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דבר העורך
עו”ד חיים שמולביץ תת	גונדר	)גימ’(

עו”ד חיים שמולביץ

שנת	 סיכום	 נערך	 הארגון	 פעילי	 בהשתתפות	 חגיגי	 בכנס	
אריה	 חה”כ	 המפכ”ל,	 השר,	 נכחו	 בכנס	 	 באיפ”א.	 העבודה	
איגוד	 מנכ”ל	 בשב”ס,	 דרום	 ממ”ז	 המשטרה,	 ספ”כ	 ביבי,	
הסוהרים	 קרנות	 ונשיא	 השוטרים	 נשות	 מנכ”ל	 הגמלאים,	
זו	מדגישה	את	הקשרים	הטובים	עם	 )הח”מ(.	השתתפות	
הפיקוד	והכבוד	שרוכשים	במשרד	לביטחון	פנים	ובפיקוד	

ברכתו	 בדברי	 טרנר.	 יעקב	 מר	 איפ”א	 לנשיא	 המשטרה	
בכנס	הדגיש	הנשיא	את	מחויבותו	להידוק	הקשר	גם	עם	
פיקוד	שב”ס	בשילוב	טוב	יותר	של	הסוהרים	באיפ”א	ואכן	
סוכם	בפגישה	בין	נשיא	איפ”א	וסגנו	לבין	נציב	שב”ס	על	
מתווה	עבודה	למימוש	מדיניות	זו.	לאור	לוח	הזמנים	הקצר	
בחרנו	להוציא	הפעם	מידעון	ובו	מידע	תמציתי	על	אירועי	
השונות,	 ברשתות	 והנחות	 מבצעים	 הקרובים,	 התרבות	

נסיעות	לחו”ל,	פרויקט	השי	השנתי	ועוד.

על	 כתבות	 יופיעו	 בו	 נרחב	 בטאון	 של	 בהכנה	 כבר	 אנו	
פעילות	הארגון	ונושאי	עניין	אחרים	לחברי	הארגון	ואשמח	
והערות/ 	 ותמונות	לבטאון	 למעורבותכם	בשליחת	כתבות	

הארות	לגבי	תוכנו	וצורתו	של	הבטאון.

השכר	 הסכם	 למימוש	 החקיקה	 בהליך	 הוחל	 לאחרונה	
רטרואקטיבית	 ישולמו	 התוספות	 כאשר	 הגמלאים	 של	

מ-01.01.012,	מידע	מפורט	ועדכונים	יינתנו	בבטאון.

בהזדמנות זו ברצוני לברך את חברי איפ”א ובני 
המשפחה בברכת חג פסח שמח וכשר,
עשייה פורייה ומאתגרת בריאות ואושר.

חג אביב שמח לכולם.

“השתתפות זו מדגישה 
את הקשרים הטובים עם 
הפיקוד והכבוד שרוכשים 
פנים  לביטחון  במשרד 
ובפיקוד המשטרה לנשיא 

איפ”א מר יעקב טרנר.“
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יעקב טרנר

בכנס	סיכום	שנה	שנערך	בכפר	המכביה	ב-15/2/12	כיבדו	אותנו	בנוכחותם:	
השר	לביטחון	פנים,	איציק	אהרונוביץ,	בן	בית	וחבר	איפ”א	יקר.	אריה	ביבי,	חבר	כנסת	וראש	
השדולה	למען	השוטר	והסוהר.	מפכ”ל	המשטרה	יוחנן	דנינו,	שנפל	ישר	לתפקיד	הלוהט	מבלי	
שקיבל	אפילו	יום	אחד	של	חסד.	מפקדי	מחוזות	ואגפים,	ראשי	סניפים	ודסקים	של	איפ”א	ולכם	

הפעילים	ברחבי	הארץ.

יעדינו לשנה הקרובה, שנת 2012.
היעד המרכזי נשאר כבעבר והוא שיפור איכות חייו, תפקודו ורווחתו של השוטר, הסוהר, הגמלאי והסדיר.

היעדים	בעיקרם	הם	אותם	יעדים.	מה	שמשתנה	אלו	הדגשים.
נצבר	נסיון	רב,	למדנו	להיכן	לכוון	את	העדיפויות	והפעילויות	שלנו.	למדנו	היכן	גדולה	יותר	תרומתנו	ויכולתנו.

למדנו	מהם	התחומים	והנושאים	בהם	השקלים	שאנו	גובים,	כדמי	חבר,	יכולים	להיות	יעילים	יותר,	שווים	יותר.	ובלשון	העיתונות	
הכלכלית	“מטרתנו	למנף	את	שקלי	איפ”א”

נמשיך לחזק את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל ולקדם נושאים משותפים.	 
נמשיך ונגביר את שיתוף הפעולה עם איגוד הגמלאים בראשות דוד עטר.	 
נמשיך בקיום נשפים איזוריים בשילוב 3-4 סניפי איפ”א בנשפים משותפים.	 
פרויקט שי שנתי - איפ”א קארד - הוספת רשתות חדשות.	 
פרויקט תווי מזון - הרחבת הפרויקט לרשתות נוספות והגעה לכל האזורים.	 
הרחבת אתר ההטבות והפעילות התרבותית והחברתית של חברי איפ”א ובני ביתם.	 
חילופי משלחות בין סניף איפ”א ישראל לסניפי איפ”א בעולם בין 10 ל 15 משלחות בשנה. בכל משלחת בין 12 ל 15 	 

חברים.
טיולים מאורגנים לחו”ל ברמת המחוז.	 
סבסוד משופר לטיולים מאורגנים בחו”ל של כ 100 $ לאיש.	 
פעילויות ספורט בארץ ובחו”ל	 
פעילות בתחום דת, מורשת ורווחה	 
משימה מרכזית לשנה זאת ארוח וקיום קונגרס איפ”א העולמי בישראל, אילת.	 

לא תמו כל אתגרינו, היעדים והמשימות עדיין לפנינו,
בשילוב נחוש של כל כוחותינו, נמשיך ונבטיח את הצלחותינו.

בהזדמנות אני רוצה לאחל לכם ולבני ביתכם
חג שמח וכשר.

דבר הנשיא

ביקור נציב שב”ס באיפ”א
בפגישה	שהייתה	בין	נציב	שב”ס	רב-גונדר	אהרון	פרנקו	לנשיא	איפ”א	
מר	יעקב	טרנר,	סוכם	על	מפגש	של	נשיאות	איפ”א	עם	פורום	מפקדים	

של	שב”ס	בנציבות	שב”ס.
סוכם	גם	כן	על	חיזוק	הקשר	והפעילויות	בין	איפ”א	לשב”ס.
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תמונות מסיכום שנה בכפר המכביה
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יעקב טרנר 
נשיא	איפא

יוסי	דוידוביץ

כנג’	קבלאן

עו”ד	חיים	קנתרו”ח	גבי	איזק רו”ח	עמי	כוכבי 

חביב	יעקב

דוד	אילוז

נפתלי	לוי

ד”ר	ערן	ישראלגל	שרוןשובל	יעקב  עו”ד	חיים	שמולביץ

הרב	אשר	מלמד חלבי	נזיה

לויה	יהושע

נסר	נסראלדיןפייבל	לבון

פרחאת	מוניר

אורי	אסףאלכס	זלקוביץ

מי	ייתן	והאביב	יביא	עימו	התחלות	חדשות,
הנאות	קטנות	ומתוקות	והמון	הפתעות	מרגשות.

חג	של	פריחה,	חג	של	מנוחה
חג	של	"ביחד",	חג	של	נחת

חג	של	תקווה,	חג	של	חום	ואהבה
שיהיה	לכם	החג	הכי	נפלא....

חג פסח שמח לכם ולבני משפחתכם.
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דבר סגן הנשיא

הקונגרס	העולמי	ב-2012	יצא	לדרך	כבר	לפני	ארבע	שנים,	אבל	

האישור	הסופי	והמצגת	האחרונה	לנציגים,	נעשו	ברומניה	ויצאנו	

לישורת	האחרונה,	לפני	האירוע	החשוב	והגדול	ביותר	בתולדות	

איפ”א	ישראל.

לא	קל	להביא	את	הקונגרס	העולמי	של	איפ”א	לישראל,	במיוחד	

יצוקה”.	 ל”עופרת	 הקרובה	 בסביבה	 נערכים	 הדיונים	 כאשר	

הצלחנו	והקונגרס	יערך	בחודש	ספטמבר	הקרוב	באילת	במלון	

הרודס.	לישראל	יגיעו	נציגים	מ	-65	מדינות,	אורחים	רמי	מעלה	

ובעבר,	 בהווה	 בכירים	 מפקדים	 מפכ”לים,	 חלקם	 העולם,	 מכל	

שרים,	ראשי	רשויות.

כנס	עולמי	נערך	מידי	שנה	ואחת	לשלוש	שנים	נערך	קונגרס.	

הקונגרס	הוא	האירוע	החשוב	בחיי	הארגון,	מאחר	ובו	מתקיימות	

בחירות	לנשיאות	העולמית	ומתבצעים	שינויים	בתקנון	העולמי.	

יפתחו	 ובקונגרס	 מאחר	 לחגוג,	 נוספת	 סיבה	 לנו	 תהיה	 הפעם,	

אירועי	50	שנים	לאיפ”א	ישראל.

שובל יעקב

מתן שירותי נסיעות לחברי איפ”א ובני משפחותיהם לשנת 2012 
באמצעות חברת הנסיעות דיזנהאוז 

אנו שמחים להודיעכם כי ועדת הרכישות והפרויקטים 

 בראשותי וחברי הועדה: 

רכז	הנסיעות	-	אלכס	זלקוביץ,	רכז	אירוח	-	אורי	אסף,	ממונה	

על	הגזברות	-	נסר	נסראלדין,	מבקר	איפ”א,	יועמ”ש	איפ”א,	

רו”ח	איפ”א	ומנכ”ל	איפ”א	בחנה	מס’	הצעות	של	החברות	

המובילות	בתחום	תיירות	פנים	וחוץ	בעבודת	מטה	ממושכת	

וקיבלה	החלטה	שהחברה	שתוביל	את	איפ”א	בתחום	התיירות	

והנסיעות	היא	חברת	דיזנהאוז.

תחום	התיירות	והנסיעות	כולל	טיולים	מאורגנים	לחו”ל,	תיירות	

פנים,	כרטיסי	טיסה	ומגוון	עצום	של	הצעות	לנופשים.	

ההצעות	יפורסמו	באמצעות	ביטאון	איפ”א,	יו”ר	הסניפים	וחברת	

דיזנהאוז	אשר	תקים	אתר	אינטרנט	המיועד	לחברי	איפ”א	ובני	

משפחותיהם	בלבד	ובו	מחירים	מיוחדים	בתחום	התיירות.	

השנה	ניתן	להמיר	את	זכאות	השי	השנתי	לתו	נופש	באמצעות	

חברת	דיזנהאוז		שווי	השי	הינו	500	₪.		ההמרה	ניתנת	לטיולים	

מאורגנים	 טיולים	 כולל	 לא	 לחו”ל,	 ולבודדים	 בארץ	 מאורגנים	

בחו”ל	וחד	יומי	בארץ.

יו”ר	 לכל	 והנחיות	 מידע	 יפרסם	 הנסיעות	 רכז	 לכך,	 בנוסף	

נשיאות	 ע”י	 שאושרו	 ליעדים	 מאורגנים	 טיולים	 ובו	 הסניפים	

איפ”א	בהתאם	לקריטריונים	ובסבסוד	מיוחד	לחברים.

בברכת חג אביב שמח לכל חברי איפ”א

 ובני ביתם.

משטרת	 עם	 פעולה	 ושיתוף	 אחריות	 קשה,	 עבודה	 לנו	 מחכה	

ישראל,	משרדי	ממשלה,	עיריית	אילת	וגורמים	נוספים,	לקליטת	

מדינת	 והצגת	 תרבות	 אירוח,	 ניהול,	 אבטחה,	 ליווי,	 הבאים,	

ישראל,	משטרת	ישראל	ואיפ”א	ישראל	במיטבם.	ישראל	היפה	

מתנדבים,	 הפעילים,	 התפקידים,	 בעלי	 כל	 הפנים.	 ומסבירת	

הידידות	 ושבוע	 הקונגרס	 במהלך	 ואירוח	 ליווי,	 לקליטה,	 יגויסו	

הבא	אחריו.	באירועים	הרשמיים	לפתיחה	וסיום	הקונגרס	יוזמנו	

ישראל	 משטרת	 פיקוד	 שב”ס,	 נציב	 מפכ”ל,	 שרים,	 מכובדים,	

ושב”ס,	ראשי	רשויות,	ארגונים	ושדרת	הניהול	של	איפ”א.	שבוע	

ואחרים	 הקונגרס	 מבאי	 ורבים	 הקונגרס	 בתום	 יתחיל	 הידידות	

מכל	העולם	יצטרפו	לשבוע	זה,	בו	יבקרו	האורחים	בכל	ישראל	

מאילת	ועד	דן.	פרטים	לגבי	הקונגרס	ושבוע	הידידות	ניתן	למצוא	

באתר	האינטרנט	שלנו.

אנו	ניצבים	בפני	משימה	לאומית	שהצלחתה	תביא	כבוד	למדינת	

ישראל,	משטרת	ישראל	ואיפ”א	ישראל.

הקונגרס העולמי ה -20 באילת ישראל
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חדשות איפ”א 

דוד אילוז

מתן שירותים
לחברים

את	 לשפר	 מנת	 על	 הכל	 עושה	 איפ”א	 מנגנון	
השירות	לחברים	הפונים	בעיקר	במענה	הטלפוני	
ובכל	בעיה	שנדרשת.	אנו	מנסים	לעשות	ולהגביר	
את	שביעות	הרצון.		אנו	נשמח	לקבל	הצעות	לייעול	
וביקורת	לשיפור	המצב	בכל	תחום.	רצוי	שההצעות	
טלפונית.	 גם	 ניתן	 אפשרות	 אין	 ואם	 בכתב	 יוגשו	
יועברו	 פתרון	 להם	 נמצא	 שלא	 חריגות	 תלונות	

למבקר	איפ”א	ולרכז	הנוגע.
חג פסח שמח וכשר

עדכון מאגר הנתונים של איפ”א

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

קצר	וחסכון	בהוצאות.	

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

 www.ipa-israel.org.il 

אפשרויות לעדכון פרטים:

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

או	באמצעות	פקס	03-6833442

השינויים	הנדרשים	לעדכון	הם	כדקלמן:

- שינוי כתובת

- שינוי מספר טלפון בית / נייד

- שינוי סטטוס מסדיר לגמלאי

- מעבר מיחידה ליחידה

דוד עטר

לכל		חברי	האיגוד	וחברי	איפ”א
חג	שמח,	בריאות,	אושר	ונחת	לכם	ולבני	ביתכם,

ובשורות	טובות	בנושא	שכר	הגימלאים.
 

דוד	עטר
יו”ר	האיגוד

וחבר	ההנהלה
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כדאי להיות חבר באיפ”א
איך מצטרפים לאיפ”א

יש למלא טופס הצטרפות לארגון.   
ניתן למצוא באתר איפ”א או באמצעות

מזכירות איפ”א.    

אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3%
אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל” – 6%

אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3.5% 
אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל” – 7%

אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 6%
אחוזי הנחה בתקופת פסח וראש השנה – 8%

איך מקבלים תעודת חבר איפ”א ?
לו  מונפקת  לארגון,  גיוסו  עם  חבר  כל 
תמונה  שצירף  בתנאי  חבר  תעודת 
ותיקים  חברים  הצטרפות.   לטופס 
יכולים להזמין את התעודה באמצעות 

אתר איפ”א / דואר למזכירות הארגון.

 ₪ ב-385  מוטען  קארד  איפ”א  כרטיס 
אחת לשנה ומאפשר לחבר לקנות 

מוצרים   גדול של  מגוון  -20 רשתות  בכ 
על פי בחירתו. 

חברים שיתגייסו עד 31/8/2012 יהיו 
זכאים לקבל את השי השנתי

בספטמבר 2012.

פרויקט תווי מזון

פרויקט שי שנתי איפ”א קארדתעודת חבר איפ”א בינלאומית

מה אני מקבל:
 ₪ 385 שי שנתי    
 ₪ 65 תקציב סניפי   
 ₪ 10 דמי חבר לבינלאומי   

460 ₪ נטו סה”כ החבר מקבל    
116 ₪ שנתי יתרת הסכום לאיפ”א 

מה אני משלם:
דמי חבר חודשי: 48 ₪ 

דמי חבר שנתי:  576 ₪ 

לסיכום החבר 
משלם לחודש 9.6 ₪

בהם איפ”א מקיים את כל פעילויות הארגון.

הנחיות והסבר על השיטה ורשימת חנויות ניתן למצוא באתר איפ”א.
יודגש כי – רשתות המזון לא קשורות לכרטיס איפ”א קארד של השי השנתי.

קשרי חוץ ונסיעות

תרבות

בנק תשורותייעוץ משפטי

דת, רווחה ומורשת

ספורט 

  משלחות איפ”א לחו”ל.
  טיולים מאורגנים לחו”ל בסבסוד של עד 150 דולר לחבר.
  טיולים ונופשונים בארץ בסבסוד של עד 200 ש”ח לחבר.

    אירוח בדירות איפ”א בחו”ל.

ניתן לקבל ייעוץ משפטי בכל תחום מיועמ”ש 
איפ”א ללא תשלום.

ניתן לרכוש מוצרים במחיר עלות תוך כדי ניצול כוח הקנייה של הארגון.  
לצפייה במאגר התשורות ניתן להיכנס לאתר איפ”א בקישור תשורות.

 אתר ההטבות - הכניסה באמצעות אתר איפ”א.  
 הפנינג קיץ – מכירת כרטיסים לאטרקציות ופארקי מים.

 ימי משפחה סגורים – שלושה מוקדים: צפון, מרכז ודרום. 
 אירוע מרכזי באזור המרכז לקראת חודשים אוקטובר-נובמבר. 

 קיום נשפים בשילוב של 3 סניפים מיחידות: שב”ס, מג”ב וכחולה.   
 יום השוטרת/סוהרת לסדירות בשלושה מוקדים: צפון, מרכז ודרום. 

 יום המשפחה )בעל ואישה( ברמה מחוזית במגזר הגמלאים.
 יום הילד ברמה ארצית באחד החופשים.

 ימי ספורט ובריאות לגמלאים 
 ירי מעשי

 אתלטיקה
 באולינג

 טריאתלון
 כדורסל

 טורניר כדור- רגל

 סיוע רווחה בגין הוצאות כספיות רפואיות שאינן במסגרת סל הבריאות.
 סיורי מורשת וקברות צדיקים.

 טיולים בהווי דתי - בר מצווה, סיורי סליחות, טיולים לשומרי מסורת בארץ ובחו”ל.
 שי לחולה חלוקת שי לחברי איפ”א המאושפזים זמן רב בבתי חולים, 

   החלוקה מתבצעת באמצעות יו”ר הסניפים.

 טורניר כדורסל
 ספורטיאדה  
 טורניר בחו”ל
 טיולי אופניים

 צעדות
 אליפויות איפ”א

 הקצאת ציוד ספורט למערך הסדיר

איפ”ֿא )ארגון השוטרים הבינלאומי( - סניף ישראל
רח’ שארית ישראל 37, תל-אביב יפו 68165,   ת.ד. 8446, תל-אביב 61048

טל’ רב קווי – 03-6833174,  פקס מרכזי – 03-6833442
www.ipa-israel.org.il  :כתובת אתר   , info@ipa-israel.org.il  :כתובת דוא”ל
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קטגוריה      זכאות לרבעון
5 אטרקציות	
4 אוכל	ופינוקים	
1 אירוח	כפרי	
1 משחקים	וספורט	
1 ספא	ופינוקים	
2 קולנוע	
6 הצגות	ומופעים	

תאריכי רבעונים:

31/03 - 01/01
30/06 - 01/04
30/09 - 01/07
31/12 - 01/10

פעילות  במסגרת 
התרבות לשנת 2012 

את  בפניכם  מגישים  אנו 
הראשון  לרבעון  התרבות  פעילות 

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

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

ביטוי  ניתן  בה  הבא  לרבעון  פעילות  נפרסם  אנו  הקיץ  לקראת 
לאירועים ברמה הארצית: 

ימי משפחה, אטרקציות, יום הילד, הצגות ומופעים. 
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 בתנופה רבעון ראשון 2012

לפרטים נוספים ולרכישה, 
כנסו לאתר ההטבות דרך אתר איפ”א בכתובת:

www.ipa-israel.org.il

Acer Iconia TAB A200 טאבלט

מחיר  לצרכן:  2,000 ₪      מחיר לחבר: 1,770 ₪

GB16 ,10.1“	,מובנה	GPS	,כפולה	ליבה	בעל	לוח,	מחשב
  Cassata - 4.0 Google Android Ice Cream:חדשה	הפעלה	מערכת

הבימה
כרטיסים להצגה “נתתי לה חיי”:

מחיר לחבר: 39 ₪  מחיר לצרכן: 139 ₪

קלאסי קומדי
כרטיסים לננסי ברנדס ושלישיית הסופרנוס:  

מחיר לחבר: 55 ₪ מחיר לצרכן:  99 ₪

כרטיס זוגי לסינמה סיטי
עד	100	כרטיסים	מסובסדים: 

מחיר לחבר: 20 ₪ מחיר לצרכן: 39 ₪מחיר לחבר: 40 ₪מחיר לצרכן: 76 ₪

כרטיס יחיד לגלובוס מקס
עד	100	כרטיסים	מסובסדים: 

אירוח כפרי ע”ב לינה וארוחת בוקר
עד	30	שוברים	זוגיים	

ל-2	לילות	סופ”ש:
עד	30	שוברים	זוגיים	

ל-2	לילות	אמצע	שבוׁע:

מחיר לחבר: 536 ₪מחיר לחבר: 776 ₪
מחיר לצרכן: 880 ₪מחיר לצרכן: 1,040 ₪

חמי טבריה
כרטיס	כניסה	רגיל:

מחיר לחבר: 10 ₪ מחיר לצרכן: 70 ₪

נווה מדבר
מחיר לצרכן    מחיר  לחבר

₪ 16  ₪ 69 כניסה	ביום	חול: 
₪ 28  ₪ 79 כניסה	בכל	עת: 
 ₪ 61  ₪ 116 כניסה	+	ארוחה	בשרית:	 

₪ 194  ₪ 273 עיסוי	30	דק’	+	ארוחה	בשרית	ביום	חול: 

מחיר לצרכן         מחיר  לחבר 
 
 

חמת גדר
₪ 33  ₪ 77/89 כניסה	-	רגיל 
₪ 69  ₪ 129 כניסה	+	ארוחה	במחבת: 

₪ 105  ₪ 155 כניסה	+	ארוחה	בסיאם: 

מחיר לצרכן    מחיר  לחבר

חמי יואב
מחיר לצרכן    מחיר  לחבר

₪ 26  ₪ 75	 כניסה	יום	חול:	
₪ 36  ₪ 85 כניסה	בכל	עת: 
₪ 76  ₪ 120 כניסה	יום	חול	+	ארוחה: 
₪ 86  ₪ 130 כניסה	בכל	עת	+	ארוחה: 

₪ 165  ₪ 290 כניסה	ביום	חול	+	טיפול	45	דק’: 
₪ 175  ₪ 310 כניסה	+	בכל	עת	+	טיפול	45	דק’:	 

אטרקציות

 אייס ספייס ממלכת הקרח
מחיר לצרכן   מחיר לחברמחיר לצרכן   מחיר לחברמחיר לצרכן   מחיר לחבר

₪ 60  ₪ 99 כניסה	ילד: 
₪ 68  ₪ 125 כניסה	מבוגר: 

₪ 16  ₪ 48 כניסה	ילד	)3-12(: 
₪ 21  ₪ 54 כניסה	מבוגר: 

אייס ספייס ממלכת הקרח

₪ 38  ₪ 69 כניסה	ילד: 
 ₪ 48  ₪ 84 כניסה	+	אושינריום	ילד: 
₪ 56  ₪ 89 כניסה	מבוגר: 
₪ 66  ₪ 104 כניסה	+	אושינריום	מבוגר: 

עיר המלכים
עד	50	כרטיסים	מסובסדים

מצפה תת ימי
אטרקציות באילת

חמי געש
₪ 29  ₪ 88 כניסה	בכל	ימות	השבוע:	 
₪ 70  ₪ 120 כניסה	+	ארוחת	בוקר	בכל	ימות	השבוע: 
₪ 85  ₪ 135 כניסה	+	א.צהריים/ערב	בשרית	א’-ו’: 

₪ 190  ₪ 295 כניסה	+	עיסוי	של	45	דק’	בכל	ימות	השבוע: 
כניסה	+	עיסוי	45	דק’	+		 

₪ 240  ₪ 370	 א.	צהריים/ערב	בשרית	א’-ו’:	

מחיר לצרכן    מחיר  לחבר אטרקציות

אטרקציות

אטרקציות

אירוח

מופעים

אטרקציות

קולנוע
קולנוע

צגות
ה

גאדג’טים

כל הקודם זוכה!

עד	50	כרטיסים	מסובסדיםעד	50	כרטיסים	מסובסדים

עד	100	כרטיסים	מסובסדים

עד	100	כרטיסים	מסובסדים

עד	100	כרטיסים	מסובסדים

עד	100	כרטיסים	מסובסדים

עד	100	כרטיסים	מסובסדים

עד	50	כרטיסים	מסובסדים עד	50	כרטיסים	מסובסדים



חברי	איפ”א	ובני	משפחות	יקרים!

ניצול	 את	 ליעל	 למטרה	 לו	 שם	 ומתחדש,	 לומד	 כארגון	 איפ”א	

ההרשמה	 לביצוע	 הקשורים	 התהליכים	 פישוט	 הפנאי.	 תרבות	

וההזמנות	במחירים	אטרקטיביים	השווים	לכל	כיס.	בהסתמך	על	

כוח	הקנייה	של	ארגון	גדול	וחזק.	מתחילת	שנה	זו	נהלנו	משא	

ומתן	עם	מספר	חברות	סיטונאיות	מהגדולות	והמובילות	בתחום	

התיירות.	

חברת  עם  מכובד  להסכם  הגענו  התהליך  של  בסופו 
התיירות “דיזנהאוז”.

ואילך	חברי	איפ”א,	 המשמעות	המעשית	של	ההסכם	שמעתה	

הקשורים	 השירותים	 כל	 את	 לקבל	 יוכלו	 משפחותיהם	 בני	

לתרבות	הפנאי,	לרבות:

-	ארגון	ואספקת	שירותי	נסיעות	בארץ	ובחו”ל.

-	תיירות	ונופש	בארץ	ובחו”ל	.

-	שירותי	ביטוח	נסיעות.	

-	כנסים	בינלאומיים.

-	ימי	טיול	ושירותים	משלימים.

הזמנות	 מוקד	 במשרדיה	 הארגון	 חברי	 לרשות	 תעמיד	 החברה	

טלפוני	רב	קווי	באמצעות	עובדים	מיומנים	למתן	שירות	מיוחד.		

החברה	 לאתר	 ישירות	 איפ”א	 של	 באתר	 קישור	 יהיה	 כן,	 כמו	

ובאמצעותו	ניתן	יהיה	לבצע	הזמנות	ורכישות	בכל	ימות	השנה.		

החברה	תקיים	ימי	עיון	והדרכה	מרוכזים	ליושבי	ראש	הסניפים	

לחברינו	 המיועדות	 הפעילויות	 את	 בהרחבה	 תפרסם	 ובמקביל	

ולבני	המשפחות.	

טיולים	 איפ”א	תסבסד	 נשיאות	 גם	השנה	 קודמות,	 כמו	בשנים	

 $100 עד	 איפ”א	 ע”י	 לעת	 מעת	 שיתפרסמו	 לחו”ל	 מאורגנים	

של	 השנתי	 השי	 את	 לנצל	 יוכלו	 החברים	 בנוסף	 לכך,	 לזכאים	

איפ”א	בעת	רכישת	חבילות	תיור	בחברת	“דיזנהאוז”	בשווי	של	

הנחות	 קבלת	 לאחר	 זאת	 וכל	 הכוללות	 מעלות	 כחלק	 	₪ 	500

ומחירי	מבצע	שיהיו	תקפים	במועד	סגירת	העסקה	)המרת	השי	

הינה	לתיירות	חוץ	לבודדים	בלבד	ולקבוצות	בארץ(.

עונתיים,	 שינויים	 בו	 וחלים	 ביותר	 דינאמי	 הוא	 התיירות	 תחום	

הטובות	 ברכישות	 שתזכו	 כדי	 ולכן	 לעתים,	 והוזלות	 התייקרויות	

ביותר,	ממליץ	בפניכם	לעקוב	אחרי	הפרסומים	השוטפים,	לבצע	

השוואת	מחירים	כשתוכן	שירותי	התיור	והנופש	המוצעים	הם	זהים.		

מאחל	לכולנו	ניצול	חכם	ומהנה	של	כלל	הפעילויות.

איפ”א	אינו	נושא	באחריות	כלשהי	על	השירותים	שמתפרסמים	מעת	לעת.	

כל	הרוכש	שירות	כלשהו	עושה	זאת	מרצונו	החופשי	ועל	אחריותו.

החברה	תישא	באחריות	על	המוצר	שהציעה	ושפרסמה	בהתאם	לחוק.

חברי איפ”א ובני משפחותיהם 
נוסעים ונהנים

אלכס	זלקוביץ,	רכז	נסיעות

112012
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אודות דיזנהאוז
דיזנהאוז הוקמה בשנת 1926 כחברת נסיעות משפחתית ע"י מר יאיר דיזנהאוז. בשנת 1972 החברה נרכשה ע”י “כלל תיירות” ובשנת 
2005 התמזגה עם חברת “יוניתורס”. כיום החברה נמצאת בשליטת קונצרן אי.די.בי וקרן סקיי ומועסקים בה למעלה מ- 500 עובדים. 
לדיזנהאוז 44 סניפי שירות, 28 סניפים הפרוסים מנהרייה בצפון ועד אילת בדרום, ובנוסף 16 שלוחות In-house. מחזור הפעילות בשנת 
2010 הגיע לסך של 360 מיליון דולר. דיזנהאוז הינה החברה הגדולה ביותר בישראל במתן שירותי נסיעות ללקוחות עסקיים וגלובאליים. 
לדיזנהאוז מרכז שירות 24/7 הפועל כל השנה, בכל שעות היום והלילה, ממשרדינו בנתב”ג.  דיזנהאוז הינה נציגת Business Plus של 
קבוצת LCC הגלובאלית - .Lufthansa City Center לדיזנהאוז אתר אינטרנט מתקדם ביותר המאפשר הזמנות מלאות באופן מקוון 

www.deasy.co.il – )אונליין(

המשרד המטפל, סוכנים ואתר אינטרנט.
משרד הנסיעות דיזנהאוז ירושלים ישמש את חברי איפ”א ובני משפחתם במתן שירותי נסיעות חו”ל, פנים, מאורגנים, טיפול בקבוצות 

וטיפול במשלחות מחו”ל.
המבצעים  כל  פרסום  עם  איפ”א  לחברי  מיוחד  אינטרנט  אתר  יפתח  איפ”א.  חברי  של  הנסיעות  שירותי  למתן  סוכנים  שבעה  יוקצו 

והתכתובות, מחירי הרגע האחרון, אפשרות להזמנה ישירה באתר עם רישום הפרטים ובקשת ההזמנה.

מפרט הטבות והנחות
חברי איפ”א המקבלים שי לחג על סך 300 ₪ יוכלו לרכוש מוצרי תיירות ונופש בדיזנהאוז כנגד השי בסך 500 ₪. )השימוש בשי לקבוצות 

בארץ ולרמת הבודד לחו”ל, למעט קבוצות טיולים מאורגנים לחול וטיולים חד יומיים בארץ(

תיירות פנים: 
חברי איפ”א יהנו 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 
מחירי עסקי ורגע אחרון, בהזמנות בודדים ישירות לא כולל קבוצות, אין כפל מבצעים.

תיירות חו”ל:
אחת לשנה יקבלו חברי איפ”א מענק של $100 לזוג לקנית חבילות נופש לחו”ל במחיר מחירון לא כולל רגע אחרון מסכום קניה מינימלי 

של $1,200. בהזמנות בודדים ישירות לא כולל קבוצות, אין כפל מבצעים.

הנחה של 6% על חבילות הנופש של דיזנהאוז, יוניטל, ישראייר ממחיר המחירון.
הנחה של 3% על חבילות נופש של חברות אחרות הנמכרות בדיזנהאוז.

הנחה של 5%-2% על טיסות סדירות. 
הנחה של 7% על בתי מלון והשכרות רכב בחו”ל.

חשוב לציין כי ההנחות וההטבות הם עבור המחירים שמפורסמים לקהל הרחב כולל המחירים המפורסמים באתר. 
כמו כן יפורסמו באתר טיולים ומבצעים מיוחדים עבור חברי איפ”א בהם ההנחות כבר בתוך המחירים. 

מספרי טל’ של הסוכנים המטפלים   
מחלקת חול:   

  02-6213532 לילי רודד         
02-6213533 הדסה מזרחי     
02-6213534 יעל מרסיאנו     
02-6213544 אלינה שבד       

מחלקת פנים:
02-6213547 אירית הר נוי  
02-6213548 רווית לוי        

טיולים חד יומיים:
טלפונים יפורסמו בהמשך באתר איפ”א 
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קריטריונים לקבלת סבסוד $100:
שנת חברות בארגון

חברים שאינם יוצאים בשנת 2012 למשלחות איפ”א
לטיולים מאורגנים ע”י איפ”א בלבד

הרשמה ותשלומים:
חברת דיזנהאוז אצל:  

יעל מרסיאנו – 02-6213534, 
 הדסה מזרחי - 02-6213533

מס’ תשלומים ללא ריבית – 3 צמודי דולר. ניתן לשלם בקרדיט עד 12 תשלומים.

המחירים כוללים:
מלווה ישראלי, אוטובוס תיירים נוח וממוזג, מסים והיטלים בארץ ובחו”ל, 
ביקורים וסיורים כפי שמצוין במסלולים. טיפים לנותני שירותים מקומיים.

המחירים לא כוללים:
 ביטוחים   הוצאות אישיות   טיפ למדריך הישראלי

 שינויים בעליות דלק או שינויי מהותי בשער היורו דולר יעלה המחיר בהתאם.
 הטיולים מותנים ברישום של 40 איש במחזור, מחזורים נוספים יפתחו לפי ביקוש.

דמי ביטול:  
מיום ההרשמה עד 21 יום 20%  

מ 21 יום עד 14 יום 50%  
14 יום עד 3 ימים לפני הטיול 90% 

3 ימים 100%

חשוב!
המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח 

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

חברי איפ”א נוסעים לחו”ל
טיולים מאורגנים בסבסוד $100
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מרכז איטליה, רומא, טוסקנה

6 לילות 7 ימים
לינה וארוחת בוקר

מירווה במונטה קטיני  )או דומה ברמתו(
טיסת שכר

מחיר לאדם בחדר זוגי $919
מחיר לחבר איפ”א לאחר סיבסוד $100 $819

מועד הטיול: 14/6-20/6
תאריך אחרון להרשמה 6.5.12

יום 1 - רומא
הנחיתה  איטליה, לאחר  של  בירתה  לרומא  ונטוס  גוריון  בן   התעופה  בנמל  נפגש 
הקדוש  פרנצ’סקו  של  כעירו  המוכרת  אומבריה  שבחבל  אסיסי  לעיר  צפונה  ניסע 
מייסד המסדר הפרנסיסקני, נבקר בקתדראלה המפוארת וברחובות העיר ובסיום 

הביקור נמשיך לחבל טוסקנה למלונינו באזור.

יום 2 -  פירנצה 
בבוקר ניסע לבירת הרנסנס וחבל טוסקנה  “עיר הפרחים”  פירנצה, נבקר בדאומו 
וניראה את דלתות “גן העדן” של האומן גיברטי בחזית הבפיסטריו ששימש כבית-

הטבילה במאות הקודמות, נטייל ברחובות העיר עד לפיאצה דלה סיניורי  שהיא 
ונמשיך  המפורסמת  אופיצי  לגלריה  נצפה  פתוח,  כמוזיאון  ומשמשת  העם   כיכר 
וקיו המפורסם. בסיום נערוך תצפית על העיר  לגשר הזהב הישן הוא גשר פונטו 
מכיכר מיכאל אנג’לו  ומשם ניסע מערבה לעיר פיזה אשר התפרסמה בגלל המגד 
להנטוי  שהוא מגדל הפעמונים  שבמתחם כיכר הניסים שם נבקר גם בקתדראלה 

ובבית הטבילה  המרשימים. בסיום נחזור ללינה למלוננו.

יום 3 - רומא - יום חופשי )שבת(
יום 4 - לסיינה

המפורסמת  טוסקנה  שבחבל  ג’ימינינו   סאן-  הביניים  ימי  לעיירת  ניסע  בבוקר 
כל כבמגדליה הבולטים למרחוק, נטייל בסמטאותיה ונלמד את סיפורה המרתק 
וניסע  מקומי  ביקב  לביקור  נמשיך  קיאנטי,  בחבל  הרבים  הכרמים  אל  ונתצפת 
נערכים  דל קאמפו בה  ובכיכר  לסיינה אשר מפורסמת בבתיה האדומים  דרומה 
מידי שנה מרוצי – הסוסים “הפלאיו” בין רובעי העיר. נטייל ברחובות העיר נלמד 
על הקהילה היהודית שחיה במקום בעבר ונבקר בקתדראלה המפורסמת. בסיום 

נחזור למלוננו.

יום 5 - רומא 
בדרכנו  רומא,  היא  איטליה  לבירת  דרומה  וניסע  טוסקנה  נעזוב את חבל  בבוקר 
בקתדראלה  נבקר  כבוי,  געש  הר  לוע  צוק  על  הבנויה  אורבייטו  בעיירה  נעצור 
שחזיתה היא אחת המרשימות בעולם, נטייל בסמטאות ובמצודה מהמאה ה-14 

ובסיום נמשיך לכיוון רומא למלוננו באזור.

יום 6 -  רומא
יום שכולו היסטוריה בעיר רומא. נתחיל בסיור מודרך ונצפה על הפורום הרומאי ועל 
בעולם,  הגדולה  בכנסיית סאן-פטרוס  ונבקר  הוותיקן  לקריית  נמשיך  הקולוסאום, 
היפות  אחת  נבונה  לכיכר  נמשיך  אנג’לו,  מיכאל  של  פסלו  “הפייטה”  את  נראה 
נחזור  ולקראת ערב  והמדרגות הספרדיות  ולפנתיאון. מזרקת המשאלות  בעולם 

למלוננו.

יום 7 -  לה ספצייה-5 האדמות- לוקה תל אביב  
הים הליגורי.נתחיל בנסיעה לעיר הנמל  ועיירות מקסימות לחוף  נופים  יום שכולו 
לה ספצייה ממנה יצאו אוניות מעפילים רבות ארצה לפני קום המדינה,נעלה לרכב 
האהבה  “דרך  אמורה  דל  בויה  נהלך  וורננצה.  ריומג’ורה  הציוריות  לעיירות  וניסע 
בדרכנו  הצהרים  אחר  ובשעות  הדיג  סירות  ובמעגני  הציוריות  בסמטאות  “נטייל 
למלון נעצור בעיירה לוקה  עירו של המלחין פוצ’יני המוקפת חומה עגולה מהמאה 
ה-16 נבקר בקתדראלה הלא גמורה סאן מישל דל פיורי ובסיום לפי שעת הטיסה 

ניסע לשדה התעופה לאונרדו דה וינצ’י שברומא לטיסה ארצה.

פרטים על
תנאי הטיולים

בעמ’ 13



ברצלונה, קוסטה בראווה

6 לילות 7 ימים
חצי פנסיון

אמייקה בקוסטה בראווה  )או דומה ברמתו(
טיסת שכר

מחיר לאדם בחדר זוגי $839
מחיר לחבר איפ”א לאחר סיבסוד $100 $739

מועד הטיול: 13/5-20/5
תאריך אחרון להרשמה 16.4.12

עיר הנמל הגדולה ביותר לחוף הים התיכון, ומספר תושביה למעלה משני מליון. 
ברצלונה הינה בירתו של חבל קאטאלוניה – דרום ספרד.  עיר תוססת המשלבת 
יותר קטנים, צפופים  רובע שרחובותיו  יש  בידור. קרוב לנמל  ואמנות עם  תרבות 
ופתלתלים משאר העיר, זהו הרובע העתיק של ברצלונה ובו מרוכז כמעט כל מה 
שיש לעיר להציע. בצפון הרובע נמצאת כיכר קאטאלוניה, הכיכר המרכזית בעיר, 
ממנה מובילה בכיוון הים שדירה הידועה בשם הרמבלס.  זהו אחד הרחובות היותר 

שוקקים וצבעוניים באירופה כולה.

מסלול הטיול:
יום 1 - תל אביב – ברצלונה – קוסטה ברווה

נצא בטיסה לברצלונה. לאחר הנחיתה סיור פנורמי היכרות ראשונית עם ברצלונה 
והעברה לבית המלון שבקוסטה ברווה, אשר נוף ההרים הייחודי זיכה אותה בכינוי 
שגאל  פיקאסו,  ביניהם  רבים  אמנים  של  מועדף  נופש  אתר  שהיה  הפרא”,  “חוף 

ודאלי. לינה באזור.

יום 2 - ברצלונה
הקדושה,  המשפחה  כנסיית  על  נצפה  גואל,  בפארק  נבקר  בברצלונה:  טיול  יום 
פרויקט חייו של אנטוניו גאודי, ניסע לאורך פסאו דה גרסיה ונראה את  קאזה מילה 
וקאזה באטיו – בתיו המפולאים של גאודי. נערוך סיור רגלי ברובע הגותי, נצפה על 
הקתדרלה ע”ש סנטה אולליה, כיכר סנט חיימה, בית העייריה, בית הממשלה, נהלך 
בסמטאות הרובע יהודי ונסיים ברמבלס – עורק החיים המרכזי של העיר, בו שוק  

הבוקריה המיוחד.

יום 3 - יום חופשי )שבת(
יום 4 - חירונה – פיגראס

יום טיול לחלק הצפון מזרחי של קאטולניה, לעיר אלף הכיבושים – חירונה, למסע 
במנהרת הזמן  להתחקות אחר עקבותיה של הקהילה היהודית, אשר חיה ופעלה 

במשך 600 שנים והיתה הלב הפועם של העם היהודי בגולה, נתחיל את סיורנו בעיר 
העתיקה ברחוב פורסה, לביקור במוזיאון היהודי ע”ש  רבי יצחק שגיא נהור, אשר 
הקים את מרכז  הקבלה הראשון בספרד. נתרשם ונתרגש מהממצאים  והיופי של 
נבקר במוזיאון תיאטרון המיוחד  פיגראס.  לעיר  בנסיעה  נמשיך  המקום. מחירונה 
והמדהים של גדול אמני הסוריאליזם, סלבאדור דאלי. בתום הביקור נשוב למלוננו.
סיאסטה”, למופע פלמנקו  “לה  לילה  למועדון  )בתשלום(  בערב אפשרות לצאת 

מלהיב, באווירה בינלאומית - שתייה חופשית: סנגריה, שמפניה, מים ומיץ. לחיים!

יום 5 -  מונסראט – ברצלונה
רכס  עבר  אל  מיוחדת,  בדרך  מערבה  דרכנו  את  נעשה  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הטבע  כאשר  נשימה,  עוצרי  ונופים  יופי  שכולו  טיול  הקדוש(,  )ההר  המונסראט 
יצירה נפלאה. רכס המונסראט  ויוצר לנו  והפסל  לוקח לעצמו את תפקיד האומן 
שימש מקור השראה ליצירותיו של אנטוניו גאדי. מנזר המונסראט משמש כמוקד 
עליה לרגל לדת הנוצרית. נבקר בקתדרלת המנזר, אשר נבנתה על שרידי המנזר 
הבנדיקטי ונראה את הפסל “המדונה השחורה”. עם תום הסיור נותיר זמן חופשי 

בעיר ברצלונה

יום 6 - קוסטה ברווה 
היום נצא לסיור לאורך החוף הפראי. נבקר בעיירות המיוחדות, מיורט דל מאר עם 
עד  סיור  נערוך  ברווה.  פנינת הקוסטה  דל מאר,  לטוסה  ונמשיך  הציורי  המדרחוב 
למרומי המצודה ונותיר זמן חופשי. נקנח בביקור ביקב קטלוני “בודגה”, לטעימות 
של סנגריה ועוד. בלילה, אפשרות לצאת )בתשלום( לסיור לילה בברצלונה המוארת.

יום 7 - קוסטה ברווה – תל אביב 
נארוז את החוויות ונצא לשדה התעופה של ברצלונה לטיסתנו לתל אביב.

פרטים על
תנאי הטיולים
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רומניה

6 לילות 7 ימים
חצי פנסיון

אלקסנדרו  )או דומה ברמתו(

מחיר לאדם בחדר זוגי $755
מחיר לחבר איפ”א לאחר סיבסוד $100 $655

מועד הטיול: 7/5-13/5
תאריך אחרון להרשמה 16.4.2012

יום 1 - תל אביב-בוקרשט-סלאניק פרחובה-פלש
ניפגש בשדה התעופה בן גוריון ונטוס לבוקרשט בירת רומניה, השוכנת לאורך פלג 
קטן של נהר הדמבוביצה. לאחר הנחיתה ניסע לאורך עמק פרחובה לעבר העיירה 
אותנו  תוריד  מיוחדת  מעלית  פרחובה.  סלאניק  המלח  במכרות  לביקור  סלאניק 
הגדולים  המלח  ממכרות  באחד  נבקר  מטר   200 של  ובעומק  האדמה  למעמקי 
לביקור  וניסע  נמשיך  ועוד.  המלח  מוזיאון  הענקיים,  באולמות  נבקר  באירופה. 
בארמון פלש, אחד הארמונות היפים באירופה. ארמון זה נבנה בסגנון אדריכלות 
גרמנית על ידי המלך קארול הראשון. נבקר באולמות בקומה הראשונה, נראה את 
אולם המראות, את אוסף הנשק, את האולם הבנוי בסגנון הרנסנס הגרמני, נמשיך 

לסיור בגנים המרהיבים ובשוק המזכרות המפורסם. בסיומו של יום נגיע למלוננו.
יום 2 - פויאנה בראשוב – בראשוב 

נסייר  הקרפאטים.  הרי  בלב  וסקי  נופש  עיירת   – בראשוב  לפויאנה  ניסע  הבוקר 
ונצעד ביערות האלפינים  נצפה בצמחיה האלפינית המרהיבה  בעיירה המיוחדת, 
המקיפים את העיירה. נמשיך לבראשוב בעלת אופי וסגנון גרמני, אחת הערים מימי 
הביניים, המתויירות והיפות ביותר ברומניה. נסייר בעיר העתיקה, נראה את הכיכר 
המרכזית ובית העירייה, נצפה על הכנסייה השחורה הבנויה בסגנון הגוטי המרהיב, 
הכנסת  בבית  לביקור  נמשיך  המיוחדים.  בבניינים  ונצפה  הציורי  במדרחוב  נצעד 

המרכזי של קהילת בראשוב,  נחזור למלוננו.
יום 3 - טושנד – אגם סנטה אנה 

לאחר ארוחת הבוקר נצא על עבר טושנד – עיירת ספא החבויה בהרי הקרפטים. 
ביותר של  הגבוה  והריכוז  בזכות מעיינות המים המינרלים  זאת מפורסמת  עיירה 
ניסע  הסיור  ובסיום  המיוחדים  המעיינות  ממי  נטעם  הציורית,  בעיירה  נסייר  יונים. 
לעבר אגם סנטה אנה )“האנה הקדושה”(, הנמצא בקרבת לוע הר געש. בסיומו 

של היום נשוב למלוננו.
יום 4 - בראן 

נבקר בטירת בראן– מצודתו של  לטיולים בקרפטים הדרומיים.  היום  נקדיש את 

הרוזן דרקולה האגדי. ארמון מבצר טרנסילבאני עתיק ומיוחד. נצעד בחדרי המבצר 
נצעד  דרקולה,  של  משפחתו  קורות  אל  נתוודע  כמוזיאון,  היום  שמשמש  העתיק 
בינות לחדרי המבצר במעברים מיוחדים ונסתרים ונותיר זמן חפשי לעיירה הסובבת 

את המבצר ולשוק המפורסם למרגלות המצודה. בתום הסיור נשוב למלוננו. 
יום 5 - בושטן – פרדיאל - פראג’מר 

לאחר ארוחת הבקר נצא דרך בושטן, השוכנת למרגלות הרי בוצ’ג’. נתרשם מהנוף 
המדהים, נראה את הצלב הגדול  אנדרטה לזכר חללי מלחמת העולם הראשונה. 
הגבוהה  העיר  והיא  הקרפאטים  הרי  בלב  המצויה  סקי,  עיירת  לפרדיאל,  נמשיך 
חוויה   - מלכת  עצר  הזמן  בו  סקסוני,  כפר  לפראג’מר  ממשיכים  ברומניה.  ביותר 
מיוחדת במינה! נערוך ביקור במצודת הכנסייה העתיקה, אליה נהגו תושבי המקום 

להימלט בעת מצור. חזרה למלון בשעות הערב.
יום 6 - יום חופשי )שבת(

יום 7 - סיניה – בוקרשט - תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר בוקרשט, בירת רומניה המכונה “פריס הקטנה”. 
כיכר  המלך, משרדי הממשלה,  ארמון  הניצחון,  את שער  נראה  בעיר,  לסיור  נצא 
המהפכה, התיאטרון הלאומי, בנין התזמורת הפילהרמונית, האקדמיה הצבאית ועוד. 
בנין המשרדים  ציאושסקו,  ונצפה בארמון  ה”קוראל”  נבקר בבית הכנסת  כן,  כמו 
השני בגודלו בעולם לאחר הפנטגון. אם יוותר זמן נוכל להשלים את הקניות . בסיומו 

של יום, העברה לשדה התעופה שבבוקרשט לטיסתנו חזרה לתל אביב.

סיורים ואתרים:
בוקרשט - שער הניצחון, האקדמיה הצבאית, בית הכנסת, ארמון הפרלמנט, ברשוב 
-  בית העירייה, בית הכנסת, פוינה ברשוב - עיירת סקי, סיניה - עיירת נופש, ארמון 
פלש, מצודתו של הרוזן דרקולה האגדי, סלניק פרחובה - מכרות המלח, פראגימר 

- כפר סקסוני, פרדיאל - עיירת סקי.

פרטים על
תנאי הטיולים
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הונגריה

4 לילות 5 ימים
לינה וארוחת בוקר

LEONARDO HOTEL (Ferencvaros) )או דומה ברמתו)    
טיסות שכר 

מחיר לאדם בחדר זוגי $749
מחיר לחבר איפ”א לאחר סיבסוד $100 $649

מועד הטיול: 20/5-24/5
תאריך אחרון להרשמה 16.4.2012

יום 1 - תל אביב, בודפשט  
מנמל התעופה בן גוריון, נמריא לבודפשט, בירת הונגריה השוכנת משני  צידי נהר 
הדנובה. לאחר הנחיתה נצא לסיור בעיר היפיפייה שזכתה לכינוי “פריס הקטנה”. 

נראה את בית הפרלמנט נמשיך
 לכיכר הגיבורים, גבעת המצודה, כנסיית מתיאש מהמאה ה- 13 שצריחיה הגותיים 
נראים למרחוק. נעפיל למצודת- הדייגים, ממנה נשקף נוף מקסים על נהר הדנובה  
וניסע  מרגריט  לאי  נמשיך  החדשה  העיר  פשט  ועל  אותו  החוצים  הגשרים  ועל 

למלוננו בבודפסט.                                            

יום 2 - אגם בלטון
נבקר  שם  בלטונפורד  הנופש  לעיירת  בלטון   לאגם  ניסע  הבוקר  ארוחת  לאחר 

במפעל הפורצלן הרנד.
וממנה  ים  בלשון  השוכנת  טיהני  ובעיירה  האגם  גדות  על  ציוריות  בעיירות  נסייר 

נשקף נוף מרהיב של האגם וסביבתו. בסיום הסיור נחזור למלוננו בבודפשט

יום 3 - אגר-גודולו-עמק דומוני
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר אגר בדרכנו נבקר ביער אגר,נמשיך לעיר היפה 
ונטייל במדרחוב הציורי ומשם נמשיך ונבקר ביקב מקומי. נמשיך לעיר גודולו ונבקר 
בארמונות המלוכה ומשם לעמק דומוני שם נבקר במוזיאון הרכיבה שיכלול תצוגת 

רכיבה וסוסים. בסיום היום המהנה נחזור למלוננו בבודפשט.

יום 4 - אשטרגום, וישיגראד, סנטאנדרה
יום של טיול נפלא ל”ברך הדנובה”. ניסע לאשטרגום בירת ממלכת הונגריה לשעבר, 
הציורית  האמנים  ולעיירת  הדנובה  עיקול  אל  הצופה  וישגראד  למצודת  נמשיך 
סנטאנדרה. על בתיה הציוריים בסגנון הבארוק ומוזיאון המרציפן המפורסם שבה 

בתום הסיור נשוב למלוננו בבודפשט

יום 5 - בודפשט
יום אחרון לטיולנו בדגש על הנקודה היהודית בעיר בודפסט. נבקר בבית הכנסת 
“עץ הערבה  ונראה את אנדרטת  יתאפשר(  )באם  דוהני  היהודי ברחוב  ובמוזיאון 
זיכרון  טכס  נערוך  גם  שם  השואה  קורבנות  של  לזכרם  המוקדשת  הבוכייה”, 
העוגות  את  ונאכל  המפורסם  וטצה  ואצי  למדרחוב  נמשיך  השואה.  לקורבנות 
המפורסמות נמשיך נסיים את הסיור בשוק המקורה לקניות אחרונות ומשם לשדה 

התעופה לטיסה ארצה.

פרטים על
תנאי הטיולים
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מספר המקומות מוגבל.

כל הקודם זוכה!

הפלגה מיוחדת לחברי איפ”א
ארגון השוטרים הבינלאומי

יום
חמישי
שישי
שבת
ראשון

נמל
חיפה

לרנקה-איה נאפה
לרנקה-איה נאפה

חיפה

הגעה
-

13:00
-

08:00

הפלגה
16:00

-
13:00

-

הים התיכון

קפריסין
לרנקה

איה נאפה

חיפה

סוג החדר ותיאורו
בכל חדר מקלחת ושירותים צמודים

חדר פנימי: )2-4 מיטות(, טלוויזיה
חדר פנימי: )2-4 מיטות(, טלוויזיה
חדר חיצוני: )2-4 מיטות(, טלוויזיה
חדר פנימי: )2-4 מיטות(, טלוויזיה
חדר חיצוני: )2-4 מיטות(, טלוויזיה
חדר פנימי: )2-4 מיטות(, טלוויזיה

שתי סוויטות: )2-3 מיטות(, טלוויזיה,
מקרר, אמבטיה

2
3
2
4
3

5/6
5/6/7

1
2
3
4
5
6
9

סיפון רמת
חדר

מחיר
מיוחד
"איפ"א"

232
242
262
272
292
312
412

מחירון
)באירו לאדם בחדר זוגי(

מחיר
לשלישי
רביעי 
בחדר

כולל
מיסים והיטלים

# ההרשמה מתבצעת ישירות בחברת מנו ספנות בע”מ

# טופס הרשמה ניתן למצוא באתר איפ”א בכתובת:

www.ipa-israel.or
g.il 

או באמצעות יו”ר סניפים / מזכירות איפ”א

 # כולל 4 ארוחות ביום # בריכות # ג'קוזי # מופעים # סיפוני שיזוף # ספא # בידור וכיף ישראלי ובינלאומי # חנויות פטורות ממכס  
# 50% הנחה לשלישי ורביעי בחדר # מתאים גם לשומרי מסורת  

* ילדים בחדר ההורים יקבלו הנחה של 23 אירו לילד. * תוספת ליחיד בחדר- 100% למחיר ההפלגה למעט מיסי נמל בסך של 85 אירו.
* התשלום יבוצע בכרטיס אשראי עד 4 תשלומים ללא ריבית או 10 תשלומים בקרדיט. 

דמי ביטול: * בכל מקרה של ביטול, על ידי נרשם, יחויב הלקוח הרשום, בדמי ביטול, לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה. * תאריך הביטול יחושב לפי המועד 
בו נתקבל הביטול בכתב, בפקס, מכתב או דוא”ל, במשרדי מנו ספנות בע”מ. * אם הביטול התבצע תוך 14 יום מיום הרכישה ויותר מ-7 ימים שאינם ימי 
מנוחה טרם יום ההפלגה - 100 ₪ או 5% לפי הנמוך מבניהם. ביטול בכל מקרה אחר: * ביטול מעל 5 שבועות לפני מועד ההפלגה - דמי טיפול בסך
 49 אירו לנוסע )מבוגר/ילד(. * ביטול בין 3-5 שבועות לפני ההפלגה- 35% ממחיר החבילה + דמי טיפול בסך 49 אירו לנוסע )מבוגר/ילד(. * ביטול בין 3 שבועות ועד 
שבוע לפני ההפלגה - 50% ממחיר החבילה + דמי טיפול בסך 49 אירו לנוסע )מבוגר/ילד(. * ביטול במהלך שבעה ימים לפני ההפלגה - 100% ממחיר החבילה.

מומלץ  לנוסעים לרכוש ביטוח לנוסעים לחו”ל,  ולוודא כי הביטוח מכסה ביטול הנסיעה, נזקים למטען ונזקי גוף.

עפ”י הקריטריונים הקבועים באיפ”א:לחבר איפ”אסבסוד $50
# שנת חברות בארגון

# חברים שלא יוצאים בשנת 2012 למשלחות

3 לילות )4 ימים(
2.6 - 31.5

קפריסין - לרנקה איה נאפה
ב”גולדן איריס”,

האוניה הגדולה והמפוארת ישראל

180
190
200
210
220
230
285

mano co il # תל אביב: הירקון 74 )מול בניין שגרירות ארה”ב( טל’: 03-5177888, 
פקס: 03-5177889 # חיפה: פל-ים 2, חלונות הסיטי, טל’: 04-8606666,
פקס: 04-8667666 # אשדוד: בניין מול העיר, רח’ המדע 11, א.ת.צ. 
טל’: 08-8538111, פקס: 08-8538222 # ירושלים: טל’: 8288*



תעודת חבר איפ”א בינלאומית

כל	חבר	זכאי	לקבל	תעודת	חבר	בינלאומית	מגנטית	חדשה.

ניתן	להזמין	את	התעודה	באמצעות	אתר	איפ”א	–

www.ipa-israel.org.il

או	באמצעות	הדואר	

בצירוף	תמונת	פספורט	ופרטים	אישיים	הכוללים	

שם	ומשפחה	באנגלית	כפי	שמופיע	בדרכון
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שי שנתי 2012 - שמות הרשתות

שינויים בתנאי הרשתות 
ברשת הום סנטר	-	ניתן	לרכוש	באמצעות	הכרטיס	במחלקת	חשמל,	מטבחים	וארונות	קיר	עד	לסכום	של	400	₪	ולא	ניתן	

לרכוש	מחלקת	מטבחים,	שטיחים,	סלולר,	עץ	וסוכות	מוצרים	הנמכרים	במבצעים	והנחות.	
ברשת שקם אלקטריק	-	הכרטיס	יכובד	בחנויות	העסק	עד	לסכום	של	500	₪	לקניה	אחת	ולא	תינתן	הנחת	מזומן	וכן	לא	תינתן	

אפשרות	לצרף	באותה	קנייה	תווי	קניה	אחרים	או	כרטיסי	מתנה	אחרים,	לא	ניתן	לרכוש	במחלקת	מחשבים	וטכנולוגיה.	
ברשת המשביר בתי כלבו בע”מ-	לא	ניתן	לרכוש	מוצרי	חשמל,	מזון	לתינוקות,	תרופות	מרשם	וחיתולים.

רשת ורדינון – מפסיקה	את	פעילותה	החל	מיום-15.5.12
*	תנאים	נוספים	מופיעים	בתקנון	שי	שנתי	הקיים	באתר	איפ”א.

באיפ”א,	הכסף	שלך	

שווה	יותר!
כנסו	לאתר	והזמינו	

 www.ipa-israel.org.il 

שלם	425	₪		

קבל 500	₪	

)הטבה	של	75	₪(

שלם	850	₪		

קבל 1000 ₪ 

)הטבה	של	150	₪(

*היתרה	המירבית	המותרת	בכרטיס	

היא	1000	ש”ח	כולל	הזכאות	בשי

שי שנתי
כרטיס	איפ”א	קארד

כרטיס	איפ”א	קארד	מוטען	ב-385	ש”ח	אחת	לשנה	ומאפשר	לחבר	
לקנות	בכ-20	רשתות	מגוון	גדול	של	מוצרים	על	פי	בחירתו.

חברים	שיתגייסו	עד	31.8.12	יהיו	זכאים	לקבל	את	השי	השנתי.	

בניצול	הכספים	העומדים	 ואינם	משתמשים	 זכויותיהם	 יודעים	את	 אינם	 רבים	 ישנה	תופעה	שחברים	
לרשותם.	הדבר	יוצר	מצב	שמגיע	להם	יתרות	מניצול	השי	למעלה	משלוש	שנים.	מי	שאין	לו	כרטיס	איפ”א	קארד	עם	

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

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

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

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

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

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

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

יחולק  השנתי  השי  לב!  שימו 
בראש השנה 2012.

FOX מברכת את חברי איפ"א בברכת חג שמח
ומכבדת את כרטיס השי בכל חנויות הרשת

www.fox.co.il

BASIC IS
BEAUTIFUL



FOX מברכת את חברי איפ"א בברכת חג שמח
ומכבדת את כרטיס השי בכל חנויות הרשת

www.fox.co.il

BASIC IS
BEAUTIFUL









ארגון השוטרים

בתוקף 02/2015
ישראל ישראלי

www.ipa-israel.org.il

מברכת את חברי איפ"א
בברכת חג שמח וכשר לכל המשפחה
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חברי איפ"א 
 תתחדשו

לכבוד החג
פסח שמח בהום סנטר! תתחדשו בקולקציה 
חדשה ומדהימה במחירים משתלמים במיוחד!

חפשו אותנו ב

מה השאלה?

יוצאים  הקרוב.  לסנטר  ומופנים   1-700-70-77-88 מתקשרים 
www.homecenter .co . i l מהבית:  בלי לצאת  ות  לקני









רשת החשמל
הבלעדית בעלת תו

מבצעים
מיוחדים
לפסח!

חברי ארגון איפ“א
אתם מוזמנים

להפנינג מכירות
בשקם אלקטריק
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רשת	מחסני	השוק	
אחוזי	הנחה	רגילה	במהלך	השנה	–   3.5%

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

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

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

בתקופת	חול	המועד	זכאים	החברים	להנחה	רגילה	בלבד.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כהן	מחסני	השוק	בע”מ	–משרדים	הנהלה	ראשית	
רח’	בית	אשל	1
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רשימת חנויות הרשת:
סניף	אשקלון	חאן	-	כיכר	חאן	33 

טל:	08-6728651,	פקס:	08-6728653  

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

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

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

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

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

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

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

רשת	יינות	ביתן
אחוזי	הנחה	רגילה	במהלך	השנה	   –  3%

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

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

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

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

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

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

לתשומת	לבכם!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רשת	יינות	ביתן
אחוזי	הנחה	רגילה	במהלך	השנה	   –  3%

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

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

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

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

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	
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שארית	ישראל	37,	יפו-תל-אביב	68165,	ת”ד	8446	ת”א	61048
info@ipa-israel.org.il  03-6833442	:פקס	03-6833174,	טל:

ipa-israel.org.il
www.


