
כולם נוסעים לחו”ל

אתר אינטרנט חדש

כנס פעילים לסיכום שנה

מחזקים את הקשר עם המשטרה

שורות איפ"א
ביטאון ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל גליון 50 מרץ 2010

www.ipa-israel.org.il

גיליון מס’

50 
חוגגים יובל 

לביטאון

אתר 
אינטרנט 

חדש 
לאיפ”א 

ישראל



ם
ני

ניי
עי

ה
כן 

תו

תוכן העיניניים

שורות איפ"א
ביטאון ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל גליון 50 מרץ 2010

3 	 מאחורי	הכותרות	

4 ברכת	הנשיא	וסגן	הנשיא	

6-9 	 	 חדשות	איפ”א	

10-12 	 	 התחברות		

13-15 	 חדשות	קשרי	חוץ	

16-22 	 	 	 נסיעות	

23-25 	 	 	 אירוח	

26-33 	 	 סניפים	סדירים	

34 	 סניפים	-	שב”ס	

35-41 	 	 גימלאים	

42-43 	 	 	 תרבות	

44 	 	 תחרות	צילום	

45 	 	 כתבות	צבע	

46-49 	 	 יועץ	משפטי	

עורך:	ד”ר	ערן	ישראל,	רכז	תקשורת

חברי המערכת:	דוד	אילוז,	יהושע	לויה,	נפתלי	לוי,	
פייבל	 שמולביץ’,	 חיים	 עו”ד	 אסף,	 אורי	 שרון,	 גל	
לבון,	מבקר	איפ”א	-	רו”ח	גבי	איזק,	יועמ”ש	איפ”א	

-	עו”ד	חיים	קנת

רכזת מערכת:	ליז	משולם

המערכת )איפ”א ישראל(:	שארית	ישראל	37,	יפו-
תל-אביב	68165	)ת”ד	8446	ת”א	61048(
טל:	03-6833174,	פקס:	03-6833442

info@ipa-israel.org.il

להזמנת מודעות לפרסום:
מנכ”ל	איפ”א	דוד	אילוז	במזכירות	איפ”א

טל:	03-6833174

המודעות באחריות המפרסמים בלבד!

עיצוב:	סטודיו	גסטליט,	הפקה:	דפוס	גסטליט
	1-700-70-80-66

גיליון מס’

50 
חוגגים יובל 

לביטאון

מרץ 22010



מאחורי הכותרות 

ד”ר ערן ישראל

על שבלולים, זריזות ויובל 50
שני	צבים	שדדו	שבלול,	כשהגיע	החוקר	ושאל	את	השבלול	
האם	הוא	הבחין	בשודדים	השיב:	"זה	קרה	מהר	מידי"...

הנמצאות	 רבות	 מעלות	 במהירות	 יש	 המבדח,	 לצד	 מעבר	
בבסיס	הפעילות	באינטרנט.	חידשנו	ובנינו	מחדש	את	האתר	
שירותים,	 של	 יותר	 רחב	 מגוון	 לכם	 לתת	 כדי	 איפ"א,	 של	

במהירות	וביעילות.
הזריזות	 בו	 בעולם	 חיים	 אנחנו	 המהירות?	 חשובה	 מדוע	
חוק	 יש	 צורכים.	 השירותים	שאנחנו	 מרבית	 בבסיס	 עומדת	
הקונס	חברות,	שהטכנאי	שלהן	איחר	להגיע.	אנחנו	מודדים	
זמן	עמידה	בתור.	אנחנו	עטים	על	מבצעי	הדקה	ה-90.	אנחנו	
מקבלים	זימון	לרופא	לפי	שעה.	חברות	תעופה	משלמות	על	
איחורים.	המשטרה	נמדדת	בזמן	הגעת	ניידת	סיור,	במהירות	

המענה	במוקד	100,	במהירות	הטיפול	בתיק.
דבר	 כל	 פטיש,	 הוא	 לך	 שיש	 היחיד	 הכלי	 שבאם	 נאמר,	
והמסמר	 המחשב	 החליף	 הפטיש,	 את	 מסמר.	 כמו	 נראה	
נמצאת	 ומידע,	 שירותים	 הנותנת	 חברה	 כל	 המהירות.	 הוא	
באינטרנט	והתחרות	היא	על	מגוון	שירותים,	מהירות,	איכות	
אלא	 התור,	 אותו	 הוא	 חולים	 ובקופת	 בבנק	 התור	 הקשר.	
יש	 תמיד,	 )לא	 להגיע	 צריך	 לרופא	 אלטרנטיבה.	 יש	 שהיום	
היום	שירותים	שניתן	לקבל	באינטרנט(,	אבל	את	התור	ניתן	
לקבוע	באמצעות	האתר	של	קופת	החולים	הרלוונטית.	כך	

גם	לגבי	זמינות	רופא	מומחה,	מיקום,	סוג	השירותים.
לזוז	 בלי	 לקבל	 ניתן	 צורכים,	 שאנו	 השירותים	 מרבית	 את	
מהבית.	קניות	)משרוך	נעל	ועד	נושאת	מטוסים	ישנה(,	טיסות	
וטיולים,	בתי	מלון	בכל	העולם,	הופעות	בכל	העולם,	מכרזים,	
השוואת	מחירים,	והכול	בלחיצה	על	כפתור.	יש	הסוברים	כי	
הקדמה	הטכנולוגית	הזאת	מבודדת	אותנו	ברמה	החברתית	
חברתית	 לפעילות	 זמן	 מייצרת	 דווקא	 שהיא	 הטוענים	 ויש	
ואחרת,	כי	לא	צריך	לעמוד	בתורים	ולהסתובב	בחנויות.

הטכנולוגיה.	 בהתפתחות	 גם	 ביטוי	 לידי	 באה	 המהירות	
ב-1981	אמר	ביל	גייטס	ש-640	קילובייט	יספיקו	לכל	אחד.	
היום	הצילום	הקמצני	ביותר	ממצלמה	דיגיטאלית	הוא	יותר	
ממגה-בייט,	שלא	לדבר	על	וידיאו,	מוסיקה,	סרטים.	במקביל	

עלה	גם	ערך	רכושו	של	ביל	גייטס,	בהתאם.
לעולם	 לחנך	 בכוונתנו	 אין	 לאיפ"א?	 קשור	 זה	 כל	 איך	
הכי	 להימצא	 מעוניינים	 אנחנו	 אבל	 ומופלא,	 חדש	 טכנולוגי	
קרוב	לחזית	בתחום	השירות	לחברים.	עד	כמה	זה	משפיע?	
אין	לי	ספק	שההתקדמות	הטכנולוגית	מהירה	יותר	מתהליך	
ההטמעה	וברור	לכולנו	שלמרות	שאנו	רוצים	לחבר	את	כל	
חברי	איפ"א	לחוויה,	יהיו	רבים	שלא	יתחברו.	הדבר	הכי	קרוב	
זה	הוא	קצב	ההתחברות	לטכנולוגיה	הסלולארית.	 לתהליך	
שנים	 מספר	 לפני	 שעד	 רבים,	 מבוגרים	 גמלאים	 היום	 יש	
לא	האמינו	שיהיה	להם	טלפון	סלולארי	והיום	הם	מסמסים	

כאחד	הנערים	ויודעים	גם	לגלוש	באמצעות	הטלפון.
בר	 חתן	 ילד	 הרבנים,	 גדולי	 את	 גם	 העסיקה	 הטכנולוגיה	
אפשר	 איך	 האינטרנט,	 עובד	 איך	 הרב	 את	 שואל	 מצווה	
ומשיב:	 רגע	 חושב	 הרב	 חוטים.	 בלי	 העולם	 לכל	 להתחבר	
"ואם	היו	חוטים	היית	מבין?..."	.	ואם	מדברים	על	חוטים,	יהודי	
מניו-יורק	מתפאר	בפני	חברו	שקנה	מכונית	חשמלית	שלא	
אלפי	 חמשת	 לי	 עלה	 וזה	 מיאמי	 עד	 "נסעתי	 דלק,	 צורכת	
דולאר".	חברו	מקשה,	הרי	הדלק	לא	עלה	כלום.	"כן	הדלק	
לא	עלה,	אבל	אתה	יודע	כמה	עלה	לי	הכבל	החשמלי?".

אותה,	 להפעיל	 כל	 קודם	 צריך	 מטכנולוגיה,	 ליהנות	 כדי	
להתנסות	והשאר	בא	מעצמו.

ובין	שבלול	לאינטרנט,	חלפו	ועברו	50	גיליונות	של	"	שורות	
איפ"א"	,	ביטאון	השומר	על	מעמדו	בעולם,	כביטאון	האיכותי	
והמתמיד	מבין	כל	ביטאוני	איפ"א.	עם	השנים	הצלחנו	לייעל,	
להרים	את	משוכת	האיכות	ולהוזיל	משמעותית	את	ההפקה.	
אני	מקווה	שגיליון	ה-100	יהיה	כבר	אלקטרוני	ואתם	תקראו	
היחידה	תהיה	 והעלות	 לוח	 או	מחשב	 יד	 כף	 אותו	במחשב	
טעינת	הסוללה	במחשב	הנייד.	זה	לא	כל	כך	רחוק	כמו	שזה	
נשמע,	יש	היום	כבר	עיתונים	וספרים	המופיעים	בצורה	הזאת	

ולפי	דברי	השבלול:	"זה	קרה	מהר	מידי..."

שלכם	בידידות
דר' ערן ישראל רכז ביטאון ומחשב
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יעקב שובליעקב טרנר

ברכת נשיא איפ"א

בחודש	שעבר	קיימנו	את	אסיפת	הפעילים	לסיכום	שנת	2009.	
אני	חש	בסיפוק	רב,	כאשר	אני	מביט	על	העשייה	באיפ"א	

בשנה	האחרונה	ובשלושת	שנות	הנשיאות	הנוכחית.
ובישראל.	 בעולם	 רגילים	 בלתי	 להישגים	 להגיע	 הצלחנו	
לגבי	מרבית	חברי	איפ"א,	ההישגים	בעולם	מעניקים	גאווה	
התחדש	 מה	 הישראלי,	 ההקשר	 אותם	 מעניין	 אבל	 וכבוד,	
הנוכחית	 בקדנציה	 לנו	 היעד	המרכזי	שקבענו	 במקומותינו.	
	. ישראל	 משטרת	 עם	 טובים	 עבודה	 קשרי	 יצירת	 הוא	
קשרים	טובים	מתחילים	במפקדים,	במתן	גיבוי	ליושבי	ראש	
הסניפים,	תוכניות	עבודה	מחוזיות,	מעורבות	מפקדים	ברמת	
סגני	מפקדי	מחוזות.	איפ"א,	כארגון,	נמצאת	במעגל	התומך	
במשטרת	ישראל.	במעגל	זה	יש	את	קרנות	שוטרים,	אגוד	
הגמלאים,	ארגון	נשות	השוטרים	והשדולה	שהוקמה	בכנסת	
במעמד	 נמצאת	 איפ"א	 וגמלאים.	 סוהרים	 השוטרים,	 למען	
שוטרים	 על	 המבוססת	 בעמותה	 ומדובר	 מאחר	 מיוחד,	
אנחנו	 כעמותה	 וסוהרים.	 מתנדבים	 גמלאים,	 גם	 והכוללת	
של	 רחב	 במגוון	 והגמלאים	 השוטרים	 למען	 לפעול	 יכולים	
נושאים,	החל	במאבקים	על	שכר	השוטרים,	גמלאות,	מעמד	
מוסדי,	 גוף	 לכל	 השוטר.	 למען	 בשדולה	 שותפות	 השוטר,	
בטחוני,	מסחרי,	יש	בכנסת	שדולה,	לובי,	נציגים.	השוטרים	
ייצוג.	 או	 תמיכה	 כל	 ללא	 ארוכה,	 תקופה	 במשך	 נותרו,	
אינטרס	 מאחוריהם	 אין	 איגוד,	 מלהקים	 מנועים	 השוטרים	
לחזק	 נלהבים	 הציבור	 שנציגי	 בטוח	 ממש	 ולא	 כלכלי	
למילוי	 שנדרשים	 הכלים	 את	 לה	 ולהעניק	 המשטרה	 את	
משימותיה,	בעיקר	כוח	אדם	איכותי,	שללא	שכר	הולם,	לא	

יגיע	למשטרה.
איתן,	 גיבוי	 יש	 ישראל	 שלשוטרי	 הוכחנו	 האחרונה,	 בשנה	
יש	מי	שנלחם	ודואג	לשכרם	ומעמדם.השמירה	על	הצמדת	
הגמלאים	לשוטרים,	שומרת	גם	על	איתנותם	הכלכלית	של	
הפורשים.	חשוב	ששוטר	ידע	שעתידו	מובטח	ויש	מי	שחושב	
בני	משפחתו.	באם	אני	צריך	להצביע	על	ההישג	 ועל	 עליו	
האיתנה	 העמידה	 זו	 האחרונה,	 בשנה	 שלנו	 ביותר	 הגדול	

מאחורי	כל	שוטר,	גמלאי	וסוהר.

שלכם	בידידות
יעקב טרנר נשיא איפ"א ישראל

ברכת	סגן	נשיא	איפ"א

לארגון	השוטרים	הבינלאומי	יש	ערך	מוסף	בתחום	שאנחנו	
לא	 וגם	 בכספים	 קשור	 לא	 הוא	 אליו,	 לב	 לשים	 ממעטים	
רבים	 בגמלאים	 נפגשנו	 לאחרונה	 בכוחו.	 או	 הארגון	 בגודל	
ומחוזיים.	לראות	אנשי	משטרה	 ומפגשים	אזוריים	 בנשפים	
ששרתו	ביחד	במשך	שנים	רבות,	נפגשים	לאחר	שנים	רבות,	
השוטרים	 ארגון	 כמו	 לארגון	 יש	 ומיוחדת.	 מרגשת	 חוויה	 זו	
ארוכת	 חברות	 קשר,	 שבשמירת	 הקסם	 את	 הבינלאומי,	
משותף,	 לערב	 ומפקדים	 שוטרים	 להפגיש	 היכולת	 שנים.	
שנות	 מאות	 בו	 ערב	שמתרכזים	 בעיילבון.	 או	 יהודה,	 באור	
חברי	 איפ"א,	 לנשיאי	 שהפכו	 גמלאים	 וזיכרונות.	 היסטוריה	
ועוסקים	 שפרשו	 חברים	 בצד	 ורשויות,	 ערים	 ראשי	 כנסת,	

בעשרות	מקצועות	ונושאים.
באירועים	מחוזיים,	אירועי	תרבות	גדולים,	אירועים	עירוניים,	
דורות	 להפגיש	 היכולת	 את	 יש	 סניפים,	 מספר	 בין	 חיבור	
של	שוטרים.	האירוע	עצמו	יפה	ככל	שיהיה,	לא	מאפיל	על	
עוצמת	המפגש,	החברות	והזיכרונות.	למפגשים	הללו	אתה	
של	 רגע	 עוד	 היעודה,	 השעה	 לפני	 הרבה	 	 שמגיעים	 רואה	
מפגש,	עוד	חיבוק,	עוד	חבר	לשרות,	עוד	רגע	של	נוסטלגיה	
במפגשים	 הזאת	 ההתרגשות	 את	 מוצא	 לא	 אתה	 וסיפור.	
ובכנסים	של	שוטרים	סדירים.	שם	יש	קשרי	עבודה,	עדיין	לא	

מעריכים	את	הקשר	ההיסטורי,	את	המורשת.
כנראה,	צריך	המרחק	בשנים,	צריך	לצבור	ניסיון	ושנות	שירות,	
במפגשים	 השותפות.	 את	 הריעות,	 את	 להעריך	 לדעת	 כדי	
והביקורת	המאפיינת	את	 הללו	אתה	לא	מוצא	את	הציניות	
וככל	שאתה	 עושות	את	שלהן	 הסדירים.	השנים	 השוטרים	
מתבגר	אתה	לומד	להעריך	את	העבר	המשותף	וכנראה	זו	

דרכו	של	עולם.
המאפשר	 הקסם	 את	 יש	 הגמלאים,	 לאגוד	 כמו	 לאיפ"א,	
רבים	 שוטרים	 יש	 השייכות.	 את	 החברים,	 בין	 החיבור	 את	
המצטרפים	לאיפ"א	דווקא	בסמיכות	לפרישתם.	הם	זקוקים	
כשאתה	 לכולנו,	 שיש	 הציניות	 כל	 למרות	 ולשייכות.	 לקשר	
את	 שירות,	 שנות	 ויותר	 שלושים	 עבר	 אל	 לאחור,	 מביט	
מרבית	חיינו	הקדשנו	למשטרה	ולחברים	איתם	פעלנו	ביחד,	

זו	חתיכת	היסטוריה.
היסטוריה.	 חתיכת	 מהווה	 איפ"א	 של	 הנוכחי	 הביטאון	 גם	
לעושים	 ברכה	 מגיעה	 איפ"א".	 "שורות	 של	 	50 מס'	 גיליון	

במלאכה.
אני	מאחל	לכולנו	שנמשיך	להיפגש	בכנסים	ואירועים	ונדע	

לשמור	על	המורשת	המשותפת.

	שלכם	בידידות
יעקב שובל סגן נשיא איפ"א
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מבצע אביב לחברי איפ"א
לתקופה מ- 15/03/10 עד- 21/04/10 

הטבה בשיעור של 17% בטעינה נוספת

שלם 500 ₪                                                                שלם 1,000 ₪

קבל 585 ₪                                                                קבל 1,170 ₪

שימו לב!
שי שנתי 2010 יוטען אוטומטית ביום 18.8.2010 

בשווי כספי של 385 ₪, לקראת ראש השנה

איפ"א איתך ובשבילך כל השנה עם מגוון רחב של מוצרים ב-16 רשתות
מהמובילות בארץ בתחום הצרכנות, הנכללות בכרטיס השי "איפ"א קארד"

מה הם הקריטריונים לזכאות השי?
מצטרפים חדשים 

כל מצטרף חדש לארגון עד לתאריך 1.7.2010 זכאי לשי שנתי, וזאת בכפוף 
להתחייבותו להיות חבר בארגון שנתיים.

חברים ותיקים
הזכאות לשי השנתי ניתנת לחבר איפ"א בכפוף לחברות בארגון לאורך שנה מלאה,

דהיינו: עד תום דצמבר 2010.

חברים שלא ניצלו את זכאותם בכרטיס משנים קודמות או שניצלו באופן חלקי
תווסף היתרה לסך הנ"ל וניתן יהיה לנצל את היתרה עד לחודש מרס 2011. 

www.gift-card.co.il לברור יתרה בכרטיס 03-6177808 או באתר

ניתן להמיר את הזכאות לשי בתווי נופש בשווי של 500 ₪
לאורך כל השנה לתיירות בארץ או בחו"ל, באמצעות חברת התיירות "כנפי משק".

הזמנות במוקד טלפוני: 03-5656007 

*פרטים נוספים לגבי השי השנתי יפורסם בחוברת שי שתישלח לכלל החברים 
בדיוור ישיר לביתם.

                                                           שלם 

                                                                                                                              

*טעינת הכרטיס באתר איפ"א www.ipa-israel.org.il  *הרכישה הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד
*הכרטיס הינו לשימוש רב פעמי וני’תן לטעינה חוזרת  *הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה

*תוקפו של הכרטיס והיתרה שבו - עד מרס 2011
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חדשות איפ"אח

בולי
איפ"א

מה מחכה לנו בשנה זו
הנשיאות	 של	 	 לקדנציה	 הרביעית	 השנה	 הינה	 	2010 שנת	
בחודש	 ולסניפים.	 לנשיאות	 בחירות	 יערכו	 השנה	 הנוכחית.	
ספטמבר	תצא	הודעה	ראשונה	שתסביר	את	תהליך	הבחירות	
ובו	יפורטו	כול	ההנחיות,	עפ"י	תקנון	הארגון	לקראת	הבחירות	

שיתקיימו	בחודש	נובמבר	2010.
והחשוב	 מוצלחת	 בצורה	 הסתיימה	 	2009 שנת	 לשמחתנו,	
מכל,	שסיימנו	את	השנה	ללא	גרעון	תקציבי	והצלחנו	להשיג	
את	מרבית	היעדים	שהצבנו	לעצמנו	בזכות	שיתוף	הפעולה	

ותכנון	נכון	של	ועדי	הסניפים	והרכזים	בנשיאות.
אירוע	 היה	 המכבייה	 בכפר	 שנערך	 העבודה	 שנת	 סיכום	
מפכ"ל	 	, הבכיר	 הפיקוד	 סגל	 של	 ההכרה	 את	 שסימל	
הכנסת	 ,חבר	 	 שב"ס	 נציב	 המשטרה,	 סמפכ"ל	 המשטרה,	
אריה	ביבי,	ונשיא	איפ"א	העולמי	מייקל	אודיסאוס	אשר	כבדו	

אותנו	בנוכחותם	בכנס	.
הכנס	הוגדר	כהצלחה	ארגונית	וזיכה	אותנו	בתגובות	חיוביות	
על	אופן	הצגת	הסיכום	והמעמד	החגיגי	של	האירוע	שתרם	
בראש	 והמכהן	 איפ"א	 ולנשיאות	 הארגון	 לתדמית	 רבות	

הארגון	נשיא	איפ"א	מר	יעקב	טרנר.

שי שנתי
באמצעות	 השנה	 ראש	 לקראת	 יחולק	 השנה	 השנתי	 השי	

כרטיס	איפ"א	קארד	ויוטען	בו	סכום	של	385	₪.
הטעינה	תהיה	אוטומטית	החל	מ-	18/8/2010	לכלל	החברים	
שבהסכם,	 הרשתות	 בכול	 מוצרים	 לרכוש	 באמצעותו	 וניתן	
שיופיעו	בחוברת	השי	ובה	פירוט	ההנחיות	וההסברים	ותחולק	

לחברים	בדיוור	ישיר.
ידי	 על	 במזומן	 	₪ 	300 בעלות	 לשיק	 השי	 את	 להמיר	 ניתן	

פניה	בפקס	למי	שמעוניין	בכך.	

קניית תו נופש
נופש	 לתו	 השי	 הזכאות	 את	 להמיר	 המעוניינים	 חברים	
להמיר	 ניתן	 יהיה	 משק	 כנפי	 חב'	 באמצעות	 לפעילויות	
נופש	בזיכוי	של	500	₪	לשימוש	החברים	 זכאות	השי	לתו	
המעוניינים	לצאת	לנופש	בארץ	או	בחו"ל	יקבלו	זיכוי	בסכום	

זה	באמצעות	פניה	ישירה	לכנפי	משק.

קניית כסף בכסף
בהנחה	של	15%	 בכסף	 כסף	 קניית	 במבצע	 נמשיך	 השנה	

במשך	כול	השנה.
הפסח	 חג	 תקופת	 	21/04/10 עד	 	21/03/10 בתאריכים	

נאפשר	קניית	כסף	בהנחה	של	17%	חבר	שיקנה	
1000	₪	יקבל	1170	₪.	)מתנה	של	170	₪(,	לרכישת	מוצרים	

ברשתות	שבחוברת	השי	שתישלח	לקראת	אוגוסט.

טיולים מאורגנים
השנה	ניתן	תשומת	לב	מרבית	למינוף	פעילות	זו	ע"י	הוצאת	
טיולים	מאורגנים	בסבסוד	100	עד	200	דולר,	ליעדים	שיקבעו	
ע"י	רכז	הנסיעות.	ניתן	יהיה	לשלב	בנות	זוג.	המתכונת	תהיה		
של	משלחת,	דהיינו	גיבוש	הקבוצה	לפני	יציאתה,	תדריך	ע"י	
רכז	הנסיעות,	חלוקת	תשורות	,לבוש	אחיד	ומינוי	יו"ר	מטעם		

איפ"א.
מומלץ	לנצל	פעילות	זו	לרווחת	השוטרים	ובנות	זוגם.

בולי איפ"א לשנת 2009 - 2010
דבר	 מוגדלת	 בסריקה	 הבולים	 	2 הופיעו	 הקודם	 בביטאון	
שלא	אפשר	שימוש	לצורך	הדבקה	בתעודה.	לאור	זאת	אנו	
מפרסמים	שוב	את	הבולים	כדי	שיהיה	ניתן	לגזור	ולהדביק	

בתעודת	החבר.
בנוסף	לכך,	לכל	יו"ר	סניף	נשלחו	100	בולים	לחברים	שירצו	
את	הבול	המקורי,	או	שלא	הספיקו	לגזור	מהביטאון	לכן	ניתן	

יהיה	לפנות	אליהם	לקבל	ישירות	את	הבולים.

דוד אילוז מנכ”ל איפ”א

נא	לגזור
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עדכון כתובות
לצערי,	למרות	כל	הפניות,	חברי	איפ"א	לא	מעבירים	עדכון	

כתובות.
אנחנו	 אלינו.	 שחזרה	 הביטאונים	 בכמות	 	 זאת	 רואים	 אנו	
משקיעים	שעות	עבודה	רבות	בפניה	לאנשים	על	מנת	לקבל	
את	הכתובות	העדכניות	ולשלוח	לבתי	החברים	שוב	בפניה	
חוזרת.	מיותר	לציין	שעלות	הדיוור	הכפולה	גורמת		להוצאה	

כספית	לא	מבוטלת.
אנו מבקשים מכל החברים שעוברים דירה או שינוי ביחידת 

השירות להודיענו במייל או בפקס - 03-6833442.
E-Mail:  info@ipa-israel.org.il או לדואר אלקטרוני

מיילים	 להם	 שיש	 החברים	 מכל	 ביקשנו	 הקודם	 בביטאון	
להעביר	לנו	את	פרטיהם	ע"מ	שבעתיד	נוכל	להעביר	אליכם	
מידע	ועדכונים	על	כל	הפעילויות	באופן	אישי	ומהיר	והדבר	
יחסוך	לנו	בהוצאות	רבות.		אנו	מבקשים		את	שיתוף	הפעולה	

שלכם.	

בנק תשורות 
באיפ"א	 הקיימים	 המוצרים	 מרבית	 את	 לפרסם	 בכוונתנו	
כנהוג	 האינטרנט	 אתר	 באמצעות	 החברים,	 לכל	 למכירה	

במרבית	סניפי	איפ"א	בעולם.
דף	הפרסום	המפורסם	בביטאון	זה	יעודכן	בכל	ביטאון	ובאתר	

האינטרנט	כולל	מוצרים	חדשים	שיכנסו	לפרסום.

אתר אינטרנט חדש לאיפ"א
של	 החדש	 האתר	 בניית	 סיום	 על	 להודיעכם	 שמחים	 אנו	
איפ"א.	מומלץ	לחברים	לגלוש	ולקבל	תגובות	והצעות	לייעול	

ושיפור.

משלחות לחו"ל
מס'	 נקבעו	 ובנשיאות,	 קש"ח	 בוועדת	 לדיונים	 בהמשך	

עקרונות	לשינוי	שיטת	ההגרלה	למשלחות	2010.
שיטה	זו	המובאת	לפניכם,	תיושם	ב-	2	המשלחות	הראשונות	
כפיילוט	ניסיוני.	במידה	ונעבור	זאת	בהצלחה	ונקבל	תגובות	
ושיטה	 במידה	 המשלחות.	 כל	 על	 זו	 שיטה	 ניישם	 חיוביות	
זו	לא	תצליח	להשיג	את	מטרותיה,	נחזור	לשיטת	ההגרלה	

הקודמת	כפי	שהונהגה	עד	היום.

השיטה:
איפ"א,	 בביטאון	 יפורסמו	 	2010 המשלחות	 יעדי	 פרסום	
אתר	האינטרנט,	פלקטים	בכל	בתחנות	המשטרה	ואצל	יו"ר	

הסניפים.
קביעת	המועמדים	תתבצע	באמצעות	הגרלה	עפ"י	חלוקה	

למחוזות	-	מ"י,	שב"ס,	מג"ב,	מטא"ר	ואגפיו	וגמלאים.
המחוז	 עפ"י	 בחלוקה	 הטפסים	 את	 תמיין	 איפ"א	 מזכירות	
	)	כמות	המועמדים	 אליו	משתייך	המועמד	-	עפ"י	הטבלה	

לכל	מחוז	תקבע	עפ"י	מס'	חברי	איפ"א	בכל	מחוז(.

מס' החבריםמחוז
1,297מטא"ר	+	יחידות

2,290צפון
9,343גמלאים
1,319דרום
1,286מרכז
1,208ת"א

1,416ירושלים	+	ש"י
2,250שב"ס
1,561מג"ב

סגורים	 לארגזים	 ויוכנסו	 איפ"א	 מבקר	 ע"י	 יבדקו	 הטפסים	
עפ"י	השיוך	למחוז.

החברים	שהגישו	מועמדות	יזומנו	להגיע	למעמד	ההגרלה	-	
השתתפות	לא	חובה	.

לכל	יעד	למשלחת,	יוגרלו	4	פתקים	מכל	ארגז	)מחוז(	כאשר	
נוספים	 פתקים	 	3 ו-	 בהגרלה	 כזוכה	 יוכרז	 הראשון	 הפתק	
בלבד,	 המשלחת	 לאותה	 עתודה	 יהיו	 הזכייה	 סדר	 עפ"י	
עפ"י	 העתודה	 תופעל	 מועמדותו,	 את	 יבטל	 והזוכה	 במידה	

סדר	הזכייה.
תהליך	זה	יתבצע	לכלל	המחוזות	כאשר	בסופו	של	תהליך	
תתגבש	קבוצה	שתייצג	את	כל	המחוזות	-	מ"י,	שב"ס,	מג"ב,	

מטא"ר	ואגפיו	וגמלאים.
יוגרלו	 משתתפים,	 	12 מ-	 יותר	 תמנה	 והמשלחת	 במידה	
הגדול	 איפ"א	 חברי	 מס'	 בעל	 מהמחוז	 נוספים	 מועמדים	

ביותר	עפ"י	החלטת	הנשיאות.

כמה אנשים יצאו בכל משלחת?
כל	משלחת	תמנה	בין	12	ל-	20	חברי	איפ"א.	מבין	חברי	כל	
יו"ר	משלחת,	מתורגמן	וחברי	איפ"א	העולים	 משלחת	יצאו	
המונות	 למשלחות	 הנרשמים,	 כל	 בין	 המתבצעת	 בהגרלה	

מעל	12	משתתפים	ימונה	גם	סגן	יו"ר	משלחת.	

כמה עולה לצאת למשלחת?
עפ"י	 הטיסה,	 כרטיס	 עבור	 הינה	 למשלחת	 היציאה	 עלות	
יש	 איתה	 מהחברה	 יקבל	 איפ"א	 שמשרד	 המחיר	 הצעות	
מזכירות	 המחיר	 הצעת	 )את	 התקשרות	 הסכם	 לאיפ"א	
בטיסה	 המשלחת	 קבוצת	 עבור	 מראש	 מקבלת	 איפ"א	
סדירה(	+	100$	דמי	השתתפות.		איפ"א	ישראל	מממנת	כל	
כ-	 של	 בסכום	 מלא	 באירוח	 למשלחת	 שיוצא	 איפ"א	 חבר	

	.₪	3,500

מי יכול להשתתף?
עפ"י	תקנון	איפ"א	הקריטריונים	להרשמה	הינם:

1.	חבר	איפ"א	החבר,	לפחות	שנה	אחת	באיפ"א	וחתום	על	
שנה	נוספת.	

2.	חבר	שלא	יצא	למשלחת	איפ"א	ב-	קדנציה	האחרונה	)4	
שנים(.

מי לא יכול לצאת למשלחת איפ"א?
חבר	איפ"א	שעדיין	לא	מלאה	לו	שנת	חברות	באיפ"א.

יציאתו	 מיום	 שנים	 	4 עברו	 וטרם	 למשלחת	 שיצא	 חבר	
	2 על	 העונה	 איפ"א	 וחבר	 במידה	 הקודמת.	 למשלחת	
מבחינה	 מוגבל	 הינו	 אך	 למשלחת	 ליציאה	 הקריטריונים	
פיסית-	גופנית	או	כל	מגבלה	אחרת	היכולה	לעכב	או	להפריע	
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לחברי	המשלחת	בכל	דרך	שהיא,	כשירותו	תיבדק	ע"י	ועדת	
משלחת	 כחבר	 יציאתו	 את	 תפסול	 או	 שתאשר	 חוץ	 קשרי	
וזאת	על	מנת	שלא	לפגוע	בתוכנית	האירוח	של	המשלחת.	

מי יכול להגיש את מועמדותו כיו"ר/סגן או 
מתורגמן משלחת?

לשני	 העונה	 וארגונית	 פיקודית	 יכולת	 בעל	 נגד	 או	 קצין	
לאחד	 מתאים	 הינו	 כי	 והחושב	 שצוינו	 הקריטריונים	
מהתפקידים,	רשאי	להגיש	את	מועמדותו	באמצעות	הטופס	
המתאים	ומועמדותו	תידון	ע"י	ועדת	קשרי	חוץ	ובהמלצתה	
תאושר	ע"י	נשיאות	איפ"א,	הטופס	נמצא	באתר	האינטרנט	

של	איפ"א	ואצל	יו"ר	הסניפים.		

איך נרשמים?
את	 למלא	 למשלחת	 לצאת	 המעוניין	 איפ"א	 חבר	 כל	 על	
טופס	"בקשת	השתתפות	במשלחת	איפ"א",	את	הטופס	יש	

למלא	במלואו	ולשלוח	לפקס	מספר:	03-6833442
יוכנס	להגרלה	לכל	 כל	מועמד	שיגיש	מועמדות	למשלחת,	
המשלחות	באופן	אוטומטי,	לא	ניתן	לבחור	את	יעד	המשלחת	
וזאת	לאור	העובדה	שהשנה	אנו	מקיימים	הליך	שונה	לבחירת	
ולא	 למחוזות	 שיוך	 עפ"י	 תבוצע	 שההגרלה	 כך	 המועמדים	
עפ"י	יעדי	המשלחת	והקבוצה	שתצא	לחו"ל	תשקף	נציגים	

מכל	מחוזות	המשטרה,	שב"ס,	אגפי	מטא"ר	וגמלאים.

איפה משיגים את טופס ההשתתפות 
במשלחת?

את	טופס	ההשתתפות	ניתן	למצוא	בארבעה	מקורות:
באתר	איפ"א	)טפסים	להורדה(,	יו"ר	סניף	איפ"א,	מזכירות	

איפ"א,	בביטאון	איפ"א.

איך ומי מחליט מי ייצא למשלחת?
כאמור,	יש	2	קריטריונים	ליציאה	למשלחת	מזכירות	איפ"א	
או	 זכאים	 שלא	 החברים	 את	 ומנפה	 טופס	 כל	 בודקת	
שהגישו	מועמדות	אחרי	מועד	תום	ההרשמה.כל	העונה	על	
שיפורסם	 במועד	 להגרלה	 להיכנס	 יכול	 הנ"ל	 הקריטריונים	

בפלקטים	ובביטאון	איפ"א.

האם הסניפים המארחים דואגים לאוכל כשר?
לא	 ישראל	 מסניף	 משלחות	 יוצאות	 אליהן	 במדינות	 לא!	
וכך	 צמחוני	 אוכל	 לבקש	 ניתן	 לרוב	 אך,	 כשרות	 שומרים	
להימנע	מאכילת	בשר	שאינו	כשר.		בנוסף	לכך,	המארחים	
הם	הקובעים	את	תכניות	האירוח	ולכן,	יתכנו	נסיעות	בשבת.		
בנושא	 ולסייע	 בשבת	 נסיעות	 למנוע	 כדי	 הכול	 עושים	 אנו	
שמירת	הכשרות	ברמה	סבירה	ובמגבלות	הקיימות,	בנוסף,	

כל	משלחת	תצויד	בערכת	קידוש	לשבת.		
																

לתשומת לבכם:
ובשוויוניות	 בשקיפות	 מבוצעים	 שהוזכרו	 התהליכים	 כל	
בפיקוחו	של	מבקר	איפ"א,	יועמ"ש	איפ"א	וועדת	קש"ח.	

בה	 המשתתפים	 אחריות	 על	 הינה	 במשלחת	 ההשתתפות	
בלבד	וע"כ,	יתבקשו	לחתום	על	מסמך	בו	יצהירו	על	כשירות	
הנ"ל	 כי	 רפואי	 אישור	 ולהציג	 למשלחת	 ליציאה	 מתאימה	
כשיר	ליציאה	למשלחת.	על	כל	חבר	משלחת	לבצע	ביטוח	
ו/או	 קופ"ח	 ביטוח,	 חברת	 דרך	 עצמאי	 באופן	 ומטען	 רפואי	
והבריאות	 המטען	 ביטוח	 כי	 בזאת	 מובהר	 אשראי.	 חברת	
נוסע	על	אחריותו	 וכי	החבר	 הינו	על	אחריות	הנוסע	בלבד,	
כאשר	 למשלחת	 יציאתו	 את	 לבטל	 שמבקש	 בלבד.חבר	
שימו	 	 ביטול.	 בדמי	 יחויב	 הנסיעות	 לחברת	 כספים	 הועברו	
לב:		חבר	הבוחר	לעשות	ביטוח	רפואי	דרך	חברת	הנסיעות	
ומבקש	לבטל	את	השתתפותו	בגין	בעיה	רפואית	לא	צפויה	
כרטיס	 עלות	 למשלחת,	 לצאת	 ממנו	 נבצר	 שבעקבותיה	
מומלץ	 הרישום,	 דמי	 	50$ למעט	 במלואו	 יוחזר	 הטיסה	
אנו	 השנה	 המארגנת.	 הנסיעות	 חברת	 דרך	 ביטוח	 לעשות	
למחוזות.		 חלוקה	 עפ"י	 המשלחות	 לכל	 אחת	 הגרלה	 נקיים	
	₪ 	500 ע"ס	 שיק	 להעביר	 יתבקש	 בהגרלה	 שיזכה	 חבר	
רצינות,	 דמי	 המשלחת-	 יציאת	 לתאריך	 איפ"א	 לפקודת	
השיק	יוחזר	אחרי	מועד	היציאה	למשלחת..	יעדי	המשלחות	
האינטרנט,	 באתר	 איפ"א,	 בביטאוני	 יפורסמו	 והקריטריונים	

בפלקטים	בתחנות	המשטרה	ואצל	יו"ר	הסניפים.

נשיא	איפ”א	ישראל	מר	יעקב	טרנר	עם	מנגנון	איפ”א
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האם אפשר לקנות מכונית 
באתר האינטרנט של איפ"א?

דר' ערן ישראל רכז תקשורת ומחשב

השאלה	המופיעה	בכותרת,	נשאלה	על	ידי	שוטר	חבר	איפ"א	
מאגף	התנועה,	בשיחה	שהתקיימה	במטה	ארצי	ברמלה	עם	

קבוצת	משתלמים	בבית	ספר	של	את"ן.
התשובה	היא:	כן	וכאן	ניתן	לסיים	את	הכתבה.	הבעיה	איננה	
בתשובה	המאוד	ברורה	ופשוטה,	אלא	בדו-שיח	שהתקיים.	
מסתבר	שגם	כאשר	יש	לך	מוצר	איכותי	מאוד,	מגוון,	שירותי,	
ובאופן	 בכמות	 תימדד	 ההצלחה	 אפשרויות,	 של	 ים	 עם	
אתר	 לאוויר	 עלה	 השנה	 בתחילת	 במוצר.	 שימוש	 שנעשה	
במרכיבים	 ושינוי,	 שדרוג	 שעבר	 ישראל,	 איפ"א	 של	 חדש	
להעניק,	 מסוגל	 שהוא	 השירותים	 בסוג	 שלו,	 הטכנולוגיים	

בכמות	המידע	וזמינותו	ובעיצובו.
קדמה	לעליה	לאוויר,	עבודה	שנמשכה	מעל	חצי	שנה,	לאפיון	
מציאת	 הקודם,	 מהאתר	 לקחים	 הפקת	 האתר,	 של	 מחדש	
וסיווגו	 מידע	 לאיתור	 ביותר	 והברורות	 הפשוטות	 הדרכים	
באתר.	המטרה	הייתה,	שכל	חבר	איפ"א	יוכל	בצורה	פשוטה	
שאיפ"א	 שירות	 ולכל	 מידע	 לכל	 להגיע	 ואינטואיטיבית	
בארגון	 לנעשה	 מוחלטת	 שקיפות	 מחד,	 לחברים.	 מעניקה	
וזמין.	כל	השירותים	שניתנים	בארץ	 איכותי	 ומאידך,	שירות	
ניתן	 כפתור	 על	 ובלחיצה	 הבית	 דף	 על	 נמצאים	 ובעולם	
להיכנס	לאחד	המקומות	הסודיים	והמסווגים	ביותר	באיפ"א	
בארץ	ובעולם.	איך	אני	יודע	שהוא	כל	כך	סודי?	כי	כך	טענו	
חברינו	מאת"ן	כשהוצגו	להם	השירותים	שניתן	לקבל	באתר	
ולפתע	נחשף	סוד	גדול	ונורא,	בלחיצה	על	כפתור	אתה	יכול	
להגיע	לכל	דירת	איפ"א	בעולם,	בכל	מדינה	ובכל	מקום	ולא	
המקום,	 על	 פרטים	 לקבל	 מקום,	 להזמין	 גם	 ניתן	 זאת,	 רק	
האחראי,	הדרכים	ליצור	קשר	ולטייל	בעולם	עם	המשפחה	
בעלות	כרטיס	טיסה.	"למה	אתם	מסתירים	את	המידע	הזה?	
למה	לא	מפרסמים	את	בתי	איפ"א?	למה	אנחנו	לא	מכירים	
מה	יש	באתר	ואיזה	שירותים	ניתן	לקבל?	למה	אני	לא	יודע	
שניתן	לקנות	אפילו	מכונית,	דרך	האתר?"	התשובה	נמצאת	
איפ"א,	 וחבר	 שאלה	 סימני	 הרבה	 כך	 כל	 השאלה,	 בגוף	
שמעולם	לא	טרח	לבקר	באתר	הסודי,	שכתובתו	נמצאת	על	
כל	המכתבים,	ביטאונים,	חומר	הסברה	ופרסום	של	איפ"א.

איך הסניפים באים לידי ביטוי באתר?
פנו	אלי	יושבי	ראש	סניפים	שביקשו	גישה	ישירה	לאתר,	כולל	
לנעשה	 ביטוי	 שייתן	 תת-אתר	 סניף,	 לכל	 לפתוח	 אפשרות	
כבר	 ולמעשה	 מצוין	 הרעיון	 גמלאי.	 או	 סדיר	 סניף,	 באותו	
מיושם.	מעבר	לפרטים	על	כל	סניף	ויושב	הראש,	יש	אפשרות	
לפתוח	פרק	מיוחד	על	כל	סניף.	התנאי	לכך	הוא,	שהסניף,	
ועדכונים.	 חומר	 להעביר	 דואגים	 ראש,	 היושב	 או	 החברים	
איפ"א	 למזכירות	 להגיע	 צריכים	 החומרים	 פשוט,	 התהליך	
ושם	הם	נרשמים.	החומר	מגיע	אלי	לעריכה	לשונית,	בדיקת	
לאתר,	 ונכנס	 למזכירות	 חוזר	 והחומר	 יש	 באם	 הצילומים,	
בגלל	 לאתר?	 ישירה	 גישה	 לאפשר	 לא	 מדוע	 שהיות.	 בלי	

איכות	שקבענו	לעצמנו.	 הצורך	לשמור	על	סטנדרטים	של	
שהעברית	תהיה	ראויה,	שהצילומים	יהיו	מתאימים	ונושאים	
המחייבים	מעורבות	של	יועץ	משפטי,	מבקר,	או	חבר	נשיאות	
רלוונטי,	יבחנו	לפני	פרסומם.		ומה	עם	הגמלאים	שאין	להם	
הוא	 ביד	 מחזיקים	 שאתם	 הביטאון	 בתחום	 ידע	 או	 מחשב	
עדות	לכך	שלא	ניתן	לבצע	את	כל	ההתקשרות	עם	החברים	
באמצעות	האינטרנט.	זה	יקרה	בעתיד	הקרוב.	אנחנו	אוספים	
כתובות	דוא"ל	ומגדילים	באופן	שיטתי	את	מאגר	הכתובות,	
כך	שניתן	להעביר	מידע	במהירות	וביעילות,	באופן	שביטאון	
יהיה	צורך	להמתין	חודשיים,	כדי	 יהפוך	לאלקטרוני.	לא	 זה	
זאת	באתר,	 מיישמים	 או	עדכון.	אנחנו	כבר	 לפרסם	מבצע	
נמצאים	 בביטאון,	 אליכם	 המגיעים	 רבים	 וחומרים	 מאחר	
היום,	 בטכנולוגיה	 שולטים	 שאינם	 הגמלאים	 באתר.	 כבר	
דומים	לנו	ולצעירים	מאיתנו,	שלא	נשלוט	בטכנולוגיה	מחר.	
תמיד	יהיה	דור	מעבר,	שלא	ימצא	בקדמת	הטכנולוגיה	ולא	
יסתדר	עם	החידושים.	חלק	מהחידושים	של	העשור	האחרון,	
שלנו.	 היום-יומית	 מההתנהלות	 נפרד	 בלתי	 לחלק	 הפכו	
ההתעסקות	עם	הבנקים,	הזמנת	תור	לרופא,	הזמנת	כרטיס	
והנכדים	 הילדים	 עם	 שיחה	 ואפילו	 מחירים	 בדיקת	 טיסה,	

באמצעות	הסקייפ	או	המסנג'ר.

מה יוצא לי מזה?
השאלה	הנצחית.	התשובה	פשוטה:	כלום.	לא	מדובר	בתנור	
בשורה	 ועדכני	 שימושי	 מידע	 מספק	 פשוט	 האתר	 אפיה.	
	, לעוגה	שתקפוץ	מהמסך	 מי	שמחכה	 נושאים.	 ארוכה	של	
יצטרך	להמתין	למסכים	התלת	ממדיים.	דאגנו	לכך	שהמידע	
יהיה	זמין,	איכותי	ושירותי.	דאגנו	לכך	שכל	סניף	יוכל	לפרסם	
כל	 ארציים.	 מבצעים	 לגבי	 גם	 כך	 פעילותו,	 לגבי	 ולעדכן	
שנותר	זה	ליצור	עניין	באמצעות	ההנחה,	שעוגה	לא	תקפוץ	
ואולי	 לחו"ל	 לטיול	 טובה	 הצעה	 תמצא	 אולי	 אבל	 מהמסך,	

דווקא	מכונית	במבצע.	
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דר' ערן ישראל
צילום: מוטי דהאן

היעד	המרכזי	שקבעה	נשיאות	איפ"א	בקדנציה	הנוכחית	הוא:	
התחברות	למשטרה,	הסדרת	פעילות	הסניפים	ביחידות.	

מבט	מסביב	על	באי	כנס	הפעילים	לסיכום	שנת	הפעילות,	
שנערך	בכפר	המכבייה	נתן	מענה	לשאלה	האם	אנחנו	בכיוון	
פיקוד	 ישראל,	 משטרת	 פיקוד	 כל	 את	 לראות	 נדיר	 הנכון.	
שב"ס,	איגוד	הגמלאים,	קרנות	שוטרים	וסוהרים,	חבר	כנסת	
ושר	לבט"פ,	שהוזעק	ברגע	האחרון,	בדרכו	לאירוע,	לישיבת	

ממשלה	דחופה.
יהללוך	אחרים,	כך	נאמר	וכך	אכן	היה.	נציב	שב"ס	רב	גונדר	
לאיפ"א	 ההצטרפות	 מעשה.	 עשה	 ואף	 הכריז	 קניאק	 בני	
בקרב	סוהרי	שב"ס,	חיבור	פיקוד	שב"ס	ומינוי	תת	גונדר	אשר	
בשב"ס	 לפעילות	 מינוף	 נתנו	 בנשיאות,	 שב"ס	 לנציג	 וקנין	

והחודשים	הבאים	יביעו	אומר.
מפכ"ל	המשטרה,	רב	ניצב	דודי	כהן,	שהיה	שותף	להצלחות	
כמו	כנס	הנוער	העולמי	שנערך	ב-2009	בישראל,	שיבח	את	
הקשרים	בעולם	ואת	התרומה	של	איפ"א	לשוטרים,	למשטרה	
ולמדינת	ישראל.	השבחים	אינם	מהפה	החוצה,	יש	להם	ביטוי	
מעשי	בשטח,	בהירתמות	משטרת	ישראל	לפעילויות	איפ"א,	
השוטר,	 סביב	 אחודה	 ועבודה	 מפקדים	 עם	 פעולה	 שיתוף	

הגמלאי	והמתנדב	וריווחתו.
יעקב	טרנר	הציג	את	העשייה	של	 נשיא	איפ"א	ישראל	מר	
ענת	 ואת	ההישגים	הרבים	בשנה	האחרונה.	 ישראל	 איפ"א	
ביבר	רכזת	האירוח	קיבלה	תעודת	הוקרה	לפועלה	להצלחת	

אירוח	כנס	הנוער	העולמי.	

גל	שרון	זכתה	לתעודת	הוקרה	על	הישגה	הגדול	בהיבחרה	
כפיים	 למחיאות	 זכתה	 גל	 איפ"א.	 עולמי	של	 נשיא	 לסגנית	
ואף	להוקרה	מיוחדת	מאיגוד	הגמלאים	ומהסניפים	הדרוזים	

בצפון.

נשיא	איפ"א	העניק	לכל	המברכים	מתנה	ייחודית,	כרזה	עם	
כל	הצילומים	הזוכים	בתחרות	הצילום	הלאומית	של	איפ"א	
בשני	 שזכה	 זיו	 אמנון	 לסנ"ץ	 הוענקה	 דומה	 כרזה	 ישראל.	

המקומות	הראשונים	בתחרות	הצילום	השנה.
נשיא	איפ"א	העולמי	מר	מייקל	אודיסיאוס,	שמשתתף	בפעם	
את	 היטב	 מכיר	 בישראל,	 שנה	 לסיכום	 בכנס	 הראשונה	
ישראל	והיה	כאן	פעמים	רבות.	חלק	מחברי	הנשיאות	מכירים	
אותו	ושיתוף	הפעולה	עם	הסניף	הקפריסאי	הדוק	וחברי.

הנשיא	העולמי	העלה	על	נס	את	ההישגים	הרבים	של	הסניף	
הישראלי	בעולם,	החל	מאירוח	מפעלים	בינלאומיים,	חברות	
בוועדות	עולמיות,	בחירת	נציגת	ישראל	לנשיאות	העולמית,	
והתרומה	 משלחות,	 באירוח	 הסניף	 של	 הרבה	 הפעילות	

לסניפים	בעולם.
היה	 די	 להיראות.	 אלא	 להיאמר,	 צריכות	 שלא	 אמירות	 יש	
שוטרים	 קרנות	 מנכ"ל	 של	 המשותפת	 הישיבה	 את	 לראות	
עם	נשיא	איגוד	הגמלאים,	ביחד	עם	פיקוד	משטרת	ישראל,	
נציב	שב"ס,	כדי	להבין	שאנחנו	נמצאים	בעיצומו	 המפכ"ל,	
בשוטר,	 התומך	 המעגל	 והרחבת	 התחברות	 תהליך	 של	

במתנדב	ובגמלאי.

איפ”א	 נשיא	 עם	 אודיסאוס	 מיקל	 מר	 העולמי	 איפ”א	 נשיא	
ישראל	מר	יעקב	טרנר
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חבר	הכנסת	אריה	ביבי,	שהקים	שדולה	למען	השוטר,	ברך	
ובעיקר	המאבק	 יעדים	שמקדמת	השדולה	 בשם	כל	אותם	
קבוצה	 בכנסת	 יש	 לראשונה	 והגמלאי.	 השוטר	 שכר	 על	
גדולה	של	חברי	כנסת,	שרים	ושרים	לשעבר	העומדים	לצד	
ביבי,	 הכנסת	 חבר	 חשובות.	 ביוזמות	 ותומכים	 השוטרים	
מקפיד	להופיע	לאירועים	של	איפ"א,	להיפגש	עם	שוטרים	
מפקד	 שהיה	 מי	 של	 מבט	 מנקודת	 אותנו	 ולייצג	 וגמלאים	

מחוז,	ראש	אכ"א,	נציב	שב"ס.
הפעילים	 הסניפים,	 ראש	 יושבי	 של	 היא	 האמיתית	 החגיגה	
של	 ההתחברות	 השנה.	 כל	 לאורך	 במלאכה	 והעושים	
ומשטרה,	מתנדבי	משא"ז	 וגמלאים,	שב"ס	 סניפים	סדירים	
לחגיגה	 הזה	 השנתי	 הכנס	 את	 הופך	 פעילים,	 שוטרים	 עם	
הצילומים	 הידיים,	 ולחיצות	 לברכות	 מעבר	 ומרגשת.	 גדולה	
והחיבוקים,	יש	הכרה	והוקרה	בכל	מאות	השותפים	לעשייה	

בכל	השנה.

הענקת	מזכרת	מנשיא	איפ”א	ישראל	מר	יעקב	טרנר	ומפק”ל	משטרת	ישראל	רב	ניצב	דודי	כהן
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כנס פעילים של איפ"א ישראל
גבריאל דהן, רס"מ 

העוסקים	 לכלל	 להודות	 אני	 מבקש	 רעייתי	 ובשם	 בשמי	
במלאכה	על	ערב	נפלא	ומרגש,	מכובד	ומכבד.

אין	ספק	 לכלל	חבריו,	 דגלו	את	הדאגה	 על	 כארגון	החורט	
כי	כיבדתם	את	הפעילים	המסייעים	לכם	ולארגון	לנהל	את	
השגרה	ובכך	להעצים	את	מוטיבציית	אנשי	השטח	להמשיך	

בפועלם	.
יישר	כוח!

תודה	רבה	והמשך	פעילות	פורה	ומפרה

משפחה אחת גדולה
כרמלה עזאני יו"ר סניף גמלאי איפ"א כפר סבא

בכנס	השנתי	של	איפ"א,	שנערך	בכפר	המכבייה	נהננו	מאוד	
את	 לנו	 חימם	 אשר	 מהאירוע	 והפעילים,	 הראש	 יושבי	 כל	

הלב	והרגשנו	"כמשפחה"	אמיתית	באיפ"א.
את		 להצעיד	 מנת	 על	 ועוד	 עוד	 לתרום	 נמשיך	 ואני	 חברי	

איפ"א	קדימה.
של	 שהצלחתה	 דבריו,	 את	 כשנשא	 המפכ"ל,	 שאמר	 כמו	
–	נכון	 איפ"א	היא	גם	בזכות	תרומתם	של	הפעילים	בשטח	

הדבר.
וכך	גם	הצלחת	האירוע	בזכות	תרומתם	של	הצוות	שבטוחה	

אני	שעמלו	וטרחו	רבות	להצלחתו.

ם
לי

עי
פ

ס 
כנ

נשיא	איפ”א	ישראל	עם	נשיא	איפ”א	העולמי	וסגן	נשיא	איפ”א	ישראל
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עו"ד חיים שמולביץ, מזכ"ל ואחראי על קשרי החוץ.

השנה	הצבנו	לעצמנו	מטרה	להגדיל	בצורה	משמעותית	את	
ולאפשר	 נגישות	לתחום	זה	 מספר	חברי	הארגון	שיש	להם	
לכל	חבר	ליהנות	ממגוון	הפעילויות	שמציע	הארגון,	פעילויות	
שיש	 הענפים	 הבינלאומיים	 הקשרים	 על	 מחד	 המבוססות	
לסניף	איפ"א	ישראל	עם	שאר	המדינות	החברות	ומאידך	על	
הכוח	הכלכלי	של	הארגון	המייצג		מעל		20,000	חברים.

בנוסף	לאפשרות	להשתתף	במשלחות	הבי"ל	הוחלט	להרחיב	
ביותר	את	ערוץ	הטיולים	המאורגנים	המסובסדים.

להלן	יובא	מידע	לגבי	מגוון	הפעילויות,	המשלחות,	הטיולים	
במדינות	 המאורגנים	 הבינלאומיים	 הכנסים	 המאורגנים,	
השונות,	סמינרים	מקצועיים,	דירות	איפ"א,	תחרויות	ספורט	

בי"ל	ועוד.

משלחות
בין	 הדדיות	 הסכמות	 על	 מבוסס	 המשלחות	 חלופי	 פרויקט	
סניף	 כאשר	 הדדי	 אירוח	 במתכונת	 לישראל	 שונות	 מדינות	
מארח	לוקח	על	עצמו	את	ארגון	הסיור	ועלויות	האירוח.

שיסכימו	 במדינות	 ומותנה	 מוגבל	 המשלחות	 מספר	 לפיכך	
מותנה	 משלחת	 בכל	 המשתתפים	 ומספר	 זה	 לפרויקט	
ביכולת	המדינה	המארחת	לממן	אירוח	כאמור.	אנו	מעוניינים	
תמיד	במשלחות	גדולות	אך	נאלצים	פעמים	רבות	להתפשר	
על	מספר	מצומצם	יותר	של	משתתפים	במשלחת	בהתאם	

ליכולת	המדינה	עימה	אנו	מתקשרים.

למספר	 יחסית	 וקטן	 מוגבל	 המקומות	 ומספר	 מאחר	
במקביל	 מאורגנים	 טיולים	 ערוץ	 כאמור,	 פתחנו	 הנרשמים	

לאותם	יעדים.
היחידות	 לכלל	 במשלחות,	 יותר	 הולם	 ייצוג	 לתת	 מנת	 על	
מתכונת	 תתקיים	 המשלחות	 מתוך	 ב-2	 השנה	 כי	 הוחלט	
מחוז,	 מכל	 משתתפים	 מספר	 מראש	 שייקבע	 כך	 שונה	
ותיערך	הגרלה	בין	הנרשמים	מאותו	מחוז	לרבות	ייצוג	הולם	
בהסתמך	על	מספר	החברים	לגמלאים	למג"ב	ולשב"ס.

כפי	 הנרשמים	 כלל	 בין	 7	המשלחות	ההגרלה	תהא	 בשאר	
שהיה	עד	כה.

ונחליט	האם	 יעילותה	 בהתאם	לתוצאות	הפיילוט,	נבחן	את	
להמשיך	באותה	שיטה	או	לחזור	למתכונת	הקודמת	.

מנכ"ל	 של	 בכתבתו	 וכיו"ב	 עלויות	 זכאויות,	 לעניין	 פירוט	
איפ"א	בחדשות	איפ"א.	

כנסים ומפגשים בי"ל
המאורגנים	 ומפגשים	 בכנסים	 עשירה	 תהא	 	2010 שנת	

בסניפי	איפ"א	ברחבי	העולם	כדלקמן:

סניף יוון
הסניף	היווני	חוגג	45	שנה	לקיומו	בכנס	בינלאומי	שיערך	באי	
רודוס	בין	התאריכים	16/6/2010	ל-22/6/2010.	הארוח	במלון	
האי	 רחבי	 בכל	 טיולים	 מארגן	 היווני	 הסניף	 פאלאס,	 רודוס	
שיט	לאי	סימי,	קבילות	פנים,	ארוחות	ותוכניות	אומנותיות.

עד	 יורו	 	150 בסך	 מקדמה	 בהעברת	 מותנית	 הרשמה	
.01/04/2010

עלות	650	יורו	למשתתף	בנוסף	לעלות	הטיסה.

סניף סרילנקה
סניף	סרילנקה	מארגן	שבוע	ידידות	בינלאומי	בין	התאריכים	
15/08/2010	ל-	25/08/2010.	הארוח	כולל	ארוחות	,	טיולים,	
תוכניות	בידור	ועוד.	העלות	1,000$	למשתתף	לא	כולל	טיסות	
הרשמה	בתשלום	מקדמה	של	300$		עד	31/03/2010.

בריטניה 
שנה	 	60 חוגג	 איפ"א	 של	 המייסד	 הסניף	 הבריטי,	 הסניף	

במספר	אירועים	כדלקמן:

בלפסט - צפון אירלנד
בבלבסט	שבצפון	אירלנד	יתקיים	שבוע	ידידות	בין	התאריכים	
מון	 	- לה	 במלון	 האירוח	 	07/08/2010 ל-	 	31/07/2010

בבלפסט.
עלות	למשתתף	615	יורו	למשתתף,	לא	כולל	טיסה.	הרשמה	

בתשלום	מקדמה	של	60	יורו.

דורהם 
שבוע	ידידות	מאורגן	ע"י	הסניף	הבריטי	בעיר	דורהאם	שבצפון	

אנגליה	בין	התאריכים	01/08/2010	ל-	08/08/2010.
עלות	למשתתף	510	יורו	למשתתף,	לא	כולל	טיסה,	הרשמה	

בתשלום	מקדמה	של	50	יורו.

סקוטלנד
שבוע	ידידות	יתקיים	גם	באדינבורו	בין	התאריכים	07/08/2010	

ל-	14/08/2010.
עלות	למשתתף	625	יורו	למשתתף,	לא	כולל	טיסה,	הרשמה	

בתשלום	מקדמה	של	60	יורו.

הכנס העולמי של איפ"א-פריז
בפריז	 השנה	 יערך	 איפ"א	 של	 העולמי	 הפועל	 הועד	 כנס	
שבצרפת	בין	התאריכים	07/09/2010	ל-	12/09/2010.

טכסים	 ארוחות,	 וכולל	 בפריז	 נובוטל	 במלון	 יהיה	 הארוח	
ונשפים	מפוארים	)הלידו	וכו'(.

עו”ד חיים שמולביץ

מרץ 132010



עלות	למשתתף	810	יורו	למשתתף,	לא	כולל	טיסה.
בין	 ידידות	 שבוע	 הצרפתי	 הסניף	 מארגן	 לכנס	 בהמשך	

התאריכים	13/09/2010	ל-	19/09/2010.
ויציאה	לשייט	מ-	 	טיול	מפריז	למרסי	 שבוע	הידידות	כולל	
ביקורים	 כולל	 	19/09/2010 עד	 הסיין	 לאורן	 	13/09/2010
כולל	 יורו,	 	1,090 למשתתף	 עלות	 שבדרך.	 שונות	 בערים	

אירוח	מלא	לכל	הטיולים.
	

כנס הנוער הבינלאומי
כנס	הנוער	הבינלאומי	יערך	השנה	בהונגריה	בין	התאריכים	

25/07/2010	ל-	08/08/2010.
איפ"א	 חבר	 של	 בנים/בנות	 ונערות	 נערים	 ישתתפו	 בכנס	

בגילאי	16-17	שייבחרו	בועדת	מיון.
עלות	למשתתף	650	יורו.

למזכירות	 יפנו	 לכנס	 בת	 או	 בן	 לשלוח	 המבקשים	 חברים	
איפ"א.

עד	 הרשמה	 בלבד,	 מקומות	 	2 מוקצים	 מדינה	 לכל	
.20/04/2010

סמינרים מקצועיים
משטרת	 עם	 בשת"פ	 הפועל	 איפ"א	 של	 ההדרכה	 מרכז	
גרמניה	ממוקם	בגמבורן	שליד	העיר	קלן	ובו	מתקיימים	מדי	

שנה	סמינרים	מקצועיים	בנושאים	משטרתיים.
להלן	הסמינרים	שיערכו	בשפה	האנגלית:

	14/06/2010 התאריכים	 בין	 המשטרה	 ועדי	 בנושא	 סמינר	
ל-	18/06/2010.

חדשות	 דרכים	 בנושא	 צעירים	 לשוטרים	 המיועד	 סמינר	
ל-	 	05/07/2010 התאריכים	 בין	 	 אלימות	 עם	 להתמודדות	

.09/07/2010
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סמינר	שיעסוק	בנושא	התמודדות	עם	מצבי	טראומה	ומתח	
יערך	בין	התאריכים	04/10/2010	ל-	08/10/2010.

הקונגרס העולמי 2012 -ישראל 
הקונגרס	 את	 לארח	 נבחר	 ישראל	 סניף	 שדיווחנו	 כפי	
העולמי	של	איפ"א	בשנת	2012.	הכנס	יערך	בין	התאריכים	
04/09/2010	ל-	09/09/2010	במלון	הרודס	באילת	ולאחריו	

מאורגן	שבוע	ידידות	ברחבי	הארץ.

דירות/בתי איפ"א
אחת	ההטבות	להן	זכאי	חבר	איפ"א	הינה	להתארח	בדירה	
או	בית	איפ"א	בארצות	רבות	ברחבי	הגלובוס.	האירוח	פתוח	

בפני	כל	חבר	איפ"א	ובשיטת	כל	הקודם	זוכה.
עלויות	האירוח	סימליות,	פרטים	על	דירות	ובתי	איפ"א	ניתן	
לקבל	באתר	איפ"א	כולל	דרכי	התקשרות	והזמנת	מקומות.		

סיוע	ניתן	לקבל	במזכירות	איפ"א	

תודות
הפעילות	הבינלאומית	לא	הייתה	יכולה	להתקיים	ללא	העזרה	
השוטפת	הניתנת	ובהתנדבות	ע"י	פעילים	רבים,	הן	במסגרת	

הדסקים	השונים	והן	לאירועים	מיוחדים.	
וחברי	 	 הדסקים	 לראשי	 חוץ,	 קשרי	 ועדת	 לחברי	 תודתי	

הדסקים	וכל	שאר	הפעילים	המתנדבים,	יישר	כח.
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מי ראשי להשתתף במשלחת?
1. חבר איפ"א שלא יצא למשלחת ב-4 השנים האחרונות.

2. מי שחבר איפ"א לפחות שנה ומחויב לשנה נוספת.
כל חבר איפ"א שהגיש את מועמדותו לצאת למשלחת ומועמדותו אושרה עפ"י תנאי 
היציאה הר"מ, יוזמן להיות נוכח במעמד ההגרלה לקביעת חברי המשלחת+ 3 מועמדי 
עתודה מכל מחוז ) לאחר שחבר שזכה יבטל את השתתפותו מסיבה כלשהיא, ישולב 

לקבוצה עתודאי עפ"י סדר הזכייה(.
איך נרשמים?

השתתפות  'בקשת  טופס  את  למלא  למשלחת  לצאת  המעוניין  איפ"א  חבר  כל  על 
במשלחת איפ"א לא ניתן לבחור את יעד המשלחת, כל המעומדים ייכנסו להגרלה לכל 

היעדים באופן אוטומטי.
לכמה זמן טסה המשלחת?

המשלחת יוצאת לתקופה של 8 ימים/ 7 לילות.
איך יודעים מי זכה בהגרלה?

חברי איפ"א שיזכו בהגרלה יקבלו הודעה אישית תוך 48 שעות כולל הנחיות להעברת 
שיק על סך 500 ₪ כדמי רצינות. מועמד שלא קיבל התייחסות תוך 48 שעות, ייראה 
זאת כאי זכייה בהגרלה. שמות המועמדים שזכו יפורסמו באתר האינטרנט של איפ"א 

וכן יועבר דיווח ליו"ר הסניפים הנוגעים.
ההגרלה תתבצע במעמד החברים, ועדת קשרי חוץ, מבקר איפ"א ויועמ"ש איפ"א.

מהן העלויות להשתתפות במשלחת?
1. כרטיס טיסה ליעד המשלחת עפ"י הצעות מחיר מחברת כנפי משק איתה יש לאיפ"א 

הסכם התקשרות. 
2. 100 $ דמי השתתפות. 

3. במעמד הזכייה יש להעביר לאיפ"א שיק ע"ס 500 ₪ כדמי רצינות - שיק זה יוחזר 
אחרי היציאה למשלחת.

שמירת כשרות למגזר הדתי ונסיעות בשבת במסגרת המשלחת
אנו נפנה למארחים בתיאום ובעזרתו של הרב אשר מלמד בבקשה לשמור על הצביון 
הדתי כמה שניתן, אך אין באפשרותנו לכפות על המארחים אוכל כשר, מאידך אנו נעשה 

את מירב המאמצים על מנת לסייע שלא יקיימו פעילויות הדורשות נסיעה בשבת.

הונגריה
15.06.10-22.06.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

סרביה
25.07.10-01.08.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

רומניה
15.06.10-22.06.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

גרמניה
02.08.10-09.08.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

סנט פטרסבורג
04.07.10-11.07.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

טטרסטאן
17.08.10-24.08.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

מוסקבה
07.07.10-14.07.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 15

אוקראינה
25.08.10-01.09.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 12

משלחות איפ"א יוצאות 2010
מועד אחרון להרשמה לכל המשלחות 10.5.2010 ולא יאוחר מהשעה 16:00

מועמדות למשלחות תתבצע על גבי טופס אחד בלבד.

הסבר מפורט על המשלחות יש לעיין בשולחן המנכ"ל בביטאון איפ"א גליון 50 או באתר האינטרנט של איפ"א בדבר המנכ"ל ובקשרי חוץ פרטים נוספים 
וטפסי השתתפות ניתן למצוא בביטאון איפ"א, ו/או באתר האינטרנט, במזכירות איפ"א או באמצעות יו"ר הסניפים.

את טפסי ההשתתפות יש לשלוח למזכירות איפ"א בפקס - 03-6833442 לא יאוחר מיום 10.5.2010 שעה 16:00 יתכנו שינויים בפרטים הרשומים לעיל.

 חבר שהיה בעבר במשלחות איפ"א 
יוכל להגיש מועמדותו בשנית בתנאי 

שחלפו 4 שנים ממועד יציאתו.

פולין
04.10.10-11.10.10

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( עד 15

ספרד
יפורסם בהמשך

מספר החברים במשלחת 
)כולל יו"ר וסגן( 15

חדש.... חדש...  עלות השתתפות כרטיס טיסה + 100 $

השנה נקיים הגרלה ל- 2 משלחות ראשונות בשיטה חדשה וניסיונית 
ברמה המחוזית שתביא לייצוג כל מחוזות המשטרה, שב"ס וגמלאים. 
המגמה לקיים כך את כל ההגרלות במידה ושיטה זו תצליח. הגרלה 

בשיטה הניסיונית תיערך ביום חמישי - 27/5/10 
שעה 16:00 - במזכירות איפ”א הגרלה לכלל המשלחות תיערך ביום 

חמישי  - 10/6/10  שעה 16:00 - במזכירות איפ”א

לא ניתן לבחור את יעד המשלחת, כל המועמדים ייכנסו להגרלה לכל היעדים באופן אוטומטי



נסיעות

אלכס זלקוביץ

 חברי איפ"א נוסעים ונהנים

כבשנים	שעברו,	גם	השנה,	בארגון	לומד	ומתחדש,	שמנו	לנו	
כמטרה	להרחיב,	לייעל	ולגוון	את	האפשרויות	לניצול	תרבות	

הפנאי	של	חברינו	ובני	המשפחות	באיפ"א.			
	על	מנת	לפשט	תהליכים	בכל	הקשור	לנושאי	תיירות	פנים	
וחוץ,	שירותים,	בילויים,	אטרקציות	למיניהן,	שירותי	רכב	ועוד,	

וכל	זאת	במחירים	הזולים	בשוק.
	נחתם	הסכם	מחייב	עם	חברת	"כנפי	משק	שרותי	תיירות"	

-	להלן:	"החברה".
כן,	 כמו	 הזמנות;	 פועל	בחברה	מרכז	 איפ"א,	 לרווחת	חברי	
לקבל	 ניתן	 באמצעותו	 אשר	 מיוחד	 אינטרנט	 אתר	 הוקם	

שירותים	והטבות	"און	ליין".
ולנצל	 מומלץ	לחברינו	לבקר	באתר	המיוחד,	להירשם	אליו	

את	ההטבות	שהחברה	מעניקה	לחברי	איפ"א.
נוסף	על	כך,	ניתן	למצוא	עדכונים	שוטפים	באתר	האינטרנט	
המשודרג	של	איפ"א,	אשר	עלה	לאוויר	ממש	לאחרונה.

החליטה	 איפ"א	 נשיאות	 השנה	 גם	 קודמות,	 לשנים	 בדומה	
לחו"ל	 על-ידנו	 המאורגנים	 הטיולים	 את	 ולסבסד	 להמשיך	
יהיו	 החברים	 בנוסף,	 	;200$ כ-	 של	 לסך	 עד	 לכך	 לזכאים	
רכישת	 בעת	 איפ"א	 של	 השנתי	 השי	 את	 לנצל	 רשאים	
מוצרי	תיירות	בחברה	בשווי	500	₪	לעסקה,	כחלק	מהעלות	
וכל	זאת	לאחר	קבלת	הנחות	ומחירי	מבצע	שיהיו	 הכוללת	

תקפים	במועד	סגירת	העסקה.

טיולים מאורגנים
רכז	 באחריות	 המאורגנים	 הטיולים	 מסגרת	 תורחב	 השנה	
מוזלים	 יהיו	 הטיולים	 מחירי	 זליקוביץ'.	 אלכס	 הנסיעות	
בהתאם	להסכם	של	איפ"א	עם	חב'	כנפי	משק	ובנוסף	יינתן	

לחברים	סבסוד	בגובה	שבין	100$	ל-200$	לחבר.
החלטה	על	גובה	הסבסוד	לטיול	תפורסם	במקביל		לפרסום	

הטיול.
יעדי	הטיול	יכללו	במידת	האפשר	את	הונגריה,	רומניה,	מרוקו,	

סין.
צ'כיה,	ספרד,	 וסרביה(	 סלובניה,	 )קרואטיה,	 הבלקן	 מדינות	

קפריסין,	פלמה	דה	מיורקה	ועוד.
חבר	יוכל	להצטרף	לטיול	יחד	עם	בן/	בת	זוגו.

לכלל	 פתוחה	 אליו	 שההרשמה	 לטיול	 להצטרף	 יהיה	 ניתן	
החברים,	וניתן	יהיה	גם	להצטרף	לטיולים	יחידתיים	של	מחוז,	

מג"ב,	שב"ס	ואגפי	המטה	.
המכסה	 את	 יעבור	 מסוים	 לטיול	 הנרשמים	 מספר	 באם	
המוקצית	תיערך	הגרלה	בין	הנרשמים,	יחד	עם	זאת	יעשה	
לכל	 מענה	 שיינתן	 כך	 נוספים	 טיולים	 לפתוח	 מאמץ	 כל	

המעוניינים.
יוצאת	 אליו	 מקום	 לכל	 טיולים	 יאורגנו	 האפשר	 במידת	

כל	 על	 במשלחת	 לצאת	 מעוניין	 שאינו	 שמי	 כך	 משלחת	
המחויבויות	הנובעות	מכך,	או	שלא	עלה	בהגרלה	יוכל	לצאת	

לטיול	מאורגן	לאותו	מקום.

	מאחל לכולנו ניצול חכם ומהנה של כלל הפעילויות.

איפ”א בתנופה בתיירות חוץ נופשים וטסים 
לחו”ל בזול

כנפי  חברת  באמצעות  והרשמה  נוספים  לפרטים 
משק בטלפון: 03-5656007
הנחיות	והבהרות	לנוסעים	לחו”ל:

התשלום	יתבצע	על	פי	שער	דולר	נוסעים	ביום	ההזמנה.
ניתן	לשלם	ב-	10	תשלומים	ללא	ריבית	בכרטיס	אשראי.

נוהל	דמי	ביטול:
	30	יום	לפני	היציאה	אין	דמי	ביטול.

	30-21	ימי	עבודה	-	30%	דמי	ביטול	מסך	כל	העסקה.

	21-14	ימי	עבודה	-	60%	דמי	ביטול	מסך	כל	העסקה.
	14-7	ימי	עבודה	-	75%	דמי	ביטול	מסך	כל	העסקה.

מתחת	ל	-7	ימי	עבודה	-	100%	דמי	ביטול.
נא	לשים	לב	שהמחירים	הם	לקבוצות	המתוכננות	חודשיים	
מראש	-	אין	לבצע	השוואת	מחירים	מול	מבצעים	של	הדקה	

ה-	90	לבודדים.
לפני	ההרשמה	יש	לבצע	את	כל	הבדיקות	המקדימות	לגבי	
כדאיות	העסקה	והשוואת	המחירים,	במקרה	של	ביטול	אחרי	
ההזמנה,	החבר	יהיה	מחויב	בדמי	הביטול	כמחויב	בחוק.

מומלץ	לבצע	ביטוח	נוסעים	רפואי	הכולל	ביטול	טיסה	עקב	
מחלה	פתאומית.

יש	לוודא	שהדרכונים	בתוקף	לחצי	שנה	לפחות.
כפי	 משתתפים	 ומינימום	 לקבוצות	 מיועדים	 הטיולים	 כל	

שנקבע	לאותו	טיול	ופורסם.
ת
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רומניה - בולגריה "נגיעה בלקנית"נ

מינימום	40	נוסעים	)	20	זוגות(
תאריכים:

מחזור 1: 25-31/5/10		
מחזור 2:	8-14/6/10

בסיס האירוח:	חצי	פנסיון

המחיר כולל: 	טיסה		ת"א	-	בוקרשט	-	ת"א		טיסות	סדירות	
מיסי	נמל	והיטל	ביטחון	

5	לילות	במלונות	)3	בהרים	הקרפטים-במלון	ויסטה,
2	בוולקו	טרנגו(,	

1	לילה	בבוקרשט	מלון	5	כוכבים	על	בסיס	לינה	וא.בוקר	
אוטובוס	תיירים,	תוכנית	וכניסות	לאתרים	מדריך	ישראלי	

צמוד	לביצוע	התוכנית	

מחיר	לאורח
בחדר	זוגי:

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד		$	100

	מחיר	לחבר	לאחר
	סבסוד	100	$	והמרת
השי	השנתי	לתווי	נופש:

$ 785$ 685   $ 554

ברצלונה - קוסטה בראווה
7	לילות	-	לינה	בקוסטה	בראווה
מינימום	40	נוסעים	)	20	זוגות(

תאריכים:	מחזור 1	-	25/5-1/6/10		
מחזור 2	-		1-8/6/10
מחזור 3	-	8-15/6/10
בסיס	אירוח:	חצי	פנסיון

המחיר כולל: � טיסת	הלוך	ושוב	לברצלונה
� לינה	7	לילות	במלון	בדרגת	תיירות	טובה	

� מס	נמל	בטחון	� העברות	למלון	

� אוטובוס	תיירים	ממוזג	ונוח	� סיורים	וכניסות	לאתרים

� מדריך	ישראלי	מקצועי	ומנוסה	� טיפים	לנותני	שירותים.

מחיר	לאורח
בחדר	זוגי:

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד	100	$

	מחיר	לחבר	לאחר
	סבסוד	100	$	והמרת
השי	השנתי	לתווי	נופש:

$ 900$ 800$ 669

מחיר	לאורח
בחדר	זוגי:

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד	100	$

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד	100	$	והמרת	
השי	השנתי	לתווי	נופש:

$ 1420 $ 1320$ 1189

חוויה מהאגדות למשפחות 
7	ימים	צרפת,	בלגיה	והולנד	

-	מינימום	40	נוסעים	)20	זוגות(
תאריכים:

מחזור 1	-	27/7-2/8/10				
מחזור 2	-	17-23/8/10

בסיס אירוח:	לינה	וארוחת	בוקר
המחיר כולל: טיסות	שכר	� 2	לילות	באזור	פריז.	

� 2	לילות	באזור	בריסל	� 2	לילות	באזור	אמסטרדם.	

� מלונות	מדרגת	תיירות	ראשונה	ודרגת	תיירות	טובה

� אוטובוס	ממוזג	צמוד	לביצוע	התוכנית		� ביקורים	וסיורים	

כמפורט	בתוכנית.		� מדריך	ישראלי	מנוסה.	ט.ל.ח.	

מחיר	ל-	3	בחדר:	1290 $
מחיר	ל-	3	בחדר:	1240 $
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מחיר	לאורח
בחדר	זוגי:

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד	100	$

	מחיר	לחבר	לאחר
	סבסוד	100	$	והמרת
השי	השנתי	לתווי	נופש:

$ 825$ 725$ 594

פלמה דה מיורקה - מלון 4 *
5	לילות	-	6	ימים

בסיס	אירוח:	חצי	פנסיון

המחיר כולל: 
� טיסת	שכר	הלוך	ושוב	

� מס	נמל	בטחון		

� העברות	למלון

*	מיועד	לקבוצות	-	מינימום	35	משתתפים.

תאריכים:
מחזור 1	-	24-29/6/10		
מחזור 2	-	4-9/7/10
מחזור 3	-	3-8/8/10

סנט פטרסבורג
4	לילות		-	5	ימים

מינימום	40	נוסעים	)	20	זוגות(
בסיס	אירוח:	לינה	וארוחת	בוקר

המחיר כולל: 	
� טיסות	בינלאומיות	בחברה	סדירה

� מס	נמל	,	דלק	ובטחון	

� בתי	מלון	בדרגת	תיירות	טובה

� אוטובוס	תיירים	ממוזג	ונוח

� סיורים	וכניסות	לאתרים

� מדריך	בכיר	מקצועי	ומנוסה

� תשר	לנותני	שירות

תאריכים:
מחזור 1	-	3-7/6/10	
מחזור 2 -	25-29/6/10

מחיר	לאורח
בחדר	זוגי:

מחיר	לחבר	
לאחר	סבסוד	
$	100

מחיר	לחבר	לאחר	
סבסוד	100	$	והמרת	
השי	השנתי	לתווי	נופש:

$ 765$ 665$ 534

להזמנות ולפרטים נוספים נא לפנות לחברת 
כנפי משק בטלפון 03-5656007
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ניתן	 לשנה.	 ויזה	 עבור	 דולרים	 	10 בתוספת	 דולרים	 	100
להזמין	בארץ	ובאקוודור	חבילות	שייט	של	כמה	ימים	הכוללות	
העברות	וגם	טיסות	לאיים	מהיבשת.	זאת,	ביאכטות	בגדלים	
ממאה(	 למעלה	 עד	 אדם	 בני	 כמה	 של	 )מתפוסה	 שונים	
ובפערי	מחירים	התלויים	במספר	ימי	השייט,	טיב	השירות	על	
הספינה	וסוג	המדריכים.	בכל	מקרה,	הטיול	לא	זול.	על	חוויה	
מדהימה	צריך	כנראה	לשלם.	הטיול	בין	האיים	נערך	אך	ורק	
זודיאק	היוצאות	מהספינות	אל	 בלווי	מדריך	מקומי	בסירות	
בנחיתה	 או	 החוף	 על	 ישירות	 רטובה	 )בנחיתה	 האיים	 חופי	
יבשה	ישירות	על	סלעי	הלבה(,	תוך	שמירה	קפדנית	על	חוקי	
שמירת	הטבע	ולינה	על	הספינות.	זאת,	עקב	רדידות	המים	
ואיסור	על	ספינות	להתקרב	לחופים.	בדר"כ	יש	להזמין	מקום	
זמן	רב	מראש,	אך	אפשר	להגיע	לבלטרה	ומשם	במעבורת	
באיים(	 ביותר	 הגדול	 היישוב	 )מקום	 איורה	 פוארטו	 לעיירה	
באי	סנטה	קרוז,	ושם	לחפש	דיל.	זאת	בידיעה,	שהיאכטות	
האחרון.	 ברגע	 מקום	 למצוא	 וקשה	 במהירות	 מתמלאות	
מנגד,	ניתן	להגיע	לאחד	מבתי	המלון	בעיירה	ולקחת	טיולים	
הרי	 לאיים,	 מגיעים	 כבר	 אם	 אולם,	 קרובים.	 לאיים	 יומיים	
הדרך	הטובה	ביותר	היא	שייט	בספינות	החל	משייט	"סגפני"	
וכלה	בשייט	תענוגות.	אני	בקרתי	שם	במשך	8	ימים	ב-11	
צוות.	 אנשי	 ו-68	 נוסעים	 	92 הכוללת	 גדולה	 ביאכטה	 איים	
יקרה	אך	הנוחה,	המהנה	והמקצועית	ביותר.	היא	 זו	חלופה	
את	 שמלווים	 ביותר,	 מנוסים	 מקומיים	 מדריכים	 מספקת	
הנוסעים	בקבוצות	של	14-16	אנשים	בטיולים	ברמות	קושי	
הטבות	 כוללת	 כזו	 הפלגה	 ביום.	 פעמיים	 שנערכים	 שונות,	
שיש	לספינה	כזו	להציע:	חדרים	גדולים	יחסית,	ארוחות	סביב	

השעון,	הרצאות,	שימוש	בציוד	צלילה	ובידור.	
האיים	מהווים	גן	עדן	לזוחלים.	יש	בהם	27	מינים,	17	מתוכם	
מצויים	רק	שם.	הבולטים	הם:	1(	איגואנות	ימיות	שמגיעות	
ונראות	כדרקונים.	במהלך	האבולוציה	הן	נעשו	 וחצי	 למטר	
אדום-ורוד-ירוק- צבעי	 גם	 בנוסף	 )לחלקן	 כהות	 שחורות	
אפור(	כדי	להתמזג	עם	סלעי	הלבה	ולספוג	יותר	חום	שמש.	
הן	פתחו	קרומי	שחייה	בין	האצבעות,	ומאחר	שהן	שותות	מי	
ים	הן	סיגלו	לעצמן	יכולת	לסלק	מלח	באמצעות	יריקתו	ע"י	
בלוטות	מיוחדות.	2(	איגואנות	יבשתיות	שמגיעות	אף	ליותר	
הזכרים	 צבעי	 קדומים.	 דינוזאורים	 ומזכירות	 וחצי	 ממטר	
לטאות	 	)3 בגבן.	 אפורות	 והנקבות	 צהוב-כתום-חום	 הם	
צוואר	 לנקבות	 כאשר	 ס"מ,	 כ-40	 שאורכן	 ייחודיות	 לבה	
אדום-כתום	ולזכרים	אפור-שחור.	4(	סוגים	שונים	של	צבי	
ואורכם	 ק"ג	 	300 ל–	 טון	 רבע	 בון	 השוקלים	 יבשתיים	 ענק	
והצוואר	 השריון	 בצורת	 מזה	 זה	 שונים	 הם	 וחצי.	 כמטר	
הסובב	 בים	 הירוק	שחי	 הימי	 הצב	 	 שנה.	 כ-180	 עד	 וחיים	
ים,	 עופות	 של	 סוגים	 	19 באיים	 שנה.	 כ-50	 חי	 האיים	 את	
רק	 )יש	 הקטן	 הפינגווין	 להם:	 אופייניים	 מתוכם	 	5 רק	 אך	
מאות	פרטים(,	הקורמורן	קצוץ	הכנפיים	שגובהו	מטר	והוא	
)יש	רק	כ-1,000	פרטים(,	שחף	הלבה	 יכולת	תעופה	 חסר	
השחור,	השחף	המזונב	)עיניו	עטורות	טבעות	אדומות	ורגליו	
ורודות(,	והאלבטרוס	הענק	)טווח	כנפיים	יותר	מ-2.5	מטר(	
עופות	 שאר	 בלבד.	 אספניולה	 באי	 ומקנן	 שנה	 כ-40	 שחי	
הים	מגיעים	מאקוודור,	קולומביה,	פרו	ואף	מהקריביים	כמו	
פריגאטה,	סולה	כחולת	רגל	)קרומי	שחיה	בצבע	כחול	עז(,	
לעמידה	 מותאמות	 ורגליה	 יותר	 )קטנה	 רגל	 אדומת	 סולה	
על	ענפים(,	סולת	המסכה,	פלמינגו,	חופמי	אדום	רגל,	ברווז	
לבן	לחיים	ועוד.	בגלאפגוס	יש	כ-29	סוגי	עופות	יבשה	מהם	
דרווין	 22	סוגים	מצויים	רק	בהם.	בתוכם	13	הפרושים	של	
השונים	זה	מזה	בצורת	המקור	והצבע,	יונה	המיוחדת	בטבעת	
)יש	 באיים	 יחיד	 דורס	 המהווה	 עקב	 העין,	 סביב	 טורקיז	

ביקור באיי גלאפגוס - חווית טבע מיוחדת 
במינה במקום שאין דומה לו בעולם

נצ"מ )גימ.( אבי וייס

בפרו,	 ביאסטס	 איי	 על	 כתבתי	 	2006 מאוגוסט	 	37 בגיליון	
אולם,	 בהם.	 לבקר	 והמלצתי	 הקטנה",	 "גלאפגוס	 המכונים	
לחובבי	טבע	ומדע	מומלץ	להגיע	לדבר	האמיתי:	איי	גלאפגוס	
באקוודור.	המדובר	בארכיפלג	של	16	איים	געשיים	מרכזיים,	
באוקיינוס	 שמפוזרים	 וסלעים,	 איונים	 ו-10	 קטנים	 איים	 	6
ליבשת	 מערבית	 ק"מ	 כ-1,000	 המשווה,	 קו	 סביב	 השקט	

אמריקה	הדרומית	מול	אקוודור.	
כ-98%	משטחם	מוגדרים	פארק	לאומי	ובשטח	הנותר	גרים	
ותיירות.	 חקלאות	 מדייג,	 המתפרנסים	 אדם	 בני	 כ-26,000	
האיים	מפורסמים	בזכות	מחקרי	צ'ארלס	דרווין,	שהתבססו	
על	ממצאיו	באיים	ותרמו	לגיבוש	תיאורית	התפתחות	המינים	
וחוקי	 בהם	 רק	 שנמצאים	 בע"ח	 מגוון	 הטבעית,	 והברירה	
ביקור	נוקשים	של	אקוודור	שחלים	בהם.	בע"ח	באיים	מראים	
תופעות	ייחודיות:	מימדים	גדולים	ביחס	לקרוביהם	במקומות	
אחרים	והיעדר	פחד	מבני	אדם,	שמאפשר	התקרבות	אליהם	
ואף	נגיעה	בהם	)כנראה	עקב	היעדר	טורפים(.	מזג	האוויר	
)זו	 די	קרים	לרחצה	 ומי	הים	 שם	קר	מהצפוי	בקו	המשווה	
הסיבה	שמוצאים	שם	פינגווינים(.	במרבית	האיים	הצמחייה	
דלילה	ומיני	קקטוסים	שולטים	בשטח,	במיוחד	קקטוס	הלבה	
)יוני-נובמבר(	 היבשה	 העונה	 לעצים.	 שהפכו	 צבר	 ושיחי	
נחשבת	קרירה,	ערפילית	ויבשה	ויורדים	גשמים	קלים,	והעונה	
ויורדים	בה	 ושמשית	 )דצמבר-מאי(	נחשבת	חמה	 הרטובה	

גשמים	כבדים	אך	קצרים.
	Aerogal או	 	 	Tame חברות	 עם	 בטיסות	 מגיעים	 לאיים	
הנוחתות	באי	בלטרה.	 או	מגואיאקיל	 בירת	אקוודור	 מקיטו	
מקצתן	מגיעות	לאי	סן-קריסטובל.	הכניסה	כרוכה	בתשלום	

איי גלאפגוס
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כ-400	פרטים(	שאורכו	55	ס"מ	וטווח	כנפיו	כ-1.2	מטר,	4	
סוגים	של	ציפורים	חקייניות	שחיות	בלהקות	ובולטות	במקור	
שחור	עבה,	סנונית	מקומית,	תרנגולת	אגם	)עוף	ביצה(	חומה	
זבובים"	עם	בטן	 ו"חוטפת	 ורגליה	אדומות,	 שעיניה	כחולות	
באיים	 היונקים	 )נקבה(.	 צהובה	 או	 )זכר(	 כתומה	 אדומה	
הושמדו	 כמעט	 פרוותיים,	שבעבר	 ים	 ואריות	 ים	 אריות	 הם	
החולות,	הסלעים	 על	 מכונסים	 הים	 אריות	 פרוותיהם.	 בשל	
והצוקים,	אוכלים	ביום	סרדינים	וחיים	עד	20	שנה.	הפרוותיים	
קטנים	יותר,	עיניהם	גדולות	יותר	ואפם	חד	יותר.	הם	אוכלים	
חיים	 האיים	 את	 המקיף	 בים	 קטנים.	 ודגים	 דיונונים	 בלילה	
אדם,	 בבני	 פוגעים	 שלא	 כרישים	 כולל	 דגים	 סוגי	 כ-300	
דולפינים,	לווייתנים	וסרטנים,	כשהנפוצים	הם	סרטני	"סאלי	

קלת	הרגליים"	האדומים-כתומים.
קשה	לתאר	את	חווית	הביקור	במילים	ולכן	כתבה	זו	כוללת	
כמה	תמונות	מתוך	כ-1,400	שצילמתי,	בבחינת	תמונה	אחת	

שווה	אלף	מילים.	אתאר	בקצרה	את	המיוחד	בכל	אי.
והשטוח,	 הצחיח	 הקטן,	 באי	 הנחיתה	 לאחר	 מיד	 בלטרה:	
הראשונים	לבלוט	בשטח	מלבד	עצי	צבר	גבוהים	הם	שוטרים,	
שממתינים	לבאים	בשדה	תעופה	קטנטן	עשוי	עץ.	תפקידם	
ומטענם	 הנכנסים	 כל	 של	 הביולוגית	 הבדיקה	 על	 לפקח	
)לאחר	שהמטען	רוסס	בתא	הנוסעים	לפני	הנחיתה(.	המדובר	
בפתיחת	כל	המטען	וחיפוש	חומרים	אורגנים	האסורים	בייבוא	
)מזון,	זרעים,	צמחים	וכו'(.	באי	בסיס	של	צבא	אקוודור.

	1.9( הקטנטן	 באי	 מזודיאק	 היבשה	 הנחיתה	 סיימור:	 צפון	
קמ"ר(	מכניסה	את	המטייל	לאווירת	גלאפגוס.	הליכה	נוחה	
רבות	 בפריגאטות	 לצפייה	 מובילה	 בלבד(	 ואבנים	 חול	 )על	
)הזכר	ידוע	בתפיחה	אדומה	בצווארו	המתנפחת	לבלון	בעת	
החיזור(	שעפות	ממעל	ומקננות	על	שיחים,	אריות	ים	נקבות	
ואנה,	 אנה	 שנעות	 יבשתיות	 איגואנות	 גוריהן,	 את	 המניקות	
שקנאים	למכביר	המזנקים	אל	הים,	איגואנות	ימיות	שחורות	
מהמין	הקטן	)	כ-80	ס"מ(	ניצבות	מול	השמש	ללא	תזוזה,	
המוני	סולות	כחולות	רגל	מסתובבות	באין	מפריע	וניתן	לחזות	
ביצים	 על	 שדוגרות	 ובסולות	 הזכרים,	 של	 החיזור	 בתרגילי	
)על	הקרקע	ללא	קן(	ומטפלות	בגוזלים,	לטאות	לבה	נעות	
במהירות	על	הקרקע	ולהקות	שחף	מזונב	מקננות	בין	סלעי	

החוף.
הסלע	 חתיכות	 	2 למרגלות	 בזודיאק	 השייט	 	:Kicker סלע	
העצומות	המזדקרות	מהים	מספקות	למטייל	מבט	על	אזורי	
קינון	בעיקר	של	פריגאטות,	סולות	כחולות	רגל	וסולות	מסכה,	
והסרטנים	 ים,	 אריות	 ושוחים	 שקנאים	 מנתרים	 כשמסביב	

האדומים	המרהיבים	בולטים	על	רקע	הבזלת	השחור.
בקריזו	 פוארטו	 המנומנמת	 בעיירה	 ביקור	 סן-קריסטובל:	

באי	 בגודלו(	 השני	 והישוב	 האיים	 של	 הבירה	 )עיר	 מורנו	
עוד	 מנומנמת	 שגודלו	כ-560	קמ"ר,	מגלה	תחנת	משטרה	
יותר.	היומנאי	מתעורר	לחיים	כשמגלה	אותנו	בפתח.	לא.	אין	
ברחוב	 נע	 אופנוע	 על	 שוטר	 לכן,	 תיירים.	 יש	 אבל	 פשיעה.	
להפגין	נוכחות.	המצב	עומד	בניגוד	עצום	למתרחש	בקיטו,	
מלאים	 העיירה	 חופי	 ושעל.	 צעד	 כל	 על	 שוטר	 ניצב	 שם	

בשקנאים,	אריות	ים	ואיגואנות	ימיות.
ומיקומו	 הוא	מהוותיקים,	 )60	קמ"ר(	 אספניולה:	האי	הקטן	
הדרומי	המרוחק	הוביל	לקיומם	של	בע"ח	שנמצאים	רק	בו.	
ההליכה	באי	לאחר	נחיתה	יבשה	היא	קשה,	כי	היא	נעשית	
על	אבנים	וסלעי	לבה.	ניתן	לראות	הרבה	גוזלי	אלבטרוסים	
ולחזות	 הים,	 אל	 מהצוקים	 שמזנקים	 ובוגרים	 הקרקע	 על	
באמצעות	 בנשיקות	 המלווים	 החיזור	 ומשחקי	 הזוגיות	 בחיי	
המקורים	הצהובים	הארוכים.	האיגואנות	הימיות	הן	ארוכות	
ניתן	לראות	 במיוחד,	בכתמי	אדום-ירוק	על	הצבע	השחור.	
רגל,	 כחולות	 סולות	 מסכה,	 סולות	 דורסים,	 גלפאגוס	 עקבי	
וכמובן	 בהיר,	 חום	 בצבע	 דקים	 נחשים	 לבה,	 יונים,לטאות	

אריות	ים.
פלוראנה:	נחיתה	רטובה	באי	ששטחו	כ-175	קמ"ר	מובילה	
לחופי	חול	לבן	בתוליים	עם	עקבות	"טרקטור"	בחול	של	צבות	
ים	ירוקות,	ולאגמי	מים	מלוחים	פנימיים	בהם	חיים	פלמינגו,	
חופמי,	וברווז	לבן	לחיים	לצד	איגואנות	ימיות	אפורות-ורודות.	
בחוף	הים	יש	שקנאים	רבים	וניתן	לשחות	ולצלול	עם	אריות	
ים.	מנקודת	תצפית	במעלה	גבעה	ניתן	לראות	צבים	שטים	
לאורך	 בזודיאק	 שייט	 נוספים.	 גדולים	 ודגים	 כרישים	 בים,	
החופים	מלווה	בלהקות	אריות	ים	המשתעשעות	סביבו	מגלה	
פינגווינים	שוחים	בים	וניצבים	על	הצוקים	ליד	סולות	כחולות	

רגל.
מסלעי	 והשחור	 הסלעי	 בחוף	 רטובה	 נחיתה	 סנטה-קרוז:	
בגודלו	 )השני	 קמ"ר	 כ-1,000	 ששטחו	 האי	 בצפון	 לבה	
הים	 אל	 נחיתות	שקנאים	 של	 חי"	 ל"שידור	 מובילה	 באזור(	
כאשר	פריגאטות	מנסות	לגזול	מהם	את	שללם.	ניתן	לשחות	
עם	האיגואנות	הימיות	ובחוף	מטיילים	פרטים	רבים	של	העוף	
ועין	 עז	 אדום	 ומקור	 ורודות	 רגליים	 בעל	 אמריקני	 שלצדף	
כתומה	מעוטרת	בטבעת	אדומה,	ואנפת	הלבה	בעלת	המקור	
חופמי	 פלמינגו,	 מצויים	 הפנימיים	 באגמים	 הארוך.	 הצהוב	
וברווזים.	נחיתה	רטובה	במערב	האי	בדרך	לגבעת	הדרקונים	
מגלה	נוף	צחיח	עם	עצי	צבר	גבוהים,קרקע	אדומה-כתומה,		
איגואנות	 וברווזים,	 חופמי	 פלמינגו,	 עם	 פנימיים	 אגמים	
יבשתיות	השומרות	על	פתחי	המערות	שלהן	)בהן	יש	ביצים(,	
האי	 בדרום	 יבשה	 נחיתה	 בחוף.	 שחורות	 ימיות	 ואיגואנות	
להרים	 לנסיעה	 מוצא	 נקודת	 מהווה	 איורה	 פוארטו	 בעיירה	
הגשומים	הטובלים	בערפל	לחזות	בצבי	הענק.	אזורים	אלה	
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ידועים	בשל	הצמחייה	הטרופית,	מנהרות	הלבה	ואוכלוסיות	
לגעת	 ואף	 לידם	 לעמוד	 שניתן	 אפורים,	 צבים	 של	 גדולות	
בהם.	בעיירה	יש	תחנת	משטרה,	והשוטרים	עוסקים	בעיקר	
סירות	 ליד	מעגן	 ובהכוונת	תנועה	 )למען	התיירים(	 בסיורים	
צ'ארלס	 ע"ש	 המחקר	 תחנת	 נמצאת	 במקום	 וסחורות.	 דיג	
דרווין	להצלת	החי	באיים	שכמעט	נכחד	עד	הכרזת	האזור	
בן	 הבודד"	 "ג'ורג'	 הקרוי	 הצב	 נמצא	 בתחנה	 טבע.	 שמורת	
לצבים	 אחרון	 שריד	 גבשושי,	 אפור	 שריון	 בעל	 שנה,	 	170

מהאי	פונטה	שנכחדו	כולם.
וולקני	זה	ניתן	לטפס	להר	לבה	)114	מ'(	 ברטולומה:	באיון	
של	 נשימה	 עוצר	 ירחי	 בנוף	 מתיש(	 טיפוס	 )לאחר	 לצפות	
טורקיז,	 בצבע	 ים	 ים,	 עופות	 מקננים	 בו	 	Pinnacle הקונוס	
אדומים	 עלים	 וצמחי	 לבה	 קקטוסי	 ואדומה,	 שחורה	 אדמה	
עם	 לשחות	 ניתן	 למכביר.	 ים	 אריות	 ובו	 לבן	 חול	 חוף	 ליד	

אריות	הים.
ביותר	 הגדול	 האי	 במערב	 במפרץ	 רטובה	 נחיתה	 איזבלה:	
איגואנות	 להמוני	 מובילה	 קמ"ר(	 )כ-4,600	 בארכיפלג	
יבשתיות	גדולות	במיוחד	וצבי	ענק	חומים	המסתתרים	מתחת	
לשיחים	ליד	החוף	)למרות	שמשכנם	בהרים	ממעל(.	בעיירה	
בגודלה	 השלישית	 ההתיישבות	 מצויה	 וילאמיל	 פוארטו	

באזור.
פרננדינה:		נחיתה	יבשה	בצפון	האי	המערבי	והצעיר	ביותר	
שחורה	 לבה	 לשדות	 מובילה	 קמ"ר	 כ-640	 ששטחו	 באיים	
ימיות	 איגואנות	 של	 גדולות	 אוכלוסיות	 עליהם	 עצומים	
שחורות	ואפורות	ארוכות	במיוחד,	שנפטרות	מעודפי	המלח	
ע"י	התעטשויות	תכופות	וקולניות,	לצד	סרטנים	אדומים.	כאן	
מקננים	הקורמורנים	קצוצי	הכנף.	ניתן	לראות	גם	את	העקב	

ים	פרוותיים	מעטים	 ים	שטים	בים.	באי	אריות	 וצבי	 הדורס	
ומשטחים	גדולים	של	קקטוס	הלבה.

סנטיאגו	)נקרא	גם	סן-סלבדור(:	נחיתה	רטובה	במערב	אי	זה	
ששטחו	כ-600	קמ"ר	מובילה	למרבצי	לבה	שחורה	עליהם	
חיים	אריות	ים	פרוותיים	רבים.	ניתן	לראות	גם	אנפות	לבה,	
שחורות,	 ימיות	 איגואנות	 המוני	 שקנאים,	 מזונבים,	 שחפים	

פרושי	דרווין,	ציפורים	חקייניות	וכמובן	סרטנים.
של	 להקות	 פעם	 לא	 פוגשים	 האיים	 בין	 השייט	 במהלך	
גם	 חזינו	 אנו	 והזודיאק.	 דולפינים	המקפצים	סביב	היאכטה	

בלווייתנים	מסוג	פיילוט	שלא	נראו	באזור	כ-15	שנה.
לסיכום:	איי	גלאפגוס	מספקים	למטייל	מפגש	בלתי	אמצעי	
עם	עולם	חי	נדיר,	שנוצר	בתוך	מערכת	אקולוגית	מבודדת,	
ייחודיים,	 בע"ח	 מעניינות,	 גיאולוגיות	 תופעות	 מגוון	 ושכולל	
צלול	 ים	 ואדומים,	 שחורים	 געש	 הרי	 דופן,	 יוצאת	 צמחייה	

בצבע	טורקיז	והרבה	מאד	שקט	ושלווה.

ת
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אירוח משלחות 
בישראל

ענת ביבר

ענת ביבר רכזת אירוח

ולפנינו	מלאכה	רבה	 אנו	בפתחה	של	שנה	אזרחית	חדשה	
בתחום	האירוח.

עומדות	להגיע	לארץ	10	משלחות	החל	מחודש	מרץ.
חברי	 אליכם	 פונה	 אני	 הפעם	 גם	 קודמות,	 בפעמים	 כמו	
והדרכה.	 תרגום	 משלחות,	 בליווי	 לסייע	 המעוניינים	 איפ"א	

הסיוע	כמובן	בהתנדבות.

להלן מועדי הגעת המשלחות:

תאריך	עזיבהתאריך	הגעההמדינה

16.03.1022.03.10הונגריה

22.03.1028.03.10אוקראינה

26.05.1002.06.10פולין

01.06.1008.06.10מוסקבה

21.06.1028.06.10סנט	פטרסבורג

02.11.1009.11.10רומניה

02.10.1009.10.10גרמניה

04.10.1011.10.10טטרסטאן

24.10.1031.10.10סרביה

דירת איפ"א

לאיפ"א	סניף	ישראל	יש	דירת	אירוח	הנמצאת	ברח'	וויזל	15	
ת"א,	הדירה	בת	2	חדרים	מרוהטת	ומאובזרת.

בדירת	איפ"א	אנו	מארחים	חברי	איפ"א	מהעולם.
והעברתם	 מנתב"ג	 האורחים	 בקבלת	 לסייע	 המעוניין	 כל	
או	להיות	בקשר	עימם	 ליווי	האורחים	בעת	שהותם	 לדירה,	

מוזמן	לשלוח	פרטים	למזכירות	איפ"א	באמצעות	
פקס	:	03-6833442.

לבירורים	ושאלות,	אנא	התקשרו	אליי:
050-7751577	או	052-2751400		

ביקור הנשיא העולמי 
של איפ"א בישראל

דר' ערן ישראל

היה	 	2010 בינואר	 המכבייה	 בכפר	 שנערך	 הפעילים	 כנס	
הייתה	 הראשונה	 בפעם	 ראשית,	 מובנים.	 בשני	 היסטורי	
מעורבות	ונוכחות	מלאה	של	פיקוד	משטרת	ישראל	ושב"ס.	
שנית,	הוזמנו	אורחים	מחו"ל,	כפי	שמקובל	בחלק	מהמדינות	
המקיימות	כנס	שנתי.	אורח	הכבוד	היה	נשיא	איפ"א	העולמי	
אבל	 רבות,	 פעמים	 בישראל	 שביקר	 אודיסיאוס,	 מייקל	 מר	
הפעם,	עילת	הביקור	הייתה	הכנס	הלאומי	של	סניף	ישראל.
מר	אודיסיאוס	היה	אורח	נשיאות	איפ"א	ישראל.	הוא	התקבל	
בנתב"ג	על	ידי	רכזת	האירוח	הגב'	ענת	ביבר	והמזכ"ל	עו"ד	
העדה	 של	 אורח	 היה	 הוא	 בבוקר	 למחרת	 שמולביץ'.	 חיים	
נסאלדין.	 נסר	 מר	 אותו	 אירח	 אל-כרמל.	 בדליית	 הדרוזית	
הוא	התקבל	בבית	יד	לבנים	על	ידי	נכבדי	העדה,	שמע	ולמד	

ולאחר	מכן	התארח	אצל	ראש	העיר.	
בכנס	 שהשתתף	 נסראלדין	 נסר	 למר	 חוב	 היה	 הביקור	
הלאומי	של	הסניף	הקפריסאי,	בסוף	שנת	2009	והזמין	את	

המארחים	להכיר	את	העדה	הדרוזית.
בערב	השתתף	מר	אודיסיאוס	בכנס	הפעילים	לסיכום	השנה	
בכפר	המכבייה.	נשא	דברים	וברך	את	הסניף	הישראלי	על	

הישגיו	ומעמדו	בעולם.
למחרת	התארח	הנשיא	העולמי	במוזיאון	התרבות	הבדווית	
צפה	 ואף	 בחצרים	 האוויר	 חיל	 במוזיאון	 מכן	 ולאחר	 בנגב	
בטכס	המרגש	של	סיום	קורס	טייס.	טכס	בו	ייצג	את	איפ"א,	
נשיא	איפ"א	ישראל	מר	יעקב	טרנר	במטוס	סטירמן	שהפליא	

לדלג	על	עומס	שנותיו	בביצועים	מלהיבים.
נשיא	איפ"א	העולמי	סיים	את	ביקורו	בישראל	בארוחת	ערב	

חגיגית	עם	סגנית	נשיא	עולמי	הגב'	גל	שרון.

ח
רו

אי

נסר	נסראלדין	עם	נשיא	איפ”א	העולמי	וראש	עירית	דליית	
אל	כרמל
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ביקור היסטורי
נסר נסראלדין אחראי על הגזברות

 MICHAEL		-		העולמי	איפ"א	נשיא	ביקר	28/12/09	ה-	בתאריך
ODYSSEOS ועוזרו	אלכסנדרוס	בדלית	אל	כרמל	כאורחיו	של	
היתה	להכיר	 נסראלדין.	מטרת	הביקור	 נסר	 חבר	הנשיאות	
מקרוב	את	העדה	הדרוזית	ושילובם	בחיי	מדינת	ישראל.	זאת	
בכל	 בישראל,	 העדות	 כל	 שילוב	 על	 הסבר	 שקיבל	 לאחר	
תחומי	העשייה	ובעיקר	במערכת	הביטחון.	לביקור	נלווה	חבר	

הנשיאות	ד"ר	ערן	ישראל	רכז	התקשורת.
נערכה	קבלת	פנים	מרשימה	בבית	יד	לבנים,	אתר	ההנצחה	
חבר	 מפי	 המקום	 על	 הסבר	 וניתן	 הדרוזית	 העדה	 לחללי	
העדה	 ועל	 שכול(	 )אב	 נסראלדין	 אמל	 לשעבר	 הכנסת	

בישראל	ובעולם.
לאחר	מכן	התקבלו	האורחים	ע"י	ראש	המועצה	המקומית	
וישובים	אחרים	בעדה,	 וההסבר	על	הישוב	דלית	אל	כרמל	

הסברנו	עוד	על	המסורת	וקבלת	האורחים.
ביקרנו	עוד	במנזר	העתיק	במוחרקה	וצפינו		על	אזור	עמק	
יזרעאל.	בסיום	הביקור	אכלנו	ארוחת	צהרים	בביתי	והחלפנו	
תשורות.	האורח	הודה	על	הביקור	וקבלת	הפנים	המרשימה	
והתרשם	 העדה	 כמנהג	 האורחים	 קבלת	 אופי	 את	 ציין	 הוא	

מהיישוב	ובמיוחד	מאזור	הכרמל.

מאוד	 השתנה	 ישראל	 איפ"א	 של	 שמעמדה	 ספק	 אין	
מעשי	 ביטוי	 לידי	 בא	 והדבר	 האחרונות	 השנים	 בשלושת	
באורחים,	במעשים,	בפרגון	בינלאומי	ובאהדה	לישראל,	גם	
במקומות	כמו	טורקיה,	או	מדינות	שאין	להן	קשר	דיפלומאטי	

עם	ישראל	כמו	פקיסטאן.

פגישה	ביד	לבנים	בדלית	אל	כרמל	עם	חבר	הכנסת	לשעבר	אמל	נאסראלדין
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מגזין איפ”א אוסטרליה -
כתבה על כנס הנוער העולמי שהתקיים בישראל
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אורי אסף

כנס מדריכים ונבחרות מחוז ש"י
שלמה עומר ק.כשירות מבצעית מחוז ש"י

בתאריך	21/12/09	התקיים	כנס	מדריכים	ונבחרות	מחוז	ש"י	
במלון	בים	המלח.

סיוע,	 יורי	שמסיאיב	בבקשת	 מר	 ליו"ר	 פניתי	 בתכנון	הכנס	
החם	 הסיוע	 בזכות	 	 לבקשתי.	 נענה	 יורי	 בקודש	 כהרגלו	

והנכונות	לתת	מהלב	את	מבוקשתנו.
המלח	 ים	 פלאזה-	 מוריה	 במלון	 ונערך	 לפועל	 יצא	 הכנס	

בהשתתפות	סממ"ז	מחוז	ש"י	תנ"צ	שוקי	זיסו.
ברצוני	להצטרף	לברכתו	של	הסממ"ז	ולברך	באופן	אישי	את	
מר	יורי	שמסיאיב	על	העזרה	והתמיכה	והסיוע	הרב	להצלחת	
הכנס	ולפועלו	הרב	במהלך	כל	השנה	להצלחה	ולקידום	כל	

פעילות	המתקיימת	במחוז.

מפגש של נשיאות איפ"א עם מחוז ש"י
דר' ערן ישראל

המחוזות,	 עם	 איפ"א	 נשיאות	 חברי	 של	 לפגישות	 בהמשך	
נערך	מפגש	עם	סממ"ז	מחוז	ש"י	תנ"ץ	שוקי	זיסו,	יושבי	ראש	
ובתוכם,	סגן	הנשיא,	 וחברי	נשיאות	איפ"א	 הסניפים	במחוז	

רכז	סניפים,	נסיעות,	אירוח,	רווחה	ומורשת,	תקשורת.
מטרת	המפגש	להציג	את	העשייה	של	הארגון,	הסדרת	פעילות	
הסניפים	הסדירים	ומעורבות	של	סגן	מפקד	המחוז	בתוכנית	
עבודה	מחוזית.	התועלת	המיידית	מהמפגש	היא,	מינוי	רכז	
מחוזי	שיהיה	משקיף	מטעם	המחוז	בישיבות	הנשיאות.	נקבע	
כי	כל	הפעילות	תוצג	בפורום	סגנים	בראשות	הסממ"ז	ותהיה	
מעורבות	של	המפקדים.	למעורבות	המפקדים	תהיה	השפעה	
על	הצטרפות	שוטרים	לארגון,	הרחבת	הפעילות,	תיאום	מחוזי,	
ברמה	 בפעילות	 ומעורבות	 הנשיאות	 עם	 יותר	 הדוק	 קשר	
הארצית.	את	התוכנית	מוביל	רכז	הסניפים	אורי	אסף	ובכל	
נושא	מקצועי	תהיה	מעורבות	של	חבר	הנשיאות	הרלוונטי,	
החל	מהוצאת	משלחת	מחוזית	לחו"ל,	לפי	התוכנית	של	רכז	
הנסיעות	וכלה	בסיוע	באירוח	משלחות,	רכישת	תפילין	לילדי	
שוטרים,	מסע	פרסום	פנים	מחוזי	להצטרפות	לאיפ"א,	לוחות	

מודעות	ועוד.

מפגש	של	נשיאות	איפ”א	עם	חחוז	ש”י

כיף להיות חבר איפ"א
שמעון ג'ורנו מרחב לכיש

כייף	לי	להיות	חבר	באיפ"א	ולשווק	את	העשייה	תודה	בשמי	
ובשם	כל	שוטרי	תחנת	קמ"א,	על	העשייה	הרבה.

סיכום שנת פעילות 2009 - סניף שפלה
פנינית	גנון	שיין	-	ע'	יו"ר	סניף	שפלה	יגאל	אהרון	-	יו"ר	סניף	

שפלה.
ברצוננו	להביע	את	תודתנו	למנגנון	איפ"א,	לחברי	הנשיאות,	

לרכזים	אשר	סייעו	לנו	לאורך	2009	בפעילויות	הסניף.
בסבלנות	 טיפלה	 אשר	 הסניף	 לגזברית	 מיוחדת	 תודה	

ובסובלנות	בפניותינו	וכמובן	בחיוך	רחב	.
אין	לשכוח	את	בנות	המשרד	אשר	עושות	את	עבודתן	נאמנה	
לחברי	 ביותר	 הטוב	 השרות	 את	 לתת	 וליו"ר	 לי	 ומסייעות	
שיתוף	 המשך	 	2010 שנת	 לרגל	 מאחלים	 אנחנו	 הסניף.	

פעולה	פורה.
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דר' ערן ישראל

לפגישה	 הדרומי	 למחוז	 הגיעו	 איפ"א	 נשיאות	 מרבית	חברי	
עם	הסממ"ז	תנ"ץ	קובי	כהן	ויושבי	ראש	הסניפים.	ההזמנה	
כוונה	להסדיר	את	 ידי	סגן	מפקד	המחוז	מתוך	 נעשתה	על	

פעילות	איפ"א	במחוז	הדרומי.
פעילות	 הסדרת	 של	 ארוכה	 היסטוריה	 יש	 הדרומי	 למחוז	
נערכו	 כסממ"ז.	 חן	 דני	 בתקופת	 שהתחילה	 הסניפים,	
ונקבעו	 הסניפים	 ראש	 יושבי	 עם	 פגישות	 גם	 בתקופתו	
נערכו	 הדרומי	 במחוז	 לפעילות	 בהמשך	 עבודה.	 תוכניות	
אסף	 אורי	 בהובלת	 המחוזות,	 מפקדי	 סגני	 כל	 עם	 פגישות	
והח"מ.	 סגן	הנשיא	 יעקב	שובל	 ובהשתתפות	 סניפים	 כרכז	
המרחב	היחיד	בו	נעשה	תדרוך	והצגת	איפ"א	לסגל	המרחב,	
היה	במרחב	שרון,	בעת	שקובי	כהן	שימש	כמפקד	המרחב.	
של	 בדיקה	 נערכה	 הדרומי	 למחוז	 הגיעו	 שעם	 תימא,	 אין	
הסניפים	והקשר	עם	הנשיאות	וכך	נולדה	הפגישה	עם	חברי	

הנשיאות	ויושבי	ראש	הסניפים.
להתייחסות	 ונושאים	 בעיות	 הציגו	 הסניפים	 ראש	 יושבי	 כל	
ולמחשבה.	חלק	מהנושאים	טופלו	זה	מכבר	במסגרת	תוכנית	
העבודה	ל-2010	כמו	למשל,	הבקשה	להוציא	משלחת	לחו"ל	
משלחת	 בכל	 מחוזי	 נציג	 שילוב	 המחוז,	 שוטרי	 טהרת	 על	
לחו"ל,	הכנת	מסע	פרסום	והסברה	לגיוס,	קיום	אירוע	תרבות	
גדול	בתיאום	עם	המחוז,	הוצאת	נבחרת	הקט	רגל	של	המחוז	
וחידוש	אתר	האינטרנט	של	איפ"א	 לטורניר	בספרד,	עדכון	
ופרסום	 הבלטת	 לחברים,	 המידע	 העברת	 את	 לשפר	 כדי	

נושאים	כמו	מבצעים,	נסיעות,	בתי	איפ"א	ועוד.
הפיכת	הסממ"ז	לציר	המרכזי	שיתאם	את	תוכנית	העבודה	
זמן	 מזה	 שנדונה	 מהצעה	 חלק	 היא	 במחוז,	 איפ"א	 של	
בנשיאות	וכפי	שהציג	את	עמדתו	תנ"ץ	קובי	כהן:	"אני	מודע	
ליטול	 כוונה	 אין	 הסניפים,	 ראש	 יושבי	 של	 ולמעמד	 לתקנון	

נשף חנוכה
מוטי ששון, רפ"ק סמת"ח בנימין

בתאריך	14/12/09	התקיים	נשף	חנוכה	לשוטרי	וקציני	תחנת	
בנימין	באולמי	יאיר	בירושלים.

בנשף	השתתפו	מפקד	תחנת	בנימין	סנ"צ	יורם	אקוע	ומפקד	
התחנה	היוצא	סנ"צ	בני	הרנס,	סגן	מפקד	המחוז	תת	ניצב	
שוקי	זיסו,	ראש	מועצת	בנימין,	אבי	רואה	וראש	מועצת	בית	
אריה,	אבי	נעים.	את	הערב	הנחה	סגן	מפקד	התחנה	רפ"ק	

מוטי	ששון.
נציג	איפ"א	מחוז	ש"י	יורי	שמסיאב,	שהשתתף	בנשף	וסייע	
להצלחתו	חילק	תשורות	באדיבות	איפ"א	לקצינים	,	לשוטרים	

ולמתנדבים	ובני	זוגם.
סיוע	איפ"א	להצלחת	הנשף	תרמה	רבות,	קבלו	את	תודתי.

מהם	סמכויות,	להיפך,	להעצים	את	מעמדם,	לתת	להם	כלי	
עבודה,	ליצור	שיתוף	פעולה	ולחזק	את	הסניפים,	לטובת	כל	
שוטרי	המחוז".	המחוז	ביקש	להיות	שותף	לנעשה	בנשיאות	
איפ"א	ובהחלטה	שהתקבלה	במקום,	נקבע	כי	יובל	אלמליח	
המחוז	 מטעם	 למשקיף	 יהפוך	 שבע	 באר	 תחנת	 סניף	 יו"ר	

בישיבות	הנשיאות,	כמקובל	לגבי	שב"ס	ומג"ב.
פיילוט	לגבי	שיווק	איפ"א	והגברת	גיוס	חברים	חדשים,	יתחיל	
ויושבי	ראש	הסניפים	 במחוז	הדרומי,	בתיאום	עם	הסממ"ז	

ובמתואם	עם	תוכנית	עבודה	משותפת	שתגובש.
על	 ברכו	 איפ"א	 ומנשיאות	 מהמחוז	 המפגש	 משתתפי	 כל	
קיום	המפגש	ועל	התוצאות	הצפויות	מהדו-שיח	המשותף.
כוונה	 ומתוך	 האחרים	 במחוזות	 גם	 יערכו	 דומים	 מפגשים	
דומה,	הסדרת	פעילות	הסניפים	הסדירים	וחיבור	למפקדים.
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 מזיהוי פלילי לאישי            
חנן צלר

לעבור	 ביקשתי	 הרתה,	 שאשתי	 בעת	 שנים	 	18 כ-	 לפני	
ממרחב	חיפה	לתחנת	זבולון	הסמוכה	לביתי	על	מנת	לסייע	

לה	בחודש	שנותר	ללידה.
לא	ידעתי	שהמעבר	יוביל	לסיפור	הבא:

כאמור	התייצבתי		בפני	המת"ח	עפ"י	מברק	הנושא	את	שמי,	
משרתת	 התחנה	 שבמזכירות	 ידעתי	 לא	 לתחנה.	 שהגיע	
דרכה,	 עבר	 התחנה	 דואר	 מאוד.	 מיוחד	 סיפור	 עם	 שוטרת	
צלר,	 	- משפחתי	 שם	 	 את	 הנושא	 במברק	 	 הבחינה	 היא	
יצאתי	 אשר	העיר	פעמון	חבוי.	לאחר	שסיימתי	את	הראיון,	
למסדרון,	היא	נכנסה	לחדרו	של	מפקד	התחנה	שם	הבחינה	
בטופס	הראיון,	ובשם	אבי	-	צלר	יענקו.	שם	זה		שמעה	בגיל	
12	עת	קרוב	משפחתה	אמר	לה:	"את	רואה	את	האיש	הזה	
)והתכוון	לאב	שגידל	אותה(,	הוא	לא	אביך,	את	צריכה	לחפש	
חיפושים	 במסע	 התחילה	 ומאז	 יענקו.	 צלר	 	- בשם	 אדם	
כפי	 האירועים	 השתלשלות	 ולהכירו.	 לאתרו	 כדי	 אחריו,	
שנגלו	לי:	אבי	היה	נשוי	לאימה	של	השוטרת	תקופה	קצרה	
ולאחר	לידת	הבת	הם	התגרשו		ונותק	הקשר	ביניהם.	כאשר	
הבת	נשארה	אצל	אימה.	לאחר	הגירושין	אבי	נישא	בשנית,	
בכלל,	 ידענו	מהסיפור	 וכמובן	שלא	 ואני	 אחי	 נולדנו	 לאימי,	
ומהילדה	בפרט,	רק	פעם	שמעתי	בילדות	שאבי	נשוי	בשנית	
לאימי,	לא	ייחסתי	לכך	שום	חשיבות,	אחי	לא	ידע	כלל	שאבי	
גדלה,	כאשר	 הילדה	 גרוש.	 בעבר	 היה	 אימנו	 עם	 שהתחתן	
הראשונה	 בפעם	 הבחינה	 לאתרו	 ניסיונות	 בעת	 	16 בגיל	
בכתובתו,	עת	הותקן	קו	טלפון	בביתנו.	הילדה	מאוד	רצתה	
אך	 בפניו,	 עצמה	 ולהציג	 דלתו	 על	 להתדפק	 לביתו,	 לגשת	
מתוך	התחשבות	במצבו	המשפחתי	החדש	,	לא	רצתה	לחבל	
בפרק	החדש	שפתח	בחייו.	וכך	חלפו	להם	כ-	30	שנים,	מעת	
ראתה	 היא	 ציפתה.כאמור,	 לו	 אביה	 פרטי	 לשוטרת	 היוודע	
מברק	שהגיע	לתחנה	עם	פרטיי,	חיכתה	ליום	הראיון.	בסיום	
	במסדרון	ארוך	 והלכתי	 יצאתי	מחדרו	של	המפקד	 הריאיון	
וצר,	לכיוון	היציאה,	כשלפתע	שמעתי	קול	אישה	מאחורי	גבי	
"אני	 לי:	 ואמרה	 אליי	 הגיעה	 ואז	 רגע".	 חכה	 "שוטר	 צועק:	
את	 מכיר	 אתה	 האם	 אחת,	 שאלה	 רק	 אותך	 לשאול	 רוצה	
לדרכי.	 והלכתי	 הסתובבתי	 לא,	 אמרתי	 אני	 ציפורה?"	 צלר	
אחים	 אנחנו	 שכנראה	 הבינה	 היא	 רחל(.	 קוראים	 )לאימי	
ואת	שם	 טופס	הראיון,	 קודם	את	 	 וראתה	 )מאחר	 למחצה,	
מספר	 בתחנה	 לשרת	 התחלתי	 	.)12 מגיל	 ציפתה	 לו	 אבי	
שנים,	בסיור,	משם	יצאתי	לקורס	זיהוי-פלילי,	בסיומו		חזרתי	
היא	נשארה	לשרת	בתחנה,	מאז	 שוב	למטה	מרחב	חיפה.	
בפניי	 כ-17	שנים,	מבלי	שחשפה	 אותי	עברו	 גילתה	 שהיא	
את	סיפורה.	לפני	כ-6	שנים	בעת	שעבדתי	במשמרת	ערב,	
נכנסתי	לקניון	דן	פנורמה	בחיפה	למספר	דקות,	בעת	שהייתי	
סמוך	לדלת	הכניסה	לקניון	נכנסה		השוטרת	רס"ב	אילקה	
מיימון,	שהייתה	לבדה	וללא	מדי	משטרה,	אותה	הכרתי	שנים	
משרותנו	יחד	באותה	תחנה,	היא	פנתה	אליי,	שאלה	לשלומי.	
לי	 אומר	 אתה	 "למה	 אמרה:	 ואז	 בסדר.	 שהכול	 עניתי	 אני	
הסוכרת".	 ממחלה	 סובל	 שאתה	 שמעתי	 בסדר,	 שהכול	
השבתי	"	נכון".	ואז	היא	אמרה:	"למה	אני	שואלת	אותך	את	
עדיין	 אני	 הסוכרת",	 מחלת	 את	 גילו	 לילדיי	 וגם	 מאחר	 זה,	
ידעה	 היא	 איך	 הבנתי	 )לא	 ממני,	 רוצה	 היא	 מה	 הבנתי	 לא	
אודות	מחלתי,	עובדה	שמספר	מצומצם	של	חברים	לעבודה	
יודעים	על	קיומה(.	עלה	בי	חשד	שהיא	מנסה	לקשור	בין	2	
ממהר",	 אני	 העבודה,	 באמצע	 "אני	 לה:	 אמרתי	 המקרים.	

והתחלתי	ללכת	לכיוון	היציאה	מהקניון.		היא	אחזה	בידי,	תוך	
שהיא	מעכבת	אותי	מהליכתי	לעבר	היציאה	מהקניון,	ואמרה:	
לי	דבר	מאוד	אישי	 יש	 יותר,	 יכולה	להתאפק	 "אני	כבר	לא	
אותך	 אזמין	 בוא	 שנים,	 כבר	 אחריך	 עוקבת	 אני	 לך,	 להגיד	
לקפה"	.	אמרתי	לה:	"אני	באמצע	משמרת,	עם	מדים,	אני	לא	
אשב	בבית	קפה."	היא	אמנם	הדאיגה	אותי,	אך	מאחר	שלא	
מעבודתנו	 כתוצאה	 כללית	 להיכרות	 פרט	 כלום,	 בנינו	 היה	
במשטרה,	אמרתי:	בסדר,	הניידת	שלי	חונה	מחוץ	לקניון,	אם	
את	רוצה	לדבר	איתי,	בואי	לניידת.	היא	ניגשה	איתי	לניידת,	

התיישבה	לצדי,	ואז	שאלתי:	"מה	את	רוצה	מחיי?".
לא	 אך	 נכון,	 זה	 בקניון,	 איתך	 שדיברתי	 "מה	 השיבה:	 היא	
בדיוק	מה	שרציתי	להגיד	לך.	אני	עוקבת	אחריך	כבר	שנים".
שהיא	 תוך	 משפחתי,	 על	 לה	 הידוע	 כל	 את	 לי	 סיפרה	 היא	
אנחנו	 שכנראה	 העובדה	 את	 וכן	 סבתי,	 אבי,	 בשם	 נקבה	

אחים.	אני	נשארתי	בהלם.
ואז	אמרה:	תגיד	לי	מי	זה	אבא	שלי,	ספר	לי	עליו,	השיחה	
ביניהם,	 שאפגיש	 לה	 הבטחתי	 שבמהלכה	 כשעה,	 ערכה	
כמובן	שחזרתי	לביתי	מאוד	נסער	ונרגש,	ולא	ישנתי	באותו	
לילה.	בשנת	2006,	לאחר	מאמצים	רבים,	עלה	בידי	להפגיש	
מבחינה	 עצורה	 מאוד	 הייתה	 הפגישה	 אבי.	 בבית	 ביניהם	
רגשית,	הם	לא	דיברו	על	העבר,	ומצד	שני	היו	הזמנות	הדדיות	
אותה	 קיבלה	 לאבי	 בניגוד	 אמי	 ולהיפגש.	 להמשיך	 לעתיד	
בחום,	ואמרה	לה:	עד	היום	יש	לי	2	בנים,	בת	לא	הייתה	לי,	
אני	מקבלת	אותך	כבת.	מספר	פעמים	אילקה	פגשה	באבי	
באקראי	בקריות,	והם	שוחחו.	בפסח	2009,	עלה	בידי	להזמין	
את	הוריי,	את		אילקה	ובני	משפחתה	אליי,	להסב	לליל	סדר.	
בשבועות,	 פסח,	 אחרי	 	 קצר	 זמן	 כי	 ואחרון	 ראשון	 )שהיה	
אבי	נפטר.(	ליל	הסדר	היה	שמח,	אשר	יום	לפניו	אבי	אישר	
שנפרסם	את	הסיפור.	צילמתי	את	ליל	הסדר.	הפרסום	נעצר	
אילקה	 חם,	 בננו	 הקשר	 כיום	 ילדיי.	 מצד	 התנגדות	 עקב	
קיים	 הקשר	 )וכן	 משפחתיים,	 לאירועים	 ומוזמנת	 מזמינה	
את	 פרישה,	 בחופשת	 נמצאת	 אילקה	 הבכור(.	 אחי	 עם	 גם	
היוצאים	 יש	 פרישה.	 כמתנת	 לה	 מגיש	 אני	 סיפורנו	 פרסום	
מהמשטרה	עם	פנסיה,	אילקה	יוצאת	לגמלאות	עם	פנסיה,	
זה,	 חיים	 סיפור	 זהו	תקצירו	של	 וחיבוק	חם	מהאח	הצעיר.	
במציאות	השתלשלות	העניינים	הייתה	יותר	מורכבת	ועשירה	
לפזל,	 חלקיו	 את	 להרכיב	 צריך	 הייתי	 במהלכה	 בפרטים,	
שכל	שלב	מהרכבתו	לקח	את	הזמן,	ולעיתים	את	הזהירות	

המתבקשת	עד	לסגירת	המעגל.	
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מש"ק חוף אשקלון "מכונת מלחמה"
דר' ערן ישראל 

צילום:	שלומי	מגוז	מפקד	מש"ק	חוף	אשקלון
מש"ק	חוף	אשקלון	הצטרף	לניסוי	הפעלת	מצלמות	במרכזי	
והתוצאות	 הגבול	 במשמר	 התחיל	 הניסוי	 קהילתי.	 שיטור	
בלתי	רגילות.	ראשית,	התיעוד	המצולם	הופך	כל	תיק	פלילי	
מילולי,	לתיק	מצולם	וטובה	תמונה	אחת	מאלף	מילים.	שנית,	
אנחנו	לומדים	על	העשייה	הרבה	של	מרכזי	שיטור	קהילתי,	

הפועלים	ביחד	עם	מתנדבי	מתמי"ד	של	מג"ב.
במהלך	חודש	ינואר	2010	תועד	פרוייקט	"בטוחים	מהיסוד"	
בביה"ס	יסודי	"חופים"	שנמצא	בקיבוץ	יד	מרדכי	ואימון	כיתת	

כוננות	של	המועצה.
על	 מדובר	 חוקי.	 לא	 בצייד	 ציידים	 נתפסו	 חודש	 באותו	
בחופי	 חוקי	 בלתי	 באופן	 שצדו	 מטייבה	 תושבים	 ארבעה	
של	 ופקח	 אשקלון"	 "חוף	 מתמיד	 צוותי	 ע"י	 ונתפסו	 ניצנים	

רשות	הטבע	והגנים	הם	נעצרו	בתחנת	אשקלון.
צוות	 ע"י	 	על	כביש	232	 גנוב	 טון	בצל	 ובו	חצי	 נתפס	רכב	
מתמי"ד,	כאשר	זה	עקב	אחריו	ועצר	אותו	לבדיקה	שגרתית	
....מדובר	במשפחה	בדואית	מרהט	שהחליטה	לפלוש	לשטחי	

הישוב	"זוהר"	ולגנוב	את	הבצל.
גניבת	תוצרת	חקלאית,	ציוד	חקלאי,	דלק,	טרקטורונים	וכלים	
	מהתנובה	של	מש"ק	חוף	אשקלון	 חקלאיים,	הם	רק	חלק	
הרישום	 מבחינת	 בכך,	 מה	 של	 גניבות	 המתמי"ד.	 ומתנדבי	
חקלאי,	 משפחת	 של	 עמל	 פרי	 הם	 לעיתים	 המשטרתי,	
כוורות	 כמו	 גניבות	 על	 לדבר	 שלא	 שלמה.	 שנה	 במשך	
חיים	 במפעל	 שפוגעים	 פרות	 עיזים,	 כבשים,	 עדר	 דבורים,	
שלם.	ההתמודדות	עם	פשיעה	חקלאית	היא	סיזיפי,	מחייבת	
מחסומים,	 סבלנית,	 לילה	 עבודת	 השטח,	 עם	 טובה	 הכרות	
תצפיות,	נוכחות	בשטח	והרבה	מסירות	והתמדה	וזה	בדיוק	
חקלאים	 בעצמם	 מג"ב,	 של	 המתמי"ד	 למתנדבי	 שיש	 מה	
את	 מכיר	 כמוהם	 ומי	 אשקלון	 חוף	 של	 הישובים	 ותושבי	

הנזקים	והחבלות.
צייד	חוחיות	הוא	תחביב	ידוע	של	חובבי	ציפורים	פלשתינאים.	
ניצנים	הנקרא	"גבעה	69",	 מדובר	על	שטח	מאחורי	קיבוץ	
שם	צוות	מתמיד	ערך	סיור	שגרתי,	כנראה	בעל	הרכב	הבחין	
ונטש	את	המקום	בתוך	הרכב	הבחין	הצוות	בתנועה	 בסיור	
הטבע	 "רשות	 של	 פקח	 .הוזעק	 רשת	 בתוך	 ציפורים	 של	
ששוחררו	 חוחיות	 	16 התגלו	 וברכב	 לחבלן	 בנוסף	 והגנים"	

לחופשי	לאחר	מכן.
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מש"ק חדש בישוב פקיעין
דר' ערן ישראל

מסורת	 בעל	 בגליל,	 והרגועים	 היפים	 אחד	 פקיעין,	 הישוב	
ארוכת	שנים	של	קבלת	אורחים,	חנך	מרכז	שיטור	קהילתי	

חדש	בלב	הישוב.
במהומות	 ומכוננת	 קשה	 טלטלה	 שעבר	 הדרוזי,	 הישוב	
המחוז	 פיקוד	 של	 מלאה	 לנוכחות	 הפעם	 זכה	 בו,	 שפרצו	
ראש	 והעדה,	 הישוב	 נכבדי	 כל	 אק"ם,	 ר'	 הצפוני,	המפכ"ל,	

המועצה,	שוטרים	רבים	וגם	תקשורת.
לשבחים	 זכו	 בישוב	 הפועלים	 הקהילתיים	 השוטרים	 שני	
רבים	מר'	המועצה	ואף	המפכ"ל,	"תרם"	את	השי	שקיבל	מר'	
המופקדת	 מעונה	 תחנת	 החדש.	 המש"ק	 לטובת	 המועצה	
ותרומתה	 זכתה	לשבחים	על	פעילותה	 על	הישוב,	אף	היא	

לשקט	ולסדר	במקום.
ביותר	 הקרוב	 ילק"ם	 ביום	 לישוב	 שיגיע	 הבטיח	 המפכ"ל	

וממרחב	גליל	הובטח	שזה	יהיה	בקרוב	.

נשף חנוכה
מוטי ששון, רפ"ק סמת"ח בנימין

בתאריך	14/12/09	התקיים	נשף	חנוכה	לשוטרי	וקציני	תחנת	
בנימין	באולמי	יאיר	בירושלים.

בנשף	השתתפו	מפקד	תחנת	בנימין	סנ"צ	יורם	אקוע	ומפקד	
התחנה	היוצא	סנ"צ	בני	הרנס,	סגן	מפקד	המחוז	תת	ניצב	
שוקי	זיסו,	ראש	מועצת	בנימין,	אבי	רואה	וראש	מועצת	בית	
אריה,	אבי	נעים.	את	הערב	הנחה	סגן	מפקד	התחנה	רפ"ק	

מוטי	ששון.
נציג	איפ"א	מחוז	ש"י	יורי	שמסיאב,	שהשתתף	בנשף	וסייע	
להצלחתו	חילק	תשורות	באדיבות	איפ"א	לקצינים	,	לשוטרים	

ולמתנדבים	ובני	זוגם.
סיוע	איפ"א	להצלחת	הנשף	תרמה	רבות,	קבלו	את	תודתי.

ביקור תלמידי בית ספר עמית עמל באק"מ 
ראשל"צ . 
עמרי	עדיקה

באק"מ	 עמל	 עמית	 ספר	 בית	 תלמידי	 ביקרו	 ינואר	 בחודש	
ראשל"צ	והיו	אורחי	התחנה	.
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ומהשירות	 החדש	 מהמבנה	 להתרשם	 ביקשו	 התלמידים	
הניתן	לאזרח.

תפקידי	 על	 סקירה	 התלמידים	 קיבלו	 הביקור	 במסגרת	
התחנה	ועל	האגפים	השונים	בה.

הם	ביקרו	בחדר	הכושר	בתחנה	ובקומת	המלר"ת	.
השוטרים	 ידי	 על	 תכלית	 תצוגת	 להם	 הועברה	 מכן	 לאחר	
המתפעלים	את	רכב	הגרומן	התחנתי	ועל	ידי	מתנדבי	ית"מ	
אשר	סיפרו	להם	על	תפקידם	כמתנדבים	ביחידת	התנועה	.
פנסים	 שכלל	 צנוע	 שי	 הביקור	 בסיום	 קיבלו	 התלמידים	
אישיים	וסטיקרים	עליהם	מוטבע	הכיתוב	"	בשבילנו	המתנדב	

במרכז	"	.

השוטרים	הקהילתיים	של	משק	פקיעין	עם	מפקד	מרחב	גליל	תת	ניצב	מנחם	חבר
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יחידת מלווי כתבי אמנה ושגרירים  
עמרי עדיקה   

בשנות		השישים	והשבעים	כאשר	מדינות	רבות	ביקשו	לקיים	
משטרת	 החליטה	 ישראל,	 מדינת	 עם	 דיפלומטיים	 יחסים	
ישראל	להקים	יחידה	מיוחדת	שתפקידה	ללוות	את	השגרירים		
המגיעים	להגיש	את	כתבי	האמנה	שלהם	לנשיא	המדינה	.
	היחידה	מנתה	5	שוטרים		מכל	רחבי	המדינה	אולם	הייחוד	
היה	 האח"מ	 ליווי	 מפקד.	 ללא	 תפקדה	 שהיא	 היה	 שלה	
מתבצע	על	ידי	אופנועים	מסוג	הארלי	דווידזון	והיה	מתחלק	
להגעת	 עד	 בתחומו	 אותו	 מוביל	 היה	 הצוות	אשר	 חברי	 בין	
האח"מ	לטריטוריית	השוטר	המלווה	השני,	החלוקה	הפיקודית	
והאחריות	הייתה	על	פי	הטריטוריה	אליה	מגיע	האח"מ.	

השירות	ביחידה	היה	על	סמך	מה	שנקרא	היום	נע"ת	)נוסף	
על	תפקידו(,	כאשר	הסתיים	הליווי	היו	חברי	הצוות	חוזרים	
ליחידתם.		אחד	המקרים	המשעשעים	בליווי	האח"מים	היה	
"תשר"	 לתת	 רגילים	 שהיו	 האפריקאיים	 לשגרירים	 קשור	
קטן	לשוטרי	ארצם	בכל	פעם	שקיבלו	סיוע,	בדמות	שעון	או	
זהב,	כאשר	ביקשו	לתת	את	ה"תשר"	 או	 יקר	מכסף	 צמיד	
גם	לשוטרי	הליווי	הונחו	השוטרים	לקחת	אותו	ולהעבירו	מיד	

לנציג	משרד	החוץ	שהפקידו	בגנזך	המדינה	.

הדלקת נרות למתנדבי המחוז בתחנת 
ראשל"צ 
עמרי עדיקה

בנר	חמישי	של	חנוכה	התאספו	מתנדבי	מחוז	המרכז	ביוזמת	
להדלקת	 וילנאי	 רם	 רפ"ק	 מתנדבים	 ורע"ן	 ראשל"צ	 אק"מ	
נרות	בתחנת	ראשל"צ	.	באירוע	נכחו	מאות	ממתנדבי	המחוז	
סגל	 שפלה	 מרחב	 אק"מ	 ק'	 	, מחוזי	 אק"מ	 ק'	 והשתתפו,	

הפיקוד	וקצונת	המתנדבים	של	אק"מ	ראשל"צ	.	
בתחילת	הערב	הדליק	את	הנרות	קצין	הזק"א	המחוזי,	פקד	
כימים	לטובת	הקהילה	בכל	 לילות	 גומרו	אשר	עושה	 משה	

תחומי	המחוז	ומסייע	למשטרה	בנושאים	רבים.
במהלך	הערב	חולקו	למתנדבי	אק"מ	ראשל"צ	תעודות	ותק	
ממלכתיות,	על	8,	13,	25	שנות	שירות	והוענקו	להם	הסיכות	
המיוחדות	המעידות	על	הוותק,	כמו	כן	הועלתה	בדרגה	סמ"ר	
המנון	 את	 שכתבה	 ותיקה,	 ית"מ	 מתנדבת	 נינודל	 קוריינה	
תחנת	ראשל"צ	.	עו"ד	אלה	שוורצמן	הרצתה	למתנדבים	על	
"	מפגשים	מהסוג	המשפטי	–	על	סמים	,	אלכוהול,	אלימות	,	

תאונות	דרכים	והקשר	המשפטי	"	.	

נפתח חדר כושר חדיש ומודרני  בתחנת 
ראשל"צ 
עמרי עדיקה

בתחנת	ראשל"צ	החדשה	נפתח	חדר	כושר	לשוטרי	תחנת	
הנמצאות	 השונות	 ביחידות	 המשרתים	 ושוטרים	 ראשל"צ	
חדר הכושר פתוח משעה 07:00 עד 19:00  בבניין	התחנה.	
ונמצאים	בו	מירב	המתקנים	החדישים	והמקצועיים		בתחום	
הכושר.	את	החדר	מתפעל	מדריך	הכושר	של	התחנה	רס"ר	
פנינית	 רס"ר	 והדרכה	 בתפעול	 לו	 ומסייעים	 קמינסקי	 אורן	
מחוייב	 ראשל"צ	 בתחנת	 שוטר	 כל	 פרנקו.	 יוגב	 ורס"ר	 גנון	
במסגרת	השמירה	על	הכושר	והמודעות	לבריאות	להתאמן	
שעתיים	בשבוע,	אולם	רוב	השוטרים	מגיעים	לשעות	רבות	
בריא"	 בגוף	 בריאה	 ש"נפש	 הבנה	 מתוך	 לאימונים	 נוספות	

אינה	רק	סיסמה	אלא	גם	אורח	חיים.	

 יום כיף לילדי אק"מ שפלה  
עמרי עדיקה

בחג	החנוכה	ארגן	צוות	אק"מ	שפלה	יום	כיף	לילדי	הקצינים	
והשוטרים	המשרתים	במשרדי	האק"מ	בתחנות	המרחב.

במסגרת	היום	ביקרו	הילדים	עם	ההורים	במחלבות	תנובה	
יצור	 על	 המבקרים	 במרכז	 מקיף	 הסבר	 וקיבלו	 ברחובות	

מוצרי	החלב	מהחליבה	עד	הגעת	המוצר	לביתם.
לאחר	מכן	עברו	המבלים	לתחנת	הכיבוי	של	העיר	רחובות	
הצמודה	למפעל	ונהנו	מנסיעה	ברכב	כיבוי,	עלייה	בסל	חילוץ	

והסברים	על	הציוד	המיוחד		בו	משתמשים	הכבאים.
בגמר	הבילוי	באטרקציות	התכנסו	המשפחות	להדלקת	נרות	
השנה	 כל	 במשך	 פועלם	 על	 ותודות	 ברכות	 ושמעו	 חנוכה	
לחיזוק	הקשר	בין	הקהילה	והמשטרה	ממפקד	מרחב	שפלה	
תת	ניצב	שמעון	בן	הרוש,	שכיבד	בהשתפותו		את	האירוע	.	
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טיול למתנדבי אק”מ נס ציונה
רם וילנאי רע”ן מתנדבים מחוז מרכז

לאחרונה	ערך	סגל	אק"מ	נס	ציונה	בראשות	שוטר	המש"ק	
רס"ב	רפי	מאיר	טיול	לירושלים	בו	נטלו	חלק	45	ממתנדבי	

הנקודה.
המתנדבים	ביקרו	בלטרון,	חורשת	אייבי	נתן,	נווה	שלום,	הר	
המערבי.	 ובכותל	 הנציב	 ארמון	 מצפה	 רחל,	 רמת	 הצופים,	
לסיום	קינחו	בטעימה	מההווי	הירושלמי	הייחודי	בשוק	מחנה	

יהודה.
במהלך	הטיול	קיבלו	סקירה	מרחיבת	אופקים	אודות		בעיות	

גדר	ההפרדה	והסכסוך	הישראלי-פלשתינאי.
נקודת	 מפקד	 מצד	 הפעולה	 שיתוף	 תרם	 הטיול	 להצלחת	
נס	ציונה,	משרד	את"ל	תחנת	ראשל"צ	ומרפאת	התחנה	וכן	

סיוע	הרשות	המקומית-עיריית	נס	ציונה.

כנס מתנדבים במחוז המרכז
רם וילנאי רע"ן מתנדבים מחוז המרכז

2009,	ערך	אק"מ	מחוז	 על	שנת	העבודה	 רדת	המסך	 עם	
מרכז		בפיקוד	ק'	אק"מ	מחוזי,	נצ"מ	עינת	גיל	צובארי,	כנס		
באולם	"בית	הבנים"	בכפר	מנחם.	הכנס	היה	תחת	הכותרת:		
ור'	 מרכז	 ממ"ז	 במעמד	 התקיים	 האירוע	 	 המתנדב".	 "יום	
האירוע	 את	 המחוז.	 ממתנדבי	 	1000 חלק	 בו	 נטלו	 אק"מ.	

כיבד	בנוכחותו	ראש	עיריית	רחובות,	מר	רחמים	מלול.
משטרתי	 תוכן	 בעלות	 תמונות	 	16 הוצגו	 הפנים	 בקבלת	
הראשונים	 למקומות	 ונבחרו	 המחוז	 מתנדבי	 ע"י	 שצולמו	

שהורכבה	 ועדה	 ע"י	 	 המתנדב"	 "בעיני	 הצילום	 בתחרות	
מקציני	מטה	המחוז.

ביטוי	לפן	היצירתי	של	המתנדבים,	הוצב	 וכדי	לתת	 בנוסף,	
מיצג	עבודות	של	אמנים	מקרב		מתנדבי	המחוז	שכללו	מוצגי	

יודאיקה,	פסלים	וציורי	שמן.
הפעילות	 את	 המתעד	 סרט	 בהקרנת	 היה	 הכנס	 של	 שיאו	
המחוז.	 תחנות	 בכל	 מרכז	 אק"מ	 מתנדבי	 של	 המבצעית	
המתנדבים	 ששת	 	 צולמו	 בו	 ייחודי	 סרטון	 הוקרן	 בנוסף,	
מרכז	 1	ממג"ב	 	משפלה,	 	2, שרון	 2	ממרחב	 	: המצטיינים	
כשכל	 האזרחי	 המשמר	 אנדרטת	 רקע	 על	 מנתב"ג,	 ו-1	
חשיבות	 בנושא	 שלו	 הפרטי	 מאמין	 האני	 את	 שוטח	 אחד	

ההתנדבות	והתרומה	למדינה	ולקהילה.
בסיוע	 לארוחות	 שוברים	 קיבלו	 	 המצטיינים	 המתנדבים	
המצטיינים	 הצלמים	 	. השוטרים	 קרנות	 חברת	 של	 תקציבי	
והמתנדבים	המצטיינים	קיבלו	תעודות	הצטיינות	מממ"ז	מרכז	
וק'	אק"מ	מרכז	.	בנוסף	,	נערך	טקס	מרגש	בו	חילקו	ממ"ז	
)בדימוס(		 גמלאים	 	 אק"מ	 לקציני	 תעודות	 אק"מ	 ור'	 מרכז	

וכאלה	שעדיין	בשירות,	של	מחוז	המרכז.
כל	המתנדבים	באי	הכנס	קיבלו		מהאק"מ	המחוזי	שי	צנוע,	

ספרי	תהילים	,	ובני	המיעוטים	קיבלו	ספרי	קוראן.
	להקת	מחוז	מרכז	פתחה	את	הפרק	המוסיקלי	של	הערב	,	
אשר	נחתם		בהופעתה	המרגשת	של	הזמרת	שירי	מימון	.

קציני	אק”ם	של	מחוז	המרכז	לדורותיהם	ביחד	עם	ממ”ז	מרכז	ניצב	ניסים	מור	וראש	אק”ם	ניצב	עוזי	רוזן
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רם וילנאי רע"ן מתנדבים מחוז המרכז

לאחרונה	ערך	סגל	אק"מ	תחנת	ראש	העין	ערב	זיכרון	מרגש	
למתנדב	התחנה	רן	הדס	ז"ל.	האירוע	נערך	בקונסרבטוריון	

העירוני.
רן	למשא"ז	ראש	 1.3.06	התגייס	 ועד	 	16.11.04 בתאריכים	
העין	ופעל	ביחידת	האופניים	התחנתית	.	לאחר	מכן		התגייס	
ליח'	המתמי"ד	ומילא	בנאמנות	ובמסירות	את	תפקיד	קמב"צ	

וסגן	מפקד	היחידה.
רן,	אב	לשלושה	ילדים	נפטר	מדום	לב	בגיל	46.

בערב	הזיכרון	שנערך	במעמד	ראש	עיריית	ראש	העין,	מר	
בראשות	 	, התחנה	 ומתנדבי	 שוטרי	 קציני,	 נכחו	 סיני	 משה	
ק'	 וכן	 אפו	 רלי	 ,פקד	 והרמק"מ	 	 קלדס	 ירון	 סנ"צ	 המת"ח,	

מתנדבים	מרחב	שרון.
בערב	הזיכרון	הוצגה	מצגת	מרגשת	שערכו	מתנדבי	היחידה	
לזכרו	של	רן.	הופעה	של	נגן		וזמרת	מהקונסרבטוריון	העירוני	

ריגשה	את	הנוכחים.
במילות		הזיכרון	וההספד	שהושמעו	בערב,		הדגישו	הדוברים	
את	היותו	של	רן		יוזם,	פעיל,	משיא	עצות	טובות	ומסור	עד	

אין	קץ.
ייחודית	 מזכרת	 רן	 של	 לאלמנתו	 העניק	 העין	 ראש	 מת"ח	
שכללה	תמונה	ובה	סמל	משטרה	,תעודות	המתנדב	של	רן,	

סמלים	של	משא"ז		והקדשה.
יהי	זכרו	ברוך.

יום ילק"ם לעמותת שק"ל
רם וילנאי רע"ן מתנדבים מחוז המרכז

שירותים	 והפעלת	 לפיתוח	 מלכ"ר	 הינה	 שק"ל	 עמותת	
קהילתיים	לאנשים	עם	מוגבלויות	שונות.

	היא	מופעלת	על	ידי	צוות	מקצועי	ומתנדבים	רבים	מהארץ	
ומחו"ל	ודואגת	לפעול	לשיפור	איכות	חייהם,	אושרם	וכבודם	

של	אנשים	מוגבלים	בעלי	צרכים	מיוחדים.
מרכז	היום	של	שק"ל	בשכונת	סגולה	בפ"ת	נפתח	בספטמבר	
2007	ומשרת	אנשים	בוגרים	בגילאי	21	ומעלה	המתפקדים	

ברמות	פיגור	בינוני-קשה.
חלקם	סובלים	מלקויות	נוספות	ומרותקים	לכיסאות	גלגלים.	
המסגרת	פעילה	חמישה	ימים	בשבוע	ומתקיימות	בה	בנוסף	
לטיפולים	הפארא-רפואיים	סדנאות	בנושא	גינון,	ציור,	עיסת	
נייר,	חימר,	שיאצו,	ספורט,	איכות	הסביבה,	קהילה	ועוד.

במסגרת	שק"ל	קיים	מפעל	תעסוקה	שיקומי	במטרה	לתת	
מענה	הולם	לצרכיהם	של	אנשים	מוגבלים	בתחום	התעסוקה.	
אחסון	 ,קופסאות	 תבניות	 גביעים,	 היתר	 בין	 מייצר	 המפעל	

ואף	סוכריות.

האק"מ	 משרד	 שעורך	 הקהילתית	 	 מהפעילות	 כחלק	
התחנתי	,	ערכה	תחנת	פ"ת	ב-21.1.2010	בניצוחו	ובהנחייתו	
של	ע'	רמק"מ	פקד	אודי	גמליאל	יום	קהילה-משטרה		ייחודי	
ומרגש	במרכז	היום	של		עמותת	שק"ל	)שירותים	קהילתיים	

למוגבלים(	בפ"ת.

את	האירוע	כיבדו	בנוכחותם	ראש	העיר	פ"ת,מר	יצחק	אוחיון	
ומת"ח	פ"ת,	סנ"צ	אלון	אסור.

והכלבנים	 הפרשים	 יחידות	 של	 הופעות	 כלל	 הילק"מ	 יום	
המשטרה	 תזמורת	 של	 הופעה	 וכן	 המשטרתיות	 והחבלה	

בהרכב	מלא	שכלל	30	נגנים.

החמימות	 	, ההשקעה	 על	 תודה	 אסיר	 היה	 המרכז	 צוות	
והמסירות	הרבה	של	משטרת	פ"ת	שניכרה	באירוע	.
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תנופה לשב"ס באיפ"א
שב"ס  ונציג  הדרכה  מינהל  ראש  גונדר  תת  אשר,  וקנין 

בנשיאות איפ"א

במהלך	החודשים	החולפים	מתקיים	מאמץ	מרוכז	להעצים	
את	שילוב	סוהרי	שירות	בתי	הסוהר	בארגון	איפ"א.

לחפש	 שמטרתו	 מצומצם	 היגוי	 צוות	 הוקם	 כך,	 לצורך	
ולאתר	דרכים	כדי	לטייב	את	איכות	התרבות,	ההווי	והנופש	
המשרתים	העושים	במלאכה	הקשה	מתוך	רצון	להעצים	כל	

אדם	באשר	הוא,	המשרת	בשב"ס.
שנת	2010	תאופיין	בתכנית	סדורה	שתיעשה	בין	צוות	ההיגוי	
הפעילים	והמפקדים	על	מנת	לוודא	מירכוז	פעילות	מוכוונת	

סוהרים.	
כיום,	בשירות	בתי	הסוהר	חברים	2,248	סוהרים,	בשלושת	

החודשים	החולפים	התווספו	35	חברים	חדשים.
נעצים	 וביחד	 סוהרים	 	3,000 עוד	 לצרף	 למטרה	 לנו	 שמנו	
את	נוכחותו	בארגון	החשוב	ובכך,	נעשה	רבות	לרווחתו	של	

הסוהר.

ם
רי

די
ס

ם 
פי

ני
במהלך	השנה	סוכם	עם	איפ"א	על	מספר	פעולות	חשובות	שב"סס

ומקצתן:
	- איפ"א	 כנס	 הגיוס.	 בלשכת	 מתגייס	 לכל	 שי	 חלוקת	
אירוח	 לחו"ל.	 במשלחות	 הארגון	 נציגי	 של	 לסוהרים.שילוב	
גופני	 משלחות	מחו"ל	שב"ס.	שילוב	איפ"א	בפעילות	אימון	

כחלק	מהעצמת	הסוהר	ובריאותו.
חברי	הצוות	המארגן	היום:

ראש	מחלקת	הדרכה	-	גונדר	משנה,	ירון	מאיר.	רכזת	הצוות	
-	ר/כ	ריקי	מרדכי.

הסוהרים	 למען	 לעשות	 היא:	 אחת	 המארגן	 הצוות	 מטרת	
ומזמין	 החשובה	 למשימה	 להירתם	 לכם	 קורא	 אני	 בארגון.	
התנדבות	של	פעילים	המעוניינים	להשתלב	במאמץ	המרוכז.	

בשלושת	החודשים	החולפים	בוצעו	מס'	פעילויות:
פעילים	 פגישת	 נערכה	 פעילים.	 	100 של	 כנס	 בוצע	
הסברה	 בוצעה	 מצדה.	 ביחידת	 הסברה	 בוצעה	 מצומצמת.	

בביס"ר	דקל.
כדי	 איפ"א	 נציגי	 עם	 יחד	 נגיע	 הקרובים	 החודשים	 במהלך	
לסייע	במאמץ	ההסברתי	ולפתוח	עידן	חשוב	יחסי	איפ"א	עם	

שירות	בתי	הסוהר.
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להלן סיכום פעילויות גליל עליון לשנת 2009
פארס עאדל יו"ר איפ"א גמלאי גליל עליון 

באזור	 הקדושים	 למקומות	 טיול	 נערך	 	07/03/09 בתאריך	
עוספיה	ודלית	אל	הכרמל.

בתאריך	31/03/09	נערך	יום	כייף	בחמי	טבריה.
באזור	 הקדושים	 למקומות	 טיול	 נערך	 	23/06/09 בתאריך	

רמת	הגולן.
בתאריך	21/07/09	נערך	יום	ספורט	בחמי	טבריה.
בתאריך	24/09/09	נערך	יום	טיול	לירושלים.

בתאריך	07/10/09	נערך	יום	כייף	בחמי	טבריה.
ברצוני	להודות	לנשיאות	איפ"א	ולמנגנון	על	העזרה	שקיבלנו	

באירועים	הללו	.

מתנות לחברי סניף גמלאי גליל עליון
פארס אעדל יו"ר איפ"א גמלאי  גליל עליון

מהישובים	 הסניף	 לחברי	 מתנות	 חלקתי	 דצמבר	 בחודש	
היהודים	לרגל	חג	החנוכה.		וכמו	כן	חלקתי	מתנות	לחברים	

מהישובים	הנוצרים	לרגל	חג	המולד.
הדרוזים	 מהישובים	 לחברים	 מתנות	 נחלק	 אנו	 ובהמשך	
אשר	לא	ניצלו	את	הפעילות	בסניף	והמתנות	יישלחו	אליהם	

בדואר.
מכל	 והשתתפות	 היענות	 תהיה	 הבאה	 תקווה	שבשנה	 כולי	
חברי	הסניף	ולא	אצטרך	לחלק	מתנות	כי	אני	מעדיף	שתהיה	

היענות	גדולה	לפעילויות	שאני	יוזם.

סניף גמלאי איפ"א  גליל עליון
עדאל פארס יו"ר סניף גליל עליון

במסגרת	הפעילות	השוטפת	בסניף	גמלאי	איפ"א	גליל	עליון,	
נעשו	מספר	פעילויות	לחיזוק	הקשר	בין	ועד	הסניף	לחברי	

איפ"א.
ולהלן	הפעילויות	שנעשו:

ביקורים	בבתי	חברי	איפ"א	מהעדה	הנוצרית	וחולק	להם	שי	
אישי	לרגל	חג	המולד.

שי	 להם	 וחולק	 והיהודים	 הדרוזים	 בסניפי	 ביקורים	 נעשו	
לקראת	חנוכה	וחג	העדה	הדרוזית,	מתקציב	הסניף	ופעילות	
ועד	 ע"י	 שבוקרו	 איפ"א	 חברי	 מצד	 בברכה	 התקבלה	 זו	

הסניף.
זה	 יחס	 בעקבותינו,	 ילכו	 אחרים	 סניפים	 שגם	 מקווים	 אנו	

לחברים	מגביר	את	הזיקה	לסניף	והקשר	בין	החברים.

שלמה לולו יקיר גדרה
יושבי ראש גמלאי איפ"א סניף שפלה  שלמה טיפטי בשם 

רבתי

הוענק	 בגדרה,	 המתנ"ס	 באולם	 בטכס	 	26.12.09 בתאריך	
יקיר	גדרה	לגמלאי	חבר	איפ"א		שלמה	לולו	מגדרה.	האות	
הוענק	על	תרומתו	האישית	הראויה	לציון	בהתנדבותו	למען	

הקהילה	ותושבי	גדרה.
שלמה	לולו	מתנדב	מידי	יום	מזה	10	שנים	בנקודת	המשטרה	
בגדרה,	הוא	בעל	תפקיד	מפתח	בניהול	השוטף	של	נקודת	
משטרת	גדרה	בשגרת	היום	יום.	זמין	תמיד	לנקודת	המשטרה	

ועל	כך	הוענקה	לו	תעודת	יקיר	גדרה.
אנו	מברכים	את	שלמה	על	קבלת	האות	וגאים	בפועלו.
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מנכ"לים
יעקב חביב סגן נשיא כבוד

יושב	לי	בשקט	בחבורה	נכבדה.
נשיאים	של	ארגונים	וראש	של	שדולה
העושים	כה	רבות,	ובעוצמה	רבה.
לשפר	גמלאות	לוותיקי	משטרה.

עולים	לבמה	ומקבלים	מחמאות.
זה	המעט	שניתן	לעשות

ומצפים	בתקווה	לשינוי	אווירה,
שתוסיף	לגמלאי	תמורה	נכבדה

אך	בין	כל	הדוברים,	חובה	להודות,
למנכ"לים	העושים	ימים	ולילות
לעזור	לגמלאי	הזקוק	לעזרה,

כמעט	מידי	יום,	כל	שעה	כל	דקה.

לכן	בערב	הזה,	תודה	למנכ"לים
לחיים	שרעבי	ודוד	אילוז	הנפלאים.
בזכותכם	העגלה	הרתומה	לסוסים
דוהרת	קדימה	להצלחות	והישגים.

סיכום פעילות 2009 - גמלאי חולון בת ים
ישראל שי יו"ר סניף גמלאי איפ"א חולון בת ים

בחודשים	יולי	אוגוסט	התקיימו	פעילויות	בסניף	איפ"א	חולון	
בת	ים.

שני	ימי	כיף	בנעורים	בחודשים	יולי	ואוגוסט.
בראש	 שבוע	 סוף	 נופשון	 	22.10.09 אוקטובר	 בחודש	

הנקרה.
הנאה	 הייתה	 חברים,	 	10 השתתפו	 והנופש	 הכיף	 ימי	 בכל	
גדולה	השירות	והאוכל	היה	מעולה,	כמו	כן	החדרים	והבידור	

בראש	הנקרה.
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בין	 היה	 איפ"א,	 של	 כבוד	 נשיא	 סגן	 היום	 חביב,	 יעקב	
המצטרפים	הראשונים	לאיפ"א	ישראל.

הסניף	הישראלי	הוקם	ב-1963	והיה	הראשון	שהוקם	מחוץ	
בקונגרס	 ב-2012	 ז"ל.	 שליימר	 הנס	 אותו	 הקים	 לאירופה.	
העולמי	שיערך	באילת-ישראל,	יפתחו	אירועי	ה-50	לאיפ"א	
ישראל.	מעבר	לקונגרס	העולמי,	אירוע	ייחודי	והראשון	מסוגו	
מונח	 העניין	 האירוע.	 לציון	 מזכרת	 ודף	 בול	 יופק	 בישראל,	

כעת	על	שולחן	וועדת	שרים	לענייני	טכסים.

מפקח ראשון כוכב שחר )וישנבסקי(
רונן רטר הונאה צפון

ראשון	 ילד	 ב-11.4.1921,	 השחר	 באיילת	 נולד	 שחר	 כוכב	
בקיבוץ	ומכאן	שמו	כוכב	שחר.	

בשנת	1923	עבר	למושב	נהלל	כבן	חקלאים,	גדל	והתחנך	
בנהלל.	בשנים	1936-1948	היה	חבר	פעיל	בארגון	ההגנה	
ועבר	קורסי	הכשרה:	קורס	מ"כ-סיירים	וקורס	ארצי	למדריכי	
צלפים.	בין	התאריכים	1.5.1942-1.5.1047	שירת	בנוטרות,	

במשטרת	היישובים	העבריים,	בדרגת	קורפורל.
פעיל	 מדריך	 שימש	 	1.5.1947-1.5.1948 התאריכים	 בין	
צלף	 כפרים.	 תיקי	 בהכנת	 סיירים,	 מ"כ	 ההגנה,	 במנגנון	
	1.5.1948-3.9.1949 התאריכים	 בין	 צלפים.	 בקורס	 ומדריך	
מפקד	 בתפקיד	 השחרור,	 במלחמת	 קצין	 בדרגת	 שירת	

מחלקה	בגדוד	משוריין	19	גולני.
במגוון	 במשטרת-ישראל	 שירת	 	1949-1955 בשנים	
זבולון,	 נפת	 במטה	 ראשון	 סמל	 שימש	 תחילה	 תפקידים.	
בתפקיד	סמל	תחנה	במשטרת	מעונה,	במשך	כחודשיים,	עד	
ליציאתו	לקורס	סמלים.	לאחר	שסיים	קורס	סמלים,	כחניך	
מצטיין	וקיבל	דרגת	קצונה,	מונה	למפקד	תחנת	מצודת	כוח,	

בשנים	1950-1951.
מפקד	 מ"מ	 בתפקיד	 קצר	 זמן	 פרק	 שימש	 	1951 בשנת	
תחנת	ראש	פינה.	בתפקידו	זה	שימש	קצין	קישור	בין	צה"ל	
בראש	 קישור	 כקצין	 שירותו	 בתקופת	 למשטרת-ישראל.	
פעילותו	 עבור	 באזור	 צה"ל	 מפקד	 בהערכת	 זכה	 פינה,	
הגבוה	 הסיכון	 למרות	 	– תפקידו	 במילוי	 והמסורה	 האמיצה	
המשיך	במשימת	ביטחון,	כשהוא	נוהג	בג'יפ	שצמיגו	מחורר	
מהגבול	 מסיבית	 אש	 נפתחה	 נוסף	 באירוע	 הסורים.	 מירי	
הסורי	על	קצינים	ואזרחים,	שעבדו	במפעל	המוביל	הארצי,	
בפיקודו	חולצו	האנשים	מהאזור	ללא	נפגעים.	בשנים	-1955
1956	שירת	בתפקיד	מפקד	תחנת	חדרה,	עד	לפרישתו.

מפקח	ראשון	כוכב	שחר	הינו	בעל	הכשרה	מבצעית	בצה"ל,	
המקבילה	לקורס	קצינים	במשטרת-ישראל.	פרש	משירותו	

במשטרת-ישראל	ב-1.1.1956.	

כוכב	שחר	הלך	לעולמו	בתאריך	29.12.09.

סיכום פעילות בסניף איפ"א גמלאי בית ג'אן
 סניף איפ"א בית ג'אן,  יו"ר הסניף, כנג' קבאלן

בית	 גמלאי	 איפ"א	 סניף	 הנהלת	 בין	 הקשר	 והועמק	 הודק	
ג'אן	לבין	החברים	בתחומים	השונים	כגון	ביקורי	בית	לרכזים	
חברתיים.	 ובמפגשים	 אבלים	 ניחומי	 חולים,	 ביקור	 פעילים,	

התקיימו		ימי	כיף,	נופשונים	וטיולים	בארץ	ובחו"ל.
הנהלת	סניף	איפ"א	גמלאי	בית	ג'אן	תמשיך	בפעולות	שונות	
לרווחת	הגמלאים,		נמשיך	לעודד	גיוס	חברים	חדשים	לשורות	

איפ"א.
הרבה	פעילויות	חברתיות	בוצעו	ונפרט	רק	חלק	קטן	מהם:
הוצאת	ילדי	איפ"א	עם	המשפחות	ליום	כיף	בלונה	גל,	כולם	

נהנו	מאוד	ועל	כך	תודה	למארגנים.
סיור	 כלל	 הטיול	 לירדן,	 שבוע	 למשך	 מאורגן	 לטיול	 יצאנו	
בעקבה,	נאבי	ראם,	פטרה	והר	נבו	ועוד	מקומות	ונשארנו	עם	

טעם	של	עוד.
מלון	 בבית	 בטבריה	 לנופש	 יצאנו	 ספטמבר	 חודש	 במהלך	
למשתתפים,	 מתנות	 וחולקו	 ספורט	 יום	 שכלל	 אין,	 הולידי	
תודה	מיוחדת	לרכזת	הספורט	וסגנית	נשיא	עולמי	גל	שרון.
יצאנו	בשני	מחזורים	לביקור	בקברי	צדיקים	ונביאים	באזור	
הייתה	השתתפות	רבה	 דלית	אל	כרמל,	 חיפה,	 הגולן,	 רמת	

ורצון	לראות	עוד.

השתתפו	 בו	 אשר	 שנתי	 ונשף	 כנס	 בוצע	 נובמבר	 בחודש	
הרבה	חברי	איפ"א	מהסניפים	השונים,	כמו	כן	השתתפו	חבר	
נסר	 מר	 הנשיאות	 וחבר	 ורעייתו	 לבון	 פייבל	 מר	 הנשיאות	

נסרלדין	ורעייתו.

איפ"א	 סניפי	 לכל	 שנתי	 נשף	 התקיים	 ינואר	 חודש	 במהלך	
באירוע	 פעיל	 חלק	 וייקחו	 ישתתפו	 חברנו	 ג'אן,	 בית	 גמלאי	

עצמו.

נוספות	 חברתיות	 פעילויות	 נקיים	 הבאה	 שבשנה	 נשאף	 	
ובמיוחד	נשאף	לצאת	לטורקיה	לטיול	שבוטל	בשנת		2009.
לנוצרים,	 שמחים	 חגים	 הסניף	 חברי	 לכל	 נאחל	 לסיום,	
ושתמיד	 וצ'רקסים	 בדואים	 מוסלמים,	 לדרוזים,	 ליהודים,	

נתראה	בשמחות	ואירועים.	
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נשף גמלאי מרכז ותל אביב באור יהודה
דר' ערן ישראל

ערב	גשום	באמצע	דצמבר,	לא	הרתיע	מאות	גמלאים	להגיע	
שנערך	 מרכזי	 לנשף	 להגיע	 והמרכז,	 אביב	 תל	 רחבי	 מכל	
באולמי	חאן	הדקל	באור	יהודה.	הכנס	נערך	על	ידי	כל	סניפי	
הגמלאים	 רכז	 עם	 וביחד	 במשותף	 איפ"א	 של	 הגמלאים	

נפתלי	לוי.
למרות	הגשם	והערב	הסגרירי,	המקום	היה	צר	מלהכיל	את	
כל	האורחים.	אירוע	מסוג	זה	מרגש	בגלל	המפגשים	הרבים	
ושוטרים	 מפקדים	 רבות.	 שנים	 התראו	 שלא	 חברים	 בין	
שולחנות	 סביב	 הישיבה	 וסיפורים.	 זיכרונות	 הרבה	 לשעבר,	
ביחד,	 מיוחדת	של	 אווירה	 יצרו	 בנפרד,	 סניף	 לכל	 שנשמרו	
באותה	 ביחד	 ששרתו	 גמלאים	 של	 אחת	 משפחה	 גיבוש,	

יחידה,	באותו	מרחב	ותחנה.
השימוש	במושג:	גמלאי,	מטעה	במקצת,	מאחר	והמשתתפים	
לכל	 מקום	 חוסר	 הייתה,	 היחידה	 והמגבלה	 ופיזזו	 רקדו	

החוגגים.
מעבר	לחגיגה	הגדולה,	נערכה	הדלקת	נרות	מסורתית,	ביחד	

עם	כל	יושבי	ראש	הסניפים	ונפתלי	לוי	רכז	הגמלאים.
באים	 הם	 הגמלאים,	 את	 כשמזמינים	 היה,	 המרכזי	 הלקח	
גדול.	 יותר	 צריך	מקום	 גדולים,	 סניפים	 וכשמחברים	מספר	
וצריך	רחבת	 רבה	 רוקדים	בהתלהבות	 גמלאים	 כשרוקדים,	
ריקודים	שתאפשר	לכל	הצעירים	ברוחם	לקפץ	ולפזז	בכיף.
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מפגש סניפים דרוזים, צ'רקסים, 
מוסלמים ונוצרים בעיילבון

דר' ערן ישראל

הדרוזים,	 הגמלאים	 סניפי	 כל	 התכנסו	 ב-27.1.2010	
סיכום	 היה	 המפגש	 בעיילבון.	 ונוצרים	 מוסלמים	 צ'רקסים,	
בין	 שנת	פעילות,	אבל	מעבר	לכך	היה	מפגש	רעים	מרגש	
לוחמי	עבר,	שוטרים	וסוהרים,	מג"ב	ומשטרה	כחולה.	בין	ק'	
הדרכה	בבית	חורון	בשנת	1990,	לבין	מדריך	כושר,	מפקד	

כלא,	לוחם,	סייר.
הגזברות	 על	 האחראי	 נסראלדין,	 נסר	 וניהל	 יזם	 הכנס	 את	
בנשיאות	איפ"א,	בתיאום	משותף	עם	נפתלי	לוי	רכז	גמלאים	

בנשיאות.
בארגון	המפגש	השתתפו	הסניפים:	גליל	עליון	בראשון	עאדל	
ג'אן,	 בית	 מחמד.	 ריש	 אבו	 בראשות,	 מערבי	 גליל	 פארס.	
בראשות	כנג'	קבלאן.	דליית	אל	כרמל	בראשות	פואז	עיסמי.	
בראשות	 וצ'רקסים	 טריף	 תאופיק	 בראשות	 מרר-עיילבון	

נאש	מימת.
איפ"א,	 נשיא	 טרנר,	 יעקב	 בנוכחותם,	 כיבדו	 הכנס	 באי	 את	
הכנסת	 חבר	 הספורט,	 ורכזת	 עולמי	 נשיא	 סגנית	 שרון	 גל	
אריה	ביבי	העומד	בראש	השדולה	למען	השוטר,	נשיא	איגוד	
של	 כבוד	 נשיא	 סגן	 חביב	 יעקב	 עטר,	 דוד	 מר	 הגמלאים	
יהודה	 דר'	 הנשיאות,	 וחברי	 נשיא,	 סגן	 שובל,	 יעקב	 איפ"א,	
גולדשטיין,	עו"ד	חיים	שמולביץ,	הח"מ	ומנכ"לי	איפ"א	ואיגוד	

הגמלאים:	חיים	שרעבי	ודוד	אילוז.
הנושאים	המרכזיים	שעמדו	על	הפרק	בפי	כל	הדוברים,	שכר	
השוטרים	והגמלאים	והדיונים	עם	האוצר.	הפעם,	לראשונה,	
יש	תמיכה	של	לובי	חזק	בכנסת	ויש	שותפים	נוספים,	מעבר	

להתגוששות	הקבועה	בין	האוצר	למשטרה.
אירוע	זה	היה	יוצא	דופן,	בכך	שמרבית	חברי	הנשיאות	הגיעו	

לכבד	את	הסניפים	החוגגים	ואף	תרמו	מתקציבם.
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כנס גמלאים מרחב חוף
 יוסי אמסלם יו"ר סניף חיפה

סיוע	 על	 המנגנון,	 ולחברי	 איפ"א	 לנשיאות	 להודות	 	 אבקש	
והתמיכה	בקיום	כנס	גמלאי	מרחב	חוף	ב-	09/12/09	.

אבקש	 ובשמם	 מאוד	 נהנו	 בכנס	 שנכחו	 הגמלאים	 חברי	
להביע	הערכתי	ותודתי.

סיכום פעילות בסניף איפ"א גמלאי בית ג'אן
כנג' קבלאן  יו"ר סניף איפ"א גמלאי בית ג'אן

בית	 גמלאי	 איפ"א	 סניף	 הנהלת	 בין	 הקשר	 והועמק	 הודק	
ג'אן	לבין	החברים	בתחומים	השונים,	כגון	ביקורי	בית	לרכזים	
פעילים,	ביקור	חולים,	ניחומי	אבלים.	דגש	מיוחד		הושם	על	
מפגשים	חברתיים,	ימי	כיף,	נופשים	וטיולים	בארץ	ובחו"ל.
הנהלת	סניף	איפ"א	גמלאי	בית	ג'אן	ימשיכו	בפעולות	שונות	
לרווחת	הגמלאים	כמו	כן	נמשיך	לעודד	גיוס	חברים	חדשים	

לשורות	איפ"א.
הרבה	פעילויות	חברתיות	בוצעו	ונפרט	רק	חלק	קטן	מהם:
הוצאת	ילדי	איפ"א	עם	המשפחות	ליום	כיף	בלונה	גל,	כולם	

סיכום פעילויות יו"ר  הסניפים 2009

1.	נערכו	9	סיורים	לימודיים	לקברות	צדיקים	-	השתתפו	460	
חברים	ובנות	זוגם.

2.	טיול	לחו"ל	2	סניפים	לקפריסין	ותורכיה	-	השתתפו	102	
איש.

המלח	 ים	 אילת,	 לטבריה,	 נפשונים:	 	3 נערכו	 	- נופש	 	.3
השתתפו	170	חברים	ובנות	זוגם.

בו	 השתתפו	 בטבריה-	 הבינלאומי	 אישה	 יום	 	- כייף	 ימי	 	.4
162	נשים.

5.	ימי	כייף	נערכו	5	ימי	כייף	-	השתתפו	270	איש.
	182 בו	 השתתפו	 	- גל	 בלונה	 שנערך	 למשפחות	 יום	 	.6

ילדים.
7.	כנסים	וחלוקת	שי	בחגים	לכלל	הסניפים	-	השתתפו	בהם	

570	חברים	ובנות	זוגם.
שי	 וחילקו	 חולים	 ביקרו	 הסניפים	 יו"ר	 השנה	 שכל	 לציין	 	.8

לחולה.
וקיבלו	 נזקקים	 לנוהל	 בהתאם	 טופל	 לנזקקים	 עזרה	 	.9

סכומים	הנעים	בין	1000	₪	ועד	3000	אלף	₪.
הארגון	 כל	 כמו	 רבות	 הצלחות	 והיו	 נערכו	 הפעילויות	 כל	

בזכות	יו"ר	הסניפים:
עאדל	פארס 	- גליל	עליון	
אבו	ריש	מחמד 	- גליל	מערבי	
כנג'	קבלאן 	- 	 בית	ג'אן	
פואז	עיסמי 	- דלית	אל	כרמל	
תופיק	טריף 	- מרר-עילבון	
נאש	מימת 	- 	 צ'רקסים	

כל הכבוד ותודה על העשייה יש כוח!!!!

נהנו	מאוד	ועל	כך	תודה	למארגנים.
סיור	 כלל	 הטיול	 לירדן,	 שבוע	 למשך	 מאורגן	 לטיול	 יצאנו	
בעקבה,	נאבי	ראם,	פטרה	והר	נבו	ועוד	מקומות	ונשארנו	עם	

טעם	של	עוד.
מלון	 בבית	 בטבריה	 לנופש	 יצאנו	 ספטמבר	 חודש	 במהלך	
למשתתפים,	 מתנות	 וחולקו	 ספורט	 יום	 שכלל	 אין,	 הוליידי	

תודה	מיוחדת	לנשיאות	איפ"א..
יצאנו	בשני	מחזורים	לביקור	בקברי	צדיקים	ונביאים	באזור	
הייתה	השתתפות	רבה	 דלית	אל	כרמל,	 חיפה,	 הגולן,	 רמת	

ורצון	לראות	עוד.
בחודש	נובמבר	בוצע	כנס	ונשף	שנתי	אשר	בו	השתתפו	חברי	
כן	השתתפו	חבר	הנשיאות	 כמו	 איפ"א	מהסניפים	השונים,	

מר	פייבל	לבון		וחבר	הנשיאות	מר	נסר	נסרלדין	.
סניפי	 לכל	 שנתי	 נשף	 התקיים	 	2010 ינואר	 חודש	 במהלך	

איפ"א	גמלאי	בית	ג'אן.
אנו	נשאף	שבשנה	הבאה	נקיים	פעילויות	חברתיות	נוספות	
ובמיוחד	נשאף	לצאת	לטורקיה	לטיול	שבוטל	בשנת		2009.
ולסיום,	נאחל	לכל	חברי	הסניף	חג	שמח	לנוצרים,	חד	חנוכה	
חג	 וצ'רקסים,	 בדואים	 מוסלמים,	 ולדרוזים,	 ליהודים,	 שמח	

קורבן	שמח	ושתמיד	נתראה	בשמחות	ואירועים.	
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הנשף השנתי של 
איגוד הגמלאים ואיפ"א שנערך בעפולה .

סמי מויאל יו"ר גמלאי עפולה

איגוד	 עם	 ביחד	 איפ"א,	 של	 שנתי	 נשף	 נערך	 בעפולה	
הגמלאים.	אני	רוצה	לציין	שהיה	אירוע	מוצלח	מאוד		ובמיוחד	
האומן	שמעון	רגב	שהשכיב	את	הנוכחים	בצחוק.	מעבר	לזה,	
אירוע	מסוג	זה	תמיד	מפגיש	חברים	מתקופות	שונות,	שלא	
התראו	והיה	מאוד	מרגש	לראות	את	המפגשים	הנוסטלגיים.
אני	רוצה	להודות	לאיפ"א	על	הסיוע	בארגון	ובמימון	האירוע.
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פעילות סניף גימלאי איפ"א חדרה
משה חפר. יו"ר גימלאי  איפ"א סניף חדרה

פעילות	תרבות	במרכז	הקונגרסים	בחיפה:
זוגם	 ובנות	 איפ"א	 גמלאי	 חברים	 	60 יצאנו	 	23/11/09 ב-	
ציון	 שבת	והסטנדאפיסט	 שלומי	 של	 למופע	 חדרה	 מסניף	

נאור	במרכז	הקונגרסים	בחיפה.
בברכות	 הערב	 התחיל	 וההתארגנות,	 הרעים	 מפגש	 לאחר	
של	השר	לביטחון	פנים	מר	אהרונוביץ	ונשיא	איפ"א	מר	טרנר	

בהנחייתו	המקצועית	של	מר	יהושע	לויה	רכז	התרבות.
הדרך	 כל	 מהמופע.	 החברים	 של	 הנאתם	 הייתה	 רבה	 מה	
הערב	 אירועי	 על	 וחוויות	 רשמים	 העברנו	 לחדרה	 חזרה	
בנו	 השאיר	 המוצלח	 התרבותי	 הערב	 שהופיעו.	 והאומנים	

טעם	של	עוד.
וגמלאי	 חברי	 בשם	 ויוזמיו	 הערב	 למארגני	 להודות	 ברצוני	

איפ"א	סניף	חדרה.
כן	ירבו	מופעי	תרבות	בשנת	2010	הבא	עלינו	לטובה.

סיכום שנת 2009 
המכבייה	 בכפר	 התאספנו	 הערב	 בשעות	 		28/12/09 ב-	

ברמת	גן	לאירוע	סיכום	שנת	הפעילות	2009.
הנשיאות,		המנגנון,	נשיא	איפ"א	העולמי,	ראשי	סניפים	ויתר	

הפעילים		ובני/בנות	זוגם.
לאולם	הוזמנו	אחמי"ם	ובניהם	המפכ"ל	רנ"צ	דודי	כהן.	רב	
גונדר	בני	קניאק.	חבר	הכנסת	ביבי	אריה.	נשיא	כבוד	איפ"א	
קרנות	 מנכ"ל	 עטר.	 מר	 הגמלאים	 איגוד	 נשיא	 חביב.	 מר	
השוטרים	מר	ישעיהו		ליזרוביץ.	יו"ר	נשות	השוטרים	הגברת	
השולחנות	 רבים.	 ואורחים	 מכובדים	 ועוד	 שררה	 אביגיל	

סביבם	הסבנו,	היו	עמוסים	כל	טוב	לעייפה	וכיד	המלך.
העולמי	 איפ"א	 	נשיא	 טרנר.	 מר	 הנשיא	 ברכות	 לאחר	
ארוחת	 	 ומופע,	 בזמר	 הערב	 נפתח	 האחרים.	 והמכובדים	

הערב	שהוגשה	בשפע	וטוב	טעם.
חולק	שי	לחברים	מסביב	לשולחנות.	לאחר	הארוחה	וכטוב	
ליבנו	ביין	רקדנו	לצלילי	הזמר	שהנעים	את	הערב.	אכן	ערב	

מהנה	ומוצלח.
הכנס	 ישודרג	 	2010 בסיום	 בע"ה	 הבא	 שהכנס	 תקוותינו	

למקום	אחר.	כפי	שעשינו	לפני	שנתיים.

ביקור חולים
ביום	13/12/2009	בבי"ח	רמב"ם	בחיפה	עבר	ניתוח	בדרכי	

הנשימה	סגני	לסניף	חדרה,	מר	פינחס	שם	טוב.
השי	 את	 לו	 מסרתי	 ההתאוששות.	 בשלב	 בביתו		 ביקרתיו	
בצירוף	איחולי	החלמה.	בשם	נשיאות	איפ"א	והמנגנון.	בשמי	

ובשם	כל	חבריו	לסניף	חדרה.
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הגימלאים

עדכונים לחג הפסח
דוד עטר נשיא איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

בפרוס	חג	הפסח	תש"ע	–	2010,	אנו	מאחלים	לכם	ולכל	בני	
ביתכם	חג	שמח,	בריאות	ונחת	והמשך	עשייה	מתמדת.

נופשונים	באילת,	ים	המלח	וטבריה	–	יצאו	לדרך.
יום	הגבורות	נערך	בטקס	מרשים	בהשתתפות	כלות	וחתנים	

אשר	הגיעו	לגיל		שמונים.
ריאלי	 ערך	 	₪ 	250 	– של	 בסך	 יהיה	 הקרב	 הפסח	 לחג	 שי	
לרכישה	ברשתות	מזון	וחנויות	כפי	שירשמו	על	גבי	התו.

וסממ"ז	 איילון	 ניצב	שחר	 באדיבותם	הרבה	של	ממ"ז	ת"א	
עבור	 חדשים	 משרדים	 התקבלו	 ארביב	 מנשה	 תנ"צ	 ת"א	

האיגוד	במטה	מחוז	ת"א	רחוב	שלמה	18	יפו.
על	השכר	 הממונה	 עם	 הסכם	 נחתם	 טרם	 בנושא	השכר-	

באוצר.
ריאלית	 שכר	 עליית	 יקנה	 בקרוב,	 ייחתם	 כאשר	 זה	 הסכם	

לגימלים	)	מכתב	מפורט	יישלח	לכל	החברים	בנפרד(.
תודה	מיוחדת	ומכל	הלב	לנשיא	איפ"א	ישראל	רנ"צ	)גימ'(	
חברי	 ולכל	 אילוז	 דוד	 גימ'(	 	( סנ"צ	 למנכ"ל	 טרנר	 יעקב	
ומחברי	 ,	מהמנכ"ל	חיים	שרעבי	 הנשיאות-	מנשיא	האיגוד	
מאיפ"א	 זוכים	 אנו	 לו	 והלבבי	 החם	 היחס	 על	 ההנהלה	

ישראל.

בברכת חג פסח כשר ושמח

הבעת הוקרה
דוד עטר נשיא איגוד הגמלאים

ברצוני	להביע	את	הוקרתי	והערכתי	על	הארגון	הנפלא,	של	
האירוע	אשר	התקיים	בתאריך-	01/12/09	בהיכל	התרבות.
אנא	מסור	את	תודתי	למנכ"ל	דוד	אילוז	ולמר	יהושע	לויה	על	

הסדר	והארגון	למופת	של	האירוע	הנ"ל.
אנו	נמשיך	לשתף	פעולה	למען	רווחת	גמלאי	משטרת	ישראל	

ושב"ס	באשר	הם.

כנס פעילים של איפ"א ישראל
דוד עטר נשיא איגוד  הגמלאים

ברצוני	להביע	את	תודתי	העמוקה	על	האירוח	הנכבד	והמהנה	
בתאריך	 התקיים	 אשר	 שבנדון,	 בכנס	 חלקי	 מנת	 שהיה	

28/12/09	בכפר	המכביה.
ברמה	 איפ"א,	 ידי	 על	 נוהל	 אשר	 בכנס	 להשתתף	 שמחתי	

גבוהה,	ממצה	ואלגנטית.
כוח	למארגני	 יישר	 האיגוד	 הנהלת	 ובשם	 אנא	מסור	בשמי	

הכינוס	הנפלא.
נשמח	מאוד	לשתף	פעולה	בכל	עת	שנדרש.

איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס

לידיעת החברים. 

משרדי האיגוד עברו בימים אלה למשכנם החדש 
בבניין משטרת מטה מחוז תל-אביב 

ברחוב דרך שלמה 18 תל- אביב - יפו.
טלפון: 03-6316560, פקס: 03-6312447

דוד עטר
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תרבות

תוכנית ויעדים לאירועי תרבות 2010 
לויה יהושע רכז תרבות

לאור	הצלחת	איפ"א	ישראל	בתרבות	בשנים	2007	עד	2009	
ונבחרנו	לסניף	מצטיין	בנשיאות	העולמית	בתחום	התרבות.	
להלן	תוכנית	תרבות	לשנת	2010	תוך	שיפור	מס'	נושאים	על	

פי	יו"ר	הסניפים	וחברי	איפ"א.	
תוכנית	התרבות	מבטאת	פעילות	ארציות	ומחוזיות	וזאת	על	

מנת	לתת	ביטוי	לכל	הסניפים	והמגזרים	השונים.
קיום	ימי	משפחה	וגיבוש	לכלל	חברי	איפ"א	באזורים:	צפון,	

דרום,	מרכז.	האירועים	יתקיימו	בחודשי	הקיץ	2010.	
שני	אירועים	מרכזיים	במרכז	במתכונת	של	שנה	קודמת,	על	
ההיענות	 כמות	 כי	 והתברר	 במידה	 זוכה.	 הקודם	 כל	 בסיס	

גדולה	נשקול	קיום	אירוע	נוסף.		
סיוע	 הארץ.	 בכל	 איפ"א	 חברי	 למשפחות	 שונים	 אירועים	

בפעילויות	שומרי	מסורת	לכל	הדתות.	
מכירת	כרטיסים	מסובסדים	באמצעות	כנפי	משק	עבור	ימי	
כייף,	צימרים,	חופשה	כפרית,	פארקי	מים,	אתרי	שעשועים,	

הצגות,	ארוחות	בוקר	וספא.	
ארגון	נשפים	שנתיים	בשיטה	של	ריכוז	מספר	סניפים	יחד.	
שיטת	סבסוד	הסניפים	לפי	50	₪	ל-50	לאיש,	היה	מוצלח.	

נמשיך	בתקצוב	עד	גמר	תקציב	תרבות	ובתנאי	שלסניף	אין	
יתרות	משנים	קודמות.	כמו	כן	אנו	נשאף	לקיים	אירועים	אלו	
לחברים	 להוזיל	העלויות	 איגוד	הגמלאים.	המטרה	 בשיתוף	

בפרט	לגמלאים	ובני	משפחותיהם.	
תכנון	הפעילות	לשנה	זו	תתבצע	בתיאום	עם	ועדת	תרבות	
מסודר	 מסמך	 יצא	 התוכניות	 גיבוש	 לאחר	 הסניפים.	 ונציגי	
שישמש	כבסיס	לקבלת	הצעות	מחיר	ופרסום	לכלל	הסניפים	

ובביטאוני	איפ"א	ואתר	האינטרנט	
הארץ	 רחבי	 בכל	 האירועים	 ופרסום	 בשיווק	 סיוע	 אבקש	
בשיתוף	ראש	הסניפים,		והפעילים	לצורך	השתתפות	מרבית	

החברים	בסניפים	ובני	המשפחה.	
יחדיו.	 נשפים	 לקיום	 הגמלאים	 איגוד	 עם	 מפגש	 יתקיים	
נקיים	מפגש	עם	איגוד	הגמלאים	לקרנות	השוטרים	לתכנון	
לרווחת	הגמלאים	 הוזלת	העלויות	 לצורך	 פעילות	משותפת	

והשוטרים.	
שיתוף	פעולה	עם	מחוזות	מ"י,	שב"ס	ומג"ב,	באמצעות	יו"ר	

הסניפים	לחיזוק	קשרי	הגומלין.	
ממליץ	לחברים	להיכנס	לאתר	האינטרנט	ולנצל	את	ההטבות	
חברי	 לרווחת	 המסובסדת	 הפעילות	 כולל	 באתר	 שמוצעות	

איפ"א	ובני	משפחותיהם.	
אני	תקווה	שנזכה	גם	השנה	לשיתוף	הפעולה	מיושבי	ראש	
סניפי	איפ"א,	למנכ"ל	ועובדי	המנגנון	המסור	בהצלחה.	
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טיול בברזיל
יהושע לויה רכז תרבות

ביקרנו	 בברזיל.	 פרטי	 בטיול	 שושנה	 רעייתי	 עם	 ביקרתי	
בתחנות	משטרה	והתיידדנו	עם	שוטרים	,שוטרות	ומפקדים	

שחלק	מהם	חברי	איפ"א.
הצעתי	להם	חילופי	משלחות	ומקווה	שבעתיד	יגיעו	משלחות	

של	חברי	איפ"א	מישראל	לברזיל.
תיבלון	 קולוניאלי,	מעט	 אירופאי	 ניחוח	 היא	ארץ	עם	 ברזיל	
ביבשת.	 האדם	 גזעי	 למרבית	 היתוך	 וכור	 לוהט	 אפריקאי	
וסוער	 חושני	 עולם	 נדירה,	 אנושית	 תרכובת	 יצר	 זה	 שילוב	
המאגיה	 בטקסי	 שיבטיים,	 בריקודים	 בעוצמה	 הפועם	
תושבי	 רוב	 	 הקרנבל.	 של	 המסחררים	 ובמחולות	 השחורה	
האטלנטי.	 האוקיינוס	 של	 החוף	 רצועת	 לאורך	 חיים	 ברזיל	
ואיים	 חופים	קסומים	עטורים	דקלים	 קילומטרים	של	 אלפי	
האמזונס,	 אגן	 הוא	 הארץ	 של	 ליבה	 אך	 נצחים,	 טרופיים	
מהגדולים	שבנהרות	העולם	.		ג'ונגל	עצום	שבו	נמצא	ריכוז	
האזורים	 אחד	 הוא	 האמזונס	 בתבל.	 והמגוון	 העשיר	 החיים	
האחרונים	בעולם	שבחלקם	באמת	טרם	דרכה	כף	רגלו	של	
אדם	לבן.	ברזיל	היא	מדינה	טרופית	ובמרבית	שטחיה	יורדים	

כל	השנה	גשמים	.
התחלנו	את	הטיול	בסאן	פאולו,	לאחר	16	שעות	של	טיסה	
למפלי	 המשכנו	 פאולו	 מסאן	 	 ברומא.	 ביניים	 חניית	 עם	

באגואסו.
ידי	 על	 עולמי	 ומורשת	 טבע	 כאתר	 להכרזה	 שזכו	 מפלים	
אונסקו.	ממרכז	המבקרים	עולים	על	רכבת	פתוחה	לנסיעה	
אגוסטו	 מפלי	 לכיוון	 והמשכנו	 טיילנו	 משם	 שעה,	 רבע	 של	
מפלים	 	240 ופארנה.	 אגוסטו	 נהרות	 במפגש	 הנמצאים	
נשפכים	מגובה	רב.	המראה	המרהיב	ניתן	לצפייה	ממעלית	

שקופה	הלוקחת	אותנו	לתצפית.
משם	המשכנו	לריו	דה	ז'נרו	ביקרנו	שם	במופע	סמבה	.		היא	
וגבעות	שחורות	החוצות	לתוך	צוקי	 בנויה	משכונות	ציוריות	
גרניט.	במרכז	שווקים	רבים,	חופים	נהדרים	ומועדוני	לילה.
ביקרנו	באצטדיון	הכדורגל	המרקנה		המכיל	100.000	צופים,	

חוויה	בלתי	נשכחת.
חופים	 דייגים,	 וכפר	 תוססת	 עיר	 לסלוודור	 המשכנו	 משם	
יפים	ושימור	לאומי	של	צבי	ים.	אחד	הפרויקטים	האקולוגית	
מגוון	 המציעה	 בטיילת	 למנוחה	 ומשם	 בברזיל	 המוצלחים	
רחב	של	עבודות	יד	מקוריות,	מופעי	סמבה	מאחת	הלהקות	

המובחרות	בברזיל	.

מופע מרכזי בהיכל התרבות ב- 29/11/09
אילן צברי יו"ר איפ"א שב"ס ,מתחם השרון תל מונד

ברצוני	להודות	לחברי	הנשיאות	על	הערב	המוצלח	והמדהים.	
נאור	ציון	נתן	את	ההופעה	המצחיקה	שלו	ובסוף	הזמר	שלומי	

שבת	שסחף	את	כל	החברים.
ניתן	לראות	ולהרגיש	באולם,	הערב	מדובר	עד	 את	זה	היה	
יותר	 מוצלח	 היה	 זה	 שערב	 לארגון	 מודים	 החברים	 היום,	

משנה	שעברה.	שהופקו	לקחים.
כל	הכבוד	ושירבו	אירועים	כאלה.

ערב מופתי
חיים קנת, עו"ד יועמ"ש איפ"א

ערב	התרבות	בהיכל	התרבות	בת"א,	היה	למופת.
אין	מילים,	אשר	יכולות	לתאר	את	ההצלחה	הרבה.

תודה	על	ערב	נפלא	בזכותכם	ובזכות	מנגנון	איפ"א	על	כל	
עובדיו	ועוזר

הדים למופע
כהן שלומית יו"ר סניף איפ"א מטא"ר י-ם

בתאריך		ה-	25/11/09	התקיים	ערב	מופע	עם	שלומי	שבת	
ונאור	ציון	.	אני	נהניתי	מאוד.

אך	מעבר	לזה,	ההדים	שאני	מקבלת	כאן	במטא"ר	על	כל	
הארגון	וההשקעה	של	איפ"א	,כל	הכבוד.

אשר	 המנגנון	 וצוות	 איפ"א	 נשיאות	 את	 לברך	 שיש	 כמובן	
זו	 מקבלים	 שאני	 החיובים	 וההדים	 מרצם	 את	 השקיעו	

התמורה.	כה	לחי	ויישר	כוח	!!!!
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חלוקת פרסים לזוכי תחרות הצילום 2009
דר’ ערן ישראל

הזוכה	במקום	הראשון	והשני	בקטגוריית	הצילום	המשטרתי	
איפ”א	 של	 הארצי	 בכנס	 הפרס	 את	 קיבל	 זיו	 אמנון	 סנ”ץ	

בכפר	המכביה.
חגיגית	 נשיאות	 בישיבת	 הפרסים	 את	 קיבלו	 הזוכים	 כל	

שנערכה	במשרדי	איפ”א.	
במקום	השלישי	בקטגוריית	צילום	משטרתי	ובמקום	שלישי	
בצילום	כללי	זכה	משה	אלמליח.	היו	לנו	שלושה	זוכים	שזכו	

כל	אחד	בשני	מקומות.
את	הפרס	למקום	הראשון	בצילום	הכללי	קיבל	דוד	עידן.

במקום	השני	זכה	שרון	הר	אבן	,	שזכה	אף	בציון	לשבח	ביחד	
עם	רפי	בביאן	ועומר	ליואי.
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זוכי תחרות ת
צילום

ניחומים
נשיא איפ"א, חברי הנשיאות איפ"א, 

מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון
משתתפים בצער המשפחות 

על מות יקיריהם

סנ"ץ	בנימין	זאב	גרינברג	ז"ל
אביו	של	מיכאל	זינגרמן	ז"ל

ישראל	לוין	ז"ל
אימה	של	מאירה	פנחסי	ז"ל
אחיו	של	מועין	נאיף	אבו-זלפ	ז"ל

ציון	מנובלה	ז"ל
רעייתו	של	נעים	חרב	ז"ל
אחיו	של	אחמד	אסלאן	ז"ל
מרדכי	קריאף	ז"ל
עלי	דבור	ז"ל
אסעד	עלואן	ז"ל
סלמן	אבו	ימן	ז"ל

אימו	של	יוסף	אמסלם	ז"ל
אימו	של	מאיר	סעדון	ז"ל
רוני	ולנסי	ז"ל
סלאח	שומרי	ז"ל
שלום	זינו	ז"ל

אחיו	של	יהודה	טולדנו	ז"ל
אימו	של	יוסף	מעברי	ז"ל

"	יהי	זכרם	ברוך	"
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כ יום האשה 
הבינלאומי

יום האישה הבינלאומי
דוד עידן

מאבקן	של	מאות	פועלות	במפעלי	
הטקסטיל	בניו	יורק,בשל	תנאי	שכר	
נמוכים,	שעות	עבודה	ארוכות,ותנאי	
ב8	 גרמו	 אנושיים.	 בלתי	 עבודה	
של	 לפתיחתה	 	,1857 למרץ	
בכוח	 פוזרה	 זו	 ההפגנה	 שביתה.	
אולם,הרושם	 המשטרה.	 ידי	 על	
אמיצות	 נשים	 אותן	 שהותירו	 העז	
אמפתיה. ומעורר	 מפתיע	 כה	 הייה	
הפך	 זה	 שתאריך	 לכך	 שגרם	 עד	
את	 לציין	 הבא	 עולמי	 לסמל	 כיום	

רצונן	של	הנשים	לשוויון	זכיות	מלא,	תנאי	שכר	הוגנים,ושוויון	
ומקיף.	אם	במדינות	המערב	חלה	התקרבות	 סוציאלי	רחב	
דומה	 ותנאי	שכר	לאלו	של	הגבר.	 סוציאלי	 לשוויון	 ממשית	
במדינות	 בעקר	 הדבר	 כך	 שאין	
העולם	השלישי.	בחרתי	לתת	במה	
לנשים	 הצילומים[	 ]באמצעות	
נמצאות	 אלו,שעדין	 במדינות	
השוויון,תנאי	 השכר,	 בתחתית	
חרוצות	 נשים	 והמגורים.	 העבודה	
אלו	כורעות	תחת	עול	עבודה	פיסי	
בלתי	 וקיום	 מחיה	 תנאי	 קשה,	
מלחמת	 מנהלות	 הן	 אנושיים,	
הישרדות	וקיום,	ריאלטי	אמיתי	של	
מציאות	חיים,	ולא	תוכנית	טלוויזיה.	

פה	אין	שום	חסינות.
להן	מגיע	לתת	את	כל	המסך	באיכות	שדור	גבוה,יחד	עם	כל	
והאמצעים	על	מנת	להשאיר	להן	 תשומת	הלב,	המשאבים	

מקום	לתקווה	ושינוי.
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חיים קנת, עו"ד - יועמ"ש איפ"א

לאחרונה	התרבו	הוויכוחים	הציבוריים	לשימוש	בצמח	ה"גת".	
רבים	מצדדים	בהתרה	בשימושו	לעומת	רבים	אחרים,	אשר	
זה,	לעומת	מה	 לא	כל	כך	מצדדים	בהיתר	לשימוש	בצמח	

שנקרא	בציבור	"סמים	קלים".
להיתר	 ההסבר	 את	 טלוויזיה	 בתוכנית	 שמעתי	 לאחרונה	
פוליטיות,	 מסיבות	 נובע	 שההיתר	 ה"גת",	 בצמח	 לשימוש	
חברתיות,	עדתיות	ותרבותיות.	הסבר	זה	לדעתי	אינו	במקום.
וברור.	חל	איסור	 הינו	החלטי	 החוק	בישראל	בנושא	סמים,	
ייצור,	הפקה,	הכנה,	החזקה	או	 גידול,	 בין	היתר	על	 מוחלט	
החוק	 על	 עבירה	 הינו	 בסם	 שימוש	 	 מסוכן.	 בסם	 שימוש	
או	 קל"	 כ"סם	 נחשב	 הסם	 אם	 בין	 הבחנה	 ואין	 בישראל	
"סם	קשה".	כל	הסמים,	מוגדרים	כסמים	מסוכנים.	רשימת	
בתוספת	 נמצאת	 מסוכנים,	 כסמים	 המוגדרים	 החומרים	
בחומרים	 שימוש	 מתירה	 הפקודה	 לפקודה.	 הראשונה	
מסוימים,	מתחת	לכמות	מוגדרת	וכן	לשימוש	רפואי.	התוספת	
הראשונה	לפקודה,	היא	רשימת	החומרים	שהוגדרו	כ-	"סמים	
מסוכנים".	בתוספת	השנייה	לפקודה,	מנויות	כמויות	הסמים,	
המגבילה	את	ההחזקה	בהם	וכמות,	אשר	הינה	מעבר	להן,	

נחשבת	כעבירה	של	סחר	בסמים.	
הגם,	שעל	פי	החוק,	אין	כל	הבחנה	בין	"סמים	קלים"	לבין	
"סמים	קשים",	מקובל	להתייחס	לסמים,	אשר	אינם,	בדרך	
כללי	 תפקוד	 לחוסר	 בהם	 המשתמשים	 את	 מביאים	 כלל,	
)כגון:	מריחואנה(	כ"סמים	קלים"	וכאלה	אשר	השימוש	בהם	
גורם	להתמכרות	קשה	ההופכת	את	המשתמש	בו,	בסופו	של	

דבר,	למושפע	ובלתי	שולט	בעצמו,	כ"סמים	קשים".	
למרות	שעל	פי	החוק	בישראל	אין	כל	הבחנה	בין	סוגי	סמים	
כקלים	וכקשים,	רמת	הענישה	והחומרה	בה	נוקט	החוק	הינה	

שונה	בהתייחסות,	שבין	סמים	קלים	וקשים.		
התשל"ג-	 חדש(,	 )נוסח	 המסוכנים	 הסמים	 פקודת	 פי	 על	
1973	קיימת	אפשרות	לבתי	המשפט	להטיל	על	העובר	על		
החוק,	עונש	מרבי	חמור,	של	עד	25	שנות	מאסר	בפועל	וקנס	
גבוה	מאוד.	החזקה	או	שימוש	בסם,	לצריכה	עצמית	בלבד,	
יכולה	לגרור	אחריה	עונש	של	מאסר	של	שלוש	שנים	או	קנס	
מקביל,	בעוד	שסחר	בסמים	יכול	לגרור	אחריו	עונש	של	עד	

20	שנות	מאסר.
ו"סמים	 הויכוח	הציבורי,	לאבחון	בין	שימוש	ב"סמים	קלים"	
הישראלית,	 בחברה	 רבות,	 שנים	 במשך	 מתנהל	 קשים",	
כמו	בחברות	אחרות	של	מדינות	העולם.	החברה	ההולנדית,	
ואילו	בחברה	בישראל	 נחשבת	למתירנית	ביותר	בנושא	זה	
מאשר	 ש"כנגד"	 הדעות	 יותר	 רבות	 הדעות,	 חילוקי	 למרות	

ה"בעד".
הולנד	 איפ"א	 בביטאון	 שפורסם	 מאמר	 קראתי	 לאחרונה	

בנושא	זה.
המצב	המשפטי	בהולנד	הוא	כי	הפצה	של	סם	מסוג	חשיש,	
בתי	 מוסדרת	באמצעות	 לציבור	הרחב	 ומריחואנה	 קנאביס	

השימוש בסמים 
קלים, מותר ואסור, 

בעיקר, אסור!
קפה	מוסדרים.	שלטון	החוק	בהולנד	נהג	במשך	שנים	רבות	
זו	 לנושא	שימוש	בסמים	קלים.	מדיניות	 סובלנית	 במדיניות	
אינה	מעוגנת	בחוק.	מתמיד,	שימוש,	הפרצה,	והחזקת	סמים,	
לרבות	סמים	קלים,	הגם	שנעשים	באמצעות	בתי	הקפה,	היו	
זאת,	 למרות	 החוק.	 לגדר	 הוכנסו	 לא	 ומעולם	 לחוק	 מחוץ	
ובתי	המשפט	בהולנד	לפחות	מאז	שנת	 מדיניות	המשטרה	
1970	היא,	כי	שימוש	בסמים	קלים	לצריכה	עצמית,	תיסבל.	
לא	 כי	באותם	מקומות	 קיימת	הקפדה	 כי	 לב	 יש	לשים	 אך	

ימכרו	סמים	קשים.
ימצאו	 קלים,	 בעד	שימוש	בסמים	 בישראל,	 חוגי	המצדדים	
סיבות	רבות	מדוע	להתיר	שימוש	בסמים	המוגדרים	כ"סמים	
יותר	שמרנים,	אשר	ימצאו	סיבות	 קלים",	לעומת	אלו	אשר	

רבות	מדוע	לא	להתיר	את	השימוש.
או	 ישוו	את	השימוש	בסם	קל	לשתיית	אלכוהול	 המצדדים	
עצמי.	 לעונג	 ה"הי"	 חוויית	 של	 טענה	 ויעלו	 ניקוטין	 צריכת	
המתנגדים	לעומת	זאת	ישימו	את	הדגש	על	הנזק	וההתמכרות	
הנזק	 ולעבריינות,	 לפשע	 להתדרדרות	 הסכנה	 על	 לסמים,	

הרפואי	והגופני	הנגרם	למשתמש	בסם	וכדומה.
הגם	שהשימוש	בסמים	בישראל	הינו	מחוץ	לחוק,	אנו	רואים	
תופעה	של	הקלה	מסוימת	של	בתי	המשפט	והחוק	לעבריינים	
בהחלטה	 עצמית.	 לצריכה	 קלים	 בסמים	 בשימוש	 נתפסים	
לשכת	 את	 בעכו	 השלום	 בימ"ש	 שופט	 ביקר	 תקדימית,	
התביעות	של	משטרת	ישראל	והמליץ	לשקול	אי	הגשת	כתבי	
אישום	נגד	נאשמים	חסרי	עבר	פלילי,	במקרים	בהם	מדובר	
בהחזקת	סמים	קלים	לשימוש	עצמי.	בית	המשפט	ביטל	את	
כתב	האישום	וכתב		בהחלטתו:	"אני	ממליץ	ללשכת	תביעות	
עכו	לשקול	אם	לא	מן	הראוי,	שלא	להגיש	כתבי	אישום	נגד	
נאשמים	חסרי	עבר	פלילי	במקרים,	שבהם	מדובר	בהחזקת	
בית	 יומנו	של	 את	 לפנות	 כדי	 זאת,	 עצמי.	 לשימוש	 קל	 סם	
המשפט,	העמוס	דיו,	לדון	בתיקים	רציניים	יותר".	ייאמר	מיד,	
בתי	 של	 מדיניות	 המלומד,	 השופט	 של	 זו	 השקפה	 אין	 כי	
ללא	 מסוכן	 כסם	 סם	 כל	 והגדיר	 טרח	 המחוקק	 המשפט.	
הבדל.	שימוש	בסם	הינו	עבירה	על	החוק	ואין	הקלות	כלשהן	

באם	הסם	הוא	קל	או	קשה.	

עו”ד חיים קנת
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שיעור קטן בהורדת פשיעה
דר' ערן ישראל

לגבי	 מארה"ב	 דוגמאות	 להביא	 מרבים	 האחרונה	 בשנה	
משטרות	עירוניות	ומודלים	שהביאו	לירידה	בפשיעה.	נבדוק	

האם	אכן	ירדה	הפשיעה	.
המשטרות	 נכון	 יותר	 או	 האמריקאית,	 המשטרה	 על	 מעט	
בין	 יורק.	 בניו	 	40,000 שוטרים.	 	750,000 האמריקאיות.	
בשיטור	 דולר	 מיליארד	 	9.4 הושקעו	 	1996-2001 השנים	
שוטרים	 תיקני	 	150,000 ב-	 הושקע	 התקציב	 רוב	 קהילתי,	
משטרה	 תחנת	 היא	 הבסיסית	 המשטרה	 יחידת	 קהילתיים.	
במדינות	 )גם	 	1:50 לקצינים	 שוטרים	 בין	 היחס	 עירונית.	
	1600 יש	 אדמונטון	 במשטרת	 קנדה.	 לדוגמא,	 אחרות,	
שוטרים	ורק	28	קצינים,	רובם	בדרגות	עד	מפקח(.	השוטרים	
מבוצעים	 משטרתיים,	 שאינם	 התפקידים	 כל	 שוטרים,	 הם	
שוטרים	 שלושה	 כל	 על	 קצין	 יש	 בישראל	 אזרחים.	 ידי	 על	
העולמי	 בשיא	 מחזיקה	 ארה"ב	 התחנה.	 מעל	 מטות	 ועומס	
חומרה,	 מבחינת	 הענישה,	 בתחום	 דמוקרטיות(	 )במדינות	
"אפס	 על	 בארה"ב	 כשמדברים	 מוות.	 עונש	 אסירים,	 כמות	
סובלנות"	כלפי	תופעות	פשיעה,	הם	מתכוונים	לזה	ברצינות.	
בישראל	,	רוצח	יכול	להשתחרר	"ממאסר	עולם"	לאחר	14	
או	 להורג,	 יוצא	 טוב	שהוא	 סיכוי	 יש	 בארה"ב	 שנות	מאסר,	
לא	 לרוצחים	 חופשות	 על	 ימיו.	 סוף	 עד	 חופש	 יראה	 שלא	
למשל	 	 שוטרים,	 כלפי	 אלימות	 לגבי	 לשאלה	 שם.	 שמעו	
לא	 מעיר	 אמריקאי,	 משטרה	 קצין	 לי	 השיב	 שוטר,	 הריגת	

גדולה:	"הוא	לא	ישרוד...".
סובלנות,	 אפס	 תקיפות,	 מחמירה,	 ענישה	 של	 השילוב	
וגם	 יורק	 בניו	 העבודה	 את	 עשתה	 נוכחות,	 מיידית,	 תגובה	
בערים	אחרות.	חשוב	לציין	שבנוסף	לכך	ההשקעה	הגדולה	
הוקם	 המשפטים,	 במשרד	 הקהילתי.	 בשיטור	 היא	 ביותר	
משרד	העוסק	בפיתוח	קידום	ותקצוב	שיטור	באוריינטאציה	
משטרתי,	 אדם	 בכוח	 ביותר	 המרשים	 הגידול	 קהילתית.	

בעשור	האחרון,	קשור	בשוטרים	קהילתיים.

האם הייתה ירידה בפשע בשנים האחרונות 
בארה"ב?

אתי	מאור,	סטודנטית	למשפטים	במכללת	"שערי	משפט"
ארה"ב	לפני	שנות	ה-90

משנת	1920	ועד	שנות	ה-	70	הייתה	החברה	האמריקאית,	
של	 המוני	 בייצור	 שהתבטאה	 המונית	 צריכה	 של	 חברה	
מאוד	 התעשרה	 האוכלוסייה	 	 הנע.	 הסרט	 בשיטת	 מכוניות	
התפתחות	 היו:	 הבולטים	 מאפייניה	 עלתה.	 החיים	 ורמת	

תעשיית	עתירת	הידע	וההון	ותעשיית		המטוסים.
גידול	 בשיעור	 משמעותית	 ירידה	 חלה	 	70 ה-	 שנות	 מאז	

האוכלוסייה	בעקבות	נדידת	תושבים	מאזורי	המזרח	והצפון	
לטובת	הדרום	והמערב.

השמש",	 ל"רצועת	 ההגירה	 בעקבות	 נמוך	 ילודה	 שיעור	
הזדקנות	האוכלוסייה	בעיר	והעדפת	הפרברים	על	פני	העיר	
הורידה	את	רמת	השירותים	לאזרח	וגרמו	לעליה	בפשיעה.
	כ	2%	באוכלוסיית	 גידול	של	 יילודה	גבוהים	שהיוו	 	שיעורי	
ארה"ב	אירעו		אחרי	מלחה"ע	השנייה.	בין	השנים	1946	ועד	

1964,	נולדו	כ-	7.8	מיליון	אמריקאים.
לידת	 של	 שיא	 נתוני	 הציג	 האמריקאי"	 הלאומי	 "המרכז	
כלכלית	 ופריחה	 ליציבות	 תרם	 הדבר	 	. תינוקות	 מיליון	 	4.3

ובעקבותיה	ירידה	בפשיעה.
בעקבות	 וקל,	 נגיש	 יותר	 היה	 בסמים	 השימוש	 בעבר,	
ההגבלות	שהיו	בשנות	ה-	70	החל	שימוש	נרחב	יותר	בכלי	

נשק	התופעה	גרמה	לעלייה	בפשיעה.
לאורך	רוב	ההיסטוריה	האמריקאית,	מדידת	האלימות	והפשע	
לא	הייתה	אפשרית	ברמה	המקומית	וסטטיסטיקה	לאומית	

בעלת	משמעות,	נוצרה	רק	בדור	האחרון.
שקיבל	 היחידי	 והמוסד	 החומר	 באיסוף	 טכניות	 בעיות	 היו	 	
המשטרה	 תחנות	 היו	 הפשיעה	 אירועי	 על	 שוטפים	 דיווחים	
המקומיות	והעירוניות.	מדידת	מגמת	הפשיעה	הייתה	בעלת	
עניינים	 ניגוד	 מפאת	 כנמוכה	 הוערכה	 ואף	 נמוכה	 עדיפות	
של	המשטרה	כגוף,	שאינו	רוצה	בהכרח	להראות	את	ממדי	
הפשיעה,	לא	התקיים	פיקוח	על	אגירת	נתוני	הסטטיסטיקה.

ארה"ב אחרי שנות ה 90
המסביר	 "פרוקונימקס"	 לוויט	 פרופ'	 של	 המכר	 רב	 בספרו	
חוק	 של	 כתוצר	 	90 ה-	 	 בשנות	 הפשע	 שיעורי	 צניחת	 את	
ההפלות,	שחוקק	בשנות	ה-70.	חוק	זה	אפשר	למיליוני	נשים	
תינוקות	 הולדת	 ולמנוע	 חוקי	 באופן	 הפלה	 לעבור	 בארה"ב	
לא	רצויים		ובעלי	אופי	קרימינאלי		שעלולים	להפוך	בבגרותם	

לפושעים.

האם היתה ירידה בפשע 
בשנים האחרונות בארה”ב? 

אתי מאור, סטודנטית למשפטים במכללת "שערי משפט"
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ירידה	חדה	 במדינות	בהם	הוכרה	ההפלה	באופן	חוקי	חלה	
של	50%	בשיעורי	הפשע.

לקציני	 נמוכים,	 משפט	 לבתי	 נרחבות	 סמכויות	 הענקת	
משטרה	ולעובדים	סוציאליים	הסתברה	כמורידת	פשיעה.

עם	 בשיתוף	 מגוריהם	 בשכונות	 התושבים	 של	 התארגנות	
ובעקבות	 רכוש	 בגניבות	 ניכרת	 להפחתה	 תרמה	 המשטרה	

כך	עלה	ביטחונם	האישי	של	התושבים.
"חצי	 הקרוי	 מסוג	 נשק	 בכלי	 ובשימוש	 בייצור	 ירידה	 חלה	
ירידה	 חלה	 שימוש,	 על	 ההגבלות	 בעקבות	 אוטומאטי",	
בכל	 ירידה	 	23% צעירים	 אצל	 הרצח	 במקרי	 משמעותית	

רמות	הפשיעה	בשנים	1993-1999.
כגורם	 לעובד	 ודאגה	 תעסוקה	 תנאי	 בין	 ברור	 קשר	 נמצא	
עבודות	 ממוצעת,	 הכנסה	 יש	 כאשר	 בפשיעה,	 להפחתה	
העיר	 זאת,	 לעומת	 גבוה.	 שכר	 להרוויח	 אפשרויות	 חוקיות,	
"דטרויט"	שהתבססה	בעבר	על	תעשיית	המכוניות	ופרנסה	
האחרון,	 בעשור	 כלכלי	 למשבר	 נקלעה	 משפחות	 אלפי	
המכוניות	 תעשיית	 מול	 ותחרות	 התמודדות	 בעקבות	

היפניות.
קשיים	אלה	מעלים	את	רמת	הפשיעה	בעיר.

בשימוש	 הגבלות	 ההפלות,	 חוק	 המוזכרים,	 לחוקים	 בנוסף	
בכלי	נשק.	תרמה		התנועה	הפמיניסטית	אחרי	שנות	ה-	80	

להפחתה	בפשיעה	בעקבות	חוקים	נגד	עבירות	מין.

התיאוריות העיקריות שתרמו להפחתה בפשיע:
והידועה	 הבולטת	 התיאוריה	 הינה	 השבורים,	 החלונות	
שתרמה	להפחתה	בשיעורי	הפשע	.	לפני	24	שנים,	התפרסם	
שני	 של	 מהפכני	 מאמר	 אטלנטיק,	 האמריקני	 העת	 בכתב	
פרופסורים	צעירים	למדעי	ההתנהגות,	ווילסון	וקיילינג,	שבה	
מאוד	 וגבוהה	 גואה	 פשיעה	 	,1982 בשנת	 הפשע	 מתואר	

בארה"ב	ובניו	יורק	בפרט.	
חיי	האזרחים	היו	נתונים	בסכנת	חיים	בגלל	הפשיעה	שארבה	
בכל	פינה,	ברחובות,	ברכבת	התחתית,	לכלוך	והזנחה	עירונית	
הקשה	 המצב	 לנוכח	 החוקרים,	 שני	 לטענת	 נסבלת.	 בלתי	
המשטרה	צריכה	לנקוט	ביד	קשה	במהירות	ובאינטנסיביות	
ינופץ	 חלון	 אם	 לדוגמא,	 קטן.	 אפילו	 	, פשע	 לכל	 כתגובה	
והמשטרה	לא	תאכוף	את	הפשע	"הפעוט",		יוביל	המעשה	

לפשיעה	נוספת	וגוברת	ואף	אלימה	יותר.
הקרונות	 משחיתי	 אחרי	 חורמה	 עד	 לרדוף	 הציעו	 בנוסף,	
ברכבת	התחתית.	עצותיהם	אומצו	על	ידי	ראש	העיר	ג'וליאני	

ומפקד	משטרת	ניו	יורק,	בראטון.
כתבה	זו	של	שני	המלומדים	התבססה		על	ניסוי	שנערך	ע"י	
פיליפ	זימברדו	מאוניברסיטת	סטנפורד	בשנת	בשנת	1969:	
"ברונקס"	 ברובע	 פתוח	 מנוע	 מכסה	 עם	 מכונית	 הצבת	
ובעיירה	שקטה	בקליפורניה.	התוצאות	היו	מאלפות.	ברובע	
ברונקס,	בתוך	דקות,	המכונית	פורקה	ע"י	בני	משפחה	אחת,	

ימים	ללא	פגע.	 נותרה	המכונית	כשבוע	 	 ואילו	בקליפורניה	
והחל	 בקליפורניה	 למכונית	 זימברדו	 פיליפ	 ניגש	 כאשר	
ועזרו	 אנשים	מכובדים	 אליו	 אותה	בפטיש	הצטרפו	 לשבור	

לו	לשבור	את	המכונית.
על	 התבססה	 וקיילינג,	 ווילסון	 החוקרים	 של	 מסקנתם	
התיאוריה	הזו,	שהפשיעה	והאלימות	מתרחשים	בכל	מקום	
הערכה,	 כבוד,	 של	 התנהגותיים	 מחסומים	 מסירים	 כאשר	
לכן	 	 אלימות	 	 עוד	 גוררת	 אלימות	 	 ואכפתיות.	 	 התחשבות	
להוביל	 ביותר	שעשוי	 ולו	הקטן	 כל	מקרה	פשע	 להדוף	 יש	
"האינטרס	 בגיליון	 שנה,	 	20 לאחר	 יותר.	 רחבה	 לפשיעה	
האמריקאי"	פרסמו	שוב,	אותם	שני	פרופסורים	את	הדעיכה	
מאמרם	 פורסם	 מאז	 תקופה,	 אותה	 במהלך	 הפשע	 של	

המהפכני,	החלונות	השבורים	.
בהיקף	 דראסטית	 לירידה	 מופת	 שימשה	 העיר	 יורק	 ניו	
החליט	 לתפקיד	 נכנס	 שכאשר	 סיפר	 ג'וליאני	 הפשיעה.	
להפסיק	את	אווירת	הטרור	ששלטה	ברחובות.	הצעד	הראשון	
היו	נגד	מנקי	שמשות	המכוניות	האגרסיביים.	מגמה	הנקראת	

"	אפס	סובלנות	לפשיעה	ואלימות".
רמת	 	 יורק.	 ניו	 בעיר	 	1994 בשנת	 החלה	 זו	 שיטה	 יישום	
הרציחות	ירדה	כבר	ב-	1995.	נרשמו	שיעורי	ירידה	גבוהים	

בפשיעה	בשנים	1999-1990.
בנוסף	לכך	העירייה	דאגה	להתערבות	אגרסיבית	של	עובדים	
להפחתה	 תרומה	 שתרמו	 חברתיים	 ושירותים	 סוציאליים	

בפשע.

תרומת העיר ניו יורק :
ראש	העיר	של	ניו	יורק,	דאז,	רודולף	ג'וליאני,		תרם	בפועלו	
להפחתת	 שתרמו	 התווך	 ומעמודי	 החלוץ	 והיה	 ובמנהיגותו	
הפשע	בעיר.	העיר	הוכתרה		כעיר	הבטוחה	ביותר	בארה"ב	
ובזכות	יישום	השיטה	המפורסמת	של	"החלונות	השבורים"	

ו"הסבלנות	האפסית".
כהונתו	 בתקופת	 בפשיעה	 ירידה	 לגבי	 סטטיסטיים	 נתונים	
מעידים	על	ירידה	חדה	במקרי	הרצח	)המהווים	57%	ממקרי	

הפשיעה	לעומת	פשעים	אחרים(.
	בשנת	1990		-		2,245	מקרי	רצח,	לעומת	2003		-		597				מקרי	רצח.	
בעיר	ניו	יורק	הייתה	ירידה	של	60%	ברמת	הפשיעה.	וילאם	
עיתונאי:	 בראיון	 צוטט	 יורק,	 ניו	 משטרת	 מפקד	 בראטון,	
"אם	זה	יכול	היה	להתבצע	בניו	יורק,	זה	יכול	להתבצע	בכל	
מקום."	הסטטיסטיקה	הפלילית	והמודלים	שהפעיל	בראטון	
ירידה	קבועה,	לאורך	מספר	 יורק	כללו	שיטור	קהילתי,	 בניו	

שנים,	של	אחוזי	הפשיעה	לסוגיה.
רודולף	ג'וליאני		אשר	כיהן	כראש	העיר	של	ניו	יורק	במהלך	
המנהיגים	 כאחד	 נתפס	 	,1993-2002 בשנים:	 כהונות	 שתי	
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אסון	 בעת	 המודרני,	 בעידן	 המובילים	 המשברים	 ומנהלי	
התאומים		בשנת	2001.

בתקופת	 הפשיעה	 להורדת	 שתרמו	 העיקריים	 המרכיבים	
כהונתו	של	ג'וליאני	היו	בעיקר	מנהיגותו,	תכנון	ועבודה	קשה	
ואינטנסיביות	של	הצוות	שהקים,	שינוי	מהפכני	ואמיתי	בתוך	
לכך,	מעקב	אחרי	סטטיסטיקת	 ובנוסף	 הארגון	המשטרתי.	
בהשגת	 מיקוד	 מקומיים,	 מפקדים	 של	 העצמתם	 הפשע,	

תוצאות	ולא	בתשומות.
טקטיקות	אפקטיביות,	נקבע	שמפקדיה	של	משטרת	ניו	יורק	
בפשיעה	 בטיפול	 ויעילות	 ברורות	 טקטיקות	 לפתח	 חייבים	
וגורמיה	באופן	ברור	ומובנה	ולא	מקרי.	הצבת	מספר	רב	של	
שוטרים	במדים	באזור	מסוים	באופן	תמידי.	קביעת	נקודות	

בדיקה		לרכבים	גנובים.
או	 מדים,	 ללא	 שוטרים	 ידי	 על	 מסוים	 איזור	 אחרי	 מעקב	
בסחורה	 סוחרים	 של	 לתפיסתם	 שיטה	 	- "עוקץ"	 בלשים.	

גנובה	וחנויות	המוכרות	אלכוהול	לקטינים.
פיקוח	משותף		עם	סוכנויות	שונות	במוקדי	פשיעה	חמורה.
נכנסו	 אשר	 גבול	 משיגי	 לתפוס	 כדי	 בביניים	 יומיים	 סיורים	

לשטח	ללא	רשות	בעליו.
שיטת	מיפוי	פשיעה	הפכה	להיות	חלק	בלתי	נפרד	ממשטרת	
ניו	יורק,		באמצעות	שיטה	ממוחשבת	המתבצעת	על	ידי	מפה	
צבעונית	המצביעה	על	מוקדי	פשע		)פרטו	וקומפסטט(.

מאוכלוסיית	 	5% כ	 רק	 מונה	 ארה"ב	 שאוכלוסיית	 למרות	
העולם,	אוכלוסיית	האסירים		בארה"ב	שוברת	שיאים	ומגיעה	
)נתונים	 העולמית.	 האסירים	 מאוכלוסיית	 	25% לכדי	 עד	

שהתפרסמו	ב	2008(.
יותר	מ-	2.3	מיליון	אסירים,	 בארה"ב	כלואים	בכל	זמן	נתון	
ברחבי	 	 קרימינולוגים	 עבירות.	 של	 רחב	 במגוון	 שהורשעו	
העולם	טוענים	כי	תקופת	העונשים	אשר	מוטלים	על	אשמים	

בארה"ב	הינן	ארוכות	ואינן	תואמות	את	מהות	הפשע.
	מובילה	ארה"ב.		 גם	את	כמות	האסירים	ביחס	לאוכלוסייה	

תושבים,	 אלף	 	100 לכל	 אסירים	 	751 כלואים	 במדינה	
בהשוואה	למדינות	מערביות	)אנגליה	וגרמניה(	כ-	100	לכל	

100	אלף	תושבים.
הממשל	בארה"ב	החליט	לנהוג	ביד	קשה	כלפי	עבריינים	ואת	
התוצאות	רואים	בבתי	הסוהר,	אך	גם	בירידה	בפשיעה.

המסקנה	פשוטה,	כאשר	יש	מדיניות	ברורה,	נחישות	בלחימה	
מדיניות	 ואמצעים,	 אדם	 בכוח	 והשקעה	 יעילות	 בפשיעה,	
בתי	 הפשיעה,	 סוגי	 לכל	 סובלנות	 ואפס	 מחמירה	 ענישה	
הסוהר	עמוסים,	אך	הפשיעה	ברחובות	יורדת	דרמטית.
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מפתח פריט - 0078
אוגדן	כרטיסי	ביקור	

	+	מחשב
עלות	-	35	₪	

בנק התשורות של איפ”א

מפתח פריט - 4001 
	אלבום	40	שנה	לאיפ”א
עלות	-	125	₪

מפתח פריט - 0084
	אלפון	כיס	גדול
עלות	-	25	

מפתח פריט - 0039 
			 FBI		-	גדול	דרכון	ארנק	

עלות	-	60	₪

 מפתח פריט - 0014          
ארנק	עור	

	עם	סמל	- FBI 	קטן
עלות	50	₪

 מפתח פריט - 0012          
	דגלון	איפ”א	מוזהב	גדול
עלות	-	18	₪

 מפתח פריט - 0009          
	זוג	דגלונים	לרכב	ואקום					

עלות	-	10	₪

 מפתח פריט - 0088          
	חנוכיות									
עלות	-	30	₪

 מפתח פריט - 0018          
	כובע	איפ”א
עלות	-	5	₪

 מפתח פריט - 0091
	כובע	איפ”א	מובחר
עלות	-	20	₪

 מפתח פריט - 4007          
	ספר	תפילות	לקברות	צדיקים

עלות	-	20	₪

 מפתח פריט - 0004          
	פנס	מברגים	מטר													

עלות	-	15	₪
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מפתח פריט - 0011
חולצת	לקוסט
מידות	וצבעים	

בטופס	הרכישה					
עלות	-	35	₪	

 מפתח פריט - 4027          
עט+	מחזיק	מפתחות	
	באריזה	פשוטה
עלות	-	20	₪

 מפתח פריט - 0089
	פנס	ראש
עלות	-	20	₪

 מפתח פריט - 0038
	פנס+מטען	לפלאפון
עלות	-	35	₪

 מפתח פריט - 0099          
שעון	יד	קדם	
עלות	-	45	₪	

 מפתח פריט - 0098          
	2	שעונים	בקופסא	לאשה
עלות	-	65		₪

 מפתח פריט - 4008          
	תג	למזוודה	+	כלי	תפירה	
עלות	-	10	₪	

 מפתח פריט - 0096          
	תג	למזוודה	עם	עט	כחול			

עלות	-	10	₪

מפתח פריט - 4029
תיק	קמפוס	כחול
עלות	-	30	₪

טופס רכישת תשורות ניתן למצוא
 

1.	בלינק	תשורות	באתר	איפ”א	בכתובת:	
   www.ipa-israel.org.il    
2.	באמצעות	יו”ר	סניפים

מרץ 3512010.	באמצעות	מזכירות	איפ”א	
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