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ארבעה  ישראל  לכנסת  נכנסו  לאחרונה,  שנערכו  בבחירות 
אהרונוביץ  יצחק  ישראל.   משטרת  של  לשעבר  ניצבים 
מליכוד ביתנו, מיקי לוי מ"יש עתיד", משה מזרחי מהעבודה 

ודוד צור מהתנועה.

לשעבר  אלופים  כניסת  של  בעבר  שהייתה  למגמה  בניגוד 
משטרת  בוגרי  של  רצינית  להשפעה  עדים  אנו  לפוליטיקה, 

ישראל.

למען  השדולה  את  יהוו  אשר  אלה  כנסת  לחברי  ברכות 
השוטרים והסוהרים בכנסת ישראל בעוצמה גדולה מבעבר.

בהזדמנות זו יש מקום להודות למי שהיה יושב ראש השדולה 
על  הפעם,  נבחר  שלא  ביבי,  אריה  הכנסת  חבר  בכנסת, 
יוזמתו בהקמת השדולה ופעילותו הרבה בתחום זה שהביאה 

להישגים רבים.

בחודש ספטמבר נערך הקונגרס העולמי של איפ"א בישראל 
וזאת לציון חגיגות 50 שנה לסניף ישראל באיפ"א. בקונגרס 
בקונגרס  מדינות.   מ-62  ואורחים  חברים  כ-450  השתתפו 
נבחרה רפ"ק גל שרון לתפקיד סגן ראשון לנשיא העולמי. אני 
מאחל לגל הצלחה במילוי בתפקידה וכמי ששימש בתפקיד 
קשה  התפקיד  כמה  עד  יודע  אני  לפניה  שנים  מספר  זה 

ומחייב. 

את סניף ישראל ייצגו בקונגרס הנשיא מר יעקב טרנר, ד"ר 
 ישראל ערן ועו"ד חיים שמולביץ. בבטאון סקירה בנושא זה.

בחודש אוקטובר נערך הקונגרס העולמי של ארגון בתי הסוהר 
בראשותו  משלחת  ייצגה  ישראל  שב"ס  את  כאשר  העולמי 
של הנציב רב גונדר אהרון פרנקו. עו"ד חיים שמולביץ הינו 
חבר הנשיאות העולמית והיועץ המשפטי העולמי של הארגון. 

פרטים נוספים בבטאון.

מדור קבוע בבטאון הוא עדכונים בנושאי שכר פעלים וגמלאים 
הנגדים,  שכר  לעניין  ההסדרים  על  פירוט  ניתן  זו  במסגרת 
הדין  בבית  המתנהלת  התביעה  הצוברת,  הפנסיה  הסדר 
השוטרים  נשות  הגמלאים,  איגוד  איפ"א,  בתמיכת  לעבודה 
וקרנות הסוהרים לקבלת התוספת השכרית בשיעור של כ – 
7%, תוספת המשולמת בצה"ל מ 2006. ניתן עדכון גם לעניין 
ההסדר  עפ"י  שישולמו  התשלומים  לרבות  הגמלאים  שכר 
2013 וההפרשים וכן ההטבה המיוחדת  החדש החל מינואר 

בגובה 500 ₪ שתינתן בימים אלה.

בינלאומיים,  אירועים  לעניין  עדכונים  למצוא  ניתן  בבטאון 

ובחו"ל,  בארץ  וספורט  תרבות  אירועי  משלחות,  חילופי 
פעילות רווחה והפעילות בסניפים.

פרק נכבד ניתן לנושא פעילות הגמלאים ודיווחים על פעילות 
לבטאון  ושב"ס.  המשטרה  גמלאי  איגוד  יו"ר  ברכת  וכן  זו 
מצורפת בנפרד חוברת הטבות המרכזת עבור החברים את 
שהחברים  ע"מ  זאת  באיפ"א,  כחברים  זכאויותיהם  מכלול 
כחברים  להם  המוקנות  ההטבות  מירב  את  למצות  יוכלו 
בארגון. הכח הכלכלי של הארגון מנוצל למגוון מבצעי הוזלה 
שונים  ליעדים  מוזלים  מאורגנים  טיולים  השונות,  ברשתות 
קארד  איפ"א  וכרטיס  מוזלים  ונופש  תרבות  אירועי  בחו"ל, 

נטען.

תעודת  שונים,  ביטוחים  על  מידע  בחוברת  מפורסם  כן  כמו 
אירוח  דירות  שנתי,  שי  מזון,  תווי  החדשה,  בינלאומית  חבר 

בחו"ל ומידע כללי על הארגון.

אנו מתכננים לשפר את אופן התקשורת שבין נשיאות הארגון 
יועבר לחברים בלוח זמנים קצר  לחברים כך שמידע עדכני 
במסגרת ידיעונים ובטאונים מורחבים אחת למספר חודשים. 
המידעונים והבטאונים יועברו לחברים גם במתכונת דיגיטלית 

במייל. זאת בנוסף לאתר איפ"א המתעדכן מעת לעת. 

זו ההזדמנות להודות לעשרות פעילי איפ"א שנרתמו לעשייה 
במסגרת הקונגרס ושבוע הידידות שבא אחריו החל מקבלת 
ובילוי  תרגום  ליווים,  הסעתם,  התעופה,  בשדה  האורחים 
של  זמנם  את  להנעים  ע"מ  זאת  כל  איתם  יחד  משותף 
הישראלי  הסניף  של  הטוב  לשם  ולהוסיף  הרבים  האורחים 
באיפ"א כסניף מוביל מקצועי שיודע לקחת על עצמו משימות 

כבדות ולעמוד בהם בהצלחה מרובה.

שנת 2013 נפתחה ואני תקווה כי שנה זו תהיה 
טובה לחברים ולארגון, שנה של שגשוג, עשייה 

מקצועית, עמידה באתגרים ובריאות טובה."
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יעקב טרנר

דבר הנשיא
יעקב טרנר, נשיא איפ”א ישראל

חברות וחברים יקרים!
זכינו השנה לארח את הקונגרס העולמי בסניף איפ"א ישראל, 
בהשתתפות 450 נציגים מ-65 מדינות המייצגות כ-430,000 
בכל  ההשתתפויות  מכל  כפולה  כמעט  השתתפות  שוטרים, 

הקונגרסים שהתקיימו בסניפי איפ"א בעולם בעבר. 

לנשיאות  ובחירות  דיונים  התקיימו  הקונגרס  במסגרת 
ברוב  זכתה  שרון,  גל  ישראל,  איפ"א  סניף  נציגת  העולמית. 

גדול לתפקיד סגנית ראשונה לנשיא איפ"א העולמי. 

מטה  עבודת  עשתה  ישראל  איפ"א  נשיאות  לשמחתנו 
ועדת  באמצעות  רבה  השקעה  תוך  ומסורה  מקצועית 
הקונגרס בראשות סגן נשיא איפ"א ישראל, שובל יעקב ז"ל, 
ויו"ר הסניפים  יחד עם חברי הוועדה, בסיוע ראשי הדסקים 
ובגיבוי לוגיסטי של מנגנון איפ"א. הדבר הביא להצלחה רבה 
ושביעות רצון גורפת של כלל המשתתפים מכל סניפי איפ"א 
למדינת  גדול  כבוד  הביאו  וההכנות  האירוח  רמת  בעולם. 

ישראל, למשטרת ישראל ולסניף איפ"א ישראל. 

זכינו לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל מצד השר לבטחון פנים, 
משרד  הסוהר,  בתי  שירות  נציב  ישראל,  משטרת  מפכ"ל 
רבות  סייעו  אשר  אחרים  גורמים  וכן  התיירות  החוץ, משרד 

להצלחת האירוע. 

בהשתתפות  ממלכתי  טקס  קיימנו  ידידות  שבוע  במסגרת 
 50 במלאות  איפ"א  בול  והוצג  הופק  בו  התקשורת  משרד 
שנה )יובל( להקמת סניף איפ"א ישראל. סניף איפ"א ישראל 
יכולות  עם  מרכזי  כסניף  בינלאומית  מבחינה  מחוזק  יצא 
בהערכתם  ביטוי  לידי  הבא  המקצועית  ברמתו  דופן  יוצאות 

של משטרת ישראל בישיבת סגל פיקוד בראשות המפכ"ל. 

שנת 2012 הסתיימה, כשמאחורינו פעילות מוצלחת הן ברמה 
הבין לאומית והן ברמה הארצית ובכל תחומי העשייה על פי 

הגדרת תפקידם של הרכזים בנשיאות. 

שנה   50 לציון  מרכזיים  אירועים  מספר  נקיים   2013 בשנת 
יעדים  מספר  הצבנו  ישראל.  איפ"א  סניף  להקמת  )יובל( 
עיקריים בהידוק הקשר בין איפ"א למשטרת ישראל ולשירות 
בתי הסוהר. נקיים דיונים לקידום הפעילויות לרווחת החברים 
ברמת הסניף וניתן דגשים על מעורבות גדולה יותר של יושבי 
בשיתוף  הפעילות  להרחבת  הקשור  בכל  הסניפים  ראש 
מקסימלי של החברים בכל האירועים, הוקמה ועדה בראשות 
סגן נשיא לארגון מערך הסניפים על מנת לשפר את הקשר 

בין החברים לבין ועדי הסניפים. 

להגיע  במטרה  גיוס,  פרויקט  הינו  בפנינו  העומד  נוסף  יעד 
לכ-30,000 חברים בארגון. 

משימות אלה יכולות להתממש רק בעבודת צוות ובמעורבות 
גדולה יותר של יו"ר סניפי איפ"א והחברים. 

אני מאחל לכולנו שנת יציבות, 
שנה של הצלחה, עבודה פורייה ומעולה

המשך התנופה עם כניסתנו 
לשנה ה-50 של איפ"א ישראל.

אנחנו בדרך הנכונה.
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תנ"צ גימ' יעקב שובל )קושי( ז"ל
קווים לדמותו

מאת עו"ד חיים שמולביץ, תת גונדר גימ'.
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ב- 19 לדצמבר 2012 הלך לעולמו שובל יעקב, סגן 
ומ"מ נשיא איפ"א ישראל.

 1974 בשנת  ישראל  למשטרת  התגייס  ז"ל  שובל  יעקב 
למשטרה  עבר   1980  – וב  בראשל"צ  המשא"ז  את  הקים 
ה"כחולה". הוא שימש כסמת"ח ראשל"צ, מת"ח לוד, מת"ח 
פ"ת, סממ"ר נתב"ג, מפקד משא"ז ירושלים, סממ"ר דן, קצין 
וסגן  סגן ראש אמ"ש  ירקון,  אג"מ מחוז ת"א, מפקד מרחב 

ראש ענף התנועה. 

הוא החל את פעילותו בנשיאות איפ"א משנת 1997 ובשנים 
האחרונות כיהן כסגן נשיא איפ"א ומ"מ הנשיא. הוא השקיע 

רבות בתפקידו זה ועמד בראש ועדות שונות.

פעילות ייחודית שלו הייתה חילופי משלחות של ילדי יתומים 
בין איפ"א רוסיה לסניף איפ"א ישראל.

אותה  הוועדה  הייתה  האחרונים  בחודשים  הכותרת  גולת 

של  העולמי  הקונגרס  לארגון  אחראית  הייתה  ואשר  הוביל 
איפ"א בישראל.

כתוצאה מעבודתו המסורה יחד עם חברי הועדה אותה הנהיג 
היה הקונגרס מוצלח ביותר בכל הקשור לרמת הארגון, רמת 
האירוח ושביעות הרצון של המשתתפים, כל זאת תוך שמירה 

על מאזן כספי הולם.

כחבר  והן  לעבודה  כעמית  הן  הכרתי  )קושי(  שובל  את 
בנשיאות איפ"א.

ידע  והוא  ואיפ"א  היו לו שלוש אהבות המשפחה, המשטרה 
לחלק את עצמו בין אהבות אלה. הוא היה אדם במובן המלא 
של המילה והתייחס בצורה שוויונית לכל אחד. פקודיו ראו בו 

לא רק מפקד אלא גם חבר ואבא.

משפחת איפ"א אבלה על לכתו בטרם עת, תנחומיי לאשתו 
נאווה ולילדיו בועז אייל ומירב.



עידכונים בנושא שכר וגמלאות
עו”ד חיים שמולביץ, תת גונדר )גימ’(

בעת הזו אנו מצויים כידוע בתקופת טרום בחירות, דבר היוצר 
אי בהירות תקציבית בכלל ואי בהירות ביחס לתקציב הבטחון 
ותקציב המשרד לבטחון הפנים לשנת 2013, בפרט. להיבט 
השכריים  הענינים  ובעיתוי  בקידום  רב  משקל  יש  התקציבי 

הנוגעים הן לשכר הפעילים והן לשכר הגמלאים. 

להלן אסקור בפניכם נושאי שכר שונים הנמצאים כעת בטיפול 
המשרד לבטחון פנים בשיתוף שב"ס ומשטרת ישראל.

שכר הנגדים
כידוע אמור להיות מוחלת הן בצה"ל ובהתאמה גם במשטרה 
ובשב"ס טבלת תמריצים לפי 8 קבוצות תיעדוף אירגוני בקרב 
הנגדים של המשטרה והשב"ס. שיעורי התמריץ שסוכמו עם 
צה"ל הועברו לבחינת המשטרה והשב"ס ומתקיימת עבודת 
מטה מתקדמת לצורך החלתם במועד בו ייכנסו לתוקף לגבי 

הנגדים בצה"ל.

תביעת תוספת אי הקביעות
הדיונים  נובמבר  בחודש  החלו  בת"א  לעבודה  הדין  בבית 
בהכוונת  וסוהרים  שוטרים  ע"י  שהוגשה  בתביעה  הממשיים 
השוטרים,  נשות  ארגון  זה  ובכלל  הארגונים  כלל  ובתמיכת 
וכן בתמיכת פקוד המשטרה והשב"ס  איפ"א וארגון הגמלאים 

והשר לבט"פ.
המדובר בתוספת שכרית בשיעור של כ – 7% לנגדים מדרגת 
דרגת  ועד  כלאי  רפ"ק/רב  מדרגות  לקצינים  וכן  ומעלה  רס"ר 
ניצב/גונדר )לדרגות הבכירות תנ"ץ/תג"ד ומעלה בשיעור 1.5%(. 
וספטמבר   2007 מרץ   ,2006 מיוני  בצה"ל  שולמה  זו  תוספת 
2007 לדרגות השונות בצה"ל והתביעה היא לשלם תוספות אלו 
ובאופן רטרואקטיבי מהמועדים בהם שולמה התוספת בצה"ל 

לבעלי הדרגות השונות, ולמקביליהם גמלאי צה"ל.

המשך הדיון בבית הדין לעבודה נקבע לחודש מרץ 2013.
בית הדין הציע לאוצר להיכנס להליך של גישור אך האוצר 
סירב לכך מטעמים לא רלבנטיים של משמעויות תקציביות.

בית הדין לעבודה הביע בדיון את מורת רוחו מסירוב האוצר 
ואנו מקווים כי המאבק המתנהל ישא פרי ויניב תוספת שכר 
משמעותית ורטרואקטיבית לציבור השוטרים, הסוהרים והגמלאים.

הסדר הפנסיה הצוברת
וסוהרים שגוייסו)שלא ברצף מצה"ל( משנת 2004  שוטרים 
ואילך צפויים כידוע לפנסיה צוברת, להבדיל מהדור הוותיק 
הממשלה  החלטת  במסגרת  תקציבית.  לפנסיה  הזכאי 
נחתמו  הבטחון  כוחות  על  הצוברת  הפנסיה  את  שהחילה 
כבר הסכמים בין האוצר לבין השב"כ והמוסד לגבי הפנסיה 

הצוברת והמאפיינים המיוחדים לכוחות הבטחון.

בין היתר, צפויה להיות משולמת על ידי המדינה פנסיית גישור 
יחלו  בו   67 לגיל  ועד  פרישתם  הנ"ל החל ממועד  לפורשים 
להיות  אמור  כמוכן  בחרו.  בה  הפנסיה  מקרן  גמלה  לקבל 
מועבר לקרן הפנסיה של הפורשים סכום שווה ערך ל – 12 
של  העתידית  הפנסיה  את  לשפר  כדי  חודשיות  משכורות 

הדור הבא של גמלאי המשטרה והשב"ס.

הסכם הפנסיה הצוברת ביחס לשוטרים ולסוהרים בו יושמו 
סוכם  ולשב"כ  לצה"ל  האוצר  שבין  להסכם  זהים  עקרונות 

עקרונות אך טרם נחתם סופית.

אני מקווה כי הסכם זה, שהינו בעל חשיבות עליונה להבטחת 
במהרה  ייחתם  הצעירים,  והסוהרים  השוטרים  של  עתידם 
גורמי  ע"י  זה  בעניין  המושקעים  הרבים  המאמצים  לאור 

המשרד, השב"ס והמשטרה.

עדכון שכר הגמלאים
)גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  תוקן  מספר  חודשים  לפני 
לצרכן  המחירים  למדד  הגמלאים  שכר  את  שהצמיד  באופן 
תוך מתן פיצוי על שחיקת עבר בשכר הגמלאים וכן הפרשי 

הצמדה חלקיים בגין השנים 2008-2011.

בעת תיקון החוק סוכם כי הפרשי ההצמדה המגיעים לגמלאים 
בגין השנים 2008-2011 יעודכנו בהתאם לשיעור בו יעודכנו 

גמלאות גמלאי צה"ל בתיקון חקיקה נפרד ומאוחר יותר.

שהקנה  באופן  )גמלאות(  הקבע  שירות  חוק  תוקן  בינתיים 
לגמלאי צה"ל הפרשי הצמדה מלאים למעשה עבור השנים 

2008-2011, אם כי בפריסה על פני מספר שנים.

לאוצר  והמשרד  המשטרה  השב"ס  נציגי  בין  סיכום  "הושג 
ישולמו  אלו  הפרשים  המלאים.  ההצמדה  הפרשי  לתשלום 
)פריסה  שנים  לחמש  בפריסה   2014 פברואר  מחודש  החל 
קצרה יותר מהפריסה שנקבעה לגמלאי צה"ל(. אזכיר גם כי 
מחודש ינואר 2013 תשולם לגמלאים גמלה עדכנית שתכלול 
את מלוא ההצמדה השוטפת כולל הפרשי ההצמדה של שנת 2012.

בהתאם לסיכום המקורי הועמד תקציב שנתי לצורך תמיכה 
ברווחת הגמלאים, מאחר והתקציב עבור שנת 2012 הועבר. 
בימים אלו ממש הוחלט ע"י גורמי המשטרה ושב"ס לחלקו 

השנה בין כלל הגמלאים באופן שווה.

קרנות  של  הנטען  ההטבות  כרטיס  יוטען  אלו  בימים  לפיכך 
גמלאי המשטרה  וקרנות הסוהרים המצוי ברשות  השוטרים 
והשב"ס בסכום של כ 500 ₪ לשימוש הגמלאים כפי שימצאו 

לנכון."
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פייבל לבון

עידכונים שוטפים
פייבל לבון, אחראי על המנגנון

קונגרס העולמי
ישראל אירח את הקונגרס העולמי בספטמבר  סניף איפ"א 
נשיאות  במעמד  מדינות   62 בהשתתפות  באילת   2012
איפ"א העולמית, נשיאות איפ"א ישראל וסגל הפיקוד הבכיר 
רב  כבוד  והביא  גבוהה  ברמה  היה  האירוח  המשטרה.  של 
למשטרת ישראל ולמדינת ישראל.  מנגנון איפ"א היווה ציר 
מרכזי ביישום החלטות ועדת הקונגרס בכל הקשור לתיאומים 

ועזרים, דבר שהביא להצלחת הקונגרס וללא תקלות. 

משרדים חדשים 
רכישת  הוא  השנה  שנעשה  החשובים  הפרויקטים  אחד 
משרדים חדשים לארגון, ברמה גבוהה ומכובדת כראוי לארגון 
בינלאומי, המארח מעת לעת נציגים מחו"ל וגורמים בכירים 
אחרים.  רכישת המשרדים הביאה לחסכון של כ-20,000 ₪ 

בחודש עבור דמי שכירות.

פרויקט השי השנתי באמצעות איפ"א קארד
סניף איפ"א ישראל הוא מבין המתקדמים ביותר מסניפי איפ"א 
הארגון.  מתקציב  כ 65%  השי שמהווה  פרויקט  מבחינת  בעולם 
של  הרכישה  להרגלי  והטמעה  יעילות  של  לפסים  נכנס  השי 
חברי איפ"א ובני משפחותיהם. בנוסף לשי אנו מאפשרים הטבה 
בשיעור של 15% בטעינה נוספת לביצוע רכישות נוספות און-ליין 
באמצעות הרשתות שבהסכם. הטבה זו מביאה לחסכון והגדלת 
מקרב  שמתקבלות  תגובות  פי  על  החברים.   של  הרכישות  סל 
החברים, מנגנון איפ"א מנהל את פרויקט השי באופן מקצועי הן 
מבחינת השירות  המקצועי והן מבחינת פתרון בעיות במקרה של 

אובדן כרטיסים ו/או בירורים בנושא השי.

 אתר ההטבות
רכז  של  מתפקידו  חלק  הוא  איפ"א,  לחברי  ההטבות  אתר 
מגה-לאן  חברת  בשיתוף  איפ"א  מנגנון  ידי  על  ומנוהל  התרבות 
היום.   עד  שהקמנו  והמצליחים  החשובים  הפרויקטים  אחד  והינו 
אתר זה הביא לשביעות רצון של מרבית החברים בעקבות שפע 
המוצרים המסובסדים במחירים מוזלים ושיטת ההזמנה המהירה 
ניתן  כן,  כמו  להיום".   מ"היום  מוצרים  להזמין  שניתן  והזמינה 
לקבל את הכרטיסים בכל עמדת כרטוס בארץ ללא שום קשר 
למקום המגורים.  אופן הוצאת הכרטיס בעמדת הכרטוס נעשית 
באמצעות כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.    

  

פעילות בסניפים
אחד היעדים החשובים בשנת 2013 הינו, קיום מפגשים עם יושבי 
ראש הסניפים לצורך מינוף הפעילות בסניפים והרחבת פעילות 
בסניפים שבהם לא מתקיימת פעילות סדירה. במשימה זו נשתף 
ויושבי ראש הסניפים במטרה לגייס חברים  את מפקדי היחידות 
נוספים לאיפ"א תוך מתן הסברה על פעילויות הארגון ו"למה כדאי 

להיות חבר באיפ"א".   

לשרת  מנת  על  קיים  איפ"א  מנגנון  הסניפים,  יו"ר  לכל  פונה  אני 
אתכם בכל המשימות.  ככל שתרבו להטיל עלינו מטלות שמטרתן 
רבה  ובמסירות  באהבה  זאת  נבצע  אנו  ספורט  או  תרבות  רווחה 
למטרת רווחתם של החברים בסניף בצורה הטובה והיעילה ביותר. 
לנגד עיננו טובת החבר באשר הוא וכן לעזור לכם במילוי תפקידכם 
למען רווחת החברים.  כולנו נבחרנו על מנת לשרת והמבחן הוא 
ומשימתנו  לארגון  שלהם  השייכות  ותחושת  החברים  תגובות 

העיקרית היא לתמוך בכל חבר איפ"א בשיתוף וגאוות יחידה .

אני  שבאחריותכם,  התחומים  בכל  ייעול  הצעות  לקבל  אשמח 
מבטיח כי כל הצעה תובא לדיון בנשיאות ותיושם במידת האפשר
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הקונגרס העולמי של איפ"א
עו”ד חיים שמולביץ, תת גונדר )גימ’(

הקונגרס  את   9.9.12 ל   4.9.12 ה  בין  אירח  ישראל  סניף 
העולמי של איפ"א, אחת לשנה נערך כנס עולמי של איפ"א 
נערך הכנס במתכונת של קונגרס  כאשר כל שנה שלישית 

עולמי ובמסגרתו נבחרת נשיאות עולמית חדשה ל-3 שנים.

מדינות.   62 מ  ואורחים  חברים   450 כ  השתתפו  בקונגרס  
וכן  באיפ"א חברות 63 מדינות מתוכן השתתפו  60 מדינות 
הגיעו לכנס נציגים מ2 מדינות הנמצאות בתהליך הצטרפות 
לארגון ארמניה ובוסניה הרצגובינה, האחרונה צורפה במהלך 
הכנס לארגון בהצבעה פה אחד של משתתפי הכנס אירוח 
הקונגרס בישראל ציין גם את חגיגות 50 שנה לסניף ישראל 

באיפ"א.

עולמי  כנס  לארח  נבחר  ישראל  שסניף  השנייה  הפעם  זו 
הפעם הקודמת היתה  ב1983 במלאת 20 שנה לסניף ישראל 
הסניפים  אחרי  בעולם  בגודלו  הרביעי  הינו  ישראל  סניף 
מגרמניה אוסטריה ורומניה, וככזה יש לו מעמד נכבד בארגון 
ובוועדות  העולמית  בנשיאות  לייצוג  זוכה  והוא  הבינלאומי 

הבינלאומיות.

ראשון  סגן  לתפקיד  שרון  גל  רפ"ק  נבחרה  השנה  בקונגרס 
לאחר הפסקה ממושכת  הייתה  זו  בחירתה  העולמי.  לנשיא 
בייצוג בנשיאות העולמית. בעבר נבחר עו"ד חיים שמולביץ 
כיהן  שמולביץ  עו"ד  העולמי.  לנשיא  ראשון  לסגן   1994 ב 

בנשיאות העולמית 6 שנים.

במהלך דיוני הקונגרס ייצגו את סניף ישראל הנשיא מר יעקב 
הקונגרס  באי  שמולביץ  חיים  ועו"ד  ערן  ישראל  ד"ר  טרנר, 
ומחברי הנשיאות העולמית  שמעו סקירות מהנשיא העולמי 
העומדים בראשות וועדות בינלאומיות וכן נערך דיון בהצעות 

שהוגשו על ידי הסניפים השונים במהלך הכנס הוענק פרס 
לסניף המצטיין בתחום הספורט. סניף סלובניה, באי הקונגרס 
חוסר  עקב  סיישל  סניף  של  מהארגון  הוצאתו  על  החליטו 
פעילות במשך שנים רבות, ועל צירוף לארגון של סניף בוסניה 
לנשיאות  לבחירה  שמועמד  החלטה  התקבלה  הרצגובינה. 
העולמית צריך להיות נתמך בראש ובראשונה על ידי הסניף 
שלו, הוחלט על צירוף השפה הרוסית כשפה רשמית בכנסים 
הוכרזו  וספרדית.  גרמנית  צרפתית  לאנגלית  בנוסף  זאת 
במקום  כאשר  משטרה  בנושאי  מאמרים  בתחרות  הזוכים 
הראשון זכו חברים מפרו ומפינלנד, את הפרס על אתר מוביל 
בסניף  קבלו סניפי  איפ"א מאנגליה מאוסטרליה ומישראל. 
 50 במהלך הכנס נחשף בול רשמי של מדינת ישראל לציון 
שנה לאיפ"א, דבר שקרה רק פעם אחת בעבר, כשהוצא בול 

לציון 20 שנה לאיפ"א ישראל.
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העולמית  הנשיאות  לחברי  מדליות  הוענקו  הכנס  במהלך 
כמייצג  ישראל  לערן  ארד  מדלית  הוענקה  כן  כמו  היוצאת. 
איפ"א  קונגרס  אירועי  את  שארגנה  הקונגרס  וועדת  את 
מוענקת מדליה  לו  הוא החבר השני מישראל  ערן  בישראל. 
מדלית  שמולביץ  חיים  לעו"ד  הוענקה  בעבר  איפ"א.  של 
הכסף של הארגון לציון שירותו בנשיאות העולמית. כפי שצוין 
נערכו במהלך הקונגרס הבחירות לנשיאות העולמית. לנשיא 
העולמי נבחר פייר מרטין מולן משוויץ לסגן ראשון גל שרון 
קיס  שלישי  לסגן  מגרמניה,  בוש  וורנר  שני  לסגן  מישראל, 
סאל מהולנד למזכ"ל גורג קטסרופולוס מיוון, לעוזרו סטיבן 
ולעוזרו  מלוקסמבורג  מיני  רומן  לגזבר  מאנגליה  קרוקארד 
וולפגנג גברוטש מאוסטריה. הנשיא היוצא מייקל אודיסאוס 
כיבדו  הקונגרס  את  לנשיאות.  כיועץ  נבחר  מקפריסין 
בתי  נציב  דנינו,  יוחנן  ניצב  רב  המשטרה  מפכ"ל  בנוכחותם 
גונדר אהרון פרנקו, קצינים בכירים מהמשטרה  רב  הסוהר, 
ושב"ס וראש עירית אילת. כמידי כנס עולמי ניתנת הרצאה 
מקצועית בנושא משטרתי, והפעם הרצה ראש עירית אילת 
על פרויקט עיר ללא אלימות. בתום הכנס נערך שבוע ידידות 
באילת  החל  הידידות   רבים מהאורחים. שבוע  בהשתתפות 

ונגמר בירושלים. אירוח החברים בקונגרס היה במלון הרודס 
מאומצת  לעבודה  תודות  הינה  הקונגרס  הצלחת  באילת. 
וועדת הקונגרס סגן הנשיא יעקב שובל ז"ל,  יו"ר  שהשקיעו 
חברי נשיאות איפ"א, מנכ"ל הארגון דוד אילוז וצוות המנגנון, 

רואה החשבון, ראשי הדסקים ופעילים מתנדבים רבים. 

מפגשים בינלאומיים בסניפי איפ"א
מאת:  עו"ד חיים שמולביץ, תת גונדר )גימ'(

כנס רשמי עולמי של איפ"א נערך אחת לשנה בהשתתפות 
 2013 לשנת  העולמי  הכנס  השונים.   איפ"א  מסניפי  נציגים 
יערך ב-15-22/9/2013 בדנמרק.  בשנת 2014 יערך הכנס 
העולמי בגרמניה והקונגרס העולמי הבא, בו תיבחר נשיאות 

חדשה, יערך בקפריסין בשנת 2015.

באירועים  להשתתף  מחו"ל  אורחים  מזמנים  איפ"א  סניפי 
תיירות  לשבוע  אורחים  סרילנקה  סניף  מזמין  כך  מיוחדים, 

וזאת בשלושה מועדים חלופיים בחודש מרץ. 

בין  שיערך  ידידות  לשבוע  אורחים  מזמין  הנורבגי  הסניף 
ידידות  לשבוע  מוזמנים  איפ"א  חברי  ה-22-28/4/2013, 

שמארגן הסניף הגרמני בין התאריכים 9-12/5/2013.

הסניף הקנדי מציין 40 שנים לפעילותו בשבוע ידידות שיערך 
בין התאריכים 9-18/5/2013.

הסניף ההולנדי מציין 60 שנות פעילות באיפ"א בכנס שיערך 
בין התאריכים 23-27/5/2013 באמסטרדם.

חגיגות 60 שנים עורך גם הסניף הצרפתי בין התאריכים -10
.16/9/2013

הסניף האמריקאי חוגג בצורה שונה, הוא מזמין חברים לשייט 
במיססיפי בין התאריכים 15-23/6/2013.

- פרטים  זוג  בני/ות  בודדים עם  הינה לחברים  ההשתתפות 
ניתן לקבל במזכירות איפ"א.
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 – ICPA הקונגרס העולמי של
ארגון בתי הסוהר העולמי 2012

עו”ד חיים שמולביץ, תת גונדר )גימ’(
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ארגון בתי הסוהר העולמי הינו ארגון הגג המאגד בתוכו את 
כגורם  משמש  הארגון  בעולם.  הסוהר  בתי  שירותי  מרבית 
בעל  והינו  הסוהר  בתי  בתחום  העליון  המקצועי  הבינלאומי 

מעמד של ארגון מייעץ במוסדות האו"ם ובמועצת אירופה.

בתי  נציבי  מוזמנים  אליו  בינלאומי  כנס  נערך  לשנה  אחת 
לארגון  בעולם  הכליאה  משירותי  משפיעים  וגורמים  הסוהר 

נשיאות עולמית הנבחרת אחת לשלוש שנים.

הנשיאות  כחבר  נבחר  שמולביץ'  חיים  עו"ד  גימ'  גונדר  תת 
העולמית והוא מכהן גם כיועץ המשפטי העולמי של הארגון. 

במקסיקו  סיטי  במקסיקו  העולמי  הקונגרס  נערך  השנה 
בחודש אוקטובר .בכנס השתתפו כ – 600 נציגים מכ – 150 
גונדר  רב  נציב בתי הסוהר  ייצגו  ישראל  מדינות. את שב"ס 
גונדר עופרה קלינגר, ראש  אהרון פרנקו, ראש אגף האסיר 
חטיבת המודיעין תת גונדר אבי רואיף, סגן גונדר נינה סולימן 
ורב כלאי  ראש ענף מדעי ההתנהגות במנהל משאבי אנוש 

ניקול אנגלנדר מהדוברות.

רפורמה  אחת,  מטרה   – שונות  "דרכים  היה  הכנס  נושא 
בשירותי בתי הסוהר".

כנסים  גם  שנה  מידי  מתקיימים  השנתי  לקונגרס  בנוסף 
ובמרכז  אמריקה  צפון  אירופה,  אסיה,  באפריקה,  אזוריים 

ודרום אמריקה.

חברי הנשיאות העולמית מכהנים בראשות וועדות בינלאומיות, 
הוועדה המקצועית לנושאי ניהול בתי סוהר, הוועדה לענייני 
השיקום,  בהליכי  הקהילה  מעורבות  לענייני  הוועדה  תיקון, 

עו”ד חיים שמולביץ

הוועדה  וההדרכה,  האנושי  במשאב  הטיפול  לענייני  הוועדה 
לענייני תקציב והוועדה לענייני אכיפת חוק חקיקה בינלאומית 

ומשפט בראשה עומד תת גונדר גימ' עו"ד חיים שמולביץ'.

בתי  נציבי  של  מפגש  הוא  בכנס  החשובים  המפגשים  אחד 
הסוהר מרחבי העולם, מפגש המאפשר בנוסף להיכרות גם 
מציאת  הסוהר,  בתי  שירותי  ניהול  אופן  לגבי  דעות  החלפת 
פתרון לבעיות משותפות ושיתופי פעולה בין מדינות בנושאים 

שונים.

בין  מקצועי  פעולה  לשיתוף  הסכם  נחתם  הכנס  במהלך 
שירותי בתי הסוהר של ישראל ומקסיקו כולל שיתוף פעולה 

והדרכה בתחום המודיעין.

שב"ס ישראל הציע לארח את הקונגרס העולמי של הארגון 
בשנת 2015.

במהלך הכנס התקיימו הרצאות, פאנלים מקצועיים וקבוצות 
מחקרים  תוצאות  הוצגו  וכן  השונים  שב"ס  בנושאי  עובדה 
הראויים  מוצלחים  ופרויקטים  השונים  העשייה  בתחומי 

לחיקוי.

קלינגר  עופרה  גונדר  ישראל:  נציגי  ע"י  גם  ניתנו  הרצאות 
עם  בישראל  הסוהר  בתי  שירות  התמודדות  בנושא  הרצתה 
12 הצעדים וסגן  תופעת האובדנות בבתי הסוהר – פרויקט 
גונדר נינה סולימן הרצתה בנושא איתור האנשים המתאימים 
לגיוס  המתאים  סגל  המיון  הליכי   – הסוהר  בבתי  לשירות 

לשב"ס.
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הכנסים העולמים הבאים יערכו ב– 2013 בארה"ב, ב– 2014 
בנמימיה שבאפריקה וכאמור ב– 2015 בישראל.

בתום הכנס ביקרו נציגי המדינות השונות בבתי סוהר מרכזיים 
אסירים  מיליון  כרבע  סה"כ  מוחזקים  במקסיקו  במקסיקו. 
והשאר  פדרליים מתקדמים  סוהר  בבתי  אלף   80  – כ  מהם 

בבתי סוהר מדינתיים ברחבי מקסיקו.

אתגר מרכזי במקסיקו הוא ההתמודדות עם קרטלי הסמים, 
4 השנים האחרונות קרוב  נהרגו במהלך  במלחמות הסמים 

ל – 80 אלף איש.

הפדרליים  הסוהר  בבתי  רפורמה  בוצעה  האחרונות  בשנים 
במקסיקו, ניבנו 16 בתי סוהר חדשים המצוידים בטכנולוגיות 
תוכניות  ופותחו  לסוהרים  אקדמיה  הוקמה  מתקדמות, 

הכשרה לסגל.

בכנס השתתפו גם נציגים של הגופים המפעילים בתי סוהר 
הביטחון  השונים,  הטכנולוגיה  בתחומי  מומחים  וכן  פרטיים, 
יחד  הפועלים  חוק  אכיפת  גופי  של  נציגים  ואף  והמודיעין, 
בכירים  נציגים  כמובן  ביניהם  השונות  במדינות  שב"ס  עם 

ממשטרות שונות.

בתי  שירותי  בצמרת  ממוקם  בישראל  הסוהר  בתי  שירות 
הסוהר בעולם, הן מבחינת הפיתוחים הטכנולוגיים המתקדמים 
הליכי  לאסירים,  בו  הניתן  היחס  מבחינת  והן  בו  המופעלים 
השיקום ושיתוף פעולה עם גורמי השיקום בקהילה ומדינות 
טכניקות  על  ללמוד  אלינו  נציגיהם  לשלוח  מבקשות  רבות 

מתקדמות במיוחד בתחום הביטחוני והמודיעיני. 
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אירועים וכנסים בנלאומיים

ארועי ספורט בינלאומיים

עלותמועד הרשמה אחרוןמועד הארועמהות האירוע

המחירים מתחילים ב 2,145 $ לחדר בספינה כולל 15-23.6.2013שייט במיסיסיפי ארה"ב
הכל, ניתן לשדרג לפרימיום

250 € לאדם בחדר זוגי , עלות טיולים – 35 17-21.7.201330.4.2013€חגיגות 20 לסניף אסטוניה

 IPA חגיגות 60 שנה לסניף
בצרפת

950 € לכל אדם בחדר זוגי או 1,200€ ליחיד10-16.9.1315.2.2013

כנס IEC  ה-38 
בקופנהאגן, דנמרק

לאדם בחדר זוגי 1,100 17-22.9.20131.5.2013€
לאדם בחדר יחיד 1,300 €

חגיגות 30 לסניף ליגנאנו – 
איטליה

285 € לאדם בחדר זוגי18-22.9.201330.6.2013

לאדם בחדר זוגי 975 22-28.9.201315.3.2013€שבוע ידידות בקופנהגן
לאדם בחדר יחיד 1,175 €

־ארוע ידידות בארה"ב - קלי
פורניה

11-15.10.20131.8.2013
250 $ לאדם + לינה במלון הולידי אין

בעלות : 109 $ ליום

עלותמועד הרשמה אחרוןמועד הארועמהות האירוע

9-13.5.2013€159טורניר כדורגל – ספרד

טורניר כדורגל בטרנוגה - 
ספרד

23-26.5.2013€155

32 € - עלות הטורניר. עלויות אירוח – במזכירות איפ"א25-26.5.201330.4.2013טניס חופים באיטליה

תחרות אופנועי ראלי בסאן 
מרינו

3 לילות 299 € לאדם, 2 לילות 249 € לאדם.6-9.6.201330.4.13
תוספת לחדר סינגל בשני האופציות 20 €.

טורניר פוטבול בינלאומי 
באיטליה

13-16.6.201329.3.2013

חצי פנסיון: 44 €, פנסיון מלא: 47 €, ילדים עד גיל 3 חינם, 
50% הנחה לגילאי 3-7, חבילה מיוחדת של 7 ימים חצי פנסיון 

ב-287 € או פנסיון מלא ב-308 €, או דירה ב 902 € לאדם. 
מלבד זאת, ההרשמה היא 130 € לאדם

€155 לאדם בחדר זוגי במלון 25.6.2013PLAYAטורניר גולף לילה באיסלנד
לפרטים נוספים ראה באתר איפ"א

75 € לקבוצה + 15 € למשתתף, אופציות לינה: 28-29.6.201320.5טורניר קט רגל בפולין
€ 14.5 / € 7-12.5

27-30.6.201331.5טורניר כדור עף בפולין

תחרויות ומשחקים 
בינלאומיים  בצפון אירלנד

לפרטים נוספים ראה באתר איפ"א ובאתר של אירנלד1-10.8.2013

19-22.9.201330.5.2013טורניר קט רגל – איטליה

100 € לקבוצה.
180 € לאדם – פנסיון מלא / 165 € לאדם חצי פנסיון , ניתן 

להקדים את ההגעה ל- 16.9 – דיל ל7 לילות – 340 €, טיולים 
בתוספת 10 € לטיול

7-11.10.20131.7.2013טורניר קט רגל בהולנד

155 € לקבוצה,
בונגלוס 4 * - 118 € לאדם
בונגלוס 5 * - 138 € לאדם

מלון 3 * - 180 € לאדם
העברות 47.5 € לאדם
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לפירוט ועדכון הארועים כנסו לאתר העולמי של איפ"א בקישור הבא
http://ipa-iac.org/event.php



חבר נשיאות איפ"א
שרתתי במשטרה למעלה מ- 35 שנים במגוון רב של תפקידים:

• מגזר החקירות והמודיעין
• אג"מ

• אמ"ש
מלאתי שורה רחבה מאוד של תפקידי פיקוד בתחומי ליבת העשייה בארגון.

בתפקידי האחרון שימשתי כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין.
לפני כשנה פרשתי לגמלאות כיום הנני משמש כמנכ"ל הוצאת הספרים עם 

עובד.
עם כניסתי לתפקיד כחבר נשיאות איפ"א ישראל אעשה הכל על מנת לקדם את 
ענייני איפ"א ולתרום מנסיוני לרווחת חברי הארגון ברמה הארצית והבינלאומית.

עו"ד ג'קי יעקב בריי )תנ"צ גימ'(

חברי הנשיאות החדשים

ג'קי יעקב בריי

אילן בורדה

בורדה אילן, תג"ד
רכז שב"ס וחבר נשיאות איפ"א

26 שנות שירות בשב"ס.
חבר איפ"א 22 שנה.

בן 51 נשוי ואב לארבעה. מתגורר במצפה רמון.
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ותואר ראשון במשפטים ומצוי בשלבי סיום 

ללימודי תואר שני במשפטים.
תפקידים אחרונים בשב"ס: מפקדו הראשון של בית סוהר "דקל" במחוז דרום, 
מפקד בית סוהר "נפחא", ראש מחלקת ביטחון )אג"מ(, מפקד ביס"ר "רמון" 

וכיום מפקד ביס"ר "קציעות".
בתפקידי כרכז שב"ס בנשיאות איפ"א להבליט את שב"ס בכל תחומי העשייה 

ולתת לסגל שב"ס להרגיש חלק מהארגון. 

13 2013
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דוד אילוז

חדשות איפ”א 
אילוז דוד, מנכ”ל איפ”א 

סניף איפ"א ישראל זכה לארח את הקונגרס העולמי בהשתתפות 
של 62 מדינות. האירוח התקיים במלון הרודס באילת בהשתתפות 
של 450 איש למשך שבועיים, כולל שבוע ידידות בו ביקרו במס' 

אתרים היסטוריים בישראל.

הישיבות  בכל  שותף  והיה  כשנתיים  במשך  פעל  איפ"א  מנגנון 
והמשימות שהוטלו עליו ע"י  וההכנות לאירוח הקונגרס בהתאם 
וועדת הקונגרס. מנגנון איפ"א ביצע את כל המשימות הקשורות 
איפ"א  סניפי  ושילוב  חסויות  מלונות,  תיאומים,  עזרים  בהזמנת 
במסגרת נופש באילת בקונגרס. כל צוות המנגנון עסק בתחום זה 
תקופה ארוכה ועשה את עבודתו בצורה מקצועית ומסורה, דבר 
בארץ  הקונגרס  אירוח  הקונגרס.  בהצלחת  גדול  חלק  לו  שהיה 
האירוח,  ברמת  והן  הארגונית  ברמה  הן  מופתית  בצורה  התנהל 
אוהדות  מאד  בתגובות  ישראל  איפ"א  סניף  את  שזיכה  דבר 
ושביעות רצון רבה. דבר זה הביא להערכה רבה למדינת ישראל, 

משטרת ישראל וסניף איפ"א ישראל. 

סניף איפ"א ישראל שוקד ופועל במשך כל ימות השנה בחיפושים 
והפעם  משפחותיהם  ובני  איפ"א  לחברי  הרווחה  סל  להרחבת 
הנושאים  כל  ירוכזו  שבה  לחברים  הטבות  חוברת  להכין  הוחלט 
הקנייה  כוח  ניצול  תוך  העשייה  תחומי  בכל  לרווחה  הזיקה  בעלי 
זו הפעם  ולכן  ואטרקטיביות,  של הארגון בקבלת הצעות מוזלות 
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כל  מרוכזים  שבה  החוברת  מצורפת  זה  שלביטאון  הראשונה 
החוברת  הארגון.  לחברי  כספי  וחסכון  תועלת  שיביאו  התחומים 
רלוונטיות  על  לשמור  מנת  על  בשנה  לשלוש  פעמיים  בין  תופק 

ההצעות. 

על  מיילים  בנק  לבניית  הצעות  לקבל  פועלים  אנו  אלה  בימים 
מנת להביא לידיעת החברים בזמן אמת הצעות והנחות לרכישת 

 .SMS מוצרים בכל התחומים, כולל שליחת

שי שנתי – אנו פונים לחברים על מנת לתזכר אותם לגבי יתרות 
רבים  מקרים  ישנם  נוצל.  וטרם  לרשותם  העומד  השנתי  השי 
שבהם חברים לא ניצלו את זכאותם מספר שנים וכספם נשמר. 
בדיקה  לבצע  השי  את  ניצלו  שלא  איפ"א  חברי  לכל  מומלץ 

בכרטיס "איפ"א קארד" שברשותם ולבדוק יתרתם בטלפון: 
03-6177808, או באמצעות אתר איפ"א. 

חבר שאין לו כרטיס מתבקש לשלוח לנו פקס על מנת שנשלח לו 
כרטיס חלופי למספר פקס 03-6833442. 

חבר שהכרטיס ברשותו ומעולם לא השתמש בו – עליו להפעיל 
את הכרטיס בטלפון: 03-6066229. או באמצעות אתר איפ"א. 



להלן רשימת המשלחות שיצאו בשנת 2012: 
גרמניה -  הגעה 4.3.12, חזרה 11.3.12, מספר חברים 10

הונגריה -  הגעה 18.3.12, חזרה 25.3.12, מספר חברים 15
סנט פטרסבורג - הגעה 26.3.12, חזרה 2.4.12, מספר חברים 12

אוקראינה -  הגעה 29.4.12, חזרה 6.5.12, מספר חברים 12
רומניה -  הגעה 29.5.12, חזרה 5.6.12, מספר חברים 17

טטרסטאן - הגעה 14.10.12, חזרה 22.10.12, מספר חברים 12

אותן  מול  אל  הדסקים  ר'  של  בעבודה  מתחיל  האירוח  הליך 
ואת  מיצגים  הם  שאותן  בישראל  להתארח  המבקשות  מדינות 
הביקור  תאריכי  בקביעת  ביטוי  לידי  בא  ההליך  דוברים.  שפתם 
)אנו משתדלים לקבוע תאריכי ביקור בעונה הזולה ביותר( ,כמות 
המשתתפים ודרגתם.  את אותם פרטים מעביר ר' הדסק הנוגע  
לרכז האירוח על מנת להכין תוכנית ביקור למשלחת הכוללת את 

המרכיבים הבאים:

1. איתור בתי מלון מתאימים.
2. ביקור באתרים לאומיים כגון יד ושם, כנסת, מוזיאון חיל האוויר,

3. תצוגת יכולות ואמצעים ביחידות משטרה שונות.
4. ביקור באתרים היסטוריים.
5. ביקור באתרי דת חשובים.

6. ביקור באתרי תיירות.
ומסיבת            לביקור  הראשון  ביום  למשלחת  פנים  קבלת  קיום   .7

פרידה בלילה האחרון לביקור.
8. הקצאת קופה קטנה לר' הדסק על מנת לפתור בעיות אד הוק.

ההכנות לקבלת המשלחות דורשות מאמץ ותאום של כל בעלי 
התפקידים השונים באיפ"א כולל מנגנון איפ"א הנדרש להשתתף 
קציני  כלל  בדרך  הכוללות  למשלחות  מיטבי  לאירוח  במאמץ 

משטרה בכירים של אותן מדינות. 
המשלחת  לקבלת  אחראים  מטעמו  הדסק  חבר  או  הדסק  ר' 
בשדה התעופה, העברתם הנינוחה דרך דלפקי הדרכונים, מסוף 
קבלת המזוודות  והעברתם להתארגנות במלון בו ילונו ובו תתקיים 

קבלת הפנים למשלחת.
טרנר,  יעקב  רנ"צ  איפ"א,  נשיא  את  כלל  בדרך  כוללת  הפנים  קבלת 

חברי נשיאות, 
לנואמים  כמתורגמן  גם  שמהווה  מטעמו  מי  או  הנוגע  הדסק  וראש 

בקבלת הפנים. 
ומחליפים  והמתארחים  המארחים  מברכים  הפנים  קבלת  במסגרת 
מתנות. לאורך כל ימי הביקור של המשלחת בארץ מתלווה אל המשלחת 

ר' הדסק או חבר הדסק הנוגע שמדריך ומתרגם לאנשי המשלחת.
הביקור מתמקד בעיקר בערים ובאתרים: תל אביב , ירושלים יד ושם, 
כנסת, העיר העתיקה, ים המלח, מצדה, באר שבע ) מוזיאון חיל האוויר(, 

לעיתים אילת, נתניה, חיפה, עכו, נצרת, טבריה ורמת הגולן.
ומהותה   חזותה  עיקר  את  מהווה  לעיל  המפורטת  האתרים  רשימת 
ישראל על קצה המזלג כשלאורך כל הביקור  ההיסטורית של מדינת 
והאתגרים  הקשיים  את  להסביר  מנת  על  לאומיים  דגשים  מועברים 
מולם עומדת מדינת ישראל וזאת לאור התדמית השלילית בדרך כלל 

בה מוצגת ישראל ברחבי אירופה.
אנשי  מעלים  לביקור,  האחרון  בלילה  מהמשלחת  הפרידה  במסיבת 
לקחים מהתקלות  מופקים  זאת  ובמסגרת  מהביקור  חוויות  המשלחת 
הביקור  חווית  את  לשפר  מנת  על  המשלחת  חברי  מדברי  העולות 

למשלחות הבאות. 
ביום האחרון מוביל ר' הדסק את חברי המשלחת לשדה התעופה , דואג 
ובדלפקי  הביטחוניות  בבדיקות  המשלחת  חברי  של  קלילה  להעברה 

בדיקת הדרכונים עד עליתם הבטוחה למטוס המוביל אותם לארצם.
מאוד  חשוב  אקט  המשלחות  בחילופי  רואה  ישראל  סניף  איפ"א 
יוצרים  אותה  השלילית  התדמית  ובשינוי  ישראל  מדינת  של  בהסברה 
רשתות תקשורת בעולם, בעצם חוסר האיזון בסיקור המוטה של המצב 

הפוליטי והביטחוני בישראל.
מאוד  קטנה  במשלחות  המשתתפים  איפ"א  חברי  כמות  מאידך, 
ומסתכמת בעשרות בלבד היוצאים במשלחות לחול דבר הגורם למורת 
רוח והתמרמרות מצד חברי איפ"א המונים כעשרים ושלוש אלף חברים 

שמתוכם יוצאים עשרות בלבד וזה כטיפה בים.
ישראל  ערן  נצ"מ  איפ"א  מזכל  בראשות  וועדה  הוקמה  אלה  בימים 
הבודקת דרכים שיאפשרו להוזיל עליות אירוח ולהוזיל יציאת משלחות 
לחול, על מנת לאפשר הוצאת מאות חברי איפ"א ) ולא רק עשרות כפי 

שיוצאים כיום(.                                                  
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אורי אסף

אירוח משלחות 2012
וחאורי אסף, סגן הנשיא )ממלא מקום רכז אירוח(

יר
א

תקציב אירוח משלחות עומד בכל שנה על סך של כ– 450.000 
ש"ח בממוצע , במסגרתו אנו מארחים כ - 10 משלחות מרחבי 
הקונגרס  קיום  ולאור  השנה  אירופה.  ממזרח  ובעיקר  אירופה 

העולמי באילת אירחנו 6 משלחות בלבד.

להלן המשלחות שהתארחו בארץ השנה :



משלחות איפ"א
ראייה אסטרטגית חדשה

מה מתוכנן? 
כחלופה למשלחות איפ"א לשנת 2013 וועדת קשרי חוץ בהובלה של רכז 

הנסיעות מתכננים טיולים מאורגנים למספר יעדים אטרקטיביים בחו"ל.
הרעיון המרכזי של ההחלטה הוא בהוצאת כ-2000 חברי איפ"א לטיולים 
לחו"ל עם בנות הזוג ללא הגרלה, עפ"י הקצאה ברמת המחוזית ולמערך 

הגמלאים, הקצאה עפ"י גודלם בשיתוף יו"ר הסניפים.
תהליך הוצאת החברים לטיולים יהיה זהה לתהליך הוצאת משלחות לחו"ל.  
לכל טיול מאורגן ימונה ראש קבוצה/חבר נשיאות/יו"ר סניף או מפקד יחידה 

של אותו מחוז/מרחב.
יו"ר הסניפים ומפקדי היחידות  הצלחת הרעיון כרוכה בשיתוף פעולה של 

במחוזות המשטרה והשב"ס.
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מה היה לנו עד כה?
סניף איפ"א ישראל היה היוזם לחלופי משלחות עם סניפי איפ"א בעולם מזה 

כ-20 שנה, פעילות זו קיימת רק בסניף איפ"א ישראל.
התמודדו  אשר  איפ"א  למשלחות  הרשמה  טופסי  כ-2000  הוגשו  ב-2012 
מתורגמן  סגן  יו"ר  )תפקידי  משלחות  ל-10  מקומות  כ-90  על  בהגרלה 
למשלחות נקבעו בוועדת מיון בנשיאות(. מכך עולה כי מספר חברי איפ"א 
 2000 מתוך  מקומות   60-70 על  עומד  המשלחות  בכל  היוצאים  מהשורה 

הפניות שהוגשו ולא זכו בהגרלה.
עלויות אירוח המשלחות הסתכמו בכ-450 אלף ₪.  עלויות אלה אינן כוללות 
את  הלוגיסטיקה הכרוכה בכל תהליך הרישום והריכוז של הטפסים.  שיטה זו 

גרמה להתמרמרות, כעס ועוגמת נפש מצד החברים שלא עלו בהגרלה. 
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הקצאה למחוזות
כל מחוז יקבל הקצאה של בין 150-100 מקומות )אם יהיה ביקוש נשקול 
להגדיל את ההקצאה( ללא הגרלה ובסבסוד משמעותי אחת לשנה בהתאם 

ליעדים המפורסמים בחוברת הטבות המצורפת לבטאון זה.

לפני כל יציאה לטיול יתקיימו הדברים הבאים:
o מפגש עם הקבוצה ותדרוך של רכז הנסיעות

o חלוקת שי אישי
o הצגת תוכנית הטיול

o היכרות בין המשתתפים בטיול
o במסגרת הטיול נשאף לתכנן ערב מפגש עם סניף איפ"א המקומי.

בנוסף לטיולים המתוכננים יפורסמו אירועים בינלאומיים כגון:
בינלאומיים אחרים  ואירועים  קונגרסים  ידידות בסניפי איפ"א בעולם,  שבוע 

בכל תחומי העשייה הקיימים בסניפי איפ"א בעולם.

והינה  הזכאות לסבסוד ניתנת באופן חד-שנתי לכלל חברי איפ"א 
ידי רכז הנסיעות  תקפה כאמור לעסקות המאורגנות לקבוצות על 
בלבד והמתפרסמות באמצעי הפרסום השונים, כגון: בטאון איפ"א, 

אתר איפ"א...

חבר איפ”א חדש יוכל להצטרף לטיולים בתנאי שיחתום על התחייבות של 
שנתיים לחברות בארגון.

חברים שירצו להצטרף לטיול נוסף באותה שנה לא יוכלו לקבל סבסוד בשנית.

מצפים לשיתוף פעולה
להצלחת הפרוייקט!
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בהתאם למתווה בתוכנית העבודה השנתית לשנת העבודה 2012, 
לכל  הופנתה  בפרט,  ושלי  כולנו  של  הלב  תשומת  מרב  אמנם, 
וביצוע הקונגרס הבינלאומי של איפ"א  הקשור בתכנון, הערכות 
שנערך במהלך חודש ספטמבר בעיר אילת, ובהמשך ישיר לכך, 
מחוץ  אורחים  כ-500  בהשתתפות  שהתקיים  ידידות"  "שבוע 

לארץ, בכל רחבי המדינה.
ההשקעה  חרף  נשכחת,  בלתי  חוויה  זו  הייתה  אישי,  באופן  לי 
היעדרות  זמן,  מעט  לא  דרשה  אשר  בנושא,  שלי  האישית 
ושבוע  הכנס  השעון.  סביב  לעיתים  ועבודה  מהבית  ממושכת 
שביעות  כי  לציין  וניתן  תקלות,  ללא  עברו  בעקבותיו,  הידידות 
הרצון של אורחינו שהגיעו אלינו ממעל ל-60 מדינות בעולם, הן 
לא  זאת,  עם  יחד  כולו.  האירוע  להצלחת  ביותר  הטובה  העדות 
שהצבנו  היעדים  במרבית  ועמדנו  השוטפת  העבודה  את  זנחנו 
לעצמנו, כאשר העבודה נמשכת גם בימים אלה. כל המשלחות 
שקבענו,  הזמנים  לוח  פי  על  יצאו  זו,  לשנה  שתוכננו  היוצאות 
תלויות  אינן  אשר  שמסיבות  ומוסקבה.  לפולין  המשלחת  למעט 

בנו, נדחתה לשנת העבודה הבאה.

להלן רשימת המשלחות שיצאו בשנת 2012: 
הונגריה -  יציאה 29.4.12, חזרה 6.5.12, מספר חברים 15

אוקראינה -  יציאה 13.5.12, חזרה 20.5.12, מספר חברים 12
רומניה -  יציאה 13.5.12, חזרה 20.5.12, מספר חברים 17

סנט פטרסבורג -  יציאה 8.6.12, חזרה 15.6.12, מספר חברים 12
טטרסטאן -  יציאה 17.6.12, חזרה 24.6.12, מספר חברים 12

כמו כן, התבצעו מספר טיולים מאורגנים, תוך סבסוד הזכאים על פי 
נוהלי איפ"א. בנוסף לכך, גם בתיירות הפנים ארצית בוצעו מספר 
מחזורי נופש שסובסדו אף הם בהתאם לנהלים. בעקבות הסכמי 
חברים  הרבה  "דיזנהאוז",  התיירות  חברת  עם  שנחתמו  העבודה 
הנסיעות,  איפ"א בכלל שרותי  הניתנות לאנשי  ניצלו את ההנחות 

לרבות המרת השי השנתי שהינו שווה ערך ל-500 שקלים.
בימים אלה, אנו שוקדים על הכנת תכנית הפעילות לשנת העבודה 
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להציע  שנוכל  מנת  על  ובתנופה  בעשייה  נמשיך  כי  תקווה,  כולי 
לכם ולבני משפחותיכם את מיטב  ההצעות בתחום ניצול תרבות 

הפנאי במחירים האטרקטיביים בשוק התיירותי.

סיכום שנת העבודה 2012
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות

משלחת איפ"א לגרמניה
סנ"צ רוברט שלום, יו"ר סניף איפ"א גמלאי טבריה

אלכס זלקוביץ

ת
עו

סי
נ

ברצוני להודות לך ובאמצעותך לכל צוות איפ"א ישראל על שזכינו 
לצאת כחברי משלחת איפ"א לגרמניה.

ביותר  מתאים  אדם  מאור,  מיכה  מר  עמד  המשלחת  בראש 
למשימה זו, כאיש משכיל, נבון ובעל ידע רחב וניסיון עשיר בתחום 
כיו"ר המשלחת  נוכחותו של מר מיכה מאור  חילופי המשלחות. 

נעמה לנו מאוד ותרמה רבות להצלחת הביקור.
להידוק  רבות  שסייעה  תרומתו  על  לו  להודות  ברצוני  כך  על 

הקשרים בין איפ"א ישראל לאיפ"א גרמניה. 
שהוציאה  ישראל  איפ"א  לנשיאות  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
האופקים,  את  שהרחיב  דבר  זו,  במשלחת  סניפים  יו"ר  שמונה 
הידע והחשיבות בחילופי המשלחות. לסיום דבריי ברצוני להודות 
בהצלחת  לנו  שסייעו  איפ"א  ובמנגנון  בנשיאות  הגורמים  לכל 

המשימה.
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ארועי תרבות במסגרת חגיגות 
היובל לסניף איפ"א ישראל

לויה יהושע, חבר נשיאות ורכז תרבות

חברים יקרים!
בסימן   ,2013 אירועי תרבות לשנת  פעילות  בעיצומה של  אנחנו 
העולמי  בקונגרס  שנפתחו  ישראל  לאיפ"א  היובל  חגיגות  של 
שהתקיים באילת ובו השתתפו 62 מדינות.  הקונגרס נחל הצלחה 
במעמד  מהמשתתפים.   והערכה  תודה  מכתבי  הרבה  והתקבלו 
נבחרה  שרון  וגל  העולמית  לנשיאות  בחירות  התקיימו  הקונגרס 
לכהן כסגנית ראשונה לנשיא העולמי.  כבוד גדול לסניף איפ"א 

ישראל,  משטרת ישראל ומדינת ישראל.

בתום הקונגרס התקיים שבוע ידידות  שהתחיל באילת והסתיים 
בירושלים, שבוע גדוש בסיורים בארצנו היפה והסתיים לשביעות 

רצון המשתתפים.

וכל  הקונגרס  של  המארגנת  בוועדה  חלק  שלקחתי  שמח  אני 
ושבוע  הקונגרס  להצלחת  כלילות  ימים  עבדו  בוועדה  החברים 
ידידות.  בהזדמנות זו אני רוצה להודות לוועדה שהיתה בראשותו 
של יעקב שובל ז"ל, ערן ישראל-מזכ"ל איפ"א, אלכס זלקוביץ-

רכז הנסיעות, אורי אסף-רכז אירוח ודוד אילוז- מנכ"ל איפ"א.

ידידות התקיימו אירועי תרבות שהייתי ממונה  ובשבוע  בקונגרס 
עליהם במסגרת תפקידי כגון: הופעת תזמורת משטרת ישראל,  
זו  פעילות  אילת,  עיריית  מטעם  פולקלור  להקת  מג"ב,   להקת 

תרמה רבות להצלחת הקונגרס.

אתר ההטבות של איפ"א באמצעות חברת מגה לאן נחל הצלחה.  
מוזלים,   כרטיסים  האתר  באמצעות  מזמינים  רבים  איפ"א  חברי 
בוקר,   ארוחות  שוברי  ספא,  הצגות,  הארץ,  בכל  אטרקציות 

מינויים לכדורגל  ועוד מגוון  רחב וגדול עם מחירים אטרקטיביים 
ומסובסדים.  אופן קבלת הכרטיסים מתבצע בעמדות כרטוס בכל 
הארץ.  אנו מקבלים תגובות טובות ושביעות רצון מצד החברים 

וישנה הצטרפות של חברים חדשים בעקבות אתר ההטבות.

בקיץ 2012 התקיימו אירועי קיץ  מסובסדים למשפחות.   האירועים 
התקיימו  בשפיים,  חוף גיא, נווה מדבר וימית 2000 בהשתתפות 

חברי איפ"א ובני משפחותיהם.  האירועים היו מוצלחים ומהנים.

סובסדו  ביחידות,  מסובסדים  תרבות  אירועי  התקיימו  כן  כמו 
נשפים במערך הגמלאים, משטרה כחולה,  מג"ב ושב"ס -  על פי 

נוהל סבסוד נשפים שקיים באיפ"א.

הנשפים התקיימו באולמות אירועים עם תוכנית אומנותית  ארוחת 
ערב עשירה ועברו בהצלחה רבה.

התקיימו שני אירועים  יום השוטרת   והסוהרת  במרכז  ובצפון.  
חומר פרסומי על כך הופץ בפלקטים ביחידות ובאתר של איפ"א.   
האירועים סובסדו  והכרטיסים נמכרו ביחידות ע"י יו"ר הסניפים  

ובמזכירות איפ"א -  כל הקודם זוכה!

על  המנגנון  ולצוות  איפ"א  למנכ"ל  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
והתמיכה בקידום כל אירועי תרבות  העבודה המקצועית, הסיוע 

והצלחתם.

אשמח לקבל הצעות חדשות מחברי איפ"א בנושא תרבות הפנאי 
– ניתן לשלוח למזכירות איפ"א.

לויה יהושע

ת
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תחרות הצילום השנתית ל-2013 יוצאת לדרך.
זכה  איפ"א,  של  האחרונות  הבינלאומיות  התחרויות  בשלושת 
בתערוכות  הראשונים.  המקומות  במרבית  הישראלי  הסניף 
בעולם,  משטרה  יחידות  בעשרות  המסתובבות  הבינלאומיות 

הצילומים מישראל תופסים את המקום המרכזי.
שאלו אותנו בעבר, מה הסוד? התשובה פשוטה: מקצועיות, ארגון 
וכשרון. תחרות צילום לאומית, מאפשרת לאתר את הצילומים 

האיכותיים ביותר ולהתמקד בכישרונות הטובים ביותר.
העולמית  הצילום  בצמרת  מקומה  על  תשמור  ישראל  איפ"א 

באמצעות תחרות איכותית.
צילום  קטגוריות,  שתי  יש  בתחרות   : בתחרות  להצלחה  טיפים 
כללי וצילום משטרתי. מרבית הצילומים המגיעים לתחרות הם 
יש  ולכן  העולמית  בתחרות  גם  המצב  זה  הכללית.  בקטגוריה 

עדיפות לצילום המשטרתי.
ונוף.  "חברה"  צילומי  פני  על  פעילות,  של  לצילום  עדיפות  יש 
פעילות  ויש  עיתונות  צלמי  לא  אנחנו  לביים.  ניתן  פעילות 
משטרתית שניתן לתזמן בהתאם למצב השקיעה, או התאורה, 

המיקום, הרקע, הציוד וכו'
כל  יפים.  לירקות  עדיפות  יש  מרכולתו,  את  המציג  ירקן  כמו 

את  ולאתר  להתאמץ  כדאי  יפים,  והשוטרים  השוטרות 
הכי יפים. אולי "יפה" היא לא ההגדרה הנכונה, אלא, 

מיוחדים.
כללים לתחרות: התחרות תכלול שתי קטגוריות, 

צילום כללי וצילום משטרתי.
צילומים   20 עד  לשלוח  יוכל  משתתף  כל 
בכל קטגוריה. על הצילומים להיות בקובץ 
שאיננו  ובגודל   )JPEG( בלבד  דיגיטאלי 

.  1Mb-נופל מ
איפ"א  למזכירות  להגיע  הצילומים  על 
ישראל" רחוב שארית ישראל 37 ת"א-
יפו. על גבי דיסק עד ל-24 למרץ 2013 

)ערב פסח(.
ואיפ"א  לשולחים  יוחזרו  לא  הדיסקים 
לטובת  שימוש  בהם  לעשות  תוכל 
הצילום  לתחרות  המצטיינים  שליחת 
ותערוכות  פרסומים  ולטובת  העולמית 

תחרות צילום איפ"א ישראל 
לשנת 2013

יהושע לויה רכז תרבות
הצלם  שם  את  לציין  ידאג  ישראל  איפ"א  ובעולם.  בישראל 
האחרונה  העולמית  הצילום  בתחרות  תערוכה.  או  פרסום  בכל 
צלמים  של  רובה  בבוקרשט,  גדולה  תערוכה  הוצגה  ב-2011 

מישראל. התערוכה הופצה ל-67 סניפי איפ"א בעולם.
חוקי,  איסור  שאין  לוודא  המשטרתית  בקטגוריה  הצלמים  על 
של  במקרה  לתחרות.  שנשלח  הצילום  לפרסום  אתי  מודיעיני, 
השתתפות ילדים בצילום, חובה לוודא אישור הורים )אלא אם כן 

הצלם הוא ההורה(.
תוצאות ופרסים: תוצאות התחרות יפורסמו בחודש מאי 2013. 
פחות  זה  כל  ערך.  יקרי  פרסים  יוענקו  קטגוריה  בכל  לזוכים 
חשוב, כל הצילומים המצטיינים ישלחו לתחרות הבינלאומית של 

איפ"א ויש סיכוי טוב שיזכו לתהילת עולם.
התחרות מאורגנת על ידי יהושע לויה רכז התרבות של איפ"א 
ישראל ונציג ישראל מול וועדת התרבות העולמית. יסייע לו בפן 
המקצועי, ערן ישראל מזכ"ל איפ"א, שריכז בעבר את התחרויות 

בישראל ובעולם.
אז זהו, איפ"א ישראל משופעת בכישרונות צילום רבים. חלקם 

כבר זכו לתהילה ולפרסים בינלאומיים. קדימה לעבודה!
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סיכום שנת העבודה 
לשנת 2012 בתחום הספורט

גל שרון, סגנית ראשונה לנשיא העולמי 
ורכזת ספורט איפ"א ישראל

אגל שרון
פ"

אי
ט 

ור
פ

ס

בשנת 2012 נהנו 6,128 חברים מהסיוע של איפ"א.  לתמיכה 
והסיוע  יחידתיים  אירועים  בקיום  רב  משקל  יש  הסדיר  במערך 
הרב של איפ"א מאפשר את קיום האירועים ומניב יוזמות חדשות, 

שתורמות רבות לגיבוש החברתי, הכושר וההווי היחידתי.

ייחודית  מיוחדת באמצעות תכנית  לב  זוכים לתשומת  הגמלאים 
את  המוציאים  לסניפים  ניתן  הסיוע  ובריאות.  ספורט  ימי  של 

ימי ספורט ובריאות לגמלאים   סבסוד  סניפי גמלאים   
ציוד ספורט מאיפ"א ומספקים / סיוע כספי בשיק סבסוד מערך הסדיר   

רישום הנבחרת בהתאחדות הקליעה, חולצות לתחרות ירי מעשי ירי מעשי     
סיוע בשכירת אופניים לפיקוד מח"א  תחרות אופניים    

סיוע בתחרויות ריצה בכל הארץ אתלטיקה    
סיוע בעלויות לליגה למקומות עבודה 2012-2013 באולינג     

רישום חברי הקבוצה באיגוד  טריאתלון    
רישום וביטוח למקומות עבודה, סיוע במימון ביגוד משחק ייצוגי נבחרת כדורסל גברים   

סיוע ברכישת ביגוד משחק ייצוגי לקבוצת מחוז ת"א, תשורות לקבוצה טורניר קט רגל למיורקה   
סיוע ברכישת ביגוד משחק ייצוגי לקבוצת מג"ב טורניר קט רגל למיורקה   

דמי ביטוח ותשורות טורניר ירי מעשי במלטה   
רישום הקבוצה, סבסוד ותשורות לנבחרת ספורט יאדה באילת   

הזאת  היוזמה  ולנפש.   לגוף  חוויה  לימים שלמים של  הגמלאים 
הסדירים.  מהשוטרים  בשונה  הסניפים  ראש  ליושבי  קשורה 
וזו  בפועל  יוצאים  גמלאים, מאשר  יותר  להוציא הרבה  ביכולתנו 
ההזדמנות לזריקת מרץ לקראת שנת העבודה הקרובה. קדימה, 
השוטרים  מערך  לכלל  הסיוע  בצד  לפעילות.   ולצאת  להתארגן 
הסדירים והגמלאים, יש פעילות ייחודית רבה הקשורה בקבוצות 
בישראל  והנצחה  ספורט  ומפעלי  יחידים  משתתפים  תחרותיות, 

ובעולם.

מכתבו של נשיא איפ"א מר יעקב טרנר
גל שרון , רכזת הספורט באיפ"א ישראל, נבחרה לתפקיד סגנית ראשונה לנשיא העולמי.

הבחירות נערכו במסגרת הקונגרס העולמי שנערך השנה בישראל. הבחירות נערכות אחת לשלוש שנים, בהשתתפות המדינות החברות 
בארגון השוטרים הבינלאומי.  השנה, הבחירות היו מורכבות במיוחד, עקב ריבוי המועמדים לכל תפקיד. לפי נהלי הארגון, יש להשיג 
מעל 50% מהקולות כדי להיבחר לכל תפקיד בארגון.  גל שרון הייתה מועמדת איפ"א ישראל לתפקיד סגן ראשון לנשיא איפ"א העולמי 
וזכתה למספר קולות רב לתפקיד  סגן ראשון לנשיא העולמי. גל שרון קיבלה קולות יותר מאשר הקולות שקיבל נשיא איפ"א העולמי.  זכייתה 
של גל זכתה לשבחים ותמיכה בלתי רגילים מצד ותיקי הארגון מכל העולם.  ההישג חסר תקדים מאחר וכל המועמדים הם בעלי 
רקע בינלאומי נרחב בוועדות העולמיות ובתפקידיהם בנשיאות העולמית. )בקונגרס שהתקיים בישראל השתתפו כ-450 נציגים מכל 
סניפי איפ"א בעולם השתתפות חסרת תקדים בכמות המשתתפים(.  רמת הארגון והאירוח של הקונגרס זכתה להערכה רבה מצד 
כל המשתתפים ונקבעו סטנדרטים גבוהים בכל הקשור  לנוהל קונגרסים בעתיד, דבר שגם תרם תרומה רבה להצלחת הקונגרס.  
במסגרת תפקידה כסגן נשיא איפ"א העולמי גל תעמוד בראש הוועדה החברתית העולמית, המופקדת בין השאר על תחומי הספורט 

והתרבות, דירות איפ"א בעולם ופעילות חברתית בעולם.
כולנו גאים בהישג הבלתי רגיל, מאחל הצלחה בתפקיד בנשיאות העולמית ושתמשיך להביא כבוד למדינת ישראל, למשטרת ישראל ולאיפ"א ישראל.
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נסר נסראלדין

במהלך שנת 2012 קיימנו אירועים אשר חפפו את תכנית העבודה 
לנו בעיה שאנו  יש  יתרות התקציב בסניפים  השנתית.  בבדיקת 
אישי  תקציב  יתרת  לאי-ניצול  בנוגע  איתה  להתמודד  מנסים 

בסניפים, דבר שגורם בדיעבד לחוסר שביעות רצון החברים.

דו"ח מפורט הועבר  לכל הרכזים בנשיאות על מנת להביא לידיעת 
לרשותם  העומדים  התקציבים  את  להקצות  הסניפים  יו"ר  כל 

לפעילות עבור כל החברים עד סוף שנת 2012.

קונגרס עולמי
 62 בשיתוף  העולמי  הקונגרס  את  השנה  אירח  ישראל  איפ"א 
מדינות. האירוע עבר בהצלחה רבה. דבר שהביא כבוד למשטרת 

ישראל ולכל הגורמים. 

רואה  דו"ח  והוצאת  הפעילות  סיכום  לאחר   – כספית  מבחינה 
גירעונות,  ללא  חיובי  נראה שסיימנו את הפעילות במאזן  חשבון 
מאחר וכל המשתתפים מימנו את השתתפותם במלון ובפעילויות 
החברים  מהשתתפות  שנותר  הסכום  בארץ.  לאורחים  שקיימנו 
לתקציבי  הועבר  זה  סכום   .₪  50,000 ויתרתו  חיובי  במאזן  היה 

גזברות
נסר נסראלדין, הממונה על הגזברות

ת
רו

ב
גז

רווחה ותרבות בחלוקה שווה. 

את  עושים  והמבקר  רואה החשבון  בשילוב  איפ"א  מנגנון  סה"כ 
מלאכתם נאמנה בשמירה על מאזן כספי וניצול נבון ומושכל.

מאחל לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם פעילות פורייה
ושיתוף פעולה.

הקונגרס העולמי 2012 באילת
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כנג' קבלאן

גמלאים/יות חברי איפ"א יקרים!
ימים  עמלנו  מהמשפחות,  רחוקים  והיינו  מהבתים  נעדרנו  רב  זמן 
ולילות לממן מטרה משותפת, כעת הגיע הזמן להיות בחיק המשפחה 
ולחיות ולנצל כל פעילות חברתית. להשתתף בכל אירוע וכל מפגש 

על מנת להמשיך ולפגוש את אותם חברים שעבדנו לצדם.
חברי  של  משותף  חברתי  מפגש  התקיים   14/8/2012 בתאריך 
איפ"א וחברי איגוד הגמלאים, ארגנו את האירוע המוצלח בשיתוף 
פעולה מלא, השתתפו בו חברי איפ"א מסניף גליל עליון ומסניף 
נכחו  באירוע  גמלאים.   600 מעל  השתתפו  עצמו  באירוע  נצרת 
בכירים רבים: נשיא איפ"א יעקב טרנר ,מנכ"ל איפ"א דוד אילוז, 
חיים  הגמלאים  איגוד  מנכ"ל  עטר,  דוד  הגמלאים  איגוד  נשיא 
מפקד  שררה,  אביגיל  השוטר  מעמד  ארגון  מנכ"לית  שרעבי, 
נשיאות  חבר  איו"ש,  מג"ב  מפקד  עוזי  תנ"צ  מרכז שב"ס,  מחוז 
נשיא קרנות הסוהרים חיים שמולביץ', נשיא כבוד איפ"א ואיגוד 
הגמלאים יעקב חביב, ראש מועצה מקומית בית ג'אן, יו"ר סניף 
סניף  הנהלת  חברי  חלבי,  ג'מיל  טריף,  תופיק  ריש,  אבו  איפ"א 
הגליל, סלאח חרבאוי עזאת, עזאם גאני זגאיר מזכיר וגזבר סניף 
הגליל דוד ברכז ורעייתו. האירוע היה מוצלח כל החברים נהנו יחד 
עם נשותיהם וכן האלמנות. האירוע התנהל בהנחיית נצ"מ סלבאן 

גאנם. תודה לכולם והמשך שיתוף פעולה פורה.

הגמלאים  במועדוני  מפגשים  התקיימו  ספטמבר  חודש  במהלך 
באזור הצפון להרמת כוסית לפני ראש השנה ביוזמת יו"ר סניפי 
איפ"א במפגש במועדון נצרת הייתה השתתפות שכללה את ראש 
איפ"א  נשיאות  בשם  בירכתי  נוספים.  מכובדים  ואורחים  העיר 
החברה  בחירת  על  ובמיוחד  באילת  שהתקיים  הקונגרס  בנושא 
גל שרון לסגנית נשיא איפ"א העולמי. כמו כן נערכו עוד מפגשים 
במועדון כרמיאל ,מועדון עכו, מועדון קרית שמונה ובמועדון חצור. 
בכל מועדון בירכו את החברה גל שרון ואחלו המשך דרך מוצלחת 

באיפ"א ישראל .

אני מאחל הצלחה לכל יו"ר סניפי איפ"א שתכננו נשפים 
משותפים והשתתפות מרבית של החברים. 

כמו כן מתוכנן מפגש יחד עם יו"ר הסניפים ומשפחותיהם 
לקראת סוף השנה.

מאחל לכולם המשך עשייה למען הגמלאים ורווחתם.

זה הזמן שלנו לחיות
כנג' קבלאן, רכז גמלאים ואלמנות
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דוד עטר

דף מידע לחברי איגוד גימלאי 
המשטרה ושב"ס ולחברי 

איפ"א ישראל דצמבר 2012
דוד עטר נשיא האיגוד

נשיא האיגוד, חברי ההנהלה, יו"ר 
הסניפים ונבחרי המועצה הארצית 
ומנהלי המועדונים, מאחלים לכם 

ולמשפחותיכם בריאות ואריכות ימים.
האיגוד ממשיך לטפל ברווחת החברים

במישורים הבאים:

ביצוע נשפים משותפים עם איפ"א ונופשונים וטיולים בשיתוף     
קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים לגמלאים ובנות זוגם.   

שי שנתי בפסח שערכו הריאלי יהא  250 ש"ח .   
עריכת טקס יום הגבורות אחת לשנה לגמלאים שהגיעו   

לגבורות גיל 80.                                              
סבסוד האיגוד למחוזות המשטרה בעריכת כנסים מחוזיים     

לגמלאים .  
הפעלת 45 מועדונים ברחבי הארץ לרווחת הגמלאים,      
הכוללת: מפגשי חברים, התעמלות, ריקודי עם, הרצאות,     

סדנאות וימי כיף, בשיתוף ובסיוע קרנות השוטרים.  
לקבלת מידע נוסף של ימי פתיחה והתקשרות ניתן לקבל     
באתר האינטרנט aigod.co.il  ו-או בהנהלת האיגוד     

והסניפים המועדונים הם עבורכם ומהם תשאבו רווחה, שלווה ואהבה.  

עדכון בנושא השכר 

החברים   כל  את  לעדכן  שמחים  אנו  ומוצלחת  טובה  בשעה 
כדלקמן:

פנים  בטחון  במשרד  נוסף  דיון  נערך   4/12/2012 בתאריך 
בהשתתפות סמנכ"ל בט"פ וצוותו, נציג אגף התקציבים באוצר, 

נציגת שב"ס, נציגי המשטרה ונציגי איגוד הגמלאים.
ולהלן הסיכומים:

וכן  ושב"ס  המשטרה  לגימלאי  בחוק  שאושרו  התוספות  כל 
לגימלאי צה"ל ואשר מופיעים בסעיפי החוק הינם 

קבועים ולא ניתנים לפגיעה ,לכן כל גמלאי יקבל את התוספת לה 
הוא זכאי בכפוף לשכר הקובע שלו ולשנת 

הפרישה שלו כדלקמן :
1. החל מינואר  2012 גימלאי המשטרה ושב"ס כבר מקבלים  

את התוספת בתלוש  השכר עד לגובה 940 ש"ח.  
2. מינואר 2013 יקבלו כל הגימלאים את התוספת המלאה   

והקבועה כולל תוספת מדד של שנת 2012,  
3. בנושא ההפרשים יש חלוקה לשלושה סוגי הפרשים:

תשלום הפרשים מלאים להשלמה של שנת 2012  יבוצע      
בשתי פעימות בשנים  2014, 2015,  

תשלום הפרשים מלאים מ-אוגוסט 2011 עד דצמבר 2011    
  יבוצע בשתי פעימות בשנים  2014, 2015/

לגבי תשלום ההפרשים מ-יולי 2008 ועד יולי 2011  בהסכם     
צה"ל נקבעו תוספות  של 50% ריאלי ב- 5 פעימות  משנת    

2012 עד שנת 2016 , ו-55% נומינלי נוספים ב- 10 פעימות    
משנת 2012 עד שנת 2021 .לעומת זאת בהסכם המשטרה    
ושב"ס נקבעו תוספות של 50% ריאלי ב- 5 פעימות משנת    
2014 עד שנת 2018 ו- 52% נוספים  נומינלי  ל-5 פעימות    

במקום 10 פעימות שצה"ל קיבלו ,הנושא מחייב אישור ועדת    
העבודה וכן חתימה בצוו של שר האוצר כל זאת נובע בגלל    
שהסכם המשטרה ושב"ס נחתם לפני הסכם צה"ל ולכן גם    

שוריין סעיף בטחון בהסכם שכל תוספת שיקבלו גמלאי צה"ל    
בהסכם יקבלו גם גמלאי המשטרה ושב"ס.       

קופה ציבורית ותשלום מלא של ההפרשים לשאירים       
אין חילוקי דעות בנושאים אלה והם יוגשו לחקיקה מייד לאחר    

הבחירות.  
קרן רווחה באחריות המשרד לביטחון פנים  נמצא בשלבי סיום     

אחרונים.  

המלאים  ההצמדה  הפרשי  לתשלום  סיכום  הושג  אלה  בימים 
בפריסה של חמש שנים מ-2014. 

עדכון בנושא תוספת אי קביעות
תוספת אי קביעות- תביעה שהוגשה במשותף ע"י כל האירגונים

בתאריך 13/11/2012 נערך דיון נוסף בבית הדין לעבודה בנושא 
התביעה לתוספת אי קביעות שניתנה לגמלאי צה"ל בשנת 2007  

כבוד השופט ביקש מנציג המדינה להסכים לגישור אך המדינה 
לא הסכימה  ולכן יתקיים המשך דיון בחודש מרץ 2013.

                  
לכל התפתחות נוספת אנו נעדכן את החברים כרגיל ובאופן שוטף.
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חבל על דאבדין
לזכרו של יעקב 

שובל ז"ל
חביב יעקב נשיא כבוד באיפ"א

לבני השמונים 
יום גבורות

]י"ב טבת תשע"ג – 25 דצמבר 2012[

יעקב חביב, יו"ר כבוד – 
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס

כמדי שנה נערך ב-25 לדצמבר, כנס הגבורות לגמלאים בהגיעם 
לגיל 80.

קרנות  עם  פעולה  בשיתוף  הגמלאים  איגוד  ע"י  נערך  הכנס 
השוטרים, הסוהרים ואיפ"א.

היוזמה לקיום האירועים הייתה של סנ"צ )גימ'( יעקב כהן ז"ל, יחד 
עם דוד עטר נשיא האיגוד.

את הכנס כיבדו בנוכחותם השר לבט"פ, סגן שר האוצר, סמפכ"ל 
המשטרה, בכירים מהשב"ס והמשטרה וכן נשיאי קרנות השוטרים 

וקרנות הסוהרים.

להגיע לגבורות זו מתנת אלוהים 
על כך נודה ליושב במרומים

שהחיינו וקיימנו והגענו ליום הזה 
כל אחד מאיתנו מאושר ומרוצה

תודה ענקית למשפחותינו הנפלאות 
שתמכו ועזרו לנו להגיע לגבורות, 

בחיבור אוהב ובאהבה גדולה
בימים קשים – בשירות המשטרה

תודה לאיגוד, להנהלה וליו"ר 
הממשיכים במסורת יפה של שנות דור

בשיתוף עם איפ"א, שב"ס וקרנות שוטרים 
בשמחה וגיל את ליבנו ממלאים

ולכל החוגגים שאו גם את ברכתי 
בזכותכם הגעתי למי שאני 

יו"ר ונשיא, ידיד ומתמיד 
המוכן לתרום את כולי עכשיו ולתמיד

נמשיך ביחד עוד שנים רבות, 
לאהוב ולהלל ולהבליט הצלחות

כל אחד מאיתנו עולם ומלואו, 
ואלוהים יעניק לכל אחד מטובו

לממשיכים אחרינו – מפקדים ושוטרים 
אתם נפלאים, אתם מוכשרים 

הצלחתכם גורמת לנו ששון ושמחה 
וממלאת את ליבנו בהמון גאווה

קשה לדבר על כל מעשיו 
ואין כל ויכוח על מכלול הישגיו
פירט ונלחם על כל עמדותיו, 

התעקש בחירוף על יעדיו 

כל ויכוח עימו - היה קשה, 
כי תמיד הוא ידע מהו רוצה

אך בגמר הויכוח האירו פניו 
וקרץ בחיבה לכל יריביו 

בקונגרס באילת הגיע לשיא, 
תהילה וכבוד לאיפ"א הביא

כי ידע לשלב את כל הפועלים 
כחבורה נהדרת להשבת היעדים

ואז "בשיאו" נפל למשכב, 
מי ידע בפוטרות מה היה כאביו

משפחתו האוהבת – ליטפה וחיבקה
לרגע לא נתנו לו – לאבד תקווה

האובדן הגדול הוא של כולם, 
האישה המשפחה והבית החם

ולנו אני איפ"א בכל הדרגים 
חשים בחסרונו כואבים ואבלים

אומרים על "כושי" שעושה את שלו 
ללכת יכול " הגיע זמנו"

איך אומרים צברינו בחיבה "אין עליו" 
אז למה הלכת דווקא עכשיו?

חביב יעקב
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כנס הגמלאים הארצי של שירות 
בתי הסוהר

שב"ס  של  הארצי  הגמלאים  כנס  התקיים  ב-26.03 
באולמי "גאיה" בנס ציונה.

 1,200  – ל  קרוב  בו  והשתתפו  מסוגו  ביותר  הגדול  היה  הכנס 
גמלאים.

בכנס השתתפו גם נציב בתי הסוהר, רב גונדר אהרון פרנקו, סגל 
ביבי,  אריה  ח"כ  לשעבר  הסוהר  בתי  נציב  שב"ס,  של  הפיקוד 
יור'  גימ',  חיים שמולביץ  עו"ד  גונדר  תת  הסוהרים  קרנות  נשיא 
חיים שרעבי,  מר'  האיגוד  מנכ"ל  דוד עטר,  מר  איגוד הגמלאים 
אביגיל  הגב'  והסוהר  השוטר  מעמד  לקידום  הארגון  מנכ"לית 

שררה ומנשיאות איפ"א רכז הגמלאים כנג' קבלאן.

הקשר  חשיבות  את  וציין  הגמלאים  את  בירך  הסוהר  בתי  נציב 
שמולביץ  חיים  עו"ד  הקרנות  נשיא  לגמלאים.  המשרתים  שבין 
במטה  לגמלאים  ייעוץ  מרכזי  מקימים  הסוהרים  קרנות  כי  ציין 
ובמחוזות, מרכזי הייעוץ ייתנו שירות לגמלאים במגוון נושאים בין 
השאר מיצוי זכויות בכל הקשור לביטוחים השונים בעיקר ביטוח 
הבריאות, סיוע בהפניית הגמלאים לתעסוקה והתנדבות ומפגשים 

בשעות הפנאי בביקור חולים.

ישולבו  כמו כן צוין כי בנופש הגמלאים הקרוב שיתקיים באילת 
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שכולות  משפחות  גם  להזמין  והוחלט  שכולות  משפחות  גם 
מהמשטרה ומכיבוי אש.

מטעם הגמלאים בירך מר צבי גבעתי שהיה בעבר משנה לנציב 
אנוש גבעתי שהיה  ניצב בדימוס  )מר צבי גבעתי הוא אחיו של 

ממ"ז מרכז במשטרה ויום קודם לכן חגג 80 בטקס הגבורות(.

הגמלאים נהנו ממופע אומנותי וארוחת צהריים וקיבלו שי.
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פעילות במועדון הגמלאים בנצרת עלית
יעקב פירסט, יו"ר סניף איפ"א נצרת עלית

סניף בית שאן
אלקסלסי מרדכי/פולו, יו"ר סניף בית שאן
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במהלך השנה עשינו מספר פעילויות, לדוגמה: 
נערכה הרצאה על ידי מרצה מקצועי בנושא הדרוזים והצ'רקסים. 
מר  עלית  נצרת  סניף  מיו"ר  באיפ"א  הנעשה  על  הסבר  קיבלנו 

שלום ברטוב המתפקד בשני הכובעים איפ"א ואיגוד הגמלאים.
יצאנו לסיור בכפר בית ג'אן, התקבלנו על ידי רכז הגימלאים מר 
כנג' קבלאן. ביקרנו במועדון הגמלאים במקום וערכנו סיור בכפר.
ביקרנו גם בכפר מגא'ר במועדון הגמלאים ושמענו הרצאה מפי 
שייח דרוזי. התקבלנו על ידי יו"ר סניף איפ"א מר טופיק טאריף 
שערך לנו סיור בכפר ובסיומו היינו בהרצאה בבית בד ליצור שמן 
זית ומוצרים נוספים. ביקרנו בכפר הצ'רקסי - כפר קמא ועשינו 

סיור בכפר. 

ברצוננו להודות ליושבי ראשי איפ"א בכפרים בית גא'ן ומגא'ר על 
האירוח והסיור.

היינו במספר פעילויות מהנות השנה: 
ביום 31/1/12 נסענו לקברות צדיקים בנתיבות והגיעו 54 חברים 

ביום 17/6/12 טיילנו בגליל העליון
ביום 15/8/12 נסענו ליום כייף בחוף גיא בהשתתפות 47 חברים

ביום 28/8/12 נסענו לטייל בירושלים ובאזור השפלה

סניף מבשרת ציון  
דוד רווה יו"ר סניף מבשרת ציון

ולקראת החגים,  ציון  במסגרת פעילות סניף איפ''א גמלאי מבשרת 
חולק שי אישי: סיר תרמוס 3.5 ליטר ושתי מגבות מטבח לכל החברים 
בסניף הזכאים ליתרות תקציב סניף לשנים 2011-2012, בדיוור ישיר.

פתיחת מועדון לגמלאי קרית שמונה 
ארמונד אוחיון, יו"ר סניף איפ"א קריית שמונה 

נפתח מועדון חדש לגמלאי קרית שמונה בסיוע איגוד הגמלאים, 
סניף  איפ"א  חברי  את  ישרת  המועדון  ואיפ"א.  השוטרים  קרנות 
קרית שמונה, צפת, חצור, קצרין וכל הישובים הסמוכים שבאזור. 
איגוד  מנכ"ל  הגמלאים,  איגוד  נשיא  השתתפו  הפתיחה  ביום 
קרית  עיריית  מנכ"ל  העיר,  רב  השוטרים,  מקרנות  הגמלאים 

שמונה, נציגים מתחנת המשטרה, יו"ר סניף איפ"א. רכז גמלאים 
וסייע בשיפוץ המועדון ותרם  ואלמנות באיפ"א כנג' קבלאן עזר 
נשיאות  בשם  המשתתפים  את  ובירך  הגמלאים  למען  הרבה 
איפ"א ובשם יו"ר סניף הגליל. תודה לכל מי שעשה למען גמלאי 

קריית שמונה וממשיך לעשות.

נערך  תקווה,  ופתח  גן  רמת  הרצליה,  סבא,  כפר  גמלאי  נשף 
נסיעות  רכז  תרבות,  רכז  איפ"א,  נשיא  במעמד  ב-11/12/12 

ומנכ"ל איפ"א.
משותפת  עבודה  שעשו  הסניפים  יו"ר  ע"י  למופת  אורגן  הנשף 

ועבר בהצלחה עם שביעות רצון רבה מצד המשתתפים.

נשף גמלאי איפ"א מרכז ושרון



282013

ם
אי

מל
גמלאי חולון בת-ים ג

שי ישראל, יו"ר הסניף
שלמה בללי, סגן יו"ר הסניף

סיכום שנה גמלאי כרמיאל
אהרון באן יו"ר הסניף

סניף גמלאי חולון בת-ים המונה כ 500 גמלאים מנוהל באמצעותי 
יו"ר הסניף בללי שלמה. השנה הצלחנו להוציא שני  ובסיוע סגן 
גם  והשתתפנו  הזוג  בנות  עם  באילת  נופש  לטיול  אוטובוסים 
בקונגרס העולמי שהיה באילת. שביעות הרצון של החברים היתה 

מושלמת והחברים נהנו מאד בכל הקשור לפעילות באילת.

חלוקת שי אישי

הגמלאים  לכל  אישי  שי  נרכש  והשוויוניות  השקיפות  במסגרת 

אשר לא השתתפו בפעילות. השי יחולק באופן אישי במועדון לעל 
החברים הזכאים לשי מיתרות השנה.

מועדון גמלאי חולון בת-ים

לשמחתי  הפנוי.  בזמנם  הגמלאים  עבור  שני  כבית  משמש 
והשתתפות  הגמלאים  איגוד  ידי  על  ומושקע  מתוחזק  המועדון 
הגמלאים בביקורם במועדון גדולה ומסייעת להם בהעברת זמנם 

הפנוי.        

איגוד  עם  משותף  מועדון  הינו  כרמיאל  גמלאי  איפ"א  מועדון 
למען  מלא  פעולה  בשיתוף  נעשית  הפעילות  כן  על   , הגמלאים 
החברים  המשופץ  במועדון  ביקורים  למעט  החברים.  רווחת 
להלן  ועוד.  נופשונים  יומי,  טיול  כייף,  ימי  בהרצאות,  משתתפים 

פירוט הפעילות לשנת 2012:

 ינואר - טיול מודרך לאיזור מנשה והשרון
פברואר - ביקור במרכז רבין בתל אביב

מרץ - ביקור בהצגה בתיאטרון "הבימה", ביקור בנחל דוד, ביקור 
בחווה ניסיונית בערבה

אפריל  - יום טיול מודרך בשרון - שוני
מאי  - ביקור בנאות סמדר

יוני - טיול ונופש שבוע בורנה - בולגריה )מסובסד ע"י רכז הנסיעות(
יולי - טיול מודרך בערב לליות שאן

אוגוסט - יום ספורט ובריאות בחוף התמרים - עכו
אוקטובר  - טיול יומי מודרך ביפו - תל אביב

נובמבר - נופש לארבעה לילות במלון מינראל רימונים - טבריה
דצמבר - נשף חנוכה בכרמיאל לכל הסניפים והמועדונים בצפון
 * הרצאות בתחום הגישור ,זיקנה ושארים ,טיפוח הבריאות ועוד

המסובסדים  בנופשים  המועדון השתתף  הנ"ל  לפעילות  בנוסף 
על ידי איגוד הגמלאים בים המלח ואילת.

פעילות גמלאי איפ"א סניף 
חדרה/זכרון יעקב

משה חפר, יו"ר הסניף

יעקב  חדרה/זכרון  איפ"א  גמלאי  סניף  עם  יחד  יצאתי  לאחרונה 
שבראשותי לנופש במלון הולידיי-אין באשקלון. יצאנו עם שני אוטובוסים 
מלאים ושני מדריכים. במשך 4 ימים שטנו וטיילנו באזור אשקלון. סיירנו 

בנמל אשדוד וביקרנו באתרים היסטוריים ואתרי הנצחה.
בזכות התערבותו של מנכ"ל  היו תקלות קלות. אך  ביום הראשון 
איפ"א מר אילוז דוד תוקנו התקלות מיד וביתר הימים ההתנהלות 
היתה ברמה גבוהה לשביעת רצונם של כל החברים. כמו כן חולקו 
כובעים של איפ"א וארטיקים לכולם. בעת הטיול מספר חברים חגגו 
יום הולדת ולהם חיכתה הפתעה בחדרים וכרטיס ברכה מאיפ"א. 

אילוז  מר  איפ"א  מנכל  הנופש:  בהצלחת  שסייע  מי  לכל  תודה 
דוד, צוות המנגנון, צוות עוזרי מר גיאת ומר שם טוב וכן אילנית 

מדיזנהאוז.
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אמבדא והבה, יו"ר סניף גמלאי דאלית אל כרמל/עוספיא
בתאריך 16.10.12 נערך מפגש חברי סניף גמלאי דליה עוספיה 
ארבעה  ונמשך   26.10.12 בתאריך  חל  אשר  הקורבן  חג  לגל 
זוגם ואורחים נוספים  ובנות  130 חברים  ימים. השתתפו באירוע 
מהכפר. אורחי הכבוד: נשיא איפ"א מר יעקב טרנר, חברי נשיאות 
נוספים וראשי סניפים שונים וכן ראשי המועצות וחברים מעמותת 
הכומתות הירקות של מג"ב. באירוע נשאו ברכות: נשיא איפ"א יו"ר 
הסניף ונציג גמלאי הסניף. חולקו לחברי הסניף שי לחג מטעם הסניף 

המקומי. בסיום האירוע התכבדו ממטעמי החג ומאכלי הדרוזים. 

סיכום שנה סניף גליל מערבי
אבו ריש מוחמד, יו"ר סניף גליל מערבי

לכל  כשי  תרמיות  כוסות   + צידנית  חילקנו  אפריל  חודש  במהלך 
חברי הסניף.

הגולן  ברמת  צדיקים  בקברות  לסיור  יצאנו   19/6/2012 בתאריך 
מעניין  היה  הסיור  זוגם  ובנות  איפ"א  חברי   50 השתתפו  בסיור 

והחברים היו מאוד מרוצים ומבקשים להמשיך עם מסורת זו.
גמלאי  אגוד  עם  משותף  שנתי  נשף  קיימנו   14/8/2012 בתאריך 
המשטרה ושב"ס ,לאור הצלחת הנשף שלנו משנה שעברה. בנשף 
השתתפו קרוב ל-200 חברי איפ"א מסניף גליל מערבי ובנות זוגם. 
בארוע  סה"כ  אלאסד.  בדיר  'אלבאשא'  באולמי  התקיים  הנשף 
אגוד  כולל  בצפון  הסניפים  מכל  איש  ל-630  קרוב  השתתפו  זה 
המשטרה  אגוד  ונשיא  טרנר  יעקב  מר  איפ"א  נשיא  המשטרה. 
ושב"ס מר דוד עטר כיבדו אותנו והשתתפו בנשף יחד עם מנכ"ל 
איפ"א ,מנכ"ל איגוד רכז תקשורת איפ"א ועוד אורחים מכובדים. 
ארוחת הערב שהוגשה הייתה עשירה ומגוונת. האנשים מאוד נהנו 
בין  האחווה  הורגשה  כן  כמו  באולם.  הפנים  ומקבלת  מהשירות 
החברים משני הארגונים, דבר שרק מחזק את שיתוף הפעולה בין 

שני הארגונים.

ואיגוד גמלאי משטרה ושב"ס רוצה לומר תודה מיוחדת  איפ"א 
להצלחת  ותמיכתו  הערב  בארגון  הסיוע  על  קבלאן  כנג'  למר 

הנשף, יבורך על כך מאחל לו הרבה בריאות. ישר כח.

מפגש חברים לרגל חג הקורבן
נסר נסראלדין האחראי על הגזברות

בתאריך 16.10.12 נערך מפגש חברי סניף גמלאי דליה עוספיה 
לרגל חג הקורבן שחל בתאריך 26.10.12 למשך 4 ימים. השתתפו 
מהכפר.  נוספים  ואורחים  זוגם  ובנות  גמלאים   130 כי  במפגש 
הנשיאות  חברי  טרנר,  יעקב  מר  איפ"א  נשיא  היו  הכבוד  אורחי 
מר חביב יעקב  ורעיתו, מר פייבל לבון ורעייתו, מר כנג' קבלאן, 
ראש מועצת דלית אל כרמל מר כרמל נסראלדין, גזבר עמותת 
הכומתות הירקות של מג"ב מר אבי גטלי ויושב ראש סניף גמלאי 

גליל עליון מר עאדל פארס. באירוע נשאו ברכות הנשיא, 
שי  חולק  הסניף.  ראש  ויושב  המועצה  ראש  הסניף,  גמלאי  נציג 
והנשיא  מהסניף  צנוע  שי  הוענק  לנשיא  וכיבוד.  לחג  לחברים 
העניק שי בחזרה תמונה ליו"ר הסניף. השתתפות הנשיא וחברי 
הנשיאות הביאה להשתתפות רוב החברים והרבה כבוד והערכה 

לחברי הסניף.
בשמי ובשם החברים מודים לנשיא וחברי הנשיאות על 

השתתפותם.  חג שמח!
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להלן סיכום פעילות סניפי גמלאי שפלה רבתי:
 5 ב-  המלח  ים  מרדיאן  במלון  לנופש  יצאנו   15-18.1.12 התאריכים  בין 
אוטובוסים. השתתפו 250 גמלאים חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים ובנות זוגם.
בין התאריכים 11-15.3.12 יצאנו לנופש במלון רימונים אילת ב-5 אוטובוסים. 

השתתפו 240 גמלאים חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים ובנות זוגם.
ליום  מחזורים  בשלושה  יצאנו   4.6.12 וב-   29-30.5.12 התאריכים  בין 
בוקר,  ארוחת  כולל  השוטרים  קרנות  בסבסוד  טבריה  בחמי  המשפחה 
ארוחת צהרים וביקור באתרים וסיורים לימודיים בתל מגידו ומצפה הגלבוע. 

השתתפו 322 גמלאים חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים.
 5 לנופש במלון לאונרדו קלאב טבריה ב-  יצאנו   2-5.9.12 בין התאריכים 

אוטובוסים השתתפו 253 גמלאים חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים.
בין התאריכים 29-30.10.12 בשני מחזורים יצאנו ליום בריאות במרחצאות 
כולל  5 אוטובוסים  ב-  וספורט  נווה מדבר בסבסוד איפ"א, רכזת בריאות 
ארוחת צהרים, השתתפו 250 גמלאים חברי איפ"א, לכל החברים חולק שי 

חולצה וכובע עם הלוגו של איפ"א. 
בתאריך 13.11.12 באולם מתנ"ס מזכרת בתיה נערך ערב הוקרה לגמלאי 

מרחב שפלה במעמד מפקד מחוז מרכז - ניצב בנצי סאו. השתתפו 350 
גמלאים חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים ובנות זוגם. האירוע סובסד ע"י איפ"א 
ואיגוד הגמלאים. האירוע כלל ברכות, כיבוד, תוכנית אומנותית וחקיין בדרן.

אוטובוסים   5 ב-  געש  בחמי  ובריאות  כיף  ליום  יצאנו   21.11.12 בתאריך 
ואיגוד  איפ"א  חברי  גמלאים   250 השתתפו  הגמלאים  איגוד  בסבסוד 

הגמלאים כולל ארוחת בוקר וצהרים.
וסיכום  שנתי  נשף  ציונה  בנס  ויטראז'  באולמי  ייערך   10.12.12 בתאריך 
ואיגוד הגמלאים, התוכנית  שנת עבודה לגמלאי סניף שפלה חברי איפ"א 
ואיגוד  איפ"א  חברי  גמלאים   450 ל-  צפי  איפ"א,  בסבסוד  האומנותית 

הגמלאים, חברי נשיאות איפ"א ואיגוד הגמלאים ואורחים. 
במשך השנה ערכנו ביקורי חולים לגמלאים חברי איפ"א מאושפזים והוענק 

להם שי בשם נשיאות איפ"א ויושב ראש הסניפים.

תודתנו נתונה לנשיאות איפ"א ובעיקר למנכ"ל איפ"א מר דוד אילוז ואנשי 
לרווחת  האירועים  להצלחת  המהיר  והמענה  הפעולה  שיתוף  על  צוותו 

הגמלאים חברי איפ"א. 

סיכום שנה סניפי שפלה רבתי
יושבי ראש סניפי שפלה רבתי

שלמה טיפטי, שלום שמעון, שלום ג'ורנו והסגנים
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סניף פתח תקוה/ראש העין מתעוררג

יגאל ברגמן, יו"ר סניף איפ"א פ"ת רה"ע

סיכום שנה גמלאי ירושלים מרכז 
מאיר כהן, יו"ר הסניף

שולה כהן, סגן יו"ר הסניף

לאחרונה אנו עדים למסע התעוררות של סניף גמלאי פ"ת רה"ע, 
ראש  שבין  בתקופה  בצה"ל  הנהוג  התעוררות  למסע  הכוונה  אין 
בסניף  הפעילות  לחידוש  כמובן  הכוונה  כיפור.  ויום  אלול  חודש 

שהיה רדום במשך תקופה ארוכה והחל לתפקד במלוא המרץ.
להלן מספר פעילויות שהתקיימו במהלך שנת תשע"ב.

השי  את  משכו  הסניף  חברי  חברים(   200( שליש  משני  למעלה 
שחולק בתחילת השנה.

בשיתוף פעולה עם סניף הרצליה וסניף חולון הוצאנו לנופש באילת 
פתיחת  מועד  עם  בשילוב  החברים.  רצון  לשביעות  אוטובוסים   4

הקונגרס הבין לאומי והצלחנו להשתלב בין שני העולמות.
לקראת  כנהוג  כוסית  הרמת  טקס  נערך  השנה  ראש  לקראת 
וברכות. הייתה  ושיח רעים, תקרובת  וכלל, מפגש  השנה החדשה 

השתתפות ערה של חברים כ 100 חברים ששמחו להיפגש.

אוטובוסים   3 הוצאנו  חדרה  סניף  בשיתוף  אוקטובר  חודש  בסוף 
לפני  זה  במלון  שנערך  היו"רים  כנס  )בעקבות  אין  הולידיי  למלון 
באשקלון  סיורים  כולל  ימים   4 למשך  הנופש  השנה(  כמחצית 

והסביבה.
לי  יש  ואיפ"א  דיזנהויז  הנסיעות  משרד  בשיתוף  לעתיד:  תכניות 
מגמה להוציא את חברי איפ"א סניף פ"ת בחודש מאי 2013 לטיול 
מקיף בסין. אם יהיו מקומות פנויים אשמח לצרף לקבוצה חברים 

מסניפים אחרים בארץ.
יש לציין את הערך המוסף שהפעילויות גרמו. נקלטו כ-20 חברים 

הן חדשים והן כאלה שפרשו מהשורות.
לסיום, ברצוני להודות לנשיאות איפ"א, רכזי הענפים ולצוות הבנות 
שבמשרד אשר תומכים בי ומחזקים ידיי וע"י כך גורמים לתפקוד 

נאות של הסניף.

שנת 2012 עמדה בסימן החזרת חברים למרכז. חברים גמלאים אשר 
עזבו ופרשו מאיפ"א הוחזרו בכבוד רב.

במהלך השנה יצאנו למספר טיולים ברחבי הארץ כאשר הטיול לאילת 
נערך עם חברת דיזנהויז בחסות איפ"א כך שהחברים סובסדו בסכום 

גדול בצירוף השי השנתי.
כמו כן אורגנה על ידינו קבוצה ויצאנו לטיול בגיאורגיה.

בכל הטיולים דאגנו לספר ולעדכן על המתרחש באיפ"א ולעדכן בטיולים 
וימי כייף על פי החוזר אשר נשלח אלינו.

לכבוד החגים הקמנו קשר טלפוני עם החברים לברכם לשנה החדשה, 
דבר אשר התקבל בהערכה רבה.

כמו כן תזכרנו את החברים לבוא ולקבל את השי הסניפי שמחכה להם 
אנחנו  כי  מהסיבה  לבתיהם  נשלח  לא  השי  כי  להם  והסברנו  במשרד 

החברים  מאוד  גדול  היה  השי  לגבי  המשוב  איתם.  המפגש  את  רוצים 
קיבלו סיר תרמוס 3.5 ליטר כאשר לכול אחד הוסבר כיצד יש להשתמש 

בו ועל כך קיבלנו מחמאות על הרעיון למתנה שימושית מאוד.
עזרה  ומבקשים  בעיות  מעלים  אשר  חברים  אלינו  מגיעים  פעם  מידי 
ולהעלות  לעזור  כמובן משתדלים  אנו  דיומא...  ענייני  על  וכן משוחחים 

רעיונות.
חבל  שיחות.  לנהל  המפגש,  את  מחפשים  גמלאים  שהנם  חברים 
שהמשרד קטן מלהכיל ולרכז מספר אנשים יחד בשיחות ומשחקים כמו 

פינת ישיבה / מועדון .
וכאן המקום שהם מעלים את ההשוואה מול משרדם של איגוד הגמלאים 

אשר שם יש מועדון ומפגש חברים.
ולנו לא נותר אלא לקוות שגם לנו יהיה מועדון משלנו.
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סיכום שנה ופעילות בסניף איפ"א 
גמלאי גליל עליון

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

סיכום מפעילות סניף איפ"א מג'אר עילבון 
תופיק טריף, יו"ר סניף מג'אר עילבון

ם
אי

מל
ג

מהישובים  עליון  גליל  גמלאי  כנס  נערך   3/11/2012 בתאריך 
הקשורים לסניף לרגל חג הקורבן. ההתכנסות היתה בשעה 14:00 
יושב  הכנס  את  פתח  השלום.  עליו  סבלאן  נביא  הקדוש  במקום 
ראש הסניף וסקר את פעילות הסניף מתחילת השנה. כאורח כבוד 
של הסניף נכח גזבר איפ"א וחבר הנשיאות מר נסר נסראלדין. הוא 
פרט באופן כללי את פעילותו של הארגון והוא שם דגש על קיום 
הקונגרס העולמי שנערך בחודש ספטמבר באילת ועל זכייתה של 
חברת הנשיאות גל שרון כסגנית ראשונה של נשיא איפ"א העולמי. 

אני רוצה להודות מקרב לב לידיד נסר נסראלדין על שהוא מכבד 
אותי ואת הסניף בכל ארוע שאני מקיים.

זכייתה  על  שרון  גל  הנשיאות  חברת  את  לברך  הזדמנות  וזאת 
כסגנית ראשונה של נשיא איפ"א העולמי! זכייתה זו הביאה כבוד 

לאיפ"א ישראל, משטרת ישראל ומדינת ישראל.

סיכום פעילות הסניף 

26/3/2012 סיור מורשת רמת הגולן
24/4/2012 יום ספורט חמי טבריה

5/5/2012 חלוקת מתנות לגמלאי הסניף מתקציב 2011
9/10/2012 סיור מורשת כפר יאסיף והכרמל

3/11/2012 כנס גמלאי הסניף לרגל חג הקורבן
23/11/12 יום ספורט גמלאי גליל עליון בחמי טבריה

30/12/2012 אמור להתקיים נופש של גמלאי הסניף בים המלח

צדיקים  בקברות  לסיור  מהסניף  בקבוצה  יצאנו  זה  בקיץ  השנה 
באזור הצפון ורמת הגולן. ביקרנו בקברי הנביאים סבלאן ,אלחדר, 
 77 בעוז  ביקרנו  בדרך  יעפור.  הנביא  שמס  ומגדל  הנביא  יהודה 
בעמק הבכא וצפינו בסרט על הקרבות ועל קהלני. אכלנו ארוחת 
צהריים בקיבוץ ומשם המשכנו לתחנה אחרונה בקבר יתרו. אציין 

שהחברים נהנו מאוד .
כמו כן היינו 2 לילות בראש הנקרה אשר במהלכם ביקרנו בצפון 

הארץ, כביש הצפון, במצפה מנרה ויחי עם.
ידיעות  וביקרנו במרכז המבקרים של  משם המשכנו לרמת הגולן 
שהתפרסמה  משותפת  תמונה  הקבוצה  את  צילמנו  וכן  אחרונות 

בעמוד הראשון של העיתון והחברים שמחו מאוד.

כמו כן הסניף השתתף בנשף השנתי של סניפי איפ"א צפון שהיה 
באולמי אלבשא בדיר אלאסד. לנשף זה הגיעו וכיבדו אותנו נשיא 
איפ"א, נשיא איגוד הגמלאים, מנכ"ל איפ"א, מנכ"ל האיגוד ואורחים 

אחרים. אציין כי היה נשף מצוין ומוצלח והחברים נהנו מאוד. 
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סיכום שנה סניף איפ"א מרכז גליל
ג'מיל חלבי, יו"ר סניף איפ"א מרכז גליל

ם
אי

מל
ג

ידידי וחבריי איפ"א – בסניף מרכז הגליל עברה עלינו לטובה תקופת 
החגים אני מברך אותכם שתמיד תזכו לחגוג עם המשפחות ושיהיה 

לכם חג שמח.
במהלך שנת 2012 הנהלת סניף הגליל יזמה פעילות חברתית מבורכת 

ובה נמשיך, בעשייה למען הגמלאים.
ואלו חלק מהפעילויות שהתקיימו במהלך השנה:

יצאנו לסיור לקברות צדיקים באזור רמת הגולן  בתאריך 17/4/2012 
בעזרת הרב אשר מלמד. 

גם  חיפה  באזור  צדיקים  בקברות  סיור  התקיים   19/6/2012 בתאריך 
בעזרתו של הרב אשר מלמד, תודה לכל המשתתפים.

שעברו  וחברים  חולים  ביקרנו  מלמד;  אשר  הרב  של  בעזרתו  עוד 
ניתוחים וחולק שי לחולה באדיבות הרב.

בתאריך 10/7/2012 התארגנו קבוצת חברים ויצאו לירדן למשך שבוע 
ימים. אציין שנהנינו מאוד ונשאר טעם של עוד.

איפ"א  לחברי  אביב  תל  לאזור  סיור  התקיים   24/9/2012 בתאריך 
למורשת רבין, סיור מעניין ומוצלח מאוד.

טבריה  חמי  במרחצאות  איפ"א  לחברי  בריאות  יום  התקיים  כן  כמו 

ומתוכנן עוד אחד בעתיד.
איגוד  וחברי  איפ"א  לחברי  משותף  נשף   - מרכזי  אירוע  התקיים 
הוענקה תעודת  איפ"א שבמהלכו  סניפי  עוד  הגמלאים בשיתוף עם 
הוקרה והערכה על ידי מר שפיק סעיד ומר ריאב עאיד לנשיא איפ"א 
בישראל  הדרוזית  העדה  למען  פעולתו  על  טרנר  יעקב  מר  ישראל 
ולמען כולם. ולנשיא כבוד איפ"א ונשיא כבוד איגוד הגמלאים מר יעקב 
חביב על שגם הוא תרם תרומה רבה לשיתוף הפעולה וסיוע לעדה 
כמו  כולם.  והמשך עשייה למען  ימים  לך אריכות  הדרוזית. מאחלים 
כן הוענקו תעודות הוקרה ליו"ר איגוד הגמלאים מר דוד עטר ולגונדר 
לכל האנשים  מודים  גליל  איפ"א מרכז  סניף  מקבל טאפש. הנהלת 
ולמנכ"לים  הגמלאים  איגוד  נשיא  איפ"א,  נשיא  בנשף:  שהשתתפו 
מר דוד אילוז ומר חיים שרעבי, לגברת אביגיל שררה מנכל"ית ארגון, 
נשות השוטרים, מפקד מג"ב איו"ש, נשיא קרנות הסוהרים מר חיים 
שמולביץ', ורכז הגמלאים מר כנג' קבלאן על פעולתו למען הצלחת 

הנשף.

במהלך חודש דצמבר יחולק שי לחברי איפ"א במועדון מרכז הגליל 
לחברים. ישר כח והמשך עשייה.
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סיכום רכז סניפים
יוסי דוידוביץ 

ם
פי

סני

בתפיסת  שינוי  להכניס  ניסיתי  שבה  כשנה  עמדה   2012 שנת 
הארגון את נושא הפעילים בשטח אשתף אתכם בחלק מתוכניותי

יקיימו  יו"רים שאיפתי הייתה,  שיו"רים  לאחר מס' פגישות עם 
אספות חברים יציגו בפניהם את תכוניותיהם ישמעו את דעותיהם 

ויתנו להם הרגשת שייכות. לדאבוני זה לא קרה.

שוטרי  הינם  שהיו"רים  היא  המרכזית  לדבר,  סיבות  כמה  ישנם 
.התחלתי  בעיה  מהווה  וזה  ליבה  בתפקידי  שלא  נגדים  קבע, 
לקשר בינם לבין הפיקוד שלהם ובשלב הראשון התקיימה פגישה 

במחוז הצפוני ופה הייתה הצלחה וכוונתי להמשיך בדרך זו.   
יכולת  יו"רים עלו בתוהו בשל חוסר  ישיבות  ניסיונותי לכנס  גם 
שלהם לפנות זמן ולהגיע. להבדיל  מהגמלאים  שלהם יש את 

כל הזמן הדרוש על מנת  להתגייס לעניין.  

צריך להוביל קו שהפיקוד יבין שאיפ"א הוא ארגון למען השוטרים 
לו  לתת  צריך  ליו"ר  נבחר  כששוטר  השגרירים.  הם  ושהיו"רים 
יקרה  ועל מנת שזה  איפ"א  לפעילות  והזמן הדרוש  הגיבוי  את 
קצונה  בדרגות  יו"רים  שצריכים  היא  אליה  שהגעתי  המסקנה 
ניידות  ויכולת  עצמאות  יש  לקצין  ומחוזות,  במרחבים  לפחות 
גבוהה יותר מנגד ולכן יהיה לו קל  יותר לחבר את השטח עם 

הפיקוד ונשיאות איפ"א.  

והצעתי  לנשיאות  סניפים  ראשי  בין  חיבור  לעשות  בקשתי 
שבישיבות נשיאות ישתתף כל פעם יו"ר מסניף אחר, יהיה שותף 
לישיבה, יראה כיצד מתנהלת, יציג  את עצמו, את תכוניותיו לגבי 

הסניף שלו ,ייתן סקירה על פעילותו.  
החיבור לא צלח כיוון שלא הייתה הענות להצעה  מגורמי איפ"א 

השונים יש בכוונתי להמשיך עם הקו הזה. 
תקציבים  נושא  הינו  ולהעלות  להמשיך  שברצוני  נושא  עוד 
אומנים  להופעות  מיועדים  אלו  תקציבים  לתרבות,  הקשורים 
כפילות.  יוצר  וזה  השוטרים  מקרנות  גם  מקבלים  שהשוטרים 
שזה  לחו"ל  נסיעות  בנושא  יושקע  מהתקציב  חלק  אם  לדעתי 
וזה רצון  אחד מהנושאים שעולים הרבה מהשיחות עם השטח 

השוטרים הדבר יענה על רצונם. 
העובדה  בשל  עשייה  פחות  עם  עבורי שנה  הייתה   2012 שנת 
כוללים את  בתוך המשטרה  ותפקידיי  במ"י  עדיין משרת  שאני 
הארגון כולו והשנה הייתה רווית משימות שלא הותירו לי הרבה 

זמן לפעילות איפ"א.
גם ארגון איפ"א היה  מאוד עסוק בכנס הקונגרסים וכל כולו היה שם.  

ומוצלחת  פורייה  תהיה   2013 ששנת  שביכולתי  כל  אעשה 
יותר מהשנה הנוכחית. 

יוסי דוידוביץ

סיכום פעילות סניף איפ"א לכיש
מוטי עשור איפ"א יו"ר סניף לכיש 

בו  מרחבי  ספורט  יום  נערך  אשקלון  בפארק   6/6/12 בתאריך 
נטלו כ-150 שוטרי תחנות ומטה מרחב לכיש. ביום זה נערכו 
מספר תחרויות ספורט בתחומים שונים. בסיום התחרות הוענקו 
לכיש  סממ"ר  לכיש,  ממ"ר  במעמד  לזוכים  וגביעים  תעודות 
וכן  והמשתתפים  למתמודדים  חולצות  חולקו  דרום.  וסממ"ז 
חולקו גביעים מטעם ארגון איפ"א. כאן המקום להודות לרכזת 

הספורט גל שרון ולמנכ"ל איפ"א אילוז דוד.
גת לטיול  ותחנת קרית  יצאו תחנת שדרות  במהלך חודש מאי 
באילת.  ימים  שלושה  של  חופשה  במסגרת  לשוטרים  גיבוש 
במהלך  בצפון.  וגיבוש  לטיול  יצאה  המרחבית  יס"מ  יחידת 
במסעדה  יחידה  ערב  ערכו  המרחבי  האת"ל  שוטרי  יוני  חודש 
קרית  תחנת  שוטרי  יצאו  ספטמבר  חודש  במהלך  באשקלון. 
שלושה  של  חופשה  במסגרת  לשוטרים  גיבוש  לטיול  מלאכי 
ימים באילת. שוטרי ימ"ר לכיש ערכו ערב יחידה בצפון. במהלך 
גיבוש במסעדה  חודש אוקטובר שוטרות האמ"ש ערכו מפגש 
באשקלון. במהלך חודש נובמבר שוטרי האח"מ המרחבי ערכו 
לכיש  חבלה  שוטרי  באשקלון.  השוטרים  לגיבוש  יחידה  ערב 

ערכו ערב יחידה במפעל הבירה קרלסברג באשקלון.
נמשיך לסייע לחברי הארגון. כמו כן, בהזדמנות זו ברצוני להודות 
על הסיוע והעזרה מנשיא איפ"א ,מנכ"ל איפ"א ,צוות המשרד, 

חברי הנשיאות ופיקוד המרחב. 
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אירוע קיץ - חוף גיא טבריה
רס"מ אבי רונן, יו"ר סניף איפ"א זבולון

תעודת איפ"א הבינלאומית
אבי רונן, יו"ר סניף איפ"א זבולון

ברצוני להודות בשם שוטרי תחנת זבולון על ארגון יום הכיף שנערך 
גיא  בחוף  משפחותיהם  ובני  איפ"א  לחברי   15.08.12 בתאריך 
ובני  הסניף  מחברי  שקיבלתי  רבים  ומטלפונים  מרשמים  טבריה. 
משפחותיהם שרכשו כרטיסים ליום זה היה יום כיף יוצא מן הכלל 
הן ברמת הארגון, ברמת פארק המים ובסדר המופתי בו התנהל יום 

זה וכבר הם מצפים לימי הכיף הבאים.
אנא העבירו את תודתנו למר לויה יהושע על הארגון המדהים ולטלי 

במסגרת  הן  לנו  שהעניקה  והסיוע  הרבה  העזרה  על  המדהימה 
שליחת הכרטיסים והן בסיוע לחברים שרכשו דרך האינטרנט.

ושביעות  החברים  התלהבות  את  זה  במכתב  לשבח  ברצוני  עוד 
רצונם מאתר האינטרנט החדש של איפ"א בו הם מוצאים בחלק 

מהמקרים מחירים יותר זולים מאתר קרנות השוטרים.
שוטרי הסניף מקבלים ממני עדכונים שוטפים הן במייל והן בלוחות 

המועדות בכל הקשור לפעילות איפ"א.

בתאריך 30/10/2012 יצאנו לברצלונה כ – 3 חברים 
ובנות זוגנו לטיול פרטי.

במהלך טיולנו בעיר נתקלנו בתחנת המשטרה של העיר ברצלונה 
בכניסה  שהיו  מהשוטרים  ביקשנו  ביופיו.  מדהים  בבניין  ששוכנת 
השוטרים  מהמקום.  להתרשם  מנת  על  פנימה  להיכנס  לתחנה 
להיכנס לתחנה.  אין אפשרות  כי  ואמרו  רבה  אלינו בקשיחות  פנו 
מיד הצגנו את תעודות איפ"א הבינלאומית שברשותנו ומשהבחינו 
בחיוכים  הקשיחות  התחלפה  בתעודה  הספרדיים  השוטרים 
ובאהדה רבה. מיותר לציין כי מיד הסכימו להראות לנו את התחנה 
טיפים  לנו  ונתנו  אותנו  הזהירו  הביקור אף  ובסיום  להצטלם עמנו 
כיצד להיזהר מהכייסים הרבים שמסתובבים בעיר. מקרה כזה חזר 
על עצמו בעת שסיירנו בפארק גואל בעיר ,ניגשנו לשוטרים ששהו 
וכמובן  מסלולנו  להמשך  בעזרה  בהם  להסתייע  מנת  על  במקום 
לאחר שהצגנו את תעודת איפ"א סייעו לנו רבות ואף הדריכו אותנו 

להמשך טיולנו.
לציין כי תעודת איפ"א פותחת בפנינו החברים דלתות רבות בחו"ל  

ושבלעדיה לא היו נפתחות.

ם
פי

סני
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סיפור מרגש מהקונגרס העולמי
םיהודה גבאי, יו"ר סניף איפ"א בית דגן

פי
סני

חברי  כלל  ואת  ישראל  איפ"א  נשיאות  חברי  את  לעניין  ברצוני 
איפ"א בארץ – כי חברות באיפ"א מושתתת על – שרות תוך ידידות 

"Servo per Amikeco" והנה ההוכחה:

התנדבותי(  )בתפקיד  באילת  העולמי  בקונגרס  שהותי  במהלך 
הייתה לי הזכות לפגוש את מאות הנציגים שהגיעו לארץ מרחבי 
העולם. במהלך השבוע שחל בין -2.9.12 ל- 7.9.12 זכיתי להכיר 
חברי משלחות רבות, להעביר רשמים, שמענו והשמענו על שירותנו 
יחד  ועוד.  כאנשי משטרה כל אחד בארץ מולדתו, פעילות רווחה 
עם זאת ייצרנו מערכת קשרים, הזמנתי חברים מהעולם להתארח 
ארצות  במספר  גומלין  לביקורי  הוזמנתי  וכמובן  אצלנו  כאן  שוב 

במספר יעדים ודירות איפ"א בעולם לטובת החברים מישראל. 

הבאים  את  לקבל  )במשמרות(  האחריות  עלי  הוטלה  השאר  בין 
באילת.  המפואר  הרודס  למלון  ולהסיעם  באילת  התעופה  בנמל 
ביום א' 09.09.12 לאחר שהסתיים הקונגרס המוצלח , אט אט החל 
וביתו, הוצבתי  ומי אל ארצו  פיזור החברים, מי אל שבוע הידידות 
בתפקיד בבית הנתיבות בנתב"ג לקלוט את האורחים בטרמינל 1 

ולהפנותם לטרמינל 3.

הנתיבות,  בית  את  סרקתי  למשמרת   16:30 בשעה  הגעתי  עם 
ביותר, בסמוך לשעה  דלילה  הייתה  ת"א   – אילת  הטיסות  תנועת 
17:00 פנה אלי אדם שכל העת ישב בקצה הטרמינל שפוף ראש, 
"הי שלום חבר, אתה יכול לעזור לי בבקשה?" ובידיים רועדות ניסה 
להוציא כרטיס ביקור ואמר לי "אני נשיא איפ"א ברזיל", מסתבר 

שהאיש המכובד והמבוגר כבר פגש אותי באילת. הוא הגיע לנתב"ג 
בשעה 11 בבוקר מאילת, ובטעות שהתבררה הזמין טיסה רק ליום 
לינה,  סידור  ללא  נותר  המכובד,  האיש  בערב.   10.9.12 המחרת 
 Jarim Lopes Roseira ברשותו היו 10 יורו וכן 30 $, שאלתי את מר
האם להזמין לו מלון בת"א אז התברר כי לאיש אין כסף. הנשיא 
התחנן וביקש שאסדר לו לינה בתחנת המשטרה בנתב"ג. הסברתי 
לו )בעזרת מתורגמן מאבטח מרשות שדות התעופה( כי לא ניתן 
הדבר. פניתי לסיוע של מר ישראל ערן ולבקשתי, הוזמן להתארח 
בחדרו של נשיא איפ"א צרפת במלון ממטרופולין בת"א לשהיית 
לילה וארוחת בוקר על חשבון איפ"א ישראל. אך כסף למוניות הלוך 
ושוב בקו נתב"ג-ת"א כמובן לא נותר, כיוון שמחיר לכיוון אחד עומד 
על כ- 140 ₪. תוך יוזמה אישית התקשרתי למפקד נתב"ג - נצ"מ 
קובי בכר, קובי הבין את חשיבות האירוע ותוך מספר דקות נרתם 

למשימה והצמיד ניידת ונהג לביצוע הנסיעה.

ולא  אכל  לא   Jarim Lopes Roseira מר  כי  לי  התברר  בנוסף 
אותו  העליתי  ושתייה,  קלה  ארוחה  לאדון  רכשתי  מהבוקר,  שתה 
לדרכו,  יצא  והאיש  מזוודותיו  את  העמסתי  המשטרה,  לניידת 
מאושר ונרגש עד בכי בליווי מילות תודה סליחה וחיבוקי אהבה. אני 
לתומי הרגשתי חובה אישית ולאומית. אני חושב שכך צריך לפעול 
כל חבר בעולם כולו. עם הגעת הנשיא לברזיל שלח לי את תודתו 
לביקור  אותי  הזמין  לופז  מר  התכתבותנו  בהמשך  המצ"ב,  במייל 
בברזיל. להתנהגות מסוג זאת אנו מצפים בביקורנו בחו"ל, אז למה 

שלא נהיה כאלה כשפונים אלינו חברים מחו"ל?
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 19/11/2012 ב-  לתפקידו  נכנס  יעקב  עמוס  ניצב  מג"ב  מפקד 
לאחר שפיקד על מחוז ש"י במשך כשנה וחצי .

כמפקד שעודד ותמך בפעילות איפ"א לאורך כל תפקידיו בעבר, 
אני סמוך ובטוח כי הוא ימשיך בדרכו זו גם בתפקידו החדש מתוך 

תפיסה ואמונה שאיפ"א הינו ארגון חיוני ובעל חשיבות לאין ערך.
למדינה  טובים  ושגרירות  שירות  בפועלו  העושה  כארגון  ראשית, 
ולמשטרה בחו"ל ולצד זה מטפל ברווחתם של חברי הארגון ופועל 

לחיזוק הקשרים בין הסניפים בארץ .

חלק  לקחת  וימשיך  פעיל  חלק  נוטל  שנים  מזה  הגבול  משמר 
בפעילות הענפה של הארגון וחבריו יזכו להנות ממיטב הפעילויות 

וההטבות הקיימות .

מכאן אני  כרל"ש מפקד מג"ב בתפקידי 
וכחבר הנשיאות מתחייב להמשיך ולייצג 
את מג"ב תוך שאני פועל יחד עם שאר 
הפעילות  למינוף  במג"ב  הסניפים  יו"ר 

"ולחיזוק תחושת השייכות לארגון .
ול

ב
הג

ר 
מ

ש
בחזרה לירוקמ

חלבי נזיה, רכז מג"ב איפ"א ישראל

חלבי נזיה
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סיור לילי לנשמה היהודית
רס"מ אבי רונן, יו"ר איפ"א סניף זבולון

"מעט אור דוחה 
הרבה מן החושך"

הרב אשר מלמד – רכז דת, רווחה ומורשת

בתאריך כ"ו באלול תשע"ב ) 13.09.2012( קיים משרד אק"מ זבולון 
,סיור לילי לנשמה .

הסיור התקיים כנהוג לפני הימים הנוראים לקברי צדיקים בגליל .
הסיור כונה "סיור לנשמה היהודית."

הסיור לווה בהדרכתו של קצין המתנדבים תחנת זבולון רפ"ק שאול 
אקסלרד  אשר תרם לנו רבות מידיעותיו  בהסבריו על כל אתר ואתר.

מספר חברים טבלו במקווה האר"י שזו חוויה בפני עצמה.
שיא החוויה הרגשית הייתה בעמוקה ליד קברו של רבי יונתן בן עוזיאל.

ליל חשוך לחלוטין דממה מוחלטת עלינו לכיוון הקבר .
בהגיענו לקבר שהוא חשוך ללא תאורה נשמעה לפתע תקיעת שופר 

אשר הרטיטה את נימי נפשנו.
רפ"ק שאול אקסלרד  תקע בשופר, תקיעת השופר הייתה בהפתעה 

מוחלטת והיא היוותה שיא החוויה של הסיור הלילי.
ברצוני להודות לכבוד הרב מלמד על הסיוע הכספי מאיפ"א להצלחת 

הסיור.

במסגרת הסיור בקרנו במקומות הבאים:
מצפה הימים   

קבר הרשב"י במירון   

קבר יהודה בר אלעי   

קבר האר"י בצפת -בית העלמין הישן.   

קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה   

קבר חוני המעגל ונכדיו בחצור.   

אשר מלמד

כתיבת שורות אלו היו בפתח ימי החנוכה, היוונים ביקשו להחשיך 
עיניהם של ישראל בהטלת איסור קיום המצוות, ביטול שמירת 
קרן  על  "כתבו  היוונים,  ציוו  ועוד.  המילה  מצוות  ביטול  השבת, 
החשמונאים  מנגד  מעל",  של  באלו-ה  חלק  לכם  שאין  השור 
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחמשת בניו היו מעט האור אשר דחה 

את החושך הרב של המעצמה היוונית.

החשמונאים הדליקו את אור המנורה בבית המקדש בפך השמן 
זה  ובפך שמן  גדול  כהן  בחותמו של  נמצא חתום  האחד אשר 
נעשה נס שכמות זו הספיקה לשמונה לילות ולכן אנו מדליקים 

בחג החנוכה שמונה נרות במשך שמונה לילות.

מסורת ישראל הינה הערובה להמשך קיומינו כפי שכבר נאמר: 
"עם שאין לו עבר אין לו הווה ולא עתיד". "בן יתום הוא בן שאין 

לו אב אבל עם יתום הוא עם שאין לו דור המשך".

עם  של  ההיסטוריה  בשימור  נערכת  דתי  הווי  איפ"א  פעילות 
שריד  בכותל המערבי  בביקורים  החל  ישראל  במסורת  ישראל 
בית המקדש, הרובע היהודי, סיורי סליחות, סיור לקברי צדיקים 

ועוד, כמו"כ נערכים ימי כיף וסופ"ש לחברי איפ"א שומרי מסורת.

איפ"א  חברי  לכלל  מוקצה תקציב  שנים  מס'  מזה  כי  לציין  יש 
בעלי דתות אחרות בשימור המסורת של כל דת ודת.

בניצול  יצאו 1137 חברי איפ"א מתוך 38 סניפים   2012 בשנת 
תקציבי מלא של 120 אש"ח.

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"
ועדת רווחה איפ"א מסייעת לחברים במתן מענק סיוע כספי בין 
500 ₪ ל – 3000 ש"ח במקרים של הוצאות רפואיות אשר אינן 

מכוסות במסגרת סל הבריאות או כל גורם סיוע אחר.
במהלך שנת 2012 קיבלו סיוע 65 חברים בהיקף של 134.000 

ש"ח ו-300 חברי איפ"א קיבלו שי לחולה.
מנגנון  הרווחה,  ועדת  חברי  הנשיאות  לחברי  להודות  מבקש 
הברוכה  העשייה  על  הסניפים  יו"ר  המנכ"ל,  בראשות  איפ"א 

והמשותפת.
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קונים דירה?
אל תוותרו על רישום בטאבו

עו"ד חיים קנת - יועץ משפטי 

ת
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נכסים רבים במדינת ישראל, אינם רשומים כלל בטאבו- לשכת 
רישום המקרקעין, או שמסובך יותר, הבניין בו נמצאת הדירה, 

העברות  את  מסרבל  זה  דבר  משותף.  כבית  כלל  רשום  אינו 
למחזיק  או  לבעלים  נזק  גורם  מגרש,  בדירה/בניין/  הבעלות 

ומוריד לעיתים את ערך הנכס.

רישום  לשכת  המקרקעין,  בפנקסי  מקרקעין  רישום  חובת 
המקרקעין, התפתחה במשך שנים רבות ובאה כדי להסדיר את 
רישום המקרקעין במדינה. הרישום בלשכת רישום המקרקעין 
מאפשר לרוכש דירה, בין היתר לדעת מהן הזכויות המשפטיות 

הכרוכות בדירה אותה עומד לרכוש. 
וצורת  אופן  את  המסדיר  המקרקעין  חוק  חוקק   1969 בשנת 

רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין.

רישום  בלשכת  הרישום  והפסיקה,  המקרקעין  חוק  פי  על 
וצורות  סוגים  קיימים  במקרקעין.  הזכות  את  יוצר  המקרקעין 

שונות של רישום מקרקעין ונסקור רק חלק מהם.

מקרקעין רבים במדינה שייכים למדינת ישראל באמצעות מנהל 
מקרקעי ישראל או הגוף שקדם לו קרן קיימת לישראל, המיוצגת 

עתה על ידי מנהל מקרקעי ישראל. על פי מחקרים, עולה 
כי, בבניינים רבים אינם רשומים כבתים משותפים 

המקרקעין  על  המפקח  בשלכת 
ומספר רב של דירות, אינן רשומות 

כלל בלשכת רישום המקרקעין. 

רבים מבעלי ורוכשי דירות אינם 
חשיבות  את  כלל  מבינים 

בלשכת  הרישום 
המקרקעין.  רישום 

הרישום  חשיבות 
שעל  היא 

החוק,  פי 
ה  ק ס ע

זכויות  לרישום  בקשה  הגשת  לאחר  רק  מסתיימת  במקרקעין 
בלשכת רישום המקרקעין ואישורה.

רישום  בלשכת  רשומה  איננה  שברשותך  והדירה  במידה 
צפוי  אתה  משותף,  כבית  רשום  אינו  שהבניין  או  המקרקעין, 
לבעיות לא פשוטות בעת ניסיון למכור את הדירה ולירידת ערכה 
בעיני קונים פוטנציאלים. קשה יותר למכור בית/דירה או מגרש, 
אשר לא  רשום בפנקס הבתים המשותפים, או בלשכת רישום 
יקל על הליכי הרישום  המקרקעין. רישום הבית כבית משותף, 

במועד מכירת הנכס  ויכול לחסוך עוגמת נפש והוצאות.

להתחייבות  להיכנס  ממהרים  ואינם  מפחדים  רבים  רוכשים 
בעסקה לגבי מקרקעין ו/או דירות שאינן רשומות כבית משותף 
במיטב  דירה  לקנות  וחוששים  המקרקעין  רישום  בלשכת  או 
כספם מבלי שהדירה תהיה רשומה על שם המוכר באופן מסודר 

ומלא בלשכת רישום המקרקעין.

גם  מכך  ישירה  וכתוצאה  לדירה  בביקוש  לירידה  מוביל  הדבר 
הבתים  בפנקס  הדירה  רישום  הדירה.  בערך  לירידה 
זאת  הנכס.  ערך  את  לעיתים   מעלה  המשותפים 
ועוד, בנקים למשכנתאות לא יעתרו לבקשה למתן 
אינו  רישומו  בנכס אשר  משכנתא, כאשר מדובר 
מוסדר כהלכה. קיימים סייגים לנכס אשר אינו 
רשום בלשכת רישום המקרקעין. לדוגמא  לא 
חניה, מחסן  ניתן להצמיד  לא  ניתן 

וכו'.  

בלשכת  רישום  לאי 
המקרקעין  רישום 
סיבות  יש 
 , ת ו ב ר
ר  ש א
ת  ח א
היא  מהן 

עו"ד חיים קנת
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הסרבול הכרוך והבירוקרטיה הרבה הכרוכה ברישום.
כאשר מדובר בקרקע לא מוסדרת, יש צורך בהסדרת המקרקעין 
הבתים  בפנקס  משותף  כבית  הבניין  ברישום  שמתחילים  לפני 
וברישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין. רישום  המשותפים 
של  בשלב  רישום  אחרות  במילים  או  מוסדרים  לא  מקרקעין 
רישום של  לצורך  נפרדות  לחלקות  החלוקה  כלומר  פרצלציה, 
כל בניין ובניין כרוך בעבודה רבה. המקרקעין בישראל מחולקים 
לתתי חלקה.  לחלקות אשר מחולקות  לגושים, אשר מחולקים 
בתוך  וחלקות  לגושים  חלוקה של מקרקעין  פירושה  פרצלציה 
קטנים,  מגרשים  למספר  מקרקעין  חלוקת  כלומר  הגושים, 
בלשכת  אותם  לרשום  אפשרות  תהיה  חלוקתם  לאחר  אשר 
רישום המקרקעין. את הפרצלציה מבצעים לצורך פיתוח וניצול 
יהיה לנצל את המקרקעין  יותר של מקרקעין,  כדי שניתן  יעיל 
לבנייה של יותר בתי מגורים מאשר היה אפשר בתוכנית מתאר 
הקודמת. לאחר ביצוע הפרצלציה כלומר החלוקה, הבניין רשום 
אחד.  מבניין  יותר  לעיתם  רשומים  עליה  אשר  וחלקה  גוש  על 
כדי שניתן יהיה לזהות את היחידה המסוימת שאותה רכשת או 
הבתים  בפנקס  משותף  כבית  בניין  לרשום  ניתן  לרכוש,  עומד 
משנה  כחלקת  הספציפית  הדירה  את  מכן  ולאחר  המשותפים 

בלשכת רישום המקרקעין.

שכירות,  בעלות,  כמו  נכסים  רישום  של  שונות  צורות  קיימות 
חכירה לדורות ועוד. בעלות משמעה כי אנחנו ורק אנחנו הבעלים 
היחידים של הבניין/דירה מקרקעין. שכירות, משמעה כי יש לנו 
לתקופה  תמורה,  עבור  בנכס,  ולהשתמש  להחזיק  הזכות  את 
שהתקופה  שכירות  משמעה   - חכירה  לצמיתות.  ולא  מסוימת 
שלה עולה על 5 שנים. חכירה לדורות משמעה שכירות לתקופה 

שמעל 25 שנים. 

את  המחזיקה  למדינה  שייכים  ישראל  במדינת  רבים  מקרקעין 
המקרקעין באמצעות מנהל מקרקעי ישראל או גוף שקדם לו- 
קרן קיימת לישראל. המשמעות היא, שהמדינה באמצעות מנהל 
המחזיק  ואילו  המקרקעין  של  הבעלים  הינה  ישראל,  מקרקעי 

בפועל במקרקעין/דירה הוא חוכר. 

חכירות  וכן  שנים   49 עד  לתקופות של  רגילות  חכירות  קיימים 
מהוונות. חכירה מהוונת הינה חכירה ל-49 שנים, כאשר המחזיק 
לכל  ופטור  ישראל  למנהל מקרקעי  כסף מראש  סכום  משלם 
או  במכירה  מדמי הסכמה  וכן  חודשיים  חכירה  מדמי  התקופה 

בהעברה.

רישום נכס כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים

רישום בית משותף, הינו הליך משפטי אשר אינו קל, אך אינו כה 
יקר. היתרונות בנכס הרשום כבית משותף הוא שהבניין הספציפי 
רשום באופן ובצורה על פי החוק, שניתן להגדיר כל דירה ודירה 
באופן עצמאי ואילו החלקים המשותפים ביתרת הנכס, שייכים 
ומנוהלים על ידי נציגות הבית המשותף או במילים אחרות ועד 
הדירה  לבעל  כבית משותף, מאפשר  הבניין  רישומו של  הבית. 
הדירה  בדירה הספציפית, כאשר  בעלותו הרשומה  לראות את 
מאופיינת בחלקת משנה )תת חלקה(. כמו כן, מקילה על בעלי 
הדירות בבניין, לנהל את משק הבית המשותף אחזקתו התקינה 

והחזקתו.
ייחוד  רישומו מצריך עריכת תשריט מדויק של הבניין וסביבתו, 
לניהולו  בתקנון  המשותף  הרכוש  והסדרת  לבעליו  דירה  כל 

אחזקתו והחזקתו.

רישום דירה בלשכת רישום המקרקעין

רישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין מהווה הוכחה 

ת
טי

פ
ש

מ
 ה

נה
פי

ה לבעלות בנכס/ דירה.
הרישום מאפשר לכל לדעת שהזכיות הבעלות בנכס שייכות לך בלבד. 

הרישום בלשכת רישום המקרקעין אינו הליך מסובך ו/או יקר.
מקרקעין,  לרישום  בקשה  מכר,  שטרי  הכנת  הוא  שנדרש  כל 
אישורי מס שבח ורכישה אשר בדרך כלל לדירת מגורים קיים 
בארבע  מכר  לא  שהמוכר  קרי,  החוק,  עפ"י  בהגבלות  פטור 
המקומית  מהרשות  אישור  וכן  אחרת  דירה  האחרונות  השנים 

לרישום בטאבו.

רישום דירה בלשכת רישום המקרקעין
במתנה בהעברה ובירושה

מקרים רבים דירה ניתנת במתנה בין קרובים, קרי, אב/אם לבן 
לעסקה  המתנה  נחשבת  כזה,  במקרה  הפוך.  או  לנכד  בת,  או 
לצורך הרישום בלשכת רישום המקרקעין אך פטורה מתשלום 

מס שבח.
ומהיר  יותר  יורש מקבל דירה בירושה, הרישום הינו קל  כאשר 

יותר.
לאחר קבלת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה, ניתן לבייל את הבקשה 
לרישום ולהגישה ללשכת רישום המקרקעין להעברת הבעלות 

על שם היורש.

סיכום

רישום בלשכת רישום המקרקעין מהווה הוכחה לבעלות בנכס, 
מגדירה את הנכס אשר נמצא בבעלותנו, את זכויותינו שבו, את 
אזהרה, משכנתאות  הערות  קיימי,  באם  והשעבודים  העיקולים 

וכדומה.
במקרים רבים, מקל גם בקבלת הלוואה ו/או משכנתא מהבנק.

רישום דירה כדין הינו מועדף ומומלץ.
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ירי בבית הספר
ד"ר סוזי בן ברוך, נצ"מ בדימוס

שרתה במשטרת ישראל 35 שנים. 
מומחית לנושאי ילדים ונוער בסיכון ובסכנה. מרצה באקדמיה בתחומים אלה.

לפני  בית ספר, החמור מכל, ארע  בתוך  מזוויע  ירי  עוד מקרה 
במוסדות  הירי  תופעת  בארה"ב.  יסודי  ספר  בבית  ימים  מספר 
חינוך מדירה שינה מעיני חברות רבות ובקרב אנשי מקצוע ולו 
לאירועים  המניעים  את  למקד  קושי  שקיים  העובדה  בשל  רק 
נוראיים של הרג המוני של חפים מפשע, הרג המסתיים ,לרוב, 
גם בהתאבדות הפוגע. למרות המחקרים הרבים סביב סוגיה זו, 
טרם נמצא פרופיל סטריוטיפי  לרוצח הבית ספרי בשל המשתנים 

הרבים והמנוגדים של הרוצחים שנבדקו לאורך השנים.

 

גם כלי ניבוי לאירוע פוטנציאלי טרם נבנה מה שהופך את יכולת 
המניעה של אירוע כזה לבלתי אפשרית. 

 )Warnick et al., 2010(

 national center( בארה"ב  לחינוך  הלאומי  המרכז  מחקר 
בשיעור  ירידה  על  of education – NCES ,2008(מצביע 
מעורבותם של נערים בגילים 12-18 בסוגי פשיעה כגון: גניבה, 
נתונים  לעומת  זאת  לו.  ומחוצה  ספרית  בית  ואלימות  אלימות 
ירי בית ספרי מאז שנות ה-60.  המצביעים על עליה בשיעורי  
ארבעה  ארעו   ה-70  לאחור מסתבר שבשנות  הסטורי  במבט 
בשנות  מקרים,  תשעה  ה-80  בשנות  הספר,  בבית  ירי  מקרי 
ה-90-30 מקרים )מתוכם ארבעה באוניברסיטאות ובקולג'ים(, 
באוניברסיטאות   17 )מתוכם  מקרים   49 ארעו   –  2000 בשנות 
ובקולג'ים(. בשנת 2010-2011 )במשך שנה אחת בלבד ( ארעו 
תלמידים  ובקולג'ים.סקר  באוניברסיטאות   4 מהם  מקרים,   16
בבית  תלמידים  של  בטחון  חוסר  תחושת  על  הצביע  בארה"ב 

ספרם )40%(, נתון המחייב טיפול.

גם באירופה ארעו מקרים דומים: בשנת 2009 בגרמניה—ירה טים 
קרטסשמר בתלמידים ומורים טרם התאבדותו ובאפריל 2002, 
בבוואריה- גם  והתאבד.  סטודנטים   17  )19 )בן  סטודנט  רצח 

במרץ 2000 , תלמיד בן 16 רצח מורה והתאבד.

לרוצחים  באשר  מגמה  להיפוך  אנו  עדים   ,1982 שנת  מאז 

במוסדות חינוך: אם עד 1982 הרוצח הבית ספרי היה נער שחור 
עם רובה הפוגע במטרה ספציפית לאחר אירוע ספציפי, אזי, מאז 
1982 זירת אירועים  אלה עברה גם לפרברים ואזורים כפריים, 
אוטומטיים,  חצי  או  אוטומטיים  רובים  נושאי  לבנים,  הרוצח/ים 
יורים לכל עבר ללא הבחנה ופוגעים בקורבנות אקראיים נוספים 
 Kallish & Kimmel, 2010; Warnick, Johnson, & Racha,(

.)2010

בבית ספר  הילדים  רוצחי  היא שקבוצת  היום  הנחה המקובלת 
מספר  אלא  אחת  קבוצה  של  יחודיים  מאפיינים  בעלת  אינה 
קבוצות בעלות מאפיינים שונים. לנגמן,)2009( ערך מחקר על 
10 יורים בית ספריים, אשר פעלו בין השנים 1997 עד 2007. לנגמן 
בדק מאפיינים בעלי כושר ניבוי לילדים פוטנציאליים להיות רוצח 
נוסף. מממצאי המחקר עולים שלושה טיפוסים של  בית ספרי 

רוצח בית ספרי: טראומטי,פסיכוטי ופסיכופט:

רוצחים טראומטיים 
או  מינית  פיזית,  התעללות  בילדותם  הרוס,סבלו  מבית  הגיעו 
רגשית, הוריהם אלימים, נגועי סמים או אלכוהוליסטים, לפחות 
אחד ההורים בעל עבר פלילי, בשניים מהמקרים היו אבות נושאי 
בנערים  מדובר  שוטרים.  אל  בירי  והשתמשו  שהתעמתו  נשק 
אשר כשעלה רעיון ההרג הבית ספרי בליבם, זכו לתמיכת חבר 

קרוב ואף לעידודו.היוזמה לבצוע באה גם ממקור נוסף. 

דוגמא לכך:
בן ה-16   גולדן  ואנדרו  בן ה-13  ג'ונסון  בשנת 1998 - מיטשל 
לאב  בבית  גדל  שמיטשל  הסתבר  ארקנס.  במדינת  ירי  בצעו 
שהשליט  קשוח  ואלכוהוליסט  נשק,  ,נושא  בסמים  עבר  בעל 
משטר טרור בבית. בנוסף, עבר מיטשל התעללות פיזית בביתו 
והתעללות מינית מתמשכת מילד מבוגר ממנו. התוקף איים על 
מיטשל שאם ידווח על התקיפות הוא ירצח את סבתו, נושא זה 
נחשף רק בזמן שעמד למשפט. חברו אנדרו גולדן -גדל בבית 
הרוס: חי עם  אביו עד גיל 3 ואח"כ עבר לאימו האלכוהוליסטית 
 6 בגיל  ביחד עם חבריה,בהיותו   , ונפשית  פיזית  בו  שהתעללה 
התאבד אביו במהלך קרב יריות עם המשטרה.אח"כ, אימו נפגעה 
למשפחה  והועבר  לבדו  נותר  וג'פרי  ואושפזה  קשה  בתאונה 
אומנת. בגיל העשרה ניסה להתאבד. כאשר עולה בדעתו לבצע 
ירי בבית הספר, רעיון אותו  גילה לבן דודו, הוא זוכה לתמיכת בן 

הדוד שעודד והמריץ אותו לבצע את הרצח.

למרות המחקרים הרבים סביב סוגיה זו, 
טרם נמצא פרופיל סטריוטיפי  לרוצח 
הרבים  המשתנים  בשל  ספרי  הבית 
והמנוגדים של הרוצחים שנבדקו לאורך 

"השנים.
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רוצחים פסיכוטיים 
התעללות  של  הסטוריה  ללא  נורמטיביות  ממשפחות  באו  הם 
שהשתייכו  יורים  היו  הנחקרים   10 מתוך  חמישה  כלשהיא.  
לקבוצה זו. כל החמישה היו הקטנים במשפחה,יש להם לפחות 
מאחיהם  מוכשרים  הפחות  והם  ביותר  המוצלח  אחד  אח 
ואף סכיזודיפאלית  הבוגרים. הראו סמפטומים של סכיזופרניה 
)פארנויה, הזיות..(. בנוסף לכך חלקם )שניים מתוך ה-10(זוהו 

כנרקסיסטים חסרי מצפון, סובלים מאישיות אנטי סוציאלית.

לדוגמא: 
אריק הריס, בן ה-18 אשר ביצע את הרצח  ביחד עם חברו דילן 
נודע  נורמטיבית.  משפחה  מתפקד,  בבית  גדל  אריק  קלבולד: 
כשקרן, נהנה להונות אחרים, נתפס בגניבה, כתב בעיתון שהוא 
דוחה ערכים מסורתיים כי בעיניו הם שייכים לעולם אחר שאינו 
שייך אליו.בנה פצצות בביתו ...כשעשוע,הביא רובה לבית הספר, 
אלוהים,  שהוא  כתב  שלו  המחזור  תלמידי  של  השנה  בספר 
פנטז על ריטושם של אנשים ונהנה לראות את פניהם מפוחדים 
וסובלים-מה שבא לידי ביטוי כאשר רדף אחרי התלמידים בבית 
הקשורים  מאפיינים  מפניו.  מבועתים  לראותם  ונהנה  הספר 

לאישיות פסיכופטית.

רוצחים בית ספריים פסיכופטיים
להבדיל מהטראומטיים, גדלו בבתים נורמטיבים ללא הסטוריה 
מצפון,  חסרי  נרקסיסטים,  כנערים  זוהה  חלקם  התעללותית. 

בעלי אישיות אנטי-סוציאליסטית. 

ואחרים )5 מהם( גדלו בבתים אשר, לפחות שני דורות אחרונים, 
מההוויה  אינטגראלי  חלק  היה  הנשק  לנשק.  אובססיה  היתה 
המשפחתית. סוג זה של רוצחים, בד"כ, הם המתכננים וגוררים 

עימם שותפים לבצוע הרצח. 

לדוגמא:
רצח  ביצע  ג'ונסון  מיטשל  עם  ביחד  ה-11  בן  גולדן  אנדרו 
ידוע  היה  גילו,  למרות  אנדרו,  בארה"ב.  בארקנזס  בבית הספר 
חבריו  על  איים  ונערות,  חבריו  כלפי  ובריונות  בתוקפנות  כנוהג 
שלט  לא  חתולים,  ושחט  ירה  חיים,  בבעלי  התעלל  בהם,  בירי 
בכעסים, חש שהינו מעל כולם וחוקי בית הספר לא חלים עליו.
כל זאת כאשר הוריו ראו בו מלאך שאינו מסוגל לדברים כאלה.

שיא מופרעותו מתגלית ברצח אותו ביצע בבית ספרו , כאשר בין 
הקרבנות, היתה ילדה שסרבה לחיזוריו. עובדה נוספת לתחושת 

הגרנדיוזיות ולנרקסיסטיות שאפיינו אותו .

ודגשים אחרים  נוספות  על חלוקות  נוספים מצביעים  מחקרים 
הרוצחים   הם  זכר  ממין  שנערים  הוא  למרביתם  המשותף  אך 
בביה"ס)Kimmel , 2010(, הם בעלי גישה קלה לנשק,   71% 
מהם חוו מסכת התעללויות בית ספריות שבאו לידי ביטוי במכות, 
השווים   קבוצת  ידי  על  בפציעות  ואף  והטרדות  הצקות  איומים 

 Reuter-Rice, המטורף)  למסע  הרוצחים  של  יציאתם  לפני 
2008(. ילדים, נערים וצעירים  )חלקם תקועים בגיל ההתבגרות( 
אלה בוחרים בשימוש בפצצות ובירי ככלי לפתרון הסכסוך עם 
קבוצת השווים, מה שמביא לפגיעה בקרבנות רבים ללא הבחנה 
נקמתם  ואף  ,אכזבתם,תסכולם  זעמם  את  לבטא  דרכם  זו   .

.)Lebrun, 2009( .באלה שפגעו בהם

 Center for Disease( ולמניעת מחלות  דו"ח המרכז לבקרת 
Control CDC, 2006(מציין  שלפחות 50% מהרוצחים הדליפו 
רמזים על כוונתם.  רובם מתכננים את הרצח ומספקים רמזים  
מוקדמים לתכנון זה  )Vossekuil, Fein et al., 2002( בדומה 
לשני הנערים שרצחו בבית ספר קולומבין .רצח זה תוכנן שנה 

שלמה עם רמזים רבים לסביבה שלא קלטה...

בין  חיובי  קשר  חוקרים  מצאו  ה-2000  שנות  של  בישראל 
התעללות של חברים )קבוצת השווים( לקרבנות והתאבדויות

)קרני, 2000(, לפני חמש שנים הביא נער אקדח של אביו )ללא 
המתעלל  עם  חשבון  לחסל  רצה  כי  לביה"ס  אביו(  של  ידיעתו 
הבית ספרי הבא, להגנתו טען..... לפני כשנה התאבד נער בן 14 

כתוצאה מהתעללות של חבריו בפייסבוק.

לצד מחקר בראשותו של  כיום מדווח משרד החינוך  בישראל, 
יוסי הראל על ירידה בכמות ההצקות וההטרדות , זאת לצד נתוני 
המשטרה המצביעים על מגמה דומה במקרי אלימות מדווחים.
יחסית  ולהקפיד,  להגביל  בישראל  המגמה  נשק-  לכלי  באשר 

לארה"ב...

לסכום
שירבו  שככל  בחשבון  לקחת  יש  ה-2000  שנות  של  בישראל 
ספרית   הבית  )במסגרת  והטרדות  הצקות  התעללות,  מקרי 
והצופה  הנפגע  הפוגע,  של  לאובדנות  נטיה  עם  )המתחברת 
כל  לעיל,  הזכרתי  אותם  אישיותיים  מאפיינים  בשילוב  מהצד(, 
זאת בד בבד עם רבוי כלי נשק זמינים, עלינו לקחת בחשבון חס 
וחלילה סכנת הגעתה של תופעה זו גם לישראל.  ועלינו לזכור...

הרוצחים משדרים רמזים קודם לכך...

מצאו  ה-2000  שנות  של  בישראל 
של  התעללות  בין  חיובי  קשר  חוקרים 
לקרבנות  השווים(  )קבוצת  חברים 

והתאבדויות

בבתים  גדלו  מהטראומטיים,  להבדיל 
נורמטיבים ללא הסטוריה התעללותית. 
חלקם זוהה כנערים נרקסיסטים, חסרי 

מצפון, בעלי אישיות 
אנטי-סוציאליסטית.

" "
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In October, The World Congress of the 
International Correction and Prison Association 
(ICPA) was held  in Mexico .The Israel Prison 
Service(IPS) delegation to the conference was 
headed by IPS Commissioner Lieutenant-
General Aharon Franko. Haim Szmulewitz was 
elected as an  International Board Member 
and also  ICPA Legal Advisor. Further details are 
provided in the magazine.

IPA Israel Section hosted many delegations 
from abroad including: Russia- 3 delegations 
(Moscow, St. Petersburg, and Tatarstan), 
Romania, Ukraine, Moldova and Poland.   

A regular column in the magazine is dedicated 
to updates on the salary issues for those serving 
and pensioners. 

The magazine also contains updates on 
international events, exchange of delegations, 
cultural and sporting events in Israel and 
abroad, social activities and other activities.

Enclosed with the magazine is booklet 
summarizing the main benefits granted to IPA 
members in order that members can use them 
to their full extent. The economic power of IPA 
can be utilized for a variety of discounts at the 
various chain stores, organized trips and tours 
abroad, recreational and cultural events and the 
IPA pre-paid card.

We plan to improve the way and lines of 
communication and contact between the 
Executive Board and members so that 
information will be updated and transferred 
to members within a short time by means of 
newsletters and magazines once every few 
months. The newsletters and magazines will be 
sent to members in a digital form by email and 
will also be published on the IPA Israel Section 
website which is updated periodically.

This is an opportunity to thank the dozens of IPA 
members , who dedicated themselves the work 
and activities  carried out, during the Congress 
and the following Friendship Week,  including: 
receiving guests at the airport, transport, escort 
, translation and entertainment in order to make 
the stay of such a  large number guests  most 
enjoyable .In addition , it was shown that not 
only does the  IPA Israel Section have a good 
and  worthy  name but also is  a professional and 
leading IPA Israel Section  taking on serious tasks 
and carrying  them out  in a   successful fashion .

At the start of 2013,

I sincerely wish a Happy New Year filled with 
prosperity, good health and success to our 
organization and members.
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Haim Szmulewitz

As a result of the most recent election, the 
following four Major Generals, who formerly 
served with the Israel Police Force, were elected 
to the Knesset: Yitzhak Aharonovich of Israel 
Beiteinu, Mickey Levy of Yesh Atid, Moshe 
Mizrahi of Avoda, and David Zor from the Tnuah.

In comparison to past elections, we are 
witnessing the serious impact of Israeli police 
graduates on the body politic in Israel. 

Congratulations and best wishes to these 
Knesset Members who will lobby for the interests 
of police and prison guards, and represent their 
interests before the Israeli Knesset, and will work 
harder for them than ever before.

On this occasion it is appropriate to express our 
thanks and deep appreciation to the former 
Chairman of the lobby in the Knesset, MK Arie 
Bibi, who was not elected this time, for his 
initiative in establishing this lobby and for his 
hard work and activity in this area, which led to 
many achievements.

Jacob Shoval ("Kushi"), the Vice President of IPA 
Israel  has passed away on December 19, 2012. 
"Kushi" left a great impression on IPA and the 
Israel Police Force and will  be missed very much 
. In the last months, the highlight of his work 
was chairing  the Preparatory Committee for 
the  IPA World  Congress which was held in  Eilat, 
Israel .Indeed , his professional leadership led to 

the Conference being extremely  successful in 
relation to the level of organization, hospitality 
, and participants' satisfaction . Our sincere 
condolences go out to his wife Nava and children.

In September, the IPA World Congress was 
held in Israel as part of  the 50th anniversary 
of the IPA Israel Section. Over 400 members 
from 62 Sections participated in the Congress. 
Superintendent Gal Sharon was elected, 
during the Congress, as First Vice President. I 
congratulate Gal Sharon and wish her every 
success in her new position and as having 
served in this capacity for several years in the 
past, I know how demanding and difficult this 
post can be. 

The  IPA Israel Section was represented at 
the Congress by the  President of the Israel 
Section Mr. Yaakov Turner, Eran Israel and Haim 
Szmulewitz. In the elections that took place 
during  the Congress Pierre -Martin Moulin from 
Switzerland was elected as the IPA International 
President. On behalf of the IPA Israel Section ,  I 
congratulate Pierre on his election and wish him  
great success in the future. In addition, a new 
official stamp of the State of Israel was launched 
to mark the 50th Anniversary of the IPA Israel 
Section. The Mayor of Eilat also delivered a 
lecture on "the City without Violence Program" 
during the Congress .A review of the Congress 
can be found in the magazine. 
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