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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

שבחי ירושלים
לעיתים טוב לשמוע שבחים מאורחים מעבר לים, דווקא כאלה שלא מכירים את ישראל ולא ביקרו בה 
מעולם. לפני שבועיים נערך בישראל כנס בינלאומי של מנהלי דירות איפ"א, בחיפה. האורחים ביקרו 

בצפון, בירושלים וחלקם נשאר לחופשה באילת.
לא רוצה להישמע נוטף דבש ונופת צופים, אך תגובות האורחים נעו בין: "מעולם לא זכינו באירוח לבבי, 
חם ואיכותי כל כך" ל-"מדהים". הביקורתיים בין האורחים טענו שישראל מציבה דרגת אירוח בעייתית 

מאוד, מאחר ומדינות אחרות לא יעמדו בכך.
לתגובות הללו יש משמעות רבה בקשרי איפ"א ישראל עם העולם וליחס אותו מקבלים חברי איפ"א 
בבתי איפ"א, בטיולים, בקשרים עם חברים במדינות אחרות ובסתם בקשת סיוע. כל קשר חיובי בין 

איפ"א ישראל לסניפים אחרים, מייצר שגרירים המייצגים אותנו כלפי חבריהם, במדינותיהם.
מעבר לכך שאנחנו עם מארח, מתוקף אופיינו, המסורת, הדת, האמונה והסחבקיות, אנחנו גם פועלים 
בצורה מקצועית ואיכותית. גם מערכת המופעלת על בסיס מתנדבים, ואיפ"א היא כזאת, יכולה להיות 

מקצוענית בשירות, שהיא מעניקה.
את הפירות מהיחס החם לאורחים בישראל, מקבלים חברי איפ"א ישראל בחו"ל. לאו דווקא במשלחות, 

או קבוצות, גם ברמה האישית.
לי מדוע אין צורך בסיוע של איפ"א, אפשר להסתדר לבד.  קצין שחזר לאחרונה מאוסטרליה הסביר 
שאלתי אותו מדוע לא נעזר בבתי איפ"א באוסטרליה? ותשובתו הייתה: "שהיתי בבית איפ"א ואף ארחו 

אותי בצורה מופתית, אבל עשיתי זאת לבד". 
איפ"א מצוי, הוא חבר הבודק באתר  ומודל ההפעלה של חבר  איפ"א  בית  נועד  לציין, שלכך  מיותר 
של  סיוע  כל  ללא  לבד,  ונוסע  פרטים  מחפש  בביטאון,  בודק  מארחת,  למדינה  מתקשר  האינטרנט, 
איפ"א. הארגון לא בנוי על מערך הובלה, שכנוע וניוד חברים ממקום למקום. כמות היוצאים במשלחות 
היא קטנה מאוד. כן ניתן לנצל את שירותי איפ"א בכל מקום בעולם, על ידי התעניינות ויוזמה. כל חבר 
איפ"א יכול ומוזמן לפעול כך וכדאי לגלות עניין, מאחר והרווח הכלכלי, הסיוע, הטיול, המפגשים, לא 

דומים לשום דבר אחר.
איפ"א  בנתיבי  השימוש  יותר.  מוקדם  זה  עולם  גילה  שלא  בכך  שטעה  מעיד,  בכך  שהתנסה  מי  כל 

מאפשר נסיעות רבות יותר, למרחקים ויעדים רחוקים יותר ובעלויות נסבלות.
מעבר לעניין הכלכלי, יש גם את הסיוע החברי, שלעיתים עושה את ההבדל בין טיול לחוויה.

לשאלה: "מה יוצא לי מאיפ"א?" התשובה היא פשוטה מאוד, חברות בארגון שוטרים בינלאומי עם קרוב 
ל-400,000 חברים מ-60 מדינות.

הנכס הגדול של חבר בארגון הוא: תעודת חבר איפ"א, זה הכול. כל השאר תלוי ביוזמה, עניין, קריאה 
בביטאון, כניסה לאתר האינטרנט.

 שלכם בידידות
ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת

ת ר ו ש ק ת ה ז  כ ר ר  ב ד

ביטאון איפ"א מרץ 2008 דבר הנשיא
יעקב שלום!

עיינתי בביטאון איפ"א האחרון, כפי שאני נוהג לעשות באופן קבוע. שמחתי לקרוא את דבריך, החשיבות 
על  העוברים  תהליכים  ביטוי  לידי  מביאה  אכן  האזרחי,  המשמר  ולמתנדבי  לאק"ם  איפ"א  שמייחסת 
משטרת ישראל ומהווים מודל לחיקוי בקרב שאר משטרות העולם. בדבריך באים לידי ביטוי המהלכים 

בהם מחזקת איפ"א את הממשק בין המתנדבים למשטרה.
אני סמוך ובטוח כי איפ"א תמשיך ותפעל לרווחת כלל השוטרים והמתנדבים.

עוזי רוזן, ניצב, ראש אגף קהילה ומשמר אזרחי
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מחזירים את איפ"א למרכז העשייה
יצאנו לדרך במהלך שיחזיר את ארגון השוטרים הבינלאומי למרכז העשייה במשטרת ישראל. נפגשנו 
עם המפכ"ל והוא נתן את ברכתו, פגישה שנייה נערכה עם ראש אגף משאבי אנוש וסגניתו, במקביל 
התחילו מפגשים עם מפקדי המחוזות וסגניהם. התהליך איתו יצאנו לדרך יפעל בשני מישורים מקבילים. 
נהלי עבודה.  יוגדרו מחדש  יהיה שיתוף פעולה,  יוגדרו תחומים בהם  הראשון, ברמת המטה הארצי, 
השני,  איפ"א.  ומבקר  יועמ"ש  עם  ביחד  המתבצעת  פעולה  איפ"א,  נהלי  לשינוי  בסיס  שיהיו  נהלים 
הסדרת פעילות סניפי איפ"א במחוזות, ביחד עם הסמ"מזים. פעולה שתביא לשיתוף פעולה, הכוונה, 

תיאום ומעורבות המחוזות בפעילות איפ"א.
ניתן לקיים  עוצמתו של ארגון שוטרים, תלוי במידה רבה, ברמת שיתוף הפעולה עם המשטרה. לא 
נוער  כנס  איפ"א,  בתי  מנהלי  כנס  בישראל,  להתקיים  המתוכננים  אלו  דוגמת  בינלאומיים,  אירועים 

בינלאומי, הקונגרס העולמי של איפ"א ועוד, ללא מעורבות, סיוע ושיתוף פעולה עם המשטרה.
כפי שתראו בביטאון זה, ניהול נכון וחכם, שיתוף פעולה עם המשטרה ופעילות יעילה ויוזמת ברמה 
המקומית, יביאו את הארגון למעמד הראוי לו. אין כוונה למעמד בהקשר לכבוד והוקרה, אלא לעמדה 

המאפשרת ניצול כל הפוטנציאל הגלום בארגון לטובת חבריו והמשטרה.
כל מי שנטל חלק בכנס עולמי של איפ"א והכיר את השותפים מכל העולם, מבין את סודו של הארגון. 
בשונה מארגונים המאגדים משטרות, תחומים מקצועיים, מדינות, איפ"א מאגדת שוטרים מכל העולם 
על בסיס של ידידות. הבסיס החברי, שאיננו נשמר לרמת הנהלות הארגונים, אלא לכל חבר בעולם, בכל 

דרגה, מין, דת או מעמד, מאפשר לעשות דברים, שמערכת פורמאלית לא מסוגלת.
ביקר בקבוצה,  נפגש עם חברים,  איפ"א,  סניף  נעזר בשירותי  בעולם,  איפ"א  בתי  שניצל את  מי  כל 

משלחת, או ברמה האישית, יודע את עוצמת הרעיון העומד בבסיס הארגון.
בעזרת משטרת ישראל, אנו מקווים להנחיל את הערכים והרעיונות העומדים בבסיס הארגון. מעוניינים 
שכל שוטר צעיר ייחשף לאיפ"א ויצטרף לשורות הארגון. אנו מעוניינים להעניק פלטפורמה מקצועית 
שתשמש לחילופי קבוצות מקצועיות של שוטרים, ולאו דווקא קצינים בכירים. מרכז סמינרים בינלאומי, 

מלגות לשוטרים ללימודים בחו"ל.
ותהיו שותפים מלאים  כל המהלך הגדול הזה נמצא בשלבי התהוות ראשוניים שלתוצאותיו תחשפו 

לתולדותיו.
הצלחת התהליך תלויה במרכיבים רבים ובעיקר, חזון משותף לאיפ"א ולמשטרת ישראל, שממנו ניתן 

לגזור דרכי פעולה ותוצאות מעשיות.
שנת ה-60 למדינה, יום העצמאות, אירועי 45 שנים לאיפ"א ישראל, כל אלו מהווים נקודת יציאה ראויה 

ומאתגרת ליצירת החזון המשותף ואנחנו בדרך הנכונה.

שלכם בידידות

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ר  ב ד

ברכה לרגל חג נביא שועב
נשיא איפ"א מר יעקב טרנר, חברי נשיאות, מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון מברכים את העדה 

הדרוזית ובני משפחותיהם בברכת חג שמח בריאות והתגשמות משאלות ליבכם.

בברכת שרות תוך ידידות,
יעקב טרנר

נשיא איפ"א ישראל
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משתפרים
חידושים  חדשים,  מבצעים  על  בשירות,  שיפור  על  לדווח  מקפידים  אנו  בקודמיו,  כמו  זה,  בביטאון 
בחלם,  הרעוע  הגשר  דוגמת  שיפורים  יש  השיפור?  גבול  היכן  משתפרים,  הזמן  כל  באם  והמצאות. 
שאחד מהקרשים עליו היה מתרומם כשדרכו עליו ומכה את ההולך עליו. חשבו איך לתקן את התקלה 

והגיעו למסקנה שצריך להקים מרפאה בתחתית הגשר, כדי לטפל בחבלות...
השי השנתי באמצעות הכרטיס החכם, איתור חברה שתעניק רשימה ארוכה של שירותים לחברי איפ"א 
במחירים מיוחדים, מתן אפשרות לכל חבר בארגון לנסוע לחו"ל בסבסוד ובמסגרת מבצעים מיוחדים, 
שלא מחייבים הגרלה. כל אלו הם שיפורים, שכדי להגיע אליהם בוצעה עבודת מטה ארוכה ומורכבת. 
למי שמגיע להצגה, לא מעניין כמה אנרגיות הושקעו בהפקה ומאחורי הקלעים. הצופה ששילם במיטב 
כספו, מעוניין בערב מהנה. באיפ"א הדברים שונים. כדי לבחור חברה שתספק שירותי נסיעות, בוצע 
הצופה  רואה  תולדותיו  שאת  הסכם,  גובש  בו  לשלב  עד  ומפגשים,  ישיבות  עשרות  והתקיימו  מכרז 
אבל  מבקר,  יועמ"ש,  במנכ"ל,  המלווים  נשיאות,  חברי  מתנדבים,  פועלים  הקלעים  מאחורי  בהצגה. 

הגרעין מקבל ההחלטות הוא מתנדב.
כל תהליך של שיפור, מחייב הסברה, מתן מענה לתקלות, הכנסת שינוי באופן ההתנהלות של החברים. 
נוסף של מחזה, מחזה  סוג  להציג  כאן המקום  כדי תנועה.  ושיפורים, תוך  לתיקונים  יצירת תשתית 

האבסורד.
לא משנה כמה נשקיע בשיפורים, לא משנה לאן נקדם את הארגון ולאיזה גובה נרים את רמת השירות, 
תמיד תהיה בקורת של אותם שציפו ליותר. כפי שאנחנו יודעים, האויב של הטוב הוא היותר טוב ותמיד 

ימצא מחיר זול יותר ומבצע אטרקטיבי יותר.
יצירת תשתית למתן שירותים לחברי איפ"א היא משימה שבבסיסה ההנחה, שלחבר לא מעניין מה 
מתרחש מאחורי הקלעים, הוא בא ליהנות מהצגה טובה ותפקידינו לספק את ההצגה הטובה בעיר. 
כל פעולה, שירות, רכישה, נסיעה, שאיפ"א עומדת מאחוריה חייבת להיות כזאת שתאפשר גם אחריות 
יהיו  לטיול לחו"ל. תמיד  יותר  זולה  אותו חבר שבא עם הצעת מחיר  ודוגמא היא  מלאה של הארגון. 
הצעות זולות יותר, אבל ללא המעטפת החשובה של אחריות הארגון. הקפדנו לדרוש מ"כנפי משק", 
האינטרנט של  וזאת באמצעות אתר  ה-90  ליהנות מרמת מחירים של הדקה  יוכל  איפ"א  שכל חבר 
איפ"א, במקביל דאגנו שתהיה אפשרות לבצע הזמנות ורכישה של שירותים שונים דרך האתר שלנו. 

בניית האתר והמנועים המתחייבים לטובת תשלומים, חיפוש ושירות, נמצאים בהליכי בניה.
חבר  כל  ליהנות  יוכל  הראשון  מהחלק  והסניף.  היחידה  ורמת  הפרט  ברמת  יתבצע  השירות  שיפור 
בארגון. החלק השני תלוי בהערכות החדשה ברמת הסניפים ומעורבות סממ"זים, תהליך שיצא לדרך 

ואת פירותיו תראו בחודשים הקרובים.
וטען שנטשו את  קצין מתחנה במרכז  איפ"א  לנשיאות  לאחרונה  זה אתם. פנה  והאחרונים חביבים, 
הסניף התחנתי, הנציג המרחבי לא מסייע, נותרו בלי ייצוג ובלי פעילות ולאור זאת שוקלים חברי איפ"א 
בתחנה לפרוש. שאלנו אותו האם הוא מוכן לקחת את ניהול הסניף על אחריותו והוא הסכים. מאחר 
ומדובר בקצין אחראי ופעלתן, אין ספק שהסניף יעלה על דרך המלך. איפ"א זה אתם, אין לנו קבלני 

משנה, עובדי חוץ ואסירי עבודה. תהיו מעורבים, תגלו עניין, תיזמו, תפעלו, תרוויחו.

שלכם בידידות
יעקב שובל 

סגן נשיא איפ"א

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ן  ג ס ר  ב ד

משתתפים בצערכם ובצער המשפחה על מות החבר רוברט מלכה )ז"ל(
שלא תדעו צער יותר

בברכת שרות תוך ידידות,
נשיא איפ"א, חברי נשיאות, הנהלה וחברי הארגון



�          יוני 2008

I û
P û A

©
by

IPA 1974

דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

משולחן המנכ"ל
פרויקט שי שנתי - סיכום שלב א' הבהרות

פרויקט שי שנתי באמצעות הכרטיס המגנטי יצא לדרך זו השנה השנייה, 
בהצלחה רבה וזאת לאור תגובות חיוביות שהתקבלו מהחברים.

שאפשרנו  בכך  ביותר  חשוב  מאפיין  עוד  הוספנו  לכם,  כידוע  השנה, 
לתווי  זכאותם לשי השנתי  איפ"א שמעוניינים להמיר את  לכלל חברי 
נופש בעלות של 500 ₪, אשר ניתן לנצלם לטיולים מאורגנים בחו"ל 
זכו  אשר  משק"  "כנפי  הנסיעות  חברת  באמצעות  בארץ  ולנופשונים 
במכרז ועל כל 300 ₪ שאיפ"א נתן במסגרת השי - כנפי משק הוסיפו 
סבסוד של 200 ₪ נוספים. סה"כ 500 ₪ מאפיין שהעצים את פרויקט 

השי באופן משמעותי.

אובדן כרטיס מגנטי - שי שנתי

ו/או זרקו  לצערנו קיבלנו פניות רבות של חברים וחברות אשר איבדו 
השי  בחוברת  הקודם  לפרסום  לב  שמו  ולא   IPA CARD כרטיס  את 
את  מוצאים  שאינם  איפ"א  חברי   .2011 שנת  עד  בתוקף  שהכרטיס 
מתבקשים  חלופי,  כרטיס  לקבל  ומעוניינים  שונות  מסיבות  הכרטיס 
להעביר הצהרה בפקס או בדואר תוך ציון מספר זהות, מספר טלפון, 
יום מיום  שם ופרטים אישיים ואנו נדאג לנפק כרטיס חלופי תוך 21 

קבלת ההודעה.

קניית כסף בכסף - פרויקט מיוחד לחג הפסח

בנוסף לשי השנתי שהוענק לחברים בעלות של 385 ₪ ברשתות או 
המרת זכאות השי לתווי נופש בסכום של 500 ₪, אנו אפשרנו לחברי 
בשיעור  בכסף  כסף  קניית  לבצע  אפריל  חודש  של  לתקופה  איפ"א 
הנחה של 18%. חבר ששילם 500 ₪ קיבל 590 ₪ - 90 ₪ מתנה, 
- 180 ₪ מתנה. לשמחתנו  קיבל 1,180 ₪  חבר ששילם 1,000 ₪ 

מאות חברי איפ"א מימשו זכאות זו.
ניתן   1/5/08 מתאריך  והחל  השנה  כל  במהלך  ממשיך  זה  פרויקט 
מקבל   ₪  425 שקונה  חבר   -  15% של  בהנחה  בכסף  כסף  לרכוש 

טעינה של 500 ₪, חבר שקונה 850 ₪ מקבל 1000 ₪.
דמי  את  מכסה  בכסף  כסף  קניית  של  פעולות  מספר  שיבצע  )חבר 
החבר מבלי לקחת בחשבון את יתר הפעילויות שהארגון מציע לחבריו 

במהלך השנה(.

תקלות בפריקת כרטיס השי

לצערי היו מספר מקרים שהחברים לא הצליחו לממש את זכאות השי 
בקופות של הרשתות והדבר נבע כתוצאה ממספר זהות שגוי בספרת 
במהירות  השירות  את  קיבלו  החברים  ורוב  תוקנה  הבעיה  הביקורת. 

המינימאלית שניתן.

חוברת שי וביטאון איפ"א - מידע לחברים:

והאינפורמציה המפורטת בביטאון  מסיכום שלב א' של פרויקט השי 

שנתי,  שי  משלחות,  הפעילות,  תחומי  בכל  איפ"א 
נופשונים וטיולים לחו"ל ומידע נוסף מפורטים באופן 

ברור ביותר.
לפני  הפרסומי  בחומר  לעיין  החברים  לכל  מומלץ 
שיוצרים קשר עם המוקד הטלפוני של איפ"א לקבלת 
הבהרות וזאת על מנת להקל על העומס של הפונים 
כל  על  עונים  הטלפוני  השירות  ומוקד  מאחר  אלינו 

השאלות מהחומר הכתוב שנשלח אליכם.

מענה טלפוני לפניות החברים
בצורה  אתכם  לשרת  רבים  מאמצים  עושים  אנחנו 
אחד  שהוא  הטלפוני  המענה  כולל  ביותר  הטובה 
את  שדרגנו  כך  לצורך  שלנו.  המרכזיות  הבעיות 
המרכזייה והוספנו תקן של מרכזנית ע"מ לשפר את 

השירות.
חברים אשר בכל זאת מנסים להשיג אותנו ולא מצליחים 
אני ממליץ להעביר אלינו את הפניות באמצעות אפיק 

תקשורת כדלקמן:
באמצעות הפקס: 03-6833442 א. 

באמצעות דוא"ל שכתובתו:  ב. 
info@ipa-israel.org.il
באמצעות יו"ר הסניפים. ג. 

אני מבטיח שכל פנייה שתגיע אלינו אנו נטפל באופן 
מיידי על פי התחום המבוקש.

טיולים מאורגנים לחו"ל בסבסוד 
של $100

זו השנה השנייה שאנו ממשיכים את פרויקט הסבסוד. 
שהוגדרו  מאורגנים  בטיולים  משתלבים  איפ"א  חברי 
ע"י רכז הנסיעות ואנו שמחים להודיעכם שהפרויקט 

הנ"ל זוכה להצלחה רבה ולהשתתפות מרבית.
ליבכם  לתשומת  מביאים  אנו  הבנות  אי  למנוע  ע"מ 

תזכורת לגבי קריטריונים לזכאות לסבסוד הנ"ל:
זכאי  יהיה  חברות  שנת  לו  שמלאה  איפ"א  חבר  א. 

לסבסוד.
באותה  מאורגן  לטיול  סבסוד  שקיבל  איפ"א  חבר  ב. 
שנה, לא יהיה זכאי לקבל סבסוד נוסף של $100 

)הסבסוד ניתן פעם בשנה(.
ע"י  ביקוש מעבר למכסה שתוכננה  ויהיה  במידה  ג. 
רכז הנסיעות עקב מגבלות תקציב, תינתן עדיפות 

לחברי איפ"א שלא קיבלו בעבר סבסוד זה.
קריטריונים אלה מטרתם לאפשר באופן שוויוני והוגן 
באופן  החברים  לכל  איפ"א  בפעילויות  השתתפות 

שווה, לכן אנו מצפים מכם לקבל זאת בהבנה.
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המלצות

 $100 של  לסבסוד  הזכאים  איפ"א  לחברי  מומלץ 
לטיול מאורגן - לשלב את המרת השי לתווי נופש. דבר 
יוביל להוזלת הטיול המאורגן בנוסף  אטרקטיבי אשר 

ל-$100 עוד כ-500 ₪.
השנה  כל  במהלך  למימוש  ניתנת  הנופש  תו  המרת 
בנופשונים  או  לחו"ל  בטיולים  משק  כנפי  באמצעות 
אחת  שמפורסמת  הנסיעות  חוברת  עפ"י  בארץ 

לחודשיים בדיוור ישיר לבתיכם.
סעיף זה מתייחס אך ורק לפעילות תיירות באמצעות 

חברי כנפי משק בלבד.

ברצוני להעביר לתשומת ליבכם את הטלפון 
להמרת הזכאות לתווי נופש: 0�-�0����9

משלחות איפ"א לשנת 2008

 8 עבור  אחת  הגרלה  לקיום  עיקרון  קבענו  השנה 
משלחות המתוכננות לשנה זו.

כל חבר שהגיש מועמדות למשלחת הוזמן 
באופן אישי להיות שותף בתהליך ההגרלה 

למשלחות שהתקיים בתאריך 08/�/�9 
במחוז ת"א בשעה 1�:00 באודיטוריום.

השנה כאמור אנו מוציאים 8 משלחות אשר כל משלחת 
תמנה 12 חברים סה"כ 96 חברים.

על המקומות הנ"ל מתמודדים 3,743 חברים. ברצוני 
להביא לידיעתכם את הביקוש הרב של הפונים להשתלב 

במשלחות: 96 מקומות מול 3,743 מועמדים.
בהגרלה,  זכו  שלא  החברים  לכל  ממליצים  אנו  לכן 
 .$100 של  בסבסוד  מאורגנים  בטיולים  להשתלב 
לטיולים המאורגנים ניתן לשלב גם את בן/ת הזוג ללא 

סבסוד.
קריטריונים לזכאות יציאה למשלחות פורסמו בביטאון  

מס' 41 בצורה מפורטת וכן באתר האינטרנט.

חברת הנסיעות כנפי משק

כידוע לכם איפ"א הגיע להסכם התקשרות עם חברת 
הנסיעות כנפי משק לאחר תהליך ממושך של בדיקות 
מקיפות והצעות נגדיות מחברות נסיעה מהמובילות 

בתיירות הישראלית.
חברת כנפי משק זכתה במכרז ולכן אנו מחויבים 
לבצע את כל הפעילויות שלנו בתחום תיירות פנים 
נאפשר שום  לא  לכן  ותיירות הפנאי,  חוץ  ותיירות 
עקב  אחרות  חברות  עם  אלו  בפעילויות  סבסוד 

כנפי  חברת  עם  משפטי  התקשרות  בהסכם  שלנו  המחויבות 
משק.

המלצה
על פעילויות  כל המידע  ישראל מכיל את  איפ"א  אתר האינטרנט של 

הארגון.
ולקרוא על כל  אני ממליץ בפני כל חבר/ה להיכנס לאתר האינטרנט 
תרבות  מאורגנים,  טיולים  לחו"ל,  משלחות  כגון:  בארגון  הפעילויות 

וכו'.
החבר  זכויות  על  הסבר  ובו  לחברים  מידע  דף  מפורסם  באתר 
המלצות ליצירת קשר עם מנגנון הארגון, נוהל קבלת תעודת חבר 

ועוד..
אנא השתמשו באפיק מידע זה ותהיו מעורבים בכל מה שקורה בארגון 

לטובתכם ורווחתכם.

משלחות איפ"א לשנת 2008
 12 יוצאים  משלחת  לכל  משלחות  ל-8  בקשה  טפסי   3,743 הוגשו 
חברים מתוכם יו"ר וסגן/מתורגמן שנבחרים בועדת מיון בפורום ועדת 
קשרי חוץ, מבקר איפ"א ומנכ"ל איפ"א בראשות מזכ"ל איפ"א - עו"ד 

חיים שמולביץ

514 בקשותאוקראינה

408 בקשותטורקיה

446 בקשותיוון

438 בקשותפולין

484 בקשותהונגריה

397 בקשותטטרסטאן

557 בקשותמוסקבה

499 בקשותרומניה
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מנגנון איפ"א 2008 הינו מנגנון דינמי ויעיל הכולל בתוכו דווח מצומצם 
ומקצועי אשר מתעדכן באופן שוטף עפ"י צורכי הזמן וצורכי המשימות 

ודרישות חברי הנשיאות, יו"ר הסניפים וחברי איפ"א.
הארגון  של  המשתנים  הצרכים  נבחנים  הארגון  מנכ"ל  עם  בישיבות 

בכללותו הלכה למעשה לייעול השירות ויישום החלטות הנשיאות.
את  לפועל  ומוציא  איפ"א  של  העשייה  מגוון  את  מרכז  איפ"א  מנגנון 
אינטנסיבי  באופן  השנה  כל  במהלך  הנשיאות  חברי  של  הפעילויות 
ומקצועי דבר שמזכה אותו לתמיכה ולפרגון מצד חברי הנשיאות ויו"ר 

הסניפים.
בשיתוף  והמורכבים  הגדולים  הפרויקטים  בכל  מטפל  איפ"א  מנגנון 

חברי הנשיאות בוועדות ויו"ר הסניפים.
פרוייקטים שטופלו על ידי המנגנון כללו, בין השאר:

פרוייקט שי שנתי - פרוייקט מורכב המהווה כ-70% מתקציב הארגון.
מתן שירותי נסיעות תיירות פנים וחוץ.

פעילויות תרבות ארציות.
פעילויות ספורט בארץ ובחו"ל.

משלחות איפ"א לחו"ל-פרוייקט רגיש ומורכב כולל כל התהליכים.
אירוח משלחות.

סיוע רווחה וסיור מורשת.
הפקת חומר פרסומי.

הוצאה לפועל של בטאון איפ"א וריכוז הכתבות.
עדכון אתר האינטרנט של איפ"א.

מתן שירותים ותיאום בין המנגנון ליו"ר הסניפים וחברי הנשיאות.
ריכוז פעילות הוועדות ויישום החלטות.

מעקב ניצול תקציב באופן שוויוני וממוחשב ברמת הסניף מוודא שכל 
בפעילות  השתתף  או  קיבל  שלא  חבר  לו  שמגיע  מה  רק  יקבל  חבר 
ברמת הסניף, התקציב נשמר באיפ"א ולקראת סוף השנה מועבר לו 

שי ביתרות שעומדות לרשותו )עפ"י מעקב ממוחשב(.
בחלוקת  לשוויוניות  לדאוג  ע"מ  המנגנון  של  יוזמה  הינה  זו  פעילות 

התקציב בכול יתר הפעילויות.
מנגנון איפ"א הינו עמוד השדרה ולב לבו של הארגון על כל שלוחותיו, 

מטרתו לשרת את חברי הארגון באדיבות ובסובלנות.

דו"ח ביקורת לעומק של רשם העמותות
בדיקה  שהקיף  העמותות  רשם  של  סיכום  דו"ח  התקבל  אלו  בימים 
הפעילויות  כל  את  כללה  הבדיקה  כחודשיים,  שנמשכה  מעמיקה 

שהתקיימו בשנים 2005-6 מאזנים כספיים.
הוצאות כספיות פעילויות בתחום קשרי חוץ, שי שנתי וכל הפעילויות. 
וללא  תקין  ניהול  על  מוחלט  באופן  מאשר  הדו"ח  סיכום  לשמחתי, 
הערות ומצביע על עבודת מטה של חברי הנשיאות והמנגנון ומערכת 
הבקרה שעשו את עבודתם באופן מקצועי ויעיל ומביא כבוד לארגון ועל 
כך ברצוני להודות לכל בעלי התפקידים שלהם יש חלק בשמירה על 

כספי העמותה ועושים את עבודתם נאמנה.
החשבון,  רואה  הגזברות,  על  אחראי  במנגנון,  וצוות  איפ"א  למנכ"ל 

מבקר איפ"א, גזברות הארגון

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

ן משולחן האחראי על המנגנו
וחברי הנשיאות שמחזיקים תיקים עם תקציבים.

מעורבים  להיות  מתבקשים  הנכם  יקרים  חברים 
לשיפור  הצעותיכם  לקבל  ונשמח  הארגון  בפעילות 
לב  בתשומת  תיבחן  הצעה  שכל  מבטיח  ואני  ויעיל 

רבה.

תעודת חבר באיפ"א ישראל

לאור תגובות התמיכה מיו"ר הסניפים, המגמה לשינוי 
תעודת החבר הקיימת לתעודה חדשה כדוגמת כרטיס 
מגנטי תימשך. תהליך זה יטופל ע"י ועדת קשרי חוץ 

ובתמיכת הנשיאות.
בשלב א' - יומלץ להפיק תעודות חדשות מבלי לבטל 
את התעודה הכחולה הקיימת, כי היא תעודת המוכרת 
החוקית  התעודה  והיא  בעולם  איפ"א  סניפי  בכל 

בבינלאומי.
שלב ב' - נציגות מנשיאות איפ"א תציג הצעה זו לדיון 

בכנס העולמי שייתקיים השנה במוסקבה.

שיפור האיכות לחברים - מתן 
שרות ומענה טלפוני

עובדת חדשה  גויסה  הקודמות,  שציינו בכתבות  כפי 
הטלפוני  המענה  את  לשפר  שתפקידה  לאיפ"א 
במרכזייה  המרכזייה  הוחלפה  כן  כמו  הארגון.  לחברי 
קולי  ומענה  מקצועי  יותר  שיחות  ובניתוב  מתקדמת 
בנתב שמנחה את החברים שניתן להשיגנו באמצעות 
פנייה במייל או פקס ואחד מנציגי איפ"א יחזור במתן 
תשובה. נציגי איפ"א עושים את הכול כדי לחזור לחבר 

תוך דקות מרגע קבלת הפנייה.
אנו למדים מהפניות למשרדי איפ"א כי רובן מתמקדות 
משלוח  אישורי  או  השנתי  השי  לגבי  מידע  בשאלות 
מחוסר  נובעות  מהפניות  נכבד  חלק  לצערי  פקסים. 
לבתי  ישיר  בדיוור  הנשלח  החומר  של  וקריאה  עיון 
החברים. לידיעתכם, כל ההסבר לגבי השי השנתי או 
כל הסבר אחר בנושא משלחות וכו' מופיע בבטאונים/
באתר  גם  ובנוסף  החברים  לבתי  שנשלחים  חוברות 

האינטרנט של איפ"א עוד לפני שהביטאון יוצא לאור.
לביתכם  הנשלחים  בחומרים  היטב  לעיין  ממליץ 
ומפורסמים באתר האינטרנט, דבר שיסייע לכם לדעת 
הפניות  בעומס  עלינו  שיקל  גם  ומה  זכויותיכם  את 

הטלפוניות.
אנו נשמח לעזור בכל פנייה במידה והדבר לא מופיע 
בחומרי ההסברה. אנא סייעו לנו וקבלו את הערותינו 

בהבנה.
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ניצול תקציב יעיל בהתאם לתוכנית 
העבודה של איפ"א

נסר נסראלדין אחראי על הגזברות
עפ"י תוכנית העבודה אושר תקציב לכל חבר ברמת 

הסניף.
לצערי לרוב הסניפים נותרו יתרות שלא נוצלו משנים 
קודמות וזה נובע מחוסר ידע או מחוסר יכולת לנהל 
תקציב יעיל ונכון, הדבר גורם לחוסר שביעות רצון של 

החברים עקב אי עריכת פעילויות וניצול תקציב נכון.
כי  נמצא  שנערכה  בדיקה  ועפ"י  השנה  באמצע  אנו 
שום  נעשתה  לא  כי  את התקציב  ניצלו  לא  הסניפים 
עד  נותר  התקציב  שכל  לכך  גרם  והדבר  פעילות 
לסוף השנה ובלית ברירה וכברירת מחדל נרכש עבור 

החברים שי.
לפעילות  בעיקר  מיועד  לציין שתקציב הסניף  ברצוני 

תרבות, סיורים לימודיים, נופשונים וכד'.
שוויוני  ביטוי  לתת  מיועדת  הסניף  ברמת  פעילות 
עקב  בפעילויות  להשתתף  מהם  שנבצר  לחברים 

סיבות אישיות ו/או בריאותיות.
בהתאם  פעילות  לתכנן  הסניפים  ליו"ר  מציע  אני 
החברים  את  ולעודד  הרכזים  של  העבודה  לתוכניות 

להשתתף בפעילויות.
טיולים וימי כיף באמצעות חברת כנפי משק

חברת התיירות כנפי משק מעניקה הטבות שיאפשרו 

בתחום  מוזלים  ממבצעים  ליהנות  משפחותיהם  ובני  איפ"א  לחברי 
תרבות  בתחום  וכן  וליחידים  לקבוצות  ובחו"ל  בארץ  הנופש  תיירות 

הפנאי. ניתן לפנות לחברה בנושאים האמורים באופן ישיר.
כמו כן ניתן לנסוע לטיולים בארץ ובחו"ל בסבסוד רכז הנסיעות.

שי שנתי
ניתן לנצל את הסכום בכרטיס המגנטי בסך 500 ₪ בבתי מלון בארץ 

ובחו"ל.
ספורט: ניצול נכון של תוכנית העבודה של רכזת הספורט הן בפעילויות 

והן בציוד באירועים מתוכננים.
גם  תרבות  אירועי  פרסום  אחר  לעקוב  בפניכם  ממליץ  אני  תרבות: 
כיף,  ימי  מתקיימים  השנה  האינטרנט,  באתר  וגם  איפ"א  בביטאון 

אירועים מרכזיים בכל הארץ וכן נשפים יחידתיים.
סבסוד  לחולה,  שי  פעמי,  חד  כספי  רווחה/מענק  סיוע  ודת:  רווחה 

סיורים לימודיים וסיורים לקברות צדיקים.
קשרי חוץ: השתתפות בכנסים בינלאומיים, כנס נוער בחו"ל כל שנה, 

משלחות לחו"ל לפי הגרלה, אירוח בדירות איפ"א בעולם.
הפעילויות  מגוון  את  איפ"א  בביטאון  ולפרסם  לציין  תקשורת: חשוב 
צילום,  בתחרויות  השתתפות  על  האינטרנט  באתר  גם  וכן  בסניפים 

כתבות.
תעודת חבר איפ"א: התעודה חשובה מאד לכל חבר, במיוחד לנוסעים 
בשפה  שמו  ואת  תמונה  לשלוח  מוזמן   - ברשותו  שאין  ולמי  לחו"ל 

האנגלית כפי שמופיע בדרכון.
כולי תקווה שהחברים יקראו ויעקבו אחר הפרסומים השונים ובתוכניות 

של הרכזים וישתתפו בפעילויות המוצעות לכולם.
מאחל שנה טובה ויעילה לכולם.

ת ו ר ב ז ג

נסר נסראלדין
אחראי על הגזברות

לאחרונה מונה לארגון השוטרים הבינלאומי יועץ משפטי חדש - עו"ד חיים קנת.
עו"ד חיים קנת, עוסק בליטיגציה משפטית, בבתי משפט מזה כ-23 שנים בתחום הפלילי והאזרחי.

התמחותו העיקרית הינה במשפט הפלילי, אך במשך השנים התמחה  גם בתחום האזרחי  תביעות  אזרחיות, מקרקעין, הוצאה 
לפועל, דיני ירושה, אישות ונוער, ליטיגציה משפטית, יעוץ, בוררות וגישור וכן אישורים נוטריונים.

עו"ד קנת מוסמך לשמש כסניגור צבאי בבתי הדין הצבאיים, כיו"ר ועדה פסיכיאטרית מחוזית, לפי חוק לטיפול בחולי נפש-   
התשנ"א-1991, משמש כאב בית דין, בבתי הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב, סגן יו"ר וועדת ההתמחות 

הארצית, עומד בראש וועדה לתלונות ציבור/אנשי משטרה, של וועדת המשטרה של לשכת עורכי הדין.
כמו כן משמש כ"מבקר רשמי", על פי מינוי מטעם השר לביטחון פנים, של שרות בתי הסוהר, בתי מעצר ותחנות משטרה.

היועץ המשפטי ממונה ע"י נשיאות הארגון לתקופה של 4 שנים. במסגרת תפקידו אחראי על מתן יעוץ משפטי, בכל הנוגע 
לענייני הנשיאות ולחבריה, בכל הקשור למילוי תפקידם, אחראי על כל העניינים המשפטיים של הארגון כגון עריכת הסכמים, ייצוג 
של הארגון בכל פורום חיצוני, שידון בשאלות ובעניינים משפטים הנוגעים לארגון, יבדוק כל נוהל היוצא מטעם הנשיאות, לבל 

יכללו בו הוראות הנוגדות את החוק ו/או את תקנות הארגון.
היועץ המשפטי נותן יעוץ משפטי לחברי הארגון בנושאים אישים, במשורה.

כל חבר ארגון רשאי ויכול לפנות ליועץ המשפטי בבעיות משפטיות אישיות לקבלת יעוץ משפטי. הייעוץ יינתן ללא תשלום. ניתן 
לפנות ליועץ המשפטי באמצעות מזכירות איפ"א/מנהלת לשכת המנכ"ל.

עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

ש ד ח י  ט פ ש מ ץ  ע ו י
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מתחרים, מצטיינים ונוסעים
גל שרון רכזת ספורט

כל נבחרות הספורט מתחום הקט-רגל של איפ"א יצאו לחו"ל, להשתתף 
בטורניר בינלאומי. זו הייתה החלטת נשיאות איפ"א, בהמלצתי. הרעיון 
החדשני מתבסס על ההנחה, שראוי וצריך להוציא נבחרות מצטיינות 
שתאשר  סדר  לפי  בעולם,  תחרויות  מתקיימות  בו  מרכזי  מתחום 
הנשיאות. השנה תייצג את איפ"א ישראל, נבחרת הקט-רגל של משמר 

הגבול. הקבוצות שיצאו יהיו כאלו שלא יצאו לחו"ל בשנים האחרונות.
גבי  של  לזכרו  בטורניר  שעברה,  בשנה  זכתה  הגבול  משמר  נבחרת 

וכסברגר ז"ל, בגביע ההגינות.
את  לייצג  המנצחת,  הקבוצה  תזכה  בישראל  שיערך  הקרוב  בטורניר 

איפ"א בספורטיאדה באילת.
לנצח  עניין  ולמרות, שיש  איננה התאחדות מקצועית לספורט  איפ"א 
ולזכות בפרסים, כל המשתתפים הם שוטרים המשקיעים זמן ומאמץ 
וראוי לעודד השתתפות ולהוציא את מרבית הקבוצות לטורנירים בחו"ל, 

בצורה הוגנת ושוויונית.
עיקר הפעילות בתחום הספורט מתרכזת ביחידות, מתוך כוונה לעודד כמה 
שיותר ימי ספורט, בריאות, מודעות לבריאות, ימי גיבוש וכיף. אנחנו נמשיך 

לקדם מעורבות כמה שיותר שוטרים וגמלאים בפעילות ספורטיבית.

מרוץ באר-שבע ואליפות המשטרה
אורי מרציאנו, סנ"ץ

מודעות לבריאות עם הפנים לקהילה
במעמד רב רושם ובהשתתפות מאות רצים מכל רחבי הארץ, שוטרים, 
חיילים ותלמידים, חילקו ממ"ז דרום - ניצב אורי בר-לב ומ"מ ראש העיר 
- מר רוביק דנילוביץ, עשרות גביעים לזוכים והמצטיינים שנטלו חלק 
באליפות המשטרה ומרוץ באר-שבע השלישי במרוצי כביש ל-5 ו-10 
ק"מ ומרוץ עממי ל-2 ק"מ, למעלה מ-1,000 רצים נטלו חלק במרוצים 
השונים. אירוע חגיגי זה, היווה סיום מוצלח של הכנות, ישיבות ותיאומים 

שנמשכו חודשים רבים.
באר-שבע מרוץ  להצלחת  שנרקמו  השותפויות  את  לציין  הראוי   מן 

ה-3 עם "חברת כיוונים", עיריית באר-שבע, ארגון השוטרים הבינלאומי, 
אוניברסיטת בן-גוריון ועוד רבים וטובים.

רבים. השתתפו  ושוטרים  קצינים  נמנים  ישראל  בן הרצים במשטרת 
בסה"כ 250 קצינים ושוטרים מכלל משטרת ישראל.

שמות הזוכים במקומות הראשונים למקצה 10 ק"מ;
במקום הראשון זכה רסקאי דוד ממחוז ש"י.

במקום השני זכה ערן בן-ישראל ממג"ב.
במקום השלישי זכה עזוז דניאל מימ"ר תל-אביב.

לציין שרסקאי דוד זכה גם במקום השלישי הכללי של התחרות.
שמות הזוכים במקומות הראשונים למקצה ה-5 ק"מ;

במקום הראשון זכה ליש דן מימ"ר תל-אביב.
במקום השני זכה סגי כהן שלמה ממג"ב.

במקום השלישי זכה אלימלך שרון ממחוז צפון.
הזוכות במקום הראשון לשני המקצים לנשים;

במקצה 10 ק"מ זכתה אולגה חתן דדון.
במקצה 5 ק"מ זכתה נילי בן-יצחק.

ובמקום  לקבוצות  הצטיינות  גביעי  חולקו  היתר  בן 
הראשון למחוז/יח' רב המשתתפים זכה מג"ב.

ט ר ו פ ס

כלל  בן  הראשונים  למקומות  הצטיינות  בגביע 
המשתתפים זכה מחוז ש"י.

רותם  יחידת  זכתה  יסמ"ג  ליח'  הצטיינות  בגביע 
ממג"ב דרום.

ממ"ז דרום, ניצב אורי בר-לב, הביע את התרשמותו 
העמוקה זו השנה השלישית ברציפות מכך שהמרוץ 
נערך במחוז דרום והודה במילים חמות למארגנים.

ספורט ובאולינג במחלקת התנועה
מאיר אור, נצ"מ ר' מחלקת התנועה

בתאריך 9.4.08 יצאה מחלקת התנועה )כ-20 שוטרים 
וקצינים( באגף התנועה לערב גיבוש ופעילות ספורט 

מחלקתית בבאולינג בחולון.
איפ"א  מזכירות  ע"י  לנו  שניתנה  והתמיכה  העזרה 
ובמיוחד ע"י הרכזת לנושא ספורט, גל שרון, היו מעל 
הערב  של  קיומו  את  לנו  שאפשרו  אלו  והם  ומעבר 
ואנשיה  איפ"א  כי תרומתכם של  אין ספק,  המוצלח. 

לרווחת השוטרים היא חשובה ומבורכת.
איפ"א  לשורות  התווספו  זה  ערב  הצלחת  בעקבות 

חברים נוספים.

שרון גל
רכזת ספורט
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תזמורת בג'ינס

ד"ר ערן ישראל

בסימן  עומדת  ה-60  בשנת  ישראל  משטרת  פעילות 

נוער וזה אפשר לתזמורת המשטרה לגלות את פניה 

היפות, הקהילתיות ועם זאת השובבות והממזריות.

ופתחה  לג'ינס  התזמורת  עברה  ה-60  שנת  לרגל 

כפתור בחולצה המעומלנת, כדי להראות לבני הנוער, 

התזמורת  חברי  המוסיקאלית,  המקצועיות  שבצד 

יכולים להוסיף הרבה פלפל חריף ותבלינים למוסיקה 

של תזמורות נוער, להקות נוער ושאר הרכבים מלאי 

שמחת נעורים.

השיא היה בהקלטה משותפת של תזמורת המשטרה 

היפ  להקת  מנתניה.  חזק"  שחור  "קפה  להקת  עם 

היהודית  הסוכנות  מטעם  בעולם  שמסתובבת  הופ 

איתן  הישראלי.  לנוער  כבוד  הרבה  וממביאה  וסלקום 

את  לקח  התזמורת  של  מוסיקאלי  מעבד  סובול 

האתגר ברצינות וביצע את אחד העיבודים המדהימים 

כלי  להקת  של  והשילוב  המשטרה  לתזמורת  שנעשו 

וזועמים  נשיפה גדולה ואיכותית עם ראפרים צעירים 

מנתניה, הפך לקטע מוסיקאלי מדליק, שהותיר את כל 

המוסיקאים שנחשפו לביצוע, המומים.

התזמורת  חברי  נרתמו  נוער,  בני  עם  הופעות  בצד 

להקליט דיסק מוסיקה חדש לשנת ה-60 ול-45 שים 

איפ"א  המנון  לראשונה  מופיע  הדיסק  על  לאיפ"א. 

וגם  ובעולם  בארץ  באיפ"א  יופץ  והוא  הבינלאומי 

פעולה  בשיתוף  נעשתה  ישראל. ההקלטה  במשטרת 

ומשא"ז  קהילה  אגף  ישראל,  למשטרת  איפ"א  בין 

ושווה  האיכותית  המוסיקה  חובבי  כל  ייהנו  ומפרותיו 

להמתין לעיבודים שנעשו לשבחי ירושלים, צביקה פיק 

ואף מחרוזת דיקסי.

המנון איפ"א
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ת ו ב ר ת

חגיגות 45 שנה לאיפ"א ו-60 שנה למדינת 
ישראל

לויה יהושע רכז תרבות
לרגל 45 שנה לאיפ"א ו-60 שנה למדינת ישראל התקיימו אירועים בשני 
אולמות: היכל דוד בכרמיאל וסאן רויאל בראשל"צ כולל ארוחת צהריים 
למשתתפים וכיבוד עשיר במחיר מסובסד. השתתפו חברים וחברות 
מהצפון, הדרום והמרכז. במהלך היום היו דוכני מכירה, הסטנדאפיסט 
הזמנים,  ריקודים מכל  ואש,  להטוטים  ויזואל-ארט  מופע  ברוכים,  בני 
שבוע  בסוף  איפ"א  חשבון  על  זכו  זוגות  ושני  פרסים  נושאי  חידונים 

בתחרות ריקודים.
האמן המרכזי היה אביהו מדינה במופע סימני דרך, שירים מכל הזמנים. 
הזמנים  כל  של  להיטים  בשילוב  היום,  ועד  המדינה  מקום  הסיפורים 

לשירה וריקודים.
בשני האירועים השתתפו חברי איפ"א גמלאים, שב"ס, כחולה, מג"ב 

ומשא"ז.
ראש עיריית כרמיאל בירך באירוע בכרמיאל וחבר כנסת שהוא גם חבר 

איפ"א מר יצחק אהרוניביץ' )לשעבר שר התיירות(.
חדרה,  גליל,  עמקים,  קריות,  )מחיפה,  משתתפים  כ-500  השתתפו 

עכו, נהרייה, טבריה, נצרת ועוד(.
ממגדל  פנינה  רגב  איפ"א  חברת  הופיעה  בכרמיאל  באירוע  כן  כמו 

העמק.
להלן שמות הזוכים שזכו בסוף שבוע זוגי באירועי תרבות מרץ 2008:

קורינה ניירידל מזכירת אק"מ ראשל"צ וגמלן שמואל גמלאי מרכז.
הם נהנו מהאירוע וסיפרו שהיה מוצלח וכל הכבוד לאיפ"א.

תודתי ליו"ר הסניפים שעזרו בשיווק ומכירת כרטיסים לאירועים בצפון, 

ירושלים, מטה מג"ב,  ליו"ר סניף מג"ב  ומרכז,  דרום 
ליו"ר סניף שפלה, ליו"ר סניף י-ם מרכז, יו"ר סניף י-ם, 
יו"ר סניף שב"ס  יו"ר סניף אשדוד,  ליו"ר סניף לכיש, 

דרום ויו"ר סניף אשקלון.
איפ"א  גזבר  היה  בצפון  באירוע  שנכח  נשיאות  חבר 
הנשיא  סגן  הגיע  בראשל"צ  לאירוע  נאסרלדין.  נאסר 
על  הפקות  ג'אפ  לחברת  נתונה  תודתי  יעקב.  שובל 

הכנת האירועים לשביעות רצון כולם.
יצויינו  ישראל  למדינת  שנה  ו-60  לאיפ"א  שנה   45
באירועים גדולים לבני הזוג ולמשפחות בין החודשים 

יוני עד ספטמבר.
בת"א  הקונגרסים,  במרכז  בחיפה  יערכו  האירועים 

בהיכל התרבות ובירושלים בבנייני האומה.
כל  איפ"א.  ע"י  ומסובסדת  עשירה  תהיה  התוכנית 
זוג ישלם 120 ₪ בלבד, אורח ישלם 80 ₪. תוספת 

הסעה לכל המעוניין בסך 15 ₪ לאדם.
חדשה  בתוכנית  ולהקתו  גולן  אייל  הזמר  בתוכנית: 
 - אבוקסיס  נדב  הגדולים,  להיטיו  כל  בשילוב 
והבידור,  הצחוק  בתחום  מהמובילים  סטנדאפיסט 
בחגיגה  סאלאס  ויהודה  מירן  דורון  הזמרים  רקדניות, 
אילן  ירון  המנחה  ינחה  הערב  את  סוחפת,  יוונית 

מתוכנית ערב מנטה.
יו"ר  אצל  כרטיסים  לרכוש  איפ"א  מחברי  אבקש 

הסניפים ו/או במזכירות איפ"א.
מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

ישלמו  ורעייתו  איפ"א  חבר  האירועים  שבכל  הוחלט 
יו"ר הסניפים  לכל  זהה. תודתי הגדולה מראש  מחיר 

על העזרה, שיווק ומכירת הכרטיסים.
במחירים  משפחה  ימי  לערוך  זה  בקיץ  מטרתי 
מסובסדים בפארק המים נחשונית במרכז, בחוף צמח 

בצפון עם אומנים לילדים ומבוגרים.
בסוף השנה נארגן נשפים שנתיים בדרום, מרכז וצפון 

יהושע לויה
רכז תרבות
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יו"ר הסניפים בישיבות שנקיים  באולמות בתיאום עם 
בהמשך במזכירות איפ"א. האירועים יכללו קבלת פנים, 
ארוחת ערב חגיגית ועשירה, אומנים מהשורה הראשונה 

והכול בסבסוד תקציב הסניפים ותקציב תרבות.
הסניפים  ויו"ר  משק  כנפי  חברת  עם  חוזה  נחתם 

הוזמנו לצפון ולמרכז כדי להתעדכן בנושא תוכניות החברה, הן ביציאות 
לחו"ל, במופעי תרבות במחירים מסובסדים, מופעים וימי כיף ובהמשך 
כל חבר יכול ליהנות מכרטיס מגנטי בכל הנושאים הקשורים לתרבות 
הפנאי בתי קולנוע, תיאטראות ועוד. לגבי כל האירועים יגיעו פרסומים 

ליחידות, נא להתעדכן אצל יושבי ראש הסניפים.

לגבי האירוע בחיפה בתאריך 08/�/�� במרכז הקונגרסים - נשלחו פליירים לחברים.  #

אירוע בהיכל התרבות בתל אביב בתאריך 08/�/� יום א' בשעה �0:00  #

חניונים עבור אוטובוסים ורכבים פרטיים בקרבת היכל התרבות: חניון דיזינגוף סנטר, חניון הארבעה, חניון בית ציוני אמריקה,   
חניון לונדון מיניסטור, חניון השוק הסיטונאי החדש

אירוע בירושלים בבנייני האומה בתאריך 9/08/� בשעה �0:00  #

חניונים עבור אוטובוסים ורכבים פרטיים: חניון איצטדיון טדי, חניון הביטוח הלאומי בקריית הממשלה  

להרשמה ורכישת כרטיסים יש לפנות ליו"ר הסניפים
כל הקודם זוכה

אירועי תרבות יולי וספטמבר
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ממשיכים בהתחברות
אורי אסף רכז סניפים

בר-לב  אורי  ניצב  המחוז  מפקד  עם  הדרומי  במחוז  שנערכה  פגישה 
וסגנו תנ"ץ דני חן, המשיכה את הכיוון של יצירת מעורבות מפקדים 
בפעילות איפ"א. המשך הדיון היה בפגישה של סממ"ז דרום עם יושבי 

ראש הסניפים ונציגי נשיאות איפ"א.

ב- שיערך  עולמי  וקונגרס  ב-2009  בישראל  שיערך 
ארוכת  אסטרטגית  משמעות  יש  למשטרה   .2012

טווח, הן למשטרת ישראל והן לאיפ"א.
בסניפים  לפעילות  ישראל  משטרת  מפקדי  חיבור 
העבודה  תוכניות  בין  חיבור  יש  בו  חדש  מצב  ייצור 
המשאב  וחיזוק  טיפוח  בתחום  ישראל  משטרת  של 
מסוגלים  אותה  והתשתית  המעטפת  לבין  האנושי, 
להעניק סניפי איפ"א והשוטרים המתנדבים המנהלים 

את הסניפים.
אנו רק בתחילת הדרך ובכוונתנו להגיע לכל מחוז ולכל 
מפקד, כולל משמר הגבול, אגף קהילה ומשמר אזרחי, 
איפ"א  את  להחזיר  תהליך  של  ובסופו  המטה  אגפי 

למקומה הראוי כגוף תומך משטרה.

אורי אסף
רכז סניפים

סניפים

שי  עמיחי  ניצב  אנוש,  משאבי  אגף  ראש  עם  פגישה  נערכה  במקביל 
וסגניתו תנ"ץ הילנה ארד, להסדרת שיתוף הפעולה בין איפ"א למשטרת 

ישראל ברמה המערכתית והנוהלית.
הפגישה עם אגף מאבי אנוש היא המשך לפגישה שהייתה עם מפכ"ל 

המשטרה רב ניצב דודי כהן.
עולמי  נוער  כנס  כמו,  גדולים  בינלאומיים  אירועים  בפני  עומדים  אנו 

הצוות בפגישה עם ממ"ז וסממ"ז דרום

הצוות בפגישה עם סממ"ז דרום ורכזי איפ"א במחוז הדרומי

הצוות בפגישה עם ראש אמ"ש וסגניתו
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חוגגים במחוז ש"י

יורי שמסיאב יו"ר סניף מחוז ש"י

ונכחו  הוזמנו  בעיר.  איפ"א  ולחברי  הגמלאים  לאיגוד  הוקצה  המועדון 
אורחים מכובדים ובהם:

ראש העיר מר ביבאי, הרב הראשי של העיר, מנכ"ל המתנ"ס.
רכז  ות"א,  דרום  צפון  נפתלי  הגמלאים  רכז  איפ"א,  נשיאות  חברי 
תחביבים ד"ר יהודה גולדשטיין, יו"ר איגוד הגמלאים גליל כנג' קבלאן, 

סגן מפקד תחנת קריית שמונה.
השתתפו למעלה מ-80 חברי איפ"א ובנות זוגם.

ראש העיר ברך את הנוכחים לקראת החג הקרב על היוזמה והמאמץ 
שמשקיעים החברים לרווחת הגמלאים והביע נכונות לסייע ככל יכולתו 

לגמלאים.
כנג' קבלאן ברך את האורחים והנוכחים בחג שמח ואיחולי בריאות לכל 

הגמלאים.
נפתלי לוי רכז גמלאים צפון דרום ות"א ברך את הנוכחים לרגל החג 
והודה לראש העיר על הסיוע שהוא נותן לגמלאים בעירו וכן ברך על 
שיתוף הפעולה הפורה בין איגוד הגמלאים ואיפ"א לטובת כל הגמלאים 

בעיר.
פעילותו  את  וציין  הנשיאות  מישיבת  כללית  אינפורמציה  הועברה 
הברוכה ואת המאמץ שמשקיע ארמונד אוחיון לרווחת החברים בסניף 

וביקש מכל הגמלאים להירתם יחדיו ולקדם פעילויות של איפ"א.
הקשורים  נושאים  על  ודבר  הנוכחים  את  ברך  גולדשטיין  יהודה  ד"ר 

בקשרי חוץ, האינפורמציה הייתה נחוצה מאד לנוכחים.

בתאריך 23.3.08 נערך מסיבת פורים לילדי מחוז ש"י 
בחסות איפ"א.

משלוח  חולקו  המחוז,  פיקוד  כל  השתתפו  במסיבה 
לויה  התרבות  רכז  מתקציב  קוסם  הפעלות,  מנות, 

יהושע.

קריית שמונה חוגגת
ארמונד אוחיון יו"ר סניף גמלאי איפ"א קריית 

שמונה
ארמונד  הסניף  יו"ר  בראשות  שמונה  קריית  סניף 
ברוב  נחנך   9.4.08 בתאריך  כפול  חג  חגגה  אוחיון 
הדר במתנ"ס מועדון לגמלאי קריית שמונה וכן הרמת 

כוסית לכבוד חג הפסח.
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פורימון לילדי שוטרי תחנת ראשל"צ
עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ

בחודש מרץ, התקיים בפורים אירוע פורימון בתחנת 
ראשל"צ לילדי השוטרים, האירוע אורגן על ידי החוקרות 
עידית פוקס ואורלי ארמה, שהסתייעו במימון האירוע 
בתקציב איפ"א, שארגנה לטובתם סגנית יו"ר איפ"א 

שפלה רס"ר פנינית גנון-שיין.
התפאורה המגוונת והפורימית אורגנה על ידי קורינה 
ענק,  בובות  וכלל  בתחנה  האק"מ  ממשרד  ניינודל 

מסכות פורימיות ודגלים צבעונים.
בפורימון זכו הילדים לפעילות מגוונת שכללה ליצנים, 

מתקני בידור, הפעלה וכיבוד עשיר כמנהג החג.
אחת האטרקציות באירוע הייתה הטבעת כף ידם של 
כל ילדי השוטרים בצבעי גואש זוהרים על שלושה בדי 
העצמאות  יום  אירועי  במסגרת  שיתלו  ענקיים  ציור 

השישים בתחנה.
באירוע נכחו מפקד התחנה סנ"צ עמיחי אשד ומ"מ 

סגן מפקד התחנה רפ"ק אמיר קליין.
מפקד התחנה בירך את המשפחות והעלה על נס את 
הישגי השוטרים במהלך כל השנה והבטיח כי מסורת 
בשנים  גם  תמשך   2008 בשנת  שהחלה  הפורימון 

הבאות.

במה לשוטרים צעירים
גבי זמירין

תודה רבה לך על פרסום מכתבי ב"שורות איפ"א"! כאן 
אצלנו בתחנה הוא זכה להדים, וגם שוטרים מתחנות 

אחרות קראו אותו.
תודה על כך שהבאת את המכתב כלשונו ואפשרת לי 

לפרוק את אשר על ליבי זה תקופה ארוכה.
תודה על הזירה הרחבה שהענקת לי, ועל קהל היעד 

הממוקד אליו הגיעו דבריי.
"שורות איפ"א" עולה ומצליח. הוא כולל מידע רב ובעל 
ערך הסברתי וגם רכילותי )במובן החיובי של המילה(. 

עלה והצלח!

סיוע איפ"א לכנס שנתי מחוז מרכז
ניסים מור, ניצב, ממ"ז מרכז

בתאריך 25.3.08 קיימנו את סיכום שנת העבודה.
אני מוצא חובה נעימה כדי להודות לך על הירתמותך 
הפועל  אל  זה  אירוע  להוצאת  הכספית  ועזרתך 

ולהצלחתו.
מחוז המרכז מוצא בכם שותף אמת בכל בקשותינו.

ישר כח!
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איפ"א מצדיע לדרום
רכז רווחה ומורשת הרב אשר מלמד, מעניק ספרי תהילים לשוטרי שדרות והדרום בשם נשיאות איפ"א

הרב אשר מלמד, רכז רווחה ומורשת ביחד עם יו"ר סניף איפ"א לכיש, מפקד מרחב לכיש ומפקד תחנת אשקלון

הרב אשר מלמד
רכז רווחה ומורשת
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מג"ב
מפקדי מג"ב י-ם לומדים את ירושלים דרך הרגליים ולא רק במשימות

נזיה חלבי יו"ר סניף מג"ב ירושלים

מפקדי מג"ב י-ם נוהגים לקיים מפגש פורום מפקדים 
אחת לשבועיים כאשר אחת לחודש המפגשים כוללים 

פעילויות חינוכיות.
בחודש מרץ התקיים חידון ניווט תחת הכותרת "חפש 
את המטמון". הקבוצות קבלו כתבי חידה דרכם הגיעו 
למקומות שונים ומיוחדים בעיר ירושלים. כאשר הסימן 
המרכזי של הפעילות היה 60 שנה למדינת ישראל ו-55 
שנה להקמת משמר הגבול. החולצות שחולקו בחסות 
איפ"א בצבעים שונים הבדילו בין הקבוצות לאורך כל 
גביעים  במספר  סייע  איפ"א  ארגון  כן  הפעילות,כמו 
מפקדים  כ-35  השתתפו  באירוע  למנצחים.  שחולקו 
והאירוע עבר בהצלחה רבה. האירוע אורגן בתאום עם 

ק.חינוך מג"ב י-ם פקד נורית צמח.
מפקד מג"ב ירושלים תנ"ץ עמוס יעקב הודה לאיפ"א 

על הסיוע המהיר והאיכותי.
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דבר יו"ר סניף מג"ב ירושלים
ירושלים בחודש דצמבר  איפ"א מג"ב  יו"ר סניף  כניסתי לתפקיד  עם 
2007 הצבתי לעצמי מטרה לפעול לחיזוק האמון בין השוטרים לארגון, 

חיזוק מתן השירות לשוטר וגיוס עמיתים חדשים לארגון.
בצל העשייה המבצעית המאומצת השוחקת והמורכבת בירושלים החל 
מסע הסברה רחב היקף בכלל מג"ב י-ם ואף ביחידות מג"ב הנמצאות 

בחטמר"ים אחרים: צפון, מרכז, איו"ש ודרום.
כ- לגייס  הצלחנו  ביחידות  ושוטרים  קצינים  מס'  של  בסיוע  ואכן 

חברים  מס'  של  דופן  יוצא  ובסיוע  ענק  במבצע  חדשים  130עמיתים 
הצלחנו להגיע לכמות מצטרפים כה גדולה.

בסוף חודש דצמבר ולאחר חשיבה ממושכת רכשנו לעמיתים מתנה 
מטעם הסניף שכללה ארנק+ שעון יד לכל עמית )לנשים נרכשו ארנקי 
ינואר חולקו 5 מתנות לשוטרים  נשים+ ערכת איפור(. במהלך חודש 
שהצטרפו  השוטרים  לכל  תודה  להגיד  הזמן  זה  איפ"א.  חברי  חולים 
חדשים לארגון ולאמון שניתן בי. אפעל לייצג אתכם נאמנה בתוך הארגון 
ולשרת את האינטרסים של כולם לשיפור התנאים ושירות מתוך אמונה 
בי  ותמיכתכם  הצטרפותכם  העניינים".  במרכז  ש-"השוטר  שלמה 
הוסיפה לי כוח ואתגר להגשים משאלה זו. תודה מיוחדת לסגני רס"ב 

שלום יעקב על עשייה רבת שנים ושירות יוצא דופן לחברי הסניף.
דוד  אילוז  מר  איפ"א  למנכ"ל  מיוחד  באופן  להודות  ברצוני  ולסיום 
ועל  כניסתי לתפקיד  לי במהלך  והסיוע שנתן  על התמיכה, ההכוונה 
תרומתו הרבה לקידום ושיפור רווחתם של החברים בארגון ועל היושר 

והאמינות שהינו מקרין בתוך האירגון.
נזיה חלבי
יו"ר סניף מג"ב י-ם
נציג מג"ב בנשיאות

ברכות של שוטרי מג"ב י-ם ליו"ר הסניף
איפ"א  סניף  ליו"ר  נזיה  חלבי  של  מינויו  לרגל  הצלחה  ואיחולי  ברכות 

מג"ב י-ם עם הרבה אמונה, יוזמה ורצון גדול לעשייה.
השפעת רבות בזמן כה קצר, פעילותך ונוכחותך מורגשת מאוד והפיחה 

חיים חדשים בארגון.
בשבילך לעוד הרבה ימים טובים של התפתחות ועשייה משותפת.

הבעת תודה והערכה
שנה   60 בסימן  חידון  שכלל  מפקדים  פורום  נערך   7.4.08 בתאריך 

למדינת ישראל ו-55 שנה למשמר הגבול.
ברצוני להביע לך את מלוא הערכתי והוקרתי על ההירתמות המהירה 

והסיוע באמצעים שהתקבל ותרם להצלחת האירוע.
הודות  וזה  האחרונה  בתקופה  ניכר  י-ם  למג"ב  איפ"א  של  הסיוע 
לתמיכתך הרחבה והאכפתיות מהשוטרים חברי הארגון דבר שמחזק 

את הקשר בין הנשאיות לחברים בשטח.
עמוס יעקב, תנ"צ
מ. מג"ב י-ם
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שב"ס
אלוף הארץ בירי - משב"ס

נציג שב"ס בנשיאות איפ"א ישראל - סג"ד, אריה רוזנוולד
במהלך חוה"מ פסח, בין התאריכים 23-25 לאפריל 2008, התקיימה 
במטווח "דני הי" בקיסריה אליפות ישראל בירי מעשי 2008, המאורגנת 

ע"י התאחדות הקליעה בישראל. בתחרות השתתפו 128 יורים.
היורים ביצעו 14 תרגילים מסוגים שונים, המדמה קרב יריות מבצעי. 

משתתפים השתמשו ב-254 כדורים.
באליפות זו לקח חלק חבר איפ"א )ראש דסק דרום אמריקה(, השייך 
ירי מעשי ראשל"צ נפתלי טוכמן. נפטלי משרת בשרות בתי  למועדון 
לקצינים  בביה"ס  מבצעית  והתנהגות  ירי  מדריך  בתפקיד  הסוהר 
ראשון  במקום  פעמים  שלוש  נפתלי  זכה  הקודמות  בשנים  וסוהרים. 
פעמים  ושלוש   ,"1995-97-98" סטנדרט  בקטגורית  הארץ  כאלוף 
ו"סטנדרט"  אדם"  נגד  "אדם  בקטגורית  הארץ  כאלוף  ראשון  במקום 

"1999-2002" ובקטגורית מודיפייד "2007".
בקטגורית  רביעי  למקום  להגיע  נפתלי  הצליח  השנה  באליפות 

מודיפייד.
אנו מאחלים לנפתלי הצלחה רבה כדי להמשיך להביא כבוד לשב"ס 

ולאיפ"א ישראל.

סוהרים - צועדים בשבילי החיים
סג"ד אורית שטלצר, מפקדת קורס פו"מ שב"ס

לראשונה בשירות בתי הסוהר - משלחת קצינים בכירים וקורס פו"מ 
ערכה מסע בפולין.

לחברי  שנערכה  הפנים  וקבלת  הזיכרון  באתרי  המשותפים  הטקסים 
המשלחת ע"י נציב שב"ס הפולני וקציניו היו מכובדים ומרגשים.

ראש המשלחת, מפקד מחוז דרום, גונדר אלי גביזון, חבר איפ"א: "באנו 
הנה במדי שב"ס, בדרגותינו, כנציגי אומה חסונה ואיתנה, להבטיח כי 

לעולם לא עוד!"
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשס"ח, מהווה יום תזכורת מיוחד עבור 

40 קצינים בכירים בשב"ס, ששבו לפני מספר שבועות 
נציב  ייחודי בפולין. לראשונה, על פי החלטת  ממסע 
שב"ס,וגם חבר איפ"א, רב גונדר בני קניאק, היו חניכי 
קורס פו"מ אלה שיצאו למסע באתרי ההשמדה בפולין. 
וכך, בעיצומו של חורף 2008 כונסה משלחת בראשותו 
של מפקד מחוז דרום, גונדר אלי גביזון, קצינים בכירים 
כלאי,  ורב  גונדר  סגן  בדרגות  וקצינות  קצינים  ו-22 
כולם חניכים בקורס פיקוד ומטה של שב"ס, והחלה 

בהכנות למסע.
אופיו של קורס הפו"מ הבכיר ותכנית הלימודים שבו 
נבנתה הפעם תוך שימת דגש לחיזוק נושא המנהיגות 
עסקו  הקורס  במהלך  הישראלית.  והזהות  הערכית 
החניכים במשך עשרות שעות בתיעוד עדויות ניצולים, 
משמעותיים  ומובילים  מנהיגים  של  פועלם  בלימוד 
בתקומת מדינת ישראל, אשר הושפעו מאירועי השואה. 
הניצולים  של  האישי  וסיפורם  הקורבנות  של  זיכרם 

שתיעדו הובא בפיהם באתרי הרצח השונים.
מעולמם  אלמנטים  שזור  היה  לפולין  המסע  סיפור 
של הילדים שנספו בשואה. בקברים מאולתרים, מעל 
עשרות  אותם  כמימדי  עפר,  מכוסי  קטנים  בורות 
ילדים, פעוטות ותינוקות שנורו ונרצחו, שם קיימו קציני 
שב"ס איזכור מרגש של דמות הילדים, והנציחו זכרם 
הייחודית  וצבעוניים.  קטנים  נרות  הדלקת  באמצעות 
מבין צעדות החיים שערכה משלחת שב"ס הייתה זו 
שנערכה ביער לופוחובה, סמוך לעיירה טיקוצ'ין. שם, 
גברים  אלפי  אחד  בוקר  הוצעדו  קילומטרים,  מרחק 
זה  מסע  ונרצחו.  הופשטו  הסבוכים,  ליערות  יהודים 
בניבכי היער העבות שוחזר ע"י משלחת קציני שב"ס, 
במדים כחולים מגוהצים למישעי, בנשיאת דיגלי ישראל 
העצים,  בינות  ברוח  מתנופפים  הסוהר  בתי  ושירות 
הרוח שנשאה אז את תחושות הפחד מהלא נודע, זו 
שהפעם נשבה והעצימה את הקריאה האדירה והגאה 

כי 'לא נשכח'.
קציניו  וסגל  סגנו  הפולני,  הסוהר  בי  שירות  נציב 
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שב"ס  קציני  משלחת  בליווי  מגידרם  יצאו  הבכירים 
במהלך המסע לפולין. ארוחת הערב החגיגית שערך 
נציב פולין, כמו גם נציגות קצינים בכירים וכשיבעים 
צוערי קורס קצינים בטקסים השונים הייתה מרשימה 
ומכובדת והופגנה לעיני כל עובר ושב, תייר ואזרח פולין 
הטקסים:  התקיימו  בהם  ההנצחה  באתרי  לו  שעבר 
במחנות ההשמדה, באנדרטאות המרד בוורשה ועוד. 
בקבלת הפנים החגיגית שערך הנציב הפולני לחברי 
המשלחת - הביע רצונו לרכוש ידע נוסף משירות בתי 
והפעם  הפולני,  בארגון  ולהנחילו  הישראלי,  הסוהר 
והשיקום הייחודיות לאסירים  אודות מסגרות הטיפול 
סוקרה  שהצלחתן  מסגרות  בישראל,  הסוהר  בבתי 
הקשרים  את  שיבח  הפולני  הנציב  בעולם.  ונודעה 
ההדוקים שפותחו בשנים האחרונות בין שב"ס פולין, 
לבין זה שב"ס, בדגש על קורס הכשרת לוחמים שקיימו 

לוחמי יחידת מצדה לסוהרים הפולנים.
שבהם  במקומות  ומרתק,  ייחודי  מסע  זה  היה 
טרגדיה שהמוח  אותה  היהודית,  התחוללה הטרגדיה 
התקיימה,  כי  להאמין  והלב מסרב  לתפסה  מתקשה 

קציני  צעדו  שם   - האנושות  שידעה  ביותר  הזוועתיים  המוות  באתרי 
הזכרון,  את  להעביר  במטרה  ובתיעוד,  בטקסים  הנציחו  שם  שב"ס. 
איש איש לעשרות פקודיו, להנציחו וללמוד ממנו, שם עלתה הקריאה 
היהודית: "תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו 

מארבע כנפות הארץ לארצנו..."
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גמלאים
גמלאי לגמלאי חבר

נפתלי לוי רכז גמלאים צפון-דרום-ת"א

לאחר שרות ארוך וקשה פרשנו בגיל סביר לגמלאות על מנת להמשיך 

שלא  כל  ולעשות  להספיק  ובמיוחד  ומעניינים  טובים  ארוכים  בחיים 

יכולנו לבצע בעת ובגלל שרותינו הקשה והתובעני.

על כל גמלאי לפעול כדי שישלים את שהחסיר מעצמו ומפני משפחתו 

הרעיה והילדים. אני כולי תקווה, שחברי הגמלאים אכן משלימים את 

החסר לבני המשפחה להיות גמלאי זה מעניין והרי יש מה לעשות אחרי 

השרות מי בעבודה ומי בחיי החופש המלאים ומלאי העניין במשפחה 

בילדים ובנכדים.

חברותינו באיפ"א כמו באיגוד הגמלאים חשובה ורבת עניין חשוב לנו 

מאוד להיות שייכים למסגרת ובמיוחד שזו מסגרת של קולגות לעבודה 

ומסגרת בארגון בין לאומי להכרת קולגות ברחבי העולם.

כיף  ימי  ספורט  תרבות  שונים  בנושאים  סופגים  אנו  אילו  במסגרות 

ולגמלאות  לגמלאי  מאוד  חשובים  אילו  מפגשים  ובטיולים  נשפים 

המפגשים תורמים לחברות העלאת זיכרונות בחברת החברים לעבודה 

תורם לנו שלא נרגיש בודדים, להיפך, נחוצים וחשובים, ולו רק במפגש 

קצר של שתיית קפה יחד, החברותא היא הדבר המלכד ומוסיף עניין 

לזמנינו הפנוי והגדול העומד לרשותנו.

כ-8000 גמלאים חברים באיפ"א והם נהנים ממרב השירותים הניתנים 

לכל המעוניינים ולצערי לא אחת, אני רואה השתתפות מעטה במפגשי 

הגמלאים ואין די הענות לפעילויות המאורגנות ע"י יושבי ראש הסניפים 

אפילו בהרמת כוסית לרגל חג זה או אחר.

אנו הגמלאים אמורים לעשות את המעט על מנת להביא לכך שבאירועים 

החברתיים ישתתפו כמה שיותר גמלאי איפ"א.

רבים  של  והיענותם  השתתפותם  לאי  הסיבות  מה  יודעים  אנו  אין 

לכולנו  ברור  השונים.  והאירועים  החברתיים  במפגשים  מהגמלאים 

מצווים  הגמלאים  החברים  אנו  לכן  שונות,  להיות  יכולות  שהסיבות 

לדאוג האחד לשני, ועל ידי כך לתרום במעט ולגרום להשתתפות רבה 

יותר של גמלאים באירועים. ניתן לסייע בדרכים הבאות: ע"י ביקור מי 

מיו"ר  לקבל  ניתן  טלפון  מס'   - נעדר  לחבר  טלפוני  קשר  ע"י  שיכול. 

הסניף

אם תוכלו ויש לכם אפשרות להסיע חבר גמלאי הרי שתרמתם רבות 

יתכן ולגמלאי אין אמצעים ומצב כלכלי לא הכי משופר.

להשתתף  מהם  ונבצר  חולים  מהגמלאים  שחלק  לכל  ידוע  לצערי 

באירועים.

חברינו  לטובת  שנקיימה  וחשוב  לכל,  ידועה  חולים  ביקור  מצוות 

הגמלאים החולים.

ניתן לקבל שי לחולה מיו"ר הסניף הנשלח ממזכירות  בתאום מראש 

איפ"א ולחלקו לחולה.

חברי הגמלאים אנו הגמלאים מצווים לדאוג האחד לשני וכולנו נוכיח 

שגמלאי לגמלאי חבר אמיתי.

יום טיול בצפון
 יו"ר הסניף גיאת יוסף

וסגן יו"ר הסניף חבר משה
כמתוכנן יצא האוטובוס ליום של כייף בגליל ובחרמון 
ביום  שהשתתפו  והאורחים  הסניף  חברי  כל  אספנו 

טיול זה.
בוקר  לארוחת  הפסקה  עם  לחרמון  נסענו  ראשית 
בדרך בהגיענו לחרמון החל לרדת גשם ובחלק העליון 

היה זה של צח ורך.
בילינו עד שעה 13:00 ומשם נסענו לסעוד את לבנו 

בקיבוץ עמיעד ארוחה כשרה למהדרין.
עם תום הארוחה נסענו לקברות צדיקים.

בקבר יונתן בן עוזיאל התפללנו מנחה וחברים בקשו 
בקשות רבות משם עברנו דרך קברות צדיקים נוספים 

על פי הדרכתו של דרור המדריך שהיה מעולה.
המפגש המרגש הבא היה בקבר רשב"י במירון גם כאן 
אלה שלא הספיקו להתפלל מנחה התפללו ליד קבר 
הרשב"י ועם חשכה חזרנו הביתה כאשר בדרך קבלנו 

הדרכה בקיבוץ פרוד.
השיר  את  לשמוע  ונהנינו  ודבש  שמנים  קנינו  כמובן 

"ארץ חלב ודבש" וגם שמן זית למוצריו הרבים.
עם לילה שבנו אדם לביתו, ומתחילים להתכונן ליום 
ועד  בבוקר  מ-9:30  שימשך  בחיפה.  ואמנות  תרבות 

16:00 אחה"צ כולל אמנים רבים וארוחת צהריים.

פתיחת מועדון גמלאים - חברי 
איפ"א בית שמש

דוד לוי יו"ר הסניף, דני עזרן מזכיר הסניף,
יעקב שושן רכז הסניף

במסגרת שיתוף הפעולה עם הנהלת המתנ"ס במרכז 
איפ"א  צוות  לבין  קהילתי פסגות השבע בבית שמש 
בתיאום עם מנכ"ל איפ"א מר דוד אילוז נפתח מועדון 

איפ"א בבית שמש.
חנוכה  של  שמיני  בנר  חגיגי  בטקס  נפתח  המועדון 
מר   - המתנ"סים  מנכ"ל  איפ"א,  נשיאות  בנוכחות: 
הוד כדנקן, רכזת הגימלאים - גב' ציפי פרץ, מנהלת 
המתנ"ס פסגות השבע - גב' ענת קדוש ודובר עיריית 
בית שמש מר יהודה גור אריה אשר הנחה את הערב.

המועדון פתוח בימים א'-ה' בין השעות: 13:00-09:00 
ובימי ג' אחר הצהריים בין השעות: 20:00-16:00 לציין 
שאת המועדון פוקדים חברי איפ"א שנהנים מפעילות 
וגם   D.V.D-וב בטלוויזיה  צפייה  הכוללת  חברתית 

במשחקי חברה.
חברי איפ"א מצטרפים כחברים במתנ"ס המספק לנו 

נפתלי לוי
 רכז גמלאים

צפון-דרום-ת"א
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את רוב הצרכים של המועדון ברשות הנהלת המתנ"ס 
הכולל מפגשים, מסיבת חנוכה, מסיבת פורים ביקב 
בחולון, החברים נהנים מכנסים מידי מספר חודשים 

ומקבלת שי מאיפ"א.
תודתנו נתונה לנשיאות ולמנכ"ל איפ"א מר דוד אילוז 
לכל  והדאגה  בניהול המועדון  בכל הקשור  עזרתו  על 

מחסורנו.
תודתנו למר מאיר בלעיש מנהל מתנ"ס על תרומתו 

למען קהילת איפ"א בבית שמש. 

שי לגמלאי מבשרת ציון וגבעת זאב
לגמלאי מבשרת  שי  חולק   2008 חודש מרץ  במהלך 
ולכרטיס  לדרכון  נרתיק  כולל  השי  זאב,  וגבעת  ציון 
חברי  לכל  ישיר  בדיוור  חולק  השי  כי  לציין  יש  טיסה, 

הסניף.
לקראת החגים האחרונים ראש השנה וסוכות, חלקנו 
שי, סט צלוחיות ומגש חלק מהחברים קיבל את השי 
לאלה שלא קיבלו שיפנה לטלפונים הר"מ וליצור קשר 

איתנו על מנת למסור את השי לחברים.
052- ציון  גמלאי מבשרת  איפ"א  יו"ר סניף  רווה  דוד 

3800253
ציון  מבשרת  גמלאי  הסניף  יו"ר  סגנית  קפלוטו  גילה 

052-4488973
ציון מבשרת  גמלאי  הסניף  מזכירת  חפצה   אסתר 

052-3361168

כתובת חדשה לאיגוד הגמלאים
האיגוד  נשיא  עטר  דוד 

וחבר ההנהלה
מסלאויטה  האחים  רחוב 

11 תל אביב 67010
טלפונים:

03-6319560
03-5613990
03-5613991

פקס:
03-6312447

ביקור במקומות קדושים
פארס עאדל יו"ר סניף גליל עליון

בתאריך 23/2/08 יצא סניף גליל עליון לביקור במקומות 
קדושים לעדה הדרוזית.

בשעה  אלחדר  הנביא  של  בקברו  התחיל  הביקור 
09:00 בבוקר לאחר הביקור הקצר המשכנו בביקור 

במקומות קדושים בעוספיה ואבו עבדאללה בדלית אלכרמל.
בטיול השתתפו 45 חברים משני סניפים. לחלק מהגמלאים זו הייתה 
הפעם הראשונה שזכו לבקר במקומות הקדושים לעדה הדרוזית ולכולם 

הייתה הרגשת סיפוק.
בסיום אכלנו ארוחת צהריים אצל החבר נסר נסראלדין הארוחה הוגשה 
כיד המלך ואני רוצה לציין את היחס החם שקיבלנו ממר נסר ומשפחתו 

כולל הארוחה המצויינת שהוגשה.

מועדון איפ"א בית שמש
יוסי לביא רכז גמלאים

במתנ"ס  הנמצא  שמש  בבית  איפ"א  מועדון  בחנוכה  נפתח  כזכור 
המרכזי בעיר.

מועדון זה הינו בלעדי של איפ"א ואינו קשור לאיגוד הגמלאים כפי שקיים 
בסניפים אחרים אך כמובן כל גמלאי המשטרה חברים בו.

המיוחד במועדון זה שהוא מופעל כל ימות השנה וככל שהזמן עובר 
מגיעים אליו עוד ועוד חברים.

פעילות המועדון נרחבת ומעל לכל מתקיימים בו מפגשי חברה והווי 
ופעילות תרבות מגוונת יחד עם הנהלת המתנ"ס עצמו.

שבו  חברים  כ-60  בהשתתפות  תקופתי  מפגש  נערך  זה  בשבוע 
ייצגתי את איפ"א וציינתי את הפעולות השונות היזומות ע"י הנהלת 
חברים  ולהביא  ליוזמות  להצטרף  החברים  לכל  וקראתי  הארגון 

חדשים.

חנוכת מועדון גמלאי קריית שמונה

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י

עוגה שנאפתה לכבוד חנוכת מועדון גמלאי קריית שמונה
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עדכונים בקשרי החוץ
מאת עו"ד חיים שמולביץ, מזכ"ל ואחראי על קשרי חוץ

גם השנה גולת הכותרת בפעילות איפ"א הייתה הפעילות בתחום קשרי 
החוץ. תחום בו יש לאיפ"א יתרון יחסי על-פני שאר הגופים הפועלים 

למען השוטרים, הסוהרים והגמלאים.
חברי  ויותר  ליותר  זה  לתחום  הנגישות  הרחבת  על  דגש  ניתן  השנה 
להשגת  הארגון  של  הכלכלי  בכוח  שימוש  נעשה  זה  ובהקשר  איפ"א 
הסדרים מוזלים לנסיעות לחו"ל כולל בחירת חברת נסיעות העובדת 

בצמוד עם איפ"א למתן שירותים מוזלים.
באירועים  השתתפות  כללה  החוץ  קשרי  בתחום  הרשמית  הפעילות 
השתתפות  מוגברת,  במתכונת  והפעם  משלחות  חילופי  רשמיים, 
באירועי ספורט בינלאומיים ותחרויות בינלאומיות גם בתחום האמנות 
השונים  הסניפים  שמקיימים  ידידות  מפגשי  על  לחברים  מידע  ומתן 

בעולם על מנת לאפשר לחברים להשתתף בהם.
תחום נוסף הינו האירוח של חברים מחו"ל בדירת איפ"א ומתן מידע 

לחברים על דירות איפ"א בעולם ואופן הזמנת המקומות.
השנה אנו נארח גם את כנס מנהלי בתי איפ"א דבר שיאפשר נגישות 

רבה יותר לחברים, למידע בתחום זה ולהיכרות עם בעלי התפקידים.
אנו כמובן בקשר גם עם הנשיאות העולמית והוועדות הבינלאומיות.

כנס מנהלי דירות איפ"א בישראל
איפ"א ישראל נבחרה לארח את הכנס העולמי של מנהלי בתי איפ"א. 

הכנס נערך בין התאריכים 26-29/05/08.
האורחים מחו"ל התארחו במלון מרידיאן בחיפה ובמהלך השהות בארץ 
ביקרו גם בנצרת, בכפר דרוזי ובירושלים כאשר בתום הכנס המשיכו 

את הביקור לאילת למשך שלושה ימים במלון פלמירה.
ובתי  איפ"א  דירות  בהפעלת  הקשורים  נושאים  נדונו  הכנס  במהלך 

איפ"א ברחבי העולם והמתכונת לשיפור השירות.
האורחים נפגשו עם נשיאות איפ"א וכן עם חברים נוספים שליוו את 
הכנס. באי הכנס התלהבו והודו למארחים מישראל על הארגון והאירוח 

המופתיים

פרוייקט חילופי המשלחות
השנה הרחבנו את מס' המשלחות וסה"כ יבוצעו חילופי משלחות עם 

הונגריה, אוקראינה, פולין, תורכיה, רומניה, רוסיה, טטראסטן ויוון.
על מנת לייעל את בחירת המשתתפים נקבע כי תיערך הגרלה אחת 
לכל המשלחות והיא תיערך בתאריך 29/05/08 בשעה 16:00 במטה 

מחוז ת"א.
עד כה התארחו בארץ המשלחות מהונגריה ואוקראינה ובתאריכים -13

20/05/08 גם מפולין.

הכנס העולמי הרשמי של איפ"א
הכנס העולמי הרשמי ייערך השנה במוסקבה במהלך חודש ספטמבר 

את ישראל ייצגו בכנס הנשיא, המזכ"ל, רכזת הספורט 
ורכז התקשורת.

איפ"א  הצעות  אישור  לקבל  צפויים  הכנס  במהלך 
 2009 בשנת  העולמי  הנוער  כנס  לאירוח  ישראל 

והקונגרס העולמי בשנת 2012.
בסניפי  המבוצעות  הפעילויות  יוצגו  הכנס  במהלך 
בין  הפורה  הפעולה  לשיתוף  הדרכים  בעולם,  איפ"א 
ופיתוח  המקצועי  הידע  להעשרת  וחילופים  הסניפים 

הקשרים התרבותיים בין המדינות.

כנסים אחרים
בסניפים  ידידות  ומפגשי  כנסים  נערכים  שנה  כמידי 
איפ"א  מחברי  אחד  כל  באפשרות  כאשר  השונים 

להשתתף בכנסים.
בין התאריכים 13-20/07/08 ייערך שייט מאורגן לחברי 

איפ"א באחריות הסניף האיטלקי.
בין התאריכים 20/07/08-04/08/08 ייערך באוסטרליה 
כנס הנוער הבינלאומי כאשר מטעם ישראל ישתתפו 
שלושה נערים/נערות בנים/בנות של חברי איפ"א אשר 

ייבחרו בועדת מיון.
כנס  ייערך   25/07/08-30/08/08 התאריכים  בין 

בסלנבורג אשר בגרמניה.
בין התאריכים 03-05/10/08 ייערך כנס במונקו.

בקפריסין  כנס  ייערך   20-28/10/08 התאריכים  בין 
כולל שיט לישראל.

פעילות הדסקים
ועדת קשרי החוץ נעזרת בפעילותה בדסקים הפועלים 

מול המדינות השונות.
לאחרונה בוצעו מס' שינויים בהרכב האנושי על מנת 

לאפשר יעילות והתמקצעות.
זקוקים  אנו  בדסקים  התפקידים  לבעלי  בנוסף 
שיוכלו  זרה  בשפה  השולטים  נוספים  למתנדבים 

להשתתף בפעילות הדסקים.

עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

ץ ו ח י  ר ש ק

 פתיחת כנס מנהלי דירות איפ"א בהשתתפות
 סגנית נשיא עולמי של איפ"א, מזכ"ל איפ"א ישראל,

רכז התקשורת ורכז אירוח
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ביקור משלחת איפ"א סניף 
הונגריה

אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות
סניף  איפ"א  של  הבינלאומיים  הקשרים  במסגרת 
ישראל, משלחת בה 12 חברים מסניף הונגריה ביקרה 

בארץ בין התאריכים 28.3.08-3.4.08.
חברי הקבוצה שהגיע לארץ במסגרת חילופי משלחות, 
פנים  בקבלת  הארצית  הנשיאות  חברי  ע"י  התקבלו 

לבבית.
האורחים תרו מצפון לדרום, בפרק זמן הקצר שעמד 
לרשותם שבמהלכו הצלחנו להכיר להם את אורחות 
עם  יומי  היום  קיום  הדו  לרבות  פשוטים,  הלא  חיינו 
התרבות  הנוף,  הטבע,  לערכי  ולהתוודעות  שכננו 

וההיסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל.
לידי  באו  שהדברים  כפי  אורחנו  של  הרצון  שביעות 
ביטוי בשיחות עימם בערב הפרידה, הן העדות הטובה 

ביותר לעשייתנו המבורכת.
בטוחני שכיום יש לנו עוד 12 שגרירים של רצון טוב 
ולא  שעמלו  החברים  לכל  תודתי  כך  ועל  בהונגריה 
המשלחת  אירוח  להצלחת  לסייע  כדי  מעצמם  חסכו 

בארצנו היפה.

ביקור משלחת מסניף הונגריה 
בארץ - סיכום

אלכס זלקוביץ רכז נסיעות
חברים   12 בת  הונגריה  איפ"א  מסניף  משלחת 
בראשותה של הגב' ד"ר צייקן מגדולנה, ביקרה בארץ 

בין התאריכים 28.3.08 ועד 3.4.08.
האירוח  רכזת  השתתפו  בנתב"ג  המשלחת  בקבלת 
חזרה  לצאתם  עד  אותם  שליווה  והח"מ  ביבר  ענת 

לארצם.
כן נטלו חלק בליווי המשלחת סגן מזכ"ל איפ"א דר' 
ומתנדב  מרמלשטיין  שמוליק  )גמ'(  סנ"צ  גולדשטיין, 

משא"ז גיורא שטייר.
ביקור המשלחת בארץ התנהל עפ"י תוכנית שאושרה 
ע"י הנשיאות תוך תיאום עם יחידות השטח באמצעות 
בהם  באתרים  הקבוצה  עם  נפגשו  שאף  הרכזים 

ביקרנו.
החיים  למהלך  נחשפה  המשלחת  הביקור,  בעת 
שעימם  והקשיים  בציון  היושב  העם  של  המיוחדים 
לשמירת  הביטחון  וכוחות  ישראל  שוטרי  מתמודדים 

שגרת החיים של כלל האוכלוסיות במדינתנו.
הפעולה  שתוף  על  המשרד  צוות  את  לציין  ברצוני 

הפורה בעת בניית התוכנית והוצאתה לפועל.
כמו כן יבוא אל הברכה כל גורמי השטח במג"ב וביחידות המשטרה 

אשר סייעו בידינו להצלחת האירוח.
שביעות הרצון של האורחים כפי שבאה לידי ביטוי בערב הפרידה היא 

העדות הטובה ביותר להצלחת הביקור.

אירוח לבבי בכפר הדרוזי ירכא

חברי משלחת מאוקראינה התארחה בביתו של רפ"ק סעיד אבו ריש, 
בכפר הדרוזי ירכא.

במפגש נכח ר' המשלחת תנ"צ חיים כהן, סגנו מיכאל זינגרמן ושאר 
חברי המשלחת עם בני משפחותיהם.

המפגש כלל סיור ברחבי הכפר, ביקור בבית החייל עימאד אבו ריש 
בלבנון  היק"ל, במהלך פעילות מבצעית  ארז מפקד  נהרג עם  אשר 
הקימו  אשר  ההנצחה  מפינת  מקרוב  והתרשמות  ברוך(  זכרם  )יהי 

לזכרו.
ארוחת  זית,  שמן  להכנת  הבד המשפחתי  בבית  ביקור  נערך  כן  כמו 
באוקראינה  החלומי  הטיול  מן  בתמונות  צפייה  המלך,  כיד  צהריים 

והעלאת זיכרונות.
לביקור  שיש  וההנאה  לחוויה  בעל משמעות מעבר  הוא  מפגש שכזה 
להעמקת  רבה  תרומה  יש  שכזה  למפגש  שונות,  תרבויות  ולימוד 

ההכרות והקשר שבין העמים.
במהלך הטיול באוקראינה שימש סעיד כדובר לעם הדרוזי וייצג את עמו 

בכבוד לאורך כל הדרך.

אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות

אין ספק כי מדובר ב"דרוז'נה" )חבר באוקראינית( אמיתי ויקר למשטרה 
בכלל ולמשלחת בפרט.

בהזדמנות זו כלל חברי המשלחת מבקשים להודות לכל מי אשר עשה 
הנאמן  ולצוותו  שלנו  לדרוז'נה  ובמיוחד  המפגש  הצלחת  למען  וטרח 

שכלל בעיקר את הנשים מאחורי הקלעים.
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האוקראינים באים, האוקראינים באים
מיכאל זינגרמן

ראש דסק רוסיה
הרכב המשלחת מאוקראינה, כשלושה שבועות לפני הגעת המשלחת 
תפקידים  הכוללת  המשלחת  חברי  של  שמית  רשימה  התקבלה 
ודרגות. בראש המשלחת עמד גנרל אלפיורוב סרגיי - מפקד המכללה 
- סגן מפקד  המשפטית של משטרת אוקראינה, סגן ראש המשלחת 
היו  בין חברי המשלחת  ולרי.  סוקורנקו  נצ"מ  האקדמיה המשטרתית 
עוזר שר הפנים באוקראינה נצ"מ צימבאל, שני סממז"ים, ראש מטה 
ושני קציני חקירות. כמו כן נכללו במשלחת 4 גמלאים, בעבר קצינים 

בכירים בדרגות נצ"מ.
ביקרה  המשלחת   -  8/4 ת"א,  מחוז  במטה  ביקור 
סיור  נערך  יפת"ח,  מרחב  במש"ל  המחוז,  במשל"ט 

בבניין המחוז עם הסברים.
התקבלה  המשלחת   -  8/4 איילון  במרחב  ביקור 
על  סקירה  ניתנה  טל.  ישראל  נצ"מ  איילון  ע"י ממ"ר 
ותנועה.  סיור  ניידות  הצגת  נערכה  המרחב,  פעילות 
לאחר ארוחת הצהריים הוצגה לאורחים פעילות אגף 
הצגת  נערכה  ובסיום  המרחב  של  ומודיעין  חקירות 
תכלית של יס"מ שכללה השתלטות על אוטובוס עם 
בני ערובה ושחרורם. בביקור השתתף מר יעקב שובל, 

סגן נשיא איפ"א.
הצהריים  בארוחת   -  10/4 הדרומי  במחוז  ביקור 
השתתף סממ"ז דרום תנ"צ דני חן אשר נתן סקירה 
על פעילות המחוז נשאל שאלות ע"י האורחים. בביקור 

השתתף חבר הנשיאות מר נפתלי לוי.
נציג  ע"י  - המשלחת התקבלה  ביקור בשב"ס 13/4 
שב"ס בנשיאות מר אריה רוזנוולד. ניתנה סקירה על 
פעילות יחידת נחשון כולל הצגת תכלית. נערך ביקור 
בבית ספר לסוהרים " ניר" ובכלא רימונים שם נפגש 
עם המשלחת מפקד הכלא, נתן סקירה ונשאל שאלות 

רבות.
המשלחת   -  14/4 ובסכ"מ  נעורים  במכללת  ביקור 
התקבלה על ידי המדריך הראשי של המכללה, נצ"מ 
עם  מפגש  כולל  במכללה,  ביקור  נערך  עידן.  ניסים 
ראשי מחלקות שקיים  פורום  פו"מ,  החניכים בקורס 
את  קיבל  בבסכ"מ  למנהיגות,  הספר  בבית  סדנא 
המשלחת מפקד בסכ"מ נצ"ם נחמיה שנתן לאורחים 
סקירה על פעילות בית הספר, נערכה הצגת תכלית 

על ידי מדריכי קרב מגע ומטווח ירי.
בנוסף ביקרה המשלחת בירושלים ב-9/4. הביקור כלל 
הקדושים  מקומות  העתיקה,  העיר  ושם,  ביד  ביקור 
לנוצרים וכותל מערבי. ב-10/4 ביקרה המשלחת בים 
המשלחת  התקבלה  שם  האויר  חיל  ובמוזיאון  המלח 
ע"י נשיא איפ"א מר יעקב טרנר. המפגש עם הנשיא 

והיא  בהרכב המשלחת  בהתחשב  נבנתה  התוכנית  תוכנית הביקור, 
לביקורים  משטרתיים  במתקנים  ביקורים  בין  לשילוב  דוגמא  מהווה 
מבחינה  גם  מאוד  עשירה  הייתה  התוכנית  תיירותיים.  במקומות 

מקצועית וגם מבחינה תיירותית.
ביקור במלמ"ש, 7/4 - המשלחת התקבלה ע"י מפקד מלמ"ש תנ"צ 
יפרח דוכובני, הביקור כלל את מוזיאון המשטרה, סקירה על מלמ"ש, 
תצוגת סוסים, כלבים וארוחת צהריים. לביקור התלווה נספח משטרת 

אוקראינה בארץ.

חברי המשלחת מאוקראינה במרכז למנהיגות במפגש עם פורום רמ"חים ארצי

סגל המכללה לקצינים בכירים עם חברי המשלחת במכללה

קבלת פנים למשלחת במכללה
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היה מרגש מאוד עקב העובדה שאימו של מר טרנר 
נולדה באוקראינה.

לכנרת  מסביב  בטבריה,  המשלחת  ביקרה  ב11/4 
וברמת הגולן. ב-12/4 ביקרה המשלחת בחיפה, עכו, 

ראש הנקרה ונצרת.
- קבלת הפנים נערכה  קבלת פנים ומסיבת פרידה 
ב-7/4 במלון. השתתפו בה סגן הנשיא מר יעקב שובל, 
יהודה  מר  המזכ"ל  סגן  שמולביץ,  חיים  מר  המזכ"ל 
האווירה  ביבר.  ענת  הגב'  האירוח  ורכזת  גולדשטיין 
נערכה  הפרידה  מסיבת  ומשוחררת.  חמה  הייתה 
הנשיאות  חברי  בה  השתתפו  בחולון.  היקב  במועדון 
מר שובל, מר שמולביץ, מר לויה, מר נפתלי, מנכ"ל 
איפ"א מר דוד אילוז. חולקו מתנות לחברי המשלחת, 
שרו  אף  המשלחת  חברי  מאוד,  טובה  אוירה  הייתה 

שירים ואחד מהם עלה לבמה לנגן.
מלווה  בהיותי   - מהביקור  האורחים  של  רשמים 
יותר  כי  מהם  שמעתי  השבוע  כל  במהלך  המשלחת 
טוב פעם אחת לראות ממאה פעם לשמוע. הם סיפרו 
יפה,  מדינה  ראו  הם  ישראל.  על  דעתם  את  שינו  כי 
בה אפשר לטייל חופשי ובטוח, מדינה מתקדמת מכל 
הבחינות, מדינה ידידותית עם משטרה טובה וחזקה. 
של  בעיניים  דמעות  ראיתי  ושם  ביד  הביקור  במהלך 
חברי המשלחת. היה חשוב להם מאוד לבקר במקומות 
המשלחת  חברי  ונצרת.  בירושלים  לנצרות  הקדושים 
אפשרות  קיימת  איפ"א  כמו  ארגון  בזכות  כי  אמרו 
לאנשי משטרה להיפגש בצורה לא פורמאלית ולראות 

גם את המשטרה וגם את המדינה כולה.

דרישת שלום ממשטרת לבנון
ד"ר ערן ישראל

"כיצד הייתם נוהגים באם מחבל מתאבד ישראלי היה 
בדרכו לפיגוע בביירות, האם הייתם מודיעים למשטרת 

לבנון?"

את השאלה שאל לנרדו אבילה שוטר, עיתונאי וחבר איפ"א מאיטליה, 
הכותב בביטאון: "משטרה ודמוקרטיה" באיטליה.

פליטים  במחנות  ביקר  הוא  ומשטרה.  טרור  על  בעיקר  כותב  לנרדו 
וראיין  קריקטורות  פרסומים,  אסף  ולתעמולה,  לחינוך  נחשף  בלבנון, 
ממפקד  שקיבל  התשובה  מה  לשאלתי  משטרה.  ומפקדי  אזרחים 
הוא התעקש לשמוע תשובה משוטר  לאותה שאלה,  לבנוני,  משטרה 

ישראלי, קודם.
הסברתי לו את מבנה המשטרה ותחומי האחריות, כך שתשובה מהסוג 
את  לו  הסברתי  זאת  עם  אחרים.  גורמים  ידי  על  להינתן  צריכה  הזה 
העבודה  בבסיס  העומדת  האתית  והתפיסה  ישראל  משטרת  ערכי 

המשטרתית. חוק הוא חוק והגנה 
מערכי  אחת  היא  אדם  חיי  על 
הישראלית  המשטרה  של  היסוד 
לא  מישראל  הישראלית.  והחברה 
מתאבדים  מחבלים  מעולם  יצאו 
יהודים  בישראל  היו  יהודים. 
וביצעו  לידיים  החוק  את  שנטלו 
טרוריסטים  גם  והיו  רצח  מעשי 
היה  המקרים  בכל  אבל  יהודים, 
מדובר בשוליים סהרוריים, מקרים 
שנתפסו  רוצחים  של  בודדים 
לא  מעולם  רצח.  על  ונשפטו 
לביצוע  יהודי מתאבד  יצא מחבל 

נצ"מ רפי לב מהמרכז למנהיגות מרצה לחברי המשלחת
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מעשה הרג בלבנון. מלבנון הגיעו הרבה מחבלים לביצוע מעשי הרג של 
אזרחים ישראלים, כולל ילדים ונשים.

לנרדו נפגש עם מפקד משטרת ביירות ותשובתו הייתה ברורה, בשום 
פנים ואופן הוא לא היה מעביר מידע כזה לישראל.

במאמריו חושף לנרדו את החינוך לטרור ושינאה, הוא ביקר בבתי ספר, 
ראה את הילדים צועדים בסך רעולי פנים ועם נשק צעצוע. הדברים 
הפלשתינאים.  כולל  אירופאי,  סיוע  המקבלות  במדינות  יותר  חמורים 
הלימוד,  בחומרי  להביט  ודי  לחינוך  ישיר  באופן  קשור  מהסיוע  חלק 
הממומנים על ידי האירופאים, כדי להבין את חומרת הבעיה, עומקה 

ואת החממה המצמיחה מחבלים מתאבדים.
אי  היא  ישראל  כי  באומרו  איטלקי  השוטר-עיתונאי  סיכם  הביקור  את 
ביקורו  ולמרות שזה  ושנאה מסביב  עוינות  בים של  דמוקרטי מדהים 

הראשון בישראל, הוא לא יהיה האחרון.

ביקור שגרירת הרפובליקה מולדובה באיפ"א
אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות

שגרירת  מיקולט  לריסה  הגברת  של  ביקור  נערך   13.5.08 בתאריך 
הרפובליקה מולדובה במזכירות איפ"א.

ישראל  משטרת  של  חוץ  לקשרי  המחלקה  נציג  ע"י  לוותה  השגרירה 
והתקבלה ע"י חברי נשיאות איפ"א ישראל, בראשות סגן הנשיא.

הפנים  קבלת  על  חמות  במילים  הודתה  השגרירה 
ועל האירוח הלבבי, סקרה בפני הנוכחים את הקורות 
קשרי  המדינות,  בין  החמים  הקשרים  במולדובה, 
של  צירופה  וכן  בארץ  השלטונות  עם  שלה  העבודה 
שוטרי מולדובה כחברים מן המניין באיפ"א העולמית.

השגרירה סיפרה ששירתה בעברה במדינתה ברשויות 
קרובה  שהיא  כך  ניצב  תת  בדרגת  החוק  אכיפת 

למקצועות השיטור.
בסיכום הפגישה השגרירה הביעה את רצונה להמשך 
הקשר עימנו ואף הצהירה על דלת פתוחה בלשכתה 

בכל עת.

משלחת ישראל לאוקראינה
תנ"צ חיים כהן - ראש המשלחת

בסוף אוגוסט 2007 יצאה משלחת איפ"א בראשותי, 
לאוקראינה במסגרת חילופי משלחות וקשרי חוץ של 

איפ"א ישראל.
בה  ארוך,  שירות  אחרי  הראשונה,  הפעם  זו  הייתה 
הפתעה  לי  וציפתה  איפ"א  במסגרת  לחו"ל  יצאתי 

נעימה.
ראשית, ההכנות לסיור בוצעו במחשבה רבה וביסודיות 
תוכנית הסיור הייתה מגוונת וכללה ביקורים במתקני 
והיחס  הפנים  קבלת  וטבע.  תרבות  באתרי  משטרה 
מדהימה,  הייתה  ומקום  מקום  בכל  המארחים  של 
הם פשוט יצאו מגדרם על מנת להנעים את שהותנו 
וניכר היה שהם רוחשים הערכה רבה לאיפ"א ישראל, 

למשטרת ישראל, ולמדינת ישראל.
בצורה  התנהגו  בהגרלה  שעלו  המשלחת  חברי 
מופתית והוסיפו כבוד לאיפ"א ולמשטרה, עד כדי כך 
משלחת  לארח  מוכנים  שהם  התלוצצו  שהמאחרים 
מחברי  אחד  לכל  האישית  תודתי  שנה.......  בכל  זו 

המשלחת!
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ברצוני להעלות על נס את תרומתו העצומה של ראש 
וכסגן  כמתורגמן  שימש  אשר  זייגרמן,  מיכאל  הדסק 
ראש המשלחת. מיכאל באישיותו הנעימה והמיוחדת 
יצר מערכת יחסים יוצאת מן הכלל עם המארחים ניכר 
היה כי המארחים רוחשים לו חיבה והערכה רבה, כך 

גם חברי המשלחת.

כאשר האורחים שמחו לפגוש תושבים מהעיר, חברי איפ"א המצויים 
אכרם  ד"ר  והספורט.  התרבות  החינוך,  התחומי  מדינתם  עם  בקשר 
חסון העניק את צלחת העיר לראש המשלחת ההונגרית וזאת הזמינה 

משלחת מהעיר לבקר בהונגריה.
ודגל  ירושלים  המארח, חבר הנשיאות העניק לראש המשלחת צלחת 
ומוכן לארח כל  ובירך את המשלחת על ביקורם בארץ  ואיפ"א  מג"ב 

חבר איפ"א בעולם, בעירו ובביתו.
ראש המשלחת הזמינה את חבר הנשיאות נסראלדין כאורח אישי שלה 

בסניף הונגריה.
המשלחת קיבלה אירוח עפ"י המסורת הדרוזית עם מאכלים מיוחדים 

ונהנו מקבלת הפנים והכבוד שהעניקו להם.

משלחת איפ"א הונגריה ביקרה 
בעיר הכרמל

נאסר נסראלדין אחראי על הגזברות
משלחת שוטרים, חברי איפ"א מהונגריה ביקרה בעיר 
ישראל  איפ"א  כאורחת  הגיעה  המשלחת  הכרמל, 
הכרמל  בעיר  וביקרה  הבינלאומי  השוטרים  ארגון   -

ביוזמת כותב שורות אלה.
ההונגרים,ביניהם קצינים מצמרת המשטרה בהונגריה, 
נפגשו עם ראש העיר, ד"ר אכרם חסון, שתמיד מגיע 
העיר  ראש  בעירו.  איפ"א המבקרים  אורחי  את  לברך 
והונגריה,  הכרמל  עיר  בין  הטוב  הקשר  על  עמד 
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ביקור משלחת איפ"א אוקראינה בשב"ס
סג"ד אריה רוזנוולד נציג שב"ס בנשיאות איפ"א ישראל

משלחת של 12 קצינים בכירים, חברי איפ"א מאוקראינה ביקרה לאחרונה במתקני שב"ס. בין חברי המשלחת היו: מפקד ביה"ס 
להכשרת קצינים וסוהרים באוקראינה, נציג משטרת אוקראינה בישראל, עוזר שר המשטרה וראש אגף המטה.

המשלחת התחילה את הביקור ביחידת נחשון. מזכ"ל איפ"א, יועמ"ש שב"ס תת גונדר חיים שמולביץ' פתח את הביקור עם 
סקירה כללית על שב"ס.

כמדי שנה לוחמי נחשון מציגים בפני משלחות רבות את היכולות היחידה. גם הפעם הוצגו כלי רכב, אמצעי לחימה, ריסון, כבילה, 
מיגון ואמצעים אחרים אשר עומדים לרשות הלוחמים בזמן ביצוע משימותיהם. הוצגו לנו גם תרגילים מבצעיים של צוות כלבנים 
שכללו תקיפת צוות ליווי באמצאות נשק קל, ניסיון בריחת עצור וניסיון תקיפת לוחם על ידי עצור. מפקד פלג"ת "דן" רב כלאי 
ז'ורבסקי סרגי סקר בפני האורחים את הפעילות היחידה והדגיש את ההתעצמות המסיבית שחלה בשנים האחרונות. חשוב לציין, 
שבפעם הראשונה נכתבה והועברה מצגת בשפת האורחים - ברוסית. אין ספק כי ניתן להכתיר את הניסיון כמוצלח. האורחים 

שאלו שאלות וקיבלו תשובות מלאות ומספקות.
המשלחת ביקרה גם בביה"ס להדרכה ע"ש ניר בשב"ס. הקצינים האוקראינים קיבלו הסבר מפורט מסגנית המנהל ביה"ס סגן 
גונדר רחל להב על היכולות המבצעיות הגבוהות להם נדרשים הצוערים הישראלים כקצינים לעתיד בעבודתם בבית-הסוהר. 

האורחים התרשמו בצורה יוצאת דופן מתרגיל הפריצה לאגף, אותו ביצעו צוערי קורס קצינים ייעודי.
אוקראינה  דגל  לראות את  ונפעמו  עצרו  לבית הסוהר חברי המשלחת  בכניסה  רימונים.  סוהר  בית  היה בתוך  המשך הביקור 
מתנוסס על התורן בין דגל ישראל לדגל שב"ס. ניתן לציין את מנהל ב/ס רימונים גונדר משנה ביבס שמעון אשר דאג להשיג ולהציג 
את הדגל משגרירות אוקראינה. לאחר ארוחת הצהריים בחדר אוכל של קצינים וסוהרים, קיבלו האורחים הסבר מפורט על ידי 
מפקד בית הסוהר על תחומים שונים בפעילות ב/ס, אוכלוסיות אסירים, תעסוקת אסירים, תהליך חינוך ושיקומם. בסיום הביקור 

המשלחת סיירה בתוך בית הסוהר, נכנסו לאגפים, למשרדים השונים, מרכז חינוך ומפעליי תעסוקה.
הביקור בשב"ס השאיר טעם טוב גם לאורחים וגם למארחים.
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יום השואה שחלף אותנו זוכה להתייחסות יוצאת דופן ואישית של חבר 
איפ"א המיטיב לאחוז בעט והסכים לחשוף סיפור מופלא זה. תחילתו 
של הסיפור בפגישה מקרית בשדה התעופה וטיסה משותפת להונגריה, 
כאשר גבי נסע להופיע בכנס בנושא השואה עם הסיפור המובא כאן. 

ביקשתי מגבי לשתף את חברי איפ"א בישראל בסיפור והוא נעתר.

"הגניזה החולונית"
גבי נובל

"הגניזה הקהירית" הנודעת שנתגלתה בבית הכנסת העתיק בקהיר ב-
1896 כוללת כמאה אלף מסמכי בית-דין ותעודות אישיות ומסחריות. 
ערכם הרב טמון בכך שהם מלמדים על אורח חיי היום יום של היהודים 

בימי הביניים.
קורותיה  על  המלמדת  שלי  המשפחה  של  החולונית"  "הגניזה  את 

בשואה גיליתי באקראי.
ב-98'.  מותה  ועד  ב-57'  לארץ  עלותנו  מאז  בחולון  התגוררה  אמי 
זמן רב אחרי פטירתה לא הרבינו, אחותי ואני להיכנס לביתה ולחטט 
הבית,  את  למכור  משהחלטנו  בפרטיותה.  פגיעה  חשנו  כי  בחפציה 
בלית ברירה היה עלינו לרוקנו. דחינו ודחינו את החדירה הגסה לעולמה 
עד שיום לפני מסירת המפתח לקונה נאלצנו לעשות כן. ברגשי מועקה 
כבדים עברנו חדר חדר, פירקנו את כל התכולה ורוקנו את הארונות 
והשידות. משהתרוקן הבית העפנו מבט נוסטלגי אחרון לעבר הקירות 
החשופים שגדלנו ביניהם כשעדיין היו עמוסים ציורים ותמונותיהם של 
בני המשפחה שניספו. כבר עמדנו לנעול את דלת הכניסה כשנזכרתי 
שאת הבויידעם לא בדקנו. לא שציפינו למצוא שם משהו, אבל רצינו 
על כסא  עליתי  הדיירת הקודמת.  ריק מכל חפצי  בית  לקונה  למסור 
והבטתי לתוך חלל הבויידעם והנה בפינה מרוחקת צדה עיני קופסת 

בונבוניירות ישנה. זחלתי פנימה ולקחתי אותה לידי.
אבק,  המעלים  מצהיבים  בניירות  הבחנתי  חטוף  ובמבט  פתחתיה 
את  סגרתי  משרדיות.  בגומיות  וקשורים  קטנים  בצרורות  אסופים 
הקופסה מיד כי קשה היה לנשום את האבק שעלה ממנה בחלל הקטן. 
לקחתיה בלי לדעת מה היא מכילה והנחתי אותה במחסן בביתי. תשע 
שנים נחה "הגניזה החולונית" במחסן ביתי, אפילו נדדה לביתי החדש 

בלי לפתחה.
באזכרה סביב קברו של אבי לפני שנה שאלו נכדיו, ילדיי וילדי אחותי, 
מה אני יכול לספר להם על קורות אבי בשואה. לא יכולתי לספר הרבה 
מלבד סיפורים בודדים שזכרתי ושברי מידע שידעתי, אבל השאלה לא 
נתנה לי מנוח. מיד עם הגיעי הביתה הוצאתי את קופסת הבונבוניירות, 
ששקעתי  ככל  המצהיבים.  בדפים  ולעיין  לדפדף  והתחלתי  פתחתיה 
ההיסטוריה  תוך  אל  נשאבתי  להתנתק.  יכולת  ללא  רותקתי  בקריאה 
הפרטית של המשפחה, אל הדמויות, אל הקורות אותן והקשרים ביניהן, 

בימים האפלים של רדיפות ורצח.

ומה "בגניזה החולונית"?
הפריט המזעזע ביותר הוא מכתבו של יוסף ליליאנטל שהיה עד לרצח 
אחרי  אבי  אל  שלח  שהוא  במכתב  ה-13.  בן  ובנה  אבי  אחות  דודתי, 

 7 כיצד  דם  מקפיא  בפירוט  מתאר  הוא  המלחמה 
יהודים, ביניהם דודתי ובנה, נתפסו ברחובות בודפשט 
בידי נאצים הונגרים משתפי פעולה עם הגרמנים. הם 
הופשטו כדי לוודא את יהדותם, בגדיהם היקרים נגזלו 
והם הולבשו בסמרטוטים. ידיהם נקשרו מאחורי גבם 
אל  חמושים  שומרים  בידי  הובלה  הקטנה  והקבוצה 
נורו  הם  שם  העיר.  את  שחוצה  הנהר  הדנובה,  גדת 
ונותר  ברגלו  נורה  ליליאנטל  ספורים.  מטרים  מטווח 
הגופות  את  בדקרם  הריגה  ווידאו  הרוצחים  בחיים. 
בכידון, גם אותו והוא משים עצמו כמת. כשהרוצחים 
הצליח  מאחוריהם,  הגופות  את  בהותירם  הסתלקו 
ליליאנטל להשתחרר מקשירת ידיו, ניסה להחיות את 

הנער אך זה נפח את נשמתו בין זרועותיו.
מזעזעים גם מסמכי בית הדין העממי שהוקם אחרי 
המלחמה, המגוללים בשפה יבשה של בתי משפט את 
לידי  אמי,  אחות  האחרת,  דודתי  של  הסגרתה  סיפור 

רוצחים משתפי הפעולה עם הגרמנים.
במרכז  מסתור  בדירת  הסתתרה  ה-24  בת  דודתי 
היקרים  בגדיה  את  חמדה  לדירה  שכנתה  בודפשט. 
יהודיה  היותה  על  לשלטונות  הלשינה  להשיגם  וכדי 
שמסתתרת בזהות נוצרית וברשותה תעודות מזויפות. 
סיור של נאצים הונגרים בא לדירת המסתור ולקחוה 
לחקירה על מנת לחלץ מפיה היכן מסתתרת אחותה 
עם בתה, אמי ואחותי שהיתה אז בת שנתיים. הנאצים 
ההונגרים לא הגיעו אל דירת המסתור של אמי ואחותי. 
גילתה להם את הכתובת על אף העינויים  דודתי לא 
שעברה אך בערבו של יום החקירה היא הובלה יחד עם 
5 יהודים נוספים אל גדת הדנובה שם נרצחה ביריות. 
זו היה מי  למרבה תעתועי הגורל גם בקבוצה קטנה 
שניצל וידע לספר אחרי המלחמה את מה שעלה בגורל 
והנאצי  אותה  שהסגירה  החמדנית  השכנה  דודתי. 
אחרי  נידונו  המסתור  מדירת  לקחתה  שבא  ההונגרי 

המלחמה ל-10 שנות מאסר עם עבודת פרך.
בקופסת הבונבוניירות היו גם כ-60 מכתבים וגלויות 
שריגשו אותי במיוחד. היו אלה מכתבים שאבי כתב אל 
הכפיה בהם שהה  עבודת  אליה ממחנות  ושלח  אמי 
ברחבי הונגריה. הוא גויס לפלוגות העבודה של הצבא 
ההונגרי עוד בשנת 1940 למספר חודשים בכל שנה. 
היום  לדצמבר  ה-6  עד  ברציפות  שירת   '44 מאביב 
בו הועלה על רכבת ונלקח למחנה הריכוז ברגן-בלזן 
בודפשט.  תושבי  יהודים  כאלפיים  עם  יחד  בגרמניה 
ידי  על   '45 באפריל  נס  באורח  שוחרר  מברגן-בלזן 
הצבא האמריקאי והגיע חזרה לבודפשט באוגוסט 45'. 

אני נולדתי במאי 46'...
אבל  ואוהבת.  חמה  במשפחה  גדלנו  ואני  אחותי 

שוטר בשואה
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אמי.  את  אהב  אבי  כמה  עד  הבנתי  ממכתביו  רק 
המכתבים הם מכתבי אהבה מהיפים שקראתי מימיי. 
בשפה עשירה הוא מביע את הערגה והגעגועים שהוא 

חש אליה, כשהוא עצמו נתון בסכנת חיים יום ביומו.
את  הפיסיים,  התנאים  את  גם  מתאר  הוא  במכתביו 
באיומי  לעשות  נאלצים  הם  אשר  ואת  היום  שגרת 
"עבירה".  או  ובצל ענישה חמורה על כל מחדל  נשק 
המכתבים הם תיעוד נדיר של אורח החיים והעניינים 
שהעסיקו אותו ואת חבריו, היהודים שנכפתה עליהם 
בת  מדינתם  של  המלחמתיות  מטרותיה  את  לשרת 
אותם  הפלתה  מדינה  אותה  גרמניה.  של  בריתה 

תחילה ולבסוף סייעה להגלותם ולרצחם.
שהיתה  מכתבים  חליפת  מחצית  רק  הם  המכתבים 
עם  כשהסתתרה  מכתביה  על  שמרה  אמי  ביניהם. 
ונדדה מדירת מסתור  בתה בת השנתיים בזרועותיה 
אחת לשניה כי ברחובות "צדו" את היהודים וירו בהם 
על גדת הדנובה. היא שמרה על מכתביה גם בתקופת 
השלטון הקומוניסטי כשהטרור הנאצי התחלף בטרור 
האדום של סטאלין בשנות ה-50'. כשעלינו לארץ ב-

של  הקטנה  בחבילה  המכתבים  את  צררה  היא   '57
מספר קילוגרמים שהותר לנו להוציא מהונגריה וטמנה 
אותם בבויידעם בחולון. הם היו שם עד שגאלתי אותם 
מהשכחה אחרי 60 שנה. אבי, במחנות עבודת הכפיה 
ובמחנה ברגן-בלזן לא הצליח לשמור את מכתביה ורק 
מתוכן המכתבים שלו למדתי על העניינים שהעסיקו 

אותם.
כותב  הוא   '44 בסתיו  במיוחד.  מעניין  מאלה  אחד 
כומר  שהה  בו  למחנה  הגיע  כי  המכתבים  באחד 
שהציע להתנצר למי שמוכן. אינני יודע מה אמי ענתה 
לו, רק את מה שכתב לה במכתב הבא. הכומר מוכן 
של  למשפחתו  גם  בנצרות  שיעורים  מספר  להעביר 
לו.  ענתה  אמי  מה  יודע  אינני  שוב  המגוייס.  היהודי 
במכתבו הבא אבי מתרה באמי מדוע היא כה עיקשת, 
בפניה  מתחייב  והוא  נייר  פיסת  בתעודה,  מדובר 
לקרעו לגזרים כשאין בו צורך יותר ושוב אינני יודע את 
הוא  כי  לשכנעה  הוא מנסה  הבא  תשובתה. במכתב 
דבק בדתו ובמוצאו וכי נדרש הדבר בימים ההם כדי 
להציל חיים. נראה שהיא עמדה בסירובה להתנצר כי 
במכתב הבא הוא כותב שאם היא כה איתנה בדעתה 
לשאת  רצונו  כי  להינצל  הסיכוי  על  לוותר  מוכן  הוא 

בגורל משותף עימה.
כל  ניצל  אבי  המכתבים.  של  חזותם  במיוחד  מעניין 
ולו מספר  לאמי  לכתוב  כדי  לידיו  נייר שנפלה  פיסת 
מילות אהבה. גם תוכנם מרתק ומשקף את מה שעבר 
עליו בתנאים בהם היה נתון. על פי הגלויות המבוילות 

שנשלחו בדואר תנאי החיים סבירים, האוכל מספיק והיחס אליהם טוב. 
במכתבים משתנים התיאורים, הם האמיתיים ומשקפים את המציאות 
לאמיתה. תחילה לא הבנתי את הפער ואז נפלה עיני על אחת הגלויות 
מקריאת  הגלויות.  כל  עברו  שדרכה  הצבאית  הצנזורה  חותמת  עליה 
המכתבים הבנתי כי אותם הוא הבריח החוצה מבעד לגדרות המחנה 
על ידי שליח בתשלום. אחותי זוכרת את האיש אשר בשנות ה-50 נהג 
לבוא לבקרנו כידידו של אבי. הוא היה איש נמוך וגיבן, נוצרי כמובן שיכל 
לנוע בעיר ללא חשש. גם אם הבריח את מכתבי אבי תמורת תשלום, 
זוכר אותו אבל  אינני  יתואר לתולדות המשפחה.  הוא עשה שרות בל 

מודה לו מקרב לבי.
טרם סיימתי לעבד את "הגניזה החולונית", לערוך, לתרגם, וכיוצא באלה 
פעולות שחומר יקר שכזה דורש. אבל התובנה חלחלה אל קרבי - אני 
האחרון במשפחה שיכול לקרוא את החומר הזה! שמבין את תוכנם של 
הדפים המצהיבים! החומר חייב לעבור הלאה אל דור ההמשך, נכדיהם 

וניניהם של הוריי, והם אינם דוברים מילה בהונגרית.
בתחושת אחריות כבדה נטלתי על עצמי את משימת עיבוד החומר כדי 

להעבירו לדור הבא. מובטחת לי תעסוקה מרתקת...
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ת ש ר ו מ

פרוייקט מורשת יצא לדרך
ד"ר ערן ישראל

מבצע גדול של סריקת כל אלבומי הצילומים של איפ"א, שהיו במחסני 
דיגיטאליים  לקבצים  והופכים  נסרקים  כל הצילומים  לדרך.  יצא  הארגון, 
ומצטרפים לארכיון הצילומים של איפ"א. הפרוייקט כולו, מאפשר שמירת 
מורשת הארגון, החוגג היום 45 שנים להקמתו, בצורה דיגיטאלית ומאפשר 

לכל חבר בארגון לחפש צילומים שהוא מעוניין בהם.
באתר  זמינה  חיפוש, שתהיה  לתוכנת  הארכיון  כל  יעלה  הדרך  בהמשך 
האינטרנט של איפ"א ותהיה זמינה לכל חבר בארגון, לחיפוש מהיר והורדת 
צילומים  לו  שיש  חבר  מכל  מבקש  אני  ולכן  שלכם  הארכיון  צילום.  כל 
בעלי ערך היסטורי ממורשת הארגון, להעביר אלינו לצורך סריקה והוספה 

לארכיון המורשת. אנו מבטיחים להחזיר כל צילום בתום הסריקה.
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 סיכום תחרות צילום ארצית איפ"א 
ישראל 2008

ד"ר ערן ישראל רכז תקשורת

בקריטריונים ובעיקר, גודל הצילום.
לפני  שנערכה  הקודמת,  בתחרות  לכולם,  להזכיר 
המקומות  בכל  הישראלי  הסניף  זכה  שנתיים, 
הראשונים. קשה לשמור על אותו שיא, אבל מהיכרותי 
את העבודות שנשלחו לניו זילנד, לפחות ההשתתפות 
התחרות  מנהל  עם  סיכמתי  מאוד.  איכותית  תהיה 
הצילומים  שכל  ניו-זילנד,  איפ"א  נשיא  האטון,  ברוס 
שיעלו לגמר, כולל הצילומים הזוכים, יוברו אלינו בתום 
הכנס העולמי בספטמבר ואנו נקיים בישראל תערוכת 
צילום בינלאומית לציון 60 שנה למדינת ישראל ו-45 
והיא  נודדת  תהיה  התערוכה  הישראלי.  לסניף  שנים 

תוצג ביחידות משטרה ובמקומות נוספים.
עלו  ולשלב הגמר  צילומים  השתתפו בתחרות 1400 
122 צילומים. צילומים אלו נשלחו לתחרות העולמית 
בכנס  יפורסמו  ותוצאותיה  זילנד  בניו  המתבצעת 

העולמי במוסקווה בספטמבר.
להנחיות  בהתאם  קטגוריות,  בשתי  בוצעה  התחרות 
משטרה  פעילות  צילום  העולמית:  התרבות  ועדת 

וצילום כללי.

בקטגוריה המשטרתית זכו:
מקום ראשון: רס"ם מאיר ונונו.

מקום שני: סנ"ץ אמנון זיו.
מקום שלישי: פקד שאול צ'רנוברודה ורס"ר עוזי נגר.

בקטגוריה כללית:
מקום ראשון: גיורא סבו.

מקום שני: סנ"ץ פיני שמואלי.
מקום שלישי: דוד עידן וצחי זקן.

ציונים לשבח:
אמל חליל
כהן מיכל

איציק גורלוב )שב"ס(
אלי ערוסי

משה אלמליח
שי לוי

ויקטור בן ארי

ם ו ל י צ ת  ו ר ח ת

 הענקת פרסים לזוכים בתחרות הצילום:
סנ"ץ אמנון זיו, מקבל את הפרס מנשיא איפ"א

„ מקום שלישי צילום משטרתי: רס"ר עוזי נגר

מקום ראשון צילום משטרתי: רס"ם מאיר ונונו �

יש  השתתפות שיא בתחרות הצילום. משתי סיבות עיקריות, ראשית 
לנו חברי איפ"א חרוצים ופעלתנים ושנית, שונו הנהלים בעולם ומאחר 
והתחרות בישראל הייתה שלב ראשון בדרך לתחרות העולמית, הכללים 
היה קשור בכמות הצילומים  עיקר השינוי  גם אצלנו.  המחייבים שונו 
שיכול היה כל צלם לשלוח, הוסרו המגבלות. במקביל, העברת החומר 
חומר  של  גדולות  כמויות  להעביר  קל  כך שמחד,  לדיגיטאלית  הפכה 
לתערוכה.  הדפסה  המאפשר  בגודל  יהיו  שהצילומים  חשוב  ומאידך, 
עמידה  אי  בגלל  נפסלו  המקדמי,  בשלב  שנפסלו  הצילומים  מרבית 
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מקום ראשון צילום כללי: גיורא סבו  

מקום שלישי צילום כללי: דוד עידן �

מקום שני צילום משטרתי: סנ"ץ אמנון זיו �

מקום שני צילום כללי: סנ"ץ פיני שמואלי �

מקום שלישי צילום משטרתי: פקד שאול צ'רנובאדה �

מקום שלישי צילום כללי: צחי זקן �

�
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נצ"מ )גימ'( אבי וייס
"האי היפה" Ilhabela ופאראטי Paraty - שני מקומות מקסימים בין 

סאו פאולו לריו דה ז'נרו.
ולעריה  האמזונאס מחד  לאזור  בברזיל,  לטייל  נוסעים  רבים  ישראלים 
המפורסמות של ברזיל כמו סאו פאולו, ריו דה ז'נרו וסלבדור מאידך. 
כדאי  שלא  חמד  פינות  יש  ברזיל  במזרח  הללו  הערים  בין  זאת,  עם 
להחמיץ. בעוד שאת עיירת הנופש Buzios, 160 ק"מ בלבד מצפון לריו 
דה ז'נרו, בעלת 20 החופים המדהימים ו-10,000 התושבים, החביבה 
על עשירי ברזיל, אשר התגלתה על ידי בריג'יט בארדו בסוף שנות ה-

60, ואשר נבחרה כאחד מ-10 המקומות היפים בעולם, פוקדים דווקא 
מטיילים ישראלים, הרי חלק ניכר מהמטיילים הישראלים נוטה לפסוח 

.Paraty-ו Ilhabela :על שני מקומות מקסימים
"האי היפה" - Ilhabela, ששטחו 340 קמ"ר וגרים בו 26,000 תושבים, 
נמצא 340 ק"מ מדרום לריו ו-205 ק"מ מצפון לסאו פאולו, ומרוחק כ-

5 ק"מ מחוף היבשת מהעיר סאו סבאסטיאו, כשהים המפריד ביניהם 
נקרא "תעלת סאו סבאסטיאו". האי מכונה "הפולינזיה של ברזיל" וגם 
ו-85% משטחו מוגדר כפארק לאומי. לפני בוא  "גן העדן של ברזיל", 
הפורטוגלים למקום חיו בו אינדיאנים, שקראו למקום Ciribai, שפירושו 
"מקום רגוע". האי נקרא סאו סבאסטיאו על ידי אמריקו וספוצי שהגיע 
אליו ב-20.1.1502. במאה ה-16 היה האי נקודה צבאית של פורטוגל. 
בספטמבר 1805 החלה העצמאות הפוליטית - ניהולית של האי, שחיו 
וב- לפורמוזה  האי  שם  שונה  ב-30.11.1938  תושבים.  כ-3,000  בו 

30.11.1944 שונה השם ל-Ilhabela. כלכלת האי מבוססת על תיירות 
"בירת  האי מהווה  תיירים.  אלף  אותו כמאה  פוקדים  וכל שנה  בלבד 
ביותר  אירוע השייט הגדול  יולי את  ומארח בחודש  השייט" של ברזיל 

אוניות  באמצעות  לאי  להגיע  ניתן  אמריקה.  בדרום 
כ- פאולו  מסאו  במכונית  לנסוע  או  אותו,  הפוקדות 
על  שם  ולעלות  סבאסטיאו  סאו  העיר  עד  שעות   3
מעבורת שמפליגה כרבע שעה עד האי )חינם למטילים 
למקום  שמגיעים  אוטובוסים  יש  ומשם  רכב(,  ללא 
המרכזי באי שנקרא "וילה". כשמגיעים למקום זה לא 
ניתן להחמיץ את השוטרים הלבושים במדים אפורים 
הכוללים מכנסיים קצרים. תפקיד השוטרים מתבטא 
ולתושבי  לנופשים  ביטחון  הרגשת  במתן  למעשה 
ברזיל המגיעים לאי מהערים הגדולות מוכות הפשיעה 
והרגילים לראות בערים הללו שוטרים בכל פינת רחוב. 
הוא  תעסוקה...האי  ללא  רבות  שעות  עומדים  הם 
דיג,  מנוחה,  שלווה,  המחפשים  לאלה  אידיאלי  מקום 
חוף  קו  עם  והצלול.  בים הכחול  ורחצה  שיט  צלילה, 
של 130 ק"מ האי מציע 39 חופים מדהימים, שחלקם 
צלילה.  אתרי  וכ-20  טבעיות,  שחייה  בריכות  ממש 
באזור.  ולווייתנים  דולפינים  לראות  ניתן  לפעמים 
בנוסף, יש באי יער גשם וכ-200 מפלים היורדים מן 
ביותר  הגבוה  )ההר  האטלנטי  האוקיינוס  אל  ההרים 
מתנשא לגובה 1400 מטרים( המהווים בסיס לתיירות 
המערבי  בצידו  מפותח  האי  הרים.  וטיפוס  אקולוגית 
)הפונה ליבשת( ורבים בו מקומות הבילוי, המלונות, 
המסעדות והבארים הפרושים לאורכו בעיקר ב"וילה" 
ובחוף Saco da Capela. בצד המזרחי יש חופי חולות 
הללו  החופים  אחד  יותר.  ופראיים  מבודדים  לבנים 
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מקום  בעברו  ששימש   ,Praia Dos Castelhanos
מסתור לשודדי ים, נחשב לאחד מ-10 החופים היפים 
ביותר של ברזיל כולה. לחוף זה ולאחרים בצד המזרחי 
הטמפרטורה   .4X4 ברכב  או  בסירות  להגיע  ניתן 
הממוצעת באי היא כ-20 מעלות, מה שמאפשר ביקור 
דווקא בעונה היבשה בין מרץ  ולאו  ימות השנה  בכל 
לאוקטובר. גם באי זה נחגג הקרנבל בתחילת פברואר 

באזור ה"וילה". האי מרוחק 160 ק"מ מפאראטי.
פאראטי )Parati / Paraty(, ששמה מבוטא "פאראצ'י", 
 240 שנמצאת  צבעונית,  קולוניאלית  חוף  עיירת  היא 
מצפון  ק"מ  ו-330  ז'נרו  דה  לריו  מזרח  מדרום  ק"מ 
מהווה  העיירה  תושבים.   33,000 ובה  פאולו,  לסאו 
מוזיאון פתוח בתוך גן עדן טרופי, שמכיל אוסף גדול של 
בניינים קולוניאליים פורטוגזיים שמורים בצבעים עזים 
משיכה  מוקד  מהווה  העיירה  וה-18.  ה-17  מהמאות 
לתיירים המחפשים חופים מדהימים מחד ומתעניינים 
בארכיטקטורה ייחודית מאידך. הטמפרטורות נעות בין 
18 ל-30 מעלות מה שמאפשר ביקור בכל ימות השנה. 
במתחם העיר ההיסטורית אסורה תנועה מוטורית. זו 
מותרת רק בימי רביעי לצרכי אספקה, ואנשי המשטרה 
של  המודרני  לחלקה  ההיסטורית  העיר  בין  המצויים 
העיירה דואגים לאכוף חוק זה בקפידה, וגם מספקים 
לתיירים הרגשת ביטחון. משיחה עם השוטרים )בעזרת 
עקב  שלו.  באזור  שמדובר  עולה,  כמובן(  מתורגמן 
איסור כניסת כלי רכב, ניתן לראות בעיר ההיסטורית 
הרתומות  ועגלות  אופניים  רוכבי  של  ערה  תנועה 
לסוסים. למקום ניתן להגיע באוניות, במטוסים קלים, 
אך גם במכונית או באוטובוסים שיוצאים למקום מריו 

דה ז'נרו כל שעה וחצי ומסאו פאולו כל ארבע שעות. העיירה הוקמה 
באינדיאנים, שקראו  מיושב  באזור שהיה  ב-1667  הפורטוגזים  ידי  על 
אימצו  הפורטוגלים  הדגים".  של  "הנהר  שפירושו  "פאראטי",  למקום 
שם זה. לאחר גילוי מרבצי הזהב בהרי Minas Gerais ב-1693, הפכה 
העיירה לנמל יצוא של זהב לריו דה ז'נרו ומשם לפורטוגל עד שהזהב 
הידלדל בסוף המאה ה-18. לאחר מכן הפכה העיירה למוקד מסחר 
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בקפה ובמאה ה-19 כמקור לייצור קשאסה מקנה סוכר כבסיס למשקה 
הברזילאי המפורסם - Caipirinha. מאז נשכחה העיירה ותושביה עסקו 
בדיג ובחקלאות. דעיכה זו היא ששימרה למעשה כל כך הרבה בניינים 
הכביש  נסלל   1970 לאחר  הזהב".  "תור  בימי  שהיו  כפי  קולוניאליים 
מריו דה ז'נרו לנמל סנטוס והעיירה על אם הדרך הפכה לנגישה ולאחת 
שימור  כאתר  הוכרזה  היא  בברזיל.  החשובות  התיירות  מאטרקציות 
מ-250  למעלה  שונו  לא  בנייניה  כי  ב-1966  כבר   UNESCO מטעם 
שנה. העיירה נבנתה על ידי המהנדסים הפורטוגזים כך, שרחובותיה 
שמפרידה  בחומה  פתחים  דרך  חזקה  גאות  בזמן  הים  ידי  על  ינוקו 
בין העיירה למפרץ. פעם בחודש, בזמן ירח מלא, עולה לעיתים הים 
ולכן, המדרכות ברחובות  על גדותיו ומציף את רחובותיה לזמן קצר, 
מבחינה  חשובה  הייתה  התופעה  במיוחד.  גבוהות  לים  הניצבים 
היגיינית לעיירה במיוחד במאות הקודמות. בעיירה 4 כנסיות. כנסיה 
 1725 משנת  כנסיה  העשירים,  הלבנים  עבור   1722 משנת  עתיקה 
עבור העבדים האפריקנים, כנסיה משנת 1800 עבור הנשים העשירות, 
וכנסיה גדולה, שבנייתה החלה בשנת 1646 והסתיימה בשנת 1873, 
כשהחלק האחורי שלה לא הושלם מעולם. בבתי העיירה ניתן להבחין 

החופשיים,  הבונים  של  המשולשים  בסמלים  היטב 
במקום.  ביותר  חזקה  בצורה  רישומם  את  שהשאירו 
של  בסמלים  אנכית  בצורה  מעוטרים  רבים  בתים 
הבונים החופשיים, כך מי שהיה חבר בארגון זה והגיע 
בעיקר  הם  העיטורים  סיוע.  יקבל  היכן  ידע  למקום 
בצבעי כחול, לבן ואדום. בביקור במקום ניתן לראות 
חלק מ"נתיב הזהב" המרופד באבנים ענקיות, שנבנה 
בזמנו על ידי העבדים לשם העברת הזהב מהמכרות 
ביער  ולבקר  החופים,  מעשרות  באחד  לרחוץ  לנמל, 
 1,000 לגובה  הנישאים  שבהרים  ובמפלים  הגשם 
מטר מעל העיירה. במקום בית תרבות ובו תערוכות, 
ואירועים לאורך כל השנה.  בתי מלון ומסעדות רבים 
קרנבל  מתקיים  ברזיל,  ערי  בכל  כמו  בפאראטי,  גם 
מי  לתיירים.  חוויה  שמהווה  פברואר,  חודש  בתחילת 
בסלבדור  או  ז'נרו  דה  בריו  הצפופים  שהקרנבלים 
הצבעים,  משלל  ליהנות  המקום  זה  אותו,  מרתיעים 

הקולות והריקודים במקצב הברזילאי.
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בחודש אוגוסט 2008 יפתח אתר הסחר 

 האינטרנטי עבור חברי איפ"א המנוהל ע"י

כנפי משק בו תוכלו ליהנות מהטבות והנחות 

הכוללות מוצרי חשמל, מוצרי פנאי, אטרקציות, 

 כרטיסים למופעים, מבצעי תיירות ועוד...

הכניסה לאתר דרך אתר איפ"א
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בשורות איפ"א מס' 42 שפורסם במהלך חודש מרץ בשנה זו, 

עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  הטבות  מועדון  הקמת  על  הודענו 

חברת התיירות הותיקה " כנפי-משק".

לתהליך זה קדם משא ומתן ארוך עם חברות התיירות הגדולות 

גדול  כארגון  שלנו  הקנייה  כוח  ניצול  תוך  הישראלי,  במשק 

וחזק המייצג היום כ-24,000 חברים ובני משפחותיהם וכל זאת 

במטרה לאפשר לחברי איפ"א לקבל תחת קורת גג אחת את כל 

השירותים הקשורים לניצול תרבות הפנאי בארץ ומחוצה לה.

תחת  שפורסם  במאמר  בהרחבה  פורסמו  האמורים  הדברים 

 ,42 מס'  גיליון  איפ"א,  בביטאון  כאמור  נסיעות"   " הכותרת 

הצעות  ובו  משק"  "כנפי  חברת  של  פלייר  בנוסף  צורף  שלו 

אטרקטיביות בנושאי נופשונים בארץ ובחו"ל, טיולים מאורגנים 

בחו"ל, הנחות בכרטיסי טיסה, השכרת כלי רכב, הצגות והטבות 

נוספות.

כעת לקראת הקיץ שבא עלינו לטובה ואיתו עונת החופשות, אנו 

שנבחנו  התיירות  בתחום  הצעות  מס'  לכם  להגיש  מתכבדים 

ונבנו בשיתוף פעולה עם חברת " כנפי משק" ושברובן תוכננו 

לאור בקשות של חברינו מן השטח.

איפ"א  נשיאות  זו  בעונה  גם  השנה,  של  הראשון  ברבעון  כמו 

לנצל  יכולו החברים  בנוסף  טיולי משפחות,   $100 עד  תסבסד 

את השי השנתי של איפ"א בעת רכישת חבילות תיור בחברת 

זאת  וכל  כוללת  מעלות  כחלק   ₪  500 של  בשווי  משק"  "כנפי 

לאחר קבלת הנחות ומחירי מבצע שיהיו תקפים במועד סגירת 

העסקה.

יש לזכור שתחום התיירות הוא דינמי ביותר וחלים בו שינויים 

מומלץ  ביותר,  הטובות  ברכישות  שתזכו  כדי  ולכן  עונתיים 

וחוברת  האינטרנט  באתר  השוטפים  הפרסומים  אחרי  לעקוב 

הנסיעות.

סבסוד בסך $100 ינתן לחבר/ה אחת לשנה. הסבסוד כאמור 

יינתן לטיולים מאורגנים ו/או נופשונים מאורגנים  והמפורסמים 

בחוברת זו בלבד.

לפרסומים  מתייחס   $100 בסך  הסבסוד  ספק  הסר  למען 

בחוברת זו הכוללים את: טיול המשפחות הולנד בלגיה צרפת, 

למרוקו,  המאורגנים  הטיולים  בבורגס,  הנופשון  מועדי  שני 

והטיול המאורגן לבולגריה.

אני מאחל לכולנו ניצול חכם של כלל הפעילויות וחופשת קיץ 

מהנה לכם ולבני משפחותיכם.

בברכת שרות תוך ידידות,

אלכס זלקוביץ
חבר נשיאות ורכז נסיעות

חברי איפ"א ובני משפחותיהם
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טיולי משפחות

הולנד בלגיה צרפת - לכל המשפחה
8 ימי טיול עם האטרקציות הגדולות של אירופה. כולל ביקורים בפריז, אמסטרדם, בריסל.

ארוחות  אייפל,  אירופה. מגדל  ומיני  דגלים  דיסני, אפטלינג, ששת  יורו  כניסות לפארקים: 

בוקר בופה ומערכת שמע אישית לכל נוסע לימי הטיול. כל הביקורים כלולים בטיול!!!

תאריכי יציאה

18-25.8.08

תאריך אחרון להרשמה

19.7.08

מותנה במינימום משתתפים

 מחירים

100$ סבסוד 

למשפחה

100$ + 500 ש"ח 

סבסוד למשפחה

אורח

משפחה בת 4 נפשות 

- זוג + 2 ילדים

לחבר 925 אירו + 990 

 אירו x שלוש

בחדר לארבעה

לחבר 830 אירו + 990 

 אירו x שלוש

בחדר לארבעה

990 אירו

משפחה בת 3 נפשות 

-  זוג + ילד או בוגר + 2 

ילדים

לחבר 1,009 אירו + 

 1,074 אירו x שניים

בחדר לשלושה

לחבר 944 אירו + 

 1,074 אירו x שניים

בחדר לשלושה

1,074 אירו

זוג נוסעים )גם אם 

מדובר בבוגר + ילד(

לחבר 1,137 אירו + 

1,202 אירו לנוסע 

השני

לחבר 1,042 אירו + 

1,202 אירו לנוסע 

השני

1,202 אירו

* ילדים בחדר הורים עד גיל 16 - תאריך לידה לפי הרשום בדרכון

ומיסים,  ביטחון  היטלי  הדלק,  מחירי  עליית  עקב  החבילה/טיסה  במחיר  שינויים  יתכנו 

בהנחיית המוביל התעופתי - שינויים אלו יחולו על הנוסעים
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נופש בבורגס

בורגס - מלון פלאנטה המפואר - שני מחזורים

בסיס האירוח חצי פנסיון

חבר איפ"א בסבסוד תאריכי יציאה

100$

חבר איפ"א בסבסוד 

100$ וניצול שי בסך 

₪ 500

אורח

17-21/08/08595$450$695$

24-28/08/08595$450$695$

תאריך אחרון להרשמה:

מחזור ראשון 15/07/08  #

מחזור שני 20/07/08  #

כל הקודם זוכה

מותנה במינימום משתתפים

העסקה כוללת: 

טיסת שכר הלוך ושוב  #

העברות ומיסי נמל  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

העסקה אינה כוללת:

ביטוח נוסעים מסוג כלשהוא  #

ומיסים,  ביטחון  היטלי  הדלק,  מחירי  עליית  עקב  החבילה/טיסה  במחיר  שינויים  יתכנו 

בהנחיית המוביל התעופתי - שינויים אלו יחולו על הנוסעים.

המחירים המפורסמים מתייחסים לאדם בחדר זוגי
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תאילנד

לתאילנד,  טיולים  מתוכננים   2009 ובפרואר  ינואר   ,2008 דצמבר  בחודשים 

לא כולל חגים, פסטיבלים ותקופות שיא, )מינימום 35 איש בקבוצה(. מחירים 

יפורסמו בגליון הבא.
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יולי, ספטמבר,אוקטובר 2008

תכנית מרוקו על קצה המזלג ל-9 לילות
יום 1 - ת"א-מרקש )דרך אירופה(

טיסה מנתב"ג למרקש )דרך אירופה(. עם ההגעה נצא לסיור ב"עיר 

האדומה", "פנינת הדרום" הם מקצת השמות שניתנו ליפה בערי 

 - חלקים  שני  לעיר  מרקש.   - האטלס  למרגלות  השוכנת  מרוקו 

החדש והעתיק. נבקר בגני אלמנארה ונצא אל מרכז העיר ושווקיה. 

נסייר במלאח היהודי, נראה את מסגד הכותביה )Koutoubia( בית 

המרקחת הברברי, ארמון הבאיה)Bahia Palace( וקברי השושלת 

.)Saadian Tombs( הסעדית

יום 2 - מרקש-עמק האוריקה

יום שכולו חוויה. נצא לטייל בהרי האטלס, נחצה את עמק האוריקה 

יוותר  עוד  נחזור למרקש,  היום  ונופים פראיים. בתום  בין מצוקים 

לנו פנאי לטייל בין שווקי העיר הססגוניים. בערב אפשרות לצאת 

לפנטזיה מרוקאית.

יום 3 - מרקש-וורזאזאת

יום סיור מרתק לפנינו. נחצה את האטלס הגבוה בנופים פראיים, 

נתחבר בדרך העתיקה שלאורכה כפרים ברברים. נמשיך לאורך 

והשמורה  המרהיבה  בן-חידו"  "איית  הציורית  לקסבה  אסיף  ואדי 

לורנס איש ערב  ביותר בה צולמו סרטים רבים עשרת הדיברות, 

ועוד', לקראת ערב נגיע לעיר הסרטים ווארזאזאת.

יום 4 - וורזאזאת-עמק הדאדאס - קניון הטודרה-טינריר

נמשיך לעמק הדאדאס ובדרך נראה את אלף הקסבות הפזורות 

לעיירה  )פוגארות(  שרשרת  בארות  דרך  נעבור  הדרך  לאורך 

טינריר השוכנת שפתחו של ואדי התודעה שתחילתו רצועה רחבה 

וככל שמתקרבים לקירותיו הזקופים של הקניון נעשית צרה.

יום 5 - טינריר-טודרה - ארפוד

רכס  של  הדרומיים  שבשוליים  הטודרה  עמק  אל  נמשיך  הבוקר 

הזקופים  במצוקיו  המרשים  בקניון  רגלית  נסייר  הגבוה.  האטלס 

יום נמשיך בנסיעה לעבר  נוף באיזור. בסופו של  ונערוך תצפיות 

ארפוד העיירה המרכזית באיזור השוכנת לשולי האטלס הגבוה.

יום 6 - ארפוד-מידלט-איפראן-פס

הבוקר נצא בג'פים לסיור בדיונה הגדולה במרזוגה, נחזה בזריחה 

הרומנטית באיזור ונשוב לארוחת הבוקר במלון. לאחר מכן נמשיך 

הסהרה,  גבול  שעל  תאפיללת  המדבר  נאות  לאיזור  מידלט  דרך 

איזור בו שלטו ועדיין שולטים ראשוני השושלת העלווית השולטת 

האטלס,  בלב  הממוקמת  לאיפראן  נמשיך  מכן  לאחר  במרוקו. 

לאחר מכן ניסע לעבר מפלי האוזוד הגבוהים ביותר במרוקו, נבקר 

האיזור  להשקיית  המשמש  גדול  מלאכותי  אגם   - וידאן  אל  בבין 

וליצירת חשמל. לאחר מכן נמשיך לכיוון פס, העיר שנוסדה במאה 

ברוכים הבאים למרוקו
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ססגונית 03-5656007 מרינה  ובליבה  ומדרסות  מסגרים  דתיים,  במבנים  עשירה  לספירה,  השמינית 

המחולקת לבעלי מלאכה שונים: צבעים, נפחים ובורסקאים.

יום 7 -  פס

בנגרים  ונפגוש  בסמטאות  נטייל  השמור,  העלמין  ובבית  היהודי  הרובע  במלאח,  נבקר 

וקדרים, נבקר בחאן העתיק שלימים הפך למוזיאון הנג'רין, מוזיאון לעבודות עץ ייחודיות. 

ארוחת ערב במלון. נגיע למלון להתארגנות ומנוחה. אפשרות ליציאה לחפלה מרוקאית.

יום 8 - פס-מקנס-רבט-קזבלנקה

והרי האטלס.  הבוקר נצא דרך חורשות אלוני השעם על הדרך העתיקה שבין הרי הריף 

וולוביליס וברצפת הפסיפס שבה ונצא בדרכנו לעיר מקנס,  נבקר בשרידי העיר הרומית 

אחת מארבע הערים המלכותיות שפרחה במאה ה-17 ושימשה בירתו של הסולטאן העלווי 

מולאי איסמעיל, שליטה הכל יכול של מרוקו. נבקר בבאב אל מנצור ובשוק התת הקרקעי 

ועוד. לאחר מכן נצא לעבר הבירה רבאט - מקום מושב הארמון והמלך, עיר המשובצת 

באתרים מוסלמים חשובים: המוזוליאום של מוחמד החמישי, מגדל חסן ועוד. נערוך סיור 

בעיר. לאחר מכן נמשיך לקזבלנקה הבירה הכלכלית של מרוקו, היא הגדולה שבערי מרוקו, 

ממוקמת על שפת האוקיאנוס.

יום 9 - קזבלנקה

השני  חסן  ומסגד  הטיילת  החמישי,  מוחמד  כיכר  את  ונראה  בעיר  סיור  נערוך  הבוקר 

המרשים. נבקר במסגד חסן הגדול המואר בקרן לייזר ארוכה ומיוחדת, המסגד הוא הגדול 

והמפואר שניבנה במאה ה-20, צריחו מתרומם לגובה של 200 מטרים וגגו נפתח בלחיצת 

כפתור ל-2 חלקים שמשקל כל אחד מהם יותר מ-100 טונות.

יום 10 - קזבלנקה-ת"א )דרך אירופה(

העברה לשדה התעופה של קזבלנקה לטיסה חזרה ארצה.

תאריכים מוצעים:

14-23.10 ,2-11.9

מחירים

חבר איפ"א תאריכי אירוח

בסבסוד 100$

חבר איפ"א 

בסבסוד 100$ 

וניצול שי 500 ₪

ילד בחדר אורח

הורים גיל 2-12

02-11/09/081550$1410$1650$1530$

14-23/10/081590$1445$1690$1570$

המחירים המפורסמים מתייחסים לאדם בחדר זוגי 

תאריך אחרון להרשמה:

15/08/08 מחזור ראשון 

01/09/08 מחזור שני 

מותנה במינימום משתתפים

כל הקודם זוכה

ומיסים,  ביטחון  היטלי  הדלק,  מחירי  עליית  עקב  החבילה/טיסה  במחיר  שינויים  יתכנו 

בהנחיית המוביל התעופתי - שינויים אלו יחולו על הנוסעים
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03-5656007 תכנית הטיול ל-14 לילות
יום 1 - תל-אביב-מרקש-אגדיר

טיסה מנתב"ג למרקש )דרך אירופה( למרקש. עם ההגעה נצא לכיוון אגדיר הממוקמת על 

חוף האוקיינוס האטלנטי בדרומה של מרוקו. לאחר התארגנות במלון נצא לסיור היכרות 

העיר המזכירה את אילת. לאחר מכן העברה למלון.

יום 2 - אגדיר

הבוקר נערוך סיור בעיר הקיט, העיר שחרבה ב-1960 ונבנתה מחדש כעיר נופש מודרנית, 

עם ההגעה, נצפה על העיר החרבה ונבקר באתריה המרכזיים של העיר החדשה: נמל הדייג 

ובורסת הדגים, נעלה לתצפית מהקסבה שנותרה שריד אחרון לעיר שלפני רעידת האדמה.

יום 3 - אגדיר-אסווירה-ספי

הבוקר נצא לאסאווירה שלחוף האוקינוס האטלנטי, העיר המצוירת היא היחידה שנבנתה 

במאה ה-18 לפי תכנית ע"י המהנדס הצרפתי שבוי. נבקר בבית העלמין בו קבור ר' חיים 

ניסע לעיר ספי  ותותחיו. בתום הסיור  ונצפה על המבצר הפורטוגזי  היהודי  פינטו, במלח 

נגיע  משם  זה,  למוצר  הרבות  ובחנויות  היצור,  באתר  נסייר  מרוקו,  של  הקרמיקה  בירת 

למלון למנוחת לילה.

יום 4 - ספי-קזבלנקה

אחרי א. הבוקר נצא לכיוון קזבלנקה, העיר הגדולה ביותר במרוקו. עם ההגעה נערוך סיור 

פנורמי בעיר הבוקר נצא לסיור רגלי במדינה והמלח היהודי, נצפה על המסגד הגדול ע"ש 

חנויות  בין  ונסתובב  אנפה  הוילות  באיזור  נעבור  בעולם,  ביותר  מפואר  שנחשב  ה-2  חסן 

השוק המקומי.

יום 5 - קזבלנקה

השני  חסן  ומסגד  הטיילת  החמישי,  מוחמד  כיכר  את  ונראה  בעיר  סיור  נערוך  הבוקר 

המרשים. נבקר במסגד חסן הגדול המואר בקרן לייזר ארוכה ומיוחדת, המסגד הוא הגדול 

והמפואר שניבנה במאה ה-20, צריחו מתרומם לגובה של 200 מטרים וגגו נפתח בלחיצת 

כפתור ל-2 חלקים שמשקל כל אחד מהם יותר מ-100 טונות. אחה"צ יינתן זמן חופשי לקניות 

וסיור בשווקים.

יום 6 - קזבלנקה-רבט

עיר  והמלך,  הארמון  מושב  מקום   - רבט  העיר  לעבר  ונצא  קזבלנקה  את  נעזוב  הבוקר 

המשובצת באתרים מוסלמים חשובים - המוזוליאום של מוחמד החמישי, מגדל חסן ועוד. 

נערוך סיור בעיר.

יום 7 - רבט-וולוביליס-מקנס-פס

וברצפת  וולוביליס  הרומית  העיר  בשרידי  לביקור  דרכינו  ונעשה  רבט  את  נעזוב  הבוקר 

הפסיפס שבה ונצא בדרכנו לעיר מקנס, אחת מארבע הערים המלכותיות שפרחה במאה 

ה-17 ושימשה בירתו של הסולטאן העלווי מולאי איסמעיל,

שליטה הכל יכול של מרוקו. נבקר בבאב אל מנצור ובשוק התת הקרקעי ועוד. לאחר מכן נמשיך 

לכיוון פס, העיר שנוסדה במאה השמינית לספירה, עשירה במבנים דתיים, מסגרים ומדרסות 

ובליבה מרינה ססגונית המחולקת לבעלי מלאכה שונים - צבעים, נפחים ובורסקאים.

יום 8 - פס

נבקר במלאח, הרובע היהודי ובבית העלמין השמור, נטייל בסמטאות ונפגוש בנגרים וקדרים, 

נבקר בחאן העתיק שלימים הפך למוזיאון הנג'רין, מוזיאון לעבודות עץ ייחודיות. ארוחת ערב 

במלון. נגיע למלון להתארגנות ומנוחה. בערב יציאה לחפלה מרוקאית הכוללת שתיה.
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יום 9 - פס03-5656007

יום חופשי בפס. לסיורים וביקורים עצמאיים.

יום 10 - פס-איפראן-מידלט-ריש-ארשדייה-ארפוד

ניסע לעיירת הקייט איפראן - עיירת סקי המתנשאת לגובה של 1.250 מ' מעל פני הים. נצפה 

בעיירה המקסימה המכונה  רגלית  נסייר  טון,   5 במונמנט המרשים של האריה שמשקלו 

שוויץ של מרוקו, בתום הסיור נמשיך לכיוון הסהרה נעצור בעיירה מידלת, משם לעיירה 

בחולות  ונבלע  תאפילאלת  נאות  את  המשקה  זיז  הגדול  הנהר  של  בפתחו  השוכנת  ריש 

הסהרה. לעת ערב נגיע לעיירה ארפוד. אם יתאפשר נצא לראות את השקיעה. )בג'פים( או 

למחרת את הזריחה.

יום 11 - ארפוד-טודרה-טנריר

הבוקר נצא בג'פים לסיור בדיונה הגדולה במרזוגה, נחזה בזריחה הרומנטית באיזור ונשוב 

לארוחת הבוקר במלון.

לאחר מכן נמשיך אל עמק הטודרה שבשוליים הדרומיים של רכס האטלס הגבוה. נסיים 

רגלית בקניון המרשים במצוקיו

הזקופים ונערוך תצפיות נוף באיזור.

יום 12 - קניון הטודרה-עמק הדאדאס-וורזאזאת

נמשיך לעמק הדאדאס ובדרך נראה את אלף הקסבות הפזורות לאורך הדרך נעבור דרך 

בארות שרשרת )פוגארות( לעיירה

שמתקרבים  וככל  רחבה  רצועה  שתחילתו  התודעה  ואדי  של  שפתחו  השוכנת  טינריר 

לקירותיו הזקופים של הקניון נעשית צרה. לאחר מכן נגיע לכיוון עיר הסרטים וורזאזאת.

יום 13 - וורזאזאת-מרקש

בדרך  נתחבר  פראיים,  בנופים  הגבוה  האטלס  את  ונחצה  וורזאזאת  את  נעזוב  הבוקר 

העתיקה שלאורכה כפרים ברברים. נמשיך לאורך ואדי אסיף לקסבה הציורית "איית בן-

חידו" המרהיבה והשמורה ביותר בה צולמו סרטים רבים עשרת הדיברות, לורנס איש ערב 

ועוד, לעת ערב נגיע למרקש "העיר האדומה", פנינת הדרום.

יום 14 - מרקש

הבוקר נערוך סיור במרקש. לעיר שני חלקים - החדש והעתיק. נבקר בגני אלמנארה ונצא 

 )Koutoubia( הכותביה  מסגד  את  נראה  היהודי,  במלאח  נסייר  ושווקיה.  העיר  מרכז  אל 

 Saadian( וקברי השושלת הסעדית )Bahia Palace(בית המרקחת הברברי, ארמון הבאיה

Tombs(. בערב יציאה משותפת לפנטזיה מרוקאית.

יום 15 - מרקש-ת"א )דרך אירופה(

לאחר א. הבוקר נעשה דרכינו לכיוון שדה התעופה של מרקש לטיסה חזרה ארצה.
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03-5656007

מחירים

חבר איפ"א תאריכי אירוח

בסבסוד 100$

חבר איפ"א 

בסבסוד 100$ 

וניצול שי 500 ₪

ילד בחדר אורח

הורים גיל 2-12

09-23/09/08$1695$1550$1795$1625

14-28/10/08$1750$1605$1850$1680

המחירים המפורסמים מתייחסים לאדם בחדר זוגי

תאריך אחרון להרשמה:

15/08/08 מחזור ראשון 

01/09/08 מחזור שני  

כל הקודם זוכה

מותנה במינימום משתתפים

ומיסים,  ביטחון  היטלי  הדלק,  מחירי  עליית  עקב  החבילה/טיסה  במחיר  שינויים  יתכנו 

בהנחיית המוביל התעופתי - שינויים אלו יחולו על הנוסעים.

המחיר כולל:

טיסות צ'רטר מתל-אביב דרך אירופה למרקש וחזרה.  #

מיסי נמל, דלק, והיטל ביטחון.  #

לינה בבתי מלון מדרגה ראשונה ודלקס  #

כלכלה על בסיס ארוחות בוקר וא. ערב במלונות  #

אוטובוס תיירים מפואר וממוזג כמפורט בתכנית.  #

כניסות לאתרים שבתכנית.  #

אשרות כניסה למרוקו.  #

מדריך ישראלי.  #

טיפים לנותני השירותים בחו"ל.  #

חפלה בפס כולל משקה.  #

פנטזיה מרוקאית במרקש )כולל א. ערב..  #

המחיר אינו כולל:

ביטוח נסיעות רפואי +מטען. מומלץ לרכוש ביטוח הכולל הטסה רפואית.  #

ארוחות שאינן מפורטות בתכנית.  #

דרכון ואשרות

ובו שני עמודים ריקים. הוצאת והארכת  יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות 

ידי הרשויות המקומיות  ניתנת על  הדרכון הינה באחריות המטייל בלבד. אשרת הכניסה 

במרוקו. למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים שנוצרו לקבלת אשרת כניסה לישראלים, 

אין החברה אחראית לאי מתן אשרה על ידי שלטונות מרוקו. הרשמת המטייל לטיול כמוה 

כהסכמה להגבלות אלו.
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03-5656007
תכניות קיץ לאיפ"א - קפריסין

 פרק צעירים איה נאפה:
דירות לצעירים בעיר התוססת איה נאפה, קרוב למוקדי הבילויים, הפאבים, הדיסקוטקים, 

חוף הים. חופשה תוססת המתאימה לצעירים, עם אפשרויות מגוונות וקהל בינלאומי צעיר.

מחירים בדולרים $

המחירים כוללים טיסות 

סדירות בחברת התעופה 

סייפרוס, והעברות למלון

המחירים מחושבים לאדם 

בדירה בה 4 נופשים - לינה 

בלבד

מלון דירות אנתיאה A class / 7 לילות

 ניצול השי בסך

500 ש"ח

אורח

1-15$277$425 יולי

15-22$301$449 יולי

22.7-15.8$317$465

16.8-31.8$337$485

מלון דירות פיליפיאנה B class / 7 לילות

 ניצול השי בסך

500 ש"ח

אורח

1-15$251$399 יולי

15-22$266$414 יולי

22.7-15.8$291$439

16.8-31.8$311$459

המחיר מתייחס לאדם בחדר לארבעה

מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה

בסיס האירוח: לינה בלבד
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03-5656007 משפחות
מלון פייר אן, 3 כוכבים, איה נאפה מחירים לחודשים יולי אוגוסט 2008

 ניצול השי בסךבסיס האירוח: חצי פנסיון

500 ש"ח

אורח

3$323$471 לילות

4$385$533 לילות

7$572$720 לילות

מלון אסטריה ביץ', 4 כוכבים, איה נאפה

 ניצול השי בסך4 לילות חצי פנסיון

500 ש"ח

אורח

$397$545יולי

$429$577אוגוסט 

מלון סנט רפאל, 5 כוכבים, לימסול

 ניצול השי בסך4 לילות הכל כלול

500 ש"ח

אורח

$734$882יולי / אוגוסט

בתי אבן כפריים

בתי אבן אותנטים - בכפר טוכני ובכפר קאלבאסוס

 ניצול השי בסך4 לילות לינה בלבד

500 ש"ח

אורח

$295$443יולי / אוגוסט

לידיעתכם, בקפריסין אפשרויות לבניית תכניות אישיות לפי דרישת הלקוח

טיולי ג'יפים  #

מלונות יוקרה הכוללים ספא מפואר  #

מלון הפאר אנאסה, מהמפוארים במזה"ת  #

ביקורים ביקבים  #

שייט וצלילה בים  #

מסלולי אופניים בהרים  #

חבילות חתונות אזרחיות  #

מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה

ומיסים,  ביטחון  היטלי  הדלק,  מחירי  עליית  עקב  החבילה/טיסה  במחיר  שינויים  יתכנו 

בהנחיית המוביל התעופתי - שינויים אלו יחולו על הנוסעים.

קפריסין למשפחות:

המחירים כוללים טיסות 

סדירות בחברת התעופה 

סייפרוס, והעברות למלון

המחירים לאדם בחדר 

למשפחה בת 4 נפשות, זוג 

+ 2 ילדים עד גיל 12
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03-5656007
שום, פלפל ושמן זית חוויה בולגרית

8 ימי טיול מלאים בשני מחזורים

תאריך יציאה:

12-19/08/08

26/08-02/09/08

הטיול כולל ביקורים מקיפים במקומות הבאים:

וורנה, סופיה, בורובץ, פלובדיב, סטרה זגורה, בורגס, נסבר

מחיר לחבר איפ"א

מחיר לחבר איפ"א בסבסוד בסבסוד 100$ 

100$ + ניצול שי 500 ₪

מחיר לאורח

695$553$795$

המחירים המפורסמים מתייחסים לאדם בחדר זוגי

המחיר כולל:

טיסות שכר ישירות לוורנה  #

מסי נמל ובטחון  #

בתי מלון דרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים, 7 לילות.  #

סיורים מודרכים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית  #

אוטובוס תיירים נוח וממוזג  #

כלכלה: ארוחות בוקר בסגנון מזנון  #

תשר לנותני שירותים בחו"ל  #

מדריך בכיר ומנוסה  #

מותנה במינימום משתתפים

כל הקודם זוכה

במחיר  שינויים  יתכנו 

עליית  עקב  החבילה/טיסה 

מחירי הדלק, היטלי ביטחון 

המוביל  בהנחיית  ומיסים, 

התעופתי - שינויים אלו יחולו 

על הנוסעים
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03-5656007 המחיר אינו כולל:
ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי  #

עליות עתידיות במסי נמל ודלק  #

המסלול מתאר אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הלינות ט.ל.ח

תאריך אחרון להרשמה

10/07/08 מחזור ראשון 

20/07/08 מחזור שני 

יום 1 - תל אביב-ורנה-שומן

וטיסה  גוריון  בן  התעופה  בנמל  הקבוצה  מפגש 

ניסע  ההגעה  עם  השחור.  הים  שלחוף  לורנה 

תעשייתי  מרכז  שהיא  עיר  שבשומן,  למלוננו 

ותרבותי.

יום 2 - שומן-וליקו טרנובו-סופיה

"מדרסקי  בפסל  נבקר  שומן.  בעיר  לביקור  נצא 

המונומנט  את  ונראה  הסוס  על  הפרש   - קוניק" 

טרנובו,  לויליקו  נמשיך  הירש.  הברון  של  לזכרו 

בעיר  נבקר  בלוגריה.  של  העתקיה  בירתה 

נבקר  צרות.  וסמטאות  אבן  בתי  בה  העתקיה, 

בעבודתם  אומנים  נראה  בו  ארבאנסי,  בכפר 

ונהנה בחנויות המתמחות בעבודות יד בולגריות. 

לקראת ערב נגיע לסופיה - בירת בולגריה.

יום 3 - סופיה

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

לצ'אר הרוסי אלכסנדר השני. נראה את בית הנבחרים ואת התיאטרון. נתעכב ליד כנסיית 

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

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

"חנצ'ה".

יום 4 - מינזר רילה-בורובץ-פלובדיב

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

ונראה את המטבח ששירת את  ושמורים להפליא. נבקר במקום  יפים  וקיר  בציורי תקרה 
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הנזירים שחיו במנזר. היום האתר רשום ברשימת האתרים השמורים מטעם ארגון אונסקו. 03-5656007

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

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

בתום הביקור ניסע למלוננו שבפלובדיב.

יום 5 - פלובדיב

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

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

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

העיר.

יום 6 - סטרה זגורה-בורגס

אחה"צ נמשיך לחופי הים השחור, לעיר בורגס. בדרך נעצור בעיירה סטרה זגורה, אחת 

מהמושבות העתיקות של אירופה והידועה ברחובותיה הישרים ובעצי הטיליה הרבים.

יום 7 - נסבר-ורנה

סמטאות  נסבר.   - בבולגריה  הציוריות  העיירות  באחת  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 

צרות, בתים ציוריים, כנסיות קטנות בנויות מלבני חמר, שרידי מבנים ביזנטיים מרשימים, 

מסעדות המגישות אוכל בולגרי טיפוסי, דוכני רחוב, בתי קפה ובעיקר מראה הים הנשקף 

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

השחור. עם ההגעה נערוך סיור פנורמי בעיר: נראה את פארק הים, הקתדרלה והתיאטרון 

בו  בבולגריה  והמרהיבים  מהיפים  קיט  אתר  הזהב",  ב"חולות  לסיור  נצא  בערב  הלאומי. 

גבעות עם עצים וחופים לבנים 

נצעד  כחול.  י  לצד  זהבים   -

שאורכה  היפה  הטיילת  לאורך 

כ-4 קילומטר.

יום 8 - ורנה-תל אביב

בהתאם לשעת הטיסה נצא אל 

נמל התעופה של ורנה לטיסתנו 

לישראל.

את  מתאר  המסלול   - חשוב 

בהכרח  לא  אך  הביקור  אתרי 

את סדר הביקורים ו/או הלינות. 

את  יעשו  מהקבוצות  חלק 

המסלול בכיוון ההפוך.
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03-5656007

חברת "כנפי משק" מזמינה אתכם 

ליהנות משירותיה ומההטבות 

שהיא מעניקה בכל התחומים 

לחברי איפ"א ובני משפחותיהם

כמו כן, תוכלו ליהנות ממבצעי 

הרגע האחרון וממחירים מיוחדים 

03-5656007 בטלפון 

10% הנחה  לחברי איפ"א 

בטיסות אל-על בכל מחלקות הטיסה

תינתן  ולא  ההזמנה  ביצוע  בעת  איפ"א  כחברי  למזדהים  רק  תינתן   10% בסך  ההנחה   #

רטרואקטיבית.

ההנחה אינה חלה על מסי נמל, בטחון והיטל דלק.  #

CONNECT-ו COD SHEARE ההנחה בקווי אל-על הישירים לא כולל טיסות  #

ההנחה על טיסות אל-על בתוקף עד 12/2008 בכל המחלקות )בכפוף להנחיות חברת   #

אל-על(, לפי התקנון.

מיועד להזמנות חדשות בלבד.  #

אין כפל מבצעים והנחות.  #

ניצול השי השנתי לא רלבנטי לגבי טיסות אל-על.  #
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03-5656007
נופש למשפחות באנטליה - טורקיה

JOY NASHIRA
www.nashirahotels.com

3, 4, 5, 7 לילות

מחירים מיוחדים לחבילות הכוללות זוג + 2 ילדים עד גיל 12

ניתן לנצל את שוברי השי

להזמנות ובירורים טלפון 03-5656007

מלון חדש ויפיפה ממוקם באזור סידה, כ-45 דקות נסיעה משדה התעופה של אנטליה.

במלון 467 חדרים בעיצוב מודרני.

בחדרים: טלפון, מיניבר, מיזוג אויר, כספת, אמבטיה ושירותים, מרפסת.

במלון: חוף ים פרטי חולי, בריכה פנימית, בריכה חיצונית, בריכת ילדים, בריכה שקטה, חדר 

אוכל, 2 מגלשות מים

4 מסעדות ALA CARTE, ספורט ימי, פעילויות בידור במשך כל היום, מגרשי טניס, כדורגל, 

מסיבות  הפתוח,  באויר  קולנוע  ביליארד,  במים,  התעמלות  אירובי,  שולחן,  טניס  כדורעף, 

מיוחדות  בידור  פעילויות  קפה,  אינטרנט  וידאו,  משחקי  ילדים,  מועדון  לילה,  מועדון  חוף, 

לילדים, מרכז בריאות וספא: סאונה, חמאם טורקי, אזור להתרגעות, מרכז יופי, מספרה, 

חדרי טיפולים.
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03-5656007
נופש למשפחות באנטליה - טורקיה

LARA - KERVANSARAY DELUXE
www.kervansarayhotels.com

המלון נמצא בחוף לארה באנטליה.

במלוןכ 500 חדרים על חוף הים.

במלון מועדון בריאות, ספא, סאונה, ג'קוזי, חמאם טורקי, ואולם ספורט.

איזור פעילות ספורט רחב, המציע מגוון אטרקציות ספורטיביות כגון: כדורגל, טניס, מיני 

גולף, באולינג ועוד..

הכל כלול:

מסעדות: מסעדת המלון הראשית ובה מוגשות ארוחות בוקר צהרים וערב במזנון עשיר.

במלון מסעדות נושאיות )לטינית, ים תיכונית ומזרח רחוק( בהזמנת מקום מראש.

מגוון ברים המגישים שתיה וארוחות קלות, עוגות ועוגית וארוחות לילה קלות.

אלכוהול ושתיה קלה בברים ובמיני בר שתיה קלה בלבד.

ספורט: טניס, כדורסל, חיצים, טניס שולחן, בליארד, מיני גולף, חץ וקשת.

חדר כושר, חמאם טורקי, סאונה, ג'קוזי

מיני קלאב לילדים בני 4-12

בריכת שחיה, בריכת ילדים, בריכת גלים, פארק מים ובו 4 מגלשות, בריכת ילדים ובריכה 

מקורה.

מיטות שיזוף, מגבות ים ושימשיות.

פעילות בידורית במהלך היום והערב.

בתשלום: באולינג, ראפטינג, ספורט ימי ממונע, מרכז בריאות )ספא(, שרות חדרים, בייבי 

סיטר.
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03-5656007
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03-5656007

מגישים  אנו  משק  לכנפי  איפ"א  בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 

שיפור  לצורך  ואטרקציות  הפנאי  תרבות  פעילות  זו  בחוברת 

הרווחה לחברי איפ"א ובני משפחותיהם.

ואת  השינוי  את  תרגיש  איפ"א  משפחת  שהשנה  מקווים  אנו 

איפ"א  חברי  בין  הפעולה  ושיתוף  התרבות  בתחום  התנופה 

לנשיאות איפ"א.

חלק מהפעילויות המוגשות לפניכם מסובסדות ע"י איפ"א ונעשו 

הכנות מקדימות ע"מ להביא לכם מגוון הצעות שיתאימו לכל 

אחד בהתאם ליכולתו ולרמת ציפיותיו.

יו"ר  באמצעות  כרטיסים  לרכוש  ניתן  הנ"ל  הפעילויות  כל 

הסניפים או באמצעות מזכירת התרבות במנגון איפ"א ישראל.

אנו מקווים לשיתוף פעולה 

בילוי נעים

יהושע לויה
רכז תרבות

חברי איפ"א ובני משפחותיהם
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03-5656007
אטרקציות בארץ

פארק המים נחשונית - יום משפחות - 11/8/08
פארק נחשונית, פארק שעשועים ומים הגדול מסוגו במדינה מתאים לבילוי לכל המשפחה. 

ועד  גן  בילדי  החל   - גיל  לכל  המתאימים  שעשועים  מתקני  עשרות  הפארק  בשטח 

למבוגרים.

עיקר הפעילות היא במתקנים מתחום הרכב הממונע.

בריכות השחייה ושעשועי המים הן חלק מיום הבילוי.

הפארק ממוקם בקיבוץ נחשונים, 3 ק"מ מראש העין, בלב אזור כפי טובל בירק.

הפארק פרוס על שטחים נרחבים, במקום חורשות ענקיות, הרבה צל, דשאים ומקום נפלא 

לפיקניקים וברר-בי-קיו.

טרמפולינות,  סוגי  חשמליים,מגוון  ואופנועים  טרקטורונים  טף,  פעל   - לפעוטות  מתקנים 

בריכת כדורים,קרוסלה,רכבת ועוד...

מתנגשות,רחפות  דשא,מכוניות  מגלשת  מסלול,  על  קרטינג  רכבי   - לילדים  מתקנים 

אבוב,מגרש מתנפחים מרתק ועוד...

רחפות  מהיר,  מקצועי  קרטינג   - בוליט  מתנגשות,  מכוניות   - ולמבוגרים  לנוער  מתקנים 

אבוב מתנגשות, מצוק טיפוס אתגרי ועוד....

בריכות שחיה - בריכת שחייה, בריכה לפעוטות ומתקני שעשועים יחודיים.

₪ 25 - מחיר לחבר איפ"א 

₪ 69 -  מחיר לדלפק  

₪ 35 - מחיר לאורח 
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03-5656007
אטרקציות בארץ

לונה גל - פארק המים שלך בצפון
תאריך האירוע: 17/8/08.

"לונה גל" זה קורם כל שירות, מאור פנים, יחס אדיב, מילה טובה ופינוק אדיב זהו הלונה גל 

במתכונתו החדשה, המגלשות והבריכה הם התפאורה, החיוך והנועם הם המוצר ולמוצר 

שכזה אין מחיר.

בלונה גל מגלשות ה"קמיקזה", מסלול ה"הוריקן", מתקני "הטייפון" מתקני עולם הילד,מסלול 

האבובים הארוך ביותר בישראל, בריכת שחייה אולימפית, מתקני גלישה שהותאמו במיוחד 

לילדים וחדש חדש חדש מגלשת "השבלול השחור" האימתנית, כסאות נוח ומיטות שיזוף, 

פזורים אף הם בכל פינה על המדשאות...

כל אלו ועוד יעמדו לרשותכם יחד עם ענשי צוות האתר, שימתין לשרת אתכם בכל פינה 

בפארק. כסאות נוח ומיטות שיזוף,פזורים גם פה,בכל פינה על המדשאות

סגירת המתקנים ב-17:00

₪ 25 - מחיר לחבר איפ"א 

.₪ 80 - מחיר דלפק  

.₪ 40 - מחיר לאורח   
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03-5656007
אטרקציות בארץ

אשקלונה - פארק המים בדרום
יום כיף למשפחות איפ"א ב-18/8/08 יום ג'.

שעות הפתיחה: 09:00 עד 17:00.

סללום  מגלשות  שבניכם.  לאמיצים  בארץ  הגבוהות  קמיקזה  מגלשות  כולל  המים  פארק 

לגונה  בריכת  אולימפית.  שחיה  בריכת  הרפתקאות.  לאוהבי  בארץ  הארוכות  מפותלות 

למשחקים ושעשועים, בועת סנפלינג ענקית ויחידה מסוגה לחובבי ספורט וטיפוס הרים.

עולם הילד הכולל:

מגלשות מיני סליד מיוחדות לילדים ופעוטות.

בריכת שחייה מקורה לילדים.

מתקני משחק ושעשועים.

ריקודים,תחרויות,משחקים,הפעלות ועוד הפתעות.

בבימת אמפיתאטרון ענק, מוצל ומדושא.

תיהנו מקבלת פנים עם מוזיקת רקע.

הפעלות  אירובי,  מחול  ומרקיד,  מנחה  תקליטן 

ותחרויות, בחירת מלכה המים,

משחקי חברה למבוגרים, אליפות שש-בש, מופע 

ססגוני ומרהיב של רקדניות מסטודיו לג'ז.

נושאי  לילדים,  צעירים  כישרונות  תחרויות 

פרסים.

.₪ 25 עלות לחבר איפ"א - 

.₪ 78 מחיר דלפק לאדם - 

.₪ 35 מחיר לאורח - 

אצל  להזמין  ניתן  האטרקציות  ל-3  כרטיסים 

הנציגים בסניפים כמו כן במזכירות איפ"א.
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03-5656007

תנאים 

כלליים
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03-5656007
"כנפי משק" מאחלת לחברי איפ"א חופשה נעימה

"כנפי משק" משמשים סוכנים של סיטונאי התיירות השונים בישראל.

בכל מקרה של תקלות בנושאי הסעות, טיסות, טיולים המאורגנים מראש וכל נושא הקשור 

לזמן השהייה בחו"ל, האחריות תחול על סיטונאי התיירות, אשר מבצע בפועל את הטיסות 

ואת הזמנת החדרים עבור הלקוחות בבתי המלון. ל"כנפי משק" אין כל אחריות בקשר לרמת 

שרותי המלונות וסידורי הקרקע.

"כנפי משק" מזמינה ללקוחותיה את שירותי התיירות באמצעות סיטונאי תיירות המוכרים 

הלקוחות  זאת  בכל  אם  תקלות.  תהיינה  כי  נמוכה  הסבירות  ולכן  ומקצועיים,  כאמינים 

נתקלים בבעיות ולא קיבלו שירות כמובטח, עליהם לפנות אל נציג סיטונאי התיירות במקום 

הנופש אשר מבצע עבורם את הנופש, על נציג הסיטונאי נופלת האחריות הבלעדית לביצוע 

מרכיבי הנופש. "כנפי משק" תעשה כמיטב יכולתה לסייע לנוסעים במקרה כזה. תלונות 

אשר יגיעו לכנפי משק לאחר החזרה לארץ, יועברו לטיפול אצל סיטונאי התיירות.

כל הזמנה הנעשית ממשרדי "כנפי משק" הינה בסטטוס של בקשה עד לקבלת אישורים 

סופיים מהספקים הרלבנטיים.

יש לקחת בחשבון כי שעות הטיסה אינן סופיות והן עשויות להשתנות על פי תקנון טיסות 

השכר, והמקובל בטיסות סדירות וזאת עד לסמוך למועד ההמראה. על כן לא תענה כל 

דרישה לפיצוי ו/או החזר בגין שינויים בשעות הטיסה ו/או תשלום שישלם אורח במלון על 

דחיית המועד לפינוי החדר לאחר 12 בצהריי יום עזיבת המלון, ו/או עבור ארוחות נוספות 

אשר אינן כלולות בחבילה המקורית. במקרה מסוג זה הנוסעים יועברו למלון חלופי ברמה 

דומה.

יש לקחת בחשבון כי מרבית המלונות בתורכיה וחלק מהמלונות באיי יוון וביעדים אחרים 

מכבים את מערכת מיזוג האוויר מידי פעם מסיבות הקשורות באנרגיה. קיימים בתי מלון 

הדורשים תשלום נוסף עבור הפעלת מזגנים.

"כנפי משק" אינה אחראית במקרה של שיפוצים בבית המלון ו/או רעשים סביבתיים.

חדר במלון מוזמן כחדר סטנדרטי, אלא אם כן הוזמן ואושר חדר שונה.

בהזמנת חדר עבור למעלה מ-2 אנשים, מרבית בתי המלון מכניסים מיטה מתקפלת.

השכרת רכב ביטוח:

הביטוח אינו מכסה כל פגיעה מסוג שהוא בנסיעה ברכב מחוץ לכביש )of road(, כמו כן 

סביר להניח שגם במסגרת ביטוח הרכב שנרכש בחברת השכרה בחו"ל אין כיסוי ביטוחי 

)of road(. חובה להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי ורישיון נהיגה  בנסיעה מחוץ לכביש 

בינלאומי.

במקרה של תאונה יש לדווח לחברת ההשכרה ולמשטרה.

דרכון:

באחריות הנוסעים לוודא שהדרכון חייב להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום הנסיעה. על 

בעלי דרכון זר לבדוק צורך באפשרות כניסה )ויזה( למדינה אליה טסים. על הלקוח חלה 

האחריות על ציון אזרחותו בפני הסוכן.

ביטוח נוסעים ומטען:

לא ניתן לבצע בטוח רטרואקטיבית. הביטוח יכסה דמי ביטול רק במקרה של אישפוז אישי 

כספי  החזר  הפוליסה.  תנאי  עפ"י  מקרה  בכל  ראשונה,  מדרגה  משפחה  קרוב  מוות  ו/או 

מתקבל אך ורק מחברת הביטוח עצמה ולא מחברת "כנפי משק".
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והזמנות לפרטים 

03-5656007 דמי ביטול:

מרגע קבלת אישור ההזמנה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה - 50$ לאדם.

מתחת ל-21 ימי עבודה לפני היציאה ועד 14 יום לפני היציאה - 20% מערך ההזמנה.

מתחת ל-14 ימי עבודה לפני היציאה ועד 7 ימים לפני היציאה - 50% מערך ההזמנה.

מתחת ל-7 ימי עבודה לפני היציאה ועד 48 שעות לפני היציאה - 80% מערך ההזמנה.

ביטול פחות מ-48 שעות - דמי ביטול מלאים.

המוצר  בגוף  בפרסום  שונים  ביטול  דמי  תנאי  פורסמו  אם  יחולו  לא  אלו  ביטול  דמי  תנאי 

המוצע.

על אי הופעה לטיסה יחולו דמי ביטול בשיעור 100%. הודעה על ביטול הזמנה מחייב את 

הלקוח בשליחת הודעה בפקס למשרדנו ואישור על קבלתו מאתנו בכפוף לתנאי הביטול.

תנאי ביטול לקבוצות

ניתן לבטל את הקבוצה ללא דמי ביטול עד 60 יום לפני יציאת הקבוצה.

21 יום עד 14 יום לפני היציאה 75% דמי ביטול מערך העסקה

מ-14 יום לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.

דמי ביטול ישולמו במועדי התשלום הרגילים כאמור בסעיפי תנאי התשלום.  #

במקרה של איחור בהגעת קבוצה לבתי המלון, שלא נמסרה עליו הודעה בטווח זמן שבו   #

משק"  ל"כנפי  התשלום  במלוא  הלקוח  יחויב  השרות,  או  ההזמנה  את  לבטל  יהיה  ניתן 

עבור שירותים שהוזמנו ולא נוצלו.

במקרה של עזיבת קבוצה לפני המועד המצוין בהזמנה או אי ניצול שירותים שהוזמנו   #

מסיבות שאינן באשמת המלון,על הלקוח לשלם את החשבון עד תום תקופת האירוח,כפי 

שהוזמנה והוסכמה בין הצדדים.

שער חליפין:

ברכישת שרותי טיסות בלבד - החיוב יתבצע לפי שער העברות והמחאות גבוה. בכל מקרה 

אחר, יחוייב הלקוח עפ"י שער מזומן גבוהה.

הוא.  כך  לא  באם  מתנצלים  אנו  רצונך.  את  השביע  משק"  ב"כנפי  השרות  כי  מקווים  אנו 

יתר, אך אנו  הביקוש העצום בתקופות מסויימות למבצעים השונים גורם לעיתים לעומס 

עושים כמיטב יכולתנו להמשיך ולשפר בכל יום ומקווים כי בהזמנתך הבאה תוכל/י לחוש 

בשיפור המשמעותי.

אנו נשמח לשרת אתכם בכל הקשור לחופשותיכם ונסיעותיכם בארץ ובחו"ל.

"כנפי משק" מתמחה גם בתיירות פנים לרשותנו "בנק חדרים" למלונות בכל רחבי הארץ.

סיבסוד חברי איפ"א

סיבסוד חברי איפ"א על ידי אירגון איפ"א,הינו באחריותו הבלעדית של הארגון ופועל בשיטת 

"כל הקודם זוכה".כנפי משק תור בע"מ אינה אחראית בשום מקרה ו/או אופן למתן הסיבסוד 

האמור.

תנאים והגבלות ניתן להשיג במשרדי החברה.
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המשטרה העמידה מקרב שורותיה לא מעט סופרים ומשוררים. חלקם 
הזמן,  כל  כתבו  וחלקם  יפרוש  עת  לרשותו  יעמוד  שהזמן  עד  המתין 
לביטאונים, חוברות, ספרים. חלק מהכותבים המוכשרים הללו נמצאים 
סביבנו כל הזמן ואתה תוהה, למה לקח להם כל כך הרבה זמן לפרסם 

הדברים בספר.
נפל בחלקי לקרוא שני ספרים חדשים שנכתבו על ידי שני אנשי משטרה 
בגמלאות, את גבי נובל אני מכיר שנים רבות וסיפורים רבים פרי עטו, 
התפרסמו בתקשורת המשטרתית. את אתי שחר, אותה הכרתי כקב"טית 

בה"ד מג"ב בבית חורון, קראתי לראשונה וזה גם ספרה הראשון.
והוא  "קווים"  בהוצאת  יצא  בג'ינס"  "אזיקים  נובל:  גבריאל  של  סיפרו 
עוסק בעברו המשטרתי של נובל בימ"ר תל אביב, ובתחילת הדרך כמדור 

המרכזי של משטרת תל אביב.
לא הרבה יודעים, אך לנובל יש עבר משטרתי הונגרי, אביו אלפרד נובל, 
היה קצין משטרה בבודפשט. למשטרה התגייס ב-1969 כחוקר ועלילותיו 
הרקע  את  מהווים  במשטרה,  ביותר  והמרתקות  הססגוניות  ביחידות 
לסיפוריו. הכתיבה המרתקת, מתובלת בהומור רב ושפה המשלבת את 

הלקסיקון המשטרתי עם הסלנג העברייני.
סיפרו מתחיל במשפט: "עבודת הבילוש היא עבודה של גברים..." ומהר 
מאוד הוא מוצא את עצמו כבן זוג לבלש ותיק, בתפקיד אישה משופמת, 

בהמתנה לתוקפים הפוטנציאלים בחוף תל ברוך.
גם היסטוריה משטרתית, חברים, שיטות  יש  בצד הסיפורים הקצרים, 
עבודה, אמצעים ושלל המצאות. בוגרי המדור המרכזי וימ"ר תל אביב, 
ימצאו כאן שלל רב וסתם חובבי סיפורי משטרה, יתענגו על הסיפורים 
קצרים,  מסיפורים  בנוי  שהוא  בכך,  הספר  של  יתרונו  והפיתולים. 
הנשזרים יחד לכדי תמונה רחבה של עבודת המשטרה בתחום הבילוש 
קריאה  מחייב  ואיננו  עצמו  בפני  עומד  סיפור  כל  זאת  ועם  והחקירות 

לינארית מהעמוד הראשון ועד הסוף, ברצף.
הספר משעשע, מאפשר הצצה להיסטוריה המשטרתית מזווית אישית 
ומחוייכת. בספר תמצאו צילומים רבים, איורים פרי עפרונה של מירה 

שטרן, ששירתה שנים רבות במד"ריה של המכללה לקצינים בכירים.
סיפרה של אתי שחר: "פסיעות בשביל החלב" שיצא בהוצאת "אופיר" 
פני  על  מתרחש  הסיפור  אחר.  מכיוון  אך  בהיסטוריה,  עוסק  הוא  אף 

מחצית מהמאה העשרים ותחילתו בירושלים של שנות ה-50.
קטנה,  ילדה  בעיני  ה-50  שנות  של  ירושלים  ברחובות  נעה  העלילה 
התוודעות לשואה, החיים בירושלים ובאירופה. הספר כתוב בגוף ראשון, 
חושפני ומעיד על קווי הדמיון בין יצירי הדמיון לאבני הדרך של המחברת. 
הראשון  סיפרה  שזה  סופרת  ועבור  קולחת  השפה  מרתקות,  הדמויות 
המתארת  בוטחת  יד  ניכרת  ילדים(  ספרי  שני  כתבה  )אתי  למבוגרים 
ומרתקת. לא אקלקל לכם את  ובצורה חיה  סיפור על פני שנים רבות 
מובילים  והסיפורים  אחד  מסיפור  יותר  בספר  יש  אך  הקריאה,  חדוות 
עלילה  ההופכים  תבלינים  ושאר  צרות  סטייה,  תסכול,  אהבה,  בשבילי 

טובה לספר טוב ומרתק.
אתכם  ולשתף  וגמלאים  שוטרים  של  לכישרונות  ביטוי  לתת  נשמח 

בעלילות ומעלולי חברינו ובמיוחד המוכשרים שבהם.


