 
מכולת  בפיצוץ  קשה  שנפצע  קפריסאי  שוטר  לישראל  הוטס 
בבני  ומלווה  אנוש  במצב  הגיע  הוא  לימסול.  בנמל  האמל”ח 
יצרה  מחו”ל  המגיעים  בחולים  הטיפול  על  האחראית  משפחתו. 
קשר עם איפ”א בבקשה לסייע למשפחה בעת שהותה בישראל. 
הסיוע שניתן במקרה זה היה ביקורים של המשפחה בבית החולים 
בירושלים. שמירה על קשר עם המשפחה בכל  עין כרם  הדסה 
שהותה בישראל. קשר עם הצוות המטפל וסיוע בתרגום. הסעת 
סייע במספר מקרים  ישראל  איפ”א  לבית החולים.  בני משפחה 
דומים, לאחר תאונת דרכים קשה של שוטר צעיר מלרנקה, שאף 
אביו שוטר. השוטר נשאר בישראל לשיקום שארך חודשים ארוכים 
ואנחנו דאגנו למגורים למשפחה בבית השוטר בירושלים, הסעות 
לשדה התעופה ולבית החולים, מזון וסיוע לוגיסטי.  כל הפעילות 
הזאת מבוצעת על ידי קבוצה קטנה של מתנדבים, חברי איפ”א, 
הנרתמים עם כל הלב והנשמה למשימה לא פשוטה של הסעות 

באמצע הלילה, ביקורים תכופים בבתי חולים ומסירות אין קץ.

בחודש שעבר עזבו את ישראל קצין בכיר ממשטרת רומניה וביתו 
בת ה-28 ששהתה חצי שנה בישראל לטיפולים במחלת הסרטן 
בה לקתה. רמת הרפואה ברומניה לא אפשרה טיפול הולם בבת 
והאב עזב את מקום עבודתו בבוקרשט, פדה את כל חסכונותיו 
ורכושו ובסיוע איפ”א וחברים שוטרים הביא את ביתו לטיפול בבית 
אשפוז  כולל  בישראל,  רפואי  טיפול  בירושלים.  הדסה  החולים 
לקצין  במיוחד  מאוד,  גדולה  כספית  בהוצאה  כרוכים  ממושך, 
ממשטרה בה רמת השכר נמוכה מאוד, ביחס לישראל.  במקרה 
והבת  במיוחד, מאחר  גדולה  הייתה  הזה, הטרגדיה המשפחתית 
נשואה טרייה עם תינוק בן חצי שנה, עת גילו את המחלה. איפ”א 
ההתארגנות  לקצין.  שנסייע  וביקשו  ישראל  לאיפ”א  פנו  רומניה 
הייתה מידית, מדסק רומניה, טיפלו בקשר המידי עם הקצין. היה 
צורך בדוברי רומנית מאחר והקצין לא מדבר אנגלית ולא עברית. 
וסגנו  רומניה  דסק  ראש  קרמר,  אריה  יצרו  הראשוני  את הקשר 
מנדי רוטרו. מנדי ניגש מייד לבית החולים כדי לפגוש את הקצין 
שנה  חצי  שארכו  וטיפולים  אשפוז  לו.  לסייע  ניתן  כיצד  וללמוד 
חייבו מגורים בקרבת בית החולים ובמקום המאפשר הובלת הבת 
בירושלים  יובל  בקרית  הקצין  ששכר  הדירה  גלגלים.  כיסא  על 
הייתה יקרה מאוד וסביר להניח שניצלו את מצוקתו. הדירה הייתה 
מעל מדרגות רבות ולא אפשרה את העלאת הבת. צוות קטן של 
מח”א  גמלאי של  זיסו,  הדיור,  בעיית  לפתרון  התארגן  מתנדבים 
ותושב שכונת קריית מנחם, דובר רומנית, אורי אסף, חבר נשיאות 
וכותב  רוטרו  מנדי  הקרוב,  בעבר  מח”א  ור’  אירוח  רכז  איפ”א, 
בקומת  להדסה,  קרובה  מתאימה,  דירה  איתר  זיסו  אלו.  שורות 
קרקע ומוכנה לאכלוס מידי. היה צריך לחתום על ערבות מול בעל 
הבית, מאחר ושכירות קצרת טווח לאזרח רומני איננה עניין פשוט. 

חתמנו על ערבות עבורו, אורי אסף וזיסו, בסיוע גדול של מח”א 
כמו  הבסיסיים,  ולמוצרים  לריהוט  דאגו  בירושלים  השוטר  ובית 
ועוד. בית השוטר סיפק מידי  מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול 
יום מזון ומוצרים בסיסיים טריים. דאגנו לתקשורת, כיסא גלגלים 
לילדה והרבה דברים שלאזרח ישראלי הם פשוטים וקלים, יחסית 
להשגה, אבל לקצין רומני שאיננו דובר עברית או אנגלית הם על 
יום-יומי  קשר  ליצור  דאגו  המתנדבים,  כל  אפשרי.  הבלתי  סף 
עם הקצין, כולל ביקורים ודאגה לכל מחסורו. שולה כהן מסניף 
גמלאי ירושלים שגרה בסמוך, התנדבה לארח חברה לבת כאשר 
הגיעה הביתה. לטוס חזרה הביתה עם ילדה שלא יכולה לעמוד 
על הרגליים וקבלת סיוע מאל על בהובלה בכיסא גלגלים למטוס, 
מעורבות  שחייבה  בירוקרטיה  בפועל,  פשוטה,  משימה  לכאורה 
של פרופסור מהדסה, הרופא של אל על ושלושה קציני משטרה. 
נעים לחשוב מה היה  והאישורים, לא תאמן, לא  כמות הטפסים 
קורה באם איפ”א ישראל לא הייתה נרתמת לעזרה. הקצין חזר 
ישראל  ומדינת  בישראל  מחסורו  לכל  שדאגנו  לאחר  לרומניה, 
עם  התעופה  בשדה  מאתנו  שנפרד  טוב,  רצון  בשגריר  זכתה 
הרב  לצערנו  צריך.   היה  ולא  לדבר  יכולת  ובלי  בעיניים  דמעות 
לאחר  חודש  נפטרה  שהילדה  דצמבר  חודש  באמצע  התבשרנו 
חזרתה לרומניה.  אנחנו עשינו את מה שנמצא בבסיס הערכי של 
איפ”א, לא נסיעות, לא משלחות, לא מסיבות ולא מתנות וכרטיס 
שי, אלא, חברות אמת, ללא צורך בתודה. זו הרוח האמתית של 
הארגון, סיוע ללא גבולות וזו גם חברות אמת ועשיה שבאה מהלב, 
מי  כאן.  אותן  ימצא  אמתיות,  מצוות  שמחפש  ומי  תמורה  ללא 
שמחפש את המתנדבים האמתיים, שפועלים ללא פרסום, ללא 

תמורה, מכל הלב ובמסירות אין קץ, ימצא אותם כאן.

נשיאות איפ”א החליטה להעניק לאותם חברים טובים ועלומים, 
את  בעולם.  לחברים  הסיוע  בתחום  פעילותם  על  לשבח  ציון 
קרמר,  אריה  רוטרו,  למנדי  ישראל  איפ”א  תעניק  לשבח  הציון 
איפ”א,  מזכ”ל  בהמלצת  אסף,  ואורי  כהן,  שולה  זיסו,  אברהם 

כותב שורות אלה.



ביקור קבוצה
אגף התנועה 

בסרביה,
מודל חדש 

של משלחת
קבוצה של חברי איפ”א מאגף התנועה ביקרה בסרביה ושילבה 
בלב  הנמצא  המודל  זהו  מקצועי.   סיור  עם  ביחד  חברי  ביקור 

התכנון האסטרטגי של איפ”א ישראל לטווח הארוך. 

מה הסוד? איך עושים את זה?
ישראל מוציאה מידי שנה כ-10 משלחות בנות 12-15  איפ”א 
הדדי  אירוח  הוא  המשלחות  להוצאת  הבסיס  כאשר  חברים, 

ולהלן מספר נתונים להבהרת העניין: 
המשלחת,  חברי  בחירת  עניין  את  הסדיר  החדש  חוץ  קשרי  נוהל 
באמצעות הגרלה, כולל ייצוג לכל מחוז, אגפי המטה, גמלאים, שב”ס.

ליציאה למשלחות נרשמים מידי שנה סביב 3000 חברים. בפועל 
במשלחת  מעולם  יצאו  שלא  רבים  חברים  יש  כ-120.  יוצאים 
ובשיטה הזאת, באם אין להם מזל, לא יצאו. השיטה הזאת הוגנת, 
שקופה, שוויונית ועם זאת יוצרת מפח נפש אצל 90% מהחברים 
המשלחות  חשיבות  למרות  למשלחות.   שנה  מידי  הנרשמים 
הוא  לעצמנו  שקבענו  היעד  ישראל,  איפ”א  של  החוץ  לקשרי 
הוצאת אלפי חברים לחו”ל במסגרות אחרות, בסבסוד ובניצול 
הקשרים שלנו בסניפים איתם יש לנו קשרים חזקים ומיוחדים. 
לאור זאת, הדגש עובר ממשלחות המאפשרות הוצאת 120 איש 
איפ”א  חברי  אלפי  הוצאת  שיאפשרו  לקבוצות  לחו”ל,  בשנה 

לחו”ל. 
המודל הזה כבר קיים מזה כשנה והוא יקבל תנופה גדולה בשנה 
הקרובה. הקבוצות יצאו במסגרת יחידתית, בעיקר מחוזות ואגפי 
המחוזיות  לקבוצות  שיצורפו  וגמלאים  גמלאים  קבוצות  מטה. 

והאגפיות. קבוצות מקצועיות ומשפחתיות.

הקבוצה שיצאה בחודש האחרון לסרביה, מאגף התנועה, היא 
דוגמא מצוינת לכיוון אליו אנחנו מובילים.

התנועה,  מאגף  תנועה  שוטר  עמי,  בן  אבי  ארגן  הקבוצה  את 
שנרתם לסייע באירוח חברים מסרביה. יצר קשרים מצוינים עם 
הפיקוד הבכיר של משטרת סרביה ואף אירח אישית ראש אגף 
ולא  בין שוטרים  .  איפ”א הוא ארגון חברות  ממשטרת סרביה 
משטרות. אין באיפ”א דרגות ולא צריך להיות ניצב, כדי לארח 
גנרל ממשטרת סרביה, או לארגן קבוצה לביקור גומלין בסרביה. 
פורמאלי  קשר  מכל  חזקים  הללו,  פורמאליים  הלא  הקשרים 

ומניבים אירוח מופתי וחברי ששום משטרה לא תוכל להעניק.

איפ”א ישראל מסייע בפיתוח והעצמת הקשרים הללו, באמצעות 
סיוע באירוח בישראל, באמצעות אורי אסף רכז האירוח שעושה 

לחו”ל  קבוצתיות  נסיעות  סבסוד  בתחום.  ונפלאות  ניסים 
את המהלך  המוביל  זליקוביץ’,  אלכס  הנסיעות  רכז  באמצעות 

הגדול של הוצאת קבוצות לחו”ל.

לנסיעה במסגרת קבוצה ולא משלחת יש יתרונות רבים, ראשית, 
ניתן לצרף בני זוג. הנסיעה היא במסגרת יחידתית. אתה נוסע עם 
החברים שלך, ללא תלות בהגרלה. העלות כמעט זהה ליציאה 
במשלחת. צריך לזכור שיציאה במשלחת כרוכה בתשלום עבור 
היו  המשלחת.  הוצאות  עבור   100$ של  ותוספת  סדירה  טיסה 
מקרים בהם עלות הנסיעה בקבוצה הייתה זולה מעלות הנסיעה 
ניתן להוציא כמעט  הנוסעים,  אין מגבלה של כמות  במשלחת. 
כל כמות חברים.  בפגישות שמקיימת נשיאות איפ”א עם מטות 
של  החדש  המודל  מוצג  המטה,  אגפי  ועם  המשטרה  מחוזות 
יושבי  באמצעות  יפורסמו  והפרטים  יחידתיות  קבוצות  הוצאת 
פרסומי  אחר  לעקוב  מומלץ  מפקדים.  ובסיוע  הסניפים  ראש 

איפ”א באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של הארגון.
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“היעד שקבענו לעצמנו 
הוא הוצאת אלפי חברים 
לחו”ל במסגרות אחרות, 

בסבסוד ובניצול הקשרים 
שלנו בסניפים איתם 

יש לנו קשרים חזקים 

ומיוחדים.  “



הצלחת סניפי 
איפ”א תלויה 

בשיתוף הפעולה 
עם המפקדים

נשיאות איפ”א ישראל התחילה בסדרת פגישות עם מטות המחוזות, 
כאשר הפגישה הראשונה נערכה בין נשיא איפ”א ישראל למפכ”ל, 
בסמוך למינויו לתפקיד.  מפקדי מחוזות חדשים נכנסו לתפקידים, 
כל  חדשים.  מטות  הארץ,  בצפון  ישראל  למשטרת  חדש  מבנה 
זה, ביחד עם כיווני הפעולה ותוכנית העבודה של נשיאות איפ”א 
ישראל היו הבסיס לדיונים משותפים עם פיקוד משטרת ישראל.  
הביקור הראשון נערך במחוז הצפוני, בהשתתפות מפקד המחוז 
ניצב רוני עטיה וסגנו תנ”ץ רמי זוננפלד, קציני מטה, יושבי ראש 
סניפים, לצד נשיאות איפ”א ישראל בראשות הנשיא יעקב טרנר, 
מזכ”ל איפ”א, רכז הסניפים, רכז הנסיעות, רכז גמלאים ומנכ”ל.  
מבנה  הצפוני.  המחוז  הארגוני החדש של  המבנה  הוצג  בפגישה 
למבנה  בהתאמה  איפ”א,  של  הסניפים  במערך  שינוי  המחייב 
החדש. הוצגו כיווני הפעולה החדשים של איפ”א ישראל, תכניות 
ניתן לקדם במשותף את איפ”א במחוז,  והנושאים בהם  העבודה 
והגמלאים. הוצגו תכניות לשני כנסי גמלאים,  לתועלת השוטרים 
גדולות לחו”ל, בסבסוד הנוסעים. נקבע  הוצאת קבוצות מחוזיות 
גורם מרכזי במחוז שיעבוד מול נשיאות איפ”א, סגן מפקד המחוז, 
תנ”ץ רמי זוננפלד.  בטרם יבש הדיו על סיכום המפגש, יצא דוא”ל 
מהסממ”ז המבקש לקדם צירוף כלל השוטרים לאיפ”א. הנשיאות 
להצגת  נשיאות  חבר  יגיע  שוטרים  של  מפגש  שלכל  התחייבה 

איפ”א והתועלת בהצטרפות לארגון. 
הנשיאות  הקרובים,  בחודשים  לפועל  שיצאו  נוספות  פגישות  יש 
תגיע לכל מחוז ולמטה הארצי.  בטווח הארוך יותר, יניבו המפגשים 
הללו שינוי ארגוני אסטרטגי, שייעל את פעילות הסניפים הסדירים 
את  ויחזק  בארגון  החברים  השוטרים  כמות  את  ירחיב  ביחידות, 

שיתוף הפעולה עם מפקדים בכל הרמות.
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הכנס השנתי   
של סניף 

איפ”א קפריסין
נסר נסראלדין, הממונה על הגזברות

קפריסין.  איפ”א  של  השנתי  לכנס  קבועה  מוזמנת  היא  ישראל 
בכל  הסניף,  של  המסורת  פי  על  בלרנקה.  הכנס  נערך  השנה 
שנה, סניף משנה אחר מארח את הכנס. מאחר ומדובר באי קטן 
והסניפים בו מעטים, הסבב בין הסניפים קצר.  איפ”א קפריסין, 
שכנתנו הקרובה בנויה מסניפים מרכזיים, כאשר כל עיר גדולה 
את  ויש  ניקוסיה  פאפוס,  נפה,  איה  לרנקה,  )לימסול,  סניף  היא 
לישראל,  קפריסין  בין  רב  דמיון  יש  פמגוסטה(.  הכבוש:  השטח 
גם להם יש אזור חיץ, שטחים כבושים וצרות עם הטורקים. גם 
הם אוהבים מוסיקה יוונית, איך לא? סלט יווני, גבינת פטה וחלומי 

ושאר מעדנים שגם אנחנו אוהבים.

ומופתי. קפריסאים רבים מגיעים   האירוח הקפריסאי הוא חברי 
הגיע  לאחרונה  רפואיים.  וטיפולים  לבדיקות  כחברים,  לישראל, 
לישראל שוטר שנפצע קשה בפיצוץ הגדול בנמל לימסול. פצועים 
בדיקות.  סתם  או  ניתוחים  לשיקום,  הזקוקים  וחולים  מתאונות 
מנהלי מחלקות רבים בבתי החולים הגדולים הם ישראלים. אפילו 

חלק ממאמני הכדור רגל הם ישראלים, יש גם שחקני חיזוק.

 הכנס השנתי של הסניף הקפריסאי כולל חלק טכסי בו כל אורח 
והסניף המקומי. אנחנו בירכנו בשם איפ”א  מברך את הנשיאות 
חברי  מרבית  את  אישית  מכיר  מאתנו  אחד  וכל  ומאחר  ישראל 
מייקל אודיסאוס, הברכה  ובמיוחד את הנשיא העולמי  הנשיאות 
הייתה באמת מכל הלב ומתוך תקווה להמשך הידוק הקשר, אירוח 
הדדי וסיוע.  כשבאיפ”א מדברים על חברות בין שוטרים, החברות 

עם הסניף הקפריסאי הוא ידידות אמת אמיצה ואמיתית.



יום הבלש למערך מודיעין
דוד ביתן, תנ”צ - סממ”ז דרום

בתאריך 14/11/2011 נערך יום הבלש לכלל אוכלוסיית מערך המודיעין  במחוז הדרומי בחסות ממ”ז דרום. 
יום זה נערך כאות הוקרה לשוטרי המודיעין במחוז על פועלם בעבודתם בכלל ובתקופה האחרונה בפרט ואף חולקו תעודות הוקרה 

לשוטרים המצטיינים. 
תוכנית היום כללה פעילות אתגרית בסיוע ק’ הכשירויות המחוזי ובכלל זה תחרויות קבוצתיות ואישיות בתחום הכשירות המבצעית 

לצד משיכת חבל וירי צבע. 
קיום יום מבורך זה התאפשר בזכות הסיוע המשמעותי שהתקבל מאיפ”א.  

הריני מבקש לעלות על נס ולהוקיר את התמיכה, הליווי והקשב שאנו מקבלים מנשיא איפ”א, יעקב טרנר, במהלך כל השנה ובפרט 
באירועים משמעותיים עבור שוטרי המחוז. 

מי ייתן ושיתוף הפעולה ילווה אותנו בהמשך העשייה. 

*המודעה באחריות המפרסם בלבד!



הכנס מיועד לבני נוער  בגילאים 16-17 בלבד , דוברי אנגלית טובה עם יכולת ניהול שיחה,  אשר אחיהם או 
הם לא יצאו לכנס מסוג זה בעבר ושמעוניינים ליהנות, להכיר ולהעביר חוויות עם בני/ות נוער מרחבי העולם.

* המשתתפים יממנו את  כרטיס הטיסה לפראג - צ’כיה עפ”י הצעות מחיר שיתקבלו במזכירות איפ”א.

* איפ”א יממן את עלות האירוח בסך 600 יורו הכוללים לינה, ארוחות, הסעות ופעילויות.
* כמו כן איפ”א יקצה לנערים/ות תשורות אישיות + תשורות למארגני הכנס.

עלויות למשתתפים:

עלויות במימון איפ”א ישראל:

שימו לב!
*  טופס הרשמה ודף למילוי קורות חיים ניתן למצוא באתר של איפ”א 

*  מספר המקומות מוגבל ל-2 נערים/ות בלבד 
* על כל המעוניין, יש ליצור קשר עם מזכירות איפ”א 

 info@ipa-israel.org.il : בטלפון : 03-6833174 ) שלוחה 2(, או באמצעות פקס : 03-6833442 ו/או דוא”ל    
*  הנרשמים יוזמנו למיון התאמה ע”י ועדת קשרי חוץ.

* אחד התנאים החשובים הוא ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה של ניהול שיחה.
*  תוכנית הכנס לא מאפשרת התחייבות על שמירת שבת או כשרות

כנס הנוער הבינלאומי לשנת 2012
צ’כיה - “המדינה בלב אירופה”

איפ”א ישראל מעוניין להוציא  2 נערים/ות בני/ות חברי איפ”א לכנס הנוער 
הבינ”ל אשר ייערך השנה בצ’כיה בין התאריכים 04/08/12 - 18/08/12

מועמדים נוספים לאחר מועד זה לא יתקבלו יום ראשון, 22/4/2012להרשמה לכנסמועד אחרון 

When The History Has Come Trough  :נושא הכנס



אורי אסף
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הרחבת  באמצעות  והדדיות.   משלחת  גודל  של  המגבלה  בלי 
ירוויחו חברי איפ”א פעמיים. פעם  אפשרויות האירוח בישראל, 
שניה  ופעם  לחו”ל  לנסיעות  האפשרויות  היצע  בהגדלת  אחת 

בהרחבת אפשרויות האירוח בארץ, גם לחברי איפ”א מקומיים.

מעבר לעניין הלוגיסטי של ארגון תכניות עבודה, ביקורים, תיאומים  
במשטרה, התאמת התכנים לאופי המשלחת או הקבוצה, יש גם 
ישראל  מדינת  הסברת  הללו.  בביקורים  מאוד  חשוב  ערכי  פן 
ויצירת שגרירי רצון טוב למדינת ישראל. כל המבקרים  בישראל, 
השפעה  בעלי  איפ”א,  נשיאי   בכירים,  מפקדים  הגדול  חלקם 
במדינותיהם, עוזבים את ישראל, בהבטחה שיחזרו ומעבר לכך, 
לחדשות.  מתחת  המסתתרת  האמת  את  שלמדו  אמת,  כחברי 
לישראל  המגיעים  איפ”א  לחברי  ניתן  האירוח  בתחום  הסיוע 
בנסיבות טראגיות, לאחר תאונה, פיגוע, מחלה קשה והסיוע צריך 
דאגה  חולים,  בית  עם  קשר  תרגום,  מליווי,  החל  אנושי,  להיות 
לעניין  נפשית.  ותמיכה  הסעות  בסיסיים,  בית  אביזרי  למגורים, 
והליווי כולל  זה נרתמים אנשים טובים, בהתאם לשפת האורח 
לעיתים, קשר יום-יומי, דאגה לאספקת מזון טרי, הסעות וקשר 

עם גורמים מקצועיים, כמו רשות שדות התעופה ועוד.

כל תחום האירוח, כמו  כל נושא קשרי החוץ של איפ”א , קשור 
בעבודת צוות מגובשת, שיתוף פעולה הדוק וסיוע הדדי. שיתוף 
איפ”א  מזכ”ל  בראשות  קש”ח  וועדת  ברמת  מתבצע  הפעולה 
ערן ישראל, רכז הנסיעות אלכס זליקוביץ’, גל שרון סגנית נשיא 
עולמי וראשי הדסקים, המהווים חוליות הקשר שלנו עם העולם. 
כל המערך המורכב הזה עובד בתיאום ובחברות. כאשר קיימת 
וההישגים  במסגרתה  לפעול  נעים  יעילה,  המערכת  סינרגיה 
אני  העבודה,  את  ויעשה  שעשה  מי  לכל  מודה  אני  גדולים. 
מאחל לכולנו שנצליח במשימה הגדולה ביותר בתולדות איפ”א 

בישראל: אירוח הקונגרס העולמי בשנה הבאה בישראל.

אירוח באיפ”א 
ישראל

אורי אסף, רכז אירוח

בעולם.  רבים  איפ”א  חברי  של  חלום  הקודש,  ארץ  ישראל, 
קטנה,  מוסלמים.מדינה  נוצרים,  ליהודים,  קדושים  מקומות 
אליה  להגיע   אפשר  אי  קוסמופוליטיים.  במושגים  מדינת-אי, 
באוטובוס מאירופה, גם לא מהמדינות השכנות והטיסות יקרות 
השנה  אירופאיים.  במושגים  גם  יקר,  בישראל  האירוח  מאוד, 
אירחנו בישראל מעל 10 משלחות, קבוצות מקצועיות ושוטרים  
בודדים שהגיעו להשתלמויות וסיורים לימודיים. חולים, פצועים 
ומטופלים בבתי חולים בישראל. בודדים ומשפחות שהגיעו לבית 
איפ”א בתל אביב ולמקומות נוספים. קבוצות מאורגנות שהגיעו 
למקומות הקדושים ולביקור  בישראל ועוד רבים אחרים. בישראל 
אביב,  בתל  מרכזי  במקום  הנמצאת  אחת  איפ”א  דירת  רק  יש 
אבל יש לנו קשרים ואנו מפתחים אפשרויות אירוח נוספות בבתי 
ומלונות  הארחה  בתי  שוטר,  בתי  שוטרים,  קרנות  של  הארחה 
במחירים מיוחדים לחברי איפ”א.  הראיה האסטרטגית  בתחום 
היא, שכדי  הוועדה  חברי  עם  ביחד  פיתחנו  אותה  החוץ,  קשרי 
להוציא הרבה חברי איפ”א במסגרות שונות לחו”ל, חובה לפתח 
האפשרויות,  את  ולהרחיב  ישראל  באיפ”א  האירוח  תחום  את 

הרבה מעבר לאירוח משלחות.

האירוח באיפ”א ישראל הוא חברי ולא פורמאלי וכתוצאה מזה, 
אנחנו בקשר, כמעט עם כל קבוצה, יחיד או צוות מקצועי הבאים 
לבקר במשטרת ישראל. יש קשר הדוק עם יחידת קשרי החוץ 
של המשטרה וביחד דואגים לכך שבצד החלק הפורמאלי של כל 
ביקור, יהיה גם קשר חברי עם איפ”א ישראל.  השילוב, במסגרת 
וועדת  קש”ח של איפ”א, בין נסיעות, אירוח וקשרי חוץ, מאפשר 
לנו לחבר בין קשרים שיש לנו בסניפי איפ”א בעולם לבין הרחבת 
האירוח מאותו סניף, לא באמצעות משלחות, אלא קבוצות ובאופן 
זה, הרחבת אפשרויות הוצאת קבוצות מישראל לאותם יעדים, 

וח
יר

א
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ביקור משלחת 
ממוסקבה 

בישראל
דר’ ערן ישראל, מזכ”ל איפ”א

השנה.  באוקטובר  לישראל  הגיעה  ממוסקבה  איפ”א  משלחת 
במשלחת היה פרקליט אחד המחוזות ברוסיה. מפקדי מרחבים 
וקציני  רוסיה  איפ”א  של  הכללית  המזכירה  מוסקבה,  מהעיר 
משטרה בכירים. מוסקבה, למי שלא ביקר בה, היא העיר הגדולה 
באירופה ומהגדולות בעולם, עם אוכלוסייה העולה 11.5 מיליון, 
רוסיה בסכום המגיע  1081 קמ”ר. היא מייצרת 20% מכלכלת 
ל-263 מיליארד דולאר. העיר מחולקת ל-10 אזורים מנהליים 
מיליון   9 מעל  רכבת תחתית המסיעה  בה  יש  מחוזות.  ול-124 
איש ביום, ארבע שדות תעופה ומערכת תחבורה גדולה ומורכבת 
העולה על ניו-יורק ולונדון ביחד. כל המערכת המורכבת הזאת 
לא מצליחה לשחרר את העיר מהסתימה התעבורתית המייצרת 
וברוב העיר  פקק תנועה אחד גדול, כמעט בכל שעות היממה 
היא  למוסקבה  התאומות  הערים  אחת  אגב,  דרך  וסביבותיה. 
תל אביב, לא ממש תאומות זהות, אבל עיר תאומה.  למשטרה 
במוסקבה יש עבודה רבה והא מונה מעל 50,000 שוטרים. כוח 
השיטור הגדול ברוסיה. במקור הוקמה המשטרה ב- 1722 ושמה 

המקורי הוא “המנהל לענייני פנים של העיר מוסקבה”.

צריכים  לישראל  המגיעים  ממוסקבה  משטרה  קציני  אורחים, 
לכך  ומעבר  הישראלית  ולחמימות  לשמש  ראשית  להתרגל, 
אנחנו  והתחכום.  היעילות  בצד  ישראל,  של  לקוטן(  )או  לגודל 
המגיעים  אורחים  וחכמה.  חזקה  קטנה,  כמדינה  מצטיירים 
קטנה  כך  כל  שהיא  מאמינים  לא  לישראל,  לראשונה  מרוסיה, 
ביקור  כאן.  ושקט  רגוע  בטוח,  כך  שכל  מאמינים  לא  גם  והם 

מזג  התיכון,  הים  חוף  למוסקבה,  ה”תאומה”  העיר  אביב,  בתל 
להעריך,  שכחנו  הישראלים  שאנחנו  דברים  אותם  כל  האוויר, 
כבר  לכאן, כאשר  מגיעים  זה פלא, במיוחד כאשר הם  עבורם 
יורד שם שלג. המשלחת הנוכחית ירדה אף לאילת ובכך הייתה 
לאחת המשלחות היחידות שבתוך שבוע אחד ראתה את ישראל 
מראש הנקרה ועד אילת. באם תל אביב מפתיעה את הרוסים, 
אילת מפתיעה מכיוון אחר, מעבר ליופי, הים האדום, הרי אדום 
והחתיכות, יש היום יותר רוסים באילת מישראלים. לישראל הגיעו 
השנה מעל 500,000 תיירים מרוסיה, רובם מבקרים גם באילת 
רוסית  דוברי  מוקף  בבית,  חש  באילת  רוסי  שאורח  יוצא  וכך 
במיוחד,  מרגשת  היא  ממוסקבה  ממשלחת  הפרידה  ושכנים.  
רואה את הדמעות בעיניים, את ההתרגשות מישראל,  כי אתה 
מהאירוח, מההרגשה המשפחתית כאן. בשנה האחרונה שינינו 
נפרד  באולם  מתבצעת  שהארוחה  כך  הסיום,  מתכונת  את 
ושקט וכל חבר יכול לסכם, לדווח, לשתף בחוויה. מהשיחות עם 
ביקור  על  חלמו  כולם  חלום,  הגשימו  רובם  כי  עולה  האורחים 
כולם מבטיחים לחזור עם  ובמקומות הקדושים.  בארץ הקודש 
למשפחות,  אירוח  תכניות  בונים  אנחנו  והחברים.  המשפחות 
קבוצות ויחידים, כך שכל חבר איפ”א המעוניין לבקר בישראל, 
לא במסגרת משלחת או קבוצה מאורגנת, יקבל מאתנו את כל 
ושירותים  מלונות  אירוח,  בבתי  מיוחדים  מחירים  כולל  הסיוע, 

נוספים.

משלחת איפ”א 
ישראל בפולין

יוסי אבני, תנ”צ בדימוס ראש המשלחת 
בין התאריכים 7/9/2011 – 14/9/2011, בקרה משלחת של 18 
חברי איפ”א מישראל בפולין. התקבלנו בשדה התעופה על ידי 
נציגת איפ”א פולין הגב’ אלה גלגולה, סגנית נשיא איפ”א בפולין, 
להצלחת  רבות  ועשתה  הטיול  כל  לאורך  אותנו  ליוותה  אשר 
כלל  הטיול  ומקצועית.  נעימה  בצורה  רצוננו,  והשבעת  הטיול 
בגליציה  ועיירות  וערים  קראקוב  לודג’,  ורשה,  בערים  סיורים 
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שבדרום פולין. בקרנו במרכזי מורשת יהודיים בפולין, ברובעים 
התוודענו  בוארשה  וקראקוב.  לודז’  ורשה,  ובגטאות  היהודיים 
להיסטוריה המפוארת של היהודים בעיר, שכ- 40% מתושביה היו 
יהודים ואשר מרביתם הושמדו על ידי הצורר הנאצי. התרשמנו 
ונפעמנו מן הביקור בבית הכנסת “ווז’ני”, אשר שרד את השואה, 
כשהגרמנים הפכו אותו לאורוות סוסים. לאחר המלחמה שוקם 
היהודים  של  עמידתם  לכוח  כסמל  הדרו,  במלוא  עומד  וכיום 
בשואה.   בסיור המודרך בעיר לודז’ ובגטו היהודי, ראינו כיצד 
הנאצים הכניסו לגטו צר, אוכלוסיה של כמאתיים אלף יהודים, 
ולאחר שניצלו אותם עד תום לטובת מכונת המלחמה הנאצית, 
הוציאו אותם להורג במחנות השמדה. בקרנו במחנות ההשמדה 
אושוויץ ובירקנאו, ביקור מרגש ומצמרר, אשר השאיר על כולנו 
רושם כבד ובל ימחק.  הביקור המחיש לנו יותר מכל, את הזוועות 
שעברו אחינו באירופה, במלחמת העולם השנייה, על ידי מכונת 

ההשמדה הנאצית.

מחנה אושוויץ משמש כיום מוזיאון לשואת יהודי פולין ואירופה. 
רבים,  השמדה  מחנות  של  מפקדה  שימש  הנאצית,  בתקופה 
היה  מכולם  הגדול  המחנה  בסביבתו.  הנאצים  ידי  על  שהוקמו 
יהודים  מיליון   1.5 כ-  הושמדו  שבו  בירקנאו,  ההשמדה  מחנה 
באושויץ  הגופות.  לשריפת  הפסקה  ללא  משרפות   4 פעלו  ובו 
ערכנו טקס “יזכור” מרגש וקריאת קדיש לזכרם של הקורבנות 
של  והחורבן  ההריסות  מן  היהודי  והעם  ישראל  של  ותקומתם 
התקופה הנאצית. ערכנו טיולים מקיפים בעיר קראקוב ובאזור 
הסטורים,  באתרים  ביקורים  ערכנו  פולין.  שבדרום  גליציה 
באתר  עתיקים,  ערים  מרכזי  מוזיאונים,  קתדראלות,  ארמונות, 
לעיר  הסמוכה  “ויאליצ’קה”  בעיירה  המלח  ובמכרות  סקי, 
“קראקוב “.  פולין היא מדינה בעלת נוף יפיפה, המשלב הרים , 
נהרות ואגמים לצד התפתחות עצמאית ומודרנית. מרכזי קניות 
מחד  הקומוניסטית  התקופה  את  המנציחים  ומבנים  ובילוים 
ומנגד ארכיטקטורה מודרנית.  בקרנו בתחנות משטרה אזוריות 

בוורשה, לודג’, קראקוב ונובישץ שבגליציה. 

הכבוד  ובמלוא  יפות  פנים  בסבר  התקבלנו  המשטרה  בתחנות 

ידי מפקדי היחידות האזוריות. התרשמנו שלשוטרים  הראוי על 
בפולין יש הרבה הערכה לשוטרים בישראל ומאוד מעריכים את 
בישראל.  ביקורם  בעת  להם  שעורכים  החמות  הפנים  קבלות 
ובכלל העם הפולני מביע בכל הזדמנות הערכה ואהדה לישראל. 
לא פסחנו על ביקור מקצועי במטה המשטרה החדש והמודרני 
יומין.  עתיק  במבנה  השוכן  מג”ב  במטה  וכן  סונג’  “נובי  בעיר 
במרבית הימים התאכסנו בבתי מלון טובים. יש לציין במיוחד את 
האירוח במלון “ביאטה” במושזינה שבגליציה.  בנוסף לארוחות 
ביחידות המשטרה התארחנו במספר מסעדות, האירוח היה נעים 
ומשביע. בלילה האחרון במלון ביאטה אורגנה ארוחת ערב חגיגית 
בהשתתפות מפקד המרחב, מפקד מג”ב האזורי ומפקד כיבוי אש. 
נפרדנו בצורה יפה ומכובדת ממארחינו וכמובן הוחלפו תשורות, 
חמה  הייתה  האווירה  בפולין.  ביקורנו  כל  במהלך  שנעשה  כפי 
וריקודים שאליהם הצטרפו   היו שירה  ובמהלך הערב  וידידותית 
וכל  גם המארחים. בנסיעות הארוכות דאגנו למוזיקה ישראלית 
אחד מהמשתתפים הביא לידי ביטוי את כישוריו אם זה בסיפור 
בדיחות, הקראת קטעים מעניינים, חוויות אישיות ושירה בציבור .

ברכות לנשיאות איפ”א על הארגון המוצלח של הטיול, למתורגמן 
זאב מוסוביצקי ולגברת אלה גלגולה מפולין, אשר עמלה רבות 

כדי להנעים לנו את הטיול ודאגה לכל מחסורנו.
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ביקור-משלחת 
איפ”א לטטרסטאן
ברטי אוחיון )ניצב בגימ’( ראש המשלחת

בתאריכים 21-28 לאוגוסט 2011,התארחה משלחת איפ”א ישראל 
12 חברי  ברפובליקת טטרסטאן אשר ברוסיה. המשלחת מנתה 
איפ”א, אשר ייצגו את ממשטרת ישראל,שב”ס וגימלאים. במסגרת 
הסיור,המשלחת נפגשה עם סגן שר הפנים של טטרסטאן וכן עם 
קאזן,  במשטרת  ביקרה  המשלחת  טטרסטאן.  של  איפ”א  נשיא 
עיר הבירה של הרפובליקה ובמשטרות ערים נוספות, במשטרת 
ביקורים  שילבה  המשלחת  בכירים.  לקצינים  ובמכללה  התנועה 
קבלת  ומוזיאונים.  כפרים  מרכזיים,  ותרבות  נוף  דת,  באתרים 
נוגריאן  נשיא איפ”א של טטרסטאן, מר  הפנים מצד המארחים, 
וצוות קשרי החוץ, אשר כלל את איידר סיטדיקוב, אלנה לזרבה 
והמארחים  לציון  וראויה  מרגשת  מיוחדת,  הייתה  גאלוזו  ופאבל 

עשו הכול כדי להנעים את שהותנו בטטרסטאן.

בכל מקום בו ביקרנו, התקבלנו בחמימות ובאהדה רבה, ע”י ראשי 
סקירות  ניתנו  אלו  במפגשים  הערים,  משטרות  ומפקדי  הערים 
גילו  המארחים  כן  וכמו  בטטרסטאן  המשטרתית  הפעילות  על 
התעניינות רבה אודות משטרת ישראל, אשר זוכה להערכה רבה 
בקרב הפיקוד הבכיר של משטרת טטרסטאן.  ביקור המשלחת, 

זכה לסיקור נרחב בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות. 

מטטרסטאן  מקבילה  משלחת  התארחה  השנה,  בנובמבר 
הייתה  איתם  הפגישה  שם.  שלנו  המארחים  כולל  בישראל, 
וקבלת  הביקור  את  ליוו  שלנו  המשלחת  ונציגי  מאוד  מרגשת 

הפנים בישראל.

איפה זה 
טטרסטאן?

דר’ ערן ישראל מזכ”ל איפ”א
לאחר שפרסמנו את הצילומים מביקור משלחת מטטרסטאן בישראל, 
יודעים  ולא  שמעו  שלא  חברים  של  רבות  שאלות  אלינו  נשלחו 
אופייני של  הייתה חתך  כלום על טטרסטאן. המשלחת מטטרסטאן 

תושבים,  מיליון   3 בת  אוטונומיה  היא  המדינה  המדינה.  אוכלוסיית 
בסמוך  לישראל  הגיעו  הם  מוסלמים.  ומחציתם  נוצרים  מחציתם 
החשובים  במקומות  לבקר  הזדמנות  להם  שהייתה  כך  הקורבן,  לחג 
וגם למוסלמים. משלחת של רוסים מוסלמים היא לא עניין  לנוצרים 
האורחים,  של  למזלם  הבית.  להר  בכניסה  מדובר  כאשר  פשוט 
מנצח תזמורת המשטרה הוא מוסלמי אדוק ובקיא בהלכות הקוראן 
במבחן  שעמדה  המופלגת,  ידענותו  ובזכות  המוסלמיות  ובתפילות 
אנשי הווקף המוסלמי, ניתן להם לעלות להר הבית ולבקר במסגדים. 
הם הופתעו מהרגיעה הביטחונית, השקט, ושיתוף הפעולה המוסלמי, 
ליבראלי  בירושלים. אנחנו הופתענו מהדו-קיום הפתוח,  ויהודי  נוצרי 
והסובלנות ההדדית בין נוצרים למוסלמים בטטרסטאן. את האורחים 
ליוו בארץ חברי איפ”א מהדסק הרוסי, התלוו אליהם חברי משלחת 
שפגש  אוחיון,  ברטי  בגמלאות  ניצב  ובראשם  לטטרסטאן  ישראל 
ק”מ  כ-1000  נמצאת  טטרסטאן  בטטרסטאן.  אותו  שאירחו  חברים 
רוסיה. המדינה קטנה  מזרחית למוסקבה, קרוב לחלק האסייתי של 
של  גדולות  כמויות  שם  יש  במשאביה.  עשירה  אבל  באוכלוסייתה, 
ונפט. המשטרה ברוב הערים ממומנת מתקציב חברות  גז  מחצבים, 
הנפט והגז.  יש בסך הכל שלוש ערים גדולות וכל מפקדי המשטרות 
תזמורת  מנצח  הצטרפו  לכך  בנוסף  לישראל.  במשלחת  היו  הללו 

ישראל  משטרת  תזמורת  מנצח  עם  קשר  בארץ  שיצר  המשטרה, 
והוסכם על שיתוף פעולה הדדי. כמו כן היו במשלחת אנשי חקירות, 
חקירות נוער, פיקוד המכללה לקצינים. לכל משלחת מותאמת תוכנית 
לפי האופי המקצועי ורמת החברים. הפעם הותאמה תוכנית מקצועית 
ששמה דגש על מלמ”ש, המכללה לקצינים, בסכ”ם ויחידות משטרה, 
על  אביב.  תל  ויסמ”ג  יס”ם  כולל  יפתח,  ומרחב  אביב  תל  מחוז  כמו 
האירוח  רכז  אסף,  אורי  מנצח  והאירוח  המקצועיות  ההתאמות 
בנשיאות. על הליווי אחראים אנשי הדסק הרוסי באחריותו של מיכאל 
זינגרמן. בכל המשלחות המגיעות לישראל והמשלחות שלנו למדינות 
ואיפ”א  ישראל  משטרת  ישראל,  הסברת  על  מושם  הדגש  היעד, 
ישראל מעידות על כך שרכשנו  ישראל. המשלחות העוזבות את 
חברים ושגרירי רצון טוב, בכל המדינות איתן יש לנו קשרים טובים.



בולגריה פלפל 
ושמן זית

גמלאי  סניף  נסיעות  רכז  של  המאורגנים  הטיולים  במסגרת 

דאלית אל-כרמל/עוספיה  יצאו לטיול לבולגריה בחודש אוגוסט 
לטיול  זוגם.  ובנות  חברים   40 המאורגן  בטיול  השתתפו   ,2011
בולגרי  והשני  ישראלי  אחד  החברה  מטעם  מדריכים   2 התלוו 

,אשר טיפלו בחברים בצורה יפה. 
השמש,  חוף  וארנה,  בורגס,  סופיה,  המרכזיות,  בערים  טיילנו 
חולות הזהב מקום מהמם ומשגע לנופש משפחות ועוד כפרים 
עתיקים יפים ונופים מרהיבים, ביקרנו באתרי סקי ואתרי נופש. 
והיה  נוחות  אך  ארוכות  נסיעות  ונסענו  חרשנו  ימים   8 במשך 
בהם  שביקרנו  המקומות  את  לציין  יש  הנסיעה.  במשך  שמח 
ליד  הצטלמנו  כן  כמו  היסטורים  אתרים  ממשלה,  משרדי  כמו 
אנדרטה לזכר קורבנות שהצילו יהודים בשואה. ברצוני להודות 

לחברה על הארגון המקצועי.

37 2011

סיכום שנת 2011  
נסר נסראלדין, אחראי על הגזברות 

תקציב שנת 2011 

לא  הסניפים  של  שהתקציבים  עולה  איפ”א  בגזברות  מבדיקה 
מנוצלים בצורה נבונה וישנם עוד סניפים שעדיין לא ניצלו את כל 
הרצון  בפגיעה בשביעות  לו השלכה  דבר שיש  היתרות שלהם. 
של החברים. כל התקציבים ברמת הסניף שלא נוצלו, אנו נדאג 

להעבירם לחברים ברמה השוויונית. 

יתרות תקציב מפרויקט שי שנתי 

ישנם עדיין חברים רבים שלא ניצלו את התקציב האישי הטעון 
לא  חריגים  ישנם   .₪  385 של  בסכום  קארד  איפ”א  בכרטיס 
מעטים שלא ניצלו את התקציב העומד לרשותם למעלה משלוש 
הזכאות  וסכום  היתרות  את  לבדוק  המעוניינים  החברים  שנים. 

הקיים ברשותם יש להתקשר לטלפון: 03-6177808. 
לצורך בדיקת היתרות יש לבצע איקטוב הכרטיס,

נטען  הכסף  עבודה  ימי  שני  לאחר  ורק   03-6066229 בטלפון 
כל  על  מתמדת  בקרה  עושים  אנו  תפקידי,  במסגרת  לכרטיס. 
הדברים  ולשמחתי  מקצועי  באופן  בארגון  הכספיות  ההוצאות 
הבודדים  הארגונים  בין  הוא  ישראל  ואיפ”א  כשורה  מתנהלים 
המסיים את המאזן הכספי בשנה זו במאזן חיובי, ללא גירעונות 

תוך מגמה מתמדת לחיסכון והתייעלות.

נסר נסראלדין
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יעקב טרנר, יקיר העדה הדרוזית בישראל
עוד  והדרך  בישראל  הדרוזית  העדה  למען  בעשייה  עשיר  עבר 
ישראל  איפ”א   ישראל,  מדינת  למען  העשייה  לפנייך.  ארוכה 
לביקור  איפ”א  נשיא  הוזמן   5.10.11 בתאריך  הדרוזית.  והעדה 
ב”ס שתי  באותו  לומדים  ג’אן אשר  בבית  בב”ס מקיף  ממלכתי 
כיתות במגמת חיל האוויר, הנשיא התקבל בברכה חמה ע”י יו”ר 
והנהלת  איפ”א(  וחבר  )גמלאי  קבלאן  ביאן  המקומית  המועצה 
בית הספר. נערך מסדר ע”י חניכי חיל האוויר בהנפת דגל מדינת 
הדרוזית  העדה  מכובדי  השתתפו  הפנים  קבלת  בטקס  ישראל. 
ג’אן  בית  חורפיש,  סנאן,  אבו  ירכא,  ג’וליס,  מהכפרים:  שהגיעו 
וראמה לתת כבוד לאיש הראוי בברכות מראש המועצה, ממנהלי 
מוציר  גאלב  קבלאן,  זאיד  סלאללתה,  עלי  הספר:  בתי  שלשת 
טרנר  ליעקב  ניתן  מעמד  באותו  תיכון.  ב”ס  ההורים  ועד  יו”רית 

האיש: “יקיר העדה בחזית ישראל”. תודה מיוחדת למארגן היום הזה והצלחתו מר גמאל מחמוד קבלאן. תודה להנהלת בתי ספר 
לאנשים המכובדים שהגיעו מרחוק וכולנו מאחלים ליעקב טרנר אריכות ימים והמשך עשייה.  

כנג’ קבלאן

נזיה חלבי

רכז גמלאים ואלמנות
כנג’ קבלאן

382011

ם
אי

מל
 ג

/ 
ב

ג”
סיכום שנת העבודה מ

מג”ב
נזיה חלבי – רכז מג”ב

שנת העבודה 2011 הייתה משופעת בעשייה שכללה אירועים רבים שנועדו לטובת השוטרים.
בסניפי מג”ב ניכר רצון ומוטיבציה לחיזוק נושא המודעות לארגון איפ”א ועל כן הצלחנו לקיים מספר 
רב של אירועים בסניפים השונים תוך ניצול התקציב באופן מיטבי, בפעילותינו זו השפענו על תחושת 
תכנית  גובשה  בסיסה  על  לשנים הבאות  למידה  היוותה שנת  השייכות של החברים. השנה החולפת 

לשנת 2012 הכוללת מגוון רחב של פעילויות בסניפי איפ”א מג”ב השונים. בשנה הבאה נתמקד בחיזוק הקשר עם פיקוד מג”ב וזאת 
על מנת למנף את הפעילות בתוך סניפי מג”ב, לחזק ולהרחיב את כמות החברים החדשים מתוך שאיפה לעלות את המודעות של 
החברים לכל פעילות הארגון באמצעות  הפצת מידע ועדכונים שוטפים לכלל החברים ולהביא את הארגון למקום הראוי לו. ברצוני 
להודות ליו”ר סניפים על העבודה המשותפת בשנה החולפת וכן לחברי הנשיאות אשר סייעו ותרמו להצלחת כלל האירועים וכן 

לצוות המנגנון אשר עמל ביד רמה  לעמוד בדרישות ולטפל בכל בקשה בצורה הכי יעילה.

“בשנה הבאה נתמקד בחיזוק הקשר עם פיקוד מג”ב וזאת על מנת למנף את 
הפעילות בתוך סניפי מג”ב, לחזק ולהרחיב את כמות החברים החדשים”



תודה לאיפ”א אוקראינה 
השתתפו  לאוקראינה.  איפ”א  משלחת  יצאה   25.8.11 בתאריך 
במשלחת 12 חברי איפ”א. בשמי ובשם חברי המשלחת רוצים 
להודות לאיפ”א אוקראינה על התכנון והארגון היסודי, על קבלת 
הפנים החמה והכנסת האורחים שזכינו בה במשך כל ימי השהות 
מכינים  שהיו  מההפתעות  מתפעלים  היינו  יום  כל  באוקראינה. 
לנו המארחים: מפקדי מחוזות, ראשי ערים, נציגי משרד הפנים, 
וגמלאי  פעילי  מפקדי תחנות משטרה, האקדמיה המשטרתית, 
וכיבוד האורחים  איפ”א. חברי המשלחת בהתנהגותם האדיבה 
ישראל,  מדינת  את  המייצגות  איפ”א  למשלחות  חיובית  בנימה 
משלחת  להיות  צריכה  כך  ישראל  ומשטרת  ישראל  איפ”א 

שתרמה להידוק הקשר בין איפ”א אוקראינה לאיפ”א ישראל . 
והתלווה  משפחתו  את  שעזב  הצמוד  הליווי  על  לויקטור  תודה 
המשלחת  למען  שעמל  מי  לכל  תודה  השבוע.  במשך  אלינו 
שבילנו  המהנה  הערב  על  וסגנו  איפ”א  לנשיא  תודה  ובמיוחד 
אותנו  ליווה  אותנו  לאלכס שקיבל  תודה  הנהר.  גדות  על  ביחד 

לשדה התעופה. תודה מכל חברי המשלחת. 

כנג’ קבלאן - ראש המשלחת, סג”ד אריה רוזנוולד, סנ”צ יפרח 
יורם, סנ”צ אמסלם יוסף, אמסלם מיכאל, רוט טיבריו, חג’ג יוסף, 

אסעד נעים, ליבוביץ עופרה, בן שמעון אליהו.

אירועים משותפים, גמלאי איפ”א 
ואיגוד הגמלאים

נשיא איפ”א, נשיא איגוד הגמלאים, מנכ”ל איפ”א, מנכ”ל איגוד 
ואנוכי שוקדים להמשך שיתוף פעולה  הגמלאים, רכז התרבות 
אירועים משותפים  כבר התקיימו  לאיפ”א.  הגמלאים  איגוד  בין 
ועוד מתוכננים באזור  והגליל  לגמלאים באזור הנגב, תל אביב 
עמקים, צפון, לכיש, חיפה והשרון. תודה מיוחדת לשני המנכ”לים, 
להנהלה, ליו”ר סניפי איפ”א ויו”ר סניפי איגוד הגמלאים והפעילים 
האירועים.  להצלחת  הצוות  ועבודת  על שת”פ  הארגונים  משני 
ומתקציבו  מזמנו  חוסך  שלא  התרבות  לרכז  מיוחדת  תודה 

להצלחת האירועים המשותפים.

לגמלאי אילת בוויליג’ על חוף ים סוף נשף משותף 
אילת  איפ”א  לגמלאי  נשף משתוף  21.10.11 התקיים  בתאריך 
וגמלאי איגוד הגמלאים. באווירה נעימה וגלים שכמעט הגיעו עד 
השולחנות ומוסיקה שקטה.  האירוע התקיים בהשתתפות ממ”ר 
וסממ”ר מרחב אילת, גמלאים וגמלאיות. רכז הגמלאים ברך את 
הגמלאים והנוכחים בשם נשיא ומנכ”ל איפ”א ובשם נשיא איגוד 
הגמלאים והמנכ”ל אשר תרמו להצלחת ערב זה ובמיוחד רכז 
התרבות לויה יהושע. כמו כן, הוכרז על פתיחת הסניף לגמלאי 
מיקום  עוזרי,  יהודית  החברה  בראשות  שתעמוד  אילת  איפ”א 
הסניף במועדון הגמלאים של איגוד הגמלאים באילת בראשות 
איגוד  וגמלאי  אילת  איפ”א  גמלאי  את  ישרת  אשר  הסניף  יו”ר 

הגמלאים ביחד. שיהיה בהצלחה. 

נופש לגמלאי איפ”א
באוירה נעימה ולילות חמים ומים מלוחים, יצאו לנופש משותף 
יו”ר  ביוזמת  וגליל מרכז  גליל מערבי  איפ”א,  גמלאי  סניפי  שני 

הסניפים ג’מיל חלבי ואבו-ריש מחמד.
בהשתתפות  לגמלאים  בריאות  יום  התקיים  הנופש  במהלך 
ובסיום חולקו לחברים חולצות איפ”א, מתקציב  רכז הגמלאים 
נישואים  ימי  הולדת,  יום  מסיבות  הווי,  ערבי  התקיימו  הספורט. 
לחברים כאמל רמדאן ויו”ר סניף גליל מרכז ג’מיל חלבי, חברי 
חלקם  את  תרמו  המלון  בית  הנהלת  וגם  השתתפו  הסניפים 
ושיתוף  המשותפת  החברתית  הפעילות  על  מברך  באירוע. 

הפעולה בין סניפי איפ”א ארצי.
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איגוד גמלאי 
המשטרה 

ושב”ס
דוד עטר - נשיא האיגוד

מטרות האיגוד

למען  ,לפעול  הגמלאים  את  המאגדת  ארגונית  מסגרת  לשמש 
הבטחת זכויותיהם, לייצגם בפני כל גוף, מוסד רשות או פורום 
למשטרת  האיגוד  בן  הזיקה  על  לשמור  לענייניהם,  הנוגעים 
ולארגן פעולות  יחסי חברים  ושרות בתי הסוהר, לטפח  ישראל 

תרבות ,בידור ולטפח ההתנדבות בין חבריו. 
חברים  והשב”ס  המשטרה  וגמלאי  גמלאיות  אלף  עשר  כאחד 
מצטרפים  החברים  שב”ס,  גמלאי  הם   1335 מתוכם  באיגוד 
זכויותיו  פורש  לכל  מסבירים  שבהם  הפרישה  בכנסי  לארגון 
מיסי החבר  על  עיקר ההכנסות של האיגוד מושתת  וחובותיו.  
השנתיים.  חלק הארי של הכנסות האיגוד מוקדש לרכישת השי 
השנתי לפסח המוענק לכל אחת ואחד מחברי  האיגוד בגובה 
וימי  של עד 2/3 ממס החבר השנתי ולסבסוד נשפים,נופשונים 

כיף.  מס החבר החודשי הינו -.35 ₪, דהיינו -. 420 ₪ לשנה.
אפיק פעילות מרכזי נוסף הוא הפעלת 45 מועדונים הפרושים 
ברחבי הארץ מקצרין בצפון ועד אילת בדרום, במסגרת פעילות 
רחב  מגוון  המקיימים  וגמלאים  גמלאיות  אלפי  חלק  נוטלים  זו 

דוד עטר

עיון  ימי  הרצאות,חוגים  מסיבות,טיולים,  חברתיים,  אירועים  של 
ועוד., ובכללם מפגשי חברה בנוסף מסבסד האיגוד מבצעי נופש 
,טיולים ,נשפים ונושאי רווחה אחרים במרוצת כל השנה.  הנהלת 
מגן  מוענקים  הגבורות שבו  האיגוד מארגנת אחת לשנה טקס 
וקלף לכל גמלאי בהגיעו לגיל גבורות )גיל 80(, הגמלאי מוזמן 
הערכה  והבעת  נוסטלגי  מפגש  מהווה  זה  וטקס  משפחתו  עם 

לבעלי השמחה. 
של  היום  סדר  במרכז  העומד  נוסף,  חשוב  פעילות  תחום 
זה החליט השר  ובנושא  בנושא השכר  האיגוד קשור  ההנהלה 
בטחון הפנים לקדם את הנושא והטיל על מנכ”ל משרדו  לסיים 
בהקדם האפשרי את פרטי ההסכם המוסכם עם האוצר ונמשיך 
מחפשים  ההנהלה  חברי  עם  יחד  האיגוד  יו”ר  אתכם.   לעדכן 
דרך לשיתוף פעולה פורה עם כל האיגודים המטפלים בשוטרים 
של  בזכויותיהם  פגיעה  כנגד  איתן  סלע  יהווה  אשר  ובגמלאים 

השוטרים והגמלאים של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.
 אנחנו כאן בשבילכם...

להצטרפות ניתן להתקשר למשרדי האיגוד לטלפון 03-6319560 
או פקס 03-6312447

יחי השיתוף
חביב יעקב תנ”צ )גימ’(, נשיא כבוד בנשיאות איפ”א ישראל

בבטאון זה מתחילים להרגיש את שיתוף הפעולה בין איגוד הגמלאים ואיפ”א בנושא נשפים משותפים.
ועוזריהם מתחילים  ורק רצון כן ומשותף בין נשיא איפ”א, נשיא איגוד הגמלאים  הדרך הייתה ארוכה 
לראות ברכה בעמלם. לנושא זה נרתמו מצד אחד חברי הנשיאות ומנכ”ל איפ”א ומנגד מנכ”ל האיגוד, 
 - התרבות  ורכז  קבלאן  כנג’  מר   - איפ”א  גמלאי  רכז  עם  בצוותא  המועדונים  ורכזי  האיגוד  הנהלת 
מר לויה יהושע. תחומים נוספים ממתינים למציאת דרך לפעילות משותפת והבוערים מביניהם שיתוף 

פעולה במועדונים הרבים שהוקמו ביוזמת נשיא האיגוד דוד עטר ויושבי ראש הסניפים הפעילים שבשטח. אני תפילה שנמצא דרך 
לשתף את קרנות השוטרים והסוהרים כצלע שלישית ורביעית למבנה איתן משותף לרווחת השוטרים, הסוהרים והגמלאים.

נשף משותף איפ”א ואיגוד הגמלאים
ברצוני לברך את הנהלת איפ”א ומתנדביה, ישר כח על ערב מושקע, המראה כי 

אם עשויים ללא חת וחושבים כיצד לתרום ולעזור לזולת בכלל ולגמלאי המשטרה 
והשב”ס בפרט. אני גאה להיות שייך למשפחת גמלאי איפ”א, מפה אני רוצה לאחל 

לנשיאנו מר יעקב טרנר בריאות טובה. צאיג עזרא

חביב יעקב
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חברים יקרים,

ברצוני להודיעכם כי מוניתי כחבר נשיאות בתפקיד רכז שב”ס בנשיאות איפ”א, בעקבות סיום תפקידו 

של אשר וקנין ועפ”י מס’ הקולות בבחירות אני נבחרתי אחריו.  אני רוצה להודות לנשיא ולחברי הנשיאות 

על המינוי החדש.  במסגרת תפקידי כנציג שב”ס בנשיאות, אעשה הכל לייצג את חברי איפ”א ואחרים 

מזמני ויכולתי לכלל הפעילות כחבר נשיאות. חברי איפ”א מוזמנים לפנות אלי בכל נושא ואני אעשה 

הכל ע”מ לסייע למתן פתרונות ולשמור על זכויות חברי איפ”א בשב”ס ובכלל בנאמנות ובמסירות.

רכז שב”ס בנשיאות 
פרחאת מוניר, רכז שב”ס

פרחאת מוניר
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מערך  על  סקירה  וקיבלו  “ניר”  וקצינים  לסוהרים  הספר  בבית 
ההדרכה, צפו בתרגיל מדמה אגף, כולל הסבר מפקד הקורס. 
האורחים ביקרו גם במתקני הכליאה של שב”ס: הדרים, רימונים, 
אופק ונווה תרצה.  ברצוני להוסיף ולהדגיש, כי כל האורחים ציינו 
את היחס החם והלבבי , ארוחות מפנקות ותצוגות מעניינות. זו 
ההזדמנות להודות למפקדי היחידות על שיתוף הפעולה וארגון 

האירוח ברמה גבוהה ומקצועית, תודה.    

פעילות איפ”א 
בשב”ס 

אריה רוזנוולד, סגן גונדר
יו”ר סניף איפ”א נציבות שב”ס

ו-1163  הפעילים  מקרב  חברים   2237 ישנם  הסוהר  בתי  בשירות 
חברים מקרב הגמלאים. פעילות איפ”א מתבצעת במסגרת הסניפים, 

כיום קיימים בשב”ס 12 סניפים ובהם  17 יושבי ראש וסגניהם.

 להלן התפלגות חברים לפי האזורים:
 מחוז מרכז – 636

 מחוז דרום – 642

 מחוז צפון – 601

 נציבות – 191
 יחידת נחשון - 167

ימי  היחידות,  וגיבוש  טיולים  לסיבסוד  מופנה  התקציב  עיקר 
או  הסניף  במסגרת  המתבצעים  מורשת  סיורי  נשפים,  ספורט, 
ידי איפ”א. גם  ייחודי בנוסף לשי השנתי הניתן על  לרכישת שי 
במשלחות  והשתתפו  זכו  משב”ס  איפ”א  חברי  מספר  השנה 
איפ”א,  משלחות  בשב”ס  לארח  נרתמנו  לחו”ל,בנוסף,  איפ”א 
המגיעות מחו”ל.  פעילות זו רוכזה על ידי ובשיתוף פעולה מלא 
משלחות  התארחו  בשב”ס  שב”ס.  ודוברות  הנציב  לשכת  של 
הונגריה,  אוקראינה,  טטארסטאן,  פטרסבורג,  סנט  ממוסקבה, 
טורקיה, פולין, גרמניה.  האורחים ביקרו ביחידת נחשון, שם קיבלו 
סקירה על פעילות היחידה והדגמה של אמצעים המופעלים על 
ידי היחידה כגון: תצוגה של כלי רכב מיוחדים ותרגילים של כלבים 
מאולפים לתפיסת האסירים הנמלטים.  בנוסף, ביקרו האורחים 

ס
ב”

ש



422011

אירוח משלחות 
איפ”א ביחידת 

נחשון שב”ס
סרגיי זורבסקי, רב כלאי - מפקד פלגת חרוב
ביחידה  דרכי  את  נחשון.  ביחידת  משרת  אני  שנים  שש  מזה 
על  פיקדתי   2007 משנת  ליווי,  צוות  מפקד  בתפקיד  התחלתי 
ואבטחת  ליווי  מערך  העברת  במסגרת  הוקמה  אשר  דן  פלגת 
לשב”ס.  ישראל  ת”א, ממשטרת  במחוז  בבתי המשפט  עצורים 
מערך  על  שאחראית  פלגה  חרוב,  פלגת  מפקד   2009 משנת 
ליווי ואבטחת עצורים בבתי המשפט של מחוז מרכז. שמי סרגיי 
זורבסקי, רב כלאי. שמי מסגיר כי שורשיי נטועים בברית המועצות 
לשעבר, שם גדלתי עד גיל 17 ובשל היותי דובר השפה הרוסית, 
והסוהרים  ללוות את משלחות השוטרים   - הוטלה עלי משימה 
מרוסיה ומדינות נוספות מברית המועצות לשעבר אשר מגיעות 

לביקור ביחידת נחשון. 

לא לשם סיסמא אומרים כי יחידת נחשון הינה חזית של שירות 
בבתי  שגרתית  בעבודה  ביטוי  לידי  בא  זה  כך  הסוהר,  בתי 
המשפט, שם נחשפים הלוחמים לאמצעי תקשורת מגוונים על 
בסיס יומיומי, כך זה מתבטא גם במשלחות המגיעות להתארח 
בשב”ס. כל משלחת זוכה לביקור ביחידת נחשון על מנת להותיר 
בקרב חברי המשלחת רושם משמעותי על שב”ס ויחידת נחשון 
בפרט. תהליך ההכנה לקבלת פני המשלחת מתחיל ימים ארוכים 
אודות  רקע  נתוני  מקבל  אני  תחילה  ליחידה.   הגעתה  קודם 
המשלחת מיושב ראש סניף איפ”א נציבות, ראש ענף תשתיות 
פרויקט  את  מוביל  אשר  רוזנוולד,  אריה  סג”ד   - טכנולוגיות 
המשלחות בשב”ס. אריה מכיר בחשיבות ומשמעות המשלחות 
וביצוע הביקור  על כן מקפיד לגלות מעורבות בכל שלבי תכנון 

ביחידה עד הפרט האחרון.  בשלב זה אני  אסוף נתונים על ארץ 
מוצאה של המשלחת,  נכנס לאתרים רשמיים של משרד לביטחון 
הפנים של אותה מדינה , קורא כתבות שעוסקות במשטרה ובתי 
הסוהר שלהם. כל זה על מנת לגבש פלטפורמה אינפורמטיבית 
על סביבת עבודתם של חברי המשלחת, תנאי שירותם, סוגיות 

מקצועיות ופערים מבצעיים איתם הם מתמודדים.

רבה  ומיומנות  עשיר  ניסיון  צברו  נחשון  יחידת  ומפקדי  לוחמי   
וביקורים של קבוצות מארגונים שונים  באירוח משלחות מחו”ל 
כולל  אשר  קבוע  אורחים”  קבלת  “סל  קיים  ביחידה  בארץ. 
פרזנטציה באמצעות מצגת)במקרה של משלחות מרוסיה בשפה 
הרוסית(, הצגת יכולות מבצעיות של צוות כלבנים, הצגת יכולות 
ושיטות ההשתלטות על עצורים  של לוחמי היחידה,  קרב מגע 
ורכבי הליווי מסוגים שונים:  וסקירה אמצעיים מבצעיים  פריסה 

משאית, אוטובוס, סוואנה, מרצדס.

משלחות  של  מוצלחת  פנים  וקבלת  באירוח  כי  לזכור  חשוב 
אני לא רק מחויבות מקצועית אלא הרבה מעבר  רואה  מחו”ל 
לזה. כל מבקר, כשברוב המקרים מדובר בקצינים בכירים מדרגה 
ומעלה, הופך להיות שגריר לא רק של שב”ס  שמקבילה לסג”ד 
להעביר  חשוב  לי  היה  ישראל.  מדינת  של  אלא  נחשון  ויחידת 
מסר ברור שמשקף עשייה מורכבת ומקצועית של לוחמי ומפקדי 
מיומנת  מקצועית,  ביחידה  מדובר  כי  תפיסה  לגבש  היחידה, 
בעלת יכולות מבצעיות ומורליות ברמה גבוהה מאוד. לא הפלגתי 
המשלחות,  חברי  באמצעות   , ביקשתי  כאשר  רחוקים  למחוזות 
לתרום את חלקה של יחידת נחשון בחיזוק הקשרים המקצועיים 
בארצות  המקבילים  הארגונים  לבין  ישראל  ומשטרת  שב”ס  בין 
מוצאן של המשלחות. קבענו סטנדרטים גבוהים באירוח משלחות 
מחו”ל  כי קודם כל יחידת נחשון לא יודעת לנהוג אחרת, כי ראינו 
בחברי המשלחות הזדמנות להדק את שיתוף הפעולה הבין ארגוני, 
להעביר מסר שיחידת נחשון הינה יחידה שפועלת בשגרה ובחרום 
ברמת מקצועיות גבוהה מאוד, נותנת מענה בהפרות סדר, עוסקת 

באבטחת 

ובעוצמה רבה  יודעים לפעול באופן חד  היחידה  לוחמי  מאוימים, 
בסוג  תלות  ללא  העצורים  לזכויות  דאגה  תוך  זה  עם  יחד  אך 



43 2011

אשר  מיוחד  גנטי  קוד  קיים  היחידה  ומפקדי  ללוחמי  העבירה. 
מניע אותם בליוויים, בבתי המשפט, באימונים, במבצעים מיוחדים 
ובשעות הפנאי. לאדם סביר מהישוב קיים קושי לפענח את מניעיו 
מוקדמת  בוקר  בשעת  להתעורר  נדרש  אשר  נחשון  לוחם  של 
לוחם  מאוחרת,  לילה  ולעתים  ערב  בשעת  הביתה  ולחזור  מאוד 
ולחזור  לישון שש שעות  כדי  הביתה  מגיע  ארוכות  שעובד שעות 
לסביבה קבועה של חברים בצוות, לאבטח עצורים בסביבה נטולת 
אמצעי אבטחה אך רוויה באיומים וסכנות, לוחמים שהאיום הגדול 
מבחינתם הוא להיות מחוץ ליחידה, לוחמים שמתנדבים למשימות 
מורכבות וקשות, לוחמים שתמיד יודעים מתי הם צריכים להתייצב 
למשמרתם אך לעולם מתי יסיימו אותה. לשיטתי, המניע העיקרי 
לוחמיה,  את  ומלכדת  רוח שמגבשת  ביחידה,  שקיימת  הרוח  הוא 
רוח שהופכת את היחידה מסתם מקום עבודה למשפחה נוספת, 

ודרך  הלוחמים  לגאוות  מקור  אלא  לפרנסה  מקום  שאינה  יחידה 
מיוחדת  ביחידה  רק  לא מדובר  כי  חיים.  חברי המשלחות חשו 
מדובר  כאמור  משימותיה,  עם  היטב  להתמודד  יודעת  אשר 
בקצינים בכירים שראו לא מעט ונחשפו למגוון רחב של מסגרות, 
אך תמיד , בכל משלחת הם ציינו כי לא מדובר בעוד יחידה אלא 
ביחידה בעלת אופי ייחודי וחזק. הם ראו את תהליך התעצמותה 
של היחידה שערך תוך פרק זמן קצר מאוד, התעניינו איך היה 
משימותיה  ואת  היחידה  מצבת  את  לשלש  ואף  להכפיל  ניתן 
ללמוד  ביקשו  משימה,  ביצוע  של  איכות  ברמת  לפגועה  מבלי 
את שיטות הכשרת הסגל ושמירת כשירותם ברמה גבוהה, תנאי 
כל   , שירות הלוחמים, רמת השכלתם, שעות עבודה, אמצעיים 

דבר שיכול לחשוף את סוד הצלחתה של יחידת נחשון.

בסיום אחד הביקורים ניגש אלי קצין בדרגת גנ”מ, מדובר במפקד 
מחוז בטטארסטן)רפובליקה ברוסיה(, הקצין אמר לי” רק לפני 
ראשון שאני  היא מקום  נחשון  ויחידת  בישראל  נחתתי  שעתיים 
לשרוד  מצליחה  ישראל  מדינת  מדוע  הבנתי  כבר  אך  רואה, 
מאחל  אני  המלחמות.  בכל  ולנצח  רבים  אויבים  של  בסביבה 
למדינה שלי יחידה שדומה לנחשון.” אמירתו של קצין רוסי לא 
ואת התרשמותו האישית אלא שיקפה  רק סיכמה  את הביקור 
לא  כלל  נחשון שבדרך  יחידת  ומפקדי  לוחמי  את תרומתם של 
זוכה לפרסום וכותרות בעיתונים אך בטוחני כי נמשיך להשקיע 
כל מאמץ על מנת לשדרג את תפקוד היחידה ולתרום תרומה של 

ממש לביטחונה של מדינת ישראל. 



סיכום שנת 
פעילות סניף 
גמלאי איפ”א

דאלית אל-
כרמל/עוספיה  

ווהבי אמבדא -  יו”ר סניף גמלאי איפ”א 
דאלית אל-כרמל/עוספיה  

ב - 28/10/11 נערך יום כיף ומפגש חברים לרגל חג הקורבן 
שבו סיכמנו שנת פעילות לשנת 2011 מיום כניסתי לתפקיד.

להלן סיכום פעילות הסניף:
1/04/11     נשף שנתי בהשתתפות 160 חברים ובנות זוגם.

2/06/11     סיור לימודי וקטיף דובדבני ברמת הגולן 
                 בהשתתפות 75 חברים.

25/07/11   יום כיף וספורט בראש הנקרא 
                 בהשתתפות 50 חברים.

30/08/11   יום כיף לילדי הגמלאים בשפיים 
                 בהשתתפות 95 ילדים.
12/09/11   יום האשה בחמת גדר 

                 בהשתתפות 54 נשות הגמלאים.
28/10/11   יום כיף ומפגש לרגל חג הקורבן 

                 בהשתתפות 175 חברים ובנות זוגם.

זו שנה מבורכת, שנת מבחן עבורי שהייתה לדעתי מאוד מוצלחת 
כיו”ר סניף. ברצוני להודות לכל מי שעזר לי להרים את האירועים 
הנ”ל, מנכ”ל איפ”א וצוות המנגנון  ובמיוחד חבר הנשיאות וחבר 
חברי  לכל  להודות  ברצוני  בנוסף  נסראלדין.  נסר  מר  הסניף 
הנשיאות שנטלו חלק באירועים הנ”ל סגן הנשיא מר שובל יעקב 

ורכז גמלאים מר כנג’ קבלאן.

יום כיף וסיכום פעילות 
ומפגש לרגל חג הקורבן 
לרגל חג הקורבן סניף גמלאי דאלית-אל כרמל/עוספיא ערך יום 
כלל:   2011. האירוע  פעילות לשנת  וסיכום  ומפגש חברים  כיף 
שי מטעם  חלוקת  החג,  כיבוד עשיר ממטעמי  צהריים,  ארוחת 
באירוע  זוגם.  ובנות  חברים   175 באירוע  הסניף. השתתפו  יו”ר 
נשאו ברכות: יו”ר הסניף אשר סיכם שנת פעילות, נציג הגמלאים 
השייח פואד רכאב, חבר הנשיאות נסר נסראלדין שבירך בשם 
על  הסבר  ונתן  הסניף  יו”ר  פעילות  את  ציין  והנשיאות  הנשיא 
ואיחל  פנים  לביטחון  ולמשרד  לאוצר  הארגון  בין  שכר  הסכמי 

להם חג שמח.
ברצוני לציין שהיה יום מהנה, מגבש ומקרב לבבות בין החברים 

בסניף. חג שמח )כל עאם ואנתם בכיר(

מפעילות 
מועדון גמלאי 

מ”י נצרת עלית 
והסביבה

יעקב פירסט )רכז תרבות באיגוד(

מפעילות המועדון : 
בכל רבעון נערכת מסיבת ימי הולדת לחברים. 

פעם בחודש מתקיימות הרצאות בנושאים שונים.
לימודי מחשב - מהכרת המחשב עד לפוטושופ, קורס מיוחד לפייסבוק 

וקורס צילום.
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סיכום שנה 
גמלאי איפ”א 

חולון בת-ים
שי ישראל יו”ר הסניף

פעילות הסניף איפ”א גמלאי חולון בת-ים
 . ים  בת-  חולון  איפ”א  גמלאי  סניף  השנה  נובמבר  חודש  במהלך 

קיים מגוון גדול של פעילויות לגמלאים שהבולטים בניהם :
בחודש  הזוג  בנות  כולל  גמלאים   100 השתתפו  בו  באילת  נופש 
ספטמבר הנופש הוגדר כהצלחה לאור תגובות החברים, בפעילות 
זו כל חבר קיבל שי חולצת איפ”א.חולקו שי מתקציב הסניף שעון 

קיר מהודר כלל מסגרת לתמונות.
הגמלאים  האיגוד  עם  בשיתוף  בנשף השנתי שקיימנו  נשף שנתי, 
הייתה הענות מלאה. הנשף הוגדר כהצלחה כל הפעילות שמקיים 
ובני  הגמלאים  להנאת  הרווחה  סל  את  להרחיב  מטרתם  הסניף 

משפחותיהם.
במועדון  ולהיפגש  לבקר  ממשיכים  החברים  הגמלאים,  מועדון 
למפגשים  כתובת  ומהווה  הארגונים  משני  חברים  בו  בגמלאים 

ולגיבוש בין הגמלאים הפעילות בו מגוונת ועשירה.

אנו נמשיך לקיים פעילות מגוונת למען החברים זה המקום והזמן 
להודות לאיפ”א ולאיגוד על הסיוע שקבלנו מהם, ולסגן היו”ר שלמה 
דוד אילוז. המועדון  ולמנכ”ל איפ”א מר  בלילי על שיתוף הפעולה 
פתוח בימי א’, ג’ בין השעות 09:00-13:00 יום ד’ בין השעות -16:00

19:00, רח’ קפלן 2 חולון- טלפקס:  03-5033173.

סיכום פעילות 
סניפי גמלאי 

איפ”א שפלה 
רבתי

שלמה טיפטי יו”ר סניף יבנה רחובות
בשם ראשי הסניפים והסגנים 

13 יצאנו  גמלאי איפ”א שפלה רבתי, בין התאריכים 17.2.11 - 
230 איש חברי  לנופש במלון לאונרדו פלאזה אילת השתתפו  
רויאל”  “סאן  באולמי  המשפחה  יום  הגמלאים.  ואיגוד  איפ”א 
 260 השתתפו  איפ”א.  בסבסוד   28.2.11 בתאריך  בראשל”צ 
ומאפה  קפה  כיבוד  כולל  הזוג  בנות  עם  איפ”א  חברי  גמלאים 
בין  אופנה.  ותצוגת  אומנותית  הופעה  עם  צהריים  וארוחת 
פלאזה  לאונרדו  במלון  לנופש  יצאנו   20  –  23.3.11 התאריכים 
ים המלח, השתתפו 200 גמלאים חברי איפ”א ואיגוד הגמלאים. 
כולל  לירושלים  ומורשת  לימודי  לסיור  יצאנו   17.5.11 בתאריך 
הגמלאים.  ואיגוד  איפ”א  חברי   260 השתתפו  צהריים   ארוחת 
בין התאריכים 13.7.11 – 12 יצאנו בשני מחזורים ליום כיף וסיור 
כולל  איפ”א  בסבסוד  מדבר  נווה  ובמרחצאות  בנגב  מורשת 
בנות  עם  איפ”א  חברי  גמלאים   170 השתתפו  צהרים  ארוחת 
הזוג, לכל חבר חולק כובע עם הלוגו של איפ”א. בין התאריכים 
השתתפו  בצפון.  גלעדי  בכפר  במלון  לנופש  יצאנו   4  –  7.9.11

 11.9.11 בתאריך  הגמלאים.  ואיגוד  איפ”א  חברי  גמלאים   252
באולמי מופת ברחובות נערך כנס הצדעה לגמלאי מרחב שפלה 
בחסות מפקד מרחב שפלה תנ”צ שמעון בן הרוש השתתפו 250 
גמלאים חברי איפ”א ואיגוד הגמלאים, האירוע סובסד ע”י איפ”א 
ואיגוד הגמלאים האירוע כלל כיבוד ותוכנית אומנותית ותזמורת 

משטרת ישראל.
בראשל”צ  סיטי  בסינמה  האישה  יום  נערך   14.9.11 בתאריך 
בסבסוד איפ”א רכז  תרבות, השתתפו 150 חברות איפ”א ונשות 
חברי איפ”א כולל ארוחת בוקר  וצהריים, תוכנית אומנותית והצגת 
סרט. בין התאריכים 29.11.11 – 28 יצאנו ליום ספורט ובריאות 
לחמי טבריה בסבסוד  רכזת ספורט איפ”א כולל ארוחת בוקר 
בנות  איפ”א עם  גמלאים חברי   250 וארוחת צהריים השתתפו 
רויאל” בראשל”צ  “סאן  באולמי  נערך   25.12.11 הזוג. בתאריך 
נשף שנתי וסיכום שנת עבודה בסבסוד איפ”א ואיגוד הגמלאים, 
חברי  הגמלאים,  איגוד  וחברי  איפ”א  חברי  גמלאים   450 כ- 

נשיאות איפ”א, הנהלת איגוד הגמלאים ואורחים.
במשך השנה ערכנו ביקור חולים גמלאים חברי איפ”א מאושפזים 

והוענק להם שי בשם נשיאות איפ”א, ויושבי ראש הסניפים.
על  איפ”א  לנשיאות  מיוחד  ותודה  במלאכה  לעוסקים  תודה 

העזרה וההיענות ושיתוף הפעולה להצלחת כל האירועים.

 
הרבה טיולים:

טיול לגלבוע , כולל ביקור בעתיקות בית שאן 
3 ימי נופש בראש הנקרה . וטיול באתרים המקסימים בצפון.

טיול לחו”ל איטליה.
ביקור בגשרים התלויים ) זה לא בחו”ל( זה בנשר   )ליד חיפה(.

רצ”ב חלק קטן מהפעילות במועדון. לציין את נושא הדו קיום במועדון 
המשתתפים בכל הפעילויות יהודים וערבים ובנות בני זוגם.

כל זאת בניהולו  המסור של מנהל המועדון שלום ברטוב.
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סיכום פעילות 
סניף איפ”א

גמלאי קריות
דנן סימון - יו”ר הסניף

בסניף הקיים בוצעו פעילויות לחברי איפ”א בשיתוף איגוד הגמלאים 
צדיקים  קברי  ביקורי  וטבריה,  המלח  ים  לאילת,  טיולים  כייף,  ימי 
צפון ודרום. במסגרת תיירות חו”ל  יצאו קבוצות לאיטליה, בולגריה 
שבעי  היו   לא  וחלקם  תעופה  קשרי  חברת  עם  בראווה  וקוסטה 
רצון. לפני החגים ביצענו ביקורי חולים עם חלוקת שי איפ”א. הייתה 
ולעודד  להמשיך  חשוב   וזה  שביקרו  מהגמלאים  רבה  התרגשות 

ביקורי חולים.

סיכום פעילות 
לשנת 2010/2011

לסניף גמלאי 
איפ”א 

גליל מערבי
אבו ריש מחמד, יו”ר סניף גמלאי 

איפ”א גליל מערבי
הפעילות לשנת 2010 :

הגולן  ברמת  צדיקים  בקברי  לביקור  יצאנו  יוני  חודש  בתחילת 
השתתפו למעלה מ 90 איש חברי איפ”א ובנות זוגם ביקרנו בנבי 
וארוחת צהורים בקיבוץ  נבי שועיב  יודא,  נבי  יעפורי,  נבי  חזורי, 
לברצילונה,  מאורגן  לטיול  יצאנו   08/06/2010 ב  גולן.  מרום 
חברי  רובם  איש   45 השתתפו  בטיול  בספרד  בראבה  קוסטה 

איפ”א ובנות זוגם הטיול הייה מוצלח והאנשים מאוד נהנו.
במהלך חודש ספטמבר 2010 יצאנו לנופש במלון גני ים המלח 
למשך חמישה ימים הקבוצה מנתה מעל 50 איש והאירוח הייה 

מעולה והאנשים מאוד נהנו מהמלון .

הפעילות לשנת 2011:

סיכני מטבח לכל  2011 חילקנו שי סט  במהלך חודש אפריל  
חברי סניף גליל מערבי קרוב ל 250 חבילה אשר חולק על ידי 
יו”ר הסניף וחלק על ידי העוזרים מכפרים אחרים וחלק נשלח 

בדואר לבתי החברים האנשים מאוד היו מרוצים מחלוקת השי. 
בשני  איש   90 מעל  שמנתה  בקבוצה  יצאנו   21/06/2011 ב 
אוטובוסים לביקור בקברי צדיקים ברמת הגולן ביקרנו בניבי חזורי, 
נבי יעפורי, נבי איליא ועלינו לתצפית בהר החרמון לעבר שטח 
הסורי לאחר תיאום עם מח”ט החרמון ובאישור שלו עם הדרכה 
של אחד הקצינים, האנשים מאוד נהנו וביקשו להמשיך במסורת 
זו. ב 27/07/2011 ארגנו נשף משותף איפ”א עם איגוד גמלאי 

המשטרה ושב”ס והשתתפו קרוב ל 600 איש בסניף גליל מערבי 
השתתפו קרוב ל 200 איש חברי איפ”א ובנות זוגם במעמד נשיא 
איגוד הגמלאים וסגן נשיא איפ”א מר שובל יעקב + חברי נשיאות, 
ארוחת ערב הייתה עשירה והאנשים מאוד נהנו מהאירוח כמו כן 
קנינו שי צנוע לאנשים סט מצעים למיטה האנשים היו מרוצים 
מהמתנה ומבקשים להמשיך ולתכנן אירועים מסוג זה יחד עם 
הקשר  את  מהדק  זה  אירוע  כי  ושב”ס  משטרה  גמלאי  איגוד 
והרי  איטליה  לצפון  מאורגן  לטיול  יצאנו   23/08/2011 ב  בינינו. 
ובנות  איפ”א  חברי  רובם  איש   44 מנתה  הקבוצה  הדולימיטים 
והאנשים  מדהימים  נפלאים  היו  בהם  שביקרנו  המקומות  זוגם 
מאוד היו מרוצים מטיול המאורגן לאיטליה. ב 13/09/2011 יצאנו 
50 איש רובם  לנופש במלון גנים בים המלח הקבוצה מנתה כ 
חברי איפ”א ובנות זוגם הנופש הייה משותף יחד עם סניף מרכז 
גליל האנשים מאוד נהנו מהאירוח ומקבלת הפנים הארגון היה 
רכז  וגם  משרדו  וצוות  אילוז  דוד  המנכ”ל  של  בעזרתו  מוצלח 

גמלאים כנג’ קבלאן ורכז נסיעות אלכס זלקוביץ. 
תודה בשמי ובשם הקבוצה על העזרה שנתתם להצלחת נופש זה.
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בול איפ”א ישראל 
לציון 50 שנים 
להקמת הארגון
דר’ ערן ישראל מזכ”ל  איפ”א

שנים   50 לציון  בול  הפקת  על  שוקד  הבולאי  השירות 
ארוך  תהליך  היא  בול  הפקת  בישראל.  איפ”א  לייסוד 
בתחקיר  ולאחר  שרים  וועדת  באישור  המתחילה  מאוד, 
בדומה  מורכבת,  הדפסה  מעצבים,  מכרז  ההפקה,  אנשי 

להדפסת כסף. התהליך כולו יכול להמשך שנתיים.
איפ”א ישראל פנתה לשירות הבולאי לפני שלוש שנים עם 
אישור קיום הקונגרס העולמי בישראל. הכוונה היא לפתוח 
העולמי  בקונגרס  ישראל  לאיפ”א  שנה   50 אירועי  את 

באילת בספטמבר 2012.
תופק  וסביבו  בעולם  מסוגו  הראשון  יהיה  איפ”א  בול 
הידידות.  ולשבוע  הקונגרס  לבאי  המרכזית  התשורה 
מהבול יופק דף מזכרת, מעטפת יום ראשון, קונטרס בולים 
לציון  אחד  מזכרת  דף  איפ”א  עבור  הופק  היום  עד  ועוד. 
מסדרת  בולים  קונטרס  הופק  השנה  לארגון.  שנים   40
“הבול-שלי” עם דגלי 63 המדינות החברות באיפ”א לרגל 
הקונגרס העולמי שיערך בישראל בשנה הבאה. לראשונה, 
בולים  לאספני  גם  הקונטרס  הפקת  לאשר  התבקשנו 
הבולים שהופק בכמות  קונטרס  גדולה.  הייתה  וההצלחה 
ידי באי  ונחטף על  מוגבלת חולק בכנס העולמי ברומניה 

הכנס.
רב,  ערך  בעלי  בהיותם  הוא  בולאיים  פריטים  של  היתרון 
מצומצמות  בסדרות  המופקים  פריטים  הזמן.  עם  העולה 
יקרות באופן מיוחד. הבול יצא לאור בחודש אוגוסט 2012 

ויש למה לצפות.

זו ההזדמנות לזכות בפרס יקר ערך ולפרסם 
בעולם משטרות  ב-63  מצטיין  מאמר 

וועדת התרבות העולמית הכריזה על תחרות מאמרים קצרים 
בשתי קטגוריות:

1. קטגוריה  מקצועית:
ניתן למצוא את  , האם   9/11 נושא המאמר: בעידן שלאחר 
הגנת  לבין  קפדניות   ביטחוניות  בדיקות  בין  הנכון  האיזון 

החברה ושמירה על זכויות האדם?

2. קטגוריית סיפור בלשי:
הנושא חופשי, כיד הדמיון הטובה של הכותבים.

כללי התחרות:
1. שם התחרות: “איפ”א – תחרות מאמרים קצרים” התחרות 

פתוחה לכלל חברי איפ”א.
2. המאמרים הכתובים צריכים להיות בין 1000 ל- 1500 מילים 
, מודפסים בוורד. המאמר חייב להיות בעברית או באנגלית )או 
מתורגם לאנגלית(. בנושאים מקצועיים דרוש מאמר שנכתב 
במיוחד לתחרות ולא פורסם קודם. התחרות באיפ”א ישראל 

תתקיים בעברית, )ניתן להעביר כתבות גם באנגלית(.
3. המאמרים יועברו בדוא”ל למזכירות איפ”א ישראל

תחרות  לציין  נא   .info@ipa-israel.org.il לכתובת: 
מאמרים בינלאומית. את המאמרים יש להעביר עד ל-1.4.12  
בפרסים  יזכו  קטגוריה,  בכל  המצטיינים,  המאמרים  שני   .4
ותעודות, יתורגמו לאנגלית, בצורה מקצועית וישלחו לתחרות 
סגל  הם  הבינלאומית  בתחרות  השופטים  הבינלאומית. 

האקדמיה המשטרתית של פינלנד.
לנציגי  יוענקו  הבינלאומית  בתחרות  לזוכים  הפרסים   .5
2012 באילת,  הסניפים בקונגרס העולמי שיערך בספטמבר 

ישראל.
ויזכו  בעולם  איפ”א  סניפי  לכל  ישלחו  הזוכים  המאמרים   .6

להתפרסם בכל אמצעי התקשורת של איפ”א .

בתחרות הקודמת, שנערכה לפני חמש שנים, זכתה 
איפ”א ישראל במקום השלישי. הישג נאה למאמר 
מרצים  שני  ליד  וזכה  לאנגלית  שתורגם  בעברית, 

לקרימינולוגיה מאוניברסיטאות באנגליה.

תחרות 
בינלאומית
 מאמרים

 קצרים 2012
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תוצאות תחרות 
הצילום העולמית 

של איפ”א 2011
דר’ ערן ישראל מזכ”ל איפ”א

עשרות  הסתיימה.   2011 לשנת  העולמית  הצילום  תחרות 
משטרה  ויחידות  איפ”א  בסניפי  מוצגות  בינלאומיות  תערוכות 
המצטיינים.  הצילומים   50 את  מציגות  התערוכות  בעולם. 
התערוכה הראשונה, נפתחה על ידי נשיא איפ”א העולמי בכנס 

העולמי ברומניה.
ולא  מישראל  לצלמים  שייכים  המצטיינים  מהצילומים  מחצית 
כמות  כאשר  צלמים,   400 מעל  השתתפות  בתחרות  בכדי. 
הסניף   . ה-4,500  את  עברה  לתחרות  שהוגשו  הצילומים 
הישראלי מקיים תחרות צילום אחת לשנה, כך שלתחרות הגיעו 

מיטב הצילומים של צלמי איפ”א בישראל.
קיום תחרות מקדימה, מקלה על צוות השופטים וגם על הסניף 
בפייסבוק  פורסמה  התחרות  השנה,  הצילומים.  את  השולח 
וועדת התרבות העולמית. באופן  ובאתר  ישראל  איפ”א  באתרי 
זה התחרות נחשפה לכל חבר איפ”א המחובר לרשת החברתית. 
הסניף  חברי  לכלל  המקומי  הסניף  של  הודעה  נדרשה  בעבר 
בדבר התחרות והתוצאות היו בהתאם. השפעת הרשת החברתית 

צילום כללי:

ניכרת מאוד בכמות המשתתפים ובאופן משלוח הצילומים. 
הצילומים  משלוח  את  וניהל  ריכז  המקומי  הסניף  בעבר,  אם 
לתחרות, הפעם, כל חבר איפ”א יכול היה לשלוח צילומים ישירות 
ואכן הגיעו צילומים רבים של חברי איפ”א ישירות לתחרות וחלקם 

אף זכו במקומות מכובדים, כולל מקומות ראשונים בתחרות.
רוכזה  והיא  וועדת התרבות העולמית  ידי  התחרות מנוהלת על 
השנה על ידי כותב שורות אלו בישראל. השופטים היו מניו-זילנד 
בראשות ברוס האטון, נשיא איפ”א ניו-זילנד בעבר וצלם איכותי 
לכשעצמו. כל הצילומים נשלחו לישראל, כל צלם קיבל מספר 
והקובץ עם הצילומים שלו נשלח לניו-זילנד עם קוד וללא שם או 
סניף. השיפוט בניו-זילנד נעשה בסבבים, כאשר בכל שלב עולים 
חלק מהצילומים לשלב הבא, עד לשלב 50 הטובים ביותר. שם 

נבחרו הצילומים המצטיינים לפי הקטגוריות, משטרה וכללי.
הצילום  בתחרות  הצטיינות  של  היסטוריה  יש  ישראל  לסניף 
את  יש  שלנו  בטוח  לא  אחרים.  בדברים  גם  כמו  העולמית, 
שלוקח  הסניף  אנחנו  ספק  ללא  אבל  ביותר,  הטובים  הצלמים 
את הדברים ברצינות הרבה ביותר. הסניף שמתחרה בנו ברמת 
מידי  תחרות  מתקיימת  הסניפים  בשני  ניו-זילנד.  הוא  הרצינות 
שנה וכך יוצא שלתחרות העולמית, המתקיימת אחת לשנתיים, 
שעברו  ביותר,  האיכותיים  הצילומים  את  הללו  לסניפים  יש 
ונונו,  מאיר  היה  השנה,  הגדול  הזוכה  בקפידה.   ונבחרו  שיפוט 
ששישה צילומים שלו נכנסו ל-50 המצטיינים. הצלם עם כמות 
הצילומים המצטיינים הרבה ביותר בנוסף לכך הוא זכה במקום 
השני העולמי בצילום משטרתי. אחריו הכניסו שני צילומים, כל 
אחד, ל-50 המצטיינים: גיורא ישראל, כפיר אריה, אדר יהלום. 
דוד  בוחבוט שלמה,  כהן,  איתן  מיכל,  כהן  למצטיינים הצטרפו: 
עידן, אמנון זיו ויאיר גוטמן. הפרסים למצטיינים מישראל הוענקו 

בנשיאות איפ”א ישראל. להתראות בתחרות הצילום הבאה!
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צילום משטרתי:



הסכם יחסי ממון
עו”ד חיים קנת, יועמ”ש איפ”א

נפרדים  זוג  בני  כאשר  וממון,  נכסים  בנושא  במשפחה  סכסוכים 
דבר שכיח.  הינו  לסיום,  יחסיהם המשותפים  את  להביא  ומעוניינים 
ברוב המקרים, מתעוררת בעיית חלוקת הרכוש והריב בין בני הזוג 
חולש  ואשר  ומתמשכות  יקרות  המשפטיות,  לערכאות  מתפתח 
המשפט  בית  ושל  הרבני  הדין  בית  של  סמכותם  תחת  במקביל, 
לעניינים מקומיים.  הבעיה גדולה עוד יותר, כאשר אנו באים לחתן 
את ילדינו וכאשר לצד אחד יכולת כלכלית גדולה יותר מלצד השני, 
כאשר צד אחד הינו בעל רכוש כגון דירה/בית ו/או שההורים של אותו 
צד מעוניינים ויכולים לממן רכישה של דירה/בית, בעוד שלצד השני 

אין את היכולת הכלכלית הזו.
מה קורה כאשר במקרה כנ”ל, בני הזוג נקלעים למריבה, זמן קצר 
עימו  שהביא  הצד  האם  נישואיהם.  בהמשך  ו/או  נישואיהם  לאחר 

כספים ו/או רכוש, יפסידם ואפילו בחלקם, לצד השני.
חוק יחסי- ממון בין בני-זוג, התשל”ג- 1973, מסדיר את נושא איזון 
פוקעים  הנישואין  כאשר  לאיזון,  הזכות  ואת  זוג  בני  בין  המשאבים 
וקובע כי עם פקיעת הנישואין, עקב גירושין או עקב מותו של בן- 
זוג, יהיה כל אחד מבני הזוג, זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי בני 
הזוג.  פסיקת בית המשפט קובע כי כל רכוש מכל סוג אשר נצבר 
במהלך חיי הנישואין, שייך לשני הצדדים, בלא חשיבות על שם מי 
הוא רשום. בדרך כלל  דירת המגורים של בני זוג היא הנכס העיקרי 
של התא המשפחתי. בית המשפט מורה  בדרך כלל על איזון כלל 
הרכוש, ומתחשב ברכוש המשותף של הצדדים. הרישום לכשעצמו 
למנוע  כדי  בו  אין  אחר,  מקום  בכל  או  המקרקעין  רישום  בלשכת 
חריגים,  יש  זה  לכלל  הרכוש.  מלוא  של  הזוג  בני  בין  שווה  חלוקה 
אשר מוציאים מאיזון המשאבים בין בני הזוג, את הנכסים שהיו להם 
ערב נישואיהם או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת נישואיהם וכן 
גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, 
או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק בשל נזק גוף, 
או מוות ונכסים שהצדדים הסכימו בכתב, ששוויים לא יאוזן ביניהם. 
כלומר, כאשר זוג הנישא רוכש דירה/בית או כל רכוש אחר, בפקיעת 
מן  היוצא  רכוש.  מאותו  למחצית  זכאי  ככלל,  הזוג,  בן  הנישואין, 
הכלל, מעוגן בעיקר בפסיקת בתי המשפט, אשר התפתחה במשך 
השנים ואשר דורשת הוכחה ברמות שונות להוכחת העובדה, כי לא 
נתקבל  או  נרכש  הנכס  כי  ו/או  הזוג  בני  של  בכספים  שיתוף  היה 
לפני מועד הנישואין ובתנאי שלאחר הנישואין, לא השקיעו בני הזוג 
באותו נכס מכספם המשותף, למשל תשלומי משכנתא, שיפוץ ו/או 
השבחת הנכס. נושא זה הורחב בחקיקה, לא רק למקרה של פקיעת 
או  הזוג  בני  שבין  ביחסים  קרע  נתגלע  כאשר  גם  אלא  הנישואין, 
שבני הזוג חיים בנפרד, אף אם תחת קורת גג אחת, במשך תקופה 
מצטברת של תשעה חודשים לפחות, מתוך תקופה רצופה של שנה. 
בעיה זו מדאיגה ומטרידה זוגות רבים ובמקביל הורים, אשר נתקלים 
בבעיה זו, כאשר ילדיהם עומדים לפני נישואין והם נזקקים לרכוש 
נכס בעבורם וקיים החשש, כי נישואים אלה לא יחזיקו מעמד ו/או 
מפקיעתם בעתיד. לשם כך, דאג המחוקק  לחיקוק חוק יחסי-ממון 
הרכושית  החלוקה  את  מסדיר  אשר   ,1973 התשל”ג-  בני-זוג,  בין 
רישומם  לאחר  מסוימים,  ובמקרים  נישואיהם  לאחר  הזוג,  בני  בין 
מאושר  להיות  חייב  נשואים,  זוג  בני  בין  הסכם  ברבנות.  לנישואים 
זוג, אשר  ע”י בית המשפט לענייני משפחה, בעוד שהסכם בין בני 
ו/ בציבור  ידועים  זאת,  לעומת  ברבנות.  יאושר  לנישואין,  רשומים 

או בני זוג החיים ביחד, חוק זה אינו מקנה פיתרון, אך פסיקת בתי 
1976 בשיתוף עם חוק  לחוק הנוטריונים תשל”ו-  המשפט בצירוף 
החוזים )חלק כללי( התשכ”ג- 1963, מאפשר לבני זוג החיים יחדיו 
הסכם  לערוך  ברבנות,  לנישואים  רשומים  או  נשואים  אינם  ואשר 
אשר יאושר ע”י נוטריון. הסכם יחסי הממון בין בני זוג, הינו הסכם 
הנעשה לפני הנישואין ואשר מסדיר למעשה את היחסים הרכושיים 
שווה,  חלוקה  לא  כלומר  בחוק,  בדרך הקבועה  הזוג, שלא  בני  של 
אלא חלוקה עפ”י ההסכם. הסכם זה מחייב את הצדדים, במקרה 
של פירוד ו/או פקיעת הנישואין. ההסכם למעשה קובע את השיתוף 
ואת הזכויות הרכושיות, לגבי רכוש הצדדים המפורט בו ו/או העתידי 
להירכש ע”י בני הזוג ומסדיר את החלוקה בינהם במקרה של מוות, 
קרי,  נשואים,  לא  זוג  בני  בין  הסכם  הנישואין.  פקיעת  ו/או  פרידה 
הסכם לחיים משותפים מסדיר לא רק את החלוקה של הרכוש אלא 
גם את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד )במידה ויהיה(, 
ידועים  בהיותם  שנצבר  הרכוש  וחלוקת  המשותף  הרכוש  חלוקת 
להבדיל  זה,  הסכם  ועוד.  הצורך(  )במידת  מזונות  תשלום  בציבור, 
מהסכם בין בני זוג נשואים, אינו כפוף לאישור של כל גוף מוסמך, 

ומספיק איות בפני נוטריון.
כפי שאמרנו לעיל, כאשר בני זוג לא עשו הסכם-ממון, יראו אותם 
כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי החוק, כלומר ברוב המקרים 
חלוקה שווה בין בני הזוג, גם אם הרכוש נרכש מכספים של אחד 

מבני הזוג או מהוריו כמתואר לעיל.
אצל  לערכו  ויש  יתר  חשיבות  יש  זוג  בני  בין  ממון  הסכם  לעריכת 
עו”ד בקיא בנושא זה,שכן מדובר במסמך בעל חשיבות רבה הטומן 
הצדדים  גורל  על  להשפיע  שעשויים  גדולים   כסף  סכומי  בתוכו 
ו/ טריים  זוג  בני  בין  במיוחד  ממון  הסכם  בעריכת  גדולה.  השפעה 

או שעומדים להינשא, אשר האהבה בינהם פורחת, הינה קשה יותר, 
להתדר  יצליחו  לא  והצדדים  במידה  רק  חשיבות  להסכם  את  שכן 
בעתיד. נושא הסכם הממון גורם לעיתים לאי נעימויות בין בני הזוג 
הטרי, אך קיימת חשיבות בעריכתו וזאת כדי לפתור בעיות ומריבות 
בעתיד במקרה הצורך. יתרון נוסף בהסכם הממון, הינו מניעת ריב 
וסחיטה של בן הזוג.  כאשר הנישואין אינם מצליחים ו/או עולים על 
הצד  ממון,  הסכם  של  בהיעדרו  הצדדים.  בין  יריבות  קיימת  שרטון 
המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות 
בחירותו. במידה וקיים הסכם ממון, ניתן לכפות את ביצועו ואת תנאיו 
הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים 

ולדרוש יותר ממה שהוסכם.
כאשר מדובר על בני זוג הנישאים בנישואים שניים, גודלת החשיבות 
לשני  ו/או  לאחד  לרוב  הזוג.  בני  בין  ממון,  יחסי  הסכם  בעריכת 
על  כלל  בדרך  יגן  הסכם ממון,  קודמים.  מנישואים  ילדים  הצדדים, 
ילדים מנישואין קודמים, יבטיח את עתידם מבחינה רכושית )ירושה( 
ואף יביא ליחסים טובים יותר בין הצדדים כאשר מצב הדברים לגבי 

חלוקת הרכוש בינם ובאשר ליורשיהם הינו מוסדר וברור. 
הנזק  על  מונים  פי  עולה  ממון  יחסי  הסכם  עריכת  ותועל  עלות 

וההוצאות אשר יכולים להיגרם במידה ואינו קיים.

עו”ד חיים קנת
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A year has passed since the horrible day when 
commanders and cadets of the Israeli Prison Service (IPS), 
along with police forces, were tasked with the mission to 
save lives in ”Damon” prison, during the Carmel forest 
fire - the largest fire in the history of Israel. From this 
mission, thirty seven IPS officers, three Police officers, 
two firemen, a volunteer teenage fire fighter and the bus 
driver who drove the IPS officers’ bus - have not returned.
Forty four fallen. It is an incomprehensible number. Each 
figure is a name, a life story cut short, dreams severed 
and families left bereaved and hurt. Today, one year after 
the tragedy, a day of bleakness and sadness and a day of 
bravery and courage, a memorial service was held, with the 
attendance of Israel’s Prime Minister and the minister of 
public defense, to commemorate the disaster.
The PEB has decided, following a recommendation from the 
IPA board of the Israeli section, to give the IPA World Prize 
to the families of the fallen Police officers and to the families 
of the IPS officers who died that tragic day. In this journal we 
review the Prize award ceremony, which was held in Israel, 
with the presence of the International President and the 
President of the Israeli section. 
A regular column of the journal provides a complete, 
informative, up to date and unbiased by organizational or 
other limitations, image of news and updates regarding 
salaries and pensions. Moments before this journal was 
sent to print, we received an update of an agreement 
signed between the Israeli military and the Israeli Treasury, 
changing the indexation method for the IDF veterans, 
arranging the payment of severance erosion, including full 
linkage. This agreement applies to the Israeli Police and 
Prison Service pensioners as well.
The IPA summarizes the passing work year, which comes 
into expression in parts of this journal relating to various 
areas of activity, and a look on work and activity plans for 
2012. International Relations continue to be a leading field 
of the IPA, an area where the IPA has relative advantage 
over other police and prison service organizations. The 
goal is to allow more members to enjoy the wide variety 
of activities in this field, including delegations, subsidized 
trips abroad, hospitality in IPA apartments worldwide and 
networking and personal relations with IPA members in 
different branches. Special thought is given to arranging and 
sending homogenous groups to trips abroad.
Once a year, in a different country every time, we hold 
the I.E.C., and once every three years, the W.C. In 2012, 
the W.C will be held in Eilat, the southernmost, always 
sunny, perfect vacation city in Israel. Participates of the 
W.C are representatives of all the member sections of the 
organization. The Israeli section has an esteemed status 
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in the PEB. Between the years 1991 and 1997 I had the 
honor to officiate on the PEB and my last role was as the first 
vice International President. After a long break period, the 
Israeli section is represented in the PEB once more, after Gal 
Sharon was elected for the role of third vice International 
President on 2009. We believe that our representation on 
the PEB will continue .
On the I.E.C which was held this year in Romania, the Israel 
section of IPA was mentioned, particularly in fields of sport. 
Israeli IPA members also won first place on IPA international 
photography competition, and in this journal you can find 
a review of the contest and the winning photographs.   
The IPA Israel section was visited by several delegations. 
Moscow, Poland, Hungary, The Republic of Tatarstan, and 
Ukraine are among others, and this is also covered in this 
journal. The delegations visits in Police and IPS facilities and 
met with the organizations command.
Another major field of the IPA is veteran activities, planned 
and performed both by the IPA Pensioners Region and by 
cooperation with the Israeli organization of the retired police 
and prison officers. This year, we began hosting shared balls 
for both organizations, on which you can read about in this 
journal. I recommend you read the words of the Executive 
Director of the IPA Israeli section, David Eluz, informing us in 
detail about special offers and sales unique to IPA members, 
and agreements signed by the IPA for the benefits of its 
members. It’s important to note that we have established 
an IPA Members Email Data Base, enabling us to easily 
keep in touch with members, and aiding in issuing new IPA 
membership cards. The IPA secretarial team, headed by Mr. 
Eluz, performs in a highly professional manner in these areas 
and for that we owe them our gratitude.
The IPA journal is published quarterly and gives central 
stage to relevant information for members, emphasizing 
IPA activities and other useful updates in various fields of 
interest, including salaries and pensions of Police and Prison 
Service members and pensioners. Parallel to publishing 
the journal, we will continue developing and upgrading 
our internet website, making it friendlier and faster in 
communicating information to members, we’ll expend 
online services provided to members, and also increase our 
involvement on Facebook and other social networks.
My gratitude is given to the active people of the organization, 
carrying on their shoulders the wide load of the IPA activities 
and operations, for the benefit of all members, and also to 
the many volunteers - especially in the field of International 
Relations.
I hope 2012 will be fertile with successful work, activities 
and makings, and the IPA will continue operating with our 
motto “Service Through Friendship” (Servo Per Amikeco).51 2011
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