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מאחורי 
הכותרות 

ד”ר ערן ישראל
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על כסף, קלקלה והצלחה
עכשיו	כאשר	המשקיעים	קצת	פחות	מודאגים	אפשר	לספר	את	
סוציאליסט,	 כמו	 כסף	 לחלק	 שרוצה	 "מי	 פרס:	 שמעון	 שאמר	
שיעשה	כסף	כמו	קפיטליסט".	כפי	שהכותרת	מבשרת,	הנושא	
המרכזי	הפעם	הוא	שכר	השוטרים.	הבחורים	הטובים	מהאוצר	
נוקטים	בשיטת	ברית	המילה,	חותכים	לקטנים	והגדולים	חוגגים.	
לארה"ב	 נסע	 אוצר	 שכשר	 ארידור,	 יורם	 לימי	 אותנו	 מחזיר	
לשכנע	יהודים	אמידים	להשקיע	בישראל.	באחת	משיחותיו	עם	
יהודי	עשיר	אמר:	באם	לא	הייתי	שר	אוצר,	הייתי	משקיע	את	כל	
כספי	בישראל"	.	השיב	היהודי:	"גם	אני,	באם	לא	היית	שר	אוצר,	
גם	אני	הייתי	משקיע	בישראל...".	במדינה	בה	שר	אוצר	לשעבר	
יושב	בכלא,	ראש	ממשלה	נחשד	בשחיתות	קשה,	שר	נוסף	יושב	
בכלא,	נשיא	נחשד	בעבירות	מין,	צמרת	רשות	המיסים	לשעבר	
נחקרת	והרשימה	ארוכה.	עולה	מחשבה	מטרידה,	אולי	לא	רוצים	

משטרה	טובה	מידי?

כמו	 בכלכלה,	 מבינים	 באוצר	 חברינו	
ושמונה	 ארבעים	 שהכיר	 אחד	 אותו	
מעולם	 אבל	 אהבה,	 לעשיית	 דרכים	
לא	נגע	באשה.	זה	ההבדל	בין	תיאורטי	
השוטרים	 בתיאוריה,	 לקונקרטי.	
יהיו	 שוטרים	 בפועל,	 נפלא,	 משתכרים	
רק	באגדות.	בימי	המשטרה	הראשונים	
נפגש	בכור	שיטרית,	אז	שר	המשטרה,	
עם	שוטר	צעיר	בבית	הספר	לשוטרים	
השיב	 מרוצה?	 הוא	 האם	 אותו	 ושאל	
תינוק.	 כמו	 בלילה	 ישן	 שהוא	 השוטר	
והשיב	 הכוונה	 מה	 שיטרית,	 תמה	
שעה	 כל	 מתעורר	 "אני	 השוטר:	

ובוכה...".

השיטות	רבות	ומגוונות	ובאם	נחזור	לימי	
יוטלו	מיסים	חדשים,	 שמעון	פרס	כשר	אוצר	הוא	הבטיח:	"לא	
ולא	 נכון,	אנחנו	לא	מסכנים	 נגדיל	את	המיסים	הקיימים..".	 רק	
חזרנו	לתקופת	הצנע,	עת	בה	התירה	הרבנות	לאכול	נקניק	עם	
גבינה,	כי	בנקניק	לא	היה	בשר	ובגבינה	לא	היה	חלב.	אבל	אנחנו	
הבינו	 ושם	 האירופאיות	 למתוקנות	שבמדינות	 להידמות	 מנסים	
שיש	קשר	בין	מעמד	ושכר	השוטר	לבין	איכות	המשטרה	ואיכות	
דווקא	 המעוניינים	 יש	 אולי	 שנייה,	 במחשבה	 במדינה.	 השלטון	
ניתן	 באמצעותו	 ברז,	 מהווה	 השכר	 ונושא	 מוחלשת	 במשטרה	

לשלוט	באיכות	כוח	האדם.

ביחד	 איפ"א	 ומשקל.	 קול	 יש	 אבל	 איגוד,	 ישראל	 לשוטרי	 אין	
נשות	שוטרים	 אגוד	הגמלאים,	 כמו	 נוספים,	 תומכים	 גופים	 עם	
מי	 לכל	 פה	 משמשים	 הללו	 הגופים	 השוטר.	 למען	 והשדולה	

עבודה.	 למקום	 תהפוך	 שהמשטרה	 שאסור	 ומאמין,	 שחושב	
בסביבה	 נמצא	 שהוא	 לחוש	 צריך	 והשוטר	 ייעוד	 הוא	 השירות	
תומכת,	איתנה,	על	בסיס	כלכלי	מוצק	ומבטיח,	בידיעה	שהוא	בא	
לתת,	אבל	גם	מקבל.	הדבר	נכון	גם	לגבי	הגמלאים.	השוטרים	
רובם	 לשם	 דבר,	 של	 בסופו	 כי	 בגמלאים,	 מביטים	 הצעירים	

יגיעו.	

וחותכים	 הגדולים	 עם	 המיטיבים	 לאותם	קלקלנים	 להגיד	 צריך	
כלכלית	מפעילות	המשטרה	 תועלת	 לבחון	 דרכים	 יש	 לקטנים,	
וניתן	להוכיח	את	הקשר	בין	חברה	בטוחה	לבין	רווחה	כלכלית.	
ניתן	להצביע	על	הקשר	בין	הורדת	פשיעה	לצמיחה	כלכלית.	כאן	
באם	 המדינה:	 כאזרחי	 לשאול	 צריכים	 שאנחנו	 השאלה	 עולה	

אכן	זה	המצב	,	למי	יש	אינטרס	לסגור	את	הברז?

מי שרוצה 
לחלק 

כסף כמו 
סוציאליסט, 

שיעשה כסף 
כמו קפיטליסט
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יעקב טרנר

נשיא	איפ"א	מר	יעקב	טרנר
	חברי	נשיאות	איפ"א

מנכ"ל	איפ"א	וצוות	המנגנון	
מברכים	את		העדה	הדרוזית	ובני	משפחותיהם	

בברכת	חג	שמח	בריאות	
והתגשמות	כל	המשאלות

ברכת	יום	עצמאות	ויום	ירושלים	שמחים
	לכל	חברי	איפ"א,	שוטרים,	גמלאים,	סוהרים,	

מתנדבים

عيد النبي شعيب

ברכת	נשיא	איפ"א	
מעט על ההיסטוריה של שכר השוטרים

קצת	 היא	 למעשה	 אך	 המדינה,	 כשנות	 ישראל	 משטרת	 שנות	
קבעה:	 	1917 לנובמבר	 מהשני	 בלפור	 הצהרת	 זקנה.	 יותר	
לאומי	 בית	 יסוד	 על	 יפה	 בעין	 מביטה	 מלכותו	 הוד	 "ממשלת	

ישראל	 בארץ	 היהודי	 לעם	
תתאמץ	 כוחותיה	 ובמיטב	
המטרה	 השגת	 להקל	
יצרה	 ההצהרה	 	, הזאת..."	
הבריטים	 של	 מחויבות	
לעם	 לאומי	 "בית	 להקמת	
התמסמסה	 זו	 אך	 היהודי",	
השלטון	 בין	 במעבר	
הדבר	 לבריטי.	 התורכי,	
ההתנהלות	 באופי	 בלט	
במחוזות	הכבושים.	בפועל,	
המשטרה	 הקמת	 עם	
	1918 בקיץ	 הפלשתינאית	
הצבאיים,	 המושלים	 ידי	 על	
יהודים	 לצרף	 ניסיונות	 היו	
הכמות	 אך	 למשטרה,	
הייתה	זעומה	והתרבות	של	
מצרים,	 הכוללת	 משטרה	
ויהודים,	 נוצרים	 ערבים,	
הייתה	בעייתית.	בית	הספר	
בירושלים	 הוקם	 לשוטרים	
של	 בהנחייתו	 ב-1919	 רק	
שמונה	 בראמלי	 קולונל	
המשטרה	 מפקד	 להיות	
היהודיים	 המוסדות	 בארץ.	
מעורבות	 בחשיבות	 הכירו	
אך	 במשטרה,	 יהודים	
ההישגים	היו	דלים.	לראשונה	

הוקמה	"הסתדרות	השוטרים	העבריים".	בימי	הפרעות	של	שנות	
ה-20	,	מתוך	1000	שוטרים,	היו	רק	160	קצינים	ושוטרים	יהודים	

והשאר	ערבים.
יהודים	 בגיוס	 המרכזי	 הקושי	 הבריטים,	 להתנגדות	 מעבר	
המשטרה	 הקמת	 עם	 שנקבע	 השכר	 השכר.	 היה	 למשטרה	
היה	3.5	לירות	מצריות.	סכום	שלא	הספיק	למחיה	באותה	עת	
הייתה	צריכה	להוסיף	לשוטרים	תוספת	 והנהלת	הישוב	היהודי	
שתשווה	לשכר	המינימום.	ה"תוספת"	הועברה	על	ידי	הסתדרות	
הרברט	 העליון	 הנציב	 ובראשם	 התנגדו	 הבריטים	 השוטרים.	
התוספת	 כפולה.	 לנאמנות	 ביטוי	 ב"תוספות"	 שראו	 סמואל,	

להעלות	 וצריך	 ברירה	 שאין	 הבינו	 שהבריטים	 לאחר	 הופסקה	
השכר	ל-6.5	לירות	מצריות,	כך	הרוויחו	גם	השוטרים	הערבים,	

ששכרם	כמעט	הוכפל
דאז	 הפנים	 שר	 ביוזמת	 בממשלה,	 החלטה	 התקבלה	 ב-1976	
יוסף	בורג	ז"ל,	להצמדת	שכר	השוטרים	לצה"ל	.	ההחלטה		לא	

יושמה,	למרות	שהתקבלה	בממשלה	באופן	פורמאלי.
9	שנים	אח"כ	בהגיעי	למשטרה	כראש	אגף	כוח	אדם	נחשפתי	
פחות	 השתכרו	 רבים	 שוטרים	 השוטרים.	 של	 השכר	 למצוקות	
הכנסה	 להשלמת	 "זכאים"	 היו	 שוטרים	 	1501 מהמינימום,	

מביטוח	לאומי.
בעיניי	המצב	נראה	חמור	מאוד	ומעליב.

השוואת	שכר	 בדבר	 יושמה,	 אז,	החלטת	ממשלה	שלא	 גיליתי	
השוטרים	לשכר	אנשי	הקבע	בצה"ל.	מאבק	לא	פשוט,	שכלל	

"שחקן	חיזוק"	שגויס	מהאוצר	למשטרה.
בתחילת	שנות	ה-90	בעת	שירותי	כמפכ"ל	התבססה	התפנית	
לבגרות	 לימודים	 שרותם,	 ובתנאי	 השוטרים,	 בשכר	 הדרמטית	

ולימודים	אקדמאיים,	נופש	ואיכות	חיים	בכלל.
המאבק	התחיל	במיסוי	הגמלה,	העלאת	גיל	הפרישה	ולכל	אורך	
הניתוק	 בצד	 מצה"ל.	 השוטרים	 שכר	 את	 לנתק	 ניסיון	 הדרך,	
הגמלאים	 שכר	 ניתוק	 עניין	 גם	 עלה	

מהשוטרים	בשירות.
חברים	רבים	שאלו	אותי	היכן	איפ"א	
לא	 ומדוע	 הללו	 המאבקים	 בכל	
שומעים	עמדה	נחרצת.	יש	לנו	עמדה	
ברורה	ואנחנו	עומדים	שכם	אל	שכם	
וארגון	 הגמלאים	 איגוד	 עם	 ושותפים	
נשות	שוטרים	במאבק	בבג"ץ,	מאבק	
ובמאבק	 באוצר	 השכר	 על	 בממונה	
למען	 השדולה	 עם	 ביחד	 בכנסת,	

השוטר.
עמדתי	ברורה	וחזרתי	עליה	בפני	כל	

פורום,
אין לוותר על ההישגים שהושגו 

בשנות ה-90.
אסור לוותר על ההצמדה לצה"ל, 

כפי שאסור לוותר על הצמדת 
הגמלאים לסדירים. 

בדמות	 מיידיים	 פיתויים	 יש	 לאוצר	
מענקים	חד-פעמיים,	אך	זהו	מקסם	
שווא,	מאחר	ובטווח	הארוך	כולנו	נצא	

נפסדים.
הנהלת	הישוב	היהודי	ב-1918	הבינה	
שוטרים	 יהיו	 לא	 הוגן	 שכר	 שללא	
עבריים,	גם	הבריטים	הבינו	זאת	בתוך	
היא	מדינה	חזקה	 היום	 ישראל	 שנה.	
לה	 יש	 בה.	 גאים	 שכולנו	 ועצמאית,	
צורך	במשטרה	איכותית,	שמיטב	הנוער	ירצה	להתגייס	אליה,	אך	

ללא	שכר	הוגן	זה	לא	יקרה.
הבריטים	 שהבינו	 מה	 את	 תבין	 היום	 של	 ישראל	 מדינת	 האם	

והנהלת	היישוב	היהודי	ב-1918?
בצדקת	 ואמונה	 מוסרי	 חוסן	 ולכולנו,	 למדינה	 לאחל	 ברצוני	

הדרך.

שלכם בידידות יעקב טרנר נשיא איפ"א ישראל
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תמונת מצב 
שכר השוטרים 

דר'	ערן	ישראל
במשטרת ישראל משרתים במשרה מלאה 
ומקבלי שכר משטרתי 20,334 איש ואישה. 

חובה,	 ושוטרי	 אזרחיים	 עובדים	 שאירים,	 הגמלאים,	 בתוספת	
כמות	מקבלי	השכר	עומדת	על	42,759	איש	ואישה.

במסגרת	הסכמי	השכר	בין	האוצר	להסתדרות,	שולם	ביוני	2009	
מענק	חד	פעמי	לכל	מקבלי	השכר,	בסך	36%	מהשכר	הממוצע	

בשנתיים	האחרונות.
במשכורת	פברואר	2010	שולם	החלק	האחרון	בהסכמי	השכר,	

תוספת	של	4.7%	למרבית	הדירוגים,	סדירים	וגמלאים.
השאלה	שמסקרנת	את	כולנו,	בסופו	של	דבר,	איננה	מה	שכר	
השוטר,	אלא	היכן	הוא	נמצא	ביחס	לסקטורים	הציבוריים	האחרים.	
והחינוך	 התעשייה	 לעובדי	 מעל	 ממוקם	 מסתבר	שהשוטר	 כאן	
והמים.	 החשמל	 הביטוח,	 הבנקים,	 מעובדי	 משמעותית	 ונמוך	

נסיכי	השכר	הציבורי	הם	אלו	היושבים	על	הברז	והמפסק.
מבדיקת	נתוני	השוטרים,	מסתבר	שמדובר	באוכלוסיה	איכותית	
מהקצינים	 שליש	 אקדמאים.	 הם	 מ"י	 קציני	 מרבית	 ומשכילה.	
הם	בעלי	תואר	שני	ושלישי.	יש	במשטרה	מעל	700	משפטנים.	
החכם	 החלק	 וטכנאים.	 אקדמאים	 מחציתם	 הנגדים,	 בקרב	
והמודיעין.	 החקירות	 במגזר	 נמצא	 צפוי,	 שאכן	 כפי	 במשטרה,	

62%	הם	אקדמאים.

ושני	 השתלמות	 לגמול	 זכאים	 ישראל	 משטרת	 קציני	 מרבית	
שליש	מהנגדים.

בעוד	 	.17,000 מעל	 הייעודי,	 למגזר	 שייכים	 מ"י	 שוטרי	 מרבית	
שרק	3,500	שייכים	למגזר	המנהלי.

בקרב	הנגדים,	מרבית	השוטרים	נמצאים	בדרגות	רס"ר,	רס"ם.	
מצדיעים	למעל	4000	שוטרים	הזכאים	למענק	יובל,	שצברו	את	

הוותק	המתאים	למענק.
וזהו	 	₪ 	10,000 על	 עומד	 ישראל	 במשטרת	 השכר	 ממוצע	
לקחת	 יש	 פחות.	 מקבלים	 מהשוטרים	 מחצית	 השכיח,	 השכר	
בחשבון	שהשכר	ההתחלתי	עומד	על	פחות	מ-5000	₪.	רק	3%	

מהשוטרים	עוברים	את	סף	ה-20,000	₪.
עובדי	 מיקום	 רבות.	 תהיות	 מעוררת	 הציבורי	 למגזר	 ההשוואה	
שעוצמתם	 החזקים,	 והוועדים	 השכר	 סולם	 בתחתית	 החינוך	
מעידה	 הסולם,	 בראש	 חיוני,	 לאומי	 במשאב	 מהאחיזה	 נובעת	

יותר	מכל	על	סולם	ערכים	חברתי.
מיקומה	של	המשטרה	במרכז,	בסמוך	לפקידים	במגזר	הציבורי	
ופועלי	בתי	החרושת,	מצביע	על	מקום	המשטרה	בחברה,	לפחות	

בראיה	של	תגמול	כספי.
להיות	 רוצים	 הרי	 אנחנו	 בעולם,	 אחרות	 למשטרות	 בהשוואה	
הטובה	 רעות.	 ובשורות	 טובות	 בשורות	 יש	 	, 	OECD מה-	 חלק	
מזרח	 מדינות	 מרוב	 גבוהה	 בישראל	 השוטרים	 ששכר	 היא,	
בהשוואה	 גרמניה.	 מלבד	 לשעבר,	 הקומוניסטי	 והגוש	 אירופה	
יותר.	 גבוהה	 והמיסוי	 יותר	 נמוך	 השכר	 אירופה,	 מדינות	 לשאר	
שוטר	בקפריסין,	שנמצא	בממוצע	האירופאי	ובדרגה	ממוצעת,	

"

“

השאלה שמסקרנת 
את כולנו, בסופו 

של דבר, איננה מה 
שכר השוטר, אלא 

היכן הוא נמצא ביחס 
לסקטורים הציבוריים 

האחרים. 

משתכר	כ-4000	יורו	לחודש	ומזה	הוא	משלם	עד	15%	בלבד.
	20,000 כ-	 של	 ברוטו	 משכר	 שלנו,	 המושגים	 לעולם	 בתרגום	
שוטפת,	 למחיה	 ההוצאה	 נטו.	 	₪ כ-17,000	 לשוטר	 נותר	 	,₪
בקפריסין,	זהה	לישראל.	חלק	גדול	משוטרי	קפריסין	מתהדרים	
לעצמו	 להרשות	 יכול	 שוטר	 איך	 חדישות.	 מרצדס	 במכוניות	
אירופה	 בתוך	 מיסוי	 ואין	 כמעט	 פשוטה,	 התשובה	 מרצדס?	
למכוניות	אירופאיות	ולקפריסין	מייבאים	מכוניות	מאנגליה	לאחר	
שימוש	של	כשנה.	עלות	מרצדס	מסדרה	E	,	בת	שנה	עם	5,000	
חודשית	של	שוטר	 רחוק	ממשכורת	 )לא	 אירו	 כ-25,000	 ק"מ,	
בלי	 שנים,	 חמש	 לעבוד	 ממוצע	 שוטר	 צריך	 בישראל	 ממוצע(.	

לאכול	ולשלם	משכנתא,	כדי	לרכוש	מכונית	מסוג	זה.
במגזר	 מועסק	 שרובה	 מקצועית,	 משכילה,	 משטרה	 לנו	 יש	
הייעודי.	גוף	נטול	יכולת	להתארגנות	מקצועית,	מתוקף	חוק.	גוף	
הנחוץ	לשמירה	על	איתנות	חברתית,	איכות	חיים	וביטחון	אישי	
ובכל	זאת,	בסופו	של	יום,	צריך	השוטר	לשאול	את	עצמו	האם	
או	 ליומו	של	פקיד,	 המשמרת	השילדית	שזה	עתה	סיים,	דומה	

של	האוחז	בברז	ובשלטר.
עולות	 כאשר	 עכשיו,	 ודווקא	 יותר	 הרבה	 עגום	 הגמלאים,	 מצב	
הצעות	מצד	האוצר	לניתוק	הגמלאים	משכר	השוטרים	הסדירים,	

כדאי	להכיר	הנתונים.
השכר	השכיח	בקרב	גמלאים	עומד	על	פחות	מ-5000	₪.	רבע	
מהגמלאים	משתכרים	פחות	מ-3000	₪.	יש	קבוצה	של	קרוב	
ל-10%	המשתכרת	פחות	מ-2000	₪.	נכון	שלא	לכל	הגמלאים	
יש	גמלה	מלאה.	מקרב	12,197	הגמלאים	רק	כ-4000	מקבלים	
בקרב	 כי	 עולה	 הפרישה	 מועד	 מבדיקת	 	.70% מעל	 גמלה	
הפורשים	עד	שנת	2000	,	הגמלה	הממוצעת	נעה	סביב	5000	₪	

)ושם	יש	את	מרבית	הגמלאים,	7,960(.

הנתונים	 בתוספת	 ישראל,	 במשטרת	 השכר	 מחלקת	 נתוני	
שיעמדו	 וכדאי	 מחשבה	 מעוררים	 בהמשך,	 שיובאו	 הנוספים	
לעיני	מקבלי	ההחלטות,	באם	מדינת	ישראל	מעוניינת	במשטרה	

איכותית.
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והגמלאים
עו"ד	חיים	שמולביץ,	מזכ"ל	איפ"א.

עקרון ההשוואה לצה"ל
הינו	 והסוהרים	 	 השוטרים	 שכר	 לשמירת	 הקיים	 היחידי	 העוגן	
והסוהרים	 השוטרים	 שכר	 השוואת	 בדבר	 הממשלה	 החלטת	
ניתנה	ע"י		הממשלה	 זו	 לשכר	משרתו	הקבע	בצה"ל.	החלטה	
לאחר	מאבק	ממושך	שהתנהל		בסוף	שנות	השבעים	כאשר	לאור	
לשוטרים,		 מקצועי	 איגוד	 להקמת	 ניסיון	 נעשה	 השכר	 מצוקת	

מאבק	שהיה	לי	הכבוד	להובילו.
במהלך	השנים	נעשה	ניסיון	מתמיד,	בעיקר	של	משרד	האוצר,	
האוצר	 משרד	 נמנע	 היתר	 ובין	 בהצמדה	 יכולתו	 ככל	 לכרסם	
מכינוס	ועדת	מעקב	שהתחייבה	עפ"י	החלטת	הממשלה,	נמנע	
כל	 ונדרשנו	 בצה"ל	 המשולמות	 התוספות	 על	 מידע	 מהעברת	
הקבע	 למשרתי	 הניתנות	 התוספות	 אחר	 ומעקב	 לבילוש	 העת	
בימים	 גם	 הנמשכים	 רצופים	 משפטיים	 ולמאבקים	 בצה"ל	
אלו.	בתקופת	כהונתו	של	יעקב	טרנר	כמפכ"ל	ובסיועו	הוטמע	
היישום	הרחב	הקיים	של	ההצמדה	הכולל	הצמדה	גם	של	תנאי	
שירות	בעלי	אופי	שכרי.	כעת	אנו	מצויים	בפתחם	או	בהמשכם	
של	מאבקים	בעלי	משמעות	נכבדה	לשכר	השוטרים	והסוהרים	

פעילים	וגמלאים		כאחד	כפי	שיפורט	בהמשך.

תביעת תוספת אי קביעות
בימים	אלו	מוגשת		תביעה	לבית	הדין	לעבודה	בתל	אביב	,ביוזמה	
משותפת	של	כל	הארגונים	הפועלים		למען	השוטרים,	הסוהרים	
והגמלאים,	כולל	איפ"א,	והדורשת		תשלום	תוספת	שכר	רוחבית	
ולפעילים,	אשר	שולמה	 לגימלאים	 בשיעור	ממוצע	של	כ-	5%	
למרבית	משרתי	הקבע	וגימלאי	צה"ל	כבר	בשנת	2007	ולמיעוטם	
מלשלמה	 כדין	 שלא	 נמנע	 האוצר	 ואשר	 ב-2006,	 עוד	 הבכיר	
והמשרד	 המשטרה	 השב"ס,	 פניות	 חרף	 	 ולסוהרים	 לשוטרים	
לביטחון	פנים.	התנהגות	שערורייתית	זו	של	משרד	האוצר		איננה	
הממשלה	 החלטת	 את	 ולשנות	 לעקוף	 ובוטה	 נוסף	 ניסיון	 אלא	
והביאה	להשוואת	שכר	השוטרים	 ש/33	שהושגה	בשנת	1977	
להביא	 התביעה	 של	 סיכוייה	 הקבע.	 משרתי	 לשכר	 והסוהרים	
והגמלאים	 מהמשרתים	 ניכר	 חלק	 בשכר	 משמעותי	 לשיפור	
גבוהים	ביותר	אך	כדרכן	של	תביעות	משפטיות	ההליכים	צפויים	

להימשך	פרק	זמן	ארוך.
	

שכר הנגדים והפקדים
בהמשך	להתנהלות	חסרת	הלב	של	משרד	האוצר	כלפי	המשרד	
האוצר		 משרד	 כעת	 ממשיך	 ובשב"ס	 המשטרה	 פנים,	 לביטחון	
בסחבת	באישור	תשלום	תוספות	שכר/מענקים	לנגדים	פעילים	

במשטרה	ובשב"ס	וכן	בתשלום	מענקים	לפקדים	וכלאים.
של	 מצבם	 את	 הרעו	 ,כצה"ל,	 שהארגונים	 למרות	 זאת-	 כל	
בגין	 בעבר	 שנבנו	 התמריצים	 בביטול	 החדשים	 המתגייסים	
השכלה	אקדמית	לא	ישימה	ולמרות	שמענקים	כאלו	ניתנו	בצה"ל	

לסרנים	זה	מכבר	ובתמורה	לביטול	התמריצים	האמורים	בצה"ל	
המשרד	 מאמצי	 הקביעות.	 אי	 תוספת	 הנגדים	 למרבית	 ניתנה	
והארגונים	להגיע	להסדר	שיאפשר	לכל	הפחות	תשלום	מענקים	
אלו	שישולמו	בשנת	2009	והופסקו	בשנת	2010	לחלק	מהנגדים	
נמשכים	בינתיים	ללא	הצלחה	בשל	הסחבת	המכוונת		בה	נוהג	
משרד	האוצר	כבר	בראשות	הממונה	על	השכר	בניסיון	ללחוץ	
והסוהרים	לנתק	את	הצמדת	הגמלאים	לפעילים	 על	השוטרים	
ולהחליפה	בהצמדה	למדד	במנותק	משאר	כוחות	הביטחון	וללא	
לדעתנו	 מקום	 יהיה	 הסחבת	 תימשך	 אם	 הולם.	 ייחודי	 תגמול	
לצעדים	מיליטנטיים	וחד	צדדיים	מצד	המשטרה	והשב"ס,	כולל	
החזרת	התגמול	שהופסק	בגין	האקדמיזציה	למתכונתו	הקודמת	
וכולל	שקילת	החלטה	על	תשלום	חד	צדדי	של	מענקים	מתוך	

תקציב	הארגונים.

אי תשלום תמריצים המשולמים לחוקרים 
ולרכזי המודיעין בצה"ל ולא משולמים

למשטרה ובשב”ס
לאחר	שהתברר	כי	בצה"ל	משולמים	למענקים	לחוקרים	ולרכזי	
מודיעין		-		הוגשה	תביעה	בעניין	זה	לבי"ד	לעבודה		ע"י	מספר	
תשלום	 לאשר	 מתכוון	 שאינו	 הודיע	 האוצר	 משרד	 שוטרים.	
ולסוהרים		חרף	החלטת	הממשלה	ש/33	 התמריצים	לשוטרים	
ופנה	לצה"ל		וביקש	כי	יפסיקו	את	תשלום	התמריצים	הנ"ל.

הדבר	 ומשמעות	 האוצר	 לבקשת	 	 בלבד	 חלקית	 נעתר	 צה"ל	
לקבל	 תמשיך	 אשר	 קבע	 משרתי	 אוכלוסיית	 תהיה	 כי	 היא	
משולמים	 להיות	 לא	 ימשיכו	 שאלו	 בעוד	 הנ"ל	 התמריצים	 את	
בית	 יכפה	 אם	 אלא	 מקבילים,	 במקצועות	 ולסוהרים	 לשוטרים	
הדין	לעבודה	על	האוצר	אישור	תשלום	המענקים	גם	לשוטרים		
ולסוהרים	הרלוונטיים.	למרבה	הצער	משיקולים	ארגוניים	שונים	
לא	עמדו	נציגי	המשטרה	בועדת	המעקב	על	תשלום	התמריצים		
ואין	אלא	להמתין	לתוצאות	ההליכים	 ולסוהרים	 הנ"ל	לשוטרים	

המשפטיים.

שינוי שיטת הצמדת שכר הגמלאים לשכר 
הפעילים

כידוע	בוטלה	בשירות	הציבורי,	למעט	במגזר	הביטחוני,	הצמדת	
שכר	 להצמדת	 בתמורה	 הפעילים	 לשכר	 הגמלאים	 שכר	
פיצוי	שחיקת	 בגין	 ולתוספת	 הגימלאים	למדד	המחירים	לצרכן	

העבר	של	הגמלה	בשל	עליית	מדד	המחירים	לצרכן.
לבין	 צוות,	 בשיתוף	 	 צה"ל,	 בין	 אינטנסיביים	 	 מגעים	 התקיימו	
הממונה	על	השכר	במשרד	האוצר	מתוך	מגמה	להביא	לניתוק	
הביטחון(	 כוחות	 שאר	 )ובהתאמה	 צה"ל	 גמלאי	 שכר	 הצמדת	
מול	 המו"מ	 את	 המנהל	 צוות	 ארגון	 הנהלת	 הפעילים.	 משכר	
מוצדקות	 דרישות	 העמיד	 צה"ל	 גמלאי	 מטעם	 והאוצר	 צה"ל	
לפיצוי	ייחודי	הולם	לגמלאי	כוחות	הביטחון	אשר	יהיה	בו	לבטא		
את	הייחודיות	של	גמלאי	כוחות	הביטחון	לעומת	גמלאי	השירות	
גמלאי	 	 של	 הגמלאות	 שחיקת	 סכנת	 את	 לנטרל	 וכן	 הציבורי	
כוחות	הביטחון	בשל	גיל	הפרישה	המוקדם	יותר	הקיים	במגזרים	

אלו	לעומת		גיל	הפרישה	במגזר	הציבורי	הכולל.
ארגון	 על	 האוצר	 משרד	 מצד	 רבים	 לחצים	 הופעלו	 לבין	 בין	
להסכים	 והשב"ס	 המשטרה	 על	 וכן	 המשטרה	 של	 הגמלאים	
למדד		 והשב"ס	 המשטרה	 גימלאי	 הצמדת	 של	 מיידי	 לשינוי	
להחיל	 האוצר	 התחייבות	 כנגד	 מהפעילים	 לניתוק	 	 כתמורה	
בעתיד	גם	על	גימלאי	המשטרה	והשב"ס		כל	סיכום	שיחול	עם	
גימלאי	 	 על	 	 להחיל	 שלא	 סרק	 באיומי	 לוו	 אלו	 לחצים	 צה"ל.	
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ברכת	סגן	נשיא	איפ"א

רמים	 קולות	 משמיע	 הקצר,	 לטווח	 שמשקיע	 מי	
ומנפנף	בהצלחות	רגע.	מי	שמשקיע	לטווח	הארוך,	
בשנים	 פירות	 שיניבו	 עצים	 ונוטע	 יסודות	 בונה	
הקרובות.	בכל	גוף	בו	מתקיימות	בחירות,	כמו	בכל	
"עשינו,	 ש-	 להוכיח	 נטייה	 יש	 פוליטית,	 מערכת	

בנינו".
שמעשיהם	 מפקדים	 אצל	 קיימת	 דומה	 דילמא	
שיתנו	 ובנושאים	 במקומות	 תשקיע	 מחד,	 נמדדים.	
נושאים	 יש	 ומאידך,	 והמיידי	 הגבוהה	 הציון	 את	 לך	
לכל	 בעתיד.	 ביטוי	 לידי	 יבואו	 שתוצאותיהם	 רבים	
בר	דעת	ברור	שבנושאים	הקשורים	בחינוך,	מניעה,	
שינויים	ארגוניים,	תשתית	ניהולית,	הנעת	ציבור,	אין	
ניצחונות	מהירים.	הפיתוי	גדול,	וכשאנחנו	מסתכלים	
מסביב	אנחנו	מתקשים	לזהות	את	ההשקעות	לטווח	
פעמי	 חד	 מענק	 לעיתים,	 מעדיפים,	 אנחנו	 הארוך.	
חברות	 ככה	 טווח.	 ארוכת	 תוספת	 פני	 על	 מפתה,	

ומדינות	פושטות	רגל.
השקעות	 על	 הושם	 הדגש	 הנוכחית,	 בנשיאות	
שבחלק	 לנו	 ברור	 טווח.	 ארוכות	 אסטרטגיות	
בשנים	 ביטוי	 לידי	 יבואו	 התוצאות	 מהנושאים,	
הסניפים	 פעילות	 הסדרת	 כמו	 נושאים	 הבאות.	
הסדירים,	קשר	עם	פיקוד	המשטרה,	שי	שנתי	חכם	
באמצעות	 הטבות	 ב-2012,	 עולמי	 כנס	 ומשתלם,	
קבוצות	 של	 משמעותית	 הרחבה	 החכם,	 הכרטיס	
ועוד	 איפ"א	 משרדי	 לחו"ל,	 הנוסעות	 מחוזיות	
של	 מתמיד	 תהליך	 עובר	 הארגון	 רבים.	 נושאים	
כברת	 עברנו	 לחברים.	 השרות	 וטיוב	 התייעלות	
ונעשו	דברים	חשובים,	אך	האויב	 דרך	משמעותית	
של	הטוב	הוא	הטוב	מאוד.	הראיה	בה	בחרנו	היא	
ארוכת	טווח,	לא	פופוליסטית,	בידיעה	שאת	הפירות	
נראה	בעתיד	הרחוק	יותר,	בנשיאות	הבאה.	בידיעה	
ערכית,	שעשינו	את	הדברים	הנכונים	אסטרטגית.
ארוכת	 יסודית,	 פעילות	 המשך	 לכולנו	 מאחל	 אני	

טווח	וחכמה.

 שלכם בידידות יעקב שובל סגן נשיא איפ"א

כל	 חסרי	 	 שנמצאו	 איומים	 עתידיות,	 הצמדות	 הבטחון	 כוחות	
בסיס	משפטי	או	אחר.

פריצת	 האוצר	 מבחינת	 לאפשר	 	 למעשה	 שנועדה	 זו,	 גישה	
גמלאי	 את	 ולהחליש	 ומשול"	 "הפרד	 מדיניות	של	 ידי	 על	 	 דרך	
צה"ל	במשא	ומתן	עימם,	נדחתה	בסופו	של	דבר	הן	ע"י	המשרד	
לבט"פ	והן	ע"י	השב"ס	והמשטרה	ולא	אומצה	גם	על	ידי	ארגונים	
אחרים	לנוכח	הסיכון	הקיים		בצעד	שכזה	)חרף	קולות	שגויים	

שהושמעו	בעד	מהלך	שכזה(.
כעת	מינה	הרמטכ"ל	את	האלוף	עמי	סגיס	לבחון	את	הסוגיה	של		
את	 ולכשיסיים	 הפעילים	 לשכר	 הביטחון	 גמלאי	 שכר	 הצמדת	
בדיקתו,	יימשך	המשא	ומתן	של	צה"ל	וצוות	עם	משרד	האוצר	
ותיקים	 גמלאים	 עבור	 ההטבות	 מירב	 את	 להשיג	 מגמה	 מתוך	

כצעירים	כאחד.
בשלב	זה	מסתמנת	אפשרות	לשינוי	ההצמדה	הקיימת	והחלפתה	
בהצמדה	למדד	בתמורה	בין	היתר	לתשלום	כל	התוספות	שניתנו	
הציבורי,	המשך	הצמדה	חלקית	להסכמי	שכר	 לגמלאי	המגזר	
מיוחדת	 ותוספת	 המדינה	 בשירות	 בעתיד	 שיחולו	 "מגזריים"	
	ושיפרשו	בעתיד,	ששיעורה	 לכלל	גמלאי	צה"ל	שפרשו	בעבר	

טרם	הוסכם.
	ההצמדה	הקיימת	לפעילים	 	אף	במסגרת	 כי	 	 ליבכם	 תשומת	
התוספת	 	 והשב"ס	 המשטרה	 גמלאי	 לכלל	 לאחרונה	 שולמה	
שניתנה	לפעילים	מכוח	הסכמי	השכר	לפעילים	במגזר	הציבורי	
מחודש	 רטרואקטיבי	 	 באופן	 וזאת	 	5%-4.7% של-	 בשיעורים	

דצמבר	2009	ובשוטף.

* הכותב היה מראשי המאבק להקמת האגוד המקצועי לשוטרים 
בשנים 78-80 ובשנים האחרונות יועמ"ש שב"ס ומעורב במו"מ 

עם האוצר בנושא שכר השוטרים והסוהרים. 
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חדשות איפ"אח

דוד	אילוז	מנכ”ל	איפ”א
הצטרפות לארגון
איך	מצטרפים	לאיפ"א?

ניתן	 הטפסים	 את	 	 לארגון.	 הצטרפות	 טופס	 מילוי	 ידי	 על	
באמצעות	 או	 	 	 	www.ipa-israel.org.il בכתובת	 באתר	 למצוא	
יו"ר	סניפים,	או	באמצעות	מזכירות	איפ"א.	יש	למלא	טופס	זה	
ובמקביל	בדואר	ישראל	עם	 ולהעבירו	בפקס	למזכירות	איפ"א	
צירוף	2	תמונות	פספורט	לצורך	הכנת	תעודת	חבר	בינלאומי.
כל	מצטרף	חדש	מקבל	אגרת	מהנשיא	על	הצטרפותו.	

תעודת חבר איפ"א - חשיבותה בעולם
בחו"ל,	 המסייעת	 בינלאומית,	 תעודה	 מקנה	 באיפ"א	 החברות	
כולל	אירוח	בדירות	איפ"א	בחו"ל,	סיוע	משטרתי	והחשוב	מכל	
איפ"א	 חבר	 שוטר	 כל	 	 חברי.	 בסיס	 על	 בינלאומית	 שותפות	 	-
בעולם	מחויב	לסייע	לחבריו	וכך	אכן	קורה	במקרי	אסון,	תאונות,	

הצורך	בשירותי	משטרה	וגם	באירועים	משמחים.

תרומת תעודת איפ"א - סיפורים מהשטח
חברי	איפ"א	ישראל,	שנקלעו	לקשיים	בחו"ל,	"ניצלו"	בעזרת	

תעודת	איפ"א.	אל	תעזוב	את	הבית	בלעדיה!	
אתם	מוזמנים	להיכנס	לאתר	של	איפ"א	ולהתרשם	מסיפוריהם	

של	חברי	איפ"א	שתעודת	החבר	"הצילה"	אותם.

קבלת תעודת חבר איפ"א!
כל	חבר	עם	גיוסו	לארגון,	מונפקת	לו	תעודת	חבר	בתנאי	שצירף	

תמונה	לטופס	הצטרפות.
חבר	אשר	לא	קיבל	תעודת	חבר,	ישלח	פניה	בצירוף	תמונה	כולל	
פרטים	אישיים	ושמו	המלא	בשפה	האנגלית	כפי	שמופיע	בדרכון.	
התעודה	תישלח	אליו	הביתה	תוך	שבוע	מיום	קבלת	התמונה.

למזכירות	 להגיע	 יכול	 להמתין,	 יכול	 ולא	 לתעודה	 הזקוק	 חבר	
איפ"א	ולקבלה	במקום.

חלופית,	 תעודה	 לקבל	 ומעוניין	 התעודה	 את	 איבד	 אשר	 חבר	
עליו	לשלם	20	₪	באמצעות	פנייה	למזכירות	איפ"א	או	בהגעה	

למזכירות	איפ"א	ולקבלה	במקום.

יצירת קשר עם מנגנון איפ"א
	03-6833174	 	-	 טלפון	רב	קווי		
	03-6833442	 	-	 	 פקס:	
	info@ipa-israel.org.il דואר	אלקטרוני	-	

עדכון פרטים חברי איפ"א 
עדכון	כתובות.	
סטאטוס	החבר.	
שינוי	יחידות	שירות.

דואר	אלקטרוני	)אי	מייל(.	

דוד אילוז מנכ”ל איפ”א

של	 הנתונים	 למאגר	 כפוף	 אינו	 איפ"א	 של	 הנתונים	 מאגר	
משטרת	ישראל	ולכן	אנו	מבקשים	מחברי	הארגון	בארגון	להודיע	
על	כל	שינוי	ישירות	לאיפ"א,	על	מנת	שנוכל	להעביר	לכם	מידע	
ישירות	 המדוור	 איפ"א	 ביטאון	 באמצעות	 הארגון	 פעילויות	 על	
מפורסמות	 הארגון	 של	 הפעילויות	 לידיעתכם	 	 החברים.	 לבית	
באמצעות	אתר	הארגון	שכתובתו	www.ipa-israel.org.i	,	כמו	כן	
אנו	מפיקים	מעת	לעת	פלקטים	על	הפעילויות	בתחנות	המשטרה	

באמצעות	יו"ר	הסניפים.	

שי שנתי 2010

תזכורת שנייה
השי	השנתי	השנה	יחולק	לקראת	ראש	השנה	באמצעות	כרטיס	

איפ"א	קארד	ויוטען	בו	סכום	של	385	₪.
דחיית	השי	השנה	לראש	השנה	נעשתה	במטרה	לאפשר	משא	
ומתן	עם	רשתות	חדשות.	כולל	שימוש	בכרטיס	איפ"א	קארד	גם	
ברשתות	מזון.	דבר	שמחייב	תהליך	והכנת	הסכמים	עם	הרשתות	

החדשות.

החברים	 לכלל	 	18/8/2010 מ-	 החל	 אוטומטית	 תהיה	 הטעינה	
שיופיעו	 ברשתות	 מוצרים	 לרכוש	 הכרטיס	 באמצעות	 וניתן	

בחוברת	השי	ובה	יהיה	פירוט	ההנחיות	וההסברים.	
החוברת	תחולק	לכלל	החברים	בדיוור	ישיר.

פניה	 ידי	 על	 במזומן	 	₪ 	300 בסך	 לשיק	 השי	 את	 להמיר	 ניתן	
בפקס	למזכירות	איפ"א	למי	שמעוניין	בכך.

קניית כסף בכסף
לא	 ולהיענות	 חיוביות	 לתגובות	 זכה	 בכסף	 כסף	 קניית	 מבצע	
חודש	 של	 לתקופה	 לחברים	 הענקנו	 זה	 בפרויקט	 	 מבוטלת.	
קניית	כסף	בכסף	בהנחה	של	17%.	בתום	המבצע	תנתן	הנחה	
של	15%,	שתקפה	במשך	כל	השנה.	כלומר	חבר	שקונה	850	₪	
מקבל	בכרטיס	איפ"א	קארד	1000	₪,	הטבה	של	150	₪.	ביצוע	
4	רכישות	בסכום	זה	מסתכם	ב-600	₪,	סכום	זה	הינו	גבוה	יותר	
מתשלומי	דמי	החבר	לשנה.		מומלץ	לחברים	לבצע	קניית	כסף	

בכסף	למי	שצריך.	

בחירות באיפ"א
בחירות	באיפ"א	מתקיימות	פעם	ב-	4	שנים.	הבחירות	כלליות,	
ופירטי	 תמונות	 עם	 חוברת	 מקבל	 חבר	 כל	 וחשאיות.	 אישיות	
המועמדים	לנשיאות	ולוועד	הסניף.	החברה	המנהלת	את	מערך	
הבחירות	הינה	חברה	אזרחית	ניטראלית	אשר	נמצאת	בפיקוח	
ועדת	בחירות,	הכוללת	את	מבקר	הארגון,	יועמ"ש,	ומנכ"ל	איפ"א	

עפ"י	המוגדר	בתקנון	איפ"א.
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כל	חבר	יקבל	הודעה	על	פתיחת	הבחירות,	דבר	המאפשר	לכל	
בתקנון	 הכתוב	 עפ"י	 תפקיד	 לכל	 מועמדותו	 את	 להגיש	 חבר	
ובית	משפט	השלום	בת"א.		 איפ"א	שאושר	ע"י	רשם	העמותות	
בהודעה	השנייה	של	הבחירות,	כל	חבר	יקבל	טפסי	הצבעה	עם	
של	 אזרחית	 לכתובת	 שנשלחת	 גוביינא,	 מעטפת	 כולל	 ברקוד,	
החברה	המנהלת	את	הבחירות	עפ"י	מכרז	מקדים.	לפני	תהליך	

זה.	

ייעוץ משפטי לחברי הארגון
עפ"י	 תפקיד	 הגדרת	 עם	 בשכר	 משפטי	 יועץ	 באיפ"א	 מועסק	
תקנון	איפ"א.	במסגרת	תפקידו	ניתן	לכל	חברי	הארגון	המבקשים	

ייעוץ	משפטי	בכל	תחום	הקשור	לנושאים	משפטיים.
איך	יוצרים	קשר	עם	היועמ"ש	לקבלת	ייעוץ	משפטי	?

יש	להגיש	פנייה	בכתב	עם	פירוט	הנושא	המבוקש	כולל	טלפונים	
של	החבר/ה	למזכירות	איפ"א	באמצעות	הפקס	או	המייל.	החבר	

יקבל	התייחסות	כתובה	או	פנייה	טלפונית	מהיועמ"ש.

ועדות באיפ"א
את	 להכין	 שתפקידן	 ועדות	 מספר	 קיימות	 איפ"א	 בנשיאות	
הוועדה	 המלצות	 תפקידים.	 הגדרת	 תחום,	 עפ"י	 המלצותיהם	
וצוות	 איפ"א	 מנכ"ל	 אישורם	 עם	 הנשיאות,	 לאישור	 מובאות	

המנגנון	מיישמים	את	החלטות	הנשיאות.	
סניפים,	מבקר	 יו"ר	 נציגות	של	 מוזמנים	כמשקיפים	 ועדה	 בכל	

,יועמ"ש	ורו"ח.
מנכ"ל	איפ"א	מנהל	מעקב	אחר	ביצוע	החלטות	הנשיאות	ומעדכן	
בכל	ישיבה	על	ביצוע	או	על	אי	ביצוע	החלטות	שנתקבלו.	ישיבת	

נשיאות	איפ"א	מתכנסת	אחת	לחודש	במזכירות	איפ"א.
ועדות	איפ"א	מתכנסות	לפי	העניין	והצורך	לפחות	אחת	לחודש.

בנק תשורות 
לאור	פרסום	תמונות	של	המוצרים	הקיימים	בבנק	התשורות.	אנו	
מומלץ	 חדשים.	 במוצרים	 התשורות	 בנק	 את	 להרחיב	 נערכים	
דבר	 המוצרים,	 להזמנת	 הסניפים	 ביו"ר	 להיעזר	 החברים	 בפני	
ישיר	 שיחסוך	עלויות	משלוח.	חברים	המעוניינים	להזמין	באופן	
יכנסו	לאתר	איפ"א	וימלאו	טופס	הזמנה,	ישלחו	בפקס	למשרדי	

איפ"א	ואנו	נדאג	לשלוח	את	המוצרים	תוך	14	יום.	
ג'-ה'	משעה	 בימים	 איפ"א	 המוצרים	במשרדי	 את	 לרכוש	 ניתן	

09:30	עד	12:30.		

ביטאון איפ"א 
הארגון	מפיק	כל	חודשיים	ביטאון	איכותי	באחריות	רכז	התקשורת.		
בביטאון	מתפרסמים	עדכונים	על	פעילויות	מתוכננות	ופעילויות	

שהתקיימו.	
מידע	 להעברת	 עיקרי	 תקשורת	 כאמצעי	 משמש	 הביטאון	
בכל	 מתוכננים	 אירועים	 על	 לחברים,	 הנשיאות	 בין	 ועדכונים	
התחומים,	כתבות	של	הסניפים	וחברי	נשיאות.		כל	חבר/יו"ר	סניף	
מוזמן	להעביר	כתבות	לביטאון	אשר	משקפות	את	פעילות	הסניף	
או	בכל	נושא	אחר	לרכז	התקשורת	לצורך	פרסומם	עפ"י	שיקולו	
ושיקול	ועדת	התקשורת.		הביטאון	הוא	של	חברי	העמותה,	עבורם	
ובשבילם.	מי	שלא	קורא	לא	יודע	מה	קורה	באיפ"א	ולא	ידע	על		
אירועים	ופעילויות	שאנו	מפרסמים,	ומומלץ	לעקוב	ולקרוא	בו.		
ישיר	לכל	חבר/ה	בארגון,	לסניפי	איפ"א	 הביטאון	נשלח	בדיוור	
בעולם	וכן	למוסדות	השכלה	כגון	מכללות	ואוניברסיטאות	ברחבי	

הארץ.

נסיעות

טיולים	מאורגנים	לחו"ל

משלחות	 	10 להוציא	 החלטה	 קיבלה	 איפ"א	 נשיאות	 השנה	
לחו"ל	-	132	חברים.	תוך	הקפדה	על	קריטריונים	המתקיימים	
יועמ"ש,	 איפ"א,	 מבקר	 ובפיקוח	 בשקיפות	 הגרלה	 באמצעות	
ועדת	קשרי	חוץ.	בהגרלה	יכולים	להשתתף	כל	החברים	שהגישו	

מועמדות.
קבוצות	 הוצאת	 יוזם	 הנסיעות	 רכז	 המשלחות	 לחילופי	 בנוסף	
	50 כ-	 של	 קבוצה	 תצא	 מחוז	 מכל	 מחזורים	 ב-10	 לחו"ל,	
הגרלה	 נקיים	 איש	 ל-50	 מעבר	 הרשמה	 ותהייה	 במידה	 	 איש.	
בשיתוף	הסממ"זים	ויו"ר	הסניפים.		בשיטה	זו	אנו	שואפים	להגיע	
ייחודי	 הינו	 זה	 פרויקט	 	 לחו"ל.	 איפ"א	 חברי	 	500 עד	 להוצאת	
יהיה	 השנה	 היעד	 כזה.	 פרוייקט	 יוזמים	 שאנו	 ראשונה	 שנה	 וזו	
הונגריה.	עלות	למשתתף	כ-495$	)עלות	הדיל	והתוכנית	לצרכן	
כ-950$(.	כל	חבר	שייצא	לטיול	הנ"ל	יסובסד	ב-155$	בתנאי	
שהוא	עונה	על	הקריטריונים	-		מינימום	שנה	חברות	בארגון	ניתן	
יהיה	לממש	את	זכותו	אחת	לשנתיים.		פעילות	זו	מתואמת	עם	

יו"ר	הסניפים	והסממ"זים	שנתנו	את	ברכתם.	

תיירות	חו"ל

סבסוד	של	100-200$	עבור	טיולים	מאורגנים	לקבוצות	איפ"א	
הנסיעות	 בחברת	 ישירות	 תתבצע	 ההרשמה	 יעדים.	 למספר	
"כנפי	משק"	ללא	הגרלה	וכל	הקודם	זוכה.	הסבסוד	מתייחס	רק	
לגבי	קבוצות	המאורגנות	ע"י	רכז	הנסיעות	ומפורסמות	בביטאון	

איפ"א	ובאתר	האינטרנט

תיירות	בארץ-	סבסוד	נופשונים	בארץ

)לא	 איפ"א	 חברי	 	50 עבור	 לשנה	 אחת	 מסבסד	 הנסיעות	 רכז	
כולל	בני/ת	זוג(	בסכום	של	50	₪	לאדם,	סה"כ	2500	₪	למימון	
לשנה	 אחת	 בארץ	 ונופשונים	 לטיולים	 האוטובוס	 מעלות	 חלק	

לכל	סניף.	
לתשומת	לבכם,	הסבסוד	מיועד	לטיולים	ונופשונים	המפורסמים	
משק	 כנפי	 חברת	 של	 הנסיעות	 בחוברת	 הנסיעות	 רכז	 ע"י	

הקשורה	עם	איפ"א	בהסכם	התקשרות.

תרבות
מופעים	 ושני	 משפחה	 –ימי	 קיץ	 ארועי	 מתוכננים	 	2010 בשנת	

מרכזיים		-	לפרטים ראה במדור תרבות.

סיבסוד אירועים ארציים
עבור	נשפים	שנתיים	ברמה	מחוזית	הסבסוד	כולל	הסעות	ינוע	

בין	50-70	₪	לחבר	איפ"א	בלבד.
איפ"א,	 בביטאון	 הפרסום	 עפ"י	 לאטרקציות	 כרטיסים	 סבסוד	

פלקטים	ואתר	האינטרנט.	
סיוע	בהקצאת	אומנים	וסיוע	בארגון	אירועי	תרבות	בסניפים.

ארגון	ימי	עיון	ליו"ר	סניפים	ולפעילים	פעמיים	בשנה.
סיכום	שנת	עבודה	במפגש	חגיגי	של	כלל	הפעילים,	חברי	נשיאות	

ובני/ות	הזוג.
מחוזית	 ברמה	 הגמלאים	 איפ"א	 סניפי	 יו"ר	 ע"י	 עבודה	 מפגשי	

פעמיים	בשנה.
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הטבות	 לראות	 ניתן	 זה	 בגיליון	 המפורסמות	 להטבות	 בנוסף	
נוספות	באתר	ההטבות	בכתובת		www.ipa4u.co.il		או	באמצעות	
אתר	איפ"א	www.ipa-israel.org.il		על	ידי	לחיצה	על	לינק	אתר	

ההטבות.			סבסוד	ההטבות	מתקציב	תרבות.

ספורט
טורניר	קט-רגל	

כולל	 היחידות	הסדירות	 עבור	 ציוד	ספורט	 סיוע	בהקצאת	 ינתן	
ועפ"י	 מבצע	 פקודת	 עפ"י	 הכחולה	 והמשטרה	 שב"ס	 מג"ב,	
מספר	חברי	איפ"א	בסניף	המשתתפים	בפעילות.	הציוד	מונפק	
באמצעות	יו"ר	סניפים	על	גבי	טופס	הכולל	את	הפריט,	כמות	וכן	
צבע.	כל	בקשה	חייבת	להיות	מוגשת	לפחות	21	ימי	עבודה	קודם	

ליום	האירוע	על	מנת	שאיפ"א	ייערך	בהתאם.
הקצאת	ציוד	ספורט	תתבצע	עפ"י	קריטריונים	שאושרו,	דהיינו	
כדורגל,	 	2( כדורים	 	6 גביעים,	 	3 סניף,	 לכל	 חולצות	 	200 עד	
בלבד.			 איפ"א	 לחברי	 מיועד	 הציוד	 	 כדורעף(.	 	2 כדורסל,	 	2
פעילויות	ספורט	בין	המחוזות	וכן	פעילויות	נוספות	ברמה	ארצית	
כגון:	צעדות,	מרוצי	אופניים,	תחרויות	ספורט	בחו"ל	וכד',	יוקצה	
ציוד	ספורט	עפ"י	קביעת	רכזת	הספורט,	כולל	סבסוד	בהתאם.		
זכאים	לקבל	סבסוד	בסך	50	₪	 –	הגמלאים	 במגזר	הגמלאים	
חשוב	 ובריאות.	 ספורט	 ימי	 עבור	 חברים	 	50 של	 קבוצה	 עבור	
יוגדל	עפ"י	גודל	הסניף	 לציין	שבמקרים	חריגים	סכום	הסבסוד	

והאירוע.

דת רווחה ומורשת
דת	ומורשת

סבסוד	50	₪	לחבר	עד	50	חברים	בכל	סניף	אחת	לשנה	לחברי	
איפ"א	בלבד,	עבור:	סיורי	מורשת,	סליחות	וקברות	צדיקים.	

רווחה
למי	מגיע	מענק	סיוע	רווחה/מענק	כספי	?

כל	חבר	שמלאה	לו	שנת	חברות	ועונה	על	הקריטריונים	שאושרו	
בוועדת	הרווחה	והם:

אינן	 אשר	 יקרות	 לתרופות	 ונזקק	 קשות	 ממחלות	 הסובל	 חבר	
מופיעות	בסל	הבריאות,	כמו	כן	מיועד	גם	לבן	משפחה	מקרבה	

ראשונה.

איך מגישים בקשה לסיוע רווחה ?
אישורים	 בצירוף	 המחלה	 פירוט	 את	 הכולל	 טופס	 למלא	 יש	
בגין	 חשבוניות/קבלות	 הבריאותי,	 המצב	 על	 המעידים	 רפואיים	
)סדירים(,	 ביחידה	 רווחה	 חוות	דעת	מקצין/ת	 רפואיות,	 הוצאות	
משכורת	 תלושי	 	2 הסניף,	 יו"ר	 המלצת	 בנק,	 יתרות	 תדפיס	
מהמצב	 להתרשם	 לוועדה	 לסייע	 היכול	 מסמך	 וכל	 אחרונים	
בכל	 ודנה	 וחצי	 בחודש	 הרווחה	מתכנסת	פעם	 ועדת	 	 הרפואי.	
הבקשות	באופן	יסודי	ומחליטה	מי	זכאי	לקבל	מענק	ואיזה	סכום.		
החבר	יקבל	תשובה	בכתב,	במידה	והתשובה	חיובית	החבר	יקבל	
מסמך	לחתימה	על	התחייבות	המשך	חברות	חבר	בארגון	למשך	
3	השנים	הבאות.	במידה	והתשובה	שלילית	החבר	יקבל	תשובה	

א
פ”

אי
ת 

שו
ד

שאינו	זכאי	לקבל	מענק	ומאיזה	סיבה.	בוועדה	יושבים	5	חברי	ח
עפ"י	 ניתן	 המענק	 במשטרה.	 בתפקידם	 רב	 ניסיון	 עם	 נשיאות	

הקריטריונים	ובפיקוח	מבקר	איפ"א	וועדת	רווחה.

לסיכום
מה מקבלים ביחס למה שמשלמים?  פירוט חלקי

שי	שנתי	בסך	385	₪
לחבר	 	₪ 	50 מ-	 המורכבים	 	₪ 	65 בסך	 הסניף	 ברמת	 תקציב	

ו-15	₪	עבור	תקציב	שוטף	בסניף.
תשלום	דמי	חבר	לבינלאומי	בסך	10	₪	לחבר.
טיול	מאורגן	בסבסוד	בין	100-200$	לחבר.

מימון	חבר	איפ"א	הנוסע	במשלחת	איפ"א	כ-2500	₪	
)כולל	אירוח	וקופה	קטנה	וכן	תשורות(

קירבה	 משפחה	 בני	 או	 איפ"א	 לחברי	 המוענק	 רווחה	 סיוע	
ראשונה,		כ-100,000	₪	בשנה.	

אירועי	תרבות	בסבסוד	משמעותי	ברמה	ארצית	מחוזית	וימי	כיף	
כפי	שפורט	לעיל.

נשיא	איפ”א
חברי	נשיאות
מנכ”ל	איפ”א	
וצוות	המנגנון	

משתתפים	בצערה	של	
חברת	הנשיאות	הגב’	
ענת	ביבר	על	מות	אחיה
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ריקי סולו, עו"ד
לשעבר	פרקליטה	בכירה	בפרקליטות	ת"א	בייצוג	קצין	תגמולים	כלפי	נכים

מתמחה כ-30 שנים
בייצוג	נכי	צה"ל	וכוחות	הבטחון

בתאונות	דרכים,	תאונות	עבודה,	ירושות	וצוואות

מתמחה	בכל	התביעות	הקשורות		לזכויות	של	נכים	כולל	ייצוג	בבתי	משפט	
בפני	ועדות	רפואיות

כתובתנו:
רח' אבן גבירול 45, ת"א 64361

================================
טל' רב-קווי:  03-5299054 פקס: 03-5291950

rickysoloadv@bezeqint.net

פרסום	המודעות	הינו	באחריות	המפרסמים	בלבד,	מתוך	שכך	אין	איפ"א	נושא	באחריות	כלשהי	לטיב	השירות,	איכותו	ו/או	נזק	
כלשהו	שעלול	להיגרם	למזמין	השרות	עפ"י	פרסום	זה..



שישים ושתים 
שנות משטרה

דר'	ערן	ישראל

כחודשיים	לפני	פרוץ	מלחמת	השחרור,	כאשר	היה	ברור,	שכפי	
שהעצמאות	יצאה	לדרך,	גם	המלחמה	היא	בלתי	נמנעת.	למרות	
ההערכות	הביטחונית	הדחופה,	עמדה	על	הפרק	הקמת	מדינה,	

כמעט	יש	מאין.	הקמת	משטרה	הפכה	לחובה	מיידית.
יחזקאל	סהר	)סחרוב(,	ששימש	כקצין	קישור	של	הסוכנות	היהודית	
לממשלת	המנדט	בנושא	נוטרות	ומשטרת	הישובים	קיבל	הנחיה	
מבן	גוריון:	"מטעם	ההנהלה	הוטל	עליך	לגשת	מיד	לארגון	משטרה	
יהודית	בכל	רחבי	השטח	של	המדינה	היהודית...לעת	עתה	תהווה	
המשטרה	חלק	של	כוחות	הביטחון,	תחת	פיקודו	העליון	של	המטה	
פנימיים	 משטרה	 תפקידי	 על	 ממונה	 תהיה	 היא	 אולם	 הכללי.	
המטה	 אלה...	 בתפקידים	 עוד	 יטפלו	 לא	 הביטחון	 כוחות	 ושאר	
יעמיד	לרשותך	עד	1,200	איש	מתוך	המגויסים...לפקודתך	יעמדו	
עדיין	במשטרה	הארצישראלית..."	 700	שוטרים	המשרתים	 גם	
את	 שיטרית,	 בכור	 הראשון,	 המשטרה	 שר	 מינה	 באייר	 בה'	
הכללי	 כמפקח	 סחרוב	

של	המשטרה.

שפרסם	 יום	 בפקודת	
הוא	 הראשון	 המפכ"ל	
על	 עומדים	 "...אנו	 כתב:	
סף	תקופה	חדשה	ומצווים	
להקמת	 שכם	 להטות	
איש	 כל	 ימשיך	 המדינה.	
וימלא	 תפקידו	 לקיים	
בשעה	 עליו	 המוטל	 את	
קשה	זו	במסירות.	משטר	
הזרים	נגמר	וחייב	כל	איש	
כשותף	 עצמו	 את	 לראות	
במפעל	של	הקמת	שירות	
משטרה	יעיל	ובריא".

תפקידי	 הגדרת	 עם	

ידי	 על	 המשטרה	
היה	 ב-1948,	 המחוקק	
ברור	שמדובר	בגוף	חריג	
ותחומי	 במטלותיו	 השונה	
ממשטרות	 אחריותו,	
אחרות.	ההגנה	על	ביטחון	
קיבלה	 והרכוש	 הנפש	
במדינה	 אחר,	 משקל	
שנלחמה	על	עצם	קיומה	
מבית	 רבות	 סכנות	 מפני	

ומבחוץ.

למרות	מרכזיות	המשטרה	
המדינה	 של	 בהקמתה	
המשאבים	 הצעירה,	
וגיוס	 לרשותה	 שהועמדו	
מצומצם	של	שוטרים	היו	

בעוכריה.

משטרה קטנה, מטלות רבות
המשטרה	נאלצה	להתמודד	עם	מסתננים	ערבים	שפגעו	בנפש	
וברכוש.	השלטת	חוק	וסדר	ומרות	שלטונית	על	חברי	מחתרות	
חדשים,	 עולים	 אלף	 	685 בקליטת	 סיוע	 מכל,	 והחשוב	 יהודיות	
אחיד	 משותף	 מכנה	 יצירת	 שחייבו	 ותרבויות	 ממדינות	 רובם	

בתחום	החוק	והסדר.
ישראל	 אזרחי	 בשילוב	 גם	 חלקה	 את	 תרמה	 ישראל	 משטרת	
ונוצרים	בהגנה	על	החוק,	 בדווים,	מוסלמים	 דרוזים	 הצ'רקסים,	
היה	 ב-1953	 שהוקם	 הגבול	 משמר	 המדינה.	 וגבולות	 הסדר	
עולים	 גם	 ששילב	 המשטרה,	 של	 העיקרי	 ההיתוך	 כור	 ועודנו,	
חדשים	רבים,	שהתחילו	את	צעדיהם	הראשונים	במדינה	באולפן	
קציני	 מג"ב.	 בבסיס	
כולל	 בכירים,	 משטרה	
ניצבים,	התחילו	את	דרכם	
באולפן	 חדשים	 כעולים	
אלנבי	 במחנה	 מג"ב	 של	

בירושלים.
עמדה	 המשטרה	
בחזית	 רבים	 במבחנים	
איכותה	 על	 המאבק	
הישראלית.	 החברה	 של	
ב-1959,	 סאליב	 בוואדי	
עדתי	 רקע	 על	 מהומות	
בהן	 התחתית	 בחיפה	
שנה	 שוטרים.	 	13 נפצעו	
קודם	לכן	עבר	זעזוע	קשה	
על	המשטרה	ושירות	בתי	
הסוהר,	כאשר	66	אסירים	
ערבים	נמלטו	מכלא	שאטה.	אירוע	שבמסגרתו	נתפסו	סוהרים	

כבני	ערובה	ושניים	מהם	נהרגו.
בשנת	1963	הוקם	סניף	איפ"א	ישראל	על	ידי	הנס	שליימר	שהיה	
קצין	במחוז	תל	אביב.	סניף	ישראל	היה	הראשון	שהוקם	מחוץ	
לאירופה	והפך	בתוך	מספר	שנים	לשלישי	בגודלו	בעולם.	בראש	
הארגון	עמדו	שני	מפכ"לים	מכהנים	והיום,	מפכ"ל	לשעבר,	יעקב	
יפתחו	 בישראל	 שיערך	 העולמי	 בקונגרס	 	2012 בשנת	 טרנר.	

רשמית	אירועי	50	שנה	לאיפ"א	ישראל.

המשך	בעמוד	הבא...
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בסיס פתוח - 
יום העצמאות

	סגן	ניצב,	ד"ר	אבי	זלבה		

תעלומה	ובקשה	למידע	נוסף
קיבלנו	מכתב	מגמלאי	משטרה	ותיק,	נצ"ם	גימ'	נחום	בשמי	
מירושלים,	מותיקי	המטה	הארצי,	שזכיתי	לקלוט	את	ביתו	
בכירה	 קצינה	 )היום	 רבות	 שנים	 לפני	 במשטרה,	 לעבודה	

ועדיין	בשירות(.
שם	 הקודם,	 בגיליון	 שהתפרסמו	 דברים	 על	 מגיב	 נחום	
איפ"א	 של	 הכבוד	 נשיא	 של	 איפ"א	 חבר	 תעודת	 הוצגה	
היה	מראשוני	הארגון,	 ונכתב	שהוא	 חביב,	מ-1964	 יעקב	

מאחר	והארגון	הוקם	בישראל	ב-1963.
מר	בושמי	האיר	את	עינינו	בנתון	מפתיע,	יש	בידיו	תעודת	
חבר	איפ"א	של	סניף	ישראל	מ-1960	,	חתומה	בידי	הנס	

שליימר	ז"ל,	שהיה	מייסד	הסניף	הישראלי.
הסניף	הישראלי	זכה	להכרה	בינלאומית,	על	ידי	הנשיאות	
העולמית	והתקבל	כסניף	מאושר	ורשמי	ב-1963,	כך	מופיע	
לארח	 זכתה	 אף	 ישראל	 העולמיים.	 איפ"א	 פרסומי	 בכל	
לאירופה,	 מחוץ	 והשני	 באסיה	 הראשון	 העולמי	 הכנס	 את	
הכנס	העולמי	התשיעי,	ב-1968,	שנה	לאחר	מלחמת	ששת	
הימים.	הכנס	נערך	בנעורים,	במכללה	לקציני	משטרה.

	1963 למאי	 ה-6	 הוא:	 הסניף	 להקמת	 הנקוב	 התאריך	
באוסלו,	 נעשה	 העולמית	 הנשיאות	 ידי	 על	 הסניף	 ואישור	

נורווגיה	בכנס	העולמי	ה-6.
תהליך	הקבלה	לארגון	כולל	זמן	המתנה	של	שנתיים	ומעמד	
הסניף	הוא	סניף	במועמדות	להצטרפות	לאיפ"א,	ללא	זכות	

הצבעה	או	בחירה.
הראשונות	 מהשנים	 חבר	 תעודות	 או	 מידע	 לקבל	 אשמח	
הכולל	 מורשת,	 ארכיון	 בנינו	 	.1963 ולפני	 הארגון	 להקמת	
אותו	 להרחיב	 ונשמח	 איפ"א	 של	 מההיסטוריה	 צילומים	
במידע,	תעודות	או	כל	מסמך	שיש	לו	חשיבות	היסטורית.
מבטיח	לסרוק	ולצלם	את	התעודות	והמסמכים	ולהחזירם	

לשולח	בדואר	רשום.	

המשך	בעמוד	הבא...
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כמידי	שנה	משתתפת	משטרת	ישראל	בחגיגות	העצמאות	של	
מדינת	ישראל.	המשטרה	מאבטחת	את	כלל	האירועים	הגדולים	
האזרחי	 המשמר	 מתנדבי	 המדינה.	 רחבי	 בכל	 כאחד	 והקטנים	
בפעילות	 הרבים	 המשטרה	 לכוחות	 ומסייעים	 שכם	 מטים	

האבטחה,	המניעה	ושמירת	שלום	הצבור.
בחג	העצמאות	ממשיכה	משטרת	ישראל	במנהגה	מידי	שנה	ובו	
היא	מציגה	את	כלל	פעילות	המשטרה	במלמ"ש.	)מרכז	לימודי	
אתא	 וקרית	 שפרעם	 הערים	 שבין	 בתווך	 הממוקם	 משטרה(	
שבצפון.	התצוגה	במלמ"ש	הייתה	ססגונית,	מרובת	משתתפים	
האש,	 מכבי	 ישראל,	 משטרת	 של	 המיטב	 את	 והציגה	 וצופים	

מד"א,	עמותת	אור	ירוק	וגופי	שירות	נוספים.
בתצוגה	 נכבד	 חלק	 הוא	 אף		 נטל	 אזרחי	 ומשמר	 קהילה	 אגף	
ובפעילות.	השנה,	הוצג	המיטב	של	אגף	קהילה	ומשמר	אזרחי.	
כלל	 על	 כאשר	 מרכזיים	 מישורים	 למספר	 נחלקה	 התצוגה	
ראש	 אבוטבול	 שלמה	 ניצב	 סגן	 רב	 בכישרון	 מנצח	 הפעילות	

מדור	יחידות	מיוחדות	באגף.
טהרת	 על	 שהן	 הללו	 היחידות	 	- והצלה  חילוץ  יחידות  תצוגת 
הבניין.	 מגג	 חילוץ	 תרגילי	 הנלהבים	 לצופים	 הציגו	 המתנדבים	
כמו	כן	הוצגו	כלל	האביזרים	המשמשים	את	המחלצים	והצוללים	

בפעילותם	הברוכה	של	הצלת	חיי	אדם.
שיטור	 מרכז	 מפקד	 שכללה	 תצוגה	 	- קהילתי  שיטור  תצוגת 
קהילתי	עם	כלי		הרכב	המיוחדים	להם.	הוצגו	פעילויות	השיטור	

הקהילתי	ברחבי	הארץ.
תצוגת משמר אזרחי -	הוצגו	והודגמו	פעילות	המשמר	האזרחי	
תנועה,	 בניידות	 אופניים	מתנדבים,	מתנדבים	 רוכבי	 באמצעות:	
מתנדבים	בניידות	סיור	ופעילות	התנדבות	רבה	בקרב	הקהילה.	
שבמשמר	 האזרחי	 המשמר	 מתנדבי	 כמובן	 השתתפו	 בתוגה	

הגבול.
באופן	 הציגו	 אשר	 אסון	 קרבנות	 זיהוי	 מתנדבי	 	- זק"א  תצוגת 
מרשים	את	פעילותם	המבורכת	למען	כבוד	האדם.	אלו	מתנדבים	

יוצאי	דופן	באיכותם	המקדישים	את	חיים	למען	כבוד	המת.
וידאו	על	מסך	להנאת	הצבור.	 שכללה	סרטי	  - תצוגת הסברה 
אזרחי	 ומשמר	 קהילה	 אגף	 פעילות	 על	 הסבר	 חומר	 חלוקת	

ותשורות	קטנות	לזאטוטי	הקהל.
הצופים	 של	 זמנם	 את	 הנעימה	 	- ישראל  משטרת  תזמורת 
והרשימה	בצעידה	ברחבי	המתחם	כמובילה	את	דגלי	המשטרה.
שוחח	 באירוע,	 ביקר	 כהן	 דודי	 ניצב	 רב	 המשטרה	 מפכ"ל	
לפועלם	 הרבה	 הערכתו	 והביע	 והמתנדבים	 השוטרים	 עם	

ולהתנדבותם.
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עדכונים קי
קישרי חוץ

עו"ד	חיים	שמולביץ,	
מזכ"ל	ואחראי	על	קשרי	החוץ.

אנו	נמצאים	כעת	בעיצומו	של	מהלך	שנועד	לאפשר	ליותר	ויותר	
חברים	לצאת	לחו"ל	במחירים	זולים,	ובמפגש	עם	חברי	איפ"א	
בחו"ל	וזאת	תוך	ניצול	הכוח	הכלכלי	של	הארגון	מחד	והקשרים	
הבינלאומיים	הענפים	שיצרנו	עם	סניפי	איפ"א	בעולם	מאידך.

טיולים מחוזיים 
על	 לאחרונה	 הוחלט	 המסובסדים	 ולטיולים	 למשלחות	 בנוסף	

מתכונת	של	טיולים		מחוזיים.
כל	מחוז	יכול	באופן	עצמאי	לארגן	קבוצה	של	45	חברים	לפחות	
חל	 זה	 הסדר	 להונגריה.	 ימים	 	5 של	 לטיול	 משותפת	 ליציאה	

בהתאמה	גם	על	מג"ב,	שב"ס	והגמלאים.	
במהלך	הטיול	ישולבו	מעבר	לביקור	באתרי	התיירות	גם	ביקורים	

ביחידות	משטרה.
עלות	הטיול	למשתתף		ל-	5	ימים	)4	לילות(	כולל	הטיסה	תהא	
למובילי	 כוח	 יישר	 זכאי	495$.	 ולאחר	סבסוד	למשתתף	 	650$
הפרוייקט	רכז	הנסיעות	אלכס	זליקוביץ	והמנכ"ל	דוד	אילוז.	

חילופי המשלחות
ומאוקראינה.	 מהונגריה	 משלחות,	 	2 בארץ	 התארחו	 לאחרונה	

המשלחת	מהונגריה	התארחה	
החדש	 הונגריה	 איפ"א	 נשיא	 עמד	 ובראשה	 	16-23/03 ה-	 בין	
שדרות	 בתחנת	 השאר	 בין	 ביקרה	 המשלחת	 לאיוס.	 נמט	 מר	
ובשיטור	הימי	בחיפה	זאת	בנוסף	לאתרי	תיירות	ודת	וכן	ביקרה	
ה-	 בין	 התארחה	 האוקראינית	 המשלחת	 האוויר.	 חיל	 במוזיאון	
22-28/03	ובראשה	עמד	נצ"מ	יורי	זמלאקוב		האחראי		מדי	שנה	
על	אבטחת	המתפללים	המגיעים	לאומן-	ברכות	לכל	מי	שסייע	
בהצלחת	הביקורים	ובראשם	רכזת	האירוח	ענת	ביבר,	המנכ"ל	
ויו"ר	 זליקוביץ	 אלכס	 הונגריה	 דסק	 יו"ר	 וראשי	הדסקים,	 אילוז	

הדסק	האחראי	על	אוקראינה	מיכאל	זייגרמן.
	,24/05 ב-	 מפולין	 הן	 להגיע	 האמורות	 הבאות	 המשלחות	

ממוסקבה	ב-	1/06,	
מסנט	פטרסבורג	ב-	21/06,	מגרמניה	ב-	02/10,	מטטראסטאן	
ב-	04/10,	מסרביה	ב-	24/10	ומרומניה	ב-	2/11,	כמו	כן	תגיע	

משלחת	מטורקיה.
סניף	 בין	 בילטראליות	 הסכמות	 על	 מבוסס	 הפרוייקט	 כידוע	
ישראל	למדינות	שונות	כך	שקבוצות	מאיפ"א	ישראל		מתארחות	

במקביל		באותם	מקומות.
ב-	 להונגריה	 	 ראשית	 ביוני	 תחל	 מישראל	 המשלחות	 יציאת	

15/06	ובאותו	היום	גם	לרומניה,	
ב-	04/07	תצא	משלחת	לסנט	פטרסבורג,	ב-	07/07	למוסקבה,	
ב-	25/07	לסרביה,	ב-	02/08	לגרמניה			וב-	15/08	לטטראסטאן,	

לאוקראינה	ב-	25/08	ולפולין	ב-	04/10.
בין	 בספרד	 ישראל	 משלחת	 אירוח	 על	 להסכמה	 הגענו	 בנוסף	

התאריכים		29/08-05/09/10.

אנו	עושים	כל	מאמץ	להגדיל	את	מספר	הארצות	עימן	מבוצע	
פרוייקט	חילופי	המשלחות	אך	כמובן	הדבר	מותנה	ברצונן	של		
מדינות	נוספות	להתקשר	עימנו	בפרוייקט	זה	וביכולתן	הכלכלית	

לארח	על	חשבונם	משלחת	מישראל.
גרמניה,	 את	 המשלחות	 חלופי	 לפרוייקט	 לצרף	 הצלחנו	 השנה	
לצאת	 נוספים	 איפ"א	 לחברי	 שיתאפשר	 כך	 	 וספרד	 	 סרביה	
למשלחות	ולבקר	לראשונה	במסגרת	משלחת	איפ"א	בהן.			

על	מנת	לתת	ייצוג	הולם	יותר	במשלחות	לכל	היחידות,	החלטנו	
ומגזר	 מחוז	 מכל	 המשתתפים	 מספר	 מראש	 ייקבעו	 השנה	 כי	

ותיערך	הגרלה	בין	הנרשמים	מאותו	מחוז.
מספר	המקומות	המוקצה	לכל	מחוז	ומגזר	הינו	בהתאמה	למספר	

חברי	איפ"א	באותו	מקום.

טיולים מאורגנים
ממשיכים	 אנו	 המחוזיים	 הטיולים	 של	 החדש	 לפרוייקט	 בנוסף	
בפרוייקט	הטיולים	המאורגנים,	פרוייקט	המאפשר	יציאת	חברי	
איפ"א	עם	בני	/בנו	הזוג,	כאשר	בכל	טיול	משתתפים	כ-	20	זוגות.		
יעדי	הטיולים	מגוונים	וכוללים	את	המדינות	הבלקניות)קרואטיה,	
סלובניה,	סרביה(,	ספרד,	צ'כיה,	קפריסין,	מלטה,	מרוקו	ואף	סין.
מחירי	הטיולים	מוזלים	בהתאם	להסכם	של	איפ"א	עם	חב'	"כנפי	
משק"	ובנוסף	יינתן	לחברים	סבסוד	בגובה	שבין	100$	ל-	200$	

לחבר.	
לפרסום	 במקביל	 תפורסם	 לטיול	 הסבסוד	 גובה	 על	 ההחלטה	

הטיול.
במידת	האפשר	יאורגנו	טיולים	לכל	מקום	אליו	יוצאת	משלחת	
כך	שמי	שאינו	מעוניין	לצאת	במשלחת	על	כל	המחויבות	הנובעת	

מכך,	או	שלא	עלה	בהגרלה	יוכל	לצאת	לטיול	המאורגן.

כנסים ומפגשים בי"ל
הכנס	הרשמי	-פריז

הכנס	הרשמי	השנתי	של	איפ"א	ייערך		השנה	בפריז	שבצרפת	
בין	התאריכים	07/09/2010	ל-	12/09/2010.

ונשפים	 	 מפגשים	 וכולל	 שבפריז,	 נובוטל	 במלון	 יהיה	 האירוח	
סיורים	 העולם,	 מרחבי	 איפ"א	 חברי	 בהשתתפות	 מפוארים	
המשטרה	 במוזיאון	 ביקורים	 וכן	 המפורסמים	 התיירות	 באתרי	

וצפייה	בתערוכות	ותצוגות	משטרתיות.
בהמשך	לכנס	קיימת	גם	אפשרות	להשתתף	בשייט	מיוחד	לאורך	

הסיין	וביקור	בערים	השונות	שבדרך.	
האירוח	על	בסיס	פנסיון	מלא.

עלות	למשתתף	810	יורו	ועלות	השייט	1,090	יורו.

הקונגרס העולמי 2012 בישראל
הכנס	השנתי	העולמי	ב-	2011	יערך	ברומניה	בין	התאריכים	-21

.26/09

עו”ד חיים שמולביץ

מאי 142010



ב-2012	יערך	הקונגרס	בישראל	בין	התאריכים	04-09/09/2012,	
הקונגרס	יתקיים	במלון	הרודס	באילת	וצפויים	להשתתף	בו	מאות	

חברי	איפ"א	מרחבי	העולם.
בקונגרס	זה	גם	תיבחר	נשיאות	עולמית	חדשה	לאיפ"א.

אנו	פועלים	בתיאום	עם	הנשיאות	העולמית	להשלמת	ההכנות	
לקונגרס	זה.

כנס הנוער הבינלאומי
התאריכים	 בין	 בהונגריה	 הבי"ל	 הנוער	 כנס	 יערך	 השנה	

25/07/2010	ל-	08/08/2010.
בכנס	ישתתפו	מכל	מדינה	2	בנים/בנות	של	חבר	איפ"א	שנבחרים	

בועדת	מיון.

סמינרים מקצועיים
למדינות	 המשותפים	 משטרה	 בנושאי	 המקצועיים	 הסמינרים	
רבות	נערכים	כמדי	שנה	בגרמניה	בגמבורן	שליד	העיר	קלן.

סמינר	 יערך	 ביולי	 המשטרה,	 יעדי	 בנושא	 סמינר	 יתקיים	 ביוני	
חדשות	 דרכים	 בנושא	 יעסוק	 ואשר	 צעירים	 לשוטרים	 המיועד	
בנושא	 שיעסוק	 סמינר	 ובאוקטובר	 אלימות	 עם	 להתמודדות	

התמודדות	עם	מצבי	טראומה	ומתח.
משתתפים	בסמינר	יסובסדו	ע"י	איפ"א	בסכום	שייקבע.

קרוז איפ"א
שיט	בי"ל	לחברי	איפ"א	מאורגן	ע"י	הסניף	האיטלקי	ויתקיים	בין	
בבארי,	 יעבור	 מוונציה	 יתחיל	 השיט	 	,21-28/08/10 התאריכים	

קאטאקולון,	איזמיר,	איסטנבול,דוברובניק	וחזרה	לוונציה.
עלות	השתתפות	תהא	בין	760ל-	980	יורו	לאדם,	בהתאם	לחדר	

המוזמן	בספינה.

כנסים בי"ל אחרים
מפגשים	בי"ל	מאורגנים	השנה	ע"י	הסניף	היווני	באי	רודוס	בין	

התאריכים	16-22/06/10	וע"י	הסניף	הבריטי.
הסניף	הבריטי		חוגג	השנה	60	שנה	לקיומו	)הוא	הסניף	המייסד	
של	איפ"א(	וזאת	במספר	אתרים-בבלפסט	שבצפון	אירלנד	בין	
בין	 דורהם	שבצפון	אנגליה	 התאריכים	31/07-07/08/10,	בעיר	
התאריכים		1-8/08/10	ובאדינבורו	שבסקוטלנד	בין	התאריכים-	

	.07-14/08/10

דירות/בתי איפ"א
אחת	ההטבות	להלן	זכאי	חבר	איפ"א	הינה	אירוח	במחיר	מוזל	
רבות	 במדינות	 בלבד	 	 התפעול	 עלויות	 לכיסוי	 המיועד	 במיוחד	

בעולם.
ההרשמה	היא	בשיטת	כל	הקודם	זוכה.

פרטים	על	דירות	ובתי	איפ"א	ניתן	לקבל	באתר	איפ"א	ובו	מידע	
על	אופן	הזמנת	המקומות.

גם	לאיפ"א	ישראל	דירה	ברח'	ויזל	15	ת"א	הפועלת	קרוב	ל-40	
שנה	והמיועדת	לאירוח	חברי	איפ"א	מחו"ל	וכעת	מתנהל	מאבק	
משפטי	לגביה	מול		דרישה	עכשווית	של	המשטרה	לקבל	הדירה	

לבעלותה	ולשימושה.		

סיכום
יש	 ובה	 איפ"א	 של	 הדגל	 ספינת	 הינה	 הבינלאומית	 הפעילות	
לאיפ"א	יתרון	יחסי	מובהק	על	פני	שאר	הגופים	הפועלים	למען	
השוטרים,	הסוהרים	והגמלאים,	זאת	מתוקף	היותנו	חלק	מארגון	
בי"ל	כולל.	פעילות	זו	שאנו	שוקדים	לפתחה	מדי	שנה	ולהוסיף	
לה	מתנדבים	נוספים		לא	הייתה	יכולה	להתקיים	ללא	ההשקעה	
העצומה	של	פעילים	ומתנדבים	הן	חברי	ועדת	קשרי	החוץ,	הן	
מזכירות	 וכמובן	 המתנדבים	 שאר	 הן	 השונים	 הדסקים	 חברי	

איפ"א	בראשות	המנכ"ל	.
חברים	המעוניינים	להציג	רעיונות	לפיתוח	יוזמות	נוספות	בתחום	
קשרי	החוץ	או	להציע	עצמם	לפעילות	כלשהיא	מוזמנים	לפנות	

אלי	ישירות	או	באמצעות	מזכירות	איפ"א.

ניחומים	מאיפ"א	ישראל	
על	מותו	הטראגי	
של	נשיא	פולין,	
בני	משפחתו	
ובכירי	הממשל

גל	 ידי	 על	 ישראל	 איפ”א	 נשיאות	 נשלחו	בשם	 תנחומים	
איפ"א	 מזכ"ל	 עולמי,	 נשיא	 וסגנית	 הספורט	 רכזת	 שרון,	
מסניף	 חברים	 וקבוצת	 שמולביץ'	 חיים	 עו"ד	 ישראל	
כרמיאל.	מהתשובות	שקיבלנו	מסניף	פולין,	עולה	כי	הם	
מעריכים	את	ההשתתפות	בצער	ומודים	לכל	הפונים.

 
 On behalf of Polish IPA President Mr. Arkadiusz
 SKRZYPCZAK, Polish PEB and the members of
 Polish IPA Section I would like to thank you for
 sent to us condolences. We appreciate your
 words and support showed to Polish police
 officers and  citizens of Poland. Your stay with
 us in this tragic period is valuable and it helps us
to pass our national tragedy.

Servo Per Aikeco 
 Secretary General of Polish IPA Elzbieta
GARGULA
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כך לומדים 
משטרה  

דר'	ערן	ישראל

קורס	פיקוד	בכיר	בהולנד,	כולל	פרוייקט	אותו	בוחר	החניך	ללמוד	
ללמוד	 החניכים	 נשלחים	 הקורס,	 במסגרת	 אחרת.	 במשטרה	
פרוייקט	 וסביב	 החניך	 בחירת	 לפי	 בעולם,	 אחרת	 במשטרה	

נבחר.
המיועד	להיות	מפקד	המחוז	הדרומי	של		משטרת	אמסטרדם,	
כ"פרוייקט"	 ישראל	 במשטרת	 בחר	 במקצועו,	 מהנדס	 ג'ראלד,	

שלו	והנושא	הוא	שיטור	קהילתי.

הלימוד	בישראל	כלל	אירוח	של	ק'	אק"ם	מחוז	תל	אביב	נצ"ם	
צחי	חפץ,	שבעברו	ייצג	את	משטרת	ישראל	בחו"ל.	פגישות	עם	
מפקדי	אק"ם	בשטח,	במרכז,	בצפון.	פגישות	עם	אנשי	מקצוע	

במטה	הארצי,	בעיקר	בתחום	השיטור	הקהילתי.
בישראל	מופעל	מודל	ייחודי	של	שיטור	קהילתי,	הכולל	הפעלה	
משולבת	של	מרכזי	שיטור	קהילתי	ביחד	עם	מתנדבים.	לצורת	

כנס הנוער 
הבינלאומי 

בהונגריה 2010
איפ"א ישראל מעוניין להוציא

2 נערים/ות בני/ות חברי איפ"א לכנס 
הנוער הבינ"ל אשר יערך השנה בהונגריה 

בין התאריכים-  25/7/10 עד 8/8/10.

ההפעלה	הזאת	יש	הישגים	מרשימים,	שמסתבר	שעושים	רושם	
רב	על	אורחים	מחו"ל	המגיעים	רבות	אלינו	כדי	להכיר	וללמוד	

את	השיטה.

ומסתבר	 הארגון	 את	 היטב	 המכיר	 איפ"א,	 חבר	 הוא	 הקצין	
שגם	בנושא	זה	יש	לנו	במה	להתגאות,	כי	הסניף	הישראלי	הוא	

מהגדולים	והפעילים	בעולם.

מי	שיזדמן	לאמסטרדם	בשנה	הבאה,	ימצא	שם	מפקד	משטרה	
אוהד	ישראל.

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

עלויות	למשתתפים:
המשתתפים	יממנו	את		עלות	האירוח,	ארוחות	והעברות	בסך	650	יורו.

עלויות	במימון	איפ"א	ישראל:
איפ"א	יממן	את	כרטיס	הטיסה	לנערים/ות	.	

כמון	כן	איפ"א	יקצה	לנערים/ות	תשורות	+	ג'קט	ייצוגי	מאיפ"א.
המועד	האחרון	להרשמה	לכנס	נדחה	עד	לתאריך		01/06/10,	לאחר	מועד	זה,	לא	יתקבלו	מועמדים	נוספים	-	מספר	המקומות	

מוגבל	ל-2	נערים/ות	בלבד
)תוכן	מסמך	זה	פורסם	קודם	לכן	בביטאון	איפ"א	מס'	50	עמ'	12-13,	באתר	האינטרנט	והופץ	לכל	יו"ר	הסניפים(

טופס	הרשמה	ניתן	להוריד	מאתר	האינטרנט	של	איפ"א	ישראל.
על	כל	המעוניין,	יש	ליצור	קשר	עם	מזכירות	איפ"א	בפקס	:	03-6833442	בטלפון	:	03-6833174	)	שלוחה	2(	או	במייל	:	

info@ipa-israel.org.il
הנרשמים	יוזמנו	למיון	התאמה	ע"י	ועדת	קשרי	חוץ	

לתשומת	לבכם!	אחד	התנאים	החשובים	הוא	ידיעת	השפה	האנגלית	ברמה	גבוהה	של	ניהול	שיחה.
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תחום	זה	לא	נמצא	בכותרות,	אבל	משפיע	מאוד	על	איכות	החיים	
ביהודה	ושומרון,	של	יהודים	ופלשתינאים.

לכנס	הגיעו	שוטרים	קהילתיים	ישראלים	הפועלים	במגזר	היהודי	
מפקדי	 הגיעו	 הפלשתיני	 מהצד	 בתחום.	 מקצועיים	 קצינים	 וכן	

המשטרה	מהערים	והמטות.

בהצגות,	הרצאות	והפאנלים,	אתה	מגלה	שגם	לפלשתינאים	יש	
כאן	 לנו	 לבעיות	שיש	 דומות	 בעיות	 יש	 גם	שם	 קהילתי,	 שיטור	
המשפחה.	 וכבוד	 דם	 נקמת	 של	 בעיות	 בעיקר	 הערבי.	 במגזר	
אין	 נוער.	 לבני	 לילדים,	 לנשים,	 בפרויקטים	 צורך	 יש	 שם	 גם	
המשטרה,	 עם	 פעולה	 לשיתוף	 וועדות	 יש	 אבל	 מתנדבים,	 שם	
ואיגודים	 חופשיים	 מקצועות	 בעלי	 מקומית,	 מנהיגות	 הכוללות	
מקצועיים.	גם	שם	יש	בעיה	של	טוהר	מידות,	ערכים,	שירות.

ואם	יש	משהו	ללמוד	מהם,	זה	קשור	בסולידאריות	הפנימית.	כל	
שוטר	תורם	שקל	בחודש	משכרו,	הקצינים	שני	שקלים	ובכסף	
בחתונה	 לעיתים	 להתחתן,	 צעירים	 לשוטרים	 מסייעים	 שנאסף	

קבוצתית	גדולה,	כפי	שנערך	לאחרונה	בג'נין.

כל	הקצינים	מאירופה,	שפגשנו	היו	חברי	איפ"א	במדינותיהם	והם	
אף	מכירים	היטב	את	בעלי	התפקידים	בסניפם.	היה	מוזר	לפגוש	
קצינים	מפינלנד	הרחוקה,	שהיו	צריכים	להגיע	עד	כאן	כדי	ליצור	
כנראה	 דלת.	 מול	 דלת	 שגרות	 משטרות	 לשתי	 מקצועי	 בסיס	
יעברו	כאן	קצינים	פינים,	צ'כים	וספרדים	רבים	עד	אשר	יהיו	קשרי	
עבודה	מסודרים	בין	משטרת	ישראל	למשטרה	הפלשתינאית.

מארגני	הכנס	מהיורופול	ביחד	עם	קציני	
המשטרה	מישראל	והמשפטרה	הפלסטינאית

כנס בינלאומי 
עם השכנים

דר'	ערן	ישראל

אנחנו	רגילים	לכנסים	בינלאומיים	בכל	קצוות	תבל	וכישראלים,	
כל	כנס	כזה	כרוך	בנסיעה	ארוכה	ומתישה.

הכנס	הפעם	נערך	במעלה	החמישה,	כאן	קרוב,	בלי	טיסה	ועם	
השיטור	 את	 להציג	 נועד	 הכנס	 מרשימה.	 בינלאומית	 נוכחות	
הם	 המארגנים	 הפלשתינאית.	 למשטרה	 בישראל	 הקהילתי	
המשטרות	 )איחוד	 היורופול	 באמצעות	 האירופאי	 האיחוד	

האירופאי(.

הוא	 שנתיים,	 בת	 למשימה	 מספרד	 הגיע	 גוורדיה	 לה	 דה	 חוליו	
דובר	ואיש	ההסבר	של	הגוורדיה	סיביל	בספרד.	ג'רי	קינונן	הגיע	
מפינלנד	הרחוקה	ויש	שוטרים	מצ'כיה	ומדינות	נוספות	המסייעות	
למשטרה	הפלשתינאית.	המשרד	של	המשטרה	הארופאית	נמצא	
הפלשתינאית	 המשטרה	 עם	 הקשר	 טוקיו.	 ברחוב	 ברמאללה	
התיאום	 מנהלת	 באמצעות	 מתבצע	 פול	 מהיורו	 השוטרים	 ועם	

והקישור	של	משטרת	ישראל	הנמצאת	במחוז	ש"י.
קישור	 קציני	 שני	 ולו	 ישראל	 דני	 סנ"ץ	 עומד	 המנהלת	 בראש	
בנקודות	 משטרתית	 נציגות	 יש	 לכך	 בנוסף	 ובבנימין.	 בשומרון	

נוספות	המשמשות	כנקודות	קשר.

פאנל	של	מפקדי	מרכזי	שיטור	קהילתי	
בצפון	ובירושלים,	מהמגזר	הערבי

קצין	מפינלנד	האחראי	על	הכנס	עם	הקצינים	
הפלסטינאים
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טיולים מאורגנים 
לקבוצות מחוזיות, 

גולת הכותרת 
בפעילות איפ"א 

השנה
אלכס	זלקוביץ,		רכז	נסיעות		

	2010 העבודה	 לשנת	 השנתית	 העבודה	 לתוכנית	 בהתאם	
ובהמשך	להחלטת	נשיאות	איפ"א,	פרויקט	הטיולים	המאורגנים	

לקבוצות	המחוזיות	יצא	לדרך.
מדובר	במהפכה	של	ממש,	לא	עוד	טענות	ומענות	על	כך	שחבר	
איפ"א	לא	יצא	לחו"ל	במסגרת	הארגון	מעולם,	למרות	שנרשם	
למשלחות	ולא	יצא	בהגרלה.	צריך	לזכור	שבמסגרת	המשלחות	
במסגרת	 לחו"ל.	 בשנה	 חברים	 ממאה	 יותר	 קצת	 רק	 יוצאים	
הומוגניות	 בקבוצות	 רבות,	 מאות	 יצאו	 המחוזיות,	 הקבוצות	
ולמעשה	כמעט	כל	חבר	איפ"א	שירצה	בכך	יוכל	לצאת	לחו"ל	

עם	חבריו	ליחידה.
במסגרת	הקשרים	הבינלאומיים	עם	סניפי	איפ"א	אחרים	בעולם,	
השנה	הקבוצות	המחוזיות	תבקרנה	בהונגריה	וחבריה	ייפגשו	עם	

חברי	איפ"א	מקומיים	ועם	שוטרים	פעילים.
בתוכנית	הטיול.	שמשכו	5	ימים	מלאים	באמצע	השבוע,	טיולים	
וביקורים	באתרים	היסטוריים	בהונגריה,	ביקור	ביחידת	משטרה,	
בקהילה	 וביקור	 וינה	 בבירתה	 וביקור	 לאוסטריה	 קטנה	 קפיצה	
היהודית.	רשאים	להירשם	לטיולים	שוטרים	פעילים,	שוטרי	מג"ב	
וסוהרים	בשב"ס,	שהינם	חברי	איפ"א	מעל	לשנה	וחתומים	לשנת	

חברות	נוספת	ואשר	לא	סובסדו	בשנה	האחרונה.
עם	 בתאום	 המחוזות,	 במסגרת	 תתבצע	 לטיולים	 ההרשמה	

הסממ"זים	ונציגי	איפ"א	המחוזיים.
מינימום	משתתפים	לקיום	הפעילות	-	45	חברים.

ויירשמו	לפעילות	למעלה	מ-50	חברים,	תיערך	הגרלה	 במידה	

ת
עו

סי
נ

אלכס זלקוביץ

ביקור משלחת 
איפ"א סניף 

הונגריה 
בישראל

אלכס	זלקוביץ,		רכז	נסיעות																																																			

במסגרת	הקשרים	הבינלאומיים	של	איפ"א	בעולם,	בין	התאריכים	
איפ"א	 חברי	 	12 בת	 בארץ	משלחת	 ביקרה	 	15 	- 	22.03.2010

ממשטרת	הונגריה.
מיד	עם	נחיתתם,	חברי	המשלחת	התקבלו	על	ידי	חברי	הנשיאות	

ולוו	בעת	שהותם	בארץ	על	ידי	החתום	מטה.
בהתאם	לתוכנית	הביקור,	האורחים	נחשפו	לערכי	הטבע,	הנוף,	
הדתות	 לשלוש	 הקדושים	 המקומות	 ההיסטוריים,	 האתרים	
אורחי	 חוו	את	 וכן,	 איפ"א	מקומיים	 נפגשו	עם	חברי	 המובילות,	
שכנינו	 עם	 דו-הקיום	 של	 פשוטים	 והלא	 השוטפים	 החיים	

הפלשתינאים	ושל	החיים	הרב	תרבותיים	בישראל.
שביעות	הרצון	של	אורחינו,	כפי	שהדברים	באים	לידי	ביטוי	ביומן	
מסע	שנכתב	בידי	אחת	המשתתפות,	מלווים	בצילומים	יפים,	היא	

העדות	הטובה	ביותר	להצלחתנו	באירוח	המשלחת.
שמוליק	 )גימ'(	 לסנ"צ	 שסייעו,	 הנשיאות	 לחברי	 נתונה	 תודתי	
מרמלשטיין,	אשר	סייע	בליווי	הקבוצה	ולאנשי	המזכירות	שעמלו	

ולא	חסכו	מעצמם	בהוצאת	התוכנית	מן	הכוח	אל	הפועל.
הנכבדים	 אורחינו	 את	 להפוך	 הצלחנו	 שוב	 כי	 תקווה,	 אני	
ישראל	 מדינת	 של	 נאמנים	 ומסבירים	 טוב	 רצון	 של	 לשגרירים	

בשובם	לארצם.

קולר	 הגברת	 בידי	 שנכתבו	 כפי	 המסע,	 מיומן	 נבחרים	 קטעים	
והוסאר	 פאל	 טלקי	 בידי	 שצולמו	 בצילומים	 מגובים	 אריקה,	

לאסלו,	חברי	המשלחת,	בפרק	אירוח.

הקבוצה	הראשונה	שיצאה	לטיול	מאורגן	
להונגריה	ממחוז	דרום	וש”י

בין	הנרשמים.
המחוז	ימנה	ראש	קבוצה,	אשר	ירכז	את	ניהול	הקבוצה	משלב	

ההרשמה	ועד	לחזרתה	לארץ.
לכל	משתתף	בטיול	יוענקו	-	תיק	נסיעות,	חולצת	איפ"א	ייצוגית,	

כובע,	סיכת	איפ"א	ותג	למזוודה.
יתרת	 ואת	 איפ"א	 ידי	 על	 תסובסד	 בטיול	 ההשתתפות	 עלות	
התשלום	ניתן	יהיה	לשלם	בעשרה	תשלומים	שווים,	ללא	רבית.

מאחל	לכולנו	טיול	נעים	ומהנה	ומלא	חוויות.
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אי ביקור בישראל 
בין התאריכים 

15-22.03.2010
תיעוד	ייחודי	ויומן	מסע	של	משלחת	מהונגריה.	

ישראל	בעיניים	הונגריות
קולר	אריקה	ו-טלקי	פאל
צילום:	הוסאר	לאסלו.			
תרגום:	אלכס	זליקוביץ'

היוותה	 בחיי	 הטיסה	הראשונה	 לדרך.	 יצאנו	 הלאומי	 חגנו	 בליל	
עבורי	התנסות	גדולה	ביותר,	והעובדה	שעברתי	חוויה	זו	ו"נשארתי	

בחיים",	מילאה	אותי	בשמחה.	
בסביבות	השעה	6:00	הגענו	למקום	ההתאכסנות	הראשון,	במלון	

"שערי	ירושלים"	בעיר	ירושלים.
את	 התחלנו	 הבוקר	 ארוחת	 ולאחר	 מנוחה	 שעות	 כ-3	 קיבלנו	
ביקורנו	בעיר.	בתחילת	הדרך,	ביקרנו	במקום	שבו	כל	המשלחות	
הרשמיות	והלא-רשמיות	מתחילות	את	ביקורן	בישראל:	מוזיאון	
"יד	ושם".	המקום	הזה	שנוסד	לזכר	השואה,	השפיע	עלינו	רבות	
ומאז	חשבנו	רבות	על	מה	שראינו	ושמענו	במהלך	ביקורנו	שם.	
לאחר	שערכנו	סיור	פנורמי	בעיר,	ביקרנו	בקבר	שמואל	הנביא	
)נבי-סמואל(,	טיפסנו	על	גג	המבנה	לתצפית	נהדרת	על	העיר	

ירושלים	וסביבתה.

תמיד	קיבלנו	מזון	"כשר",	שמתוכו	ה"חומוס"	זכה	לפרס.
נכללו	 טריים	 ירקות	 מאוד	 הרבה	 אך	 אחת,	 פעם	 אכלנו	 מרק	
במזוננו,	בתיבולים	שונים,	עם	רטבים,	לרוב	חיים,	שהוגשו	בליווי	
פיתות.	הבשרים	פריכים,	טעמים,	שלרוב	נצלו	על	גחלים	והוגשו	

בתוספת	אורז	ותפוחי	אדמה.
המשטרה	 בתחנת	 ביקרנו	 שדרות,	 לעיר	 נסענו	 המחרת	 ביום	
אוסף	 את	 בפנינו	 הציג	 התחנה	 מפקד	 הביקור	 במהלך	 בעיר.	

שרידי	הטילים	שנורו	על	העיר	מתוך	רצועת	עזה.
ניתן	 ולא	 אליו	 להתרגל	 ניתן	 לא	 פעם	 שאף	 מצב	 זה	 לדעתי,	
לקבלו;	האוכלוסייה	האזרחית	בכל	רגע	נתון	ביממה	יכולה	לקבל	
ורקטות(,	שאם	מתמזל	מזלם	נשארים	בחיים	 )טילים	 "חבילה"	

ואם	לא	אזי	נהרגים.
בעיר	 שמתגוררים	 האזרחים	 נדרשים	 שעמה	 חיים	 צורת	 זוהי	

להתמודד	מדי	יום.

היכן	 הישראלי,	 האוויר	 חיל	 במוזיאון	 לביקור	 המשכנו	 מכאן	
שנשיא	איפ"א	ישראל,	מר	יעקב	טרנר,	נשא	הרצאה	קצרה	אך	

מלאת	תוכן	על	חיל	האוויר	הישראלי	ופועלו.
התפעלנו	מתצוגת	המטוסים	המרהיבה	ברחבת	התצוגות.	מכאן	

דרך	"מדבר	הנגב"	נסענו	לים	המלח.
אף	פעם	לא	חשבתי	שהמדבר	יכול	להיות	כל	כך	יפה.	הטבע	יצר	

צורות	כה	יפות,	שאנו	הצלחנו	לעכל	אך	בקושי.
האמיצים	שבינינו,	יכלו	לרחוץ	בים	המלח,	לשכשך	רגליהם	במים	
או	לצוף	על	פניהם,	על	רקע	הרי	אדום	ושקיעת	השמש.	היה	זה	

מראה	נהדר.
נהנו	בתוך	 יכלו	לקחת	חלק	בכך,	אך	 האמיצים	פחות	בנינו	לא	

המלון	מסאונה	או	רחצה	בבריכות	מי	המלח	החמות	והרגיעו	את	
גופם	העייף.

המשך	בעמוד	הבא...
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בתוכנית	המקורית	שהוכנה	עבורנו,	ביום	השלישי	אמורים	היינו	
לבקר	במקומות	הקדושים	בעיר	ירושלים,	אך	בשל	הפרות	הסדר	
שהיו	בעיר	העתיקה,	מלווינו	היקרים	דאגו	לנו	מאוד	וכך,	רק	ביום	

החמישי	התאפשר	הביקור	שנערך	תחת	אבטחה.

בכנסיית	הקבר	הקדוש,	התפעלנו	מהמראות,	נגענו	באבן	שעליה	
ישו	הושכב	כשהורד	מהצלב,	ביקרנו	במקום	בו	נצלב	ישו	ובמקום	
הללו	חשתי	 המקודשים	 במקומות	 ביקורי	 בעת	 הצלב.	 עמד	 בו	
התרגשות	עילאית	כשנשאתי	תפילה	חרישית	קצרה	וכשנגעתי	

בשיש	המכסה	את	הקבר	הקדוש.

ראינו	את	מנורת	הזהב,	בעלת	שבעת	הקנים,	המסמלת	את	שובו	
של	עם	ישראל	למולדתו.

המנורה	הפכה	לסמל	הרשמי	של	מדינת	ישראל,	מרחוק	ראינו	
את	מסגד	אל-אקצה	ואת	מסגד	כיפת	הזהב	שבו	נמצא	הסלע	
שעליו	נצטווה	אברהם	להקריב	את	בנו	יחידו,	וכן	ראינו	את	הר	

הזיתים,	מקום	כניסתו	של	ישו	לירושלים.

היינו	עדים	לטקסי	בר	מצווה,	שבו	הבנים	 ליד	הכותל	המערבי,	

היהודיים	הופכים	לבוגרים.
כאן	טמנתי	בתוך	חריץ	שבקיר	את	"רשימת	הבקשות	שלי".

הרגשתי,	שההתרגשות	הרוחנית	בהשפעת	המקומות	המקודשים	

הללו	תלווה	אותי	לעוד	זמן	רב.

עוד	ראינו	בירושלים	את	בנין	הכנסת,	שאף	מולו	מוצבת	מנורת	
שבעת	הקנים.	בדרכנו	צפונה,	דרך	בקעת	הירדן,	ביקרנו	במנזר	
לנקודה	 הירדן,	 נהר	 לשפת	 המשכנו	 ומשם	 חג'לה"	 "דיר-אל	
יוחנן	 ידי	 על	 לנצרות	 ישו	 הוטבל	 בה	 המסורת	 שלפי	 הקדושה,	

הקדוש	)"קאסר	אל-יהוד"(.

לאחר	ביקור	בנקודת	מעבר	הגבול	בגשר	אלנבי,	המשכנו	דרך	
בקעת	הירדן	ולאורך	הגבול	עם	ירדן	לעיר	טבריה,	בה	התאכסנו	

במלון	"גולן",	לחופה	של	ימת	הכנרת.

הגולן,	שם	 רמת	 עבר	 אל	 פעמינו	 בבוקר,	שמנו	את	 ביום	שישי	
והגבורה	 הקרבות	 סיפורי	 את	 הטבע,	שמענו	 מנפלאות	 נדהמנו	
וצפינו	על	כל	הסביבה	מנקודת	"תצפית	השלום"	הנהדרת.	

ישו	חי,	פעל,	 בסובב	כינרת,	ביקרנו	בכל	אותם	מקומות	שבהם	
בכנסיית	 האושר,	 בהר	 בטבחה,	 הפלא,	 מעשי	 את	 ועשה	 דיבר	
.)DOMUS-GALULEUS(	"בגליל	ב"בית	ביקרנו	ואף	האושר

בנצרת,	ביקרנו	ב"כנסיית	הבשורה",	שבה,	על-פי	האמונה,	מרים	
התבשרה	על	הולדת	בנה.

מכאן	נסענו	לעיר	נתניה,	שבה	התאכסנו	במלון	השוכן	על	שפת	
הים	התיכון.

בכנסייה	 ביקרנו	 שבה	 חיפה,	 נמל	 לעיר	 נסענו	 שבת,	 ביום	
ופעל,	 חי	 הנביא	 היכן	שאליהו	 הר	הכרמל,	 הפרנציסקנית	שעל	
הבקרה	 במרכז	 גם	 וביקרנו	 המהממים	 הבהאיים	 בגנים	 טיילנו	

שלהם.
לאחר	תצפית	על	העיר,	עלינו	על	סיפונה	של	הסירה	המשטרתית	
בנמל	חיפה	ויצאנו	להפלגה	בים	התיכון	לכיוון	העיר	העתיקה	עכו,	

שבה	סיירנו	בשוק	ביקרנו	במסגד	"אל-עזר	הגדול".
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מכאן,	המשכנו	בדרכנו	עד	לראש	הנקרה,	בסמוך	לגבול	הלבנון	
חתכו	 התיכון	 הים	 גלי	 שבה	 ייחודית,	 טבע	 בתופעת	 חזינו	 ושוב	

בסלע	ונוצרו	הנקרות	שבהן	טיילנו	באמצעות	הרכבל.

בערב,	עם	שובנו	לעיר	נתניה,	טיילנו	בלב	העיר	ובטיילת	שלחוף	
הים	המרשים.

ביום	האחרון	לשהותנו	בישראל,	ביקרנו	בתל	אביב.
הגבוה	 הבניין	 שהוא	 אביב",	 משה	 "מגדל	 של	 גגו	 על	 טיפסנו	

בישראל,	ממרומי	263	מ'	גובהו	מתגלה	נוף	אדיר	ועוצר	נשימה,	
תצפית	נהדרת	על	כל	הסביבה.

אפילו	הוצע	לנו	לרכוש	דירה	"צנועה",	שבה	ביקרנו	בקומה	66,	
אולם	לא	הצלחנו	להסכים	על	המחיר...

ביקרנו	ובדקנו	את	איכותו	של	הקנטרי	קלאב	המצוי	בתוך	המבנה	
וסיימנו	את	ביקרונו	במרכז	הבקרה	של	המבנה.

סיירנו	גם	במקום	שבו	נרצח	יצחק	רבין,	ראש	ממשלת	ישראל,	
.4.11.1995

אי	אפשר	לסיים	סיור	שכזה	ללא	קניות	ולכן	בשוק	הכרמל	רכשנו	
מתנות	לאלה	שהשארנו	בבית.

ונהנינו	 צפינו	 תל-אביב,	 בנמל	 התיכון	 הים	 לשפת	 ירדנו	 מכאן	
משקיע	השמש	הנפלאה	ולאחר	מכן	נסענו	למקום	שבו	נערכה	

ארוחת	הערב	האחרונה	שלנו	בישראל.

במסעדה	קטנה	וחביבה,	כיבדו	אותנו	בנוכחותם	חברי	הנשיאות	
של	סניף	איפ"א	הישראלי.	

ההתאכסנות	 למקום	 חזרנו	 המשותפת,	 הערב	 ארוחת	 בסיום	
ולאחר	מנוחה	קצרה	יצאנו	לכיוון	שדה	התעופה.

אנו	מודים	מקרב	לב	למארחינו	היקרים	על	השבוע	הנהדר,	המלא	
והעשיר	בחוויות.

אלכס היקר!
חזרנו	לארצנו	בשלום	ומלאים	בחוויות.

מקווים	שגם	לך	הוקל	עם	עזיבתנו	וכך	תוכל	להקדיש	זמן	
איכות	בקרב	משפחתך.

שוב	מודים	לך	על	ההשקעה	שהשקעת	בקבוצה	שלנו.
ידוע	לנו	היטב,	שאם	לא	היית	מעורב	בהכנת	התוכנית,	
לא	היינו	מקבלים	תוכנית	כה	מגוונת	ומלאת	צבעים	

נהדרים.
כל	זה	היה	עבורנו	חוויה	אדירה	ולך	עבודה	מושקעת	

וקשה	ביותר.
בגלל	כל	אלה,	אנו	רוצים	להודות	לך	שהפכת	את	הטיול	

עבורנו	לטיול	בלתי	נשכח.
אם	בעתיד	תבקר	בהונגריה,	נשמח	אם	נוכל	לפגוש	אותך.

בברכה,
פישקוביץ	באלה	ושקודה	גבריאלה.

תודה	מיוחדת	לבני	המשפחות	של	המלווים	שיכלו	ללא	יקיריהם,	
לנשיאות	איפ"א	שכיבדה	אותנו	בנוכחותה	ועזרה	בארגון	ביקורנו	
אשר	 ביקרנו,	 בהן	 המשטרה	 ביחידות	 למפקדים	 וכן,	 בישראל	
לנו	 והעניקו	 אורחים	 הכנסת	 תוך	 רבה,	 בחביבות	 אותנו	 קיבלנו	

מתנות.

כתבו:	קולר	אריקה	ו-טלקי	פאל
צילום:	הוסאר	לאסלו	

תורגם	מהונגרית	על-ידי	אלכס	זלקוביץ
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גמלאי איפ"א ס
בפעילותם 

מובילים בראש
נפתלי	לוי	-	רכז	גמלאי	איפ"א	צפון/דרום/ת"א

פעילות	סניפי	הגמלאים	בתחומי	הספורט	ובריאות,	טיולי	מורשת,	
נופשונים,	טיולים	לחו"ל	עמדה	במרכז	העשייה	השנה..

גמלאי	 לרכז	 המסונפים	 הגמלאים	 סניפי	 הרבה,	 לשמחתי	

שתוכננו	 התחומים	 בכל	 רבה	 פעילות	 מגלים	 צפון/דרום/ת"א	
מלכתחילה.

השנה	ארגנתי	יחד	עם	יושבי	ראש	הסניפים	במרכז	הארץ,	נשף	
גדול	ממדים	שלא	היה	דוגמתו	קודם	לכן.

לצורך	קיום	הנשף	השנתי	איחדנו	את	סניפי	תל	אביב,	הרצלייה/
גן,	פתח	תקווה/ראש	העין	וכל	זאת	לצורך	חיסכון	 רעננה,	רמת	

בהוצאות	הכלליות	כגון:	תקליטן	ואומנים.
התוצאה	הייתה	נשף	גדול	ממדים	ורב	משתתפים	מכל	הסניפים.		
אשר	 הנשיאות	 חברי	 של	 השתתפותכם	 הייתה	 רבה	 חשיבות	

כיבדו	את	החברים	מכל	הסניפים.
נשפים	 לקיים	 הסניפים	 ראש	 ליושבי	 נמליץ	 אנו	 זו	 בשנה	 גם	

משותפים,	תוך	הפקת	לקחים	מהנשף	הקודם.
אני	מאמין	ורוצה	שמספר	המשתתפים	יגדל,	וכל	חבר	שהשתתף	
בנשף	הקודם	יביא	איתו	חבר	איפ"א	אחר	שלא	יכול	היה	להגיע	

מסיבות	שונות.
שעושים	 איפ"א	 ומנגנון	 איפ"א	 מנכ"ל	 עם	 יחד	 הגמלאים	 רכז	
רבות	להצלחת	האירועים	נדאג	להביא	לשיפור	כל	נושא	חלוקת	

השי	לחוגגים.
ספורט	 ימי	 של	 רבות	 פעילויות	 קיימו	 הגמלאים	 איפ"א	 חברי	
המשטרה,	 מתקני	 כמו	 אחרים,	 ובאתרים	 מלון	 בבתי	 ובריאות	
ראש	הנקרה	ועוד.		נוכחנו	לראות	היענות	נאה	מאוד	של	גמלאים	
באירועי	תרבות	ארציים,	ברור	לכל	שהיינו	רוצים	לראות	גמלאים	

נוספים	ורבים	יותר	באירועי	התרבות	הארציים.

נשף משותף של איגוד הגמלאים וסניף איפ"א 
עמקים

היה	לי	העונג	להשתתף	בערב	מהנה	בו	התקיים	נשף	משותף	של	

איפ"א	ואיגוד	הגמלאים	בעפולה.
המפגש	של	כל	הפעילים	של	איגוד	
הגמלאים	ואיפ"א	היה	מהנה	ושידר	

אחדות	ביניהם.
רמת	האירוע	הייתה	טובה	ביותר.

האומנים	שסופקו	ע"י	איפ"א	תרמו	
המשתתפים,	 כל	 של	 להנאתם	
במיוחד	המפגש	בין	גמלאים	ותיקים	
העלאת	 תוך	 צעירים	 וגמלאים	
זיכרונות	משותפים	אשר	הרנינו	את	

הלבבות	של	כולם.
הפעילים	 המארגנים	 לכל	 חן	 חן	
בסניפים	האיגוד	ואיפ"א	בעמקים.

נשף שנתי של סניפי הדרוזים, צ'רקסים, מוסלמים 
ונוצרים

נפתלי	לוי-רכז	גמלאים	צפון/דרום/ת"א
לאחר	חודשים	רבים	של	תכנון	לקיום	נשף	שנתי	של	הסניפים	
הנ"ל	אותו	יזמתי	ותכננתי	ביחד	עם	מנכ"ל	איפ"א	מר	אילוז	דוד	

ובשיתוף	של	יושבי	ראש	הסניפים.
נקבע	 לבסוף	 אך	 פעמים	 מספר	 נדחה	 האירוע	 שונות	 מסיבות	
שהאירוע	 בטבריה	 במפגש	 הסניפים	 ליו"ר	 הגמלאים	 רכז	 בין	
יתקיים	בעילבון	ואכן,	בתאריך	27/1/10	התקיים	האירוע	בנוכחות	
מאסיבית	של	חברי	הנשיאות	ובראש	נשיא	איפ"א	מר	טרנר	יעקב	
אשר	כיבדו	את	חברי	איפ"א	שבאו	לנשף.		לצערי	הרב	תמיד	יש	

אנשים	שלוקחים	לעצמם	את	התהילה	וללא	הצדקה.
כן	כיבדו	את	המשתתפים	גם	חבר	הכנסת	מר	אריה	ביבי,	נשיא	
כבוד	מר	יעקב	חביב,	נשיא	איגוד	גמלאי	המשטרה	והשב"ס	מר	
חיים	שמולביץ- עו"ד	 איפ"א,	 נשיא	 יעקב	שובל-סגן	 עטר,	 דוד	
גולדשטיין- יהודה	 דר'	 החוץ,	 קשרי	 על	 ואחראי	 איפ"א	 מזכ"ל	
מנכ"ל	 התקשורת,	 ישראל-רכז	 ערן	 ד"ר	 איפ"א,	 מזכ"ל	 סגן	
נסר	נסראלדין	-	אחראי	על	 חיים	שרעבי,	 איגוד	הגמלאים-מר	
הגיזברות,	מנכ"ל	איפ"א-מר	דוד	אילוז	וכותב	שורות	אלו-נפתלי	

לוי-רכז	גמלאי	צפון/דרום/ת"א.
הנשף	 לאורחי	 ומיוחדת	 דשנה	 ארוחה	 הוגשה	 הנשף	 במהלך	
וחולקו	מגנים	ע"י	הנשיא	למארגנים.	כמו	כן,	הוענק	מגן	לגל	שרון	
שנבחרה	לסגנית	נשיא	איפ"א	העולמי,	חן	חן	על	ההישג	המכובד	

מאוד	לסניף	איפ"א	ישראל.
כל	חברי	איפ"א	בעדה	הדרוזית,	הצ'רקסית,	המוסלמי	והנוצרית	

בורכו	על	ידי	כותב	שורות	אלו.
נשיא	איפ"א	וחבר	הכנסת	מר	אריה	ביבי	התמקדו	בברכותיהם	
על	שיפור	השכר	של	הסדירים	והגמלאים	גם	יחיד,	הועבר	מסר	
ברור	כי	יש	מי	שדואג	לגמלאים	ולסדירים	גם	יחד	וכי	הם	לא	יתנו	
להפריד	בין	תנאי	השכר	של	השוטרים	מאלו	של	אנשי	הצבא.

נפתלי לוי
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טיול מורשת, 
רכבת העמק

אזולאי	רפי,	חבר	בסניף	גמלאי	איפ"א	
כרמיאל

לאורך	 יומי	 לטיול	 יצאנו	 	, כרמיאל	 סניף	 גמלאי	 	, 	8.3.10 ב-	
מורשת	רכבת	העמק	.	

הטיול	יצא	מכרמיאל	לכוון	חיפה	ולאחר	הפסקת	ארוחת	בוקר	
על	חוף	ימה	של	קריית	חיים	הגענו	למוזיאון	הרכבת	בחיפה	.	
במוזיאון	קיבלנו	הסבר	על	ההיסטוריה	של	הרכבת	והתרשמנו	
מהמוצגים	השונים	והמעניינים	הפזורים	במקום,	מרתק	.

קטנה	 תחנה	 באלרואי,	 הרכבת	 לתחנת	 המשכנו	 מכאן	
ומשוחזרת	בצורה	נפלאה	ע"י	תושבי	המקום.

התחנה	הבאה	בכפר	יהושע		מציגה	את	המבנים	האוטנטיים	
משוחזרים	להפליא.		כאן	לאחר	ההסבר	ההיסטורי	ראינו	סרט	
בשחור	לבן,	הממחיש	את	חשיבותה	של	תקופת	הטורקים	ועד		

להתיישבות		בעמק	.

יש	לציין	את	ארוחת	הצהריים	במלון		הר	תבור,	ארוחה	כשרה	
וטעימה	באווירה	נעימה	לכל	הדעות.

בהמשך		עלינו	לגלבוע		והתרשמנו	מאירוס	הגלבוע		ומהנופים	
היפים	של	עמק		בית		שאן.		

אני	רוצה		להודות	למדריך		מוטי	ליברמן		על		הסבריו	המרתקים		
וכן		ליו"ר		הסניף		אהרון		באן	על	היוזמה	המבורכת		בתכנון	

וארגון	הטיול	.
          

קצת מורשת

כרמלה	עזאני	יו"ר	סניף	
גמלאי	איפ"א	כפר	סבא

ירושלים,	 ויום	 העצמאות	 יום	 לרגל	 איפ"א	 בטאון	 צאת	 לקראת	
סניף	 כיו"ר	 פעילותי	 במסגרת	 מורשת	 קצת	 להעביר	 אני	 רוצה	

גמלאי	איפ"א	כפר	סבא.
רוב	גמלאי	איפ"א	כפר	סבא	שירתו	בזמנם	בתחנת	כפר	סבא.	
	אני	הייתי	שוטרת	צעירה	ויחידה	בתחנה.	עמיתיי	היו	בוגרים	ממני	

בשנים	ודאגו	לי	כך	שממש	הרגשתי	כ"בת	מאומצת"	של	שוטרי	
התחנה.

נשארתי	 אני	 כאשר	 לגמלאות,	 עמיתי	 פרשו	 הזמן,	 חלוף	 עם	
פרשו.	 המאמצים	 שחבריה	 בודדה	 כילדה	 והרגשתי	 בשירות	
לפרוש	 זמני	 גם	 הגיע	 להרגיש	 ובלי	 לו,	 וחלף	 המשיך	 הזמן	
לקחת	 איפ"א	 נשיאות	 לבקשת	 נעניתי	 ההיא	 בעת	 לגמלאות.	
סבא. כפר	 איפ"א	 גמלאי	 סניף	 יו"ר	 תפקיד	 את	 עצמי	 	על	
הקרוב	 מהעבר	 רבים	 עמיתים	 לפגוש	 לי	 יצא	 תפקידי	 במהלך	
סבא	 כפר	 תחנת	 מפקד	 נדב,	 אלישע	 מר	 את	 וביניהם	 והרחוק	
בשנים		1978-1982,	שהיה	מפקדי	בעת	ההיא,	ואני	היום	יושבת	
ראש	הסניף	בו	הוא	חבר,	דבר	אשר	גרם		לי	להתרגשות	רבה.

מצורפת	למכתב	זה	תמונתו	של	מר	אלישע	נדב	ביחד	עם	רעייתו	
הסניף	 לחברי	 שארגנתי	 ההוו,י	 מפעילויות	 באחד	 צולמה	 אשר	
בצפון	הארץ.	פעילויות	מעין	אלו	זוכות	לתגובות	נלהבות	מגמלאי	
זה	 מסוג	 פעילויות	 ולהוסיף	 להמשיך	 אותי	 ומעודדות	 הסניף	

לרווחת	הגמלאים.

ברצוני	לברך	את	כלל	גמלאי	סניף	כפר	סבא	בשמי	ובשם	סגני,	
מר	עמוס	לוי,		בברכת	חג	שמח	והמון	בריאות.
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גמלאי 
המשטרה

מפקד	מעבדה	טכנולוגית	שרון,	
רס”ב	אורי	ציון-פור,	נכתב	ב-1991	לכנס	
איפ”א	ולא	פורסם.	ביוני	הקרוב	הופך	אורי	

לגמלאי	בעצמו. ם
אי

ל
מ

 ג
ם

פי
ני

ס

גמלאי	משטרת	ישראל	היקרים,
אכתוב	לכם	כאן	מספר	דברים.
מילים	של	שבח	כבוד	ותודה,

לכם	שנתתם	למשטרה	את	כבודה.
על	מעשים	שעשיתם	בזמנים	רחוקים,		

בנסיבות	קשות	וברגעים	דחוקים,
ללא	אמצעים	וללא	כוחות,
נגד	הזרם	ידעתם	לשחות.

בימים	בהם	הלבוש	כלל	חותלות,
ורכב	היה	רק	פרי	חלומות,

חרשתם	ברגליים	ערים	ורחובות,
נתתם	מענה	לאירועים	ומנעתם	גניבות.

לזמנים	רחוקים	עיניכם	נשואות	,
ובהווה	מביטות	מעט	משתאות.
מצבים	משתנים	ואמצעים	שונים,
אך	אותן	בעיות	ואותם	עניינים.

וכמו	בקופת	הגמל	רווחים	ניתנים	,
רק	לאחר	חמש	עשרה	שנים,

כך	גם	אצלכם	גמלאי	המשטרה,
הסתכלו	וראו	בזכותכם	מה	קרה.

הדבר	היחיד	הטוב	במדינה,
זוהי	המשטרה	הטובה	הקטנה,

אשר	בניתם	במו	ידיכם,
ואנו	כעת	ממשיכים	דרככם.
להשליט	חוק	משמעת	וסדר,
לשים	פורקי	עול	מעבר	לגדר,

להושיט	יד	תומכת	לאזרח	מפוחד,
לתת	הרגשה	של	ביחד	לאחד.
לולא	עמדתם	באותם	הזמנים	,

בנטל	ובעומס	במצבים	לא	מהנים,
מי	יודע	היכן	הייתה	המדינה,
אילולא	הייתם	לחוק	מגן	וצינה.
אתם	אשר	נשאתם	בכל	נטל,
ושמרתם	בכבישים	מפני	הקטל.

כלל	לא		קלה	היא	המשימה,	
כי	נגדנו	תמיד	תהיה	איזו	מזימה.
אך	את	כל	התורה	המחודשת	,

לימדתם	אותנו	אתם	אנשי	המורשת.
בצעדינו	הראשונים	במשטרה	,
תמיד	אחד	מכם	הגיש	לנו	עזרה,

מילה	טובה	ויד	תומכת,
גרמו	לנו	לקום	ולהמשיך	ללכת.

והיום	אנו	כאן	לכם	נותנים,
את	תחושת	הגובה	וצלצול	הפעמונים.

לכם	נזמר	היום	שיר	מזמור,
ועל	דרככם	נמשיך	לשמור.
נאחל	לכם	הרבה	מכל	טוב,

שתזכו	לימים	טובים	שוב	ושוב.
התרפקו	על	זיכרונות	המשטרה,	

גם	כאשר	בלב	ישנה	קרה.

קשה	להפסיק	פה	את	המלל,	
שנכתב	עבורכם	שוטרי	הגמל.
דעו	לכם	כי	ישנה	פינה	בלבבות,
השמורה	עבורכם	אפופה		להבות.

יד	אל	מצחנו	נרים	ונצדיע,
כי	לכם	כל	הכבוד	מגיע.

ציון	פור	אורי,	רס”ב		מרחב	שרון																																																																																							
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נשף לסניפי 
איפ"א צפון 

מכל העדות - 
גמלאים

נסר	נסראלדין	חבר	נשיאות	ורכז	גזברות

צ'רקסים,	 הדרוזים,	 הגמלאים	 סניפי	 כל	 התכנסו	 ב-27.1.2010	
מוסלמים	ונוצרים.	בכפר	עילבון,	הנשף	היה	סיכום	שנת	פעילות,	
שוטרים,	 עבר,	 לוחמי	 בין	 מרגש	 רעים	 מפגש	 היה	 לכך	 ומעבר	

סוהרים,	מג"ב,	משטרה	כחולה.	
את	הנשף	יזמו	וניהלו	חברי	נשיאות	איפ"א	ישראל,	בתיאום	עם	

ראשי	הסניפים	בצפון	ונשיאות	איפ"א	ישראל.	

בנשף	השתתפו	הסניפים:	גליל	עליון	-	יו"ר	הסניף	עדאל	פארס,	
יו"ר	 	- ג'אן	 בית	 מחמוד,	 אבו-ריש	 הסניף	 יו"ר	 	- מערבי	 גליל	
עיסמי,	 פואז	 הסניף	 יו"ר	 	- דליה/עוספיה	 קבלאן,	 כנג'	 הסניף	
מג'ער/עילבון	-	יו"ר	הסניף	תאופיק	טריף,	צ'רקסים	-	יו"ר	הסניף	

נאש	ממת,	סניף	משנה	שפרעם	-	פאדל	זיין.	
בנשף	השתתפו	כ-400	איש	ובנות	זוג.	

בין	באי	הנשף	כיבדו	בנוכחותם	נשיא	איפ"א	-	מר	יעקב	טרנר,	
נשיא	איגוד	הגמלאים	מר	דוד	עטר,	ח"כ	אריה	ביבי	העומד	בראש	
איפ"א,	 מנכ"ל	 הגמלאים,	 איגוד	 מנכ"ל	 השוטר,	 למען	 השדולה	

חברי	נשיאות.	
הנושאים	המרכזיים	שעמדו	על	הפרק:	שכר	השוטרים	הגמלאים	
בסניפים	 	2009 לשנת	 פעילות	 וסיכום	 האוצר	 עם	 והדרוזים	

ובנשיאות.	
איפ"א	 וחברי	 בכירים	 קצינים	 אורחים	 שני	 זה	 בערב	 כיבדו	

מהונגריה	אורחי	איפ"א	ישראל.	
השנף	כלל	שי	לכל	משתתף	ובת	זוגתו,	ברכות	המכובדים	וחלוקת	
שי	לראשי	הסניפים	על	ידי	נשיא	איפ"א		וחלוקת	שי	למכובדים	
על	ידי	ראשי	סניפים.	סיכום	הנשף	בארוחת	ערב	חגיגית	מרשימה	

במיוחד.	
נשיאות	 וטרח	להצלחת	האירוע:	 ברצוני	להודות	לכל	מי	שעזר	
מנכ"ל	 בראשו	 העומד	 איפ"א	 ומנגנון	 סניפים,	 ראשי	 איפ"א,	

איפ"א	דוד	אילוז	ולחברי	הנשיאות	שסייעו.	

יום האם בסניף 
דליה/עוספיה

נסר	נסראלדין	

דליה/עוספיה	 גמלאי	 סניף	 האם	 יום	 נערך	 	22.3.10 בתאריך	
לנשות	הגמלאים	ובני	זוגן.	השתתפו	250	אנשים.	

כיבדו	אותנו	באירוע	נציג	איפ"א	וחברי	נשיאות,		מנכ"לית	ארגון	
למען	השוטר	והסוהר	-	הגברת	אביגיל	שררה,	ראש	מועצת	דלית	

אל	כרמל	-	מר	כרמל	נסראלדין.	
זה	היה	ערב	מיוחד	ומרגש	להביע	הערכה	ותודה	לנשים	על	כל	

מעשיהן	היום	יומי,	אין	כמו	אימא,	מגיע	להן	הכול.	
האירוע	כלל	כיבוד	עשיר,	שי	לאישה	וברכות	של	האורחים.	

עיסמי	 פואז	 הסניף	 יו"ר	 אלו,	 שורות	 כותב	 יזם	 האירוע	 את	
והאחראית	על	מועדון	הנשים		נבאל	אלזיר.	

האירוע	התקיים	במתנ"ס	העירוני	בדלית	אל	כרמל.	
המלאכה	 בעל	 העושים	 וכל	 המשתתפים	 לכל	 להודות	 ברצוני	

להצלחת	הערב,	איפ"א	נשות	השוטרים.	

"

“

זה היה ערב מיוחד 
ומרגש להביע 

הערכה ותודה לנשים 
על כל מעשיהן היום 
יומי, אין כמו אימא, 

מגיע להן הכול. 
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למשפחות ס
הגימלאים חג 
עצמאות שמח
דוד	עטר,	נשיא	האיגוד	וחברי	ההנהלה

בפרוס	חג	העצמאות	אנו	מאחלים	לכם	חברינו	הגמלאים	
ובני	משפחותיכם,	חג	שמח	בריאות	ואושר.	

		
שינוי	כתובת	משרדי	האיגוד

משרדי	האיגוד	עברו	לבניין	מטה	מחוז	תל-אביב
דרך	שלמה	18	תל-אביב-יפו		68111

טלפון	-		03-6319560					פקס'	-		03-6312447

בחירות	באיגוד
במהלך	חודש	פברואר	נערכו	בחירות	למועצה	הארצית	
של	האיגוד	ולאחר	מכן	להנהלת	האיגוד,	תוצאות	הבחירות	
מפורסמות	באתר	האינטרנט	של	האיגוד,	כמו	כן	הועברו	

התוצאות	לכל	החברים	באופן	אישי.

נשיא	האיגודעטר	דוד	

מ.מ	נשיא	האיגודפיטוסי	יעקב

גזבר	האיגודלוי	אהרון	

מזכ"ל	האיגודשלום	שמעון	

נשיא	כבודחביב	יעקב

תוצאות הבחירות להנהלת האיגוד 

תוצאות הבחירות למועצה הארצית

טלפון		הסניףשם	החבר

052-3929924אילתעוזירי	יהודית	יו"ר

052-8464049אילתאסרף	אליאס

054-4599279גלילקבלאן	כנג'	יו"ר

050-7953066גלילזגייר	גאזי

052-4464005גלילחרבאוי	סלאח	ג'אד

050-8667973גלילטאפש	נאיף

054-7807931גלילעזאם	עזאת

052-6691165חיפהאמסלם	יוסף	יו"ר

050-7371335חיפהדנן	סימון

054-7714770חיפהמעברי	יוסף

052-3557379חיפהפטוקה	אברהם

052-6636349חיפהשובל	יעקב

054-7256120ירושליםרווה	יעקב	יו"ר

050-9922239ירושליםבר	אילן	יעקב

050-7958732ירושליםלימואי	יצחק

052-4474932ירושליםברוך	אבלין

052-2870260ירושליםראובני	הרצל

054-4763122לכישלוי	אהרון	יו"ר

050-7328014לכישאמזלג	פרוספר

050-3338297לכישדהאן	יוסף

052-5827321נגבבן	עזרי	עמרם	יו"ר

050-4787359נגבפיטוסי	יעקב

050-4273008נגביפרח	יוסף

052-4481144עמקיםיצחק	משה	יו"ר

050-5484644עמקיםטריף	תופיק

052-8227539עמקיםברטוב	שלום

050-7118250שפלהשמעון	שלום	יו"ר

052-7734675שפלהטיפטי	שלמה

052-2643035שפלהבן-דוד	הרצל

052-2425257שפלהבן	שושן	אדולף

052-7765931שרוןאלפו	יוסף	יו"ר

054-4308236שרוןשמש	דן

050-6563811שרוןחפר	משה

052-5783348שרוןאיש	אלברט

052-3674341שרוןהירש	דוד

054-6655448תל	אביבאשכנזי	יעל	יו"ר

054-3073545תל	אביבעטר	דוד

050-6471923תל	אביבלהב	יוסף

050-5623911תל	אביבסלע	דב

050-5204215תל	אביבשי	ישראל

052-8529536תל	אביבטל-אל	נפתלי

052-2751168תל	אביבאברמוביץ	שריאל
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הבעת הוקרה 
מאיגוד 

הגמלאים
דוד	עטר	נשיא	האיגוד

בתאריך	27.1.10	התקיים	בעילבון	כנס	שנתי	של	איפ"א	ישראל	
לסיכום	שנת	העבודה	2009.

ברצוני	להביע	את	הוקרתי	ותודתי	על	הארגון	הנפלא	והמהנה.

אבקשך	למסור	את	הערכתנו	הרבה	לכל	אלה	אשר	עמלו	וטרחו	
להצלחת	האירוע.

אנו	נמשיך	לשתף	פעולה	למען	רווחת	גמלאי	המשטרה	ושב"ס	
באשר	הם.

למר	דוד	עטר	-	נשיא	איגוד	הגמלאים

	

לרגל	בחירתך	כנשיא	איגוד	גמלאי	המשטרה	והשב"ס.

אני	מאחל	לך	הצלחה	בקדנציה	החדשה	לרווחת	גמלאי	משטרה	ושב"ס
בתקווה	שהשנה	תהיה	שנה	של	יצירה	ושיתוף	פעולה	בין	שני	הארגונים	

לרווחת	משטרת	ישראל

טרנר	יעקב	-	נשיא	איפ"א	ישראל

התפקידשם	החבר

מנכ"ל	האיגודשרעבי	חיים

יועמ"ש	של	האיגודרביד	אהרון

מבקרת	האיגודפורת	לאה

רואה	חשבון	של	איגודכוכבי	עמרם

מזכירת	האיגודמאירה	פנחסי

בעלי תפקידים בהנהלת האיגוד

מזל טוב

זכויות הגמלאים
האיגוד	מהווה	שותף	חשוב	בסיוע	ענייני	ומשפטי	למאבק	
להסרת	הגזירות	הכלכליות	האחרונות	ושחיקת	הגמלאות,	

ביטול	 השכר,	 שחיקת	 בנושא	 הטיפול	 הפרק	 על	 עומד	 כיום	
הגזירות	הכלכליות	משנת	2004,	הגשת	תביעה	לבית	דין	לעבודה	

בנושא	תוספת	אי	קביעות	וכן	ההצמדה	לצה"ל,
האיגוד	פועל	בנושאים	אלו	במשותף	עם	כל	הארגונים,
עם	גמר	הטיפול	יועבר	עדכון	אישי	לכל	החברים.

שי פסח
תווי	השי	לחג	הפסח	שנשלחו	לחברי	האיגוד	שוויים	

לקניה	ברשתות	הוא	-	250	₪	.	
מימוש	השי	ברשתות	המזון	כמפורט	בגב	התווים.	

תוקף	התווים	עד	30/8/2010

מועדונים , רווחה ותרבות
באיגוד	קיימים	38	מועדונים	לרווחת	החברים,	במועדונים	אלה
מתקיימים	לחברי	המועדון	אירועי	תרבות	,הרצאות,חוגים,

סדנאות	בסיוע	קרנות	השוטרים,	כמו	כן	נערכים	ימי	כיף	ומפגשי	
חברים.
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אורי אסף

תנופה לסניפים 
הסדירים
אורי	אסף	רכז	סניפים	

ננהג	 יזכו	במנוע	טורבו	איכותי,	שיכול,	באם	 הסניפים	הסדירים	
נכון,	להזניק	את	הסניפים	הסדירים	לרמות	גבוהות	יותר	וביעות	

רצון	גבוהה	של	העמיתים	בסניפים.
הפעילות	 היא	 להתמודד	 צריכים	 אנו	 עימה	 המרכזית	 הבעיה	
מצומצמת	של	חלק	מהסניפים	הסדירים	והמבחן	בא	ליד	ביטוי	

השנה	 בסוף	 קיבלתם	 "האם	 במשפט:	 ביותר	 הברורה	 בצורה	
שעברה	נר	ריחני	מהסניף	שלכם?"	

אם	המשפט	לעיל	מאפיין	את		הסניף	שלכם,	אז	כנראה	הסניף	
שלכם	לא	ניצל	כיאות	את	התקציב	עד	סוף	השנה	"ועונת	המתנות	
הריחניות"	מתחילה	עקב	הצורך	בניצול	התקציב.	על	מנת	להביא	
יש	 החברים,	 ולמעורבות	 לפעילות	 היחידתיים	 הסניפים	 את	
בין	הסניפים	באותו	מחוז	 צורך	במספר	תנאים.	ראשית,	תיאום	
והכנת	תוכנית	עבודה	שנתית.	לשאלה,	למה	נחוץ	תיאום	ותוכנית	
עבודה?	התשובה	פשוטה,	לא	ניתן	להפיק	ערב	תרבות	גדול,	או	
שאר	 עם	 מתואמת	 עבודה	 תוכנית	 ללא	 היקף,	 רחבת	 פעילות	

הסניפים	במחוז.
ערב	 להפיק	 המספיק	 התקציב	 את	 אין	 הבודד	 ולסניף	 מאחר	
תרבות	רחב	היקף	או	פעילות	עשירה	אחרת,	דבר	הגורם	לרכישת	

"הנר	הריחני"	כברירת	מחדל.

חברי	 הרכזים	 ברמת	 נוספים	 כלים	 עומדים	 הסניפים	 לרשות	
ועוד	 נסיעות	 מורשת,	 תרבות,	 הספורט,	 בתחומי	 הנשיאות	

תיאום	 מחייבים	 הללו	 הכלים	 המחוז,	 בסניפי	 פעילויות	 למימוש	
רחב	היקף.

וניסיון	 בשטח	 העמיתים	 של	 מהצורכים	 שנבע	 שינוי,	 הצענו	
מצטבר	של	שלוש	שנים.	נפגשנו	עם	כל	סגני	מפקדי	המחוזות	

ומג"ב,	עם	סגלי	הפיקוד	בכל	הרמות.
המרכיב	 שהיו	 הסניפים	 ראש	 יושבי	 עם	 יחד	 נערכו	 הפגישות	 	

העקרי	בתהליך.
את	 הצגתי	 דגן	 בבית	 שנערכה	 האחרונה	 הנשיאות	 בישיבת	

תוכניתי	לחיזוק	מערך	הסניפים	הסדירים.	

התוכנית כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים: 
סגן	מפקד	המחוז	מתאם	את	פעילות	הסניפים,	כך	גם	לגבי	מג"ב	

ואגפי	המטה	הארצי.				
עבודה	 תוכניות	 עדכונים,	 ישיבות,	 תתקיימנה	 זאת	 במסגרת	
גיבוי	 יושבי	ראש	הסניפים	הנבחרים,	מקבלים	 ברמה	המחוזית.	

וסיוע	מהמפקדים.	

יו"ר	 מקרב	 אחד	 נציג	 יבחרו	 המטה,	 ואגפי	 מג"ב	 מחוז,	 כל	
הסניפים	במחוז	שישמש	כמשקיף	בישיבות	הנשיאות,	המשקיף	

יהיה	באותו	מעמד	שיש	היום	לשב"ס	או	מג"ב.
באמצעות	 המשטרה	 עם	 הקשר	 את	 תסדיר	 איפ"א	 נשיאות	

הסמפכ"ל	שנקבע	על	ידי	המפכ"ל	לרכז	את	הנושא.
הנושא	 הצגת	 לאחר	 מכבר.	 זה	 מיושמים	 מהתוכנית	 חלקים	
הנשיאות	החליטה	לקבל	את	ההצעה	ולהקים	צוות	שיבחן	את	כל	
מרכיבי	ההצעה	ואת	הרה	-	ארגון	המתבקש	במתכונת	עבודת	

הנשיאות	והסניפים	מול	הסממ"ז	והסניפים	במחוז.
אין	ספק	שהמתכונת	החדשה,	שלמעשה	ממומשת	כך	או	אחרת	
במרבית	המחוזות,	תביא	לשינוי	המיוחל	שיחזק	את	מעמד	יו"ר	
הסניף	 חברי	 לרווחת	 יותר	 יעיל	 שרות	 ויאפשר	 מחד	 הסניפים	

במחוזות.
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חבריים	ולא	רק	מקצועיים.	יש	סקרנות	
מקצועית,	יש	עניין	להכיר	וללמוד	מאחרים	
הוא	 הישראלי	 והמודל	 מאחר	 ללמד,	 וגם	

ייחודי	בעולם.
ליחידות	 פרסים	 הענקת	 טכס	 במסגרת	
ב-14.4.10	 המפכ"ל	 מטעם	 מצטיינות	
מגן	 הוענק	 אביב,	 תל	 באוניברסיטת	
הוקרה	מיוחד	ליחידות	החילוץ	ע"י	מפכ"ל	

המשטרה	רב-ניצב	דודי	כהן.
פרסים	 מהענקת	 כחלק	 הוענק	 המגן	
ליחידות	מצטיינות	במשטרת	ישראל.

באופן	 מביעים	 במגן	 שנחרטו	 הדברים	
הקצינים	 כלל	 תודת	 את	 ביותר	 הברור	
לכל	 ומעל	 היחידות	 למתנדבי	 והשוטרים	
את	תודת	האזרחים	שזכו	לידם	המושטת	

של	המתנדבים	בעת	צרה.

משטרת 
ישראל 

מצדיעה 
ליחידות 

החילוץ
רפ"ק	עופר	שחר	ק'	חילוץ	

ארצי
ואישה	חבים	את	חייהם,	בכל	 1600	איש	
בכל	 החילוץ.	 יחידות	 למתנדבי	 שנה,	
מרבית	 חילוץ.	 אירועי	 	500 מעל	 יש	 שנה	
שכולנו	 בזמן	 מתרחשים,	 האירועים	

נופשים	ובחופשות.

לעמוד	 חייב	 חילוץ	 ביחידת	 מתנדב	 כל	
כשירות	 הכשרות,	 של	 מחמירים	 בתנאים	
המתנדבים	 רפואיות.	 ובדיקות	 גופנית	
ביממה	 שעות	 	24 זמינים	 להיות	 צריכים	

ושבעה	ימים	בשבוע,	כל	השנה.
ב-12	 חילוץ	 מתנדבי	 	600 באק"ם	 יש	 	
צוללנים.	 יחידות	 שתי	 כולל	 יחידות,	
היחידות	פרוסות	בכל	הארץ	ומנוהלות	על	

ידי	צוות	קטן	וחרוץ	במטה	אק"ם.
ומשמר	 קהילה	 ואגף	 ישראל	 משטרת	
אזרחי	ערכו	ערב	הוקרה	ליחידות	החילוץ	
הערב	 במסגרת	 ב-8.4.10.	 במודיעין	
הועלתה	על	נס	תרומתם	של	המתנדבים	
ממפקדי	 פרידה	 נערכה	 ישראל.	 למדינת	
לציין	 חשוב	 תפקידם.	 שסיימו	 יחידות	
בתפקיד,	 הקושי	 עקב	 הללו,	 שביחידות	
קיימת	רוטציה	בין	בעלי	התפקידים.	מדובר	
במתנדבים	המוזעקים	בלילות,	בערבי	שבת	
וחג,	בכל	חג	וחופש,	להתרוצץ	בלילות	בין	
וחילוץ	 נעדרים	 באיתור	 וסלעים	 גאיות	
בכך	 עוסקים	 אחרות	 במשטרות	 נפגעים.	
בכוננות,	 הנמצאים	 בשכר,	 מקצוע	 אנשי	
כך	גם	בצה"ל.	בישראל,	כל	תחום	החילוץ	
מופקד	בידיהם	המקצועיות	של	מתנדבים	

מיוחדים.

מתנדבי	 את	 לצרף	 מאמץ	 עושים	 אנחנו	
השוטרים	 לארגון	 החילוץ	 יחידות	
גופים	 עם	 קשרים	 לנו	 יש	 הבינלאומי.	
יחידות	 עם	 בעיקר	 בעולם,	 דומים	
והיו	מספר	 משטרתיות	העוסקות	בחילוץ	
אנחנו	 הדדיים,	 וביקורים	 קבוצות	 חילופי	
ולשלב	 הקשרים	 את	 להרחיב	 מעוניינים	
מקצועית	 בפעילות	 המתנדבים	 את	
וחברתית	בקרב	יחידות	דומות	במשטרות	

אחרות.

זו	מעלתם,	 ואולי	 הבעיה	עם	המתנדבים,	
כולם	 ולא	 ולהתנדב	 לתרום	 באים	 הם	
מעוניינים	בקשרים	בעולם.	איפ"א	מהווה	
פלטפורמה	מצוינת,	כי	היא	כוללת	קשרים	
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סניף בית דגן-ס

סניף בכותרות
דר'	ערן	ישראל

לאחרונה	 קראנו	 כך	 לו..."	 פתח	 את	 לשאול,	 יודע	 שאינו	 "וזה	
בהגדה	של	פסח.	בכוונתנו	לחשוף	בכל	ביטאון,	סניף.	יש	סניפים	
פעילים,	הדואגים	לכתוב	ולפרסם	את	פעילותם.	יש	סניפים	שלא	
יש	 חולים.	 ביקור	 לכל	 ביטוי	 לתת	 דואגים	 אבל	 הרבה,	 עושים	
סניפים	העושים	הרבה	ולא	כותבים	דבר	ויש	את	אלו	שלא	עושים	
כלום.	הכוונה	לתת	במה	יזומה	לסניפים	פעילים,	שלא	מפרסמים	
את	פעילותם.	אין	כוונה	לתת	פרס	לבטלנות,	אלא,	כמו	במשפט	

הפתיחה,	"את	פתח	לו..."	ואולי	עם	הפרסום	יבוא	התיאבון.
יושב	במרכז,	 הוא	מרכזי	מכל	הבחינות.	ראשית,	 דגן	 בית	 סניף	

של	 המרכזי	 הלוגיסטיקה	 במרכז	 יושב	 הוא	 לכך,	 מעבר	 פיזית.	
המשטרה,	בתחום	מח"א,	תחבורה,	את"ן,	בע"ח.

מדור	 של	 ומעקב	 בקרה	 ק'	 גבאי,	 יהודה	 מנהל	 הסניף	 את	
שנים	 	27 השוטרים(	 לכל	 יש	 )נשק	 ומוכר,	 ותיק	 שוטר	 חימוש.	
בתערוכות	 הכרתי	 יהודה	 את	 חימוש.	 במדור	 כולם	 במשטרה,	
הגדולות	שהפקנו	למשטרת	ישראל	בשנת	ה-40	וה-50	ובאמצע	
תערוכות	נוספות,	בגני	התערוכה	בתל	אביב.	תרומתו	לתערוכות	
ומוזיאונים	והתלהבותו	מפריטים	היסטוריים	הביאה	לגילוי	וטיפול	
בכלי	נשק	היסטוריים	רבים,	לאחרונה	בסליקים	שהתגלו	בגבעת	
ברנר,		להבות	חביבה,	קיבוץ	נירים.	ממש	בעת	כתיבת	שורות	אלו	
הוא	התבקש	לטפל	בהשבת	נשק	של	אחד	מארבעת	הטייסים	
מסרה	 ומשפחתו	 החיים	 בן	 שאיננו	 האוויר,	 חיל	 של	 הראשונים	
את	הנשק	למשטרה	וללא	מעורבות	של	יהודה	ובקשה	של	יעקב	
האוויר,	הנשק	 חיל	 מוזיאון	 גם	מפקד	 איפ"א,	אבל	 נשיא	 טרנר,	
היה	מושמד.	יהודה	טיפל	ומוזיאון	חיל	האוויר	ויעקב	טרנר	יסיימו	
משותפות	 פעולות	 לתצוגה.	 למוזיאון	 יגיע	 והנשק	 הטיפול	 את	
מסוג	זה	נעשו	גם	עם	מוזיאון	צה"ל,	יחידת	המוזיאונים.	לאחרונה	
הועברו	כלי	נשק	שהיו	של	משה	דיין	מ-1963	למוזיאון	צה"ל	והם	

מוצגים	כעת	לציבור	הרחב.
על	 אחראים	 ותיקים,	 אזרחים	 של	 רבות	 קריאות	 מקבל	 יהודה	
ומיוחד	שהפך	לפסל	 נדיר	 לוחמי	עבר,	שראו	מקלע	 מוזיאונים,	
במרכז	עיר	וישוב	ורק	מי	שמכיר	יודע	שזהו	מקלע	נדיר	של	מטוס	

קרב	משנות	ה-50.
וחצי	 שלוש	 לפני	 דגן	 בית	 סניף	 ראש	 ליושב	 נבחר	 גבאי	 יהודה	

וזכה	 גדל	הסניף	ב-45%	 בבחירות	האחרונות.	בתקופתו	 שנים,	
חברים	 אחרים,	 בסניפים	 קיימת	 ולא	 שכמעט	 נדירה,	 לתופעה	
ואפילו	 שכנים	 מסניפים	 גם	 אליו,	 להצטרף	 מעוניינים	 רבים	
אחרים,	 בסניפים	 שאין	 דגן	 בבית	 יש	 מה	 לשאלה	 גמלאים.	

התשובה	פשוטה:	פעילות,	יחס	אישי	ויהודה.
שלא	לציטוט	ורק	מפה	לאוזן,	ליהודה	יש	תכונה	של	טיל	טומהוק,	
הוא	ננעל	על	מטרה	ולא	מניח	לה	עד	שהוא	פוגע.	שאלתי	את	
יהודה	מה	הסוד	שלו?	הוא	כמובן	לא	הזכיר	את	הטומהוק,	אך	
דואג	 הוא	 הכול.	 יודע	 חבר	 כל	 שאצלו	 אחרת,	 בצורה	 הסביר	
להעברת	מידע	ברשת	הפנימית,	בלוח	המודעות,	בפניה	אישית,	
באמצעות	מכתב	וגם	שי	המגיע	לחבר	הביתה.	הסוד	הוא	מידע	
ארגון	 עכשיו,	 הפרק	 על	 ובפעילות.	 בתוכניות	 החברים	 ושיתוף	

קבוצה	גדולה	לחו"ל,	במסגרת	התוכנית	עליה	הכריזה	הנשיאות	
טהרת	 על	 מסובסדת	 קבוצה	 זליקוביץ'.	 אלכס	 הנסיעות	 ורכז	

את"ל	)בצירוף	בסיס	בעלי	חיים(	שתצא	לאירופה.
מח"א,	 ר'	 כאורחי	 דגן	 בבית	 נערכה	 האחרונה	 הנשיאות	 ישיבת	
יהודה,	 אישית	של	 בהזמנה	 אורי	אסף.	 בנשיאות,	 הסניפים	 רכז	
ביקר	נשיא	איפ"א	מר	יעקב	טרנר,	במוזיאון	הפרטי	של	יהודה.	
על	חיבתו	להיסטוריה	כבר	כתבנו,	אבל	צריך	לראות	את	האוסף	
הנדיר	שלו,	כדי	להבין	את	גודל	ההשקעה.	סמלי	משטרה,	תגים,	
תשורות.	אותות	ומספרי	שוטר	מתקופת	המנדט,	אביזרי	משטרה	

מכל	העולם,	כובעים	ועד	לדרגות	החדשות.
ולבקר.	 לבוא	 שרוצה	 מי	 כל	 את	 מזמין	 ויהודה	 מרשים	 האוסף	
פריטים	 להחליף	 אפשר	 למוזיאון,	 מוצגים	 לתרום	 גם	 אפשר	

לאספנים.
הקשר	האישי	עם	חברי	הסניף,	הוא	המדד	למידת	מעורבותו	של	
יושב	ראש	הסניף	בנעשה	ביחידתו.	יהודה	מקפיד	לבקר	חולים,	
פצועים	ומאושפזים.	כל	פצוע	וחולה	מקבל	תשורה,	בסיוע	מנגנון	
איפ"א	והנשיאות.	ביצוע	פעילות	בעצה	אחת	עם	החברים,	בתחום	
התרבות,	ספורט,	טיולים.	חשוב	להיות	קשוב	לבקשות	ולעצות.	
בה,	 מתמיד	 והוא	 לעצמו	 יהודה	 שהציב	 המרכזית	 המטרה	
הגדלת	כמות	החברים	בסניף.	יצירת	סניף	גדול	ופעיל.	מביקורים	
חברים	 לו	 שיש	 יהודה,	 למד	 אליו	 המגיעים	 מחו"ל	 אורחים	 של	

פוטנציאליים	גם	ברוסיה,	הונגריה	ואוקראינה.

"
“
וזה	שאינו	יודע	
לשאול,	את	
פתח	לו... מאי 302010



ביקור 
ביחידת 
השירות 

של חברת 
חשמל

יודית	אפרים,	סנ"צ		ק'	אק"מ	
מרחב		שפלה																																																																																	

אחד	מיעדי	המשטרה	הינו	שיפור	מתמיד	
במתן	השירות	לאזרח.	במסגרת	זו,	הוקמו	
מתנדבים	 יחידות	 שפלה	 מרחב	 בתחנות	
למתן	שירות	)יל"ש(	לצד	יחידות	המש"ל	
ופעילותם	 הכשרתם	 שייעודם,	 	, בתחנה	
כחלק	 לאזרח.	 השירות	 למתן	 ממוקדים	
מתהליך	התמקצעות	והכרתם	את	תחום	
תאמתי	 אחרים,	 בארגונים	 גם	 השירות	
ביקור,	הרצאה	וסיור	ביחידת	השירות	של	

חברת	חשמל-		מחוז	דן.	

ב-	24/2/10,	קיימנו	הביקור.		22	מתנדבים	
שרון(.	 ממרחב	 נציגות	 )כולל	 סגל	 ואנשי	
יחידת	 מנהל	 ס'	 מפי	 הרצאה	 ניתנה	
החשמל,	 חברת	 של	 והמידע	 השירות	
לנתוני	 והתאמות	 השוואות	 שכללה	
שיחות,	 כמות	 בנושא:	 ישראל	 משטרת	
באחריות	 שאינן	 נכנסות	 שיחות	 כמות	
אחר	 מעקב	 ננטשות,	 שיחות	 הארגון,	

טיפול	בתקלות	אצל	לקוחות	וכו'.
במוקד	 סיור	 ערכנו	 ההרצאה	 בסיום	
הממוחשבות	 במערכות	 וצפינו	 השירות	
העוקבות	אחר	זמני	תגובה,	אורך	שיחות	
שביעות	 הביעו	 והסגל	 וכו'.המתנדבים	
רצונם	מהאירוח	והתכנים.	הביקור	היה	גם	

דוגמא	לשירות	וגם		שירות	לדוגמא.

יום 
האינטרנט 

הבטוח
ניר	מזור,	רפ"ק	ק'	שותפויות	

אק"ם

האינטרנט	 יום	 התקיים	 	17.2.10 בתאריך	
הבינלאומי.	יום	זה	היה	יום	השיא	בשבוע	
בנושא	 הנוער	 בני	 בקרב	 מרוכז	 הסברה	

"הסכנות	ברשת	האינטרנט".

מבצע	ההסברה	זכה	לכינוי	"חיים	ברשת"	
גופים	 ידי	 על	 הסברה	 פעולות	 ושיתף	
רבים	אשר	נרתמו	לסייע	למשרד	החינוך	

בהפצת	המסרים	במוסדות	החינוך.

חברת	 	 של	 גורמים	 השתתפו	 השאר	 בין	
משטרת	 וכמובן	 צה"ל	 מייקרוסופט,	
נטל	 אזרחי	 ומשמר	 קהילה	 אגף	 ישראל.	
בהרצאות	 והשתלב	 ופעיל	 גדול	 חלק	
רבות	במוסדות	חינוך.	71	משקי"ם	מכלל	
מחוזות	משטרת	ישראל	העבירו	הרצאות	

ל-12,000	תלמידים	ברחבי	הארץ.

פרט	לפעילות	זו	בוצעה	פעילות	דומה	על	
ידי	מחלקת	הנוער	והפקחנים	בתחנות.

ספר	 בתי	 מנהלי	 מצד	 שעלו	 מתגובות	
לאופן	 רבה	 הערכה	 הובעה	 ומתנסי"ם,	

ולתכנים	שהועברו	ע"י	המשקי"ם	.

סניף 
מרחב 
עמקים

מעבר	 חיל,	 עושה	 עמקים	 מרחב	 סניף	
למגע	 גם	 משמעות	 יש	 הרבה,	 לפעילות	
השוטרים	 החברים,	 עם	 הקשר	 האישי,	
הסניף,	 יו"ר	 מליחי	 ואמנון	 והמפקדים	
עושה	זאת	בנאמנות.	שמירה	על	קשר	עם	

כל	החברים,	כל	הזמן.
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באמצע	פברואר	יצאה	לדרך	הרחבת	התוכנית	עיר	ללא	אלימות.	

התוכנית	התחילה	עם	12	ערים	ובהחלטת	ועדת	השרים	למניעת	
אלימות	היא	צמחה	ל-79.	המשמעות	המעשית	היא	שילוב	45	
כל	 כמעט	 התוכנית.	 בניהול	 עירוניים	 ומרחבים	 תחנות	משטרה	
מפקדי	משטרת	ישראל	מרמת	מת"ח	ומעלה	שותפים	לפעילות.	
ל"עיר	ללא	אלימות"	נקבע	צוות	היגוי	ארצי	בראשות	הסמפכ"ל	
ולצידו	צוות	יישום	וניהול	עבודת	המטה	באק"ם.	את	הצוות	של	
האק"ם	מוביל	ס'	ר'	אק"ם	ביחד	עם	המחלקה	לשיטור	קהילתי	

ומדור	שותפויות	עיר	ללא	אלימות.
בראשות	 בירושלים	 שנערך	 מפקדים	 בכנס	 התחילה	 ההתנעה	
בדבר,	 הנוגעים	 המחוזות	 מפקדי	 כל	 ובהשתתפות	 הסמפכ"ל	
כל	הממ"רים	והמת"חים.	בנוסף	לכך	השתתפו	מטה	אק"ם	וק'	
אק"ם	מחוזיים	שינהלו	את	עבודת	המטה	בצמוד	למטה	המקצועי	
במשרד	לבט"פ.	השתתף	בכנס	גם	המפכ"ל	שהציג	את	תפיסת	
עולמו	בהקשר	לתוכנית	וחשיבותה,	כן	השתתף	מנכ"ל	המשרד	

לבט"פ	והמטה	המקצועי	מהמשרד.

כנס מפקדים 
לקראת הרחבת 

תוכנית "עיר 
ללא אלימות" 

ל-79 רשויות
דר'	ערן	ישראל

ם
רי

די
ס

ם 
פי

ני
השיטור ס

הקהילתי ביפו-
מודל לקירוב 

הלבבות
רפ"ק	עו"ד	זהבה	מאיר,	ק'	הסברה	אגף	

קהילה	ומשמר	אזרחי

רס"ב	סמואל	ערביד,	מפקד	מש"ק	עג'מי	יפו	מזה	כעשר	שנים.	
הוא	מהווה	כתובת	לתושבים,	ופועל	רבות	למען	האוכלוסייה	ביפו	
לקרוב	הלבבות.	הדבר	בא	לידי	ביטוי	באמצעות	הקשר	ההדוק	
הפעילויות	 ובאמצעות	 הקהילה,	 מנהיגי	 כל	 עם	 מקיים	 שהוא	

הקהילתיות	שהוא	יוזם.	
לאחרונה	יזם	מפקד	המש"ק	יום	קהילה-משטרה	בקמפוס	לב-
יפו	במתכונת	ייחודית	לשני	בתי-ספר	המצויים	במתחם:	ביה"ס	
דוגמה	 המהווים	 וייצמן-	 היהודי-ערבי	 וביה"ס	 אלזהרא	 הערבי	

לדו-קיום	בחיי	היום-יום.

לבין	 בתי-הספר	 תלמידי	 בין	 הקשר	 להידוק	 נועד	 האירוע	
המשטרה,	להכרת	מיגוון	תפקידיה	ולחיזוק	התפיסה	שהמשטרה	

הינה	גוף	שירותי	המגן	על	האזרח.
מבתי- ומורים	 הורים	 תלמידים	 	700 מעל	 השתתפו	 באירוע	
הספר.	לתלמידים	הייתה	חוויה	בלתי	אמצעית	להשתתף	ולצפות	
עודד	 רפ"ק	 של	 בפיקודו	 מג"ב	 של	 תצוגה	 הבאות:	 בתצוגות	
היום-יומית	 בעבודה	 המסייע	 אופיר,	 יח'	 פלוגת	 מפקד	 אפללו,	
למש"ק	בפעילות	ביפו,	תצוגת	התנועה,	תצוגת	החבלה,	עמדת	

זיהוי	פלילי,	הופעת	כלבים,	מד"א	וכיבוי-	אש.	
התלמידים	היו	נרגשים	מאד	לשוחח	עם	השוטרים,	ואף	לחבוש	
פרטי	לבוש	מהתצוגות	ולהצטלם	עמם.	האירוע	הסתיים	בנעימות	
בערבית	 לאוכלוסייה	 שהותאמו	 משטרת-ישראל,	 תזמורת	 של	

ובעברית,	בניצוחו	של	מפקח	איתן	סובול.	
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מפקדת מג"ב 
הפכה לשושן

פורים	השנה	התאפיין	במזג	אויר	סוער	במיוחד,	נתון	שולי,	שלא	
ריגש	את	מארגני	הפורימון	במפקדת	מג"ב.

במטה	 המסדרים	 רחבת	 הפכה	 המוקדמות	 הבוקר	 בשעות	
למגרש	משחקים,	תצוגות,	פופקורן,	אפיית	פיצות,	בובות	ומתקנים	
ואוזני	המן,	הייתה	תצוגה	של	 מתנפחים.	בצד	אביזרי	השעשוע	
גופי	הכלב	החביב,	הופיעו	כלבי	 ליד	 וכלי	רכב.	 אמצעים	שונים	

חבלה	וסמים.

על	 לשמור	 הצליחו	 הילדים	 של	 וההתלהבות	 הגדולה	 השמחה	
השמים	נקיים	למשך	שעתיים	ואז	הגיע	הגשם	הגדול.

אק"ם	 מטה	 משרדי	 בתוך	 הילדים	 לשמחת	 הפריע	 לא	 הגשם	
ומפקדת	מג"ב.	הוקרנו	סרטים,	הוכנה	תקרובת	וחולקו	מתנות.

נשיאות איפ"א 
בביקור במחוז 

המרכז
דר'	ערן	ישראל

במחוז	 איפ"א	 נשיאות	 את	 אירח	 מור,	 ניסים	 ניצב	 מרכז	 ממ"ז	
המרכז.	ביקור	זכה	לנוכחות	מלאה	של	חברי	הנשיאות,	כך	גם	

לגבי	סגל	הפיקוד	של	המחוז.

החלק	הראשון	הוקדש	למורשת	המחוז	ולהצגת	פעילות	המחוז	
והישגיו	והחלק	השני	נעשה	עם	הסממ"ז	,	תנ"ץ	מוטי	כהן	וביחד	

עם	יושבי	ראש	הסניפים	במחוז.

במג"ב	 המחוזות,	 בכל	 לביקורים	 המשך	 היה	 במחוז	 הביקור	
ובשב"ס.	ביקורים	שנועדו	לחזק	את	הקשר	עם	המשטרה,	הפיקוד	
וחיזוק	הסניפים	הסדירים.	את	המהלך	מוביל	רכז	הסניפים,	אורי	
אסף	ובביטאון	זה	תמצאו	את	תוכניתו	לחיזוק	המערך	הסדיר.

הסניפים	 ראש	 יושבי	 הסממ"ז,	 המחוז,	 בין	 בדו-שיח	שהתקיים	
במחוז	 הסניפים	 וקידום	 גיבוי	 עבודה,	 דרכי	 נקבעו	 והנשיאות,	

המרכז.
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ירוקים	בחזית
נזיה	חלבי	נציג	מג"ב	בנשיאות

אשר	 רבים	 ציון	 וימי	 במועדים	 התאפיינו	 האחרונים	 החודשים	
דרשו	היערכות	מוגברת	לשם	ביצוע	משימות	אשר	יבטיחו	שקט	

ושלום	לכלל	אזרחי	ותושבי	מדינת	ישראל.
בהזדמנות	זו	שלוחה	להם	תודה	והערכה	על	עשייתם.

בראשית	דבריי	ברצוני	לברך	את	רפ"ק	שלמה	פרץ	אשר	התמנה	
ליו"ר	סניף	איפ"א	בה"ד	מג"ב.

פרוייקט ייחודי - בה"ד מג"ב בשיתוף קק"ל:
כאשר	 קק"ל,	 ארגון	 עם	 שת"פ	 מכבר	 זה	 מקיים	 מג"ב	 בה"ד	
במסגרת	קשר	זה	יוצאים	לפועל	טקסים	וסיורים	לימודיים	ועוד	
ובשילוב	 הבה"ד	 של	 החינוך	 מערך	 באמצעות	 פעילות	 מגוון	
נותנים	משמעות	מעשית	לערכים	 מסגרות	שונות	בבה"ד	אשר	

כמו	שליחות,	אהבת	המולדת	ומחוייבות	חברתית.

פרוייקט	מרכזי	אשר	החל	לפני	כשנה	הינו	הכשרת יער עדולם 
כיער אשר עתיד להקרא יער מג"ב. 

מסגרות	רבות	ובמיוחד	קורסי	הפיקוד	בבה"ד	)קצינים	ומ"כים(	
לימודיים	 וסיורים	 להדרכות	 וזוכים	 בפרוייקט,	 חלק	 נוטלים	
באתרים	השונים	הקיימים	ביער	ומכשירים	את	היער	בעבודות		
הכוללות	גיזום	וטיפול	בעצים.	היער	יוכתר	בשנה	הקרובה	כיער	

מג"ב	בטקס	מיוחד	ומשותף	של		משמר	הגבול	וקק"ל.	

בבסא"ר  בשבט  בט"ו  שנה  מדי  נטיעות  הינה	 נוספת	 פעילות	
בשיתוף נוער חו"ל. לפרוייקט	זה	מספר	מטרות	נעלות	וחשובות.	
ואהבת	 לשמירה	 הלוחמים	 וחינוך	 בבסא"ר	 השממה	 הפרחת	
הארץ,	עידוד	עליה	מחו"ל-	הנטיעות	נעשו	כתף	אל	כתף	עם	בני	
נוער	מחו"ל	מתנועות	נוער	שונות	שבאו	לארץ	נפגשו	עם	טירונים	
ושמעו	על	מסלול	השירות	שלהם	בחייל.	לחלק	מבני	הנוער	ישנה	
המפגש	 משמעותי.	 לשירות	 להתגייס	 ואף	 עלייה	 לעשות	 כוונה	
עם	הלוחמים	מהווה	תמריץ	ומגביר	את	המוטיבציה	לעלות.

פרוייקט מים מושבים  
מתוכננת	 בעתיד	 שנטעו,	 העצים	 להשקיית	 שופכין	 מי	 ניצול	
הרחבה	של		הפרוייקט	וניצול	מי	שופכין	להשקיית	הבסיס	דבר	

אשר	יביא	לחיסכון	במים	ולהרחבת	השטח		
הירוק.

טקס יום השואה באנדרטת גווילי האש בכיסלון 
מדי	שנה	בציון	יום	הזיכרון	לשואה	ולגבורה	נערכת	פעילות	עם	
מפגש	 כוללת:	 הפעילות	 תיכוניים,	 ספר	 מבתי	 נוער	 ובני	 קק"ל	
עם	ניצולי	שואה,	סיור	באנדרטה,	טקס	מרגש	מאוד	אשר	בהם	
בבה"ד	 הכשרה	 בתקופת	 נמצאים	 אשר	 לוחמים	 חלק	 נוטלים	

מג"ב.

למגוון	הפרויקטים	והפעילויות	הללו	תרומה	נכבדת	מאוד	לעידוד	
עליית	בני	נוער	מחו"ל,	תרומה	למאמץ	העולמי	המשותף	למניעת	
לחיבור	 בארץ	 החיים	 איכות	 לשיפור	 הארץ,	 כדור	 התחממות	

למדינה	ולהדגשת	המחוייבות	וההתנדבות	בקרב	אנשינו.

אליפות מג"ב בריצת ניווט ספורטיבי
בתאריך	ה-09.02.10,	נערכה	ביער	קנדה,	אליפות	מג"ב	בניווט	

ספורטיבי.
נבחרת	 לתחרות:	 נבחרות	 שתי	 להעמיד	 נדרש	 מחט"ב,	 כל	
נבחרת	 אומנה	 התחרות,	 לקראת	 קבוצתית.	 ונבחרת	 מפקדים	

הניווט		של	בה"ד	מג"ב,	ע"י	פקד	יעקב	בן	דוד.
במקום	 זכה	 מג"ב	 בה"ד	 המפקדים,	 בבית	 	 האליפות:  תוצאות 
הבה"ד	 זכה	 הקבוצתית,	 	 התחרות	 ובמסגרת	 כללי	 הראשון	

במקום	השני	כללי.

יחידת סמ"ג 6 מג"ב צפון
פקד	ביאן	חסן	ס'	מפקד	סמ"ג	6

רבות	הן	יחידות	מג"ב	השונות	הפרוסות	בארץ	כולה,	לכל	אחת	
שם,	ייעוד	מקצועי,	משימות,	ותחומי	עיסוק.	מאחורי	כל	שם	של	
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פשיעה 
חקלאית בעמק 

יזרעאל
רס"ר	רועי	כהן	מש"ק	מועצה	אזורית	יזרעאל

במקומות	רבים	בעמק	יש	פלישת	עדרים.	בנווה	יער	נתפס	עדר	
כזה	וניתן	דוח	אזהרה	ע"י	מנהל	מקרקעי	ישראל,	כמו	כן	תועד	
העדר	בצילום	לטובת	פקח	של	המנהל	במקום.	נמצאו	26	פרים	

ו5	עגלים.
שיטור	 מרכז	 ידי	 על	 מטופלת	 יזרעאל	 עמק	 האזורית	 המועצה	

הפסטוראליים	 לנופים	 מעבר	 הגבול.	 במשמר	 אחד,	 קהילתי	
והייחודיים,	יש	במקום	פשיעה	חקלאית,	ששוטר	רגיל	לא	ער	לה.	
אנחנו	מורגלים	בטיפול	בגניבות	רכב,	אבל	גניבת	עדר	כבשים,	
או	עגלים,	או	פרי	הרבעה	הוא	יקר	לאין	שיעור	ולעיתים	משבית	
את	פרנסתם	של	משפחות	רבות.	הנזק	הוא	עצום.	כך	גם	לגבי	
ציוד	השקיה,	מחשבי	השקיה,	ציוד	חקלאי,	טרקטורים.	רוב	הציוד	
ובעלי	החיים	נלקחים	אל	מעבר	לקו	הירוק	ו"מקצרים	הליכים"	

בבניית	רפת,	משק,	עדרים,	כוורות	דבורים,	לולים.
יש	חשיבות	רבה	בתיעוד	הפשיעה,	הנזקים,	התפיסות	וגם	איתור	

ציוד	ועדרים	במקומות	מסתור,	או	בכפרים,	אליהם	נלקחו.
בחיפוש	בכפר	בחואלד,	בשת"פ	יחידת	ארז,	במבצע	של	יומיים	
	26 נתפסו	 מרס,	 בחודש	
כגנובים.	 חשודים	 עגלים	
לטובת	 המדע	 עומד	 היום	
ומבעלי	 מאחר	 החקלאים,	
החיים	נלקחות	דגימות	ד.נ.א	
וניתן	לאתר	בוודאות	מלאה	
דגימות	 גנובים.	 חיים	 בעלי	
עגלים	 ל-7	 נמצאו	 חיוביות	
וממתינים	לתוצאות	הבאות.	
בו	 שבמקום	 מלמד	 הנסיון	
יש	בעלי	חיים	גנובים,	כולם	
להוכיח	 צריך	 אבל	 גנובים,	
השתתפו	 בפעילות	 זאת.	
מתנדבים	במדים	של		מג"ב	
ופיקוד	שיטור	כפרי	עמקים	
שלומי	 רפ"ק	 בפיקוד	 -חוף	
חוקרים	 בשת"פ	 יוסף	

ורכזים	מיחידת	ארז.

אזרחי	 בלבוש	 על	מדים,	 עומדים	שוטרים,	מפקדים,	 כזו	 יחידה	
ופועלים	לילות	כימים	על	מנת	לתת	מענה	מקצועי,	לטפל	בסוגיות	
של	פשיעה,	אלימות	וכו'	ובעיקר	להשפיע	על	איכות	החיים	של	

אזרחי	ותושבי	ישראל.
בפיקודו	 צפון	 למג"ב	 השייכת	 	6 סמ"ג	 ליחידת	 הצצה	 והפעם	
של	רפ"ק	איציק	עמר	המשמש	מזה	כשנתיים	כח	אגרוף	מחוזי.	
יחידת	סמ"ג	6	הוקמה	ב-1995	והיוותה	לטיפול	באירועי		הפס"ד.	
בפשיעה	 לחימה	 כמו	 נוספות	 במשימות	 חלק	 נטלה	 בהמשך	

וסד"צ,	הרחיבה	את	היקף	פעילותה.
כיום	היחידה	ממחישה	במשימותיה	השונות	את	המושג	ורסטיליות	
ע"י	משימות	שונות	ומגוונות,	דבר	אשר	הופך	אותה	ליחידה	בעלת	
יכולות	מקצועיות	בתחומי	עיסוק	שונים,	בדגש	על	טיפול	באירועי	

חומ"ס.
בהקשר	זה	מהווה	היחידה	גורם	ייחודי	בכל	מג"ב	צפון	אשר	נותן	

מענה	מקצועי	לאירועים	מסוג	זה.
על	 מעיד	 אשר	 דבר	 המבצעי,	 בתחום	 רבות	 הצלחות	 ליחידה	

היקף	ואיכות	פעילות	השוטרים	והמפקדים.
ומועדים	לקחת	 נוהגת	מידי	שנה	לקראת	חגים	 בנוסף,	היחידה	
מדגישה	 ובכך	 נזקקות	 למשפחות	 מזון	 אריזות	 בהכנת	 חלק	
את	המשימות	הלאומיות-	חברתיות	לצד	המשימות	המבצעיות	

המוטלות	על	החייל	ולוחמיו.

"

“

רבות הן יחידות מג"ב 
השונות הפרוסות 
בארץ כולה, לכל 
אחת שם, ייעוד 

מקצועי, משימות, 
ותחומי עיסוק. 
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משקל עודף 
בחוף אשקלון

שלומי	מגוז	שוטר	קהילתי	חוף	אשקלון,		אורן	
פרץ	מפקד	הבסיס

ממש"ק		 במדים	 מתנדבים	 צוותי	 יצאו	 ה-04.03.10	 בתאריך	
"חוף	אשקלון"	לפעילות	מבצעית	ביחד	עם	צוותי	מתמי"ד	"שער	
	23:00 לשעה	 בסמוך	 בשארי,	 יהודה	 המש"ק	 בפיקוד	 הנגב",	
מוקמה	תצפית	בצומת	חלץ	וזיהתה	רכב	חשוד	עם	עודף	משקל	
בחלק	האחורי	של	הרכב.	הרכב	נראה	נוסע	על	כביש	232	לכוון	
לבדיקה.	 אותו	 ועצר	 החשוד	 הרכב	 אחרי	 עקב	 הצוות	 שדרות.	
תעודות	 ללא	 עץ	 ותפוחי	 ביצים	 מאות	 ברכב	 נמצאו	 בבדיקה	
את	 קנו	 כי	 שטענו	 זרים	 עובדים	 שלושה	 היו	 ברכב	 	, משלוח	
הסחורה...	הרכב	עם	החשודים	והסחורה	ה"קנויה"	נלקחו	אחר	
הכבוד	 כל	 לחקירה.	 עוכבו	 והשלושה	 המשטרה	 לתחנת	 כבוד	

למתמי"ד	חוף	אשקלון.

מסדר	 מתקיים	 אשקלון	 חוף	 אזורית	 מועצה	 הפעלה	 בבסיס	
כלי	נשק	אחת	לחודש	סק"ם	ליאור	נגר		לוקח	את	העניין	בשיא	
הרצינות.	ליאור,	סמל	מחלקה	בדימוס	מיחידת	שריון,		ניקוי	הכלים	

אצלו	הוא	טקס	לכל	דבר		אצלו	לא	תמצאו	"פילים"	בקנה.

מעשים טובים וטרקטורים גנובים
	בתאריך	16.03.10,	במסגרת	יום	מעשים	טובים	והתנדבות,		הגיעו	
מתנדבי	מפקדת	הנוער	של	בסיס	ההפעלה	באר	טוביה,	בראשות	
מפקד	המשק	רס"מ	דודו	גאנו	ומפקד	בסיס	ההפעלה	רס"ר	עדי	
מוגבלים	 אנשים	 מעסיק	 אשר	 מפעל	 אופק".	 "בית	 	 אל	 זערור	
גופנית	ומנטאלית,	מאזור	באר	טוביה	וקריית	מלאכי.	המתנדבים	
עזרו	לצבוע	ולתקן	את	המקום	על	מנת	שיוכלו	להמשיך	לעבוד	

במקום.
יישר כוח למתנדבים על פועלם ורוח ההתנדבות.

בתאריך	ה-17.03.10	בשעה	13:50	דיווח	קב"ט	מועצה	אזורית	
גנבי	טרקטורים,	שנמצאים	 על	 	למש"ק	המועצה	 חוף	אשקלון	

בישוב	כוכב	מיכאל.
מש"ק	המועצה	ביחד	עם	חפ"ק	המפקדה	הכפרית	הגיעו	למקום	
והבחינו	בשני	צעירים	עם	משאית	המצויידת	במנוף.		המנוף	עסק	
המשק	 בעל	 מהשטח.	 טרקטורים	 של	 חילוף	 חלקי	 בהעמסת	

חסם	את	המשאית	עם	רכבו	וכך	נתפסו	הגנבים	ונלקחו	לתחנת	
המשטרה	בשדרות.

חשוב	לציין	שפשיעה	חקלאית,	איננה	עבירת	רכוש	רגילה,	אולי	
רבים	 במקרים	 אך	 הפלילית,	 בסטטיסטיקה	 מופיעה	 היא	 כך	
ופרנסת	 שלמה	 עונה	 של	 בעבודה	 הפוגע	 חמור	 בנזק	 מדובר	

משפחה.
בניסוי	של	 במג"ב	משתתפים	 הקהילתי	 השיטור	 מרכזי	 מפקדי	
שימוש	במצלמות	לתיעוד	פשיעה	חקלאית.	כך	קורה	שמקרים	
שדווחו	בכתב	בלבד,	לובשים	צבע	וצורה.	תיקים	המגיעים	לבתי	

משפט	עם	תיעוד	מצולם	מקבלים	משקל	אחר.

הנשיא	ונשיאות	איפ"א	והמנגנון	
משתתפים	בצער	המשפחות	על	מות	
יקיריהם	ומחזקים	את	ידיהן.

למשפחת	אבו	חיה	על	מות	ג'מיל
למשה	יוסף	יו"ר	סניף	גמלאי	איפ"א	אשדוד	

על	מות	אימו
למשפחת	סיסו	על	מות	יצחק	סיסו
למשפחת	לוי	על	מות	לוי	אליאל
למשפחת	בלעיס	על	מות	סמי	בלעיס
למשפחת	אשר	על	מות	סימה	אשר
למשפחת	לוי	על	מות	לוי	סעדיה

למשפחת	חינאוי	על	מות	חינאוי	קאסם
למשפחת	פיק	על	מות	אברהם	פיק

למשפחת	פרנקנטל	על	מות	אסתר	פרנקנטל
למשפחת	דרומי	על	מות	צבי	דרומי	)נצ"מ	מתנדב(
למשפחת	אייזנר	על	מות	אייזנר	יצחק	

ניחומים
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תחנת ראשל"צ 
פותחת את  

ליבה לבני נוער 
של עמותת  

"עלם"
פניית	גנון	שיין	סגן	יו"ר	סניף	שפלה

"אורות	התקווה"	של	עמותת	עלם,	 בכל	שנה	מתקיים	פרוייקט	
המסייעת	לבני	נוער	הנתונים	במצבי	סיכון	ומצוקה.

כחוקרת	 משמשת	 )אני	 בפרוייקט.	 חלק	 לקחת	 החלטנו	 השנה	
בתחנת	רשל"צ(.

אני	מאמצת	את	מרכז	"מגדלור"	בקרית	מלאכי	כבר	ארבע	שנים	
והסיוע	בא	לידי	ביטוי	במתן	בגדים,	מוצרי	חשמל	ישנים	ועוד.

שהיא	 המדינה,	 דגל	 סיכת	 תורם	 לכל	 מחלקת	 העמותה	 השנה	
למעשה	מגנט	וניתן	להצמידו	לכל	חולצת	מדים.

שוטרי	תחנת	ראשל"צ	ובראשם	מת"ח	וסמת"ח	ראשל"צ,	תרמו	
כל	אחד	סכום	לא	מבוטל	למען	נערי	ונערות	העמותה.

על	ידי	השיתוף	פעולה	של	קציני	ושוטרי	תחנת	ראשל"צ	במתן	
תרומה,	נער	או	נערה	יחייכו.

עולם	זה	...להיות	עם	הנוער,	לראות	את	הפה,	לאחוז	בחלומות,	
לחבור	לכאב,	להתמודד	עם	החושך,	לשאוף	אל	האור	ולאהוב....
חברי	איפא	אשר	מעוניינים	לגרום	לנער	או	נערה	לחייך	על	ידי	
פתיחת	ליבו	ורצון	לעזור	יכולים	ליצור	קשר	עם,	מייל	משטרתי	

pninit11@walla.co.il	:פרטי	מייל	או	גנון",	פנינית"

שי לחג הפסח 
- סניף שפלה

סגן	יו"ר	שפלה	-	פנינית	גנון	שיין

לבקבוקי	 ופותחן	 לשולחן	 לחג,	מפה	 שי	 חולק	 חג	הפסח	 לרגל	
יין.

מטרת	השי	היתה	להתחיל	את	החג	בחיוך,	המפה	והפותחן	הם	
פריטים	שימושיים	אשר	מתאימים	לכל	עת.

יו"ר	 ס'	 בין	 תיווך	 ברצוני	להודות	לכבוד	הרב	אשר	מלמד	אשר	
שפלה	פנינית	שיין		לבין	גב'	אורלי	מחב'	טיב	מתנות	בע"מ	.

אשר	 הצנוע,	 השי	 על	 הסניף	 מחברי	 חיוביות	 תגובות	 קבלתי	
שימש	אותם	במהלך	החג.

ברצוני	להודות	על	היחס	החם,	שקיבלתי	ממפקד	מרחב	שפלה		
בזמן	מסירת	השי.

לרשותכם תמיד.
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הרחבת 
תחומי חניכה 

למתנדבים 
בקורס קצינים 

מתנדבים
יודית	אפרים	סנ"צ	ק'	אק"מ	מרחב	שפלה

מעטים	יודעים,	אך	קורס	הקצינים	המתנדבים,	הוא	אחד	הקשים	
והמורכבים	במשטרה.	הצוערים	המתנדבים	עוברים	תהליך	סינון	
מרוכז,	 קורס	 הכולל	 ארוך	 במסלול	 הם	מתחילים	 ובסופו	 קשה	

חניכה,	הכשרה	ביחידות	וימים	מרוכזים.

קורס	 הארץ	 מכל	 מתנדבים	 כ-30	 	 החלו	 	09 דצמבר	 בחודש	
קצינים	מתנדבים	,	שמנוהל	ע"י	מדור	הדרכה	/אק"מ.

בימים	אלה,	נמצאים	חניכי	הקורס	בתקופת	חניכה	ביחידות	השטח	
השונות,	בהיקף	שעות	ומתווה	שהוגדר	ע"י	פיקוד	הקורס.

במסגרת	הקורס	נמצאים	4	חניכים	ממרחב	שפלה	ו-	2	ממג"ב	
שפלה.

שלא	ממניין	שעות	החניכה,	החלטתי	שכדאי	,ראוי	ורצוי	,שחניכי	
מרחב	שפלה	ייחשפו	ויכירו	3	נושאים	נוספים	ולכן		תאמתי	להם	
ביקור,סיור	והרצאה	מול	הגורמים	המקצועיים	ב:	משל"ט	מרכז,	

ימ"ר	מרכז	ואולם	מורשת	המחוז.
ב-25/2/10	ערכנו	פעילות	זו	ובסיום	3	שעות		ציינו	המתנדבים	
עובדים	 מולם	 גורמים	 מקרוב	 הכירו	 חדשים,	 דברים	 שלמדו	

בשגרה	וחשו	התרגשות	בביקור	באולם	המורשת.

ם
רי

די
ס

ם 
פי

ני
פרוייקט ס

מוסיקה 
בירושלים

סנ"ץ	אלי	מזרחי	ר'	ענף	מתנדבים	מחוז	
ירושלים

בירושלים.	 העתיקה	 בעיר	 המוסלמי	 ברובע	 מוסיקה	 עושים	
המוסלמי	 הרובע	 מש''ק	 ביוזמת	 שהתקיים	 מפגש	 בעקבות	
ובהשתתפות	ממ"ר	דויד	,	מנכ"ל	וראשי	האגפים	בעריה	ונציגים	
שבמרכזו	 מיזם	 להפעיל	 הוחלט	 המוסלמי,	 מהרובע	 ומוכתרים	

דווקא	מוסיקה.

מסתבר	שמוסיקה	מדברת	לכולם,	בלי	הבדלי	דת,	לאום	וגיל.		
המוסיקה	 קורס	 של	 ראשון	 מפגש	 התקיים	 		08.04.10 בתאריך	
בנוכחות	15	צעירים	בני		-	10		עד	30		מהעיר	העתיקה.	בקורס	
חוץ	 השנה	 כל	 פעיל	 יהיה	 נגינה,	הקורס	 כלי	 מספר	 על	 ילמדו	

מיולי	אוגוסט.
כל	 	 הקורס.	 במסגרת	 צמוד	 מורה	 יהיה	 נגינה	 כלי	 קבוצת	 לכל	
חניך	יקבל	כלי	נגינה	צמוד	אליו,	גם	לבית.	העלות	הכוללת	של	

המיזם	איננה	זולה,	מעל	60	אלף	שקל.
הקורס	במימון	העירייה	ובביצוע	של	מרכז	המוסיקה.	

נוער	 הפרוייקט	הבא	העומד	על	הפרק	הוא	לימוד	עברית	לבני	
העברית	 השפה	 ללימוד	 רבה	 דרישה	 שיש	 מסתבר	 מוסלמים.	

והתוכנית	נמצאת	בשלבי	תכנון	מתקדמים.
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מרוץ נס ציונה
רם	וילנאי	רפ"ק	רע"ן	מתנדבים	מחוז	מרכז

נטלו,	כבכל	שנה,	את	הובלת	משימת	 ציונה	 נס	 מתנדבי	אק"מ	
ציונה	אשר	נערך	בחג	הפורים,	בסימן	 נס	 אבטחת	אירוע	מרוץ	

חצי	יובל,	זו	הפעם	ה-25	ברציפות		בעיר.
באירוע,	 ששרר	 הגשום,	 האוויר	 במזג	 שפעלו	 המתנדבים	 	70
לשבחים	 זכו	 פקץ',	 נתי	 )מ(	 פקד	 הית"מ,	 מפקד	 סגן	 בראשות	
בעבור	 	 העיר	 ומתושבי	 כהן	 אייל	 פקד	 הנקודה,	 ממפקד	 רבים	

הפגנת	רמה	מקצועית	וגישה	שירותית	גבוהה.
גם	באירוע	זה	בלט	שיתוף	הפעולה	הפורה	בין	הרשות	המקומית,	
לבין	 בעיר	 המתנדבים	 פעילות	 את	 ומדרבנת	 רבות	 המסייעת	
הקהילתי		 השוטר	 	 בראשות	 העירוני	 והאק"מ	 המשטרה	 גורמי	

רס"ב	רפי	מאיר.

מעשים טובים 
בשכונת 

ג'ואריש ברמלה
רפ"ק	רם	וילנאי	רע"ן	מתנדבים	במחוז	מרכז

במסגרת	יום	המעשים	הטובים	שהתקיים	במוסדות	החינוך	ב-16	
במרץ,	הוביל	משרד	אק"מ	תחנת	רמלה	בראשות	הרמק"מ,	פקד	
יורם	יולזרי,	מפקדי	מרכז	השיטור	ג'ואריש,	רס"מ	ערן	סבג	ורס"מ	
יוסי	 רס"מ	 שפלה,	 מרחב	 מיעוטים	 רכז	 	 עם	 בצוותא	 ידעי	 יניב	
בניסטי,	הפנינג	בבית	ספר	"ג'ואריש"		בו	נטלו	חלק		150	מתושבי	

השכונה,	הנהלת	בית	הספר		ו-800	התלמידים.
לענייני	 והיועץ	 התחנה	 קציני	 כל	 רמלה,	 סמת"ח	 רמלה,	 מת"ח	

ערבים	של	מחוז	המרכז,	נתנו	חסותם	הפעילה	לאירוע.
הפשילו	 והתלמידים	 התושבים	 השוטרים,	 הבכירים,	 הקצינים	
לשיפור	 ותרמו	 	 והגדרות	 הקירות	 את	 במרץ	 צבעו	 שרוולים,	

החזות	בית	הספרית.
לחידוש	 דאגה	 	 	431 כביש	 את	 המתפעלת	 ארץ"	 "דרך	 חברת	
הגינה	הבית	ספרית	שהוקמה	כחלק	ממיזם	שיתוף	הפעולה	בין	
משטרת	רמלה	לבית	הספר	וזכה	לשם	"פרחים	במקום	אבנים".
בנוסף,	הונחה	אבן	פינה	ונשתלו	פרחים	בגינה	קהילתית	ייחודית	
בתוואי	 מטר	 	200 לאורך	 הספר,	 בית	 תלמידי	 ע"י	 שתתוחזק	

החומה	המפרידה	בין	השכונה	לבין	כביש	431.	
פעילות	 שקיים	 רביט,	 ניהד	 האמן	 הופקד	 היצירתי	 החלק	 על	

עבודות	יצירה	ופיסול	עם	התלמידים.
נבחרים	 תלמידים	 	20 לצייד	 	 דאגה	 אף	 	 ארץ"	 "דרך	 חברת	
אחת	 	 צילום.	 סדנת	 במסגרת	 ולהדריכם	 	 דיגיטליות	 במצלמות	
פלילי		 זיהוי	 שוטר	 באנה,	 יואב	 ע"י	 הועברה	 בסדנה	 ההרצאות	
ממרחב	שפלה	.	התלמידים	צילמו	אתרים	בעיר	רמלה	במסגרת	
הפרוייקט	החינוכי	"	רמלה	עירי	"	.	התוצרים	הויזואליים	הסופיים	
ייתלו		בתחנת	משטרת	רמלה,	במשרדי	הנהלת	"דרך	ארץ"	וכן	

בעיריית	רמלה.
קבוצת	 בין	 ומרתק	 צמוד	 כדורגל	 משחק	 חתם	 האירוע	 את	
הספר	 בית	 תלמידי	 לבין	 ארץ"	 דרך	 וחברת	 רמלה	 "משטרת	

שהוכרע	בתוצאה	0:1	לטובת	השוטרים.

בפתח תקווה 
נותנים כבוד 

למתנדבים
רם	וילנאי	רפ"ק	רע"ן	מתנדבים	מחוז	מרכז

	, בנווה	עוז	בפ"ת	 ב-18.3	ערך	מפקד	מרכז	השיטור	הקהילתי	
רס"מ	בני	בדהני	,	בסיוע	השוטרים	הקהילתיים	מירי	יצחק	ואופיר	

סינר,	ערב	הוקרה	חגיגי	למתנדבי	המש"ק.
עוז,	כפר	 נווה	 התכנית	העשירה	כללה	ברכות	מוועדי	השכונות	
עוז	 נווה	 שכונת	 ילדי	 להקת	 של	 הופעה	 ורבר.	 ורמת	 ג'	 גנים	
וארוחת	ערב	חגיגית.	באירוע	נכחו	53	מתנדבים	וכיבדו	בנוכחותם	
אלון	 פ"ת,סנ"צ	 מונדני,	מת"ח	 דוד	 סנ"צ	 ק'	אק"מ	מרחב	שרון,	
אסור,	רמק"מ	פ"ת,	רפ"ק	יניב	קטן,	וע'	רמק"מ	פ"ת,	פקד	אודי	

גמליאל.
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אות	השירות	המצטיין	
ל-10	סוהרים
אשר	וקנין	נציג	שב"ס	בנשיאות

שרות	בתי	הסוהר	הוקם	בשנת	1949	כשנה	לאחר	קום	המדינה.
ואלו	 ישראל,	 מדינת	 של	 בחייה	 שזורים	 והווייתו,	 אופיו	 הארגון,	
הן	 מפוכחות	 וכיום	 והבוסר,	 הילדות	 שנות	 את	 חצו	 שניהם	

ובשלות.
בשירות	בתי	הסוהר,	על	32	מתקניו	ויחידותיו	הארציות,	התברך	
במיטב	האנשים	במדינת	ישראל	ומורכב	מפסיפס	ייחודי	במרקם	

אנושי	הניחן	בלב	ובנשמה.
לקראת יום העצמאות, זכו 10 סוהרים ב"אות השרות" על הצלת 

חיי אדם,  על אומץ ותעוזה, הראויים להערכה:

וודים	גולדשטיין	-	מנע	החדרת	סמים	לבית	הסוהר. 1	 .
זורב	גוגיאשווילי	-	הציל	חייו	של	אסיר	שהתמוטט. 2	 .
אורן	זוהר	-	הציל	חייו	של	אסיר	שהתמוטט.	 3	 .

קלייר	גמליאל	-הצילה	חייה	של	עצורה	שניסתה	להתאבד. 4	 .
שניסה	 באופק	 קטין	 אסיר	 של	 חייו	 הציל	 	- שבו	 ליאור	 5	 .

להתאבד.
ישראל	אוחיון	-	הציל	חייהם	של	שני	אסירים	בשני	מקרים	 6	 .

שונים	בהם	היה	ניסיון	התאבדות.
בין	 קטטה	 אירוע	 בעת	 אסיר	 של	 חייו	 הציל	 	- עביד	 אמין	 7	 .

אסירים	בחצר	טיולים.
דניס	בורטונובסקי	–	הציל	חייה	של	סוהרת	שהותקפה	ע"י	 8	 .

אסיר	.
נג'יב	חאשן	-	הציל	חייה	של	סוהרת	שהותקפה	ע"י	אסיר. 9	 .
ע"י	 שהותקפה	 סוהרת	 של	 חייה	 הציל	 	- מיכאל	 נוריאל	 10	 .

אסיר.

סוהרים	אלו	מייצגים	את	אלפי	הסוהרים	והסוהרות	ובאומץ	ליבם	
הם	מהווים	דוגמא	"ומופת	לכולנו".

את	 נחבק	 	, הסוהר	 בתי	 בשרות	 החללים	 	80 את	 נשכח	 לא	
המשפחות	השכולות	ונאמצם	חזק	לליבנו,	ונזכור	כי	במותם	של	

החללים	ציוו	לנו	אלה	את	החיים.
במסגרת	השתלבותנו	באיפ''א	אנו	זוכים	לפתיחות	ורצון	לשלב	
המשרתים	 בשם	 תודתי,	 כך	 ועל	 שירותים	 במגוון	 שב''ס	 את	
של	 הפנאי	 תרבות	 את	 ולשפר	 לטייב	 נצליח	 שביחד	 ומאחל,	

הסוהרים.
את	 לחזק	 מבקש	 אני	 ישראל	 למדינת	 ה-62	 שנת	 לקראת	
שליט	 גלעד	 של	 להחזרתו	 ברכה	 ולשלוח	 במלאכה	 העוסקים	

לחיק	אביו	ואימו.

בית	סוהר	דמון	למען	
הקהילה

יו"ר	סניף	דמון	מוניר	פרחאת

ביום	2-03-10	סניף	דמון,	משמרת	ב',	יצאו	הסוהרים	לפעילות	
למען	הקהילה	וביצעו	עבודות	תיקון	וצבע	בביתי	קשישים	בדלית	

אל	כרמל,	בפיקודו	של	מישר	דוד	עזרן.

בית	סוהר	דמון	צועד
פרחאת	מוניר							

סניף	דמון	יצא	ביום	31-3-10	לצעדה		באזור	הכרמל,	יחד	עם	
בני	משפחותיהם		בצעדה	הראשונה	מסוגה	.

דמון,	 ביס"ר	 סגל	 עם	 ביחד	 המפקד	 הצעדה,	 הצלחת	 לאור	
מברכים	את	נשיאות	איפ"א		ישראל,	מנכ"ל	הארגון		והמזכירות	

ותודה	על	הכול	.

תג”ד אשר וקנין
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חשיבותה 
של תזונה 

נכונה
רס"מ	רונן	בן	שושן		נטרופת				
משטרת	ישראל	משופעת	באנשי	מקצוע	
בהכרח	 לא	 ומגוונים,	 שונים	 מתחומים	
רס"מ	 את	 קלאסיים.	 נושאים	משטרתיים	
בן	שושן	פגשנו	בבקרה	באילת	והצענו	לו	
לשתף	בידע	שלו	את	כלל	חברי	איפ"א.																																																							

ביכולתה	 כי	 האמינו	 רב	 לא	 זמן	 לפני	 עד	
יכולת	 להעניק	 המודרנית	 הרפואה	 של	
פתרון	 מציאת	 וכי	 המחלות	 לרוב	 ריפוי	

לכולן	היא	עניין	של	זמן.
כבלתי	 התגלתה	 זו	 יכולת	 הזמן	 עם	
מציאותית	וההכרה	בכך	הובילה	מחקרים	

לתחום	של	מניעת	מחלות.
תחום	מניעת	המחלות	כיום,	בעל	חשיבות	
עליונה	והתזונה	מהווה	מרכיב	מרכזי	בו.
נכונה	 צריכה	 באמצעות	 	 כי	 היום	 ברור	
לשלוט,	 יכול	 אדם	 מזונות	 של	 ומאוזנת	
בריאותו	 בריאותו.	 במצב	 רבה,	 במידה	
הגופניות,	 תכונותיו	 כל	 כמו	 אדם	 של	
תוצר	 היא	 והנפשיות,	 האינטלקטואליות	
לבין	 סביבתיים	 	 גורמים	 בין	 שילוב	 של	
הסביבתיים	 הגורמים	 תורשתיים.	 גורמים	
הוא	 שהעיקרי	 האדם,	 של	 בשליטתו	 הם	
להשפיע		 אפשר	 שבאמצעותה	 	 התזונה,	
החל	 האדם,	 גוף	 של	 רבים	 תפקודים	 על	
משלב	הביצית	והזרע	דרך	שלבי	הגדילה	

ותפקודי	הגוף	בגיל	מאוחר	יותר.
חומרי	המזון	הנקלטים	בגוף	נוטלים	חלק	
המתרחשים	 פיזיולוגים	 תהליכים	 בשלל	
ואיברים,	 רקמות	 בניית	 תאים,	 בניית	 בו:	
הגוף	 אנרגיה	הדרושה	לתפקודי	 אספקת	
המתרחשים	 הכימיים	 התהליכים	 וויסות	
כי	 ידוע	 התורשתיים	 הגורמים	 לגבי	 בו.	
רחוק	 הלא	 בעתיד	 אך	 בשליטתנו,	 אינם	
גנטיים	 סמנים	 לזהות	 היכולת	 תהיה	
הגורמים	למחלות	ואז	תתאפשר	התאמת	
לתכונות	 בהתאם	 שתהיה	 נכונה	 תזונה	
הפיזיולוגים	 והצרכים	 התורשתיות	

והספציפיים	של	אותו	אדם.
פועלת	 המודרני	 בעולם	 המזון	 תעשיית	
עם	 אינטרסים	 בניגוד	 ולעיתים,	 לרעתנו	
מזון	 צריכת	 מעודדת	 התעשייה	 הפרט.	
נמוך,	 תזונתי	 ערך	 ובעל	 קלוריות	 עתיר	

ברוב	המקרים.

חשיבות הסיבים התזונתיים 

מהם	סיבים	תזונתיים	בכלל	?
סוכרים	 רבי	 הם	 התזונתיים	 הסיבים	 רוב	
בעצם	לא	עמילניים	,	שמקורם	בצומח	.
מתפרקים	 אינם	 התזונתיים	 הסיבים	
אנזימי	 בשל	 האדם	 במעי	 במלואם	
חלקם	 	 לפרקם.	 מסוגלים	 שאינם	 עיכול	
מתפרקים	בפירוק	מלא	או	חלקי,	בשונה	
למשל,	 הפרות	 כמו	 אחרים	 חיים	 מבעלי	
גם	 מפרקים	 העיכול	 אנזימי	 שאצלם	
סיבים	תזונתיים.	הסיבים	התזונתיים	אינם	
מספקים	שום	ערך	תזונתי,	במובן	המקובל	
האדם	 גוף	 בפעילות	 משתתפים	 ואינם	
בשום	פעולה	מטבולית	לבנייה	או	לזירוז,	
תפקידם	 אך	 והמינרלים,	 הויטמינים	 כמו	
לא	פחות	חשוב.	הסיבים	מחולקים	לשתי	
שאינם	 ואלו	 במים	 המסיסים	 קבוצות:	
מסיסים	במים.	הלא	מסיסים	במים	כוללים	
את	התאית,	הבונה	את	דפנות	הצמחים.
נמצאים	בעיקר	בחיטה	ומוצריה	ובקליפות	
של	ירקות	ופירות.	המסיסים	במים	נמצאים	
בעיקר	בחלק	התוך	תאי	של	הצמח	ומצויים	
שיבולת	 קטניות,	 ירקות,	 בפירות,	 בעיקר	

שועל	ומוצריה.

תפקידי הסיבים התזונתיים
לטיפול	 עזר	 כלי	 הם	 בעצם	 הסיבים	
יש	 	 השפע	 בחברת	 	 מטבוליות.	 בבעיות	
להם	תפקידים	רבים	ומגוונים,	אך	קיימים	

חמישה תפקידים עיקריים הידועים :
•שיפור	תהליך	העיכול. 	

•הורדת	רמת	הכולסטרול	בדם. 	
של	 בדמם	 הגלוקוז	 רמת	 •הורדת	 	

סוכרתיים.
•מניעת	סרטן	המעי	הגס. 	

•סיוע	ברמה	של	תפריט	דל	קלוריות. 	

נמנה את חמשת התפקידים 
בהרחבה:

האדם	 במעי	 העיכול:  תהליך  של  שיפור 
הסיבים		יוצרים	נפח	צואה	ומרככים	אותה	
ובשל	כך	מסוגלים	ליצור	מצב	של	הקלה,	
הלא	 הסיבים	 	 עצירות.	 של	 במקרים	
בפירות	 חיטה	 במוצרי	 המצויים	 מסיסים	

וירקות	עושים	את	עיקר	העבודה.	
את	 מגדילים	 מתפרקים,	 שאינם	 הסיבים	
נפח	המזון	ובכך	יוצרים,	התרוקנות	מהירה	

יותר	של	המעיים.
בדם:	מחקרים	 הכולסטרול  ריכוז  הורדת 
המסיסים	 בעיקר	 הסיבים,	 כי	 מעלים	
במים,	כמו	שיבולת	שועל,	קטניות	ופירות,	
את	 משמעותי	 באופן	 להוריד	 מסוגלים	
עיקר	 בדם.	 	15% ב-	 הכולסטרול	 רמת	
הכולסטרול	 על	 מתבצעת	 הפעילות	
זו	 לתופעה	 העיקרי	 ההסבר	  .LDL 	 הרע	
המרה	 לחומצות	 נקשרים	 שהסיבים	 היא,	
סילוקן	 את	 ומגבירים	 העיכול	 שבמערכת	

מקורם	 מרה	 חומצות	 כידוע,	 מהגוף.	
בכולסטרול	המשמש	חומר	מוצא,	וסילוקן	
יצירתן	מחדש	 מהכבד	מגביר	את	תהליך	
ועקב	כך	מורידים	את	רמת	הכולסטרול.
נמצא	 בדם:	 הגלוקוז  ריכוז  הורדת 
מחקרית	כי	תפריט	עתיר	סיבים	ופחמימות	
של	 מצבם	 את	 משפר	 בשומנים,	 ודל	
	2 מסוג	 סוכרתיים	 בעיקר	 הסוכרתיים,	

סוכרת	המבוגרים.
כמו	 מזרזת,	 הסיבים	 נוכחות	 כי	 סבורים	
וכך	 במעי	 המזון	 מעבר	 את	 שאמרנו,	
מאיטה	את	קצב	ספיגת	הפחמימות	לדם	

ואף	מפחיתה	אותה.
סרטן	 סוג	 הגס:	 המעי  סרטן  מניעת 
המערבי.	 בעולם	 והקשים	 מהחמורים	
נוצר	כתוצאה	מחיי	הוללות	בתחום	המזון	
דלת	 תזונה	 כי	 נמצא	 המודרני.	 בעולם	
המעלה	 זו	 היא	 בשומנים	 ועשירה	 סיבים	
כי	 סבורים	 	 במחלה.	 לחלות	 הסיכוי	 את	
עצם	קיומם	של	הסיבים	במעי	הגס	יוצרת	
מסרטנים	 חומרים	 גריפת	 של	 פעולה	
היושבים	על	המעי	וסילוקן	מהמקום.

סיוע בשמירת תפריט דל אנרגייה:	עצם	
הסיבים	 של	 בעזרתם	 למזון	 נפח	 הוספת	
ללא	 שובע	 תחושת	 קיימת	 שהזכרנו	 כפי	
ניכרת	של	אנרגיה.	בשל	הארכת	 תוספת	
שהותו	של	המזון	בקיבה	מסייעת	לתחושת	
השובע	במנגנון	של	חיישני	קיבה	למוח.

המלצות לצריכת סיבים תזונתיים: 
התפריט	המערבי	כולל	בתוכו	12	גר'	

סיבים	לעומתם	של	הצמחונים	שצורכים	
ביום	50-30	גר'	סיבים.

גר'	 	35-20 על	 מדברת	 כיום	 ההמלצה	
את	 להכפיל	 מומלץ	 ולסוכרתיים	 ליום	
הכמות	ליום.אך	אנשים	הסובלים	ממחלות	
קוליטיס	 או	 קרואן	 כמו	 העיכול	 דרכי	 של	
למשל,	רצוי	להמעיט	בצריכה	של	סיבים	
קשיותם	והסיכון	לגרום	לחסימת	מעי.

תחום מניעת המחלות "
כיום, בעל חשיבות 

עליונה והתזונה מהווה 
מרכיב מרכזי בו.

ברור היום כי  
באמצעות צריכה 

נכונה ומאוזנת של 
מזונות אדם יכול 

לשלוט, במידה רבה, 
במצב בריאותו.
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כמו	בכל	שנה,	לאירועים	המרכזיים	יסובסדו	בן	או	בת	הזוג.
תקציבי	 סיוע	 ויינתן	 איפ"א	 לחברי	 מסובסדים	 הללו	 האירועים	

להיסעים	מתקציב	הסניף	ומתקציב	תרבות.	
בתקציב	 לסייע	 נמשיך	 הקודמות,	 השנים	 למתכונת	 בהמשך	
לנשפים,	תוך	כדי	שאיפה	של	איחוד	מספר	סניפים	לנשף	אחד	
סבסוד	 וכן	 ובשפלה	 במרכז	 בצפון,	 ההצלחה	 לאור	 וזאת	 גדול	
סופ"ש,	 למופעים,	 להצגות,	 כרטיסים	 צימרים,	 אטרקציות,	
כנפי	משק	 בוקר.	באמצעות	אתר	ההטבות	של	חברת	 ארוחות	

מומלץ	להיכנס	לאתר	וליהנות	מהפעילויות	המסובסדות.	
שיתוף	 למטרת	 וקרנות	 הגמלאים	 איגוד	 עם	 פגישה	 נקיים	 אנו	
פעולה.	נשפים,	אירועים	למשפחות	ומקווה	מאוד	שהזיווג	יצליח	
מוזלים,	 תרבות	 מאירועי	 ייהנו	 המשפחות	 ובני	 שהחברים	 כדי	

לאחר	הפגישה	נוציא	נוהל	מסודר	על	שיתוף	הפעולה.

חברי איפ"א שמעוניינים לעזור או להציע הצעות ניתן לעשות 
או   03-6833442 ל-  איפ"א  למזכירות  פקס  באמצעות  זאת 

להתקשר לרכז התרבות בטלפון 052-2491376.

אני	תקווה	שנזכה	גם	השנה	בשיתוף	פעולה	לרווחת	חברי	איפ"א	
ובני	משפחותיהם.																																																																																	
מיו"ר	הסניפים	והפעילים	כמו	בשנת	2009,	ומקווה	לראות	כמה	

שיותר	חברי	איפ"א	ובני		המשפחות	באירועים,	זו	המטרה.
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יהושוע	לויה	רכז	תרבות
התרבות,	 בתחום	 	2010 לשנת	 העבודה	 בתוכנית	 שהוגדר	 כפי	
באיפ"א,	 הסניפים	 של	 ביקוש	 פי	 ועל	 פעילים	 בכנס	 שאושרה	

להלן תקציר הפעילויות המתוכננות: 
ארצית:	 בפריסה	 משפחה	 ימי	 יתקיימו	 אוגוסט	 חודש	 במהלך	
צפון,	דרום	ומרכז.		בשפיים,	חוף	גיא	ובאשקלונה,	בשילוב	אומנים	
לילדים	ולמשפחה,	הפעלות	לילדים	במהלך	כל	היום	תוך	שילוב	

בפעילויות	המשפחתיות,	חלוקת	שי	לכל	ילד.

אירועים מרכזיים של איפ"א
בבנייני	האומה	בירושלים	-	בסימן	יום	ירושלים.

במרכז	לאומנויות	הבמה	בבאר-שבע.
האירועים	יערכו	במתכונת	של	השנים	קודמות,	בכל	אירוע	יהיה	

אומן	מרכזי	וסטנדאפיסט		)שיקבע	בהמשך(.
תוכנית	 להצגת	 סניפים	 יו"ר	 כנס	 יערך	 התוכנית,	 במסגרת	
לאחר	 ולגמלאים.	 הסדירים	 לסניפים	 המתוכננים	 האירועים	
שתאושר	התוכנית,	יפורסמו	פלקטים	ופליירים	ליחידות,	למועדוני	

הגמלאים		ובביטאון	איפ"א	.

יו"ר	 באמצעות	 תעשה	 לאירועים	 כרטיסים	 ושיווק	 מכירה	
איפ"א	 מנת	שחברי	 על	 פעולה	 בשיתוף	 הסניף,	 וועד	 הסניפים,	
יוכלו	להשתתף	באירועים	המרכזיים	ובימי	המשפחה	הסגורים.

יהושע לויה
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והצעות	תתקבלנה	בברכה.

טורניר קט-רגל 
השנה	הוחלט	להוציא	קבוצה	לייצג	את	איפ"א	בטורניר	קט-רגל	
בחו"ל,	על	פי	הגרלה.	כאשר	יש	כוונה	להוציא	כל	שנה	קבוצה	
בהגרלה,	 זכה	 השנה	 ומג"ב.	 שב"ס	 כולל	 אחר,	 ממחוז	 אחרת	
המחוז	הדרומי	והוא	ייצג	את	איפ"א	בטורניר	שיתקיים	בברצלונה	

בין	התאריכים	8-11/7/10.
	

בנוסף	לכך	אנו	מקיימים	את		טורניר	הקט-רגל	המסורתי,	לזכרו	
של	גבי	וכסברגר	ז"ל,	בהשתתפות	כל	מחוזות	מ"י,	שב"ס	ומג"ב.	
באילת.	 לספורטיאדה	 תיסע	 השני	 במקום	 שתזכה	 הקבוצה	
הקבוצה	שתזכה	במקום	הראשון	תייצג	את	איפ"א	בטורניר	קט-

רגל	בהולנד	בין	התאריכים	11-15/10/10.

חדשות ספורט מהעולם
תיערך	 ב-24-27.6.10	
בסרביה,	 קט-רגל	 אליפות	
גביע	וידווודאן	2010,	פתוחה	
לכל	חברי	איפ"א	בעולם.

	2010 ביולי	 ה-8-10	 בין	
בפולין.	 השוטר	 יום	 יערך	
שני	 שלחנו	 שעברה	 בשנה	
וגמלאי.	 במדים	 שוטרים	
חגיגי	 מצעד	 כולל	 האירוע	

בסלופסק	שבפולין.
באותה	שנה	ב-9	לספטמבר	
יחגגו	בפולין	700	שנים	לעיר	
במדים	 ושוטרים	 פוליס	
ולמצעד	 לאירוע	 מוזמנים	

החגיגי	במקום.
אליפות	 תיערך	 בהולנד	
סגורים	 במקומות	 רגל	 קט	
	)11-15( 	2010 באוקטובר	

השתלבות 
בפעילות 

ספורט 
בינלאומית

גל	שרון	רכזת	ספורט	וסגנית	נשיא	איפ"א	
עולמי

כמי	שמופקדת,	בין	היתר,		על	תחום	הספורט	בנשיאות	העולמית,	
אני	מגלה	עולם	שלם	של	פעילות	בכל	המדינות	החברות	בארגון,	
ובעיקר	באירופה.	תחרויות	כדור-רגל,	קט	רגל,	מרוצי	אופנועים,	
מסוגים	 תחרויות	 שוטרים,	 של	 אולימפיאדות	 אופניים,	 מכוניות,	

שונים,	צעדות	ומסעות.
הקשרים	בין	סניפי	איפ"א	בעולם,	מאפשרים	עדכונים	וסיוע	הדדי	
באירועים	גדולים	כמו	האולימפיאדה,	המונדיאל,	אליפויות	עולם	
להתנדב	 בקשה	 אפילו	 יש	 מהמקרים,	 בחלק	 גדולות.	 ותחרויות	

בסיוע	למשטרה	המארחת.
הנסיעה	 כאשר	 קבוצתית,	 התארגנות	 המקרים,	 ברוב	 התנאי,	

ממומנת	על	ידי	הקבוצה	המסייעת	והמתנדבת.
לגבי	המונדיאל	בדרום	אפריקה,	למי	שחושב	לנסוע,	איפ"א	דרום	
אפריקה	הודיעה	לכל	הסניפים	בעולם,	שלא	תוכל	לסייע	ליחידים	

וקבוצות	לתשומת	לב	מי	שנוסע.
כמו,	 עלומים	 בתחומים	 גם	 מתרחש	 העולמי	 הפעולה	 שיתוף	
עיצוב	בדים.	מסתבר	שבסקוטלנד,	יש	לצבע	ומרקם	הבד	ממנו	
תופרים	את	ה"קילט"	)השמלה	הסקוטית	אותה	לובשים	גברים(,	
משמעות	ואפילו	רושמים	פטנטים	על	סוגי	צבע	ומרקם	וכך	לשנת	

ה-60	לאיפ"א,	אירועים	שיפתחו	ביוני	באנגליה,	נרשם	פטנט	על	
את	 תופרים	 זה	 מבד	 הבינלאומי.	 השוטרים	 ארגון	 שכינויו:	 בד	
של	 שמו	 על	 הנקראת	 הסקוטית,	 הנגנים	 לתזמורת	 השמלות	
ארתור	טרופ,	מייסד	איפ"א.	בד	זה	עומד	לרשות	כל	סניפי	איפ"א	
בעולם,	כך	שכל	מי	שירצה	"קילט"	של	איפ"א	יכול	לפנות	לסניף	

האנגלי.	כך	אולי	נכניס	את	השמלה	למלתחה	הגברית.
מגיעים	 הספורט,	 בתחום	 העתידיים,	 האירועים	 וכל	 מאחר	
ונבחרות	הספורט	השונות,	 לידיעתי,	אדאג	לעדכן	את	הסניפים	
השונות.	 בפעילויות	 וההשתתפות	 המעורבות	 את	 להגביר	 כדי	
בכל	מקרה	אדאג	לעדכן	את	כל	חברי	איפ"א	בישראל	בנעשה	

גל שרון
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ס
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ההולנדים	מציעים	אירוח	מלא	לקבוצות	מחוץ	לאירופה.	)ישראל	
נמצאת	באסיה(.

הספר	 בבית	 לשוטרים	 מרתון	 חצי	 מרוץ	 יערך	 במאי	 ב-28	
איסוף	 כולל	 הפולנים	 חשבון	 על	 אירוח	 בסלופסק.	 לשוטרים	

מגדנסק.
וב-20	 בינלאומית	 ספורט	 בפעילות	 רבות	 משקיעים	 הפולנים	

למאי	תיערך	אליפות	כדור	רגל	בפוזנאן.
בן	 מרינו(	 סן	 )ליד	 בצזנה	 רגל	 קט	 טורניר	 מקיימים	 האיטלקים	
ה-27	ל-30	במאי.	הייחוד	של	טורניר	זה,	שיש	תחרויות	לקבוצות	

של	שוטרות.
ה-	 בין	 זנטה	 באי	 בינלאומי	 רגל	 כדור	 טורניר	 תארח	 יוון	

.1-6.6.10

ט
ר

פו
ס

אחראי 
על 

המנגנון
פייבל	לבון	

אחראי	על	המנגנון

לקראת	 לכהונתה,	 הרביעית	 בשנה	 נמצאת	 איפ"א	 נשיאות	
נובמבר	יתקיימו	בחירות.	אין	ספק	שמאז	הבחירות	לפני	7	שנים,	
בכל	 מהפכה	 הורגשה	 יעקב,	 טרנר	 מר	 	 של	 כהונתו	 תחילת	

התחומי	העשייה	בארגון,	בעיקר	בעבודת	מטה	מסודרת.	
איפ"א,	 מבקר	 בפיקוח	 ונהלים	 למסגרות	 הוכנסו	 הפעילויות	
החיובי	 ביחס	 השינוי	 את	 מרגישים	 אנו	 וכיום	 איפ"א	 יועמ"ש	
בכל	התחומים.	 לאיפ"א	 וגורמים	אחרים	 פיקוד	המשטרה	 מצד	
בנשיאות	העולמית,	סניף	ישראל	זוכה	להערכה	רבה	על	פעילותו.	
בנשיאות	הנוכחית	נבחרה	חברת	הנשיאות,	גל	שרון,	לסגן	נשיא	
ישראל	 איפ"א	 למעמד	 בקשר	 הרבה	 אומר	 וזה	 העולמי	 איפ"א	

בעולם.	

תעודת חבר איפ"א
החלפת	תעודת	החבר	הקיימת	בדומה	לכרטיס	אשראי	מפלסטיק	
כולל	תמונה,	עדיין	על	הפרק	ולא	נרפה	עד	למציאת	פתרון.	אנו	
כולל	תמונה	 קובץ	חברים	 לקבל	 ישראל	 לגורמי	משטרת	 פנינו	
תעודות	 להפיק	 מנת	 על	 ישראל	 הנתונים	של	משטרת	 ממאגר	
ויישלחו	עם	הביטאון.	אני	תקווה	 יוחלפו	פעם	בשנה	 חבר	אשר	
שגם	נושא	זה	ימצא	לו	פתרון	לוגיסטי	שהוא	לא	פשוט,	אך	מאמין	

שנתגבר	עליו.	

מנגנון איפ"א 
משדרגים	 אנו	 אלו	 בימים	 הזמן.	 עם	 צועד	 איפ"א	 מנגנון	 צוות	
לשפר	 מנת	 על	 לטלפונים	 ומענה	 הנתונים	 מאגר	 מערכת	 את	
את	השליטה	והבקרה	בתחום	מאגר	הנתונים	והמענה	הטלפוני	

שנתפס	כשירות	חשוב	ורגיש.	

שיתוף פעולה בין הארגונים תומכי שוטרים
לשיתוף	 יוזמה	 מובילים	 איפ"א	 נשיא	 ובראשם	 איפ"א	 נשיאות	
איגוד	 השוטרים,	 קרנות	 משטרה,	 תומכי	 הארגונים	 בין	 פעולה	
פעילות	 לבצע	 המטרה	 לאיפ"א.	 ושב"ס,	 משטרה	 גמלאי	
להגדלת	 החיסכון	 והפניית	 בהוצאות	 לחסכון	 שתביא	 משותפת	
באותם	 החברים	 ישראל	 משטרת	 ושוטרי	 הגמלאים	 רווחת	
ארגונים.	מפגשים	ראשונים	התקיימו	במשרדי	איפ"א	בהובלתו	
שיגדירו	 סיכומים	 להוצאת	 בתקווה	 אפריל.	 בחודש	 הנשיא	 של	
ובשיתוף	פעולה.	 נקיים	פעילות	מתואמת	 את	התחומים	שבהם	
בארץ,	 נופשים	 שנתיים,	 נשפים	 קיום	 הם:	 העיקריים	 התחומים	
סיורים	חד	יומיים,	שימוש	במתקני	הנופש	ראש	הנקרה	ונעורים	

רגל	 בקט	 ה-11	 האדריאטית	 האליפות	 את	 תארח	 איטליה	
בטראמו	בין	ה-	2-6	ליוני	2010.

תתקיים	 באירופה	 השלישית	 והכבאים	 השוטרים	 אולימפיאדת	
השנה	בספרד	בוולנסיה	בין	ה-7-13	ביוני.

השנה.	 ביוני	 ה-10-13	 בין	 איטליה	 בלב	 יערך	 אופנועים	 מסע	
תחת	הכותרת	גילוי	איטליה	הירוקה.

על	 באנקונה,	 השנה	 תיערך	 לאיפ"א	 בספורט	 איטליה	 אליפות	
מרוצים	 שחיה,	 רגל,	 קט	 ותכלול	 ליוני	 ה-23-27	 בין	 הים	 חוף	

שונים,	ואפילו	תחרות	גלגליות.
לאיפ"א.	 שנה	 	60 לציון	 רגל	 כדור	 אליפות	 מארחת	 בריטניה	

האליפות	תיערך	באוניברסיטת	יורק	ב-17-18	לספטמבר.
העולם	 אליפות	 את	 	2010 באוקטובר	 ב-11-15	 תארח	 הולנד	

בקט	רגל	לשוטרים	באייברגן.
כפי	שאתם	רואים	יש	פעילות	רבה	בעולם,	כל	התחרויות	פתוחות	
של	 אירוח	 יש	 מהתחרויות	 בחלק	 העולם.	 מכל	 איפ"א	 לחברי	
הסניף	המקומי	ובכוונתנו	להיות	חלק	מהעשייה	הגדולה	הזאת.
עולה	 שם	 באירופה,	 לסניפים	 שאין	 קושי	 יש	 ישראל	 לאיפ"א	
אצלנו	 שכנה.	 במדינה	 לתחרות	 ומגיעה	 אוטובוס	 על	 קבוצה	
כל	 את	 להכיר	 חשוב	 ולכן	 יקר	 יותר	 ואף	 מורכב	 יותר	 קצת	 זה	
הפעילות.	חשוב	לבחור	את	האירועים	אליהם	אנו	רוצים	לשלוח	
ספורטאים,	כיחידים	וכקבוצות.	יש	גם	אפשרות	להתארגנות	על	
חשבון	החברים,	בסיוע	של	איפ"א,	בתקווה	שנצליח	לשבור	את	
מחסום	המרחק	והעלויות	ולהוציא	כמה	שיותר	חברים	לתחרויות	

בעולם.

פייבל לבון

מאי 442010



המשך	בעמוד	הבא...

ובתיאום	 מוזלים	 במחירים	 אוטובוסים	 קבלת	 מוזלים.	 במחירים	
עם	קרנות	השוטרים.	

חיזוק הקשר בין נשיאות איפ"א למחוזות משטרת 
ישראל ושב"ס

מחוזות	 עם	 מפגשים	 יזמה	 השנה	 תחילת	 מאז	 איפ"א	 נשיאות	
מ"י,	שב"ס	במטרה	לתיאום	הפעילות	של	איפ"א	עם	המחוזות	
ותמיכה	בשוטרים	בתרבות	הפנאי	 לצורך	הרחבת	סל	התרבות	
טרנר	 מר	 בראשות	 איפ"א	 נשיאות	 מקיים.	 שאיפ"א	 בתחומים,	
התקבלה	ע"י	המארחים	בקבלת	פנים	הראויה	להערכה.	עד	כה	
התקיימו	מפגשים:	בנציגות	שב"ס,	מחוז	מרכז,	במחוז	הדרומי,	
המחוזות.	 לכל	 להגיע	 המטרה	 מג"ב.	 במפקדת	 ש"י,	 במחוז	
שב"ס	 בנציבות	 עבודה	 שנת	 לסיכומי	 הוזמנה	 איפ"א	 נשיאות	
לתגובות	 שזכה	 דבר	 נציגות,	 הייתה	 סיכום	 בכל	 מ"י.	 ומחוזות	
חיוביות	והידק	את	הקשר	בין	איפ"א	למחוזות.	במקביל,	נשיאות	
במפגשים	 הסניפים	 יו"ר	 עם	 מפגשים	 ליזום	 תמשיך	 איפ"א	
אירוע	 בכל	 עצות	מהפעילים	 ושמיעת	 מידע	 להעברת	 מרוכזים	
שהסניף	יוזם	מנגנון	איפ"א	יטפל,	שבכל	מקום	שהנשיאות	תוזמן	

תהייה	נוכחות	מכובדת	של	הנשיאות.	

צוות מנגנון איפ"א 
את	 עושה	 ומקצועי,	 מצומצם	 אדם	 כוח	 המונה	 המנגנון,	 צוות	
בנשיאות	 שהרכזים	 התחומים	 בכל	 ומטפל	 במסירות	 עבודתו	
יוזמים	על	פי	תפקידם	בתחומי	משלחות.	נסיעות	בארץ	ובחו"ל,	
אירוח	משלחות,	סיורי	מורשת,	פרוייקט	השי	השנתי,	פעילות	מול	
יו"ר	הסניפים	בכל	תחום	בו	מבקשים	את	שירותי	המנגנון	וזוכים	

לשיתוף	פעולה	והערכה.	
אנו	תקווה	שבשנה	זו	שבה	מחכים	לנו	משימות	מרובות	ועשייה	
איפ"א	 מנכ"ל	 בראשות	 איפ"א	 מנגנון	 התחומים	 בכל	 מאומצת	
ימשיכו	באותה	מסירות	להצלחת	כל	העשייה	של	הרכזים	ויביאו	
את	הארגון	להישגים	בדגש	על	רמת	השירות,	אדיבות	ומקצועיות	

כפי	שהם	עושים	ויעשו	בעתיד.	

ים המוות, 
חיים חדשים

כתב	וצילם	דוד	עידן	]קצין	זיהוי	פלילי	בדימוס[
E.IPAS	ישראלי	צילום	אמן	תואר	בעל

AFIAP.	בינלאומי	צילום	ואמן

ים	המלח	זכה	השנה	לעדנה	מחודשת,	אחרי	13	שנים	שהמפלס	
ועמה	 הנוכחית	 הגשמים	 שנת	 בממוצע,	 לשנה	 במטר	 ירד	
השיטפונות	העלו	השנה	את	מפלס	המים	בשמונה	סנטימטר!!		
ובנפח	המים	שלו,	התקווה	שהיא	 בגודלו	 עליה	חדה	בהתחשב	
מפני	 המתמשכת	 גסיסתו	 את	 ותעצור	 הירידה	 קצב	 את	 תאט	

התייבשות	מוחלטת.
טוניק	 הנודע	 האמריקאי	 הצלם	 כי	 התבשרנו	 מכך,	 להבדיל	

ספנסר,	הידוע	בצילומי	העירום
תל	 ]ובנמל	 המלח	 בים	 בחר	 ציבוריים	 בשטחים	 שלו	 ההמונים	
אביב[	כאתרי	צילום	בו	יצטלמו	גברים	ונשים	בעירום	מלא.	צוות	

מטעמו	יצא	לשוטט	ולבחור	את	אתרי	הצילום
וקומפוזיציה,	 פרספקטיבה	 תאורה,	 צילום,	 זוויות	 בחינת	 תוך	

שיעניקו	לצילום
מימד	משמעותי	ואומנותי,	ויותירו	את	"טביעת	האצבע"	של	טוניק	
כאל	 האנושי	 הגוף	 אל	 מתייחס	 הוא	 לתפיסתו,	 עליהם.	 ספנסר	

אלמנט	פיסולי	המשתלב	
או	 האורבאני	 	 בנוף	
העירום	 הטבע.	 באיתני	
בעל	 להיות	 חדל	 ההמוני	
הצילום	 בזמן	 מיני,	 אופי	
נשים	וגברים	מתערבבים	
לסמל	 להיות	 והופכים	
אנושי,	לגוף	מפוסל	שהוא	
נושא	 הצלם.	 ביד	 חומר	
זה	סביב	צילומי	ים	המלח	
מאחר	 פתוח	 עדין	 נותר	
התנגדויות	 מעורר	 והוא	
ומחלוקות	של	דעות	ודת.
המלח	 ים	 בחירת	
עשויה	 הצילום	 לפרויקט	
לעלות	את	המודעות	אליו	
הייחודיות,	 תכונותיו	 ואל	
חשיבות	 לו	 ולהעניק	

כאתר	טבע	מוגן	ובעל	ערך	עולמי.
ים	המלח,	 נוספת	למעמדו	של	 זה,	מתווספת	חשיבות	 כל	 לצד	
הוא	הגיע	לגמר	על	התואר	"שבעת	פלאי	עולם	הטבע"	החדשים,	
זאת	ביחד	עם	עוד	27	אתרים	בעולם	בהם	איי	גלאפגוס,	הגרד	

קניון	והאיים	המלדיביים.
ליבם	 על	 	2011 שנת	 עד	 יתמודד	 בעולם	 ביותר	 הנמוך	 המקום	
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פרשנות חוזה
חיים	קנת	עו"ד	יועץ	משפטי	איפ"א

למה מחייבת התחייבות?

בפירוש	ההתקשרות	 חוסר	הבנה	 נתקלנו	לאחרונה	בבעיה	של	
שקיימת	בין	איפ"א	-	ישראל,	לבין	חברת	כנפי	משק,	אשר	עימה	
והטבות	 בילויים	 נסיעות,	 אירועים,	 לביצוע	 היתר	 בין	 התקשרנו	

לחברי	איפ"א.	
ומערכת	 אתר	 להקים	 משק,	 כנפי	 חברת	 התחייבה	 כן,	 כמו	
אינטרנטית	ולשווק	ולפרסם	באתר	האינטרנט	ובביטאון	איפ"א,	

תמורת	תשלום.	
ולא	 להתקשר	 שלא	 היתר,	 בין	 איפ"א	 התחייבה	 זה,	 בהסכם	
ולא	 בתוקף,	 זה	 הסכם	 עוד	 כל	 אחרת,	 תיירות	 חברת	 לפרסם,	
באיפ"א,	 הגורמים	 כל	 את	 להנחות	 וכן	 החברה	 ידי	 על	 הופר	
שכל	הפעילות	כמפורט	בהסכם	זה,	תתבצע	באמצעות	החברה	

בלבד.	
את	 לספק	 משק,	 כנפי	 חברת	 בנוסף,	 התחייבה	 בתמורה	
שניתן	 ביותר	 הזולים	 במחירים	 איפ"א	 לחברי	 הנ"ל	 השירותים	
ובתנאים	מסוימים	להציע	לחברי	איפ"א	את	השירותים	במחירים	
זהים	להצעות	של	חברות	אחרות	ובלבד	שמדובר	באותה	חבילת	

נופש,	ובאותם	פרמטרים	המרכיבים	את	חבילת	הנופש.	
והקמת	מערכת	 הון	עתק	בפרסום	 כנפי	משק	השקיעה	 חברת	
אינטרנטית	לחברי	הארגון	ולביצוע	מחויבויותיה,	על	פי	ההסכם	
למרות	 וכדומה.	 איפ"א	 אירועי	 ארגון	 משלחות,	 וקבלת	 הוצאת	
זאת,	אנו	נתקלים	מידי	פעם	בחברים,	אשר	לטענתם	ניתן	להשיג	

מחירים	זולים	יותר	או	תנאים	טובים	יותר.	

וקולותיהם	של	כמיליארד	אנשים	בעולם.

לכן	ניתן	עדין	להשפיע	ולהצביע	בעד	ים	המלח	באמצעות	אתר	
WWW.NEW7WONDERS.COM	ובאתר	התיירות.	משרד

סיכויו	של	ים	המלח	גבוהים	להתקבל	לנבחרת	מכובדת	זו,	אולי	
ולהגן	עליו	 ואבדון	 ולהציל	אותו	מכליה	 בחירתו	תאפשר	לשמר	

מפני	כרישי	נדל"ן,	הון	ופוליטיקה.	
הצלת	ים	המלח		היא	משימה	עליונה	בחשיבותה,	שמירה	והגנה	
על	ערך	טבע	יקר	זה	צריכה	לעמוד	בסדר	עדיפות		לאומי,	ראשון	

במעלה.
וסגידה	 ומעורר	השראה	 ים	המלח	הוא	מיוחד	 וייחודו	של	 	 יופיו	

ליופי	העמוק	של	הטבע	ולעוצמתו.
במספר	 זה,	 בראשיתי	 ליופי	 קטן	 חלק	 להדגיש	 אפוא	 בחרתי	

צילומים,	וכתיבת	שיר:

עשירי	 במימיו	 גופנו	 את	 להפקיר	 הוא	 עכשיו,	 שנותר	 מה	 כל	
המינרלים	של	ים	המלח	,להתבונן	בנופי	ההרים	בעיניים	עצומות	

לרווחה,	אך	בשום	פנים	ואופן	לא	להביט	אחורה,	
כאשת	לוט...

במקום הנמוך ביותר בעולם"
מיתר הדממה נמתח

בין הר לים
כאן המקום

לקרוא משירי יהודה עמיחי
שהמילים אצלו הן

בלב יחיד
ובגוף רבים.

עו”ד חיים קנת ע
ב

צ
ת 

בו
ת

כ
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לפרש	 שיש	 וקובע	 המשפט(	 )בית	 המפרש	 בא	 כאן,	 להגשים.	
שנקשרה	 העסקה	 של	 ומהותה	 אופייה	 לפי	 הצדדים	 כוונת	 את	
ההסכם,	 מסוג	 הצדדים,	 בין	
מההיגיון	שעומד	מאחוריו	ומלשונו	
וכן	מהשיקולים	של	היגיון		ויעילות	
עסקית	ושיקולי	שכל	ישר	של	אנשי	

עסקים	סבירים	והוגנים.

בית	 פרש	 זה	 דין	 בפסק	 למעשה	
החוק	 לשון	 את	 העליון	 המשפט	
לפרש	 אנו	 באים	 כאשר	 כי	 וקבע,	
שני	 למבחן	 עוד	 נזדקק	 לא	 חוזה,	
כלומר,	 נהוג,	 היה	 אשר	 השלבים,	
במועד	 הצדדים	 כוונת	 הייתה	 מה	
הנסיבות	 היו	 ומה	 החוזה	 עריכת	
שהביאו	לכריתתו,	ושלפיה	ההפניה	
לנסיבות	אפשרית	רק	מקום	שאין	
בחוזה	עצמו	כדי	להצביע	על	אומד	
מבחן	 אלא,	 הצדדים.	 של	 דעתם	
לנסיבותיו	 החוזה	 מלשון	 פוסקת	 בלתי	 תנועה	 ובו	 חד-שלבי,	
החיצוניות,	תוך	יצירת	חזקה	הניתנת	לסתירה,	כי	תכלית	החוזה	
היא	זו	העולה	מלשונו	הרגילה	של	החוזה.				בית	המשפט	למעשה	
העמיד	עצמו	כפרשן	לשון	החוזה,	וקביעת	התכלית,	מה	הייתה	
מה	 תחילה	 לבחון	 יש	 החוזה.	 את	 ערכו	 כאשר	 הצדדים,	 כוונת	
באמת	הייתה	כוונת	הצדדים,	מתוך	לשון	החוזה	עצמו.	רק	לאחר	
מכן	יש	לבחון	מה	הייתה	כוונת	הצדדים	מנסיבות	חיצוניות,	אשר	
הביאו	את	הצדדים	לכריתת	החוזה.	אל	לו	לבית	המשפט	לסטות	
מזכותו	של	עורך	החוזה	להביע	את	כוונתו	האמיתית	וליתן	פירוש	
הצדדים	 בין	 משותפת	 הסכמה	 אין	 כאשר	 רק	 למעשה	 אחר.	
מידה	 אמות	 על-פי	 החוזה	 לשון	 את	 לבחון	 נאלץ	 אנו	 לחוזה,	
האמיתית	 הכוונה	 את	 לחקור	 המשפט	 בית	 על	 אובייקטיביות.	

והמשותפת	של	הצדדים.	
כאשר	קימת	אי	בהירות	בפירוש	חוזה,	בין	לשון	החוזה	לבין	כוונת	
עורכיו,	הרי	כוונתם	המשותפת	של	הצדדים		היא	הקובעת.	מגמת	
המפרש	היא	לבחון	באמת	את	לשון	החוזה	ולהגיע	לחקר	הכוונה	
תגבר	 שבהם	 מקרים	 ייתכנו	 לפיכך,	 הצדדים.	 של	 האמיתית	
המילולית,	 פרשנותו	 פני	 על	 החוזה,	 של	 התכליתית	 הפרשנות	
והוא	כאשר	הקשר	הדברים	מצביע	על	כוונה	שונה	מזו	העולה	מן	
המילים	כפשוטן.	אין	הפרשן	רשאי	להכניס	שינוי	בלשון	החוזה.	

השינוי	צריך	להיעשות	על-ידי	הצדדים	שערכו	את	החוזה.	

האם הזול, הוא באמת זול?
יום	של	כל	אחד	מאיתנו,	אנו	נתקלים	בבעיה	של	אי	 בחיי	היום	

עם	 שהסכמנו	 לדבר	 הסכמה	 אי	 או	 הבנה,	
אחר,	כאשר	אנחנו	סוברים	שהפירוש	צריך	
סובר	 שכנגד	 שהצד	 בעוד	 כזה,	 להיות	
שהפירוש	צריך	להיות	אחר.	מילים	אחרות,	
או	 חוזה,	 לפרש	 כיצד	 בבעיה	 נתקלים,	 אנו	
החוזה,	 לשון	 את	 לפרש	 כיצד	 נכון,	 יותר	

שנערך	בינינו	לבין	הצד	שכנגד.
"חוזה",	מוגדר	כהתקשרות	חוזית,	הסכם	בין	
צדדים,	שבו	צד	אחד	מתחייב	לעשות	משהו	
בתמורה	 השני,	 הצד	 למען	 חוקית,	 מבחינה	
או	שלא	בתמורה.	לשון	ההתקשרות	החוזית,	
ספק,	 ידי	 על	 בעבורנו,	 שנערך	 או	 שערכנו	
מוכר,	משכיר	דירה	ועוד.	זה	יכול	להיות	חוזה	
החוזים	 חוק	 יום.	 יום	 של	 חוזה	 או	 מקצועי	
)חלק	כללי(	התשל"ג	1973,	קובע,	כי	חוזה	

נכרת,	בדרך	של	הצעה	וקיבול.	
צד	אחד	מציע	דבר	מה	לצד	השני	וכשהצד	

נכנסים	 אנו	 כאשר	 לדוגמא,	 בניהם.	 חוזה	 נכרת	 מקבלו,	 השני	
הלחם	 את	 מציע	 הזבן	 לחם,	 כיכר	 לרכוש	 כדי	 מכולת	 לחנות	
למכירה	ואנו	מחליטים	לרכוש	אותו	ומביעים	הסכמה	והתמורה	
הינה	התשלום	בעבורו.	חוזה	נועד	למעשה	להביא	לידי	ביטוי	את	
ההסכמות	בין	הצדדים	לחוזה.	הבעיה	העיקרית	מתחילה,	כאשר	
אחד	הצדדים	טוען,	כי	לפי	לשון	החוזה	היא	כזו,	בעוד	שהצד	השני	
אינו	מסכים	איתו	וטוען	אחרת.	כאן	נכנסת	בעיית	הפרשנות	של	
לשון	החוזה.	סעיף	25	א’	לחוק	החוזים-	]חלק	כללי[	התשל"ג	
1973,	קובע	שחוזה	יפורש	לפי	אומד	דעת	הצדדים,	כלומר	מה	
הייתה	כוונת	הצדדים,	כאשר	כתבו	את	החוזה	ו/או	בהעדר	יכולת	
החוזה,	 כתיבת	 במועד	 הצדדים	 כוונת	 הייתה	 באמת	 מה	 לבחון	

יפורש	החוזה	לפי	הנסיבות	החיצוניות,	שהובילו	לכריתתו.
כלומר,	מה	הנסיבות	אשר	הביאו	את	הצדדים	להסכים	את	אשר	
הסכימו.	אומד	דעת	הצדדים,	למעשה	היא	כוונת	הצדדים,	אשר	
יצרו	את	החוזה.	הלכה	זו	הייתה	נהוגה	עד	שבית	המשפט	העליון	

שינה	את	הלכת	פירוש	החוזים,	בפסק	דין	תקדימי.

ככלל,	חוזה	מתפרש	על-פי	אומד	דעתם	של	הצדדים,	כלומר	מה	
הייתה	כוונת	הצדדים,	כאשר	ערכו	את	ההסכם,	מה	היו	המטרות,	
ערכו	 כאשר	 התכוונו,	 והתכנית	שהצדדים	 האינטרסים	 היעדים,	
את	החוזה.	את	כוונת	הצדדים	לומד	בית	המשפט	מלשון	החוזה	
ומהנסיבות	החיצוניות	לו,	כגון,	מהלך	המשא	והמתן	בין	הצדדים	
והתנהגותם	לאחר	כריתת	החוזה,	חוזים	אחרים	הקיימים	ביניהם,	
עליו	 ידעו	 שהם	 להניח	 שיש	 או	 להם,	 הידוע	 המסחרי	 הנוהג	
החוזה	 תכלית	 על	 להצביע	 כדי	 בהם	 שיש	 אחרים	 ממקורות	

ומטרתו.	

צד	אחד	 כוונת	 אינו	 אומד	הדעת	הרלוואנטי,	 או	 כוונת	הצדדים	
כוונת	שני	הצדדים,	כאשר	ערכו	 הייתה	 בלבד	לחוזה,	אלא	מה	

את	החוזה.	

למה אתה מתכוון?
כאשר	מתעוררת	מחלוקת	בפירוש	החוזה	וקיים	הבדל	בין	כוונות	
הצדדים	וכוונת	צד	אחד	שונה	מכוונת	הצד	שכנגד,	לא	ניתן	לגבש	
אומד	דעת	סובייקטיבי	משותף	של	שני	הצדדים,	והחוזה	יפורש	
על-פי	תכליתו	האובייקטיבית,	כלומר	לפי	המטרות,	האינטרסים	
נועד	 שנכרת	 החוזה	 מטיפוס	 או	 זה	 מסוג	 שחוזה	 והתכליות,	

"חוזה", מוגדר "
כהתקשרות חוזית, 
הסכם בין צדדים, 

שבו צד אחד מתחייב 
לעשות משהו מבחינה 

חוקית, למען הצד 
השני, בתמורה או 

שלא בתמורה.
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לאונרדו	קלאב	אילת	
ה"כל	כלול"	

בחדרים:	282	חדרים	מרווחים	עם	מרפסות,	חדרי	אמבטיה,	
מיזוג	אוויר,	טלפון,	טלוויזיה	צבעונית	עם	ערוץ	סרטים	פנימי,	

מיני	מקרר,	כספת	ורדיו.
חניון	 יבש,	 ניקוי	 מכבסה,	 מספרה,	 מזכרות,	 חנות	 במלון:	
ושירותי	שמרטפות	)בתשלום(,	בריכת	שחייה	מיוחדת	ובה	
פארק	מים	ייחודי	המוקף	במפלי	מים,	מועדון	לילדים,	צוות	
בידור.		מידי	יום	בשעות	אחה"צ	תוכלו	להינות	ממזנון	וינאי	

עשיר,	קפה,	תה,	מבחר	מיני	מאפה	ועוגות.

אירוח	כפרי	במרום	גולן
במרום	גולן	40	בקתות	נופש	יפיפיות	הכוללות	חדר	הורים	
מפנק,	סלון	מרווח	עם	טלוויזיה	בלווין	עם	מסך	LCD,	מטבחון	
הכולל	פינת	קפה	ומקרר,	מקלחת	הכוללת	אמבטיית	ג'קוזי,	

הבקתות	מתאימות	לזוג	+3.

מבצע קיץ לחברי איפ”א

קיסר	פרמייר	טבריה	
שפת	 שעל	 הטיילת	 על	 הממוקם	 מודרני,	 פאר	 מלון	
הכינרת.		כל	החדרים	פונים	אל	נוף	הכינרת.		במקום	חנות	
חמת	 בריכת	 סאונה,	 כושר	 מועדון	 מפואר,	 לובי	 מזכרות,	
קיסר	ממעיינות	חמת	גדר.המלון	נמצא	בלב	מרכזי	הבידור	
והקניות	של	טבריה,	ומשמש	נקודת	יציאה	מצוינת	לטיולים	

בגליל	ובסביבה.

מס'	תאריכי	הנופש
לילות

אדם	בחדר	זוגי		
חבר	איפ”א

04-08/07/104	₪	1450
11-14/07/103	₪	930
29/08-01/09/103	₪	999

מס'	תאריכי	הנופש
לילות

אדם	בחדר	זוגי		
חבר	איפ”א

12-15/09/103	₪	830
03-06/10/103	₪	830

המחיר כולל:
• אירוח	3	לילות	ע"ב	חצי	פנסיון	
• עיתון	יומי	בחדרים	

	 • הרצאה	מרתקת	על	ראשית	ההתישבות	בגולן	כולל	
קפה	ועוגה

• ביקור	במפעל	השוקולד	
• ביקור	בכפר	האומנים	וחוות	התבלינים	במושב	אניעם	
• ביקור	במרכז	הקוסמטיקה	הטבעית	אווה	נובה	

	 • ביקור	במפעל	פירות	הגולן	וביקב	בוטיק	הר	אודם	
כולל	טעימות

• הרצאה	על	צמחים	לרפואה	כולל	קפה	ועוגה	
	 • ערב	ריקודי	שנות	ה-60	ושירה	בציבור	כולל	קפה	

ועוגה

המחיר כולל:
• אירוח	3/4	לילות	ע"ב	חצי	פנסיון	
• פעם	אחת	ארוחת	צהרים	למינימום	4	לילות	
• פעמיים	קפה	ועוגה	
• כניסה	לספא	חופשי	
• בקבוק	מים	מינרלים	גדול	בכל	חדר	ביום	ההגעה	
• חלוקים	רחצה	כנגד	פיקדון	

SEA SIDE	אסטרל		מלון
)גלי	אילת	לשעבר(

על	שפת	הים	לחופו	הצפוני	של	מפרץ	אילת	ובמיקום	הטוב	
ביותר	באילת	שוכן	מלון	גלי	אילת.		במלון	המחודש		100	
ואישי,	 נוף	לים,	לובי	מרווח,	שרות	חם	 יפיפיים	עם	 חדרים	
מרכזי	 לכל	 קצרה	 הליכה	 במרחק	 זאת	 וכל	 מעולה	 אוכל	
חדר:	 בכל	 	 אילת.	 בעיר	 והקניות	 האטרקציות	 הבידור,	

טלוויזיה,	מקרר,	מיזוג,	טלפון	,	מייבש	שיער	וכספת.	
ֿבמלון:	לובי	בר,	חוף	ים	צמוד,	חנות	מזכרות.

אדם	בחדר	זוגי		תאריכי	הנופש
חבר	איפ”א

20-24/6/10	₪	1062
27/6-1/7/10	₪	1062
11-15/7/10	₪	1276
8-12/8/10	₪	1578

אדם	בחדר	זוגי		תאריכי	הנופש
חבר	איפ"א

11-15/7/10	₪	1798
18-22/7/10	₪	1682
22-26/8/10	₪	2262

המחיר כולל:
• אירוח	4	לילות	

	" • בסיס	האירוח	"הכל	כלול	

המחיר כולל:
• אירוח	4	לילות		

	. • בסיס	האירוח	חצי	פנסיון	

הערות כלליות:
דמי ביטול	ניתן	לבטל	את	הנופש	עד	שבוע	לפני	היציאה,	

לאחר	מכן	דמי	ביטול	של	לילה	אחד	לחדר.

תנאי תשלום: 
	 • למשלמים	בכרטיס	אשראי	-	עד	10	תשלומים	שווים	

ללא	ריבית	למשלמים	בצ'קים	עד	4	צ'קים.
•המחירים	מותנים	במינימום	40	איש. 	

הסעות:
•המחירים	אינם	כוללים	הסעות 	

•יש	אפשרות	להוסיף	הסעות	בתשלום	נוסף 	

ק
ש

מ
פי 

כנ

לפרטים	והזמנות	בטלפון	03-5656007
www.ipa4u.co.il 
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בורגסכנ
*IBERO STAR	4	מלון

המלון	מדרגת	4	כוכבים	מעולה.	
"SUNNY BEACH	במרכז	ממוקם

70	מטר	מהחוף,	מרחק	הליכה	מהקזינו.	במלון:	2	בריכות	שחיה	
לילדים,	בריכה	פנימית	ו	2	בריכות	חיצוניות	גדולות.מרכז	כנסים,	
מרכזית. מסעדה	 בבריכה,	 מסעדה	 קפה,	 בית	 משקאות,	 בר	
מסג'	 ג'קוזי,	 יבש.,	 וניקוי	 מכבסה	 מעליות,	 שמרטפות,	 שרותי	

סאונה,	מועדון	בריאות	וצוות	בידור.
ואמבטיה,	 שרותים	 מרפסת,	 ממוזגים,	 החדרים	 כל	 בחדרים: 

מייבש	שיער,	מיני	בר,	טלוויזית	לווין,	טלפון.	
בסיס האירוח:	חצי	פנסיון

ישתנה	 המחיר	 נמל,	 מיסי	 ו/או	 דלק	 תוספות	 ותחולנה	 במידה	
בהתאם.

המחיר	הינו	וישולם	בשקלים	לפי	שער	החליפין	ביום	התשלום.
המחיר	מותנה	במינימום	40	איש	בקבוצה.

המוביל	 של	 דעתו	 שיקול	 עפ"י	 להשתנות	 עשיות	 שכר	 טיסות	
האווירי

תאריך אחרון לרישום :	30	ימי	עבודה	לפני	יום	יציאת	הטיול

מס'	
לילות

תאריכי	
יציאה

מחיר	לחבר	איפ"א	
לאחר	סיבסוד	100	$

מחיר	לחבר	איפ"א	
בסבוד	100	$	וניצול	
השי	500	₪

מחיר	
אורח

ילד	ראשון	
בחדר	הורים	
2-13

411-15/7$	510$	375$	610
425-29/7$	567$	432$	667
41-5/8$	423$	288$	523
48-12/8$	370$	235$	470
315-19/8$	446$	311$	546$	384
422-26/8$	516$	381$	616$	384
312-16/9$	469$	334$	569$	406

לפרטים	והזמנות	בטלפון	03-5656007

הערה: המרת השי לתו נופש באמצעות חברת כנפי משק ניתנת לניצול לשובר אחד בלבד בסך 500 ש”ח בחדר.

www.ipa4u.co.il 

www.ipa4u.co.il פרטים נוספים הנוגעים למסלול הטיול ותנאי הרישום
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טיול	המשפחות	המושלם	
-	הולנד	בלגיה	וצרפת.

ימים	/	7	לילות

שפע	אטרקציות	
גבינות,	 חוות	 הגדול,	 הדולפינריום	 אפטלינג,	 פארק	 	- הולנד 

קבקבי	עץ,	כפר	הדייגים	וולנדאם,	השכונה	של	אנה	פרנק.
בלגיה -	עיר	התעלות	ברוז,	ג’ראנד	פלאס	בבריסל.

שער	 האמנים,	 רובע	 אייפל,	 מגדל	 דיסנילנד,	 פארק	 	- צרפת 
הנצחון.

היתרונות שלנו: *	תכנית	מלאה!	*	ללא	סיורי	בחירה!		*	חיסכון	
משמעותי	למשפחה	)אין	אתרים	בתשלום	נוסף(	*המדריך	צמוד	

לקבוצה!	כולל	בסיורים	בפארקים!
המחיר	 נמל,	 מיסי	 ו/או	 דלק	 תוספות	 ותחולנה	 במידה	 כללי:	
ישתנה	בהתאם.	המחיר	הינו	וישולם	בשקלים	לפי	שער	החליפין	

ביום	התשלום.
40	איש	בקבוצה.	טיסות	שכר	עשיות	 המחיר	מותנה	במינימום	

להשתנות	עפ”י	שיקול	דעתו	של	המוביל	האווירי.

פאייה	ספרדית
ברצלונה	-	קוסטה	
בראווה	טיול	מאורגן	

-	7	לילות
 הטיול כולל בין השאר סיור באתרים הבאים:

ברצלונה	:	פארק	גואל,	הרובע	הגותי	,	נמל	ברצלונה,	
מונסראט,	חירונה	,פיגראס-מוזיאון	דאלי,	עיירות	קוסטה	

בראווה-	בלאנס	,טוסה	וסן	פליו.
 המחיר כולל:

טיסות	הלוך	ושוב	לברצלונה,		מיסי	נמל	ובטחון
7	לילות	בבתי	מלון	בדרגת	תיירות	טובה	על	בסיס	א.בוקר	

בברצלונה:	
	אוטובוס	תיירים	ממוזג	ונוח	בהתאם	לתוכנית	הטיול	
	סיורים	וכניסות	לאתרים	כמפורט	בתכנית	הטיול

	מדריך	ישראלי	מקצועי	ומנוסה	
טיפים	לנותני	שירותים	בחו"ל	-	נהג,	מלצרים	

 המחיר אינו כולל:
לא	כולל	טיפים	לנותני	שרותים	למלווים,	

	ביטוח	רפואי	ומטען	
תוכנית	הטיול	מתבססת	על	לוח	הטיסות	המתוכנן	בזמן	

הוצאתה.	

תאריך אחרון לרישום:	30	ימי	עבודה	לפני	יום	יציאת	הטיול

פרטים נוספים הנוגעים למסלול הטיול ותנאי הרישום 
www.IPA4U.CO.IL

חודש	יולי	
			12-19/7/10
	19-26/7/10

מחיר	
לאורח

מחיר	
לאחר	
סבסוד
$	100

מחיר	לחבר	
איפ”א	בסבוד	
100	$	וניצול	
השי	500	₪

1113	1254$	1354$	$אדם		בחדר	זוגי
1012	1147$	$ילד	עד	גיל	16
972	1107$	$ילד	שני	עד	גיל	16

חודש	אוגוסט		
		2-8/8/10
16-23/8/10

תוספת	בת	
50		דולר	
לכל	נוסע	
על	מחירי	
חודש	יולי

תוספת	בת	
50		דולר	
לכל	נוסע	
על	מחירי	
חודש	יולי

תוספת	בת	50		
דולר	לכל	נוסע	
על	מחירי	חודש	

יולי

המחיר כולל:
טיסות	בינלאומיות	בחברת	שכר,	מסי	נמל,	דלק	וביטחון	בתי	מלון	
דרגה	ראשונה	ו/או	דרגת	תיירות	טובה,	סיורים	וביקורים	כולל	דמי	

כניסה	כמפורט	בתוכנית.
אוטובוס	תיירים	נוח	וממזוג,	כלכלה,	ארוחת	בוקר	מזנון	חופשי,	

תשר	לנותני	שירותים	בחו”ל.
המחיר	אינו	כולל:	ביטוח	נוסעים	והוצאות	בעלות	אופי	אישי,	ומה	

שאינו	מפורט	ב”מחיר	כולל”.
תאריך אחרון לרישום :	30	ימי	עבודה	לפני	יום	יציאת	הטיול

הערות:
הילדים	עד	גיל	16	בחדר	הורים	גם	הילד	הראשון	וגם	הילד	השני.	
מחיר	 כמו	 הוא	 לילד	 המחיר	 והורה(	 )ילד	 	 זוג	 ונוסעים	 במידה	

למבוגר.

תאריכי	יציאה
			20/7/10
	17/8/10

מחיר	
לאורח

מחיר	
לאחר	
סבסוד	
$	100

מחיר	לחבר	
איפ”א	בסבוד	
100	$	וניצול	
השי	500	₪

המחיר	הינו	לאדם	
764	899$	999$	$בחדר	זוגי

מאי 512010



צילום:	לשכת	העיתונות	הממשלתית

יום	עצמאות	ראשון	
ברחובות	ת”א


