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הישראליים  הביטחון  גורמי  הצליחו  בהם  רבות  שנים  לאחר 
למנוע ולסכל פיגועי טרור רבים שיועדו כנגד מטרות ישראליות 
בארץ ובחו"ל, היינו עדים לפיגוע רצחני כנגד תיירים ישראליים, 
רובם בני נוער, בבולגריה. אני בטוח כי שירותי הביטחון ישימו 

ידם על מבצעי הפיגוע ושולחיהם.

בעת האחרונה היינו עדים להפגנות הן על רקע מה שמכונה 
משטרת  החרדים.  גיוס  סוגיית  רקע  על  והן  המחאה"  "גל 
ישראל נאלצה להתמודד עם מצבים לא פשוטים אלה על מנת 
הסדר  על  לשמור  ומאידך  להפגין  החופש  את  מחד  לאפשר 

הציבורי ובטחון הציבור.

לאסון  בהתייחס  המדינה  מבקר  דו"ח  התפרסם  לאחרונה 
הכרמל. הדו"ח העלה שוב על סדר היום את האירוע הטראומטי 
בו איבדו את חייהם 43 אנשי בטחון, מתוכם 37 סוהרים ו- 3 
הן במשטרה  יוסקו  אני מניח שהמסקנות הנדרשות  שוטרים. 
ובשב"ס והן הדרג המיניסטריאלי, על מנת שטרגדיה מסוג זה 

לא תחזור.

כידוע, עבר לפני מספר חודשים בכנסת התיקון לחוק שירות 
המדינה )גמלאות( אשר איפשר מתן מקדמות שונות לגמלאי 
תשלומי  של  למדד  ההצמדה  חשבון  על  והשב"ס  המשטרה 
בכנסת  התקבל  לאחרונה  הגמלה.  עודכנה  גם  וכן  הגמלאות 
גם את שכר  )גמלאות( המצמיד  שירות הקבע  לחוק  התיקון 
לקבלת  עמלים  ישראל  ומשטרת  שב"ס  למדד.  צה"ל  גמלאי 
צה"ל.  לגמלאי  להשתלם  שאמור  למה  בהתאם  ההפרשים 
בביטאון סקירה מאת החתום מטה בנושא זה, כמו גם בנושאים 

אחרים לרבות תביעת האי-קביעות,.

בתחילת ספטמבר ייערך בישראל הקונגרס העולמי של איפ"א. 
באירוע זה צפויים להשתתף מאות חברי איפ"א מרחבי העולם. 
האורחים ישוכנו במלון הרודס באילת, וחלק גדול מהם ישתתף 
טיולים  ויכלול  הכנס  בתום  מיד  שיתקיים  ידידות"  ב"שבוע 
ברחבי המדינה. זהו האירוע הבינלאומי השני הנערך בישראל, 
האירוע  הישראלי.  לסניף  פעילות  שנות   50 לציון  נערך  והוא 
25 שנה של  הקודם היה כנס עולמי שנערך בצמוד לחגיגות 

הסניף הישראלי.

במהלך הקונגרס ייערכו בחירות לנשיאות העולמית של איפ"א. 
לכהן  הזכות  לי  היתה   )1997-1991( במהלך שנות התשעים 

כיהנתי  השנייה  בקדנציה  העולמית.  בנשיאות  קדנציות  שתי 
כסגן ראשון לנשיא העולמי. 

לייצוג  שוב  הסניף  זכה  ב-2009  ממושכת,  הפסקה  לאחר 
כאשר שרון גל נבחרה כסגנית שלישית לנשיא העולמי.

העולמית.  בנשיאות  שנייה  לקדנציה  בחירה  לה  מאחלים  אנו 
במהלך הקונגרס ייחשף בול רשמי לציון הארוע.

בימים אלה נערך בכנסת טקס, על ידי השדולה למען השוטר 
והסוהר, במהלכו הוענקו פרסי מפעל חיים, הן לנשיא איפ"א 
ישראל מר יעקב טרנר והן לנשיא איגוד הגמלאים מר דוד עטר. 

אנו מאחלים לשניהם בריאות טובה והמשך עשייה פוריה.

בעניין  ובמיוחד  החוץ  קשרי  בנושא  סקירה  ניתנת  בביטאון 
חילופי המשלחות - אירוח המשלחות השונות בישראל ורשמים 
מהביקורים במדינות השונות, כמו גם קבוצות מקצועיות ויחידתיות.

גם בתחום קשרי החוץ מנוצל היתרון לגודל של ארגון איפ"א 
ישראל, על ידי מבצעי טיולים מאורגנים מוזלים ליעדים שונים 

בחו"ל - טיולים בהם משתתפים מאות מחברי הארגון.

הכוח הכלכלי של הארגון מנוצל בעיקר למגוון מבצעי הוזלה 
ברשתות השונות, כולל רשתות המזון, כניסה לאירועי תרבות 
ונופש, מבצעים באתר ההטבות, כרטיס "איפ"א-קארד" וכיוב'. 

תקופת הקיץ לוותה במבצעים רבים של תרבות וימי משפחה, 
מבצעים שנוצלו על ידי אלפי חברים.

בביטאון סקירה על הפעילות בסניפים השונים של השוטרים, 
הסוהרים, אנשי משמר הגבול והגמלאים. זו ההזדמנות להודות 
וממרצם  מזמנם  המשקיעים  איפ"א,  של  הרבים  לפעילים 
נכונות  שהביעו  לפעילים  מראש  ותודה  הארגון  חברי  לטובת 

לסייע באירועי הקונגרס ושבוע הידידות.

לאחל  ההזדמנות  וזו  חדשה  שנה  של  בפתחה  נמצאים  אנו 
לכל חברי איפ"א שנת בריאות, שנת שגשוג, שנה בה יתגשמו 
המאוויים האישיים והמקצועיים של כל אחד מאיתנו, שנה של 

תנופת פעילות בארגון.
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יעקב טרנר

דבר הנשיא
יעקב טרנר, נשיא איפ”א ישראל

חברים יקרים,
בעת  לא  אנחנו  הפלמ”חניקים.  שרו  הסער..”  יהום  “מסביב 
ההיא אבל דומה כי המבוקה והמבולקה סביב הומים וגועשים, 
וכאן בפינה של ישראל היפה, יש עשיה ענקית לתועלת מדינת 
וגמלאים.  בשירות  איפ”א  חברי  ישראל,  משטרת  ישראל, 
רוקדים סביב מדורות, אבל שולחים  לא  אולי  שמורת טבע. 
קבוצות  לחו”ל.  וקבוצות  במשלחות  איפ”א  חברי  מאות 
ספורט לתחרויות בינלאומיות, חברי איפ”א לאירועים חגיגיים 
ספורט  לקייטנת  ילדים  קבוצת  בעולם.  רבים  במקומות 
בגרמניה, משלחת בני נוער לכנס הנוער הבינלאומי בצ’כיה. 
השנה הפקנו לקחים רבים מהפעילות בשנה שעברה, בעיקר 
הדגשים  שונו  חדשים,  נהלים  נכתבו  החוץ,  קשרי  בתחום 
הפעילות  מאוד  הורחבה  רשמיות,  במשלחות  ומהתמקדות 
בתחום הוצאת קבוצות לחו”ל. דגש מיוחד הושם על קבוצות 
יחידתיות, מקצועיות וטריטוריאליות. השינוי מאפשר הגדלה 

דרמטית של כמות החברים היוצאים בשנה לחו”ל.

גולת הכותרת של פעילות איפ”א ישראל השנה היא הקונגרס 
הקונגרס  קיום  עצם  באילת.  בספטמבר  שיערך  העולמי 
בישראל, מהווה הצלחה בלתי רגילה לסניף ישראל. ההחלטה 
התקבלה לפני ארבע שנים, בשנה קשה בה התנהל מבצע 
יגיעו נציגים מ-65 מדינות  יצוקה” בדרום. לישראל  “עופרת 
מתקיים  בהמשך  באילת.  הקונגרס  לשבוע  אורחים  וכ-430 
הקונגרס  אורחים.   420 מעל  יגיעו  אליו  שאף  ידידות  שבוע 
הוא האירוע החשוב ביותר באיפ”א בעולם והוא מתקיים אחת 
לשלוש שנים. במסגרתו מתקיימות בחירות לנשיאות הארגון. 
יש מועמדת, שכבר ממלאת תפקיד של סגן נשיא  לישראל 
בינלאומי, גל שרון. גל הביאה להישגים בלתי רגילים לאיפ”א 
ההצטיינות  גביע  העולמי,  המשטרה  פרס  כולל  ישראל, 
בספורט, שלוש פעמים ואף הייתה שותפה להחלטה להבאת 

הקונגרס העולמי לישראל.

לסיוע  ונרתמו  לאומית  חשיבות  בעל  אירוע  הוא  הקונגרס 
תקשורת.  ואף  בט”פ  התיירות,  החוץ,  ממשרד  ושותפות 
ישראל.  לאיפ”א  שנה   50 אירועי  רשמית  יפתחו  בקונגרס 
ישראל  מדינת  של  רשמי  בול  חשיפת  יהיה  המרכזי  הטכס 
שר  בהשתתפות  מיוחד  באירוע  ייחשף  והוא  האירוע  לציון 

התקשורת.

מרכזיות איפ”א ישראל בעולם באה לידי ביטוי בהשתתפות 
בפורומים המרכזיים המתקיימים באזורים שונים, הזמנות לכל 
שותפות  בעולם,  סניפים  של  המרכזיים  והאירועים  החגיגות 

משמעותית בנשיאות העולמית ובוועדות הבינלאומיות.

בפגישות הרבות שקיימתי סביב הקונגרס העולמי באה לידי 
בפגישתי  לפעילותינו.  השותפים  הגורמים  כל  הערכת  ביטוי 
והערכה  תמיכה  הביע  הוא  דנינו  יוחנן  רנ”צ  המפכ”ל  עם 
לבט”פ  השר  עם  גם  כך  ובעולם,  בארץ  איפ”א  לפעילות 
לגבי  לסיוע  נוספים שירתמו  וגורמים  איציק אהרונוביץ  ח”כ 

הקונגרס. סיוע שיקרין גם על המשך שיתוף הפעולה.

ישראל  משטרת  עם  הוא  ביותר  החשוב  הפעולה  שיתוף 
והמפכ”ל מינה את ראש אג”ם ניצב ניסים מור להיות הממונה 
הקונגרס  לעניין  איפ”א  עם  המשטרה  של  הקשרים  על 
עם  הדוק  בקשר  נמצאת  בעניין  המטפלת  והוועדה  העולמי 

נציגי המשטרה הרלוונטיים.

קציני  אחר,  פן  גם  יש  ישראל  משטרת  עם  הפעולה  שיתוף 
ממ”זים, סממ”זים, ממ”רים  אגפים,  ראשי  בכירים,  משטרה 
שותפו בפעילות הארגון, כראשי משלחות רשמיות של איפ”א 
ובנושאים כמו ארגון קבוצות מחוזיות ואגפיות ליציאה לחו”ל, 
קבוצות ילדים ופעילות ספורט, הווי, תרבות, טיולים ומסיבות.

מרכזית  מחוזקת,  היובל שלה,  לשנת  נכנסת  ישראל  איפ”א 
בפעילותה הבינלאומית, מרכזיות התורמת לכל חבר איפ”א 
היוצא לחו”ל במסגרת הארגון, אם במשלחת, קבוצה, נבחרת 
בודדים  ונסיעת  מקצועית  קבוצה  נוער,  בני  ילדים,  ספורט, 

ומשפחות.

אני מאחל לכולנו שנת יציבות
ופעילות מבורכת

שתמשיך את התנופה הגדולה
בה אנו נכנסים לשנת ה-50 לאיפ”א ישראל.
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דבר סגן הנשיא
שובל יעקב, סגן ומ”מ נשיא איפ”א ישראל

חברים וחברות יקרים,
אשר   2012 שנת  של  הראשונה  המחצית  של  בסיומה  אנו 
קשרי  בתחום  איפ”א.  חברי  לרווחת  פעילויות  מגוון  סיכמה 
ע”פ  בחו”ל  ישראל  איפ”א  את  לייצג  שיצאו  משלחות  החוץ, 
המשלחות  ראשי  שבראש  באיפ”א  הקיימים  הקריטריונים 
החלטה  ישראל.  משטרת  של  הבכירה  הקצונה  את  הוצאנו 
שיש לה משמעות בהידוק הקשרים בין איפ”א לסגל הפיקוד 
בארץ,  מחו”ל  משלחות  אירוח  ישראל.  משטרת  של  הבכיר 
יעדים ע”פ קביעה של רכז הנסיעות  טיולים מאורגנים למס’ 
בקבוצות של עד 50 איש מכל מחוז בסבסוד של כ-100 דולר 
להצלחה  שזכו  מאורגנים  טיולים   3 להוציא  הספקנו  לחבר. 

רבה ולתגובות מאוד חיוביות.

והתמקדנו  התפיסה  את  השנה  שינינו  אנו  התרבות  בתחום 
דבר  ארצית,  בפריסה  המשפחתית  ברמה  באירועים  יותר 
עם  איפ”א  חברי  מאות  בהשתתפות  רבה  השפעה  לו  שיש 
רצונם. אתר ההטבות של איפ”א  בני משפחותיהם לשביעות 
לתדמית  רבה  השפעה  לו  יש  לאן”  “מגה  חברת  שמובילה 
הארגון והרחבת סל התרבות לחברי איפ”א ובני משפחותיהם. 
שנה הבאה נמשיך להשקיע ולשפר את מגוון הפעילויות בכל 

התחומים הקיימים.

הוספת  הינו  השנה  טיפלנו  בהם  החשובים  הפרויקטים  אחד 
דבר  החברים  לרווחת  הנחה  באחוזי  המזון  ברשתות  קנייה 
שיכול להביא להוזלת ההוצאות השוטפות של החברים. מגמה 
חדשות  מזון  רשתות  ולהוסיף  להרחיב  מנת  על  תמשך  זו 
בארגון.  החברים  לכל  מענה  לתת  מנת  על  ארצית  בפריסה 
השנה הוספנו רשת מזון חדשה “ויקטורי” בפריסה של כ-20 

סניפים.

מבצעים  כגון:  הארגון  של  השוטפות  בפעילויות  נמשיך  אנו 
באתר ההטבות, חגיגות קיץ וימי משפחה, שי שנתי באמצעות 
אחרונה  משלחת  השנה,  ראש  לקראת  קארד  איפ”א  כרטיס 
משלחת  ואירוח  באוקטובר  לפולין  שתצא   2012 לשנת 
טטרסטאן בישראל, הוצאת שני נערים/ות לכנס הנוער בצ’כיה 
 2012 בספטמבר  העולמי  הקונגרס  אירוח  הכותרת  וגולת 

שיערך באילת.

הקונגרס העולמי יתקיים בחודש ספטמבר בהשתתפות נציגים 
יתקיים  הקונגרס  בתום  אורחים(.   420 )מעל  מדינות  מ-65 
“שבוע ידידות” שבו אנו נציג את מדינת ישראל על כל אתריה 
מדינת  את  ישווק  ספק  שללא  חווייתית  בצורה  ההיסטוריים 
תדמיתה  לשיפור  רבה  תרומה  ויתרום  מדינות  ב-65  ישראל 
עומד  שאני  הקונגרס  ועדת  ישראל.  מדינת  של  ומעמדה 
בראשה ביחד עם חברי ועדת קשרי חוץ, רואה חשבון, מבקר, 
יועמ”ש, מנכ”ל איפ”א וצוות המנגנון, מטפלים מזה כשנתיים 
בהכנות הנדרשות להצלחת הפרויקט בארץ. הצלחת הקונגרס 
חשובה מאוד זו ההזדמנות להציג את היכולות של סניף איפ”א 
ישראל ברמה הארגונית תוך שמירה על מאזן כספי ברגישות 

הראויה.

ישראל,  במשטרת  התומך  חשוב  כארגון  נתפס  איפ”א  כיום 
להידוק  רבות  והיחידות המיוחדות, דבר המסייע  שב”ס מג”ב 
ועדת  במסגרת  הנ”ל.   לארגונים  איפ”א  בין  הגומלין  קשרי 
מנת  על  הנדרש  כל  את  עושים  אנו  והרכישות  הפרויקטים 
לנצל את כח הקנייה דבר שיוביל לחיסכון בהוצאות הכספיות 
לא  מאמצים  עושים  אנו  ואיכותיים.  מוזלים  מוצרים  ברכישת 
בקרה  תוך  בשקיפות  הפעילות  את  להציג  מנת  על  מעטים 
ורגישות בכל הקשור להוצאות כספיות של הארגון ואנו יכולים 
להעיד על כך שהמאזנים חיוביים והארגון לא נמצא בגירעונות, 

דבר המעיד על חוסנו של הארגון ותכנון נכון של ההוצאות.

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

בארגון לרווחת החברים.

לרגל ראש השנה אני רוצה לאחל חג שמח
לכל חברי איפ”א ובני משפחותיהם 

שנת שלום וביטחון.
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תשלום הפרשי עבר לגמלאי המשטרה והשב”ס 
שירות  לחוק  התיקון  חודשים  מספר  לפני  בכנסת  עבר  כידוע 
לגמלאי  שונות  מקדמות  מתן  איפשר  אשר  )גמלאות(  המדינה 
הגמלאים  של  למדד  ההצמדה  חשבון  על  והשב”ס  המשטרה 
משנים עברו וכן עודכנה גמלתם של גמלאי המשטרה והשב”ס.

בשלב הביניים ועד להשלמת המגעים של צה”ל עם האוצר לגבי 
תיקון חוק שירות הקבע )גמלאות( הוסכם על תשלום של מחצית 
מהפרשי ההצמדה שהגיעו לגמלאים עבור השנים 2011-2008. 
)החל מהתקופה בה הוצמדו גמלאות עובדי המדינה למדד ועד 
לסכום של המשרד לבט”פ המשטרה והשב”ס עם האוצר על 

הצמדת הגמלאות למדד(. 

הקבע  שרות  לחוק  התיקון  בכנסת  התקבל  ממש  אלה  בימים 
המדד  לעלויות  צה”ל  גמלאי  שכר  את  גם  המצמיד  )גמלאות( 
כפי  שונות  בתוספות  אותם  ומזכה  הפעילים  לשכר  במקום 

שניתנו לגמלאי המדינה, המשטרה והשב”ס. 

על פי תיקון החקיקה האמור, אמורים להשתלם לגמלאי צה”ל 
2008- התקופות  בגין  ממחצית  יותר  גבוהים  הצמדה  הפרשי 

.2011

המשטרה  לבט”פ  המשרד  כלפי  האוצר  להתחייבות  בהתאם 
בפריסה  לקבל  ושב”ס  המשטרה  גמלאי  כעת  זכאים  והשב”ס 
שתיקבע על פני מספר שנים למעשה כמעט את מלוא הפרשי 

ההצמדות בגין השנים 2011-2008 בדומה לגמלאי צה”ל.

בימים  עמלים  לבט”פ  המשרד  בסיוע  ישראל  ומשטרת  שב”ס 
אלה לממש את השלמת ההפרשים האמורים שיקבעו פורמאלית 
בצו ובטוחני כי יעמדו על מימוש התחייבות האוצר בהקשר זה 

במלואה.

תביעת האי קביעות
שהוגשה  בתביעה  ראשית  עדות  תצהירי  מוגשים  אלו  בימים 
ע”י שוטרים, סוהרים וגמלאים בסיוע כל הארגונים הרלבנטיים 
לתשלום תוספת אי הקביעות ששולמה בצה”ל למרבית משרתי 
הקבע למעט המשרתים בקבע ראשוני החל משנת 2007 ואף 

לפני כן. 

המוסד  גמלאי  בין  מתנהלת  שכבר  מקבילה  בתביעה  כי,  יצוין 
כי  הוא  המתקבל  והרושם  עדויות  נשמעו  האוצר  לבין  והשב”כ 
האוצר ממשיך בתמרוניו ובתחבולותיו למניעת תשלום התוספת 

המגיעה לנו. 

אני מקווה כי המאמץ הרב הנעשה על ידינו ועל ידי עורך הדין 
יזכו  יום  של  ובסופו  פרי  יישא  אברהמי,  ברוך  עו”ד  מטעמנו 
השוטרים, הסוהרים והגמלאים לתוספת זו ששיעורה הינו קרוב 

ל- 7% בשכר לגבי מרבית האוכלוסייה.

אישור רטרואקטיבי של דירוג דש”מ
ודמ”מ לרבני המשטרה והשב”ס 

בהתאמה.   ודמ”מ  דש”מ  בדירוג  זוכו  והשב”ס  המשטרה  רבני 
המתחייבת  התוספת  לשלם  כדין  שלא  תחילה  סרב  האוצר 
וששולם בצה”ל. בעקבות הליך  מהדירוג שניתן לרבנים בצבא 
והסוהר  השוטר  מעמד  לקידום  הארגון  מנכ”ל  שיזמו  משפטי 
)נשות השוטרים( כונסה ועדת מעקב מיוחדת שאישרה תשלום 

הדירוג באופן רטרואקטיבי מהמועד בו החל התשלום בצה”ל.

תודות

מרובים  מאמצים  המשקיעים  קצינים  לציין  ברצוני  זו  בהזדמנות 
פרומית  עו”ד  גנ”מ  וביניהם  השירות  ותנאי  השכר  תנאי  בקידום 
כהן, סג”ד עו”ד נפתלי שמולביץ וסג”ד עו”ד בני פולצ’ק מהשב”ס 

וכן סנ”צ יאיר סער ממשטרת ישראל.

של  רב  מספר  בקידום  מפתח  גורם  הייתה  הברוכה  פעולתם 
המשרתים  הן  נהנו  זו  ומפעילות  האחרונות  בשנים  נושאים 

במשטרה ובשב”ס והן הגמלאים.

עידכונים בנושא שכר וגמלאות
עו”ד חיים שמולביץ, תת גונדר )גימ’(
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עידכונים שוטפים
פייבל לבון, אחראי על המנגנון
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קונגרס העולמי
 2012 בספטמבר  בישראל  השנה  המתקיים  העולמי  הקונגרס 
איפ”א  נשיאות  בפני  שעומדים  המרכזיים  האירועים  אחד  הוא 
וההכנות  התיאומים  בכל  לעמוד  איפ”א  למנגנון  אתגר  ומהווה 
נשיא  סגן  ברשות  הקונגרס  וועדת  באמצעות  עליו  המוטלות 

איפ”א וחברי הנשיאות הנוספים.

בקונגרס כאמור משתתפים 65 מדינות ויהיה בשיתוף משטרת 
ישראל, משרד החוץ וגורמים אחרים.

מנגנון איפ”א עוסק בהכנות אלו מזה כ-3 שנים בתיאום ובהנחיות 
וועדת הקונגרס בנוסף למשימות השוטפות בכל תחומי העשייה 
באיפ”א. איפ”א יעשה את כל הנדרש על מנת לתרום את חלקו 

בהצלחת האירוע לאור חשיבותו למדינת ישראל.

תעודת חבר איפ”א 
 בשנה זו אנו מיישמים את אחד הפרויקטים החשובים לתדמית 
חבר  בתעודת  הישנה  החבר  תעודת  בהחלפת  איפ”א  חברי 
ולשמחתי  שנים  כ-5  מזה  שהובלתי  פרוייקט  זהו  מתקדמת. 
לתעודה זו יש ביקוש רב בגלל חשיבות התעודה והסיוע לחברי 
על  זוכים  אליו  ההדדי  והסיוע  הידידות  במסגרת  בחו”ל  איפ”א 

שוטרי משטרת העולם החברים בארגון. 

פעילות הרכזים בנשיאות
ואירועי  משפחה  ימי  התרבות,  בתחום  הפעילויות  רוב  השנה 
התרבות השונים הותאמו לאור הלקחים משנים קודמות תוך דגש 
על אירועים עממיים לחברי איפ”א ובני משפחותיהם במחירים 
מסובסדים. תחום הנסיעות מטופל ע”י המנגנון ביישום פרסום 
חד  וסיורים  בארץ  נופשונים  בחו”ל  מאורגנים  בטיולים  וטיפול 
יומיים. כנ”ל גם בשאר הפעילויות של הרכזים בספורט, מורשת 
ודת. פעילות זו מפורסמת ישירות לכל יו”ר הסניפים, בפלקטים 

בתחנות המשטרה, באתר איפ”א ובבטאון.

תחום רשתות המזון
אנו ממשיכים להעניק לחברי איפ”א ובני משפחותיהם אפשרויות 
פירוט  בחגים.  בעיקר  משמעותית  בהנחה  מזון  מוצרי  לרכישת 
רשת  את  צירפנו  השנה  זה.  בביטאון  בפרסום  ראה  ההנחות 

“ויקטורי”, רשת מזון עם 20 סניפים ברחבי הארץ.

בכל  לכיסוי  מזון  רשתות  עוד  ולחפש  להמשיך  היא  המגמה 
אינן קשורות לכרטיס  כי רשתות המזון  הארץ. ברצוני להדגיש 

איפ”א קארד. 

משלחות איפ”א
מנת  על  המשלחות  חילופי  את  הקדמנו  המשלחות  בתחום 
לאפשר עיסוק בקונגרס העולמי. במשלחות הנ”ל שולבו קצינים 
ויו”ר סניפים ולשמחתי כל הטיפול בהוצאת המשלחות  בכירים 
שכלל הגרלות והכנות לוגיסטיות כולל תוכניות אירוח למשלחות 
נכנסות, טופל בהצלחה ע”י מנגנון איפ”א עפ”י דרישת הרכזים 

בנשיאות.

משרדים חדשים לארגון
למשרדים  יעברו  איפ”א  משרדי  אוגוסט  סוף  לקראת 
ברח’  הקיימים,  המשרדים  של  קומה  באותה  החדשים 

שארית ישראל 37 יפו.

ולסיום ברצוני לברך את כל 
יו”ר הסניפים וחברי איפ”א ובני 

משפחותיהם, נשיאות איפ”א ואת 
מנגנון איפ”א, בברכת ראש השנה 

שמח והמשך שיתוף פעולה.

פייבל לבון

7 2012

ם
פי

ט
שו

ם 
וני

דכ
עי



דוד אילוז

חדשות איפ”א 
מנכ”ל איפ”א - אילוז דוד

קונגרס העולמי
עד   4.09.2012 בתאריך  העולמי  הקונגרס  יתקיים  השנה 
אחד  העולם.  מכל  מדינות   65 בהשתתפות  באילת,   9.9.2012
ישראל  מדינת  של  לתדמיתה  החשובים  המרכזיים  האירועים 
ומשטרת ישראל. פעילות זו מחייבת עבודת תכנון ברמה גבוהה 
והשקעה שנמשכת כ-3 שנים של ועדת הקונגרס, חברי נשיאות, 

ר’ דסקים, משטרת ישראל וגורמים אחרים.

תרבות הפנאי
חגיגת קיץ באיפ”א ימי משפחה לחברי איפ”א ובני משפחותיהם 
תרבות,  מתקציב  הגדול  הסבסוד  עקב  אוגוסט.  חודש  במהלך 
עצמאי.  באופן  תהיה  וההגעה  הסעות  יהיו  לא  המשפחה  לימי 
האישי/ מתקציבם  לממן  יצטרכו  הסעה  לארגן  שירצו  חברים 

מתקציב הסניף במידה וקיים.

ובני  איפ”א  לחבר  כרטיסים  ל-5  עד  מוגבלים  הכרטיסים 
משפחתו. 

כרטיסים ניתן להשיג באמצעות: 

- יו”ר הסניפים 

- אתר ההטבות - הזמנה ישירות דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי.

-מזכירות איפ”א - העלות למשלוח הכרטיסים ממזכירות       
  איפ”א בדואר רשום לבית החבר בסך 12 ₪. 

  טופס ניתן למצוא באתר איפ”א. )ראה פרסום במדור תרבות(. 

מבצעים באתר ההטבות 

ישנם  בנוסף  תרבות.  מתקציב  מסובסדות  הטבות  מאות  ישנם 
מבצעי קיץ אטרקטיביים: קייקים/פארקי מים/אטרקציות באילת 
ועוד. הזמנת הכרטיסים הן לבודדים בלבד ולא ברמה קבוצתית. 
)ראה  אשראי.  כרטיס  באמצעות  בלבד  האתר  דרך  רכישה 

פרסום במדור תרבות(

שי שנתי 
השי השנתי יוטען לחברים באופן 

אוטומטי בתאריך 15.8.12
ישמרו  היתרות  קודמות,  משנים  היתרות  את  ניצל  שלא  חבר 

לזכותו בכרטיס הנוכחי. 

אנו מבקשים להביא לידיעת החברים שישנה מגבלה בכרטיס – 
הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד 1,000 ₪ 

)ראה פרסום נפרד(

ומעלה   ₪  615.01 סך  על  עומדת  בכרטיס  שיתרתם  חברים 
1.8.12 המועד  לפני  בכרטיס  יתרתם  את  לנצל  חייבים 
את  ינצלו  ולא  במידה   )₪  1,000.01  =  ₪  385  +  ₪  615.01(
עד  במערכת  תישמר  השי  טעינת  ברשותם,  הקיימים  הכספים 
באמצעות  תוטען  מכן  ולאחר  בכרטיס  הצבור  הסכום  לפריקת 

איפ”א.

שימוש ראשוני בכרטיס:
הפעלה  לבצע  עליהם  הכרטיס  את  הפעילו  שטרם  חברים 
או   03-6066229 הטלפוני:  המוקד  באמצעות  ראשונית 

.www.ipa-israel.org.il :באמצעות אתר איפ”א

חברים המעוניינים לברר את יתרתם בכרטיס: 
www.ipa-israel.org.il :אתר איפ”א
מוקד טלפוני ממוחשב: 03-6177808 

הנפקת כרטיס חלופי:
חברים שאין ברשותם כרטיס איפ”א קארד יפנו למזכירות איפ”א 
באמצעות  או   info@ipa-israel.org.il האי-מייל:  באמצעות 
זהות, שם  ת.  ויציינו את הפרטים הבאים:  פקס: 03-6833442 

ומשפחה, מס’ נייד, כתובת מלאה + מיקוד. 

הנפקת כרטיס חלופי עד 30 יום מיום מסירת הטופס למזכירות 
איפ”א.

עלות הנפקת כרטיס חדש לאחר אובדן/גניבה/השחתה – 15 ₪ 
מתקציב הסניף.

ניתן  לא   - להשמידו  יש  הישן  הכרטיס  את  מצא  וחבר  במידה 
לבצע בו שימוש בשל חסימתו מרגע קבלת ההודעה למזכירות 

איפ”א.
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פרויקט רשתות המזון
פרויקט רשתות המזון ממשיך גם השנה לתת סל רווחה מכובד, 

רשתות המזון שבהסכם:

כמעט חינם   
יינות ביתן   

מחסני השוק   
ויקטורי   

המרת השי השנתי ל-500 ₪ 
ניתנת לפעילות כדלקמן: 

לקבוצות מאורגנות לנופשונים בבתי מלון בארץ בלבד
לבודדים לחו”ל בלבד

מפרט הטבות באמצעות כרטיס איפ”א קארדתעודת חבר איפ”א בינלאומית

מידע על אופן המימוש להזמנה ולרכישה )ראה פרסום בבטאון זה(

והוא  קארד  איפ”א  לכרטיס  קשור  אינו  המזון  רשתות  תחום 
תחום נפרד לחלוטין.

תיירות פנים ותיירות חוץ באמצעות חברת דיזנהאוז
הפעילות התעכבה עקב הסכם עם חב’ דיזנהאוז שנכנס לתוקפו 
בתחום  פרסומים  לאתר  תעלה  החברה   .2012 שנת  במהלך 
זו  גבוהה. פעילות  ובאיכות  וחוץ במחירים מוזלים  פנים  תיירות 
מאורגנת על ידי רכז הנסיעות והיא מיועדת לקבוצות ובודדים.  

)ראה פרסום במדור נסיעות(

תיירות חו”ל – פירוט ההטבות
הטבות לקבוצות

רכז  ע”י  המאורגנות  לקבוצות  100י$  בסך  יסובסד  חבר  כל 
הנסיעות.

הטבות לבודדים

המרת השי השנתי מ- 300 ₪ ל-500 ₪ 

לקניית  לזוג  100י$  של  מענק  איפ”א  חברי  יקבלו  לשנה  אחת 
חבילות נופש לחו”ל במחיר מחירון, לא כולל רגע אחרון מסכום 
כולל  ישירות לא  בודדים  1200י$ בהזמנות  מינימאלי של  קניה 

קבוצות, אין כפל מבצעים. 

הנחה של 6% על חבילות הנופש של דיזנהאוז, יוניטל, ישראייר 
ממחיר מחירון.

הנמכרות  אחרות  חברות  של  נופש  חבילות  על   3% של  הנחה 
בדיזנהאוז.

הנחה של 5%-2% על טיסות סדירות.

הנחה של 7% על בתי מלון והשכרות רכב בחו”ל.

תיירות פנים- פירוט ההטבות
הטבות לקבוצות

100 ₪ לחבר איפ”א מרכז הנסיעות.

המרת השי השנתי מ- 300 ₪ ל-500 ₪ 

הטבות לבודדים

של  הנופש  לחבילות  עסקי  לקוח  ממחירי  ייהנו  איפ”א  חברי 
דיזנהאוז שהינם בלעדיים וזולים.

לזוג   ₪ 100 איפ”א מענק לקניה של  יקבלו חברי  אחת לשנה 
בתיירות פנים עבור הזמנות בסכום קניה של 1,500 ₪ ומעלה, 

לא כולל מחיר עסקי ורגע אחרון, בהזמנות בודדים בלבד. 

דף קשר – נציגי חברת דיזנהאוז

מחלקת חו”ל
לילי רודד

טלפון: 02-6213532
פקס: 02-6232892

 lilyr@d-u.co.il :דוא”ל
הדסה מזרחי

טלפון: 02-6213533
 hadasam@d-u.co.il :דוא”ל

יעל מרסיאנו
טלפון: 02-6213534 

 yaelm@d-u.co.il :דוא”ל
אלינה שבד 

טלפון: 02-6213544 
 elinas@d-u.co.il :דוא”ל

מחלקת פנים
אירית הר נוי 

טלפון: 02-6213547 
פקס: 02-6232892 

 irith@d-u.co.il :דוא”ל
רווית לוי

טלפון: 02-6213548
 ravitle@d-u.co.il :דוא”ל

שעדיין  חברים  ישנם  בעיצומו.  נמצא  הפרויקט 
לא קראו את הפרטים על אופן הזמנת התעודה. 
כידוע ניתן לבצע הזמנה לתעודת חבר באמצעות 
ותמונת  הנתונים  שליחת  ידי  על  איפ”א,  אתר 
ההנחיות  פי  על  לפעול  יש  תקינה.  פספורט 
שמופיעות באתר או לחילופין חברים שאין להם 
אפשרות לבצע דרך האתר יכולים לשלוח תמונת 

פספורט באמצעות הדואר. 
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כנס פעילים לאישור תוכניות עבודה

עדכון מאגר הנתונים של איפ”א
במסגרת התייעלות בשיטת ההתקשרות, העברת האינפורמציה ושיפור איכות השירות לכלל 
החברים בזמן קצר וחסכון בהוצאות. אנו מבקשים מכלל חברי איפ”א לעדכן פרטים אישיים 

במידה וישנם, בעיקר בגלל השינויים במספרי הטלפון הניידים של הסדירים. אי העברת 
עדכונים עלולה לגרום לפגיעה בזכויות, מאחר וכל הפעילויות של איפ”א מתפרסמות 
באמצעות ביטאון איפ”א המגיע לבית החברים בדיוור ישיר. וגם באמצעות אתר איפ”א 

www.ipa-israel.org.il :בכתובת

אפשרויות לעדכון פרטים: 
info@ipa-israel.org.il :בדואר אלקטרוני

או באמצעות פקס 03-6833442
השינויים הנדרשים לעדכון הם כדקלמן:

 שינוי כתובת
 שינוי מספר טלפון בית / נייד
שינוי סטטוס מסדיר לגמלאי

מעבר מיחידה ליחידה

אישור  ומטרתו  אביב  תל  במחוז  השנה  נערך  הפעילים  כנס 
הוא הפרלמנט של  כנס הפעילים  איפ”א.  תכניות העבודה של 
הארגון, בעוד שלנשיאות יש תפקיד אופרטיבי בדומה לממשלה. 
חברי  שאינם  ורו”ח  יועמ”ש  מבקר,  יש  הללו  המערכות  בצד 
לייעץ  ותפקידם  הפעילים  כנס  ידי  על  מאושרים  הם  איפ”א. 

ולפקח על הארגון.

בין הנושאים המרכזיים בהם עוסק הארגון השנה, הוא הקונגרס 
העולמי.

לעניין זה יוחד תקציב נפרד, מאחר וחלק גדול מהעלויות ממומנות 
על ידי הנשיאות העולמית ועל ידי האורחים שיגיעו לישראל. 

החלטות  קבלת  שלו,  העיקרי  לייעוד  מעבר  פעילים,  כנס 
ואישורים, מהווה מקום מפגש בין חברים חברי איפ”א מכל 

הארץ.

תכניות העבודה של הארגון חולקו לכל הפעילים ויושבי ראש 
הסניפים. 
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שי שנתי 2012
כרטיס איפ”א קארד יוטען בסך 385 ₪ ביום 15 לאוגוסט 2012

הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד 1,000 ₪.

חברים שיתרתם בכרטיס עומדת על סך 615.01 ₪ ומעלה חייבים לנצל את היתרה בכרטיס לפני טעינת 

שי שנתי 2012 )615.01 ₪ + 385 ₪ =1,000.01 ₪(. במידה ולא ינצלו את הכספים הקיימים ברשותם, טעינת השי 

תישמר במערכת עד לפריקת הסכום הצבור בכרטיס ולאחר מכן תוטען באמצעות איפ”א.

הפעלה איך אני מפעיל את הכרטיס? לבצע  עליהם  הכרטיס  את  הפעילו  שטרם  חברים 
אתר איפ”א: www.ipa-israel.org.ilראשונית באמצעות: המוקד הטלפוני: 03-6066229
בדף הבית תחת הכותרת שי שנתי )לשוניות צד ימין(

לחיצה על הכותרת “הפעלת כרטיס איפ”א קארד”

הטעינה מתבצעת לאחר 2 ימי עסקים במידה וקיימת יתרה בכרטיס.
לכן, אין צורך לבדוק יתרה מיידית לאחר הפעלת הכרטיס.

איך אני מברר יתרה בכרטיס?

ארגון השוטרים

הבינלאומי

123456

cvv123

בתוקף 02/2015

ישראל ישראלי

6584 8888 6701 4580

www.ipa-israel.org.il

אתר איפ”א:

www.ipa-israel.o
rg.il

שי  הכותרת  תחת  הבית  בדף 

שנתי )לשוניות צד ימין(

“הפעלת  הכותרת  על  לחיצה 

כרטיס איפ”א קארד”

יפתח מסך חדש

בו יש להזין את הפרטים.

מוקד טלפוני ממוחשב:

03-6177808

חברים שאין ברשותם כרטיס איפ”א קארד יפנו למזכירות איפ”א במייל: info@ipa-israel.org.ilאבד לי הכרטיס/אין לי כרטיס... מה עלי לעשות?
עלות הנפקת כרטיס חדש לאחר אובדן/גניבה/השחתה - 15 ₪ מתקציב הסניף.• הפקת כרטיס חלופי עד 30 יום מיום מסירת ההודעה למזכירות איפ”א.או באמצעות פקס: 03-6833442 ויציינו את הפרטים הבאים: ת.זהות, שם ומשפחה, מס’ נייד, כתובת מלאה ומיקוד.

חבר המבצע חסימת כרטיס דרך המוקד של “לאומי קארד” בשל אובדן/גניבה/השחתה מחויב לדווח במיידי לאיפ”א.

זכאות לקבלת השי
מצטרפים חדשים: כל מצטרף חדש לארגון שיצטרף עד לתאריך 31.8.12 זכאי לשי שנתי 2012, וזאת 

בכפוף להתחייבותו לחברות בארגון לשנתיים.

חברים ותיקים: הזכאות לשי השנתי ניתנת לחבר איפ"א אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון, דהיינו: 

עד תום דצמבר 2012, וזאת מאחר ותקציב איפ"א הינו שנתי. קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות 

מצדו להישאר בארגון עד תום השנה. במידה והחבר יפרוש קודם לכן לא יוחזר לו כספו.

שמות הרשתות למימוש השי

בהתאם לאמור בתקנון השי הנמצא באתר איפ"א וזאת לאור השינויים שחלו ברשתות ובתקנון  *לא כולל רשתות מזון

איפ”א - איתך ובשבילך כל השנה



חברי הארגון יוכלו לבצע רכישה במהלך השנה בסכום שלא יפחת מ-500 ₪

ועד לסכום של 6000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 8%

הכרטיסים יסופקו בסניפים המפורטים מטה, באמצעות הקופאית הראשית בכל סניף, בימים א’-ה’ 

בין השעות 08:00-16:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00. 

הזמנת הכרטיסים ע”י החברים תבוצע באמצעות טופס, אשר יועבר למחלקת “תווי קניה” 

באמצעות פקס מספר: 15389330202. 

התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת “כמעט חינם” בעת איסוף התווים בקופה הראשית, באמצעות 
כרטיס אשראי )עד 2 תשלומים( או במזומן בלבד. 

הכרטיסים יסופקו לאחר 7 ימי עסקים מהתאריך בו נשלחה ההזמנה בסניף המבוקש. 

טופס הזמנה ניתן להוריד מאתר איפ”א בכתובת:

www.ipa-israel.org.il  או בפנייה למזכירות איפ”א

סניף כוכב יאיר מרכז מסחרי רח' דרך המרכז 4 כוכב יאיר סניף רמלה רחוב קלאוזנר 10 רמלה    
סניף בית שמש שדרות יגאל אלון )מרכז ביג( ב"ש סניף תל אביב נחלת יצחק 20  ת"א)מגדלי ת"א(   

סניף אור יהודה המפעל 13 אור יהודה סניף עפולה קהילת ציון 1     
סניף טבריה יהודה הלוי 113 טבריה סניף אשדוד מרכז טימול רח' גיא אוני רובע ט'   

סניף רחובות אופנהיימר 10 רחובות קרית המדע סניף מגדל העמק רמת יזראל 11 מרכז מסחרי  מגדל העמק 
סניף עתלית רחוב הרדוף )מרכז מסחרי( סניף טירת הכרמל קרן היסוד 2 טירת הכרמל   

סניף נצרת עילית רחוב היצירה 12 נצרת עילית אזור תעשיה ג' סניף מודיעין ישפרו סנטר מרכז מודיעין שד' המלאכה 121  
סניף קריית ביאליק שד' חן 1, ליד הקריון, קריית ביאליק סניף רמלה - לוין רח' אבא אחימאיר 1, קרית-מנחם, רמלה 

סניף אור עקיבא רח' האילן 2, א.ת. צפוני אור-עקיבא סניף יבנה - רח' המיסב 7, א.ת. יבנה    
סניף תל ציון רח' אהבת ציון, פינת קהילת יעקב, מרכז מסחרי סניף פ"ת - ירקונים רח' ירקונים 50, פ"ת   

סניף בית אל רח' הראי"ה 34, בית אל סניף כוכב יעקב רח' הכסף 1, כוכב יעקב   
סניף נהריה רח' הגדוד העברי 21 סניף קרית אתא רח' ההסתדרות 247, קרית-אתא  

סניף נתיבות רח' בעלי המלאכה 11 סניף מתן רח' הדר 84     
סניף טבעון, קק"ל 16, קרית טבעון סניף פתח תקווה רח' חיה פינשטיין 11    

סניף ראשל"צ, השירה העברית 10, ראשון לציון סניף קדימה, החסידה 2, קדימה    
סניף תמרה-ג'ברי, כביש ראשי שפרעם תמרה, ליד מסעדת גני הגליל סניף צור יצחק, א.ת. מסחרי, צור יצחק    

סניף נצרת, רח' 50/183 שכונת דיר אל חלאט

להתקשרות לסניפים 1-700-550-550 שלוחה 1 רשימת חנויות הרשת: 
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אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3.5%

אחוזי הנחה בתקופת חגי ישראל – 7%  

במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!

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

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

בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד. 

השיטה:

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

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

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪

סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על 1,000 ₪

 רשימת חנויות הרשת: 
סניף להבים - מרכז מסחרי להבים  סניף בית אשל - רחוב בית אשל 1 , באר-שבע             

טל:08-6512520  פקס:08-6512033  טל:08-6280163  פקס:08-6278961,6209587           
סניף אופקים - רחוב הרצל 18/20 , אופקים   סניף נווה זאב - רחוב מאפו 7    

טל:08-9965997  פקס:08-9925593 טל:08-6990920 פקס:08-6990926     
סניף דימונה - מרכז פרץ סנטר דימונה סניף רד"ק - רחוב רד"ק 28 , באר שבע     
טל:08-6555060  פקס:08-6556644 טל:08-6422538  פקס:08-6422308    

תאומים- רחוב המשחררים 100, באר- שבע  סניף האורגים - רחוב האורגים 7 , באר-שבע    
טל: 08-6270802 פקס: 08-6236470 טל:08-6450088  פקס:08-6450078    

מרלוג-מחסן מרכזי קרית יהודית 401, באר-שבע סניף מצדה -מבצע עובדה , באר-שבע   
טל: 08-6271084,6276989  פקס: 08-6278827 טל': 08-6420054 פקס: 08-6420072   
כהן מחסני השוק בע"מ –משרדים הנהלה ראשית  סניף מחסני השוק רח' ז'בוטינסקי 128רמת- גן    

רח' בית אשל 1 13פקס: 03-6123249       2012



אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3%
אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל” – 6% במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!

*חגי ישראל – ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, יום העצמאות, שבועות. 
תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד. 

בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד. 

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

הרשת תמכור לחבר “כרטיס הטבה טעון” בקופה ראשית

בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪

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

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪

סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על 1,000 ₪

רשימת חנויות הרשת: 
סניף ראשל"צ - רח' שמוטקין 29  סניף אשקלון חאן - כיכר חאן 33   

טל: 03-9671326/7, פקס: 03-9699410 טל: 08-6728651, פקס: 08-6728653   
סניף חולון קטן)רבין(- רח' דוד שאלתיאל 16  סניף אשקלון צפוני- רח' הפנינים 38, א.ת הצפוני 

טל: 03-5521117, פקס: 03-5521240 טל: 08-6727020 , פקס: 08-6725030  
סניף אשדוד סיטי- רח' הבנים 3  סניף אשדוד צפוני )א.ת יזהר( - רח' האורגים 13  

טל: 08-8677741 פקס: 08-8677742 טל: 08-8566012 פקס: 08-8566733   
סניף רעננה - רח' זרחין 12  סניף חולון גדול- רח' פרופסור שור 36   

טל: 09-7467410, פקס: 09-7467411 טל: 03-5563001, פקס: 03-5563002  
סניף ראש העין - רח' המרץ 13  סניף כפר סבא - רח' השקמה 21   

טל: 03-9042799, פקס: 03-9022502 טל: 09-7681618, פקס: 09-7681623  
סניף אייר פורט - רח' השרון 1  סניף פתח תקווה- רח' בר כוכבא 63   

טל: 03-9736000, פקס: 03-9737000 טל: 03-9042799, פקס: 03-9317088  
סניף מעלה אדומים - רח' צמח השדה 29  סניף נתניה - רח' הפלדה 13    

טל: 02-5909000, פקס: 02-5906000 טל: 09-8612980, פקס: 09-8612981  
סניף אשדוד סיטי )ש.ש.ה( - רח' השייטים 11  סניף חדרה - רח' צה"ל 100    

טל: 08-8558442, פקס: 08-8657934 טל: 04-6898572/3/4, פקס: 04-6898570  
סניף מודיעין סיטי - רח' גינות החולה 76  סניף נתניה בסיטי -  רח' האר"י 12, רמת חן  

טל:08-9702229, פקס: 08-9702211 טל: 09-8859033/4, פקס: 09-8859008  
סניף אשקלון בסיטי - רח' קיבוץ גלויות 5  סניף ראשל"צ בסיטי - רח' חלמונית 29  

טל: 08-6758635, פקס: 08-6725278 טל: 03-9526671, פקס: 03-9526685  
סניף אילת צפוני - רח' ברקת 13  סניף אילת - רח' חטיבת גולני 41   

טל: 08-6349906, פקס: 08-6349907 142012 טל: 08-6339975, פקס: 08-6339974  



חברי הארגון יוכלו לבצע רכישת תווי קניה מגנטיים:

בתקופת “החגים” בתקופת ראש השנה 17.9.12-17.7.12 
בסכום שלא יפחת מ- 500 ₪ ועד לסכום של 6,000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 8.9% 

בתקופות “בין החגים” בין התאריכים 18.9.12 - 24.1.13
בסכום שלא יפחת מ - 500 ₪ ועד לסכום של 3,000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 6.7%

הזמנת הכרטיסים ע”י החברים תבוצע באמצעות טופס הזמנה,
אשר יועבר למחלקת “תווי קניה” לפקס מספר 15388673886

הכרטיסים יסופקו בסניפים המפורטים מטה, באמצעות הקופאית הראשית בכל סניף,
בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00. 

התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת “ויקטורי” בעת איסוף התווים בקופה הראשית, באמצעות כרטיס אשראי 
)עד 2 תשלומים( או במזומן בלבד, בכפוף להצגת תעודת איפ”א.

• הכרטיסים יסופקו לאחר 6 ימי עסקים מהתאריך בו נשלחה ההזמנה בסניף המבוקש. 
• בעת מסירת הכרטיסים אין הכרטיסים ברי תוקף!

• כרטיסים שימסרו עד לשעה 16:00 יהיו ברי תוקף למחרת בבוקר.
• כרטיסים שימסרו לאחר השעה 16:00 ייחשבו לכאלה שנמסרו למחרת.

• כרטיסים שימסרו ביום חמישי לאחר השעה 16:00 או ביום שישי יהיו ברי תוקף ביום ראשון בבוקר.

טופס הזמנה ניתן להוריד מאתר איפ”א בכתובת:  www.ipa-israel.org.il  או בפנייה למזכירות איפ”א

רשימת סניפי הרשת: 
שדרות, סמטת הפלדה 1 גדרה, פינס 3  גן יבנה, הכישור 8 

אשדוד מהדרין, חנה סנש 1 אשדוד, מ. מסחרי י”ב  שד’ שאול המלך  אורנית, מרכז מסחרי 

ראש העין, שבזי 26 בנין יהלום לוד נתב”ג, פסח לב 2 א.ת צפוני  לוד, יוספטל 22 ת. רכבת 

גני תקוה, הכרמל 20 מרכז הבמה אלקנה,  מרכז מסחרי   תל אביב, אחד העם 13 

אשקלון, בן צבי 48 תל אביב, לינקולן 16  כפר סבא, נתיב האבות 14 מרכז שרונה 

קרית גת, הדרום 3 מרכז ביג קרית גת,  הגפן 3 גת סנטר  קרית מלאכי,  ז’בוטינסקי 8 

רמלה,  הרצל 9 קניון ק. הממשלה נתניה,  האורזים 4 
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תרבות איפ”א בתנופה 
אתכם ובשבילכם

לויה יהושע - רכז תרבות

לויה יהושע

חברים וחברות איפ”א היקרים,
מגוון  משפחותיהם  ובני  איפ”א  חברי  עבור  הכנו  הזה  הקיץ 

אירועים במסגרת תרבות הפנאי.

לאירועי  מגוונות  תוכניות  הכנו  תנופה.  של  בסימן   2012 קיץ 
תרבות  מתקציב  מסובסדים  במחירים  ארצית  בפריסה  קיץ 
במטרה להגדיל את סל הרווחה והתרבות לחברי איפ”א ובני 

משפחותיהם.

איפ”א  לחברי  משפחה  ימי  מפורטים  זה  בביטאון  בפירסום 
בחודש אוגוסט. הזמנת כרטיסים ניתן באמצעות אתר ההטבות,  

יו”ר הסניפים ובמשרדי איפ”א.

בנוסף לפעילות הקיץ הוספנו עוד עשרות פעילויות מסובסדות 
ניתן לבצע הזמנות ברמה האישית  באמצעות אתר ההטבות. 

עפ”י הקריטריונים כמפורסם באתר ובפירסום בביטאון זה.

נשפים שנתיים בסניפים
לקראת סיום השנה נקיים נשפים בשיתוף חברי איפ”א ובנות 
סניפים בכל  יהיו בשיתוף שלושה עד ארבעה  הזוג. הנשפים 
מחוז. פעילות זו תתואם עם יו”ר הסניפים ותפורסם לחברים, 
נשפים למגזר הגמלאים יתקיימו בשיתוף איגוד הגימלאים, כפי 

שקיימנו שנה שעברה.

לסיום ברצוני לברך את חברי איפ”א ובני משפחותיהם בברכת 
חג שמח ובילוי נעים.

ניצול  אנו מצפים להשתתפות מקסימאלית של החברים תוך 
זכויותיכם לבילוי הקיץ עם המשפחה במחירים מוזלים.

בילוי נעים

א
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ת 
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הכרטיס תקף למועד האירוע בלבד.  
ניתן לרכוש עד 5 כרטיסים במחיר חבר איפ”א לכל חבר. 

ביטול כרטיסים יתאפשר רק במידה והכרטיס יגיע למזכירות איפ”א שבוע לפני מועד האירוע. 
רכישת הכרטיסים באמצעים הבאים: 

יו”ר הסניפים.    .1
אתר ההטבות איפ”א )כניסה דרך אתר איפ”א(.     .2

 info@ipa-isarel.org.il :מזכירות איפ”א באמצעות: פקס: 03-6833442/אימייל    .3
ולציין את הפרטים הבאים: פרטי החבר )ת”ז/שם/נייד(, פרטי אשראי )מס’ אשראי/תוקף(    

כמות כרטיסים חבר/אורח )טופס ניתן למצוא באתר איפ”א(.  

אתר איפ”א:

www.ipa-israel.org.il

במסגרת פעילויות התרבות לשנת 2012 אנו מקיימים ימי המשפחה לחברי איפ”א, בנוסף לפעילויות 
והאטרקציות המסובסדות באתר ההטבות. אירועי יום המשפחה מתקיימים בפריסה ארצית ומסובסדים 

באופן משמעותי, על מנת לאפשר השתתפות מרבית לרווחת חברי איפ”א ובני משפחותיהם.

מאחלים לכולכם בילוי נעים ומהנה.
בברכה,

לויה יהושע, רכז תרבות
בשם נשיאות איפ”א ישראל 

ימי משפחה להנאתכם - חודש אוגוסט
חגיגת קיץ באיפ”א

נווה מדבר 
)נגב צפוני-ליד משאבי שדה(

חוף גיא
)טבריה(

שפיים
)השרון-קיבוץ שפיים(

ימית ספארק המים
)חולון(

 2.8.12
שעות פתיחה: 09:00-16:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 30
)כרטיס כניסה + קרטיב(

כרטיס אורח:
60 ₪ כרטיס כניסה + קרטיב

מחיר קופה לצרכן: 69 ₪
חייב בכרטיס מגיל 3 

 8.8.12
שעות פתיחה: 09:00-18:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 35
)כרטיס כניסה + קרטיב(

כרטיס אורח:
65 ₪ כרטיס כניסה + קרטיב

מחיר קופה לצרכן: 98 ₪
חייב בכרטיס מגיל שנתיים 

 23.8.12
שעות פתיחה: 08:00-18:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 30
)כרטיס כניסה + קרטיב(

כרטיס אורח:
60 ₪ כרטיס כניסה + קרטיב

מחיר קופה לצרכן: 94 ₪
חייב בכרטיס מגיל שנתיים 

 15.8.12
שעות פתיחה: 09:30-17:00

כרטיס חבר איפ”א: 

₪ 40
)כרטיס כניסה + קרטיב(

כרטיס אורח:
70 ₪ כרטיס כניסה + קרטיב

מחיר קופה לצרכן: 70 ₪
חייב בכרטיס מגיל 3 

הגעה עצמאית בלבד! אין הסעות!  

שימו לב!
הפרסום הנ”ל הופץ בחודש יוני 

לחברי איפ”א באמצעות יו”ר סניפים,
פלקטים בתחנות המשטרה ובאתר 

של איפ”א.
לאור זאת, יש להתייחס לתאריכים 

הרלבנטיים בלבד



קטגוריה             זכאות
עד 5 כרטיסים למבצע אטרקציות אילת 
עד 5 כרטיסים למבצע פארקי מים 
עד 5 כרטיסים למבצע קייקים 

עד 4 שוברים בשנה ארוחת בוקר 
גלובוס 2 כרטיסים למבצע קולנוע 

פעילות  במסגרת 
התרבות לשנת 2012

את  בפניכם  מגישים  אנו 
פעילות התרבות לרבעון הקיץ 

תרבות  מתקציב  מסובסדים  במחירים 
משפחותיהם,  ובני  איפ”א  חברי  לרווחת 

הפנאי  תרבות  במסגרת  הפעילויות  לכל  בנוסף 
המפורסמות באתר ההטבות במחירים מוזלים. 

לקראת הקיץ אנו נפרסם פעילות לרבעון הבא בה ניתן ביטוי 
לאירועים ברמה ארצית: ימי משפחה, יום השוטרת והסוהרת ועוד. 

בשמי ובשם נשיאות איפ”א אני מאחל לכל חברי איפ”א ובני משפחותיהם 
בילוי נעים.

בברכה,     
לויה יהושע – רכז תרבות    

בשם נשיאות איפ”א ישראל    

תרבות איפ”א מבצעים לרבעון קיץ 2012

לפרטים נוספים ולרכישה,
כנסו לאתר ההטבות

דרך אתר איפ”א בכתובת:
www.ipa-israel.org.il

אילת - אייספייס
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 21  ₪ 48 כניסה ילד: 
₪ 26  ₪ 54 כניסה מבוגר: 

אילת - עיר המלכים
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 65  ₪ 99 כניסה ילד: 
₪ 73  ₪ 125 כניסה מבוגר: 

אילת - נייטמר
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 27  ₪ 50 כניסה: 

אטרקציות באילת

מחיר לצרכן   מחיר לחבר
₪ 46  ₪ 94 כניסה: 

₪ 545  ₪ 750 כרטיסיה – 10 כניסות: 

ימית ספארק המים
פארק מיםעד 100 כרטיסים מסובסדים

אילת - המצפה התת ימי
עד 100 כרטיסים מסובסדים לכל אחד 

מחיר לצרכן    מחיר לחברמהכרטיסים
₪ 43  ₪ 69 כניסה ילד: 
₪ 61  ₪ 89 כניסה מבוגר: 
 ₪ 53  ₪ 79 כניסה + אושינריום ילד: 
₪ 71  ₪ 99 כניסה + אושינריום מבוגר: 

אטרקציות באילת

הגושרים
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 30  ₪ 85 רגיל: 
₪ 57  ₪ 105 אתגרי: 

כפר בלום
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 35  ₪ 85 רגיל: 
₪ 59  ₪ 115 אתגרי: 

קייקים
רפטינג נהר הירדן

עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 30  ₪ 79 כניסה: 
₪ 37  ₪ 120 שייט+אומגה: 

קולנוע – גלובוס מקס
עד 100 כרטיסים מסובסדים

קולנוע

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 20  ₪ 39 כרטיס בודד: 

ארוחת בוקר

מחיר לצרכן   מחיר לחבר

ארוחת בוקר זוגית רומנטית
עד 200 כרטיסים מסובסדים

47 ₪שובר זוגי  ₪ 99

אבו קייק
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 30  ₪ 60 כניסה: 

בית הלל
עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 35  ₪ 85 רגיל: 
₪ 59  ₪ 115 אתגרי: 

קייקים
דג על הדן

עד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 30  ₪ 85 רגיל: 
₪ 57  ₪ 115 אתגרי: 

חשוב ביותר!
*הזמנת הכרטיסים הינה לבודדים בלבד ולא לקבוצות

*הזמנה דרך אתר ההטבות בלבד!

כל הקודם זוכה!

נחשונית
פארק מיםעד 100 כרטיסים מסובסדים

מחיר לצרכן    מחיר לחבר

₪ 27  ₪ 86 כניסה: 
₪ 24  ₪ 86 כניסה במבצע עד ה-30.6: 

מחיר לצרכן   מחיר לחבר

₪ 35  ₪ 98 כניסה: 

שפיים
עד 100 כרטיסים מסובסדים פארק מים

שימו לב!
הפרסום הופץ 

לפני מספר חודשים.

מלאי הכרטיסים מוגבל 
עד גמר המלאי. 



לא מאוחר להתחיל בתריאטלון
גיל 39, 4 ילדים, מקצוע תובעני, כתובעת פלילית בתל אביב. 
לא הפריעו למיה וינקלר להפוך לספורטאית, באחד המקצועות 

הקשים ביותר לנשים, תריאטלון. 

אילו  בימים  עסקים.  ומנהל  במשפטים  ראשון  תואר  עם 
בר  באוניברסיטת  במשפטים  שני  לתואר  בלימודיה  ממשיכה 

אילן. 

מונתה  ב-2001  לחקירות.   2000 בשנת  למשטרה  התגייסה 
לתובעת ובמשך עשר שנים עבדה כתובעת פלילית, בתביעות 
רישוי  תובעת  של  תפקיד  מבצעת  האחרונות  בשנתיים  ת”א. 

עסקים, במרחב יפת”ח.

ספורט היה תמיד חלק מחייה של מיה, בגיל 7 התחילה לשחות 
יומיומיים,  אינטנסיביים,  לאימונים  עברה   11 ובגיל  בוינגייט 

19באגודת הפועל נתניה, עד לגיוסה לצה”ל. 2012

ספורט ובריאות בארץ ובעולם
שרון גל - סגנית נשיא עולמי ורכזת הספורט

סניף איפ”א ישראל מוביל את תחום הספורט
 בעולם, זו הפעם השלישית

ההצטיינות  גביע  את  שנה  מידי  מעניקה  העולמית  הנשיאות 
בגביע  זכתה  ישראל  זה.  בתחום  המוביל  לסניף  בספורט 
העולמי  בכנס  השנייה  ובפעם  שנים  ארבע  לפני  לראשונה, 
על  גדול  בפער  הוביל  ישראל  סניף  השנה,  ברומניה.  האחרון 
הסניפים האחרים, אבל מאחר וההמלצה ניתנת על ידי הוועדה 
החברתית הבינלאומית, שאני יושבת הראש שלה, בתפקידי כסגן 
את  להוקיר  העולמית  לנשיאות  השנה  המלצתי  עולמי.  נשיא 
ישראל, אבל להעניק את הגביע לסניף השני אחרי ישראל, כדי 

לעודד סניפים אחרים לקדם את תחום הספורט במדינותיהם.

הגביע יוענק בקונגרס העולמי בספטמבר באילת.
ישראל מובילה בתחום הספורט, מאחר ובשונה מסניפים אחרים 
בעולם, לאיפ”א ישראל יש קשר ישיר ומעורבות בכל פעילויות 
ליגה  תחרותיות,  בקבוצות  ישראל,  משטרת  של  הספורט 
ספורטיאדה,  תחרויות,  אתלטיקה,  קבוצות  עבודה,  למקומות 
טורנירים בישראל ובעולם. לכך ניתן להוסיף יוזמה ייחודית של 

ישראל: ימי ספורט ובריאות לגמלאים. 

מסקירה של הפעילות הספורטיבית בחודשים האחרונים, חלק 
מחוזות  כל  את  כמעט  למצוא  ניתן  השנתית,  מהפעילות  קטן 
רוב  ותחנתיים,  מרחביים  מחוזיים,  באירועים  ישראל,  משטרת 
וסניפי   433 להב  מלמ”ש,  יחידותיו,  על  מג”ב  שב”ס,  יחידות 

גמלאים רבים ועוד היד נטויה.

קשורה  איפ”א  ושב”ס,  ישראל  משטרת  ליחידות  לסיוע  מעבר 
ירי  כמו:  בתחומים  ובעולם  בארץ  ותחרויות  נבחרות  לקבוצות, 

מעשי, אתלטיקה, באולינג, כדורסל, ספורט יאדה.

השנה השתתפו קלעי הירי המעשי בתחרות ירי מעשי במלטה, 
שלומי  זכה  הראשון  במקום  התיכון.  הים  מדינות  לכנס  בצמוד 
מקצועיות  על  רגילים,  בלתי  לשבחים  זכו  הישראלים  דהאן. 
בינלאומי  בטורניר  השתתפו  רגל  קט  נבחרות  שתי  ומיומנות. 
במיורקה שבספרד )ראו כתבה בנפרד( וזכו במקומות מכובדים 

מאוד.

מסע  כולל  בינלאומיים,  במרוצים  השתתפו  מישראל  רצים 
אופניים בארה”ב.

גם הגמלאים לא קופחו, כאשר גמלאי נצרת עילית, בית שמש, 
דליה, עוספיה, עפולה וגליל עליון זכו בימי בריאות וספורט.

בין  אחראית,  העולמית,  בנשיאות  מופקדת  אני  עליה  הוועדה 
בעולם.  איפ”א  של  הבינלאומית  הספורט  פעילות  על  השאר 
נחשפנו  למדנו,  בתפקיד,  אני  בהן  האחרונות,  השנים  בשלושת 
הזה  המידע  שוטרים.  של  ומשחקים  אולימפיאדות  לטורנירים, 
מאפשר היום לעניין את ספורטאי משטרת ישראל ושב”ס למגוון 

גדול של תחרויות ומפעלי ספורט בעולם.

הוועדה שלנו מופקדת גם על הקשר עם מפעל הספורט הגדול 
 World Police&Fire שוטרים:  אולימפיאדת  בעולם,  והידוע 
צפון  בבלפסט  ב-2013  יערכו  הבאות  התחרויות   Games
אירלנד. הנשיאות העולמית של איפ”א תומכת במשחקים ואף 
ונבחרות  ספורטאים  של  ייצוג  שיהיה  נדאג  אנחנו  בהם.  תיוצג 

מאיפ”א ישראל.

אשרון גל
פ”

אי
ט 

ור
פ

ס

מעבר לסיוע ליחידות משטרת 
ישראל ושב”ס, איפ”א קשורה 
ותחרויות  נבחרות  לקבוצות, 
בארץ ובעולם בתחומים כמו: 
ירי מעשי, אתלטיקה, באולינג, 

כדורסל, ספורט יאדה.



השגחתו  תחת  מתאמנת  בתריאטלון,  עוסקת  כשנה  מזה 
המקצועית והמוראלית של סנ”צ חיים סרגרוף, מפקד תחנת 

תא”צ.

ספורט, עבור מיה הוא סוג של ביטוי עצמי, דרך חיים. מחנך 
ויעיל. איכותי  זמן  וניהול  מצוינות  הישגיות,  עצמית  למשמעת 

באותו אופן היא מתייחסת גם לעבודתה המקצועית.

רואה חשיבות חינוכית גדולה בכך שגם ילדיה יעסקו בכל סוג 
של ספורט. שני הבנים הגדולים עוסקים בג’ודו מקצועני ושתי 

הבנות הקטנות מתאמנות בהתעמלות קרקע.

המוטו בחייה: שאיפה למצוינות בכל תחום. למותר לציין שעם 
כל כך הרבה עיסוקים, פעילות, עבודה ולימודים, אי אפשר בלי 

שאיפה למצויינות. 

ההשתתפות בטורניר התאפשרה אודות לאיפ״א ישראל ולמנכ״ל 
העומד בראשה מר דוד אילוז וכל צוותו ובמיוחד מזכירת קשרי 
החוץ הגברת ליאת שלזינגר שליותה אותנו בכל השלבים מרגע 

ההרשמה ועד הסיום. 

כמובן המון תודה לחברת הנשיאות ורכזת הספורט הגברת גל 
שרון ועוזרה אייל שומרון על העזרה והסיוע בכל מה שביקשנו. 

תודה מיוחדת לראש הדסק של גרמניה מאיפ״א מר מיכה מאור 
פרנקפורט  במשטרת  הקצרצר  בביקור  המושלם  התיאום  על 

בגרמניה. 

מסע הטורניר

לאחר הכנות שנמשכו מספר חודשים בסיוע כאמור של איפ״א 
יעל  המקסימה  הנסיעות  וסוכנת  דיזנהאוז  הנסיעות  וחברת 
איפ״א  חברי  ת״א  ממחוז  וקצינים  שוטרים   25 יצאנו  מרקוביץ 

לטורניר במאיורקה בספרד. 

בוקר  לפנות   02:00 3 בשעה  בנתב״ג בטרמינל  המסע התחיל 
של  לכולם  אחידה  פולו  בחולצת  לבושים  הקבוצה  כל  נפגשנו 

איפ״א ועלינו לטיסת לופטנזה לפרנקפורט בגרמניה.

פרנקפורט,  של  הענק  התעופה  לשדה   08:30 בשעה  הגענו 
 7 של  המתנה  בזמן  הייתה  לספרד  שלנו  ההמשך  וטיסת  היות 
שעות ובכדי לא לשרוף זמן וכסף בדיוטי פרי הענק בפרנקפורט, 
נערכנו מבעוד מועד לתיאום ביקור קצרצר בסיוע ראש הדסק 

של גרמניה מטעם איפ״א ישראל מר מיכה מאור. 

מיד בצאתו מהמטוס המתין לנו מפקד תחנת העיר פרנקפורט 
מר הלמוט לוס דרגתו מקבילה לנצ״מ שלקח אותנו הישר למטה 

של משטרת פרנקפורט. 

את הסיור התחלנו בסקירה על בניין המטה שהוא הגדול ביותר 
באירופה ושלל יחידות ממוקמות בו כולל הימ״מ הגרמני, יחידת 

הכלבנים מטווח אלקטרוני משוכלל ועוד. 

ביקור נבחרת מחוז ת״א בכדורגל 
בטורניר במאיורקה ספרד

רפ״ק אורן משולם

בין התאריכים 10/5 ל-16/5, 
השתתפנו בטורניר קט רגל 
וכוחות  לשוטרים  עולמי 
היפה,  באי  בספרד,  הצלה 

פלמה דה מאיורקה. 

בין התאריכים: 10-16/5/12
השתתפנו בטורניר קט רגל 
וכוחות  לשוטרים  עולמי 
היפה,  באי  בספרד,  הצלה 

פלמה דה מאיורקה.
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וקיבלנו  החרום  הטלפוני  למוקד  כולם  עלינו  הסקירה  לאחר 
כמות  במקום,  העבודה  אופי  על  המוקד  ממפקד  סקירה 
את  לנו  הציג  וכן  ובחרום  בשגרה  פעילות  והשיחות,  האירועים 
100 של מחוז  יקרים כמפקד מוקד  המערכות השונות. חברים 
ת״א בתפקידי הקודם אני יכול לומר לכם שאין לנו בכלל במה 
שלא  שלנו  המתקדמות  במערכות  להתגאות  ואפילו  להתבייש 

לדבר על העומס בשיחות ובאירועים לעומתם. 

מיד בסיום הביקור במוקד עלינו למנחת המסוקים הנמצא על גג 
המבנה ונחספנו לנוף עוצר נשימה של העיר כמובן שהצטלמנו 
האוכל של המטה  לחדר  ירדנו  פוזה אפשרית. משם  בכל  שם 
טיב  על  ללמוד  מה  עוד  לנו  יש  חברים  ושם  צהריים  לארוחת 
שחדר  למרות  שנשמר  השקט  ובעיקר  הניקיון  רמת  האוכל 

האוכל היה מלא בשוטרים. 

משם ירדנו לחדר איפ״א המאובזר בשלל מזכרות ודגלונים מכל 
סניף  איפ״א  חברי  כל  נפגשים  לחודש  זה אחת  בחדר  העולם, 

פרנקפורט לארוחת ערב משותפת. 

סיום  לטקס  התחנה  מפקד  של  ללשכתו  חזרנו  הביקור  בסיום 
קצר החלפת מזכרות ותודות וכן לצילום משותף. 

חזרנו לשדה התעופה והמשכנו בטיסת לופטנזה למאיורקה. 
אוטובוס  לנו  והמתין  הספרדי  באי  נחתנו  טיסה  לאחר שעתיים 
מפואר מטעם מארגני הטורניר שאסף אותנו הישר לבית המלון 
הפתיחה  לטקס  הלכנו  ומיד  חדרים  על  התארגנו  שם  ״הליוס״ 

של הטורניר.

מדרום  לו  מחוצה  ואף  אירופה  מכל  כדורגל  קבוצות  שלל 
מירדן.  קבוצה  גם  לנו  בנוסף  התיכון  גם מהמזרח  וכן  אמריקה 
רקדניות  בליווי  פתיחה  מסיבת  התחילה  הפתיחה  טקס  בסיום 

ברזילאיות מוזיקה טובה והרבה אלכוהול. 

למחרת יום שישי בבוקר לא תוכננו לנו משחקים ולכן ניצלנו את 
הכדורגל הספרדית מאיורקה  קבוצת  באימון של  לביקור  הזמן 
בכיכובם של דודו אוואט שלנו ותומר חמד שערכו עם קבוצתם 
אימון אחרון לפני משחק אחרון העונה נגד ריאל מדריד במדריד. 

בסיום האימון ירדנו לכר הדשא והצטלמנו עם השחקנים. 

מאיורקה  העיר  במרכז  לביקור  הזמן  את  ניצלנו  היום  בהמשך 
באזור החנויות ובתי הקפה וחזרנו איך לא עם שלל קניות. 

יומיים  בערב במלון ערכתי שיחת מוטיבציה לשחקנים לקראת 
קשים של משחקים המצפים לנו בשבת ובראשון. 

והשניה  צעירים  קבוצות האחת  הזה השתתפנו בשתי  בטורניר 
ותיקים מעל גיל 35.

יום שבת התחיל בעומס רב של משחקים לשתי הקבוצות כ 7 
בניצוחו של המאמן  משחקים לכל קבוצה כ15 דקות למשחק 
קבוצות  נגד  שיחקנו  ג׳רבי.  ניסים  העבר  שוער  שלנו  האגדי 
היה  והעומס  ועוד  בולגריה  רומניה  אוקריינה  איטליה  מספרד 
משחק  בין  ועיסויים  תחבושות  משחות  טיפולים  ודרש  אדיר 
למשחק. ביום ראשון המשיכו משחקי המוקדמות ובסיום שלב 
2 הקבוצות של מחוז ת״א לשלב שמינית גמר  במוקדמות עלו 

שהוא שלב הנוק אאוט.

שלל הקבוצות מאירופה ודרום אמריקה גילו חיבה רבה מאוד לנו 
הישראלים והרבו להיצטלם איתנו להחליף חולצות כובעים ושלל 
מזכרות. כמובן ששמרנו על מצב רוח והרבה הומור שקירב אליו 
הרבה מאוד מהשחקנים האירופאים היבשים והמאופקים משהו. 
בבית  מאוד  והמכובד  השלישי  מהמקום  עלו  שלנו  הקבוצות   2

קבוצות  על  רבים  ניצחונות  כשבדרך  קבוצות   9 מתוך  שלהן 
קשות מאיטליה ספרד ואנגליה. 

שמינית  שלב  החל  המוקדמות  סיום  עם  בצהרים  ראשון  ביום 
מנצסטר  משטרת  את  הגרילה  הצעירה  כשהנבחרת  הגמר 
עם  בטורניר  דרכה  את  ומסיימת   2-0 להן  ומפסידה  האנגלית 

גביע ניחומים קטן. 

משחק  ולאחר  נווארה  איפ״א  את  הגרילה  הוותיקים  נבחרת 
בתיקו  המשחק  הסתיים   2-0 נבחרתנו  כבר  הובילה  בו  מותח 
2-2 והכרעה בפנדלים. בפנדלים כבר היינו ביתרון שלא הצלחנו 
לממש וההכרעה של פנדל מול פנדל הפסדנו ובזה גם הנבחרת 

הוותיקה סיימה את דרכה וגם היא עם גביע ניחומים קטן. 

מהופעות  מרוצים  אך  תפוסים  שרירים  עם  עייפים  כשכולנו 
מכובדות באירופה נשארו לנו יומיים וחצי בכדי לטייל קצת באי 

ולהנות מיופיו. 

 50 של  בעלות  ליומיים  רכב  שחקנים   4 כל  שכרנו  שני  ביום 
בעיר  גם  טיילנו  לטייל ברחבי האי,  והתחלנו  ליומיים  לרכב  יורו 
בקתדרלה ובארמון וגם הרחקנו עד לקצה האי והגענו לחופים 
פראיים מדהימים ביופיין ולעיירות ציוריות קטנות ונחמדות. ככה 
עברו להן יומיים נחמדים של שיירות רכבים שכורים המטיילות 

בטור ברחבי האי המופלא.

ביום רביעי יום הטיסה חזרה נוצל הזמן לים ולחנויות סביב המלון 
שאירח אותנו בצורה נפלאה למרות היותו רק 3 כוכבים האוכל 

החדרים השירות והבריכה היו בסדר גמור. 
דרך פרנקפורט  ושוב  לופטנזה  הייתה שוב עם  הטיסה הביתה 

הפעם ללא המתנה כשרוב הזמן ישנו עד לנתב״ג.

סניף  איפ״א  לארגון  הודות  יקרים  חברים 
ישראל השתתפנו באחת החוויות הקבוצתיות 
ועל כך שוב תודה  היותר מוצלחות שחווינו 

רבה בשמי ובשם כל חברי לקבוצה. 
תודה מיוחדת לסממ״ז ת״א תנ״צ שוקי זיסו 
מחוז  הכשירויות  קצין  וקנין  אשר  ולרפ״ק 

ת״א על הליווי והתמיכה בקבוצה המחוז.
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ברכת שנה טובה לחברי איפ”א מתחם השרון
צברי אילן ר\כ יו”ר

סניף מתחם השרון שב”ס
 

שנה טובה ומתוקה,מלאה בכל טוב
שנזכה להרבה אושר ושמחה

שנמצא את הרוגע ואת השלווה
שנשאף וגם נגיע הכי גבוה שאפשר

שנזכה לעשות מישהו מאושר
שנצליח בכל הדברים החשובים

שנהיה תמיד שמחים
שנפזר ונקבל אינספור חיוכים
שנפתח צוהר לדברים חדשים
שנזכה לבריאות ולחיים יפים

ושיהיה שלום ושקט עם כולם
ושמחר נקום לעולם פשוט מושלם!
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זוג עבור  יחידה בהשתתפות בני  בתאריך 17/5/12 קיימנו ערב 
סגל ביס”ר צלמון.

באווירה  עצמו  בפני  מיוחד  מקום  הגלילי,  בחאן  נערך  האירוע 
פסטורלית בין הרי הגליל.

גם חברי איפ”א שנהנו מסבסוד מלא של  היו  בין המשתתפים 
האירוע שכלל מוזיקה, אוכל מובחר ותוכנית אומנותית עשירה.

ערב יחידה ביס”ר צלמון
לירז שיטרית - ק. טכנולוגיה – צלמון ם

פי
סני

ערב שוטרות תחנת ראשל”צ
רס”מ פנינית גנון שיין - ע’ יו”ר סניף שפלה ויו”ר תחנת ראשל”צ 

בתאריך 16/2/12 התקיים ערב גיבוש לשוטרות התחנה בביתה 
של החוקרת מאזי באני חברת איפ”א.

של  תרומתן  בזכות  וזאת  עשירה  ערב  ארוחת  נערכה  בערב 
השוטרות בהבאת מאכלים מעשי ידיהן.

נערכה שיחה עם נומרולוג אשר הרצה על התחום בדגשים לכל 
אחת ואחת מהשוטרות.

נערכה פתיחה של קלפים אינדיאניים על ידי מטפלת הוליסטית. 
חברתה  את  להכיר  מהשוטרות  ואחת  אחת  לכל  שתרם  דבר 

לעבודה בצורה שונה ומיוחדת.
תודה רבה למשקיות כ”א שהגו את הרעיון ותרמו רבות לקיום 

הערב הזה. 
מודה אני לסניף איפ”א ישראל על תרומתו הרבה בסבסוד צנוע 

שאיפשר לקיום הערב.



פתיחת שני מועדונים לרווחת גמלאי עכו 
וקריית שמונה

קרנות  בסיוע  מועדונים  שני  נפתחו  ומוצלחת  טובה  בשעה 
איפ”א  יתנו מענה לחברי  גם  ואיגוד הגמלאים, אשר  השוטרים 
וליו”ר סניפי איפ”א שיוכלו לנצל את המועדון בשיתוף עם איגוד 

הגמלאים לרווחת גמלאי איפ”א.

מועדון עכו נפתח בתחנת המשטרה, בפתיחת המועדון השתתפו 
מנכ”ל קרנות השוטרים, סממ”ז חוף, נשיא איגוד הגמלאים, רכז 

גמלאים ואלמנות איפ”א ישראל, יו”ר סניף איפ”א עכו –נהרייה.
איגוד הגמלאים,  נשיא  קריית שמונה, השתתפו  מועדון  פתיחת 
מתחנת  שמונה,  קריית  מעירית  נציגים  השוטרים  מקרנות 
ישראל,  איפ”א  ואלמנות  גמלאים  רכז  שמונה,  קריית  משטרת 
מרר  איפ”א  סניף  יו”ר  והסוהר,  השוטר  מעמד  ארגון  מנכ”לית 
עילבון, יו”ר סניף איפ”א מרכז גליל, הנהלת סניף הגליל, גמלאים 

מקרית שמונה והאזור.

מענה  ומתן  עשייה  הצלחה,  המועדונים  לשני  לאחל  ברצוני 
לרווחת הגמלאים.

ברכה מיוחדת ליו”ר סניף איפ”א קריית שמונה ארמונד אוחיון, 
וליו”ר סניף איפ”א עכו נהרייה יהודה מאור.

כנג’ קבלאן - רכז גמלאים ואלמנות 
הגמלאים  סניפי  ליו"ר  כנסים  שני  התקיימו  מאי  חודש  במהלך 

באיפ"א.
יו"ר  בהשתתפות  טבריה  קיסריה  במלון  התקיים  הראשון  הכנס 
סניפי איפ"א מאזור הצפון, השתתפו יו"ר סניפים, סגנים ומזכירי 

הסניפים.
יו"ר  בהשתתפות  אשקלון  הדרומית  בעיר  התקיים  השני  הכנס 
סניפי איפ"א מאזור הדרום, במעמד נשיא איפ"א, חברי נשיאות 

ומנכ"ל איפ"א.
הפתעה  הייתה  באשקלון  הולידי-אין  במלון  שנערך  באירוע 
מרגשת, ארוע גבורות ליעקב חביב, נשיא הכבוד של איפ"א. נשיא 

איפ"א יעקב טרנר העניק לו שי ופרחים.
בשני הכנסים נידונו נושאים חשובים שהועלו לדיון על ידי ועל ידי 

יו"ר הסניפים.
 התקיים דיון חופשי עם המשתתפים, הנושאים המרכזיים שנידונו:
דיווח הנושאים בכנס הפעילים השנתי יטופל באופן שוטף ובמעקב 

רכז הגמלאים.
ניצול תקציב הסניפים בצורה נכונה לרווחת הגמלאים, לפעילות 

חברתית ולנופש.
לאחר  משותפים  בנשפים  הגמלאים  איגוד  עם  שת"פ  המשך 

הוצאת נוהל מסודר ע"י איפ"א ואיגוד הגמלאים.
שיתוף יו"ר סניפים בישיבות נשיאות איפ"א.

חובת עדכון ושיתוף יו"ר סניף איפ"א בהגעת משלחות. 

כנס יו"ר סניפי גמלאי איפ"א

בהחלטה משותפת של נשיאות איפ”א ישראל ואיגוד הגמלאים סוכם על שיתוף פעולה באירועים משותפים כמו נשפים.
קהל היעד של איגוד הגמלאים ושל הגמלאים באיפ”א הוא זהה, אלו אותם שוטרים, בחלק מהמקרים גם מדובר על אותם בעלי תפקידים.

ההחלטה הניבה סידרת נשפים גדולים בכל הארץ בשיתוף איפ”א ואיגוד הגמלאים. הפעילות נעשתה על ידי רכז הגמלאים בנשיאות איפ”א כאנג’ קבלאן, רכז 
התרבות יהושע לויה, מנכ”ל איפ”א דוד אילוז ולאירועים הגיעו מרבית חברי הנשיאות ונשיא איפ”א וסגנו.

להסדרת שיתוף הפעולה ואופן ניהול התקציב, נקבעו נהלים מסודרים, כך שהגמלאים יצאו נשכרים, התקציבים ינותבו בתבונה ובשיתוף פעולה פורה ומהנה.

הקריטריונים  עפ"י  לחו"ל  וסגניהם  סניפים  ליו"ר  משלחות  תכנון 
ומתן  חופשי  לדיון  ארצי  סניפים  יו"ר  כנס  קיום  קש"ח.  בנוהל 

פתרונות לנושאים שיועלו.
וביצוע  תכנון  על  הניהול  ולצוות  איפ"א  למנכ"ל  להודות  ברצוני 

הכנסים. 
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נשף גמלאי השרון
גמלאי השרון הוכיחו שלא הגיל קובע את רמת האושר והשמחה 
מפגש  היה  בנשף  המרגש  החלק  ולצחוק.  לרקוד  והפליאו 
החברים. מרבית הגמלאים לא נמצאים בקשר הדוק עם חבריהם 
להתעדכן,  ישנים,  קשרים  לחדש  מצוינת  הזדמנות  הוא  ונשף 

ליצור קשרים חדשים ולסגור תכניות עתידיות.

מפגש גמלאי מח”א

יוזמה של אורי אסף רכז האירוח בנשיאות הביא למפגש מרגש 
של גמלאי מח”א. המפגש נערך במסעדה ביפו והגיעו אליו קרוב 
ל-200 גמלאים, שוטרים בשירות ואורחים חברי נשיאות איפ”א. 
כאשר  במיוחד  גמלאים,  של  יחידתי  מפגש  לארגן  פשוט  לא 
החברים מפוזרים בכל הארץ, אבל לוגיסטיקה היא החלק החזק 
מח”א  שר’  יצא  כך  מסודרות.  בהסעות  הגיעו  וכולם  במח”א 
לשעבר, אורי אסף נפגש עם ר’ מח”א הנוכחי וותיקי המחלקה 

נפגשו עם מחליפיהם בתפקיד.
היוזמה לא מסובכת מאוד, מיושמת גם במחלקות ויחידות גדולות 
כמו גמלאי מז”פ, שהקימו קבוצה הנפגשת אחת לזמן ומקיימת 

פעילות כמו נסיעה משותפת לחו”ל.
היוזמה של אורי אסף, נתמכת בהחלטות ותוכנית העבודה של 

וועדת קש”ח, ששמה לה ליעד להוציא קבוצות יחידתיות לטיולים 
משותפים בחו”ל )אפשר גם בארץ(. מחד, לגמלאים יש יותר זמן, 
בדרך כלל, ומאידך יש צורך בדבק מאחה, שיחבר בין החברים, 
מנוע שמכנס למפגשים משותפים, פורום באינטרנט ובפייסבוק, 
של  והחשובה  הברוכה  היוזמה  והצעות.  להודעות  תפוצה  לוח 
מח”א ושל מז”פ, מלווה בדבק ומנוע חזקים ושווה לחשוב על זה 

גם ביחידות אחרות, של גמלאים וסדירים.

היה כיף בוורנה
אהרון באן, יו”ר איפ”א גמלאי כרמיאל

איפ”א  חברי  של  קבוצה  לוורנה,  מאורגן  לטיול  נסענו  ב-19.6 
ובנות הזוג בסבסוד 100$ מתקציב הנסיעות.

הנסיעה  לקראת  הארגוניות  וההכנות  מדהימה  הייתה  החוויה 
ובמהלכה עד חזרתנו הייתה ברמה מקצועית, דבר שהשפיע על 

איכות הטיול ושביעות הרצון של המשתתפים.

מהנופים  נהנינו  בולגרי,  בבית  התארחנו  ג’יפים,  טיול  קיימנו 
המדהימים של וורנה שכלל בין היתר ערב טברנה.

ועל  במהרה  אותה  נשכח  שלא  גדולה  אחת  חוויה  היה  הטיול 
כך תודתנו לחברת דיזנהאוז שארגנה את הטיול למופת ולרכז 

הנסיעות שסייע בתקציב ובהכוונה.
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גמלאי דליית אל כרמל-עוספיה 
בסיור מורשת בירושלים

נסר נסראלדין אחראי על הגזברות 

יום כייף וספורט סניף דליה עוספיה

במסגרת פעילות איפ”א בסניף גמלאי דליית אל כרמל- עוספיה 
נערך סיור לימודי ומורשת בירושלים בתאריך 2.5.12. השתתפו 

בסיור 52 גמלאים ובנות זוגם.
כמו  שונים  ואתרים  קדושים  במקומות  ביקרנו  הסיור  במסגרת 
משכן הכנסת, בית המשפט העליון, מיני ישראל בלטרון, משרדי 

הממשלה השונים ובבסיס מג”ב מרכז באייל.
אייל.  בבסיס  מרכז  מג”ב  במפקדת  ביקרנו  הסיור  בתחילת 
במתקנים  סיור  לנו  ערכו  הראוי.  ובכבוד  אהבה  בחום  התקבלנו 
בבסיס. הצגו כלבי תקיפה וניתן הסבר על פעילות המרחב על ידי 
הסממ”ר סנ”ץ זכי עאמר, כבדו אותנו בארוחת בוקר עשירה, אבל 

החשוב מכל, הכבוד שניתן לגמלאי משטרת ישראל.
היה  המשטרתי  שירותי  רוב  מעגל.  סגירת  היה  הביקור  בשבילי 
במג”ב מרכז בבסיס אייל, הייתי בין מייסדיו והרגשתי את השייכות 

למקום ולמג”ב וקיבלתי בחזרה, קבלת פנים מרשימה ומרגשת.
הביקור בכנסת היה מעניין וחשוב התקבלנו ע”י ח”כ אריה ביבי 
ומדריך תושב הכרמל, אשר ערכו לנו סיור מקיף בכל המקומות 
במשכן, כולל המליאה. נכחנו בפעילות המליאה ובחלק מהועדות.
ערכנו שיחה עם ח”כ אריה ביבי, חבר איפ”א וממקימי השדולה 
למען השוטר והסוהר.ניתן הסבר על פעילותו למען ציבור השוטרים 

והגמלאים, שכר הגמלאים ופעילותו למען העדה הדרוזית.
הסיור  וסיום  בירושלים  השוטר  בבית  צהרים  לארוחת  התארחנו 

היה בביקור במיני ישראל בלטרון.
הסיור נערך בסיוע איפ”א, רכז רווחה, עמותת הכומתות הירוקות 
להצלחת  וסייע  ארגן  שעזר,  מי  לכל  להודות  ברצוני  מג”ב.  של 

הסיור בשם גמלאי הסניף.

במסגרת פעילות איפ”א סניף גמלאי דלית אל כרמל עוספיה 
ערך יום כייף וספורט בתאריך 5.6.12 באיזור רמת הגולן.

היום כייף התחיל ביקור בנביא סבלאן עש ומפגש עם חברים 
בסניף המקומי בחורפיש.סיור דרך גבול לבנון דרך המערכת 
תצפית על כפרי לבנון מרון אלרס בינת גבל התצפית לזכר 

מפקד שנהרג במלחמת לבנון השנייה. 
ביקור במפלי הבניאס וארוחת בוקר עצמאית ושימוש במתקני 

האתר. 
המשך היום קטיף דובדבנים בעין זיוון.ביקור בבית האריזה 

בקיבוץ מרום גולן וארוחת צהרים בבראשית.
סיום היום כייף ביקור בנביא שועייב עש.

היום כייף נערך בסיוע רכזת ספורט .מועצת עוספיה. ונשות 
השוטרים.

יום הכייף היה מוצלח ומהנה לשביעות רצון החברים.

נסר נסראלדין

התקבלנו 

בחום

אהבה 

ובכבוד 

הראוי

25 2012
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הקונגרס העולמי יפתח בערב קבלת פנים במלון הרודס באילת 
ב-4.9.12. הפתיחה הרשמית תהיה למחרת בבוקר, בהשתתפות 
וימשכו  בצהרים  יתחילו  הקונגרס  הדיונים של  ומכובדים.  רבים 

ברציפות עד יום שבת, בארבע שפות, בתרגום סימולטאני.

לשבוע הקונגרס ולשבוע הידידות הבא בעקבותיו, יגיעו כ-850 
אורחים מ-65 מדינות. רובם קציני משטרה בכירים, מפכ”לים, 
תפקידים  ובעלי  שרים  פרלמנט,  חברי  שופטים,  ערים,  ראשי 
לישראל  המגיעים  לכל  המשותף  המכנה  בכירים.  ממשלתיים 
הוא השתתפות בקונגרס העולמי של איפ”א. הקונגרס מתקיים 
למוסדות  הבחירות  מתקיימות  ובמסגרתו  שנים  לשלוש  אחת 

ונשיאות הארגון. בקונגרס ניתן לשנות את תקנות ונהלי הארגון.
פתיחת הקונגרס תהיה סיום תהליך שהתחיל לפני ארבע שנים 
להתמודד  ישראל  צריכה  הייתה  שם  במוסקבה.  העולמי  בכנס 
מול דנמרק על אירוח הקונגרס. לא פשוט, זו הייתה השנה של 

הכנות לקונגרס העולמי
דר’ ערן ישראל מזכ”ל איפ”א ישראל

ערן ישראל

מבצע “עופרת יצוקה” וישראל עמדה בפני מתקפה תדמיתית, 
הסברתית, תקשורתית קשה ובכל זאת הצלחנו לשכנע את נציגי 
כל המדינות, בעדיפות ישראל ובהצבעה חשאית זכתה ישראל 
נציגת  גל שרון,  באירוח הקונגרס. את ההצגה לסניפים עשתה 
והתוצאה  לנשיאות העולמית  נבחרה  עוד בטרם  לכנס,  ישראל 

היא פתיחת הקונגרס ב-4.9.12 באילת.

יותר  הרבה  אבל המשמעות  ישראל,  איפ”א  היא של  המשימה 
רחבה. קונגרס בינלאומי בסדר גודל כזה הוא משימה לאומית 

ובוודאי של משטרת ישראל.

לניהול ההכנות הוקם צוות בראשותו של סגן נשיא איפ”א יעקב 
שובל ושותפים בו אורי אסף, רכז האירוח, אלכס זליקוביץ, רכז 
נסיעות, מבקר, יועמ”ש, רו”ח, מנכ”ל ומזכ”ל איפ”א. בנוסף לכך 
העולמית,  לנשיאות  ישראל  איפ”א  נציגת  של  התמודדות  יש 
גל שרון. בחירות, כמו כל מסע בחירות, מחייבות הכנות רבות. 
כסגנית  שנים  שלוש  המכהנת  שרון,  גל  של  שבמקרה  למרות 
מקדם  מהווה  התפקיד  עצם  מרשימה,  בהצלחה  עולמי,  נשיא 

מכירות חשוב. סניף ישראל מגובש ומאוחד בתמיכה בגל שרון.
המשימות של הצוות רבות, טיפול בצד הכלכלי של הכנס, חוזים 
הכנת  מהאורחים,  אחד  לכל  אישית  כרטיסיה  ניהול  והסכמים, 
וניצב  ישראל  משטרת  עם  קשר  הידידות,  ושבוע  הכנס  תכנית 
ניסים מור, ר’ אג”ם, שמונה על ידי המפכ”ל לרכז את הפעילות 
מטעם המשטרה. ליווי, אבטחה, תנועה, הדרכה, ערבי הווי, קבלת 
וסיוע  פנים  קבלת  הידידות.  ולשבוע  לקונגרס  סיום  וערב  פנים 
3 ושדה התעופה באילת.   ,1 בשדות התעופה בנתב”ג, טרמינל 
וירושלים. ליווי אורחים המגיעים  הסעות מבתי מלון בתל אביב 
מוקדם. לעבור בכל יעד, תיאום מול כל גורם מארח, טכנולוגיה 
לא  בקיצור,  שפות.  בארבע  קונגרס  בניהול  הקשורה  מורכבת, 

פשוט, התקציב צר, המשימות רבות והאחריות כבדה.

מאוד  גדול  ניסיון  עם  קצינים  כולל  הקונגרס  של  הניהול  צוות 
בניהול אירועים, לוגיסטיקה, הפקה ואירוח. כל העבודה תתבצע 

על ידי איפ”א בלי שיתוף של גורם הפקה חיצוני.

את  בקונגרס?  חלק  ליטול  יכולים  ישראל  איפ”א  חברי  איך 
הפרטים ניתן למצוא באתר האינטרנט של איפ”א ישראל, כולל 
ולכל בעל תפקיד,  ותוכנית. הפרטים הועברו לכל סניף  עלויות 

כולל אפשרות להצטרף רק לחלק מהתוכנית.

הצלחת הקונגרס היא הצלחת מדינת ישראל, משטרת ישראל 
ואיפ”א ישראל.
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כנס מדינות הים התיכון במלטה

ביחד  הפועלות  מדינות  לקבוצת  משתייך  ישראל  איפ”א  סניף 
להשגת מטרות משותפות. קבוצת הסניפים הזאת היא הגדולה 
והחזקה בארגון בעולם. בכל שנה מתקיים הכנס שלושה חודשים 

לפני הכנס העולמי והשנה אירח את הכנס סניף איפ”א מלטה.

למלטה יש היסטוריה דומה מאוד לישראל, מיקומה האסטרטגי 
המגף  בקצה  לאירופה,  אפריקה  בין  ובתווך  התיכון  הים  בלב 
האיטלקי וסיציליה, היווה פיתוי לממלכות ואימפריות ואת כל מי 
הצלבנים,  הערבים,  הרומאים,  היוונים,  שם,  נמצא  כאן,  שראינו 
העותומנים והאנגלים. גם מלטה זכתה לעצמאות מידי הבריטים.

היסטוריה,  לישראלים.  מבוקש  תיירותי  יעד  מלטה  מהווה  היום 
נופים, ים מסביב ובפנים, טיסות ישירות ותרבות מאוד דומה לנו, 
איטלקית  ערבית,  של  תערובת  שהיא  המלטזית  השפה  כולל 

ואנגלית.
את סניף ישראל ייצגו נשיא איפ”א ישראל יעקב טרנר ומזכ”ל 
איפ”א. גל שרון השתתפה כמשקיפה מטעם הנשיאות העולמית.

העולמי,  הקונגרס  לקראת  הכנות  מטרות,  מספר  היו  לישראל 
שרון  גל  שלנו,  למועמדת  דאגה  העולמיות,  לבחירות  היערכות 

שתוצג  נוהל,  לתיקון  הצעה  והצגת  עולמי,  נשיא  סגן  לתפקיד 
בקונגרס העולמי בישראל.

ישראל  איפ”א  של  הקליעה  מנבחרת  קלעים  נשלחו  למלטה 
לתחרות ירי מעשי, שנערך במקביל לכנס. את המקום הראשון 
מרשים.  ובהישג  דהאן  שלומי  בסערה  כבש  האישית,  ברמה 
נבחרת ישראל זכתה בתחרות הקבוצתית במקום השני המכובד. 

הפרסים הוענקו בערב הפרידה החגיגי, בטכס רב רושם.

השתתפות איפ”א ישראל במפגש ה-13
של מדינות מרכז  ומזרח אירופה

בקווקאז,  אשר  בפיאטגורסק  ברוסיה,  שנערך  במפגש 
בהשתתפות 20 מדינות וכל הרפובליקות האוטונומיות הרוסיות.

במפגשים הרשמיים זכתה ישראל לכבוד בלתי רגיל, כאשר בכל 
מעבר  והמובילה.  המציגה  הייתה  ישראל  המרכזיים,  הנושאים 
רבה,  להתעניינות  זכה  בישראל  העולמי  הקונגרס  נושא  לכך 
רוב המשתתפים יגיעו לישראל, כרבע ממשתתפי הקונגרס יהיו 

ממדינות דוברות רוסית ומרכז וצפון אירופה.

)למדינות  אוטונומיות  רוסיות  רפובליקות  עם  הקשרים  בתחום 
ובשבוע  אתנו  מצוינים  קשרים  יש  ואוקראינה  רוסיה  כמו  האם 
ישראלית הייתה באוקראינה(, כל הרפובליקות  הכנס, משלחת 
מובילה  שישראל  המשלחות  חילופי  לתוכנית  להצטרף  ביקשו 

בעולם ואנחנו נדון בכך בוועדת קש”ח ובנשיאות איפ”א.

המפה.  על  קמצ’טקה  של  מיקומה  את  לציין  יודעים  מעטים 
ברוסיה יש רפובליקות עצמאיות רבות, חלקן בחלק האסייתי של 
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רוסיה וחלקן בצפון 
הרצון  הרחוק. 
הרפובליקות  של 
אתנו  לקיים 
משלחות,  חילופי 
בהתאם  תיבחן 
ת  ו י ו ר ש פ א ל
של  התקציביות 
אין  ישראל.  סניף 
לי ספק שמי שלא 
במשלחת  יצא 
לא  לקמצ’טק, 
לשם  שיגיע  סביר 
אישי,  בטיול 
הוא  כן  אם  אלא 
הרפתקן סידרתי. 

במקביל  ממוסקבה.  “פנימית”  טיסה  שעות  שמונה  על  מדובר 
להוצאת  האפשרות  את  גם  בדקנו  משלחות  להחליף  לרצון 
ועל  בהדדיות  צורך  יהיה  שלא  באופן  פורמאליות,  לא  קבוצות 
חשבוננו. גם נושא זה יבחן על ידי הדסק הרוסי והעומד בראשו 

מיכאל זינגרמן. תהיה להם הרבה עבודה, לאחר כנס מסוג זה.

בתחום הסיוע בבחירות שיערכו בישראל למוסדות הבינלאומיים, 
ובקשתינו  עמדתנו  את  קיבלו  בכנס  שהשתתפו  המדינות  כל 
ובמועמדי  עולמי  נשיא  לסגן  שרון  גל  ישראל  בנציגת  ויתמכו 

מדינות הים התיכון.

התבקשה  ישראל 
לכנסים  להצטרף 
פורום  של  העתידיים 
זה וכבר הוזמנו לכנס 
הבאה  בשנה  שיערך 
אנחנו  בסלובניה. 
המדינה היחידה שלא 
גאוגרפית  שייכת 
זה  ולמרות  לפורום 

התבקשנו להצטרף.

בסיוע  נערך  הכנס 
משרד  של  הדוק 
כולל  הרוסי,  החוץ 
קבלת פנים שנערכה 
הנשיאות  לנציגי 
העולמי ולנציגי ישראל. כך היה גם עם המשרד לביטחון פנים, 
גם איתם נערך מפגש דומה. הם מבינים את חשיבות מעורבות 

המדינה בכנסים חשובים מסוג זה.
שזהו  הארגון  של  העולמי  הקונגרס  בספטמבר  יערך  בישראל 
הכינוס הבכיר ביותר בהשתתפות נציגים ואורחים מ-65 מדינות. 

מאחר  רוסית,  דוברות  ממדינות  יגיעו  מהמשתתפים  חמישית 
מולדובה,  הרצגובינה,  בוסניה  סרביה,  הבלטיות,  המדינות  וגם 
שיש  ההדוקים  הקשרים  רוסית.  גם  דוברות  ואחרות,  סלובניה 
ביטוי בכמות המשלחות  לידי  בא  הזה  לנו עם הפורום החשוב 

המוחלפות בשנה ופעילויות רבות נוספות.

מלכת יופי של איפ”א רוסיה
יופי. לא  ובאם מתכנסים, בוחרים מלכת  יודעים לחגוג  הרוסים 

רק מלכת יופי אלא גם כוכב נולד.
בכנס מדינות מזרח ומרכז אירופה שנערך השנה בפיאטיגורסק 
רוסיה  איפ”א  של  יופי  מלכת  תחרות  נערכה  בקווקאז.  אשר 
ולהקת  השנה  זמר  נבחר  ובו  נולד  כוכב  תחרות  גם  ובמקביל 

השנה.
חברי  היו  השופטים 
ביחד  הנשיאות העולמית 
איפ”א  נשיאות  נציגי  עם 
המועמדות,  רוסיה. 
שהגיעו מכל הרפובליקות 
להיות  נדרשו  ברוסיה 
יפות, אבל בצד זה לעבור 
מבחן על מורשת איפ”א, 
לשיר,  לדעת  כללי,  ידע 
ולכתוב  לדקלם  לרקוד, 
נאום. ברוסיה יש משטרה 
בת 500,000 שוטרים וגם 
נשים,  הן   20% רק  באם 
 100,000 על  מדובר 
שמלאכתם  כך  שוטרות, 
לא  הייתה  השופטים  של 

פשוטה. במקביל למלכת היופי, מיס משטרת רוסיה, נבחרו גם 
נערת החן, הנערה הפופולארית, הנערה המוכשרת.

העובדת  ממוסקבה,  משטרה  קצינת  נבחרה  היופי  למלכת 
במוקד של משטרת מוסקבה. את השיר שהיא שרה, כתבו לה 
במיוחד על המוקד של משטרת מוסקבה. היא יודעת גם לשיר, 
גם לרקוד, מוכשרת ויפה ברמה שלא הותירה ספיקות וחילוקי 

דעות בקרב השופטים והקהל. תשפטו בעצמכם.
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האחרונה  ישיבתה  את  קיימה  הבינלאומית  החברתית  הוועדה 
בקדנציה הנוכחית, בישראל.

נשיא  כסגן  תפקידה  מתוקף  שרון,  גל  עומדת  הוועדה  בראש 
דרום  קנדה,  מסלובניה,  חברים  מונה  הוועדה  איפ”א.  של  עולמי 
מפתח  נושאי  על  מופקדת  הוועדה  ואירלנד.  הונגריה  אפריקה, 
אירוח אחרות,  איפ”א, אפשרויות  דירות  בארגון הבינלאומי, כמו, 

סיוע בחירום במקרי אסון, ספורט בינלאומי, טיולים ואירוח.
הם  בישראל,  בישיבתה  הוועדה  טיפלה  בהם  נושאים  שלושה 
הקונגרס  במסגרת  גם  ויעלו  הארגון  בפעילות  מרכזיים  נושאים 
העולמי שיערך בחודש ספטמבר באילת, אולימפיאדת השוטרים 
לגבי  נהלים  הסדרת  בבלפסט,  ב-2013  שתיערך  והכבאים 
כדי  בחירות,  סיוע  לגבי  נוהל  ושינוי  באיפ”א  האירוח  אפשרויות 
באסון  שנפגעו  לסניפים  מהירה  כספים  והעברת  גיוס  לאפשר 
טבע, או אסונות ומצבי חירום. ישראל הייתה הראשונה שלגביה 
הופעל הנוהל החדש, בעת אסון הכרמל. למשפחות כל הנפגעים, 

הגיע סיוע בינלאומי מהיר.
הארגון  התייחסות  את  שינתה  שרון,  גל  בהובלת  הוועדה 
הארגון,  חברי  לרשות  עומדות  והיום  אחרות  אירוח  לאפשרויות 
מאות אפשרויות אירוח, בנוסף לדירות איפ”א. בכלל זה, בתי חייל. 

הוועדה החברתית הבינלאומית מתארחת בישראל

לראשונה נערך סמינר מקצועי של וועדה בינלאומית באיפ”א. 
הרעיון היה לכנס את אנשי הקשר מכל הסניפים בעולם לסמינר 
מקצועי בתחומי עיסוק הוועדה. הסמינר נערך בקפריסין והשתתפו 
ונציגים מ-23 מדינות. את  וועדת התרבות הבינלאומית  בו חברי 
ישראל ייצג יהושע לויה, רכז התרבות ואיש הקשר לוועדה ומזכ”ל 

איפ”א המשמש כחבר בוועדת התרבות הבינלאומית.
של  התרבות  בתחומי  קשורים  הוועדה  עוסקת  בהם  הנושאים 
רבות בראיה  תורמת  ואף  מובילה  ישראל  הארגון. תחומים בהם 
בינלאומית. הוועדה אחראית על הקמת ארכיון היסטורי בינלאומי. 
היוזמה הייתה ישראלית והארכיון נמצא בישראל. תחרויות סרטים, 
תחרות  זה.  תחום  ומוביל  יזם  ישראל  סניף  תערוכות.  צילומים, 

סמינר מקצועי של וועדת התרבות הבינלאומית

מעונות ממשלתיים רשמיים, בתי מלון בהנחות גדולות ואפשרויות 
למידעון  יוכנסו  הללו  האפשרויות  שכל  דאגה  הוועדה  נוספו. 
הבינלאומי והיום כל חבר איפ”א יכול למצוא את הפרטים באתר 
הבינלאומי של הארגון. יש היום מעל 70 בתי איפ”א ב-23 סניפים, 
בעולם.  הסניפים  במרבית  אירוח,  אפשרויות   320 מעל  יש  אבל 

נתון זה מתעדכן בכל יום והמספר גדל, לרווחת כל חברי איפ”א.
ובני  איפ”א  לחברי  רק  פתוחות  הללו  האירוח  אפשרויות 
לתת  בא  השנה,  הוועדה  עסקה  בו  הנוהל  תיקון  משפחותיהם. 
התגלו  האחרונים.  בחודשים  לראשונה  שצצה  לתופעה  מענה 
מספר ניסיונות להונאת בתי איפ”א על ידי שימוש בכתובת מייל 
מכן  ולאחר  מזויפת  המחאה  באמצעות  חדרים  הזמנת  גנובה, 
מיקרי  את  חקרה  הוועדה  חזרה.  הכסף  ובקשת  ההזמנה  ביטול 
וותיקים  שוטרים  כולם  איפ”א,  בתי  שמנהלי  והסתבר  ההונאה 
תוקן  הנוהל  אבל  נזק,  שום  נגרם  ולא  בפח  נפלו  לא  בגמלאות, 
ועודכן, כך שמי שלא מזדהה כחבר הארגון לא יוכל להזמין בתי 

איפ”א ואף לא אפשרויות אירוח אחרות.
מצב  ונוצר  בעולם  באיפ”א  הספורט  תחום  את  מרכזת  הוועדה 
מביך, כאשר סניף ישראל זוכה פעם אחר פעם בגביע הספורט 
הבינלאומי המוענק על הצטיינות הסניף בתחום הספורט. הפעם, 
יושבת ראש הוועדה המעניקה את הגביע היא גל שרון, המשמשת 
בתחום  הגדולה  ההצלחה  ישראל.  באיפ”א  הספורט  כרכזת  גם 
ברומניה,  בשנה שעברה  העולמי  בכנס  ולכן  לזכותה  נזקפת  זה 
ההחלטה על הזכייה בגביע הספורט הועברה לנשיאות העולמית, 

לפי בקשתה של גל וישראל זכתה שוב בגביע הספורט.
למדינה  יועבר  הגביע  שלה,  והוועדה  שרון  גל  בהמלצת  השנה, 
שזכתה במקום השני, מאחר וישראל שוב הייתה במקום הראשון.
את הוועדה בישראל ליוו כותב שורות אלה, ביחד עם אורי אסף 
רכז האירוח של איפ”א ישראל ובערב הפרידה נטלו חלק נשיא 

איפ”א ישראל יעקב טרנר וסגנו, יעקב שובל.

הצילומים הבינלאומית האחרונה רוכזה בישראל וכאן גם נבנתה 
התערוכה שהוצגה בכנס העולמי ברומניה.

במרבית  זוכה  ואף  הצילום  תחרויות  בתחום  מוביל  ישראל  סניף 
הפרסים בתחרויות הבינלאומיות. השנה נערכה תחרות בין אתרי 
האינטרנט של איפ”א בעולם, אף זו יוזמה ישראלית. הרעיון היה 
שהוועדה  קריטריונים  לרשימת  בהתאם  האתרים  כל  את  לבחון 
פרסמה ובהתאם להעניק לאתרים המצטיינים אות הוקרה מזהב, 
כסף וברונזה. האות יופיע על דף הבית של האתר והוא יהיה תקף 
לשנה. התחרות נערכה על ידי אנשי מקצוע בישראל והתוצאות 

יפורסמו בקונגרס העולמי באילת.
תרבות היא לא רק תחרויות, באיפ”א מקיימים פעילות תרבותית 
מגוונת וסניף ישראל מוביל בתחום זה, הרבה בזכותו של יהושע 
לויה רכז התרבות. המודל הישראלי של פעילות תרבות יחידתית, 
יותר  יוצא דופן בעולם. בישראל קל  ארצית או של סניפים, הוא 
לקיים פעילות מסוג זה בגלל גודלה המצומצם של המדינה, קיום 
מערכת ניהול אחת ומרוכזת ותקציבים העומדים לרשות הרכזים 

בנשיאות.
קשרים  פיתוח  אספנים,  בין  וקשר  תחביבים  גם  זה  תרבות 
באמצעות אתרי אינטרנט ודפי פייסבוק. לוועדת התרבות יש את 
דף הפייסבוק היחיד בנשיאות איפ”א העולמית והוא פעיל ביותר, 

תוך זמן קצר משך אליו מעל 3,000 חברי איפ”א מכל העולם.
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בישראל.  הבולים  ומעצבי  הגרפיקאים  ממיטב  היו  המשתתפים 
השופטים היו מעצבים מהשורה הראשונה, כמו ראש החוג לעיצוב 

בבצלאל ואנשי מקצוע בכירים נוספים.

הבולאי  השירות  מנהל  רצון  ירון  של  במשרדו  מתנהל  התהליך 
והוא שלב אחרון בתהליך שנמשך שלוש שנים. תהליך שהתחיל 
הבול. הסכמה של השירות  ישראל להפקת  איפ”א  בבקשה של 
הבולאי ואישור וועדת שרים לטכסים וסמלים. הכרה באירוע של 
איפ”א  על  מידע  איסוף  ישראל.  למדינת  חשוב  כאירוע  איפ”א 
סיום  שנה,  וכעבור  למעצבים  מכרז  ופרסום  ובעולם  בישראל 

המכרז ושלב ההפקה המעשי יוצא לדרך. 

לגבי  הארגון  מטעם  החיצוני  המומחה  היה  אלה  שורות  כותב 
הבול, מאחר וצריך לאשר שימוש בלוגו, בכתובים, בשפות וכן היה 
בדימויים  לבחון את ההצעות בראיה מקצועית של שימוש  צריך 

משטרתיים ואמצעים משטרתיים.

בול איפ”א לציון 50 שנה לארגון בישראל
המכרז לבחירת בול איפ”א לציון יובל לארגון בישראל הסתיים בשירות הבולאי ביפו

אחת ההצעות למשל הייתה עם כובעים וסמלי משטרה מהעולם. 
בארגון  בינלאומית,  בעיה  יוצרת  הייתה  היא  כי  נפסלה  ההצעה 

שיש בו 64 מדינות אתה לא יכול להציג רק 6 סמלים.

איפ”א  ישראל,  ישראל, משטרת  מדינת  את  מייצג  הנבחר  הבול 
לקבל  כדי  בעולם.  שוטרים  בין  חברות  של  הרעיון  ואת  ישראל 
את כל התמונה יש צורך בשורת בולים, כי אז מקבלים את מלוא 

הדימוי.

הבול יצא לאור לקראת ספטמבר מועד הקונגרס העולמי בישראל 
והוא ייחשף בקונגרס על ידי שר התקשורת בטכס ממלכתי חגיגי 
50 שנה לאיפ”א ישראל. הבול על  שיהיה חלק מפתיחת אירועי 
המרכזית  לתשורה  יהפוך  ראשון,  יום  ומעטפת  מזכרת  דף  גבי 
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בהתאם לתוכנית העבודה השנתית לשנה זו, לאחר עבודת מטה 
ארוכה מול חברת התיירות “דיזנהאוז”, אנו שמחים לפרסם את 
הטיולים המאורגנים ומחזורי הנופש, בארץ ובחוץ לארץ לעונת 

הקיץ ותחילת עונת הסתיו.

ההצעות מיועדות לחברי איפ”א ובני משפחותיהם וכן למסגרות 
מחוזיות בשיתוף פיקוד המחוז.

בקבוצות אלו ניתנת האפשרות לשיתוף בני זוג, דבר אשר אינו 
אפשרי במסגרת חילופי המשלחות.

את  לסבסד  נמשיך  הזו  בשנה  גם  שעברו,  לשנים  בדומה 
הפעילויות התיירותיות שיאורגנו על ידנו לחברי איפ”א הזכאים 
לכך, עד 150 דולר לעסקאות חו”ל ועד 200 שקלים לעסקאות בארץ.
למען הסר ספק, הסבסוד יינתן לחבר/ה אחת לשנה והינו תקף 

תיירות פנים וחוץ 
עונת קיץ, סתיו 2012

אלכס זלקוביץ’, נצ”מ )גימ’( רכז נסיעות
אלכס זלקוביץ’

איפ”א  נשיאות  ידי  על  לקבוצות  המאורגנות  לעסקאות  כאמור 
והמתפרסמות באינטרנט ובביטאוני איפ”א בלבד.

בו  וחלים  ביותר  דינאמי  הוא  התיירותי  השוק  כי  לזכור,  חשוב 
שינויים עונתיים, על כן על מנת שתזכו ברכישות הטובות ביותר 
מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים השוטפים בנושא. כל העדכונים 

יופיעו באתר האינטרנט של איפ”א.

יושבי ראש הסניפים  כי בשיתוף פעולה הדוק עם  כולי תקווה, 
נצליח להרחיב את הפעילות בקרב חברינו בכל המגזרים.

בברכת שירות תוך ידידות
חג שמח ושנה טובה

ת
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משלחת איפ”א להונגריה 29.4.2012-6.5.2012

במסגרת קשרי הידידות בין סניפי איפ”א ישראל-הונגריה,קבוצת 
חברים ביקרה בהונגריה בין התאריכים 29.04.12-6.0512 בראשו 

של מפקד מג”ב ירושלים, תת ניצב יוסי פוני.
המשלחת התקבלה בלבביות על ידי נציגי הסניף, המקומי שליוו 

אותם לאורך ימי הביקור.
לרבות  המשטרה  זרועות  מכל  חברים  השתתפו  במשלחת 

מילואים.
סגן יושב ראש המשלחת שימש חברנו יהושע לויה שאחראי על 
גברי  היה  המשלחת  של  הפה  איפ”א.  בנשיאות  התרבות  נושא 
כמתורגמן  ששימש  הכישרונות  רב  האגדי”,  הימ”ר  “שוטר  נובל, 
חברי  של  בחלקם  שנפלו  החוויות  את  מסכם  הציורים  ובשפת 

המשלחת במהלך שבוע נהדר זה.

וכך נובל כותב:

גברי נובל - מתורגמן המשלחת
מבעד לעצים הגיחו 5 סוסים, שלושה מקדימה ושניים מאחורה. 
סוס  כל  על  רגל  להטוטן,  רוכב  עמד  האחרונים  השניים  גבי  על 
עגול  במסלול  דהרו  הסוסים  הרתמות.  בחמשת  רמה  ביד  ואחז 
בלב עמק גדול וירוק מוקף עצים גבוהים. בעוד חמישיית הסוסים 
משלימה סיבוב אחרון וכבר מגיחים מבין העצים שלושה פרשים 
חצים  אשפת  ונושאים  גדולה  בקשת  האוחזים  מסורתי  בלבוש 
על הצד. הרוכבים כל אחד בתורו עברו בדהירה על פני מטרה 
שהוצבה במסלול וירו אליה חץ שננעץ במרכזה. אחרי הקשתים 
הדוהרים באו רוכבים נוספים שהפליאו באילוף הסוסים והביאום 
לתנוחת ישיבה כמו כלבים, שאף סוס אינו עושה מטבעו. סיימה 
אילוף  יכולת  ונאה שהפגינה  את להטוטי הרכיבה עלמה צעירה 

ורכיבה שלא מביישת שום רוכב מנוסה...    
כל מופע הרכיבה הזה התרחש לעיניהם המשתאות של עשרות 
שזופים  אנשים   15 של  קבוצה  ביניהם  בהירים,  אירופים  תיירים 
לתיירים  מוכרת  ולא  מוזרה  גרונית  שפה  המדברים  משהו, 
שוטרים  מישראל,  איפ”א  משלחת  חברי  אלה  היו  כן,  מאירופה. 
ומכל  הארץ  רחבי  מכל  עשייה  שבעי  וגימלאים  צעירים  פעילים 

המשטרה,  תפקידי  מגוון 
את  שעשה  מה  זה  ואולי 
כל  ומפרה  למוצלח  הסיור 

כך. 
ממש  יצאו  המארחים 
עניין  לספק  כדי  מעורם 
ולקרבם  המשלחת  לאנשי 
לתרבות ולמסורת העממית 
הרכיבה  שמופע  ההונגרית, 
מחד,  מהם,  אחד  רק  היה 
שניתן  כמה  עד  ולהציג 
של  המגוונות  פניה  את 
ההונגרית  המשטרה 
החדשה - אירגונה, פריסתה 
למדנו  מאידך.  ובעיותיה, 
מהם ואף החלפנו דעות על 
בעיות פשיעה של מיעוטים, 
ואצלנו  הצוענים  אצלם 
והשוהים  הזרים  העובדים 

ההונגרית  הקולינרית  המסורת  ממיטב  טעמנו  חוקיים.  הבלתי 
למסעדה בשל  למוזיאון מאשר  יותר  הדומות  ציוריות  במסעדות 
המוצגים, הכלים והאביזרים שתלויים על הקירות. עם האוכל לא 
הכל עבד כי המארחים הוזהרו לא להגיש לשולחן של הישראלים 
עטוף  בקר  בשר  כשהגישו  אבל  נמוך”,  “בשר  או  אחר”  “בשר 
“בשינקה” לא כל כך הבינו מה הבעיה. למי שלא יודע “שינקה” 
הוא נקניק דמוי פסטרמה עשוי מבשר חזיר ובעיני ההונגרים הוא 
נקניק ולא בשר..., ולכן לא הבינו מדוע חלקנו הלא צמחונים נרתעו 
מאכילתו. התרשמנו ממסורת השתיה של ההונגרים, כוס יין אחרי 
כל ביס, ומהמשקה המיוחד להם הקרוי “פאלינקה” שהוא מעין 
תרכיז פירות בעלת 50% )!( אלכוהול שרק מעטים מאיתנו העיזו 

לטעום ועוד יותר מעטים גם נהנו ממנו...  
הונגריה יפה וירוקה עם שדות נרחבים ויערות בכל עבר. האנשים 
מחייכים ומסבירי פנים, אולי כי היינו תיירים ועוד שוטרים ועימנו 
פוני,  יוסי  תנ”ץ  המשלחת,  ראש  שוטרים.  הם  שגם  המארחים 
מתוסכל  אך  לבריות  ונוח  סבר  נעים  היה  ירושלים,  מג”ב  מפקד 
בגלל היעדר תנאים לקיום אימוני כושר יומיים שהוא מורגל בהם 
לויה  יהושע  המשלחת  ראש  סגן  כך.  כל  לו  המוכרת  בירושלים 
בעל  איפ”א  נשיאות  כחבר  ניסיונו  את  הסיור  כל  לאורך  הפגין 
עבד  נובל  גבריאל  הימ”ר  גימלאי  המתורגמן,  הענפים.  הקשרים 
קשה כדי לתרגם את הנאמר בין הקבוצה לבין המארחים אך גם 
כדי להעביר את רוח הדברים במושגים ששני הצדדים יבינו. מעל 
נשיאות  חבר  זלקוביץ,  אלכס  של  רוחו  ריחפה  המוצלח  הסיור 
הונגריה  איפ”א  עם  האמיצים  הקשרים  בעל  ישראל,  איפ”א 

והאהוד עליהם במיוחד. 
הסיור הזה תרם ללא ספק לקירוב הלבבות, קודם כל בין המארחים 
לבין הקבוצה אבל לא פחות בין הקבוצה לבין עצמה. נדמה שכל 
ידידות” אך  תוך  סיור שכזה מממש את סיסמת האירגון “שרות 
במצבה המיוחד של ישראל הוא מגייס אוהדים לענייניה גם מבין 

אלה המארחים שהיו אולי אדישים עד כה.
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במסגרת הקשרים הבינלאומיים בין סניפי איפ”א בעולם, 
הסניף ההונגרי חגג 20 שנה להיווסדו

לרגל החגיגות, ההונגרים ארגנו “שבוע ידידות” אשר בו נטלו חלק 
יותר ממאה אורחים, חברי איפ”א מכל רחבי העולם.

חברי  של  הקבוצה  הייתה  לאירוע  שהגיעה  הגדולה  המשלחת 
איפ”א ובני/ות זוגם מהסניף הישראלי.

הקבוצה,  בארגון  מעטה  לא  מטה  עבודת  השקעת  לאחר  כך, 
בתאריך ה- 13 במאי, בטיסה מוקדמת יצאנו לדרכינו.

עם נחיתתנו בבודפשט, בירת הונגריה, התקבלנו בשדה התעופה 
ידי  על   ”Ferenc  Liszt“ המפורסם:  ההונגרי  המלחין  שם  על 

חברים נציגי הסניף המקומי.
לקבוצה,  האוטובוס שהמתין  על  המזוודות  בזריזות העמסנו את 

והועברנו למלון במרכז העיר.
יצאנו  למדי,  חורפי  אוויר  במזג  במלון,  קצרה  התארגנות  לאחר 

לתור את העיר הענקית על פי תוכנית שהוכנה עבורנו מראש.
יום ההגעה, השתתפנו במפגש רעים עם שאר האורחים,  בערב 
שכאמור הגיעו מכל רחבי תבל, הוחלפו דעות ומתנות, ולאחר יום 
וגדוש, לרובנו ללא שנת לילה לפני כן, עייפים אך מרוצים  ארוך 

ניגשנו לשנת לילה.
ביום המחרת החלנו את מסענו בארץ המגארים, שכלל בין היתר, 
ביקורים היסטוריים, ביקור בתעשיית היינות והמשקה המפורסם 
“יוניקום” עם טעימות, צפיות בתצוגת סוסים מרחיבה, אתרי דת 
וערכי נוף עוצרי נשימה, טעימת מאכלים מהמטבח ההונגרי, שייט 
לשניים,  הענקית  העיר  את  החוצה  הדנובה  נהר  על  מהנה  לילי 
ואיך  העממית,  ההונגרית  והמוזיקה  מהפולקלור  קטנה  טעימה 

אפשר בלי ביקור במרכזי קניות מהגדולים שבבירת הונגריה.

הביקור התקיים במזג אוויר אביבי, עם לא מעט גשמים, ולעיתים 
אף בקור מקפיא עצמות, אך באווירה טובה וחמה.

לסיכום, ניתן לומר כי לאחר שבוע מלא ואינטנסיבי של פעילות, 
חברי הקבוצה שבו לארץ עייפים אך מרוצים.

תודתי נתונה לכל מי שסייעו בידיי להוצאת הקבוצה הגדולה של 
חברים לטיול זה מן הכח אל הפועל.

מסע משלחת איפ”א להונגריה לרגל שבוע ידידות של איפ”א הונגריה
כפיר רחל ופנחס

רעייתי ואנוכי מבקשים להביע את תודתנו לאיפ”א ישראל על 
צרופנו, שני מבוגרים בהרבה מיתר חברי המשלחת, לביקור 

בהונגריה.
מאוד  היתה  זלקוביץ  אלכס  של  המשלחת בראשותו  ביקור 
מרגשת עבור שנינו, אבל מרגשת במיוחד הייתה עבור רעייתי 
בשם  לעיר  טיול  כללה  הביקור  וזאת מפני שתוכנית  רחל 
שעזבה  ומאז  שנה   75 לפני  נולדה  היא  שבה  עיר   ,GYOR

כתינוקת לא שבה אליה.
אלכס ביודעו עובדה זו הכין לה הפתעה, בהגיענו לעיר צפתה 
לה קבלת פנים   על ידי ראש עיר ועוזרו. שניהם חברי איפ”א 

הונגריה.
האיש העניק לה אלבום מצולם של העיר עם הקדשה והוביל 
את אוטובוס התיירים שלנו לאורך הרחוב שבו שכן הבית בו 
במקום  אבל  שידעה  המספר  היה  עדיין  הבית  נולדה. מספר 
בית קטן עמד במקומו בנין רב קומות. התרגשות נוספת צפתה 
לה בעת ארוחת גאלה זמרת אופרטות חמודה התיישבה ליד 
שולחננו וספרה לה ששמעה אודותיה והיא עצמה הזמרת גם 
עבורה.  במיוחד  בגאלה  לשיר  באה  והיא  עיר  באותה  נולדה 
הונגריה  איפ”א  סמל  לה  העניקה  המרגשת  הפגישה  בסיום 
עם הקדשה חמה מאחר ושנינו דוברים את השפה ההונגרית 
התיידדנו עם המלוות מטעם איפ”א ומשרד הפנים ההונגריים  

המקומיים  לבין  המשלחת  חברי  בין  בתרגום  להועיל  ויכולנו 
הפנים  קבלת  שבערב  אלה  זו   היינו  יכולת  בגלל  ובמיוחד 
רבות,  איפ”א מארצות  משלחות  השתתפו  בה  הרשמית,, 
נציגי  שהם  איטליה)שהתעקשו  גרמניה,  ביניהם: מקנדה, 
הנאומים  ועוד...  מארה”ב  מרינו(,  סאן  המדינה העצמאית 
הפנים  ומשרד  הונגריה  משטרת  הונגריה,  איפ”א  ראשי  של 
ההונגרי במסגרת קבלת הפנים נסבו על הקשרים המיוחדים 
ישראל.  ואיפ”א  משטרת  לבין  הונגריה  ואיפ”א  משטרת  בין 
אחרת  מדינה  אף  הדוברים  הזכירו  לא  הללו  הנאומים  בכל 
פרט  לישראל, כאשר טרחו להזכיר שוב ושוב את הקשרים 
שהבין  )למי  הרבה.  לגאוותנו  המשטרות  שתי  בין  המיוחדים 
הללו  המיוחדים  ליחסים  כי  להסביר  חייב  אני  כאן  הונגרית( 
במשך  הללו  היחסים  את  ארג  אשר  זלקוביץ,  אלכס  אחראי 

זמן רב ואת נאומי השבח הללו יש להודות לו ולו בלבד.
כן עלי לציין את חביבותם של חברי המשלחת ועל אורך רוחם 
כלפינו ועל דאגתם לרווחתנו במשך כל הטיול הזה, שעל אף 
הקור הבלתי צפוי שהפתיע אותנו במחציתו השנייה של חודש 
של  במיוחד  בהנאה  פגע  לא  מסוימת,  נוחות  לאי  וגרם  מאי 

רעייתי ושלי במסע זה.
ונזכור  אתכם  אוהבים  אנו  המשלחת,  חברי  לכל  מודים  אנו 

אתכם לתמיד.
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ביקור משלחת איפ”א ייצוגית בחבל פירוט דרום סרביה
אבי בן עמי ראש דסק סרביה

ביום הראשון נחתנו בסופיה בולגריה בשעה 21:30 משם הסיעו 
בחצות  לנו  חיכו  שם  למסעדה  לפירוט  הישר  במיניבוס  אותנו 
זורן.  מר  הסניף  נשיא  כולל  המקומי  איפ”א  סניף  חברי  הלילה, 
זה  מסוג  ביקורים  ישראל,  איפ”א  של  קש”ח  לנהלי  בהמשך 
ממומנים על ידי המשתתפים, זוכים לברכת איפ”א ולסבסוד, אך 

ההוצאות חלות על המשתתפים.
קבלת הפנים הייתה חמה והחיבור היה מידי וללא תקלות. 

בתום הארוחה היו מילות ברכה משני הצדדים כולל אותנו והנציג 
התארגנות  למלון,  המשכנו  משם  זורן.  מר  פירוט  איפ”א  של 

לחדרים ממוזגים ומפוארים.
והליכה לביקור אצל ראש העיר שם  בבוקר למחרת התארגנות 
חולקו מתנות הדדיות ונמסרה הבטחה להקמת בית איפ”א בעיר.

נוכחות  עם  במקום  זר  הנחנו  השואה,  ניצולי  באנדרטת  ביקרנו 
תקשורתית גדולה מאוד וסיקור רחב על ביקורנו.

ביקרנו בתחנות משטרה ומפקד המחוז המקביל לממ”ז בדרגת 
ניצב.

הממ”ז קיבל אותנו בהתלהבות שם חולקו גם תשורות הדדיות. 
ארוחת צהריים מפוארת במסעדה ושוב התארגנות במלון והגעה 

לארוחת ערב. 
מקומות  שבהרים  ליערות  בג’יפ  נלקחנו  השלישי  היום  בבוקר 

מרהיבים ביותר התמונות שוות אלף מילים.
ביקרנו בכפר שכוח אל שם הזמן עצר מלכת לפני 200 שנה. 

הקבלנו באהדה רבה על ידי הכפריים ושם ישנו לילה בבית מקורי-
מקומי, של משפחת שוטר ודאגו לשחוט לנו כבש עם משקאות 

מקומיים.
שתינו מחלב הפרות המקומיות וזה היה חוויה בלתי נשכחת.

למחרת בבוקר המשכנו למעלה להרים ומשם ירדנו לאגם הגדול 
שם היה טקס הנפת דגלים ותחרויות קליעה למטרה בחץ וקשת 

ותחרויות דייג. 
מקום  מדינות,  חמש  מבין  השלישי  במקום  וזכיתי  אכזבנו  לא 

מכובד וזכיתי לגביע ותעודה. 
איש  כ-200  המשלחות,  כל  בפני  דברים  נשאתי  מכן  לאחר 

ממדינות מקדוניה סרביה בוסנייה בולגריה ועוד.
הדברים  כפיים.  מחאו  המשתתפים  וכל  מרגשים  היו  הדברים 

הופיעו בטלוויזיה המקומית, כולל בעיתונות.
המשלחת  על  והסברתי  שלנו  הביקור  על  תקשורתי  סיקור  היה 

ומטרתה בפני התקשורת.
עם  קשר  ליצור  והצלחנו  מרובה  בהצלחה  הסתיים  הביקור 
הקשרים  את  נארגן  בהמשך  והמקדונים.  הבוסנים  הבולגרים 
ונקדם אותם, לאחר שיובאו הדברים בפני וועדת קש”ח ונשיאות 

איפ”א ישראל. 

יוסי דוידוביץ

סכום ביקור משלחת איפ”א לרומניה
יוסי דוידוביץ, רכז סניפים 

בתאריך 13.5.12 יצאנו משלחת שוטרים וגימלאים של מ”י, מג”ב 
משא”ז ושב”ס לרומניה. הקבוצה מנתה 17 חברים.

בראש המשלחת עמד ניצב יואב סגלוביץ’ ומתורגמן הקבוצה היה 
רוטרו מנדי.

ואורה  זגונאנו  פלורין  ע”י  “אוטופני”  התעופה  בשדה  התקבלנו 
חורמוז חברות באיפ”א רומניה בחום רב.

הכנה  עבודת  על  הצביעו  הלוגיסטי  והארגון  הארוחות  המלונות, 
לפנק  הפסיקו  שלא  הרומנים  המארחים  ע”י  שבוצעה  יסודית 

ולקחו אותנו למקומות בילוי עם פולקלור מקומי רומני במיטבו.
סיירנו  הרומני,  בפרלמנט  בקרנו  ברומניה  שהותנו  במהלך 
בבוקרשט הבירה,, בבית הכנסת “קורל”, במוזיאון היהודי ובבית 
שם  שמלמדים  לראות  התרגשנו  ומאוד  ראות”  “לאודר  הספר 

עברית את כל הילדים מכל הדתות.

בבוקרשט,  רומניה  איפ”א  במזכירות  מביקורנו  התרשמנו  מאוד 
הפאר וההדר של המשרדים שם באמת מרשימים.

עוד התרשמנו ממפקדת משטרת הבירה והמחוז, מפגישתנו עם 
מפכ”ל המשטרה, ראשי אגפים, ראשי ערים ור’ העיר אלבה יוליה.

גם נציג מ”י ברומניה כבד אותנו וארח אותנו 
בחום רב ועזר לנו לאורך כל הביקור.

אש  כיבוי  בתחנת  באינטרפול,  בקרנו 
הכבאים  של  יכולתם  את  בפנינו  שהציגה 

הרומנים.
ברומניה  ומסקרנת,  חשובה  עובדה  עוד 
יש אפשרות גם לראשי ערים וגם לכבאים 

להיות חברי איפ”א.
הביקור בבית חרושת לגלידה היה מרשים וטעים, מכרות המלח, 
העיר אלבה יוליה המקסימה, המסעדות, הארוחות החגיגיות ועוד 

רבים וטובים בדרך בהחלט יזכרו כביקור מאוד מרשים.
אני רוצה לציין את חברי קבוצת המשלחת הישראלית שהתנהגו 

למופת והביאו כבוד רב לאיפ”א ישראל, מ”י ולמדינה.
בתום שבוע אינטנסיבי מעניין וגדוש בחוויות חברי הקבוצה שבו 
ארצה עייפים אך מרוצים, בידיעה שקבוצת חברי איפ”א מרומניה 
אמורה להגיע לביקור גומלין ממש סמוך למועד חזרת ועם רצון 

להשיב להם כגמולם.
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יעילות תעודת איפ”א בחו”ל
מאיר שפירא

משלחת איפ”א לאוקראינה
ניסים קשי, מנכ”ל תעשיות שב”ס

הגעתי לשדה התעופה באתונה באיחור רב כי הטיסה התאחרה 
והייתה לי טיסת המשך לכרתים ולפניי 45 דקות ותור של 200 איש 

לביקורת דרכונים.
תעודת  ואת  ההמשך  כרטיס  את  לו  והצגתי  לשוטר  ניגשתי 
הביקורת  את  עברתי  דקות  שתי  ותוך  לדרכון,  המוצמדת  איפה 

באוקראינה.  ישראל  איפ”א  משלחת  התארחה   13-20/5/12 בין 
המשלחת מנתה 12 חברי איפ”א קציני משטרה בשירות, שוטרים, 

שני גמלאים ונציג שב”ס.
וקייב.  וחמל’נצקי  וינצ’יה  במחוזות  ביקור  כללה  האירוח  תוכנית 
הארגון,  את  להכיר  הייתה  המשטרה  במחוזות  הביקורים  מטרת 
וקשרי  בטכנולוגיות  שימוש  בקרה,  שליטה,  הניהול,  מערכות 
משטרת קהילה באוקראינה. כמו כן בוצע ביקור באקדמיה וביקור 

במוזיאון המשטרה.
קבלות הפנים היו ברמה של מפקד המחוז, סגניו הראשיים, מפקדי 
הרשמית  ברמה  הטקס  כללי  פי  על  והתנהלו  המשטרה  תחנות 
המכובדת ביותר שניתן היה לקבל. המארחים הציגו פתיחות רבה 
בהצגת הנושאים המקצועיים בדרך של דיאלוג פתוח, חברי וחם. 
הוצגה פעילות בתחום הזיהוי הפלילי, פעילות בינלאומית ושימוש 

בטלוויזיה מאולפן המחוז.
ידי  על   2012 יורוליג  אבטחת  לתוכנית  הוצגה  הביקור  במסגרת 
ומוקד  בקרה  השליטה,  מערכת  גם  כמו  קייב  משטרת  מפקד 

השליטה בשרות לאזרחים.
במהלך הביקור ובכניסה לערים וינצ’יה וזיטומיר המתינו לנו ראשי 
הערים ומפקדי התחנות בקבלת פנים מסורתית של עוגת חלה, 

יין ושתיה.
המארחים דאגו לסיור באתרי התיירות כמו גם לארוחות רשמיות 

המסורת  כמיטב  מסורתית  ומוזיקה  מצוין  אוכל  של  וחגיגיות 
וקשרי  החברתיים  החמים,  לקשרים  נחשפנו  בהם  האוקראינית 
כמו  איפ”א  חברי  לבין  המשטרות  בין  שיש  המשותפת  התרבות 
זכו חברי המשלחת  בו  והלבבי  האירוח החם  לציין את  דאגו  כן, 

מאוקראינה בישראל.
במסגרת הסיור שולבו ביקורים באומן על ידי מפקד משטרת אומן 
באירוח של מפקד  טוב  וביקור בקבר הבעל שם  ומפקד המחוז 

מחוז חמל’נצקי.
יהודי.  ההיסטורי-  המימד  את  בסיור  לשלב  מתוכנית  כחלק 
באנדרטה  רשמי  במודל  התייחדות  טקסי  שני  ביצעה  המשלחת 
בזי’טומיר ל- 40,000 היהודים חללים שנהרגו במלה”ע ה- 2, כמו 

גם טקס רשמי בבאבי יאר שבקייב, לזכר נספי השואה.
לסיכום:

א. היקף המשלחת של עד 12 נציגים אופטימלי ונכון שילוב מפקד 
משלחת ברמת תנ”צ נכונה וחשובה לרמת התייחסות המארחים.

ב. חיזוק הקשרים עם איפ”א אוקראינה נכון וחשוב, קיימת פתיחות 
ורצון של הצדדים ברמה של חברות אישית ואירגונית.

מצוינת  עבודה  עשה  חלצ’קי  ויקטור  מר  המשלחת  מתרגם  ג. 
בתרגום והיה גשר איתן בהתנהלות והבנת התרבות המקומית.

באיפ”א  המדינות  חבר  דסק  ראש  למיכאל  מיוחדת  תודה  ד. 
ולהנהלת איפ”א על הארגון המצוין של הביקור.

והסיע  השוטר  לקריאת  הגיע  המשטרתי  והשאטל  תור  בלי 
טיים”. ב-”בורדינג  בדיוק  הגעתי  להרקליון,  לשער   אותי 
בתעודה. משתמש  אני  צרה  שבעת  ראשונה  פעם  לא   וזו 

אגב, מספר התעודה שלי 503 ואני חבר מ-1971.
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משלחת איפ”א ישראל 
לסנט פטרסבורג

שמעון בן הרוש, תנ”צ – מפקד מרחב 
שפלה

איפ”א  בראש משלחת  לעמוד  זכיתי   8-15/6/12 בין התאריכים 
לסנטפרסבורג, המשלחת מנתה 12 חברי איפ”א.

אני מוצא חובה נעימה לציין את הארגון, הליווי, התוכנית המעניינת 
והדאגה עד הפרט האחרון בכל שלבי ההכנה והביקור.

והכרנו  בילינו  מעניינים,  באתרים  ביקרנו  למדנו,  מאוד,  נהנינו 
אנשים נפלאים.

בשמי ובשם כל חברי המשלחת אני מודה לאיפ”א שאיפשרו לנו 
חוויה כייפית.

זינגרמן שעמל רבות על הכנת התוכנית  תודה מיוחדת למיכאל 
ודאג לכל צרכינו. ישר כח

משלחת איפ”א ישראל לטטרסטאן
יהודה דהן, ניצב משנה, מפקד מרחב איילון 

רפ”ק אורן אהרון, אח”מ מטה ארצי – 
מתורגמן המשלחת

ברצוני להודות לאיפ”א ישראל. בשמי ובשם המשלחת על הסיור 
המהנה שהיה לנו בסנט-פטרבורג.

יצאתי לסיור בפעם הראשונה כמתורגמן של הקבוצה, הרגשתי 
כאילו חברי המשלחת מוכרים לי מזה שנים, כך גם לגבי החברים 

שאירחו אותנו.
גם  כל בקשותינו  נפלא, כמעט  היה פשוט  היחס של המארחים 

אלה שלא היו בתוכנית בוצעו.
העיר סנט-פטרבורג יפה כמו חלום.

תודה מיוחדת למארגנים וראש הקבוצה לתנ”צ שמעון בן-הרוש.
נסיעות  בעוד  וניפגש  כייף  היה  אחת  במילה  לסכם  אפשר 

משותפות.

ישראל  איפ”א  משלחת  התארחה   18-26/6/12 התאריכים  בין 
בטטרסטאן.

המשלחת מנתה 12 חברי איפ”א, שוטרים בשירות, גמלאים ונציגי 
שב”ס.

ובמקומות  המשטרה  בתחנות  ביקורים  כלל  האירוח  תוכנית 
היסטוריים. כמו כן, נערך ביקור במכללה וביקור במוזיאון משטרת 
טטרסטאן  איפ”א  נשיא  במעמד  היו  הפנים  קבלות  טטרסטאן. 

ומפקדי מרחבים.
בתאריך 23.6.12 נערכה קבלת פנים ע”י שר משטרת טטרסטאן 
במהלך חגיגות החג הלאומי של טטרסטאן “סבנטוי”. המפגשים 

התנהלו עפ”י כללי הטקס ברמה רשמית מכובדת ביותר.
המארחים היו פתוחים לדיאלוג מקצועי ואף ביקשו ממני כראש 
קאזאן  הבירה  בעיר  המשטרה  מפקדי  בפני  להרצות  המשלחת 

ובעיר נברז’ניה צ’לני.
המתינו  וניז’ניקמסק,  ילבוגה  לערים  בכניסה  הביקור,  במהלך 
עוגת חלה  פנים מסורתית של  לנו מפקדי המשטרה עם קבלת 

וצ’קצ’אק.
וולגה,  נהר  על  שייט  התיירות,  באתר  לסיור  דאגו  המארחים 
כמיטב  ומוזיקה  מצוין  אוכל  של  וחגיגיות  רשמיות  לארוחות 

המסורת הרוסית והטטארית.
שם  קאזאן  בעיר  הגדול  הכנסת  בבית  ביקרנו  מהתוכנית  כחלק 
נחשפנו לקהילה היהודית של טטרסטאן. הביקור היה מרגש מאוד.

היחס של המארחים למשלחת היה יוצא מן הכלל. בכל הזדמנות 
בין  לקשר  מייחסים  רבה שהם  חשיבות  להדגיש  רצו  המארחים 

איפ”א טטרסטאן לאיפ”א ישראל והקשר בין המשטרות שלנו.

הטיפול בחולה סיעודי יקר ואינו מקבל מענה מספק ממערכת שירותי הבריאות הממלכתית. משפחות בהן קורה מצב 
סיעודי לאחד מבני הבית נקלעות למצב כלכלי קשה ועלולות לקרוס היות ואינן יכולות לעמוד בנטל הכספי הדרוש. 

לאחר משא ומתן מול מספר גורמים אנו שמחים להציג לכם הצעה אטרקטיבית ומיוחדת בחברה המובילה בישראל 
בביטוחי בריאות וסיעוד - “הראל חברה לביטוח", בשיתוף “גיל דרור" סוכנויות לביטוח.

לאחר שיוכן הסכם התקשרות עם איפ"א, יפנו אליכם נציגי הסוכנות עם תנאי הצטרפות אטרקטיביים במיוחד 
לכל המעוניין!

מבצע לחברי איפ"א

ביטוחי הסיעוד של הראל בשביל השקט הנפשי שלך

ל
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חברי איפ”א נופשים בארץ
נופשונים בבתי מלון בארץ - ע”ב חצי פנסיון

שימו לב המחירים הינם לזוג ללילה אחד בלבד ולא כוללים חגים!

מלון לאונרדו 
פלאזה אילת
אמצע שבוע )4 לילות(

22-26.7
מחיר לזוג ללילה

₪ 960

מלון דניאל
ים המלח
מינימום - 3 לילות

,22-26.7 ,1-5.7
9-13.9 ,26-30.8

מחיר לזוג ללילה

₪ 779 

מלון חוף עכו

אמצע שבוע  )מינימום 2 לילות(

  26.8-1.9 ,1-29.7
 מחיר לזוג ללילה

₪ 780 

סוף שבוע )מינימום 2 לילות(
מחיר לזוג ללילה

₪ 840 

  29.7-26.8 
אמצע שבוע או סופ”ש

מחיר לזוג ללילה

₪ 1020

חבילת גמלאים מלון חוף עכו

1.9-31.12
מחיר לזוג ללילה

 ₪ 660 

לשוהים 2 לילות 
לשוהים 3 לילות המחיר כולל ארוחת צהרים אחת 

חינם במשך השהייה

הדיל כולל:
קבלת פנים משודרגת, ערכת קפה בחדרים.

קפה ועוגה בכל יום, הרצאה אחת במהלך השהיה.
מועדון גמלאים פתוח בכול יום למשחקי חשיבה
בין השעות 16:00-18:00 כולל שתייה חמה חופשי.

כניסה חינם למוזיאון אוצרות בחומה.
תוכנית בידור בכל ערב.

מלון נוף גנוסר – טבריה
אמצע שבוע )מינימום 2 לילות(

 1.7-5.8 ימים א’-ג’  /  ג’-ה’
מחיר לזוג ללילה

 ₪ 768
ספט’+אוק’ אמצ”ש
המחיר לזוג ללילה - החל מ:

₪ 720
06.08-31.08

אמצע שבוע מינימום 2 לילות, סוף שבוע 3 לילות
מחיר לזוג ללילה אחד

₪ 1032
סוף שבוע )מינימום 2 לילות( 

 1.7-5.8
מחיר לזוג ללילה

 ₪ 936
סוכות אוקטובר עפ”י מחזורי אירוח:  

מחיר לזוג ללילה

 ₪ 936

מלון רימונים רויאל ים המלח

אמצע שבוע )מינימום 4 לילות(

 22-26.7 ,8-12.7 
9-13.9 ,2-6.9

מחיר לזוג ללילה

 ₪ 779 

12-16.8 ,5-9.8
 28.10-1.11 ,19-23.8

מחיר לזוג ללילה

 ₪ 899 

סוף שבוע )מינימום 2 לילות(  

יולי / אוגוסט / ספטמבר
מחיר לזוג ללילה, החל מ:

 ₪ 1,056 

מלון הולידיי אין אשקלון

אמצע שבוע )מינימום 3 לילות(

יולי
מחיר לזוג ללילה

615 ₪
אוגוסט / ספטמבר / אוקטובר 

מחיר לזוג ללילה

₪ 559
סוף שבוע  )מינימום 2 לילות(

יולי
מחיר לזוג ללילה

₪ 905
סוף שבוע )מינימום 2 לילות( 

אוגוסט – אוקטובר 
מחיר לזוג ללילה

₪ 825
 אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות

נשיאות איפ”א ישראל

הטבות לקבוצות
100 ₪ לחבר איפ”א מרכז הנסיעות חבר איפ”א יהיה רשאי בעת ביצוע העסקה להמיר את זכאות השי בכרטיס איפ”א קארד בסך 500 ₪.*   *

הטבות לבודדים
חבר איפ”א יהיה רשאי בעת ביצוע העסקה להמיר את זכאות  השי בכרטיס איפ”א קארד בסך 500 ₪. חברי איפ”א ייהנו ממחירי לקוח עסקי לחבילות הנופש של דיזנהאוז שהינם בלעדיים וזולים.*  אחת לשנה יקבלו חברי איפ”א מענק לקניה של 100 ₪ לזוג בתיירות פנים עבור הזמנות בסכום קניה של 1,500 ₪ ומעלה, לא כולל מחיר עסקי ורגע *  אחרון, בהזמנות בודדים ישירות לא כולל קבוצות, אין כפל מבצעים – דהיינו לא ניתן לשלב הטבה זו עם המרת השי ל-500.*   

להזמנות
אירית הר נוי – 02-6213547

רוית לוי - 02-6213548
תנאי תשלום – 4 תשלומים שווים

12 תשלומים בקרדיט

ם זוכה!
כל הקוד שימו לב!

הפרסום הנ”ל הופץ בחודש יוני 
לחברי איפ”א באמצעות יו”ר סניפים,
פלקטים בתחנות המשטרה ובאתר 

של איפ”א.
לאור זאת, יש להתייחס לתאריכים 

הרלבנטיים בלבד



 אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות
נשיאות איפ”א ישראל

ברצלונה 
קוסטה בראווה

טיולים מאורגנים לחוץ לארץ

)6 לילות / 7 ימים(

מחיר לאדם בחדר זוגי 

מחיר לחבר איפ”א   

תוספת יחיד בחדר

מחיר לאדם בחדר זוגי 

מחיר לחבר איפ”א  

מחיר לאדם בחדר זוגי 

מחיר לחבר איפ”א   

תוספת יחיד בחדר

מחיר לאדם בחדר זוגי 

מחיר לחבר איפ”א   

תוספת יחיד בחדר

מחיר לאדם בחדר זוגי

מחיר לחבר איפ”א 

מחיר לאדם בחדר זוגי

מחיר לחבר איפ”א 

מחיר לאדם בחדר זוגי

מחיר לחבר איפ”א 

מחיר לאדם בחדר זוגי

מחיר לחבר איפ”א 

)7 לילות / 8 ימים(

)4 לילות / 5 ימים(

)4 לילות / 5 ימים(

)6 לילות / 7 ימים(

)6 לילות / 7 ימים(

)7 לילות / 8 ימים(

רומניה

מקדוניה
אגם אוכריד

פראג

קרואטיה 
סלובניה

וסלוניקי   יוון 
שומרי מסורת

תאילנד 
וייטנאם

טיולים מאורגנים - פרטים נוספים
הערות לטיולים ספציפיים:המחיר כולל:

הערות כלליות:

הטיולים מסובסדים ב-100$ לחברי 
איפ”א עפ”י הקריטריונים הבאים: •  מלונות ברמת תיירות טובה	

•  ארוחות ע”ב חצי פנסיון 	
     )למעט טיולים ספציפיים ראו הערות(

•  טיסות שכר/סדירות	
•  העברות 	
•  אוטובוס תיירים נוח וממוזג	
•  מסי נמל, דלק והיטל בטחון 	

     )כפוף לשינויים(
•  סיורים כמפורט בתוכנית	
•  מדריך ישראלי	
•  מדריך מקומי )בהתאם לחוק המקומי(	
•  טיפים לנותני שירותים מקומיים 	

     )למעט מדריך ישראל(

המחיר אינו כולל:
הוצאות אישיות, ביטוח רפואי ומטען, 

ויזה, טיפ למדריך ישראלי, 

הערה:   
כמפורט  והעלויות  הטיול  לביצוע  האחריות 
חברת  של  הבלעדית  באחריות  הם  בהצעה, 

הנסיעות דיזנהאוז.

– שומרי מסורת:  ע”ב חצי פנסיון  וסלוניקי  יוון 
)כלים חד פעמיים( ביום שבת פנסיון מלא.

תאילנד וייטנאם – סבסוד מאיפ”א 150$  
בסך  הינה  קבוצתית  ויזה  הוצאת  עבור  תשלום 

400 ₪ )על חשבון המשתתף(  

בוקר  ארוחת  ע”ב   – מסורת  שומרי  פראג 
קונטיננטלית כלים חד פעמיים

• הטיול מותנה ברישום 35-40 נוסעים.	
• ההצעה ניתנה ע”פ שע”ח יורו דולר הידוע ביום מתן 	

דולר  יורו  3%  בשע”ח  מ-  יותר  עלייה של  ההצעה, 
תגרור התאמת המחיר לגבי מרכיבי היורו בחבילה.

• ההצעה ניתנה על פי מחירי דלק הנכונים ביום מתן 	
התאמת  תגרור   3% מ-  יותר  של  עלייה   ההצעה, 

מחיר מרכיב הטיסה בחבילה.
• המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח 	

שינויים  ייתכנו  הימים.  סדר  או  הנסיעה  כיוון  את 
בסדרי הביקורים והלינות.  את המסלולים לטיולים 

ניתן לצפות באתר איפ”א או אצל יו”ר הסניפים.

• מינימום שנת חברות בארגון	
• לרבות 	 זו  בשנה  זכאותם  ניצלו  שטרם  חברים 

יציאה למשלחות איפ”א

הרשמה בחברת דיזנהאוז
יעל מרסיאנו – 02-6213534 הדסה מזרחי - 02-6213533

תשלומים
מס’ תשלומים ללא ריבית – 3 צמודי דולר

ניתן לשלם בקרדיט עד 12 תשלומים.

דמי ביטול:
  20% - מיום ההרשמה עד 21 יום  
  50% - מ 21 יום עד 14 יום  
 90% - 14 יום עד 3 ימים לפני הטיול 

 100% - 3 ימים   

פראג  
שומרי מסורת

$879

5/9 - 11/9
הרשמה עד 1/8/2012

30/8 - 5/9
הרשמה עד 1/8/2012

14/10 - 21/10
הרשמה עד 1/9/2012

29/9 - 11/10
9/8 - 5/8הרשמה עד 1/9/2012

הרשמה עד 5/7/2012

11/10 - 17/10
הרשמה עד 1/9/2012

9/9 - 13/9
הרשמה עד 1/8/2012

3/9 - 10/9
הרשמה עד 1/9/2012

$839

$995
$799

$779$739

$895
$699

$1220$1290

$2450$899

$160$140

$180

$1120$1190

$2300$799

שימו לב!
הפרסום הנ”ל הופץ בחודש יוני 

לחברי איפ”א באמצעות יו”ר סניפים,
פלקטים בתחנות המשטרה ובאתר 

של איפ”א.
לאור זאת, יש להתייחס לתאריכים 

הרלבנטיים בלבד
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במשלחת מסנט פטרסבורג שביקרה בישראל השתתף גם מזכ”ל 
היתרון  בישראל.  הראשון  ביקורו  לא  שזה  הסניף,  של  איפ”א 
שניתן  בכך  במשלחת,  מאיפ”א  בכיר  תפקיד  בעל  בהצטרפות 

לעשות אתו עסקים ולסגור תכניות אופרטיביות.
נחשק  ויעד  ברוסיה  היפות  הערים  אחת  היא  פטרסבורג  סנט 
לישראלים רבים. הביקור שם חייב להיות בחודשי הקיץ. יש היום 

אירוח משלחות בארץ
אורי אסף - רכז אירוח

אורי אסף

עם  סיכמנו  לשם.  ההגעה  על  מאוד  המקל  נתון  ישירות,  טיסות 
להוציא קבוצות קטנות של חברי  איפ”א המקומי שנתחיל  סניף 
איפ”א מישראל, במחזורים של 10 חברים לחודש ולאחר הפיילוט 
הראשון נבדוק איתם האם ניתן להגדיל את הכמות. כל זה בלי כל 
קשר למשלחת הרשמית שתמשיך לצאת אחת לשנה על בסיס 
הדדי. הקבוצות יצאו בצורה לא רשמית וללא צורך בהגרלה, עם 
אפשרות צרוף בן/בת זוג. סנט פטרסבורג יקרה מאוד ויש קושי 
יקרה  מאוד  ישראל  גם  אבל  בקיץ,  בעיקר  מלון,  בתי  בהזמנת 
לביקורים  והרצון  כך שהקושי הדדי  לאורחים מסנט פטרסבורג, 
של קבוצות משתי המדינות הוא הדדי. הקיץ נצליח להוציא את 
המבקרים  כמות  את  להגדיל  כוונה  מתוך  הראשונים,  המבקרים 
המשתתפים,  חשבון  על  יהיה  הקבוצות  אירוח  הבאה.  בשנה 
בסיוע איפ”א המקומי בישראל ובסנט פטרסבורג, כולל אפשרות 

לסבסוד הנוסעים בהתאם לתוכניות של רכז הנסיעות. 
משטרת סנט פטרסבורג עברה בשנה האחרונה רה- ארגון נרחב 
להם  יש  לנו.  המוכרים  במושגים  למשטרה  מג’נדרמריה  והפכה 
גאים  שהם  כפי  ישראל,  משטרת  את  ולהכיר  ללמוד  גדול  רצון 
מזמינים  והם  שלהם  במשטרה  המפליגים  השינויים  את  להציג 
סנט  משטרת  את  ולהכיר  ללמוד  מישראל  ומפקדים  יחידות 

פטרסבורג.

ביקור משלחת מסרביה בישראל
ולקשר עם סרביה  ישראל לסרביה חדשים  בין איפ”א  הקשרים 
בכנס  בסביבה.  נוספות  מדינות  עם  הנרקמים  קשרים  נלווים 
סרביה  איפ”א  נשיא  עם  נפגשנו  אירופה,  ומרכז  מזרח  מדינות 
וקבוצות  מאחר  נעשה,  אכן  וכך  הקשרים  הידוק  על  וסוכם 
ראשונות לאירועים מקומיים בסרביה יצאו כבר השנה. בשנתיים 
בכנסים  ישראל  מאיפ”א  נשיאות  חברי  השתתפו  האחרונות 
ומפגשים בסרביה ובעקבות זה יצאה משלחת ראשונה בראשות 
מפקד מג”ב ניצב יורם הלוי ובישראל ביקרה משלחת של קצינים 
הסרבי  הדסק  של  מחדש  ארגון  נערך  השנה  מסרביה.  בכירים 
ולסגנו  מאת”ן  עמי  בן  אבי  מונה  הדסק  לראש  קש”ח.  בוועדת 
אנרגיות  ומלאי  חרוצים  שוטרים  שני  ממג”ב.  גרוסמן  גיא  מונה 
ויוזמות שמקדמים את הקשרים ואת הביקורים ההדדיים. סרביה 
היא דוגמא ליישום אסטרטגיה המעודדת קשרים אישיים, ביקורי 
קבוצות, יחידות מקצועיות ופחות שימת דגש על משלחות. מרבית 
ובאופן  הלא-פורמאלית  במסגרת  זאת  עשו  בסרביה  המבקרים 

כזה אין תלות בהגרלה ובכללים נוקשים. לאור התנופה הגדולה 
בקשרים, ניתן להניח שבשנה הקרובה, חברי איפ”א רבים יבקרו 

בסרביה.
את הניצנים הראשונים ניתן לקרוא בביטאון זה בכתבתו של אבי 

בן עמי.

ביקור משלחת מסנט פטרסבורג בישראל
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משלחת מגרמניה בישראל

הקשרים עם איפ”א גרמניה מצוינים, הרבה בזכות אישיותו וקשריו 
של ראש הדסק הגרמני, מיכה מאור. לפני שנה חודשו המשלחות 
שיצאו  סניפים  ראש  יושבי  של  משלחת  כולל  וממנה,  לגרמניה 

בחורף האחרון.
משטרה  קצין  גם  כללה  בישראל,  לאחרונה  שביקרה  המשלחת 
צרפת.  גרמניה  גבול  על  קשר  כאיש  המשמש  בכיר,  צרפתי 
המשלחת הביאה אתה מתנה יוצאת דופן, אות להוקרה לאיפ”א 
ישראל, בדרך כלל אנחנו מקבלים דגלים, ברזלים, מגנים ושאר 
משלחת  לאירוח  הזמנה  עם  הגרמנים  הפתיעו  הפעם  קישוטים, 

ילדי שוטרים במחנה קיץ בגרמניה.
שב”ס  רכז  על  הוטלה  והמשימה  זריזה  פעולה  חייבה  המתנה 
 13 בנשיאות, רכז סניפים ורכז מג”ב. נקבע כי תצא קבוצה בת 
 3 ילדים בגלאי 12-13 ובליווי הורה מכל מסגרת, כך שיצאו גם 

מבוגרים מלווים. הילדים יוצאים לגרמניה בסוף חודש יולי.
ההונגרי.  והסניף  הרוסי  הסניף  עם  גם  קיימנו  דומות  תכניות 

איפ”א  שילדי  לזכור  צריך  הבאה.  בכך בשנה  להמשיך  בכוונתנו 
הם העתיד שלנו מחר וחשוב להשקיע בהם וכך נעשה.

סמפכ”ל משטרת רומניה מונה בעת ביקורו בישראל
אך  בכירים,  קצינים  יש  לישראל  המגיעה  איפ”א  משלחת  בכל 
המשלחת  ראש  דרגת  מרומניה,  שהגיעה  האחרונה  במשלחת 
עלתה עם תחילת הביקור. וסילב ויורל, ראש המשלחת מרומניה, 
מילא תפקיד של ר’ אח”ם במשטרת רומניה והוא נפגש ברומניה 
עם המשלחת הישראלית, זמן קצר לפני הגיעם לישראל. בראש 
המשלחת עמד ניצב יואב סיגלוביץ’, ר’ אח”ם. המפגש ברומניה 
המשלחת  ופורייה.  מקצועית  לפגישה  להיפגש  להם  אפשרה 
וסילב  התבשר  יום  ובאותו  שישי  ביום  לישראל  הגיעה  הרומנית 
ויורל, שהוא מתמנה לסמפכ”ל משטרת רומניה וכך זכינו לראש 

משלחת, סמפכ”ל.
בערב קבלת הפנים בתל אביב, בהשתתפות נשיא איפ”א ישראל 
יעקב טרנר, סגנו, יעקב שובל, רכז אירוח אורי אסף, מזכ”ל, ראש 
מיוחד  שי  ניתן  רוטרו,  מנדי  וסגנו,  קרמר  אריה  הרומני,  הדסק 
סיגלוביץ’  יואב  ניצב  ידי  על  לו  ניתן  נוסף  שי  הטרי.  לסמפכ”ל 
בפרידה מהמשלחת. שם גם הובהר שאין תחליף לקשרים חבריים 
ולצינורות  הפורמאליים  לקשרים  ומעבר  מאחר  המשטרות,  בין 
המקצועיים, קשר חברי הוא מהיר, עם רצון טוב ומאפשר עקיפת 

חסמים ובלמים בירוקרטיים.
מיוחדת  הוקרה  תעודת  למתן  המעמד  נוצל  הפרידה,  בערב 
לאברהם זיסו, גמלאי של מח”א שהתנדב לסייע לר’ מנ”ט הרומני, 
פאול גרגורי מריאן ששהה בארץ עם ביתו חולת הסרטן, שטופלה 
בבית החולים הדסה עין כרם. מעבר לצוות חברי איפ”א שליווה 
את פאול, בלט זיסו, שמצא דירה מתאימה להשכרה, דאג, למזון, 
ציוד, הובלות, ביקורים יום יומיים עד לעזיבתם את ישראל. לצערנו 
זיסו  קיבל  ונפטרה שם. את התעודה  לרומניה  הרב, הבת חזרה 
ושבחים  לתודות  וזכה  שובל  יעקב  ישראל  איפ”א  נשיא  מסגן 

מהקצינים הרומנים במשלחת.
עקב  בישראל  שהותם  את  לקצר  נאלצו  המשלחת  חברי 
וחייבו את הקצינים הבכירים לחזור  בחירות שהתקיימו ברומניה 
לתפקידיהם. המשלחת כן הצליחה לבקר בכל האתרים הקדושים 
המלח,  ובים  האוויר  חיל  במוזיאון  ובכנסת,  ושם  ביד  לנצרות, 
בחיפה, עכו וראש הנקרה ולבסוף בתל אביב, כולל ביקור במחוז 

ובשיטור הימי.
על  הודו  כולם  הסיכום  במילות  אך  ועמוסים,  ארוכים  היו  הימים 
וקרובי  חברים  יש  מהאורחים  לרבים  חלום.  שהגשים  ביקור 
משפחה בישראל, כך שהקשרים ימשיכו, כולל בביקורים פרטיים.
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ביקור קצינים מנורבגיה בישראל
מקצועיים  לביקורים  בשנה  בקשות  עשרות  מקבלים  אנחנו 
של  קש”ח  יחידת  עם  ובתיאום  העולם  מכל  משטרה  קציני  של 

המשטרה מתואמים הביקורים, הפגישות וההרצאות.

יש פגישות המתואמות במיוחד עם איפ”א ישראל, בגלל בקשה 
ישראל.  איפ”א  עם  הכרות  לו  שיש  מיוחד  אורח  או  מיוחדת, 
לישראל הגיעו לביקור קבוצת קציני משטרה מנורבגיה ששימשו 
בישראל  שונים  במקומות  האו”ם  ובכוח  בחברון  כמשקיפים 

ובלבנון.

בנורבגיה,  ישראל  אוהדי  של  גדולה  קבוצה  מייצגים  הקצינים 
שעקב החשיפה השלילית בפעילותם בישראל ובנורבגיה, ביקשו 

לבוא וללמוד מקרוב על מדינת ישראל ומשטרת ישראל.

ואצל אחרים המניע הוא העויינות  נוצרי  אצל חלקם המניע דתי 
גורמים עוינים  והחיכוך הקשה עם  הגדולה בתקשורת הנורבגית 

לישראל בפעילותם כמשקיפים ובכוח האו”ם.

איפ”א ישראל תורמת רבות לתדמיתה של מדינת ישראל והנושא 
לא  היא  זה התרומה  החוץ. במקרה  לצוות של משרד  הוצג  אף 
אנשים  ישירה של  תרומה  אלא  בישראל,  הביקור  חלק מתהליך 
שחשוב להם ללמוד מה בדיוק קורה כאן. הוזמנתי להרצאה של 
שעה, שהתמשכה, עקב שאלותיהם והעניין הרב בנושא, לשלוש 
שעות. סיכמנו שחשוב להביא לישראל קבוצות דומות של קציני 
משטרה ובעלי תפקידים בכירים אחרים להכרות בלתי אמצעית 

עם מדינת ישראל, משטרת ישראל ואיפ”א ישראל.

הם העדיפו לקיים את הפגישה באמצעות איפ”א, כי כולם חברי 
אלא  רשמי,  ממשלתי  ממסדי,  לא  מגורם  לשמוע  ורצו  איפ”א 

מחבר ואיפ”א הוא ארגון חברים.

לא  להם,  שאכפת  משטרה  קציני  שיש  לגלות  מפתיע  היה 
מסתפקים בדיווחים העוינים בתקשורת, לא קונים את הסיפורים 
בשטח, למרות שהיו שותפים לכוח משקיפים באזורי חיכוך ואף 

חוו קונפליקטים קשים עם ישראלים ופלשתינאים.

מפתיע, כי היוזמה הייתה שלהם, שום גורם מוסדי לא הזמין אותם 
להקשיב  כדי  והגיעו  זמנם  חשבון  על  הגיעו  מימנו,  הם  לביקור, 
וללמוד. מרשים, כי אתה מגלה שיש מי שרואה את ישראל אחרת, 

דווקא במקומות בהם הביקורת קשה והעויינות רבה.

השתלמויות קצינים בכירים מדרום אמריקה בישראל

אמריקה  מדרום  קצינים  עשרות  לישראל  מגיעים  שנה  מידי 
להשתלמויות מקצועיות בהזמנת משרד החוץ. הדגש בהשתלמויות 
הללו מושם על שיטור קהילתי, התנדבות וניהול משטרה. הקצינים 
מקיימים ביקורים במשטרה, שומעים הרצאות, נפגשים עם בעלי 

תפקידים שונים ומבקרים בישראל.

בדרום  המרכזיות  במדינות  קיים  הבינלאומי  השוטרים  ארגון 
היא  הבעיה  ומכסיקו.  פרו  ארגנטינה,  ברזיל,  כמו:  אמריקה, 
וגם במדינות בהן הוא קיים,  נוספות  שהארגון לא קיים במדינות 

מדובר בסניף קטן שלא מתרומם.

הבינלאומי  השוטרים  ארגון  מוצג  בישראל,  לקצינים  בהרצאות 
והעתקת  הנושא  קידום  אפשרויות  נוספים,  פרטים  רוצים  וכולם 
המודל הישראלי. השנה הניבו הקשרים הללו קבוצה גדולה של 

חברי איפ”א שתגיע לקונגרס העולמי מברזיל.

הסניפים  ממצוקות  נובע  ההדדיים  הקשרים  בפיתוח  הקושי 
מחצית  על  הפרוסה  גדולה  במשטרה  קטנים,  שרובם  הקיימים, 
יבשת. אנחנו מקווים באמצעות הרצאות, הקונגרס העולמי, הרצון 
שלהם, לקבל ייעוץ וסיוע מאתנו, לחזק את הקשרים ובקרוב אף 

להוציא קבוצה ראשונה לדרום אמריקה.
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משלחת מאוקראינה בישראל
קצינים  כלל  בדרך  כוללות  מאוקראינה  המגיעות  המשלחות 
מתלווים  אליהם  ומרחבים,  מחוזות  מפקדי  של  ברמות  בכירים 
אקדמיה  המטה,  בתחום  בכירים  תפקידים  ובעלי  שופטים 

משטרתית ואקדמיה בכלל.

נשיא  את  פגשנו  אף  והשנה  מצוינים  אוקראינה  עם  הקשרים 
שנערך  אירופה  ומרכז  מזרח  מדינות  בכנס  אוקראינה  איפ”א 
ביקרה  ברוסיה,  נערך הכנס  בפיאטיגורסק שבקווקאז. בעת בה 
עם  שיחה  נשוא  והייתה  באוקראינה  ישראל  איפ”א  משלחת 
מדינות ורפובליקות אוטונומיות רבות, מאחר והמודל ייחודי וכולם 
חולמים לבקר בישראל. את זה אנו שומעים בעיקר מהמבקרים 
בישראל, שמודים לנו על האפשרות להגשים חלום וייעוד, ביקור 
ובמקומות הקדושים בישראל. משלחות הכוללות  בארץ הקודש 
והצגת  ומרחב  מחוז  מפקדי  עם  לפגישות  זוכות  בכירים,  קציני 
המשטרה  מוזיאון  במתקני משטרה,  וביקור  טכנולוגיה  אמצעים, 

והמרכז ללימודי משטרה.

מזה כשנתיים אנחנו מנסים לארגן ביקורים קבוצתיים באוקראינה, 
שלא יוגבלו לכמות המצומצמת של המשתתפים במשלחות וללא 
בגלל  אטרקטיבית  אוקראינה  מגבלות.  ושאר  בהגרלות  צורך 
מהבולטים  כמה  של  וערש  במקום,  העשירה  היהודית  המורשת 

בעולם החסידות כמו ר’ נחמן מברסלב והבעל שם טוב.

השנה היה קושי בשיתוף פעולה עם איפ”א אוקראינה בגלל אירוח 
מקווים  אנו  בפולין.  גם  כך  רגל,  בכדור  אירופה  אליפות  משחקי 
גם  הרשמיות  המשלחות  מלבד  להוציא,  נוכל  הבאה  שבשנה 

קבוצות.

משלחת איפ”א מאוקראינה בכפר בית ג’אן
כנג’ קבלאן, רכז גמלאים ואלמנות

ומהדקת  מאוד  חשובה  בישראל  מחו”ל   איפ”א  משלחת  ביקור 
באזור  ובמיוחד  ובעולם,  בישראל  איפ”א  חברי  בין  הקשר  את 
הצפון בכדאי ליהנות מהנוף המרהיב ועוצר נשימה ומאידך ביקור 

במקומות קדושים בישראל.

ג’אן  בבית  הדרוזי  הציורי  בכפר  התארחה  אוקראינה  משלחת 
התארחו אצל כותב שורות.

איפ”א  סניפי  יו”ר  הן  מכובדים  בכמה  התאפיינה  הפנים  קבלת 
בכרים ממג”ב,  קצינים  הגליל,  מועצה מסניף  חברי  הצפון,  אזור 
שופט  בירדן,  ישראל  לקונסול  המשנה  שב”ס,  של  מרכז  ממ”ז 
ועוד  גאן,  יו”ר מועצה מקומית בית  בית משפט לעידה הדרוזית, 

מכובדים ואנשי דת מהכפר.

המפגש היה מרגש מאוד ונאמרו מילים חמות מצד שני הצדדים, 
אותנטית,  ארוחה  סעדו  והאורחים  המארחים  הביקור  במהלך 
מסורתית מהמטבח הדרוזי, יו”ר המשלחת מר ווקטור הודה בשמו 
ובשם המשלחת על קבלת הפנים החמה ובמיוחד לגברת עטאף 
קבלאן על ההשקעה במאכלים הטעימים, לתודות הצטרפו, ראש 

הדסק מיכאל, סג”ד אריה רוזנוולד.

ג’מיל  מר  גליל,  מרכז  איפ”א  סניף  יו”ר  הביקור,  סיום  לקראת 
חלבי כבד את המשלחת במתן תשר צנוע לכל חברי המשלחת 

האוקראינית. 



התאריכים  בין  בארץ  ביקרה  מאוקראינה  איפ”א  משלחת 
.30/4/12-6/5/2012

ובמקומות  משטרה  בתחנות  ביקורים  כללה  האירוח  תוכנית  
היסטוריים.

בליווי צמוד של ראש דסק מר מיכאל זינגרמן המשלחת ביקרה 
נושאי  ונידונו  מ”י  יכולות  למשלחת  הוצגו  שם  איילון,  במרחב 

פעילות משטרתית מבצעית משותפים.

נשיא  של  אישית  והדרכה  באירוח  בחצרים  האויר  חיל  במוזיאון 
יעקב טרנר. בסיור התרשמו חברי המשלחת  ישראל מר  איפ”א 
מהיסטוריית חיל האוויר הישראלי , מתצוגת המטוסים והמסוקים  

ובמיוחד מסיפור חייו של נשיא איפ”א.

שייט  להם  אורגן  המקומית,  המשטרה  בתחנת  ביקור  אילת,  בעיר 
בספינה בים סוף , ביקור במצפה התת ימי ובשאר האטרקציות בעיר.   
חלק  היהודי.  ולעם  הנוצרי  לעם  הקדושים  במקומות  בירושלים 
מיוחד הוקדש לביקור באתרים הקדושים לעדה הדרוזית ביניהם 
בביתו של חבר הנשיאות כנג’ קבלאן בבית ג’אן , במעמד ראשי 
מחוז  מפקד  היה  הכבוד  ואורח  הדרוזיים  סניפים  נציגי  העירייה, 
קבלאן  כנג’  הנשיאות  חבר  מקבל,  טאפש  גונדר  שב”ס  מרכז 
שביקר בשנה שעברה באוקראינה כראש משלחת, סקר לפניהם 

את התרבות, הדת ואורחות חייה של העדה ולא נשכח את הכיבוד 
העשיר והמגוון כמיטב המסורת הדרוזית.

צפו  שם  בנעורים,  ישראל  משטרת  בבסכ”מ  ביקרה  המשלחת 
בתצוגת קרב מגע והשתתפו במטווח ירי משטרתי. חברי המשלחת 
הביעו בדברי סיכום של הסיור בישראל את התרשמותם, מנופי 
ישראל, שב”ס  מיכולות משטרת  ואנשיה, התרשמו  ישראל  ארץ 

כפי שהוסברו והוצגו להם במהלך הסיור.

ערב פרידה חגיגי נערך במלון “בלו ביי” בנתניה, שם ציינו בפני סגן 
נשיא סניף איפ”א ישראל מר יעקב שובל ומזכ”ל איפ”א מר ערן 
ישראל, רכז אירוח מר אורי אסף וחברי נשיאות נוספים שהתלוו 
לשגרירים  יהפכו  הם  הסיור  בעקבות  כי  השונים,  בחלקיו  לסיור 
ונראו  היכולות שנצפו  באוקראינה את  בפני חבריהם  המשבחים 
את  וכמובן  שב”ס  ישראל,  במשטרת  הסיור  במסגרת  ידם  על 

אזרחי מדינת ישראל נופיה היפים והמגוונים.

חברי המשלחת הודו לנציגי איפ”א ישראל על הביקור המסודר, 
ישראל  איפ”א  סניף  הישגי  את  למשתתפים  שהמחיש  מאורגן, 
ושגורם להם להמליץ בפני חברי איפ”א אוקראינה להידוק שיתוף 
הפעולה עם סניף ישראל ולהגדיל את תדירות ביקורי המשלחות 

ההדדיים.
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ביקור משלחת איפ”א סניף הונגריה בישראל
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות

ביקור משלחת איפ”א מאוקראינה
אריה רוזנוולד,  סגן גונדר

יו”ר סניף איפ”א נציבות שב”ס

במסגרת הקשרים הבינלאומיים של איפ”א בעולם, בין התאריכים 
איפ”א  חברי   15 בת  משלחת  בארץ  ביקרה   18-26/3/2012

ממשטרת הונגריה.

מיד עם נחיתתם, חברי המשלחת התקבלו על ידי חברי הנשיאות 
ידי החתום מטה. בהתאם לתוכנית,  ולוו בעת שהותם בארץ על 
הביקור החל בערב קבלת פנים בהשתתפות סגן הנשיא, מזכ”ל, 

רכז אירוח ואנוכי.

הנוף,  הטבע,  לערכי  נחשפו  האורחים  המוצלח  השבוע  במהלך 
הדתות  לשלוש  הקדושים  המקומות  ההיסטוריים,  האתרים 
אורח  את  חוו  וכן,  מקומיים  איפ”א  חברי  עם  נפגשו  המובילות, 
החיים השוטף והלא פשוט של הדו-קיום עם שכננו הפלשתינאים 

ושל החיים הרב תרבותיים בישראל ארץ מולדתנו.
שביעות הרצון של אורחנו, כפי שהדברים באים לידי ביטוי ביומן 
בידי המשתתפים, מלווה בצילומים מרחיבים, היא  מסע שנכתב 

העדות הטובה ביותר להצלחתנו באירוח המשלחת.

קבוצת האורחים כללה חברי/ות איפ”א מכל רחבי הונגריה, גברים 
ביניהם ראש עיר  וגמלאים,  ונשים, בעלי דרגות בכירות, פעילים 

שבעברו שירת כקצין משטרה.

החמה  הפנים  קבלת  על  טרנר  מר  איפ”א  לנשיא  נתונה  תודתי 
במוזיאון חיל אוויר, לחברי בנשיאות אורי אסף על שיתוף הפעולה 
מן  התוכנית  בהוצאת  המזכירות שסייעו  התוכנית,לאנשי  בהכנת 
הכח אל הפועל, ולחבריי הפעילים בשטח שתרמו רבות להצלחה 

ראויה באירוח המשלחת.

אני בטוח ששוב הצלחנו להפוך את אורחנו הנכבדים לשגרירים 
של רצון טוב ומסבירים נאמנים של מדינת ישראל בשובם לארצם.
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בארץ הקודש בקרב לובשי המדים
כתבה שהופיעה בעיתון יומי בהונגריה }תורגם ע”י אלכס זלקוביץ{

ידיעותיו  והעמיק  העשיר  זולת  סאבו  עיר  ראש  של  ביקורו 
המקצועיים והכרתו בספר התנ”ך זה לא מכבר בישראל.

השוטר לשעבר וראש העיר להיום, סייר בארץ במסגרת הקשרים 
בינלאומיים יחד עם קבוצת שוטרים, חברי איפ”א סניף הונגריה, 
בביקורה  לוותה  שהמשלחת  מאחר  משלחות.  חילופי  במסגרת 
בארץ הקודש על ידי חברי איפ”א ישראלים, את הכותל המערבי 
החומה אדם בירושלים ראה סאבו זולת מעל גג תחנת המשטרה 

האזורית.

בכנסיית הקבר הקדוש נגע בידיו בסלע שעליו עמד הצלב,כמוכן 
ביקר במוזיאון חייל האוויר הישראלי ונפגש עם לובשי מדים רבים. 
מטה  לבנין  מאוד  דומה  חיפה  משטרת  בנין  עיניו,  שקלטו  כפי 
המשטרה בבודפשט שממוקם ברחוב טאווא, מבנה מודרני מצויד 

היטב. 

מקצוע השוטר גם בישראל מתחיל לראות נשי יותר ועקב העלאת 
גיל הפרישה גם כאן, יחסית גדל מספרם של המבוגרים בשרות. 

ניתן להבדיל בין השוטרים הכחולים לירוקים, אך גם שוטרי הגבול 
היו  הממוגנים  הרכב  כלי  קלאסיים.  משטרה  תפקידי  ממלאים 
נחשבים אצלנו לקוריוז, סיפר סאבו זולט והוסיף שלא הרגיש בכל 

סכנה לאורך הביקור.
הקבוצה  את  שלווה  במג”ב  לשעבר  בכיר  קצין  זלקוביץ,  אלכס 

סיפר בסקירתו על גניבת מכוניות יוקרתיות, פירוקן לחלקי חילוף 
וחזרתם ככאלה למוסכים. במקרים כאלה למשל ניתן להתקשר 
100 של מחוז תל אביב, שמעניק שירותי משטרה לשני  למוקד 

מיליון תושבים.

מועברים  אלקטרוניים  ובאמצעים  מנותבות  הנכנסות  השיחות 
לאנשי המקצוע להמשך טיפול. גם כאן ניתן לראות שוטרות רבות 
ביניהן צעירות וצעירים שמבצעים במקום זה את שירותם החובה 

כחלופה לשירות בצבא, ביניהם צעיר שמוצאו בבודפשט.

מתוך אין ספור חוויותיו הזכיר ראש העיר את שראו עיניו ברמת 
הגולן, שקרוב לאזור הגבול, בעיר קצרין במרכז המבקרים,בעת 
בסרט  עם  180 מעלות,  בזווית של  קולנוע  באולם  הקרנת סרט 
של  שערותיהם  גם  השחקנים,  של  שערותיהם  את  העיף  הרוח 
על  נראתה  שסערה  מתי  באולם,  בהתאם  התנופפו  הצופים 
של  ראשיהם  על  עדינות  מים  טיפות  זלגו  מהתקרה  הקרנות, 

הצופים. 

שבו  המלון  בבית  כי  בעיניו,  כחריג  נוסף  דבר  ציין  העיר  ראש 
התאכסנו, בשבת הופעלה “מעלית שבת”. 

כדאי להיות חבר באיפ”א
מאיר מדקר – מרחב חוף

מכתב תודה לראש דסק בולגריה
מר יהושע לויה )חבר נשיאות ורכז התרבות(

אני מאיר מדקר בוחן תאונות דרכים בחיפה, בתאריך 28.06.12, 
שני  עם  ביחד  בבולגריה  בבורגס  בנופש  הייתה  בר  שבתי  בעת 
חברותיה, לפני גיוס, בים שישי למחרת ב- 29.06.12 בעת שהייתה 
אליה במהירות,  נבהלה מרכב שנסע סמוך  קורקינט ממונע  על 
ונפלה על הכביש, כתוצאה מכך נשברו שני עצמות בידה הימנית, 
חולים  מבית  חלק  שהוא  מארי  וירגי’ן  חולים  לבית  הובהלה  בתי 
גדול בשם סנט סופיה, שם נותחה, גובסה והושמו בידה פלטינות.

באותו זמן, שהיתי בביתי בקרית מוצקין, הגעתי ביום ראשון לבית 
חולים בבולגריה, בעזרתו של יהושע לויה. 

דיבר  שיהושע  אחרי  לי,  שחיכה  התעופה  בשדה  נציג  שם  היה 
איתם, ועזרו לי להגיע לבית החולים המרוחק כ- 40 דקות משדה 
התעופה, שם נתקלתי בבעיות של שפה שאף על פי שאני דובר 
והקשר איתם  ידע אנגלית  רוב הצוות בבית החולים לא  אנגלית 
איתם  ושוחח  לתמונה  שוב  נכנס  לויה  יהושע  שמר  עד  אבד, 

בבולגרית, והיה כאיש הקשר שלי עם הצוות הרפואי. 

יש לציין שמדובר בית חולים פרטי שכל דבר מלווה בכסף, כמו 
בית  עד שמנהל  במקום,  שלי  השהייה  על  לשלם  התבקשתי  כן 

החולים ביטל זאת לאחר ששוחח עם יהושע לויה. 

אני שאף פעם לא זכיתי להשתתף בשום משלחת, והייתי מאוכזב, 
ראיתי שפועלות בארגון איפ”א ישראל נשמות טובות, כן ירבו. 
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לאחרונה אנו עדים למקרים רבים, בהם אנשים החולים במחלה 
סופנית, מבקשים שלא להאריך את חייהם באמצעים מלאכותיים 

רפואיים, ומעדיפים לסיים את חייהם.

לא מדובר רק באוכלוסיה מבוגרת, אלא גם באוכלוסיה צעירה 
ו/או מתבגרת, החולה במחלות סופניות.

עם השתכללות הרפואה המודרנית, תוחלת החיים עולה, הרפואה 
מתקדמת ומצליחה להאריך את החיים, לעיתים באופן מלאכותי.

כאשר מדובר בהחלטות גורליות של חיים ומוות, מתעוררת סוגיה 
מוסרית, משפטית ודתית רבת חשיבות. 

האם לכבד את רצון החולה ולסיים את חייו? 

האם החולה הכואב במחלתו חושב נכון? 

האם אנו כבני אדם נשים גורל אחרים בכף ידנו? 

החוק בישראל אינו מתיר המתת חסד, הכיצד נפעל? 

וסוגיות  רבות  מחשבות  מעוררות  אחרות  ורבות  אלו  שאלות 
ובתי  והמחוקק  משקל,  רבות  והלכתיות  מוסריות  משפטיות, 

המשפט נתקלו בבעיה לא פשוטה.

בשנת 2000 מינה שר הבריאות דאז, שלמה בניזרי, ועדה ציבורית 
הטיפול  סוגיות  בחינת  לשם  שטינברג,  אברהם  פרופ’  בראשות 
בחולה הנוטה למות. ועדה זו בחנה את הבעיה המוסרית, ההלכתית 
דת,  רפואה,  אנשי  ובהם  חברים,   59 מנתה  הוועדה  והמשפטית. 
משפט, פילוסופיה ואתיקה. לאחר כ-4 שנים הגישה הוועדה את 
מסקנותיה לכנסת ישראל, עם המלצות אשר בעקבותיהם שוכלל 

חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו-2005.

ההלכתיות  הרפואיות,  המוסריות,  הבעיות  בבעיות  דנה  הוועדה 
גם  והמשפטיות הקשורות לטיפול בחולה הנוטה למות, המכונה 
חולה סופני או חולה אשר נוטה למות ונמצא בסוף חייו. הדילמות 
בבעיות אלו נוגעות באופן ישיר לכל אחד מאיתנו בין אם הדבר 
נוגע להחלטות בסוף חייו, או להחלטות בסוף חייהם של מי מבני 

משפחתו.

המדעי,  בידע  האדירה  הקדמה  המודרנית,  הרפואה  התפתחות 
הביולוגי הכימי והרפואי, התפתחות הטכנולוגיה הרפואית והפרה 
בשלבים  מלאכותי  באופן  החיים  הארכת  את  אפשרו  רפואית, 
סופניים, בתנאים ובמצבים שבעבר היו בלתי אפשריים; המהפך 

דוד אילוז

הפינה המשפטית
סיום חיים באופן לא טיבעי

עו”ד חיים קנת - יועץ משפטי
עו”ד חיים קנת

המוסרי ביחסי חולה-רופא, ההתפתחות בהכרה בזכויות החולה 
על  דגש  שמה  החולה,  זכויות  חוק  חוקק  בעקבותיה  אשר 
האוטונומיה של האדם החולה וזכותו לקבל החלטה בקשר לחייו, 

כמובן במגבלות החוק.

במטרה  למעשה  בא  למות, התשס”ו-2005,  הנוטה  חוק החולה 
“להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי 
האדם  של  הרצון  אוטונומיית  ערך  לבין  החיים,  קדושת  ערך  בין 

והחשיבות של איכות החיים” )סעיף 1)א( לחוק(. 

החוק כולל את הזכות לדרוש טיפול רפואי, ו/או להימנע מקבלת 
טיפול רפואי ולהפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל. החוק נותן 
לחולה את האפשרות להחליט ולקבל החלטה מראש לגבי המשך 
ו/או  לו במקרה של מחלה סופנית  ליתן  ודרכי הטיפול שיש  חייו 
החוק  מציין  חריג  באופן  החלטה.  לקבל  מסוגל  שאינו  במקרה 
יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  ערכיה  על  מבוסס  זה  “חוק 
והדת”  האתיקה  המוסר,  בתחום  יסוד  עקרונות  ועל  ודמוקרטית 

)סעיף 1)ב( לחוק(. 

בחולה  הרפואי  הטיפול  “בקביעת  הוא:  החוק  של  יסוד  עקרון 
השיקולים  הם  סבלו  ומידת  רצונו  הרפואי,  מצבו  למות,  הנוטה 

הבלעדיים” )סעיף 2 לחוק(. 

אחר  גורם  של  צרכים  בחשבון  להביא  שאין  מבהיר  זה  עיקרון 
מלבד החולה. נקודת מוצא של החוק היא: “חזקה על אדם שהוא 
רוצה להוסיף לחיות, אלא אם כן הוכח אחרת; לא הוכח אחרת 
מעבר לכל ספק סביר - יש לנטות לטובת הרצון להוסיף לחיות” 

)סעיף 4 לחוק(.

שלושה שלבים רפואיים
החוק מאבחן בין שלושה שלבים רפואיים אשר אדם יכול להימצא 

בהם:

יותר משישה  נוטה למות, שההערכה היא שיחיה  חולה שאינו   *
חודשים - החוק אינו מאפשר להימנע מטיפול רפואי מציל חיים.

מאשר  יותר  יחיה  שלא  היא  שההערכה  למות,  הנוטה  חולה   *
שישה חודשים - החוק מאפשר, כאשר החולה אינו רוצה שחייו 
יוארכו, שלא לתת לו טיפולים רפואיים מאריכי חיים כמו החייאה, 
דיאליזה, כימותרפיה וניתוחים, אך מחייב לתת לו טיפולים נלווים 
וטיפולים מקלים, טיפול במחלות  כמו הזנה מלאכותית, תרופות 
חולה  כאשר  ודם.  אנטיביוטיקה  ומתן  אינסולין  מתן  כמו  נלוות 
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הרופא  שלדעת  רפואי  טיפול  מבקש  יוארכו,  שחייו  הרוצה  כזה, 
האחראי, אין לו הצדקה בנסיבות העניין, יש לכבד את רצון החולה 

ולתת לו את הטיפול המבוקש.

מאשר  יותר  יחיה  שלא  היא  שההערכה  סופי,  בשלב  חולה   *
ונקבע לגביו כי  שבועיים - כאשר החולה סובל סבל משמעותי, 
גם טיפולים  לו  יוארכו, החוק מחייב שלא לתת  אינו רוצה שחייו 

נלווים.

בריא,  שהוא  במצב  נמצא  הוא  כאשר  אדם,  כל  לחוק,  בהתאם 
יהיה  כאשר  יטופל,  שבו  האופן  את  ולקבוע  החלטה  לקבל  יכול 
רצונו,  את  להביע  מסוגל  שאינו  למות”,  נוטה  “חולה  של  במצב 
מקדימות  בהנחיות  מקדימות,  רפואיות  הוראות  באמצעות  זאת 
מפורטות באמצעות טופס מיוחד, או בדרך של מינוי מיופה כוח. 

וחלים  ברורות  הגבלות  קיימות  החוק  פי  על  כי  לב  לשים  יש 
איסורים מפורשים על פעולות מסוימות הנוגדות את החוק, כגון: 
היא  אם  אף  פעולה,  עשיית  להתיר  כדי  זה  חוק  בהוראות  “אין 
לוודאי, היא  טיפול רפואי, המכוונת להמית, או שתוצאתה, קרוב 
ובין שלא,  גם גרימת מוות, בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה 
ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם אחר ובין שלא.” )סעיף 

19 לחוק(.

היא  אם  אף  פעולה,  עשיית  להתיר  כדי  זה  חוק  בהוראות  “אין 
טיפול רפואי, שיש בה סיוע להתאבדות, בין שהיא נעשית מתוך 
חסד וחמלה ובין שלא, ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם 

אחר ובין שלא.” )סעיף 20 לחוק(.

הגשת בקשה

בקשה  להגיש  רשאי   17 גיל  מעל  אדם  כל 
ליתן  בחוק  הקבוע  בטופס  הבריאות  למשרד 
הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי. 
אדם  בידי  להינתן  יכולות  הרפואיות  ההנחיות 
בעל כשרות עפ”י החוק, כלומר, אדם שמלאו לו 
17 שנים ומסוגל להביע את רצונו, שלא הוכרז 
כפסול דין ולא הוצא מחזקת הכשרות שבחוק. 
בהנחיות אלו יש לפרט את הרצון של אותו אדם 
לגבי טיפול רפואי עתידי אשר אמור להינתן בו, 
אם יהיה חולה הנוטה למות, שאינו בעל כשרות, 
או חולה הנוטה למות במצב סופני שאינו בעל 
כשרות. כמו כן, ניתן ליתן הנחיות בדבר הימנעות 
בדבר  או  בישראל  הנהוגים  רפואיים  מטיפולים 
קבלת טיפולים רפואיים להארכת חיים, גם אם 
הרופא  או  הרפואי  הצוות  להמלצת  בניגוד  הם 
באמצעות  להוריד  ניתן  הטופס  את  המטפל. 
למלאו,  הבריאות,  משרד  באתר  האינטרנט 
במרשם  ולהפקידו  עדים  שני  בפני  לחתום 

הנמצא במשרד הבריאות.

דוד עטר

דוד עטר - יו”ר איגוד גימלאי 
המשטרה והשב”ס

לכל החברים,

אנו  השנה,  כל  במהלך  האיגוד  של  הענפה  לפעילות  בהמשך 
רואים את הטיפול בנושא השכר כאחד הנושאים החשובים ביותר.
לביטחון  המשרד  עם  בשת”פ  מעורבים  להיות  ממשיכים  אנו 
תיקון  שלאחר  התהליך  בכל  והאוצר,  השב”ס  המשטרה,  פנים, 
חוק הגמלאות של צה”ל - עד לסיום המוצלח של התאמת אחוז 

ההפרשים גם לגמלאי המשטרה ושב”ס. 

אנו פועלים גם במקביל להקדמת תשלומי ההפרשים לגמלאים 
מעל גיל 75, אלמנות וחולים סופניים.

כמו כן נציגי האיגוד יהיו שותפים קבועים בקרן לרווחת הגימלאים 
שתועבר מידי שנה למשרד בטחון הפנים בהתאם לאמור בתיקון 

החוק שאושר.

הנהלת האיגוד מאחלת לכם שנה טובה,
בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים.



in areas of sports, welfare and culture. In terms 

of welfare, the large number of members of 

the Israeli section is giving it a “Strangth in 

numbers” abilities - which are expressed in 

special deals for its members when ordering 

vacations in Israel and abroad, significant 

discounts in food store chains, an impressive 

annual gift and much more. The Israeli section 

also invests much attention on the subject 

of international relations, and in this journal 

you will find, amongst others, a review of the 

delegations-exchange project, which included 

delegations from around the globe - Russia, 

Poland, Romania, Ukraine and other countries. 

The journal also reviews updates on the matters 

of salaries and pensions, written by the editor.

Recently, the report of the state controller was 

published, referring to the tragic event of the 

Carmel fires in Israel - a disaster which claimed 

the lives of 43 people, out of which were 37 

prison guards and

3 policemen. I hope that the conclusions of this 

report will result in appropriate actions by the 

Israeli police and prison service.

Lately we are witnessing a rising protest which 

revolve Israel’s economical problems, and have 

climaxed when a man attempted to commit 

suicide by setting himself on fire during a 

demonstration.

Simultaneously, protests are being heard 

regarding the decisions not to enlist religious 

people to the Israeli Defense Force. The Israeli 

police force is challenged by the demand to 

handle this complex situation - on the one hand 

to allow the freedom of speech and right for 

protest, and at the same time to keep the peace 

and public safety.

In a better side of the news from Israel, a 

ceremony was held in the Israeli house of 

government, in which the president of the IPA 

Israeli section, Mr. Yaakov Terner, was honored 

with a Lifetime Achievement Award. We wish 

him good health and continuance of many 

more productive activities.

We are celebrating the Jewish new-year’s 

holiday. I wish to congratulate all members of 

IPA with “Shana Tova” - Good Year - a year of 

health and self fulfilment. May we all achieve 

our goals and find happiness.
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Haim Szmulewitz

After a long period in which the Israeli security 

agencies successfully stopped many attempts 

of terrorism attacks which were directed against 

Israeli citizens which live or travel outside of 

Israel, we bared a shocking witness of a bus-

bombing attack against Israeli tourists, outside 

the airport of the city Burgas in Bulgaria.

7 people were killed and 33 were wounded in 

this attack, an assault made by a bomb hidden 

in the trunk of the bus which carried 47 Israeli 

tourists, many of which were young youth. I am 

certain that the long arm reach of the security 

agencies will find the bombers and the people 

who sent them.

Between the 4Th and 9Th of September, the “XX 

World Congress” will be held in Israel.

The congress will be held in the most southern 

city of Israel - Eilat, which resides on the beautiful 

shores of the Red Sea.

The guests of the congress will stay in the 

luxurious “Harrods” hotel, and they can expect a 

special and enjoyable experience.

At the end of the congress, between the 9Th and 

15Th, as part of the celebrations for the 50Th year 

since the establishment o the Israeli section, the 

Israeli section is organizing a “Friendship Week” - 

a remarkable exposure to the historical, touristic 

and holy places in Israel.

This is the 2nd international event being 

organized by the Israeli section, following the 

IEC convention which was held during the 25Th-

years celebration of the Israeli section. We send 

our warm regards to all guests who will attend 

the convention and wish them an enjoyable stay 

and happy experience in Israel. The guests will 

be accompanied by many of the Israeli section 

volunteers.

Elections for the PEB will be held during the 

congress. The Israeli section was represented 

in the PEB when I served two terms between 

the years 1991-1997, the second term as the 

International Vice-President.

After a long period without Israeli representation, 

Sharon Gal was elected as Third International 

Vice-President and I wish her the best of luck in 

the coming elections.

In this journal we review the activity of various 

sections of IPA - the police, prison service, 

border guard and pensioners, and their plans 
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