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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

האם יש שוטרים מאושרים?
לאחרונה קיבלתי מספר פניות של שוטרים צעירים, שרצו לפרסם כתבה בביטאון איפ"א.

אחת הכתבות מופיעה בביטאון זה. המכנה המשותף במרבית הפניות היא תסכול.
מחד אתה שומע שוטרים צעירים, חדורי מוטיבציה ועניין, יש שויתרו על לימודים ואולי שכר טוב יותר 
ומאידך, מהדהד התסכול מאופן הפעלתם והפיכתם לפועלי אכיפה בלתי רלוונטיים ובנושאים זניחים.

לפני  החלטה  קיבלה  העולמית  הנשיאות  רבות.  לתרום  יכול  הבינלאומי  השוטרים  ארגון  דווקא,  כאן 
מספר שנים, לשלב שוטרים צעירים בכל פעילות עולמית, כגון כנסים, סמינרים ואירועים. יש תוכניות 
לחילופי קבוצות על בסיס מקצועי. נדיר ששוטר צעיר יצא לחו"ל במסגרת משטרתית. במסגרת איפ"א 
זה אפשרי ואף יש נכונות במשטרות רבות לבצע חילופים מסוג זה. השוטר מממן את הטיסה והאירוח 
הוא על בסיס הדדי. שוטר ישראלי מארח בארץ את השוטר שאירח אותו בחו"ל. ההכרות עם שוטרים 

בעולם מאפשרת הרחבת אופקים מקצועית והכרות עם "צרות של אחרים".
ארגון שוטרים לא יכול להתנהל בלי קשר הדוק למשטרה. לא רק לגבי שוטרים בשרות, הדבר נכון גם 
לגבי גמלאים ומתנדבים. בגיליון זה תמצאו פרטים לגבי מהלך אסטרטגי ארוך טווח שכותרתו: להחזיר 

את איפ"א למשטרה. המשמעות היא שפיקוד משטרת ישראל יחזור להיות שותף בהפעלת הארגון. 
תחרות הצילום הסתיימה ומבחינה ראשונית של הצילומים נראה לי, שהולכים על כל הקופה. באוסקר 
לא זכינו, אך בתחום הצילום אנחנו טובים ואם בעבר זכינו בכל הפרסים הראשונים, הפעם אי אפשר 
להתעלות על מקום ראשון, אבל כמות הצילומים האיכותיים ורמת ההשתתפות, תמשיך להיות בולטת 

מאוד.
האיכותיים  הצילומים  כל  מאי.  בחודש  הבא,  הביטאון  לקראת  נכריז  הישראלית  בתחרות  הזוכים  על 
ישלחו, במקביל, לניו-זילנד שם יושב צוות השיפוט העולמי. ההכרזה על הזוכים תהיה בכנס העולמי 

במוסקווה בספטמבר 2008.
בגיליונות הבאים יינתן ביטוי לעבודות של מיטב הצלמים. בביטאון זה יזכה בחשיפה סנ"ץ אמנון זיו 

ממג"ב, שייחודו בשילוב המעניין בין משטרה לחיל אויר.
כיף. כל הדברים הטובים, אבל  ימי  נסיעות, תרבות, ספורט,  ואיתו מבצעי שי שנתי,  האביב בפתח 
זה כמו להגיע לחנות מתנות ללא כניסה. המפתח נמצא בביטאון זה ובאתר האינטרנט של איפ"א, 

בפרסומים ביחידות, בחוברות מצורפות והכי חשוב, לגלות עניין.
בפגישה שקיימנו עם מפקדים במחוז המרכז, הנתון הבולט ביותר היה חוסר ידע. קיבלנו את הצעתם 
ולגיליון זה מצורף דף שירותי איפ"א, כדי שכל חבר ידע מה הוא יכול לקבל מהארגון וכיצד. כל מה 

שצריך לעשות זה לשמור על הדף.

 בברכת אביב פורח
ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
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"רק" 45 שנים לאיפ"א ישראל
אנו עומדים בפאתי האירועים לציון שנת ה-60 למדינת ישראל, משטרת ישראל ו"רק" 45 שנים לאיפ"א 
ישראל ו-33 שנים למשמר האזרחי. אמר איש חכם: "לא חשוב היכן אתה עומד, הרבה יותר חשוב לדעת 
לאן אתה הולך". הוותק של מדינה או ארגון, דומים לציון יום הולדת. חוגגים יום אחד וככל שהתאריך 
עגול יותר, מעלים את גודל הלהבה בתנור. מעבר לחגיגה, חשוב להביט נכוחה ולראות לאן אנו הולכים. 
מדינת ישראל, הייתה ועודנה המדינה הדמוקרטית, המתקדמת והיציבה ביותר באזור. מה שהשגנו ב-

60 שנה, לא השיגו מדינות עתירות משאבי טבע, כסף וותק. גם לא מדינות רחוקות, בעלות היסטוריה 
רבת שנים ותהפוכות.

מצבנו בארגון השוטרים הבינלאומי דומה, אנחנו מדינה קטנה ומבודדת עם משטרה קטנה ובכל זאת 
אולי קטנה,  לגודל המשטרה. המשטרה שלנו  והפעיל בעולם, ביחס  איפ"א הגדול  בישראל את סניף 
אך בתחומים מסוימים היא הסמן הימני לגבי משטרות גדולות מאוד. יש מודלים, לאו דווקא מתחום 
הביטחון והחרום, שמשטרת ישראל פיתחה והם נחשבים לאיכותיים מסוגם בעולם. הדוגמא הטובה 
ביותר היא השיטור הקהילתי בישראל, המודל החדש של מרכזי שיטור קהילתי משולבים, המשלבים את 
המש"ק עם מתנדבי המשמר האזרחי, הוא האיכותי מסוגו בעולם. מפקדי משטרה באים לישראל ללמוד 

ולהעתיק את שיטת ההפעלה.
כאן נכנסת לתמונה איפ"א, מאחר וחלק ממפקדי וקציני המשטרה, שנחשפים לנעשה בישראל, עושים 

זאת דרך כנסים ואירועים של איפ"א, בארץ ובעולם.
לראשונה נחשפו נשיאי איפ"א מהעולם למשמר האזרחי בישראל, באירועי ה-40 לאיפ"א ישראל שהתחברו 
והם  ליטול חלק באירועים  לישראל  נשיאי איפ"א מכל העולם הוזמנו  לאירועי ה-30 למשמר האזרחי. 
השתתפו בעצרת גדולה שנערכה בלטרון, בהשתתפות 12,000 שוטרים ומתנדבים. נוכח במקום גם 
נשיא איפ"א העולמי ובעקבות זאת נערך ביקור של משלחת קציני משטרה מקפריסין ללימוד תחום 
השיטור הקהילתי וההתנדבות ובחודש האחרון, בביקור של נשיא איפ"א העולמי בישראל הוצע לו סיוע 

בייעוץ וליווי תהליך של הקמת מערך דומה לאק"ם בישראל.
היחידות  מתנדבי  בפני  שערינו  את  שפתחנו  וכפי  להקמתו  שנים   33 האזרחי  המשמר  חוגג  השנה 

המיוחדות, נעשה מאמץ לצרוף המתנדבים לארגון ולשלבם בפעילויות איפ"א בארץ ובעולם.
בבאר שבע חנכנו את הכיכר הראשונה בארץ כהצדעה לפעילות המתנדבים, כיכר המשמר האזרחי 
ואף היינו שותפים, עם השר לביטחון הפנים וראש אגף קהילה ומשא"ז לפתיחת אירועי ה-33 למשמר 

האזרחי.
עיקר פעילות משטרת ישראל לציון שנת ה-60 תתמקד בתחום הנוער, איפ"א תסייע ותהיה שותפה 

לאירועים בתחום זה ובעיקר בתחרויות וחידונים שיתקיימו במהלך השנה.
בצד החגיגות, לקחנו על עצמנו לחזק את סניפי איפ"א, על ידי קשר עם מפקדים, שילוב מפקדים ברמת 
תחנה, מרחב ומחוז בפעילות הסניפים. יצירת זיקה בין הסניפים ברמת מחוז, כדי לאפשר קיום אירועים 

משותפים גדולים.
ומשמר אזרחי, המשך  ולחברי איפ"א  אני מאחל, שנת-60 עם תקווה לשישים השנים הבאות  לכולנו 

התנדבות ופעילות ברוכים ופוריים.
שלכם בידידות

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל
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מהפכת שירות
באם בעבר דיברנו על "קטן אבל חכם", הפעם הכרטיס נשאר קטן אבל הוא הרבה יותר חכם וחשוב 

מכך, נותן הרבה יותר.
ותרבות, רכישות, תיירות בארץ  זה תמצאו פרטים רבים לגבי השי השנתי, שירותי נסיעות  בביטאון 

ובחו"ל, פסטיבלים, סרטים, בילויים ואפילו הלוואות ורכישת רכב.
נסיעות  שירותי  איפ"א  לחברי  שתספק  חברה  באיתור  האחרונים  בחודשים  עסקה  בראשותי,  וועדה 
ותרבות. בתום בדיקה נרחבת ומעמיקה, זכתה חברת "כנפי משק" השייכת לארגון הקיבוצים. הבחירה 
נעשתה על בסיס גודל הרווח לחבר איפ"א. החברה נבחנה מבחינת האיתנות הכלכלית על ידי רו"ח 

ויועמ"ש איפ"א ונמצאה מתאימה לספק את השירותים המבוקשים.
כפי  שירותים,  לספק  החברה  התחייבה  זה,  ביטאון  לפרסום  בסמוך  שנחתם  החברה,  עם  בהסכם 
שתמצאו בביטאון ובאתר האינטרנט של הארגון. לראשונה יוקם מרכז הזמנות לחברי איפ"א, שיפעל 
ברמה הקבוצתית,  והן  האישית  ברמה  הן  שונים,  להזמנות בתחומים  וייתן מענה  כל השנה  במהלך 

אפשרות לשימוש בכרטיס החכם לצורך תשלום וקבלת הנחות כפולות.
ברכישת  ייחודית  הנחה  כולל  הנסיעות,  בתחום  ייחודיות  מהנחות  ליהנות  הארגון  חברי  יוכלו  הפעם 

כרטיס טיסה ב"אל-על".
כולנו מכירים את התופעה של קבלת הנחה משמעותית בעת רכישת חבילת תיור ושבוע לפני הנסיעה 
אתה מגלה באתר נסיעות, שמציעים את אותה חבילה במחיר זול יותר. מחירי הנסיעות משתנים השכם 

והערב, לפי העונה והנסיבות, או סתם מטוס שנותר ריק.
הפעם יבנה, במסגרת אתר האינטרנט של איפ"א, פרק שיופעל על ידי חברת "כנפי משק" וייוחד לחברי 
איפ"א, כך שחברי הארגון יוכלו לזכות במחירים מיוחדים, כולל הנחות של הדקה ה-90. כל זאת בתוך 

מסגרת מאובטחת ומבוקרת, שיש לה מחויבות לארגון.
לעשות  ניתן  בכולם  רבים,  שירותים  הנותנת  וחברה  שנתי  שי  בר-הטענה,  חכם,  כרטיס  בין  השילוב 

שימוש בכרטיס החכם, מאפשר מהפכת שירות לחברים, בסדר גודל שלא הכרנו באיפ"א.
להשלמת מהפכת השירות יש להוסיף את התהליך בו התחלנו בחודש שעבר, עשיית סדר בסניפים 
וחיבורם לפיקוד משטרת ישראל. באופן זה יובטח שכל חברי הארגון ייהנו משרותיו, בתוכנית עבודה 

מסודרת ועם רוח גבית ליושבי ראש הסניפים.
מהפגישות שקיימנו עם מפקדים ביחידות, עלתה תמונת מצב עגומה לגבי רמת הידע שיש להם, בנוגע 
לשירותים שאיפ"א מסוגלת לספק. מסתבר ששוטרים רבים, לא קוראים, לא נכנסים לאתר האינטרנט 
ולא מתעניינים בסניפים. לתקלה הזאת יש שני שותפים, זה שלא מגלה עניין וזה שלא יצר עניין. אנו 
נשתדל להביא את סל השירותים לידיעת כל חבר, החל מדף המתפרסם בביטאון זה וניתן לתלות אותו 
על המקרר, חוברת שי, נסיעות ותרבות, אתר אינטרנט מעודכן והמציע מבצעים, שניתן יהיה לשלם 

עבורם בכרטיס החכם.
לא נותר אלא לאחל לכם שנת פעילות עשירה ומרתקת. ומי שלא יגלה עניין יפסיד כל הזמן.

 שלכם בידידות
יעקב שובל

סגן נשיא

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

משולחן המנכ"ל
שי שנתי לחג לשנת 2008

אנו שמחים לבשר לחברות וחברי העמותה שלאור הצלחת פרויקט שי 
שנתי 2007, נשיאות איפ"א אישרה המשך מתן שי גם השנה באמצעות 

הכרטיס המגנטי ברשתות המפורסמות בחוברת השי.
 ,IPA-CARD יוטען לכל חברי איפ"א אשר ברשותם הכרטיס  גם השנה 
משנה קודמת, סכום של 385 ₪ החל מיום 10.4.08 )תוקף הכרטיס 

שברשותכם עד מרץ 2011(.
השנה הוספנו אופציה נוספת במסגרת השי השנתי.

המרת זכאות השי השנתי לתווי נופש בסכום של 500 ש"ח ע"י מתן 
תווי נופש למימוש בארץ או בחו"ל באמצעות חברת "כנפי-משק".

שימו לב!
בשנת  פעמית  חד  כאפשרות  ניתנת  נופש  לתווי  השי  זכאות  המרת 
2008 ע"י חברת הנסיעות "כנפי-משק", בכדי להמיר את השי אנא פנו 

למוקד ההזמנות הטלפוני בטלפון 03-6066229.
עם ביצוע ההזמנה הנתונים מועברים ישירות למחשב והזמנה תיכנס 
לתוקף. החבר יקבל איגרת מחברת "כנפי-משק" המאשרת את בקשתו 
ופירוט על אופן מימוש הבקשה בתחום תיירות הפנים, חוץ ופעילויות 

נוספות של החברה לאורך כל השנה.
לא יהיה ניתן להתחרט לאחר הבחירה

סיכום שי שנתי 2007
עפ"י סיכומים שנעשו בפרוייקט השי השנתי ב-2007 ניצלו את זכאותם 
בכרטיס כ-95% מכלל החברים בעמותה, ובנוסף לכך בוצעו טעינות 
נוספות באלפי שקלים ע"י קניית כסף בכסף בשיעור הנחה של 15% 

במסגרת פרוייקט השי.
קניית  קיימנו מבצע מיוחד לחג ראש השנה  במהלך חודש ספטמבר 
כסף בכסף בשיעור הנחה של 25%, לדוגמא: חבר איפ"א הטעין את 
הכרטיס החכם בסכום של 1000 ₪ ושילם באמצעות כרטיס האשראי 
שלו בכרטיס החכם הוטען לו 1250 ₪, דהיינו 250 ₪ רווח לטובת 
החבר, וזאת מעבר לזכאות השי שמימש בסכום של 385 ₪. בחישוב 
פשוט החבר קיבל בשנת 2007, 635 ₪ מתנה מאיפ"א למי שמימש 

את זכותו במבצע ראש השנה.
מבצע זה נחל הצלחה רבה וסכום הטעינות הסתכמו בכ-630 אלף ₪.

כל  במהלך  ניתן  ברשותכם  שנמצא  הכרטיס  שבאמצעות  להזכירכם 
כלומר,  טעינה.  בכל   15% של  בהנחה  נוספות  טעינות  לבצע  השנה 
חבר שיטען 850 ₪, יקבל 1000 ₪ - זכות של 150 ₪ נוספים בכרטיס 

החכם.
בפרוייקט השי לשנת 2007, 1600 חברים לא השתמשו בכרטיס השי 
הנ"ל  לחברים  איגרת  הוציא  איפ"א  מנגנון  זכאותם.  את  ניצלו  וטרם 
התייחסויות  עם  החברים  ממרבית  רבות  פניות  קיבלנו  ולשמחתנו 
שונות כגון: לא קיבלו את הכרטיס או שלא ידעו שהכרטיס מקנה להם 
זכות מימוש של 385 ₪. לכל החברים שפנו ניתנו פתרונות לשביעות 

רצונם.
זכאותם  את  לנצל  לחבריו  שפונה  היחיד  הארגון  הינו  איפ"א  ארגון 

יו"ר  באמצעות  או  ישיר  בדיוור  אגרת  באמצעות 
הסניפים. לשמחתנו ישנה הענות והתייחסות הולמת 

מצד החברים.

כנס פעילים - סיכום שנת 2007 
והצגת יעדים לשנת 2008

בו  שונה,  במתכונת  השנה  שקיימנו  הפעילים  כנס 
השתתפו הפעילים ובני זוגם/ן, חברי הנשיאות, מבקר, 
חיוביות,  ולתגובות  זכה להצלחה רבה  רואה החשבון 
הן ברמת הדיונים הגיבוש ומפגש בין הפעילים לחברי 
ממרבית  תודה  ומכתבי  תגובות  קיבלנו  הנשיאות. 
הפעילים ולאור הצלחת מפגש זה בו שילבנו גם גיבוש 
בתום  גם  אלו  מפגשים  נקיים  אנו  שנתי,  סיכום  וגם 

שנה זו.
וסיכום   2008 לשנת  התקציב  דוחות  אושרו  בכנס 

וסיכום שנת העבודה 2007.
בכנס גם אושרו מספר יעדים חשובים שישפרו באופן 

משמעותי ומוחשי את פעילות הארגון:
הגדלת תקציב תרבות וקיום אירועים ברמה ארצית   #

ומחוזית לכלל חברי הארגון ובני משפחותיהם.
של  בסבסוד  מאורגנים  לטיולים  המגמה  המשך   # 

ליעדים שיקבעו  איפ"א פעם בשנה  100 $ לחבר 
ליעדים פרטיים  )לא מתייחס   - רכז הנסיעות  ע"י 
של חברי הארגון ברמה הבודדת, הסבסוד יינתן רק 
הוצאת  המטרה  איפ"א,  ע"י  שמפורסמים  ליעדים 
זוגם  ובנות  איפ"א  חברי  של  מגובשות  קבוצות 
במשלחות  לחו"ל  לצאת  זכה  שלא  למי  כתחליף 

ובכלל(.

פרוייקט עדכון מאגר הנתונים 
בדואר אלקטרוני

של  אלקטרוני  דואר  כתובת  ריכוז  פרוייקט  במסגרת 
כל חברי העמותה ע"מ לייעל את שיטת ההתקשרות 
קצר  בזמן  החברים  לכלל  האינפורמציה  והעברת 
איפ"א  חברי  מכל  מבקשים  אנו  בהוצאות,  וחסכון 
לעדכן פרטים אישיים ולשלוח בדואר אלקטרוני לאיפ"א 

info@ipa-israel.org.il :במייל
ושינה  אלקטרוני  דואר  אין  איפ"א  ולחבר  במידה 
או  לגמלאי  מסדיר  סטטוס  שינוי  או  כתובתו  את 
בפקס להעביר  מתבקש  ליחידה  מיחידה   עבר 
03-6833442 או בדואר ישראל לאיפ"א - רח' שארית 

ישראל 37 יפו, 68165
E-Mail  - דואר אלקטרוני  #

עדכון כתובת  #
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העברה מיחידה ליחידה  #

פרישה לגמלאות  #

מידע זה יסייע לנו רבות לעדכן אתכם בכל הפעילויות 

ולהעניק לכם את זכויותיכם.

בול איפ"א 2007, 2008

נא לגזור ולהדביק 
בתעודת החבר

באמצעות הזמנה ע"י המוקד הטלפוני.
יתקיימו ימי עיון ע"י החברה לכל יו"ר הסניפים על מנת להסביר ולשווק 

את המוצר בצורה המקצועית והטובה ביותר לרווחת החברים.
לקיים  סניף  לשום  תאפשר  לא  שאיפ"א  החברים  כל  לידיעת  מובא 
פעילות עם חברות אחרות למעט חברה זו המגובה בהסכם שנתי עם 

הארגון.
אין ספק שהישג זה ישפיע רבות על ההטבות שהארגון מעניק לחבריו 
כך  ועל  הסניפים  וברמת  הנשיאות  רכזי  של  הפעילויות  לכל  בנוסף 
תודות לחברי הועדה שהשקיעו מזמנם במפגשים, דיונים ובדיקות של 

כל החברות שהתמודדו.
שובל יעקב  - סגן נשיא איפ"א 

זלקוביץ אלכס  - רכז הנסיעות 
לוי נפתלי  - רכז הגמלאים צפון, דרום, ת"א 
לביא יוסי  - רכז הגמלאים י-ם, ש"י, מרכז 
ביבר ענת  - רכזת אירוח 

לויה יהושע  - רכז התרבות 
איזק גבריאל  - מבקר איפ"א 

עו"ד קנת חיים  - יועמ"ש איפ"א 
כוכבי עמי  - רואה חשבון 

והתרבות  הנסיעות  בתחום  העשייה  תחומי  כל  על  מפורטת  חוברת 
מצורפת לביטאון איפ"א.

פרויקט גיוס לאיפ"א - סניף מצטיין
 2008 במהלך  נפרסם  אנו  לאיפ"א  הגיוס  פרוייקט  הגברת  לצורך 
בבטאוני איפ"א ובמידעוני איפ"א את הסניף המצטיין בגיוס מס' חברי 
לנשיאות  יוזמן  שיזכה  הסניף  להערכה.  הראויות  ובפעילויות  איפ"א 
בהתאם  הסניף  ליו"ר  או  לסניף  וגמול  הוקרה  תעודת  לקבלת  איפ"א 

להחלטת הנשיאות.
מג"ב  סניף  הינו  מצטיין  כסניף  שנבחר   2008 לשנת  הראשון  הסניף 
ירושלים בראשות יו"ר הסניף חלבי נזיה וסגנו שלום יעקב, על היוזמה 
בפרוייקט גיוס של 120 שוטרים חדשים לאיפ"א בפרק זמן של חודש. 
כמו כן ניצול יתרות התקציב שעמד לרשותם משנים קודמות וחלוקת 
שי מכובד לכל חברי הסניף, דבר שהגביר את שביעות רצון החברים. 
יום  וכל  חברים  כ-360  מונה  ירושלים  מג"ב  סניף  ל-14.2.08  נכון 
מצטרפים עוד חברים. על כך יו"ר הסניף קיבלת תעודת הוקרה וסוף 

שבוע זוגי - יישר כח.
וחצי לקח  לפני כחודשיים  ירושלים שנכנס לתפקידו  יו"ר סניף מג"ב 
את התפקיד באופן רציני ומקצועי, חילק לכל חבריו שי מכובד מתקציב 
לכל חברי  דבר שגרם  נוצלו,  קודמות שלא  שנים  מיתרות של  הסניף 
דבר שהביא  מין הכלל,  יוצא  באופן  והורגשה העשייה  לסיפוק  הסניף 
להצטרפות חברים נוספים לאיפ"א, על כך הוזמן יו"ר הסניף לנשיאות 

איפ"א לקבלת תעודת הוקרה מידי נשיא איפ"א מר יעקב טרנר.
מר חלבי נזיה הומלץ גם לשמש כנציג מג"ב בנשיאות לאור פרישתו 
לדני הצלחה  זו אנו מאחלים  דני דהן, בהזדמנות  לגמלאות של סנ"צ 

בפרק החיים האזרחיים ולחלבי הצלחה בתפקידו.

הקמת משרד מתן שרותי נסיעות 
לחברי הארגון

פרויקט ייחודי שמסמל את תנופת העשייה בארגון הוא 
ללא ספק פרויקט הקמת משרד למתן שירותי נסיעות 

לחברי העמותה ובני משפחותיהם.
לאחר משא ומתן ובדיקות שארכו למעלה מ-4 שנים, 
הנסיעות  ועדת  המלצות  את  אישרה  איפ"א  נשיאות 
זה  בתחום  ולטפל  סיטונאיות  לחברות  מכרז  להוציא 

עבור חברי איפ"א ובני/ות משפחותיהם.

החברה הזוכה הינה:

"כנפי משק" - חברה של התנועה הקיבוצית 
בראשות המנכ"ל שלומי קדים.

ללא השקעה כספית ותוך ניצול נבון את כוח הקנייה 
תחומי  בכל  תטפל  החברה  לשמחתנו  הארגון,  של 
אירוח משלחות, כרטיסי  כולל תיירות חוץ,  הנסיעות 
כיסוי כל תחום תרבות הפנאי עם הנחות  וכן  טיסה 
משמעותיות, הקמת אתר אינטרנט שבאמצעותו יכול 
כל חבר איפ"א לבצע הזמנות לכל הפעילויות שהוזכרו, 
גם להשתמש בכרטיס השי  לחברים תינתן אפשרות 
אל- בטיסות  למעט  לחו"ל,  יציאה  בעת  שברשותם 

לקרוב משפחה  כולל  בגובה 10%,  הנחה  תינתן  על, 
או  החכם(  הכרטיס  באמצעות  )לא  ראשונה  מקרבה 
באמצעות   ₪  500 של  זיכוי  ולקבל  בארץ  נופשונים 
חברת כנפי משק כמימוש זכאותם לשי לשנת 2008 
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ארכיון תמונות
במזכירות  קיים  היום,  ועד  הקמתו  מיום  הארגון  של  תמונות  ארכיון 

איפ"א. חברי איפ"א המעוניינים לעיין ולהתרשם.
למזכירות  להעבירם  מוזמנים  היסטוריות  תמונות  בידם  שיש  חברים 

איפ"א ע"מ להוסיפם לארכיון.

בנק תשורות
בנק התשורות של איפ"א עובר תהליך של התייעלות והרחבה בכמות 
המוצרים שימכרו לחברי איפ"א במחירים מוזלים כחלק מההטבה של 

החברים בארגון.
באמצעות  רכישות  לבצע  יהיה  וניתן  באינטרנט  יופיע  התשורות  בנק 
מרוכז  באופן  אותם  ויעבירו  לרכש  הפניות  את  שירכזו  הסניפים  יו"ר 

למזכירות איפ"א.
למשלחות  תשורות  לניפוק  מענה  לתת  גם  מיועד  התשורות  בנק 
לאורחים  וכן  לחו"ל  שיוצאות  איפ"א  ומשלחות  בארץ  שמתארחות 

שמגיעים מחו"ל.

ביקור חולים חברי איפ"א
זו ההזדמנות לברך את הסניפים על קיום מצוות ביקור חולים חברי 

איפ"א בביתם:
לסניף גמלאי איפ"א שפלה רבתי

לסניף גמלאי איפ"א דרום
עליון/  גליל  עוספיה,  כרמל/  אל  דאלית  בסניף  איפ"א  גמלאי  לסניף 

חורפיש, בית ג'אן, גליל מערבי, מג'אר/ עילבון
חולים  בבתי  השוכבים  איפ"א  חברי  בביקור  וההתמדה  היוזמה  על 

ובביתם עקב מחלות.
אנו מבקשים מיתר הסניפים להתעניין ולבקר את החולים ולהתעניין 

בשלומם.
איפ"א יספק לכל יו"ר שיפנה אלינו עם רשימת החולים - שי אישי שהוכן 
למטרה זו בצירוף אגרת החלמה מהירה מנשיאות איפ"א ויו"ר הסניף 

מתקציב רווחה ומורשת בראשות חבר הנשיאות הרב מלמד אשר.

קשרי חוץ

משלחות איפ"א לחו"ל- עפ"י תוכנית העבודה לשנת ��00
נשיאות איפ"א בהחלטתה מיום 7.2.08 על הוצאת משלחות בסדר גודל 
של בין 10 ל-12 חברים בכל משלחת לשבעה יעדים, במסגרת חילופי 
משלחות עם הסניפים שהביעו את רצונם לקיים חילופי משלחות עם 
לא  הם  לצערנו  אך  יעדים  מס'  לעוד  פניות  היו  ישראל.  איפ"א  סניף 

אישרו את הגעתם מסיבותיהם שלהם.
המדינות שאיתן נקיים השנה חילופי משלחות-ראה טבלה מצורפת.

איך מגישים מועמדות למשלחת?
בביטאון איפ"א מצורף טופס הגשת מועמדות, יש למלא את הפרטים 

למזכירות  הדואר  באמצעות  או  בפקס  ולהעבירו 
איפ"א. את טופס ההצטרפות ניתן לקבל גם דרך יו"ר 

הסניפים, אתר האינטרנט ובמזכירות איפ"א.

האם ניתן להגיש מועמדות ליותר ממשלחת 
אחת?

כל חבר איפ"א רשאי להגיש מועמדות לכל המשלחות 
שהוא  ולציין  אחד  טופס  גבי  על  בטבלה  המופיעות 
מעוניין להשתתף בהגרלה לכל המשלחות, או לחילופין 

להגיש מועמדות למשלחת ספציפית לפי רצונו.
אין צורך לשלוח טופס נפרד לכל משלחת.

עד מתי ניתן להגיש מועמדות למשלחת?
השנה אנו נקיים הגרלה אחת לכל המשלחות. ההגרלה 
תתקיים במטה מחוז ת"א, ב-29/5/08 בשעה 16:00.

המועד האחרון להרשמה הינו 15/5/08 בשעה 16:00, 
לאחר מועד זה לא יתקבלו מועמדים נוספים.

מי רשאי להשתתף במשלחת?
חבר איפ"א שלא השתתף בעבר באף משלחת.  .

מי שחבר איפ"א לפחות שנה מלאה ומחויב לשנה   .
נוספת.

מי רשאי להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר 
משלחת/ סגן/ מתורגמן?

בכיר  קצין  מחייב  משלחת  יו"ר  לתפקיד  מועמדות 
את  הרואה  איפ"א  חבר  כל  שני  מצד  אך  )בעדיפות( 
ויכולת  ארגונית,  פיקודית,  יכולת  בעל  כאדם  עצמו 
איפ"א  את  שייצג  המשלחת  התנהלות  על  שליטה 
בצורה הולמת רשאי להגיש את מועמדותו. מועמדות 
התאמת  לבדיקת  חוץ  קשרי  בועדת  לדיון  תובא  זו 

המועמדים והמלצותיה יועברו לאישור הנשיאות.
השפה  ידיעת  מחייב  הנושא  ומתורגמן,  סגן  לגבי 

הרלוונטית ברמת שפת אם עם יכולת אישית גבוהה.

כיצד מתבצע תהליך ההגרלה, הפיקוח 
והבקרה?

במאגר  בדיקות  ע"י  יסודי  באופן  מתבצע  זה  תהליך 
הנתונים של הארגון ומבוקרים ע"י מבקר איפ"א.

ההגרלה מתבצעת כך שמבקר איפ"א מכניס בעצמו 
והמועמדים  סגור,  ארגז  לתוך  המועמדים  פתקי  את 
בעצמם מוזמנים להרים את פתקי ההגרלה, מועמד 
ירים  נוכח במעמד ההגרלה, אחד מחבריו  יהיה  שלא 

פתק הגרלה עבורו.
בכניסה לאולם בו תתקיים ההגרלה תפורסם רשימת 
המועמדים להגרלה על מנת שחברי איפ"א יוכלו לוודא 

ששמם אכן מופיע בפתקי ההגרלה.
לבחירת  נוספת  הגרלה  מתבצעת  התהליך,  בתום 
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 2 עתודה   ,1 עתודה   - סדר  עפ"י  לעתודה  מועמדים 
וכו'..

איך יודעים מי זכה בהגרלה?
חברי איפ"א שיזכו בהגרלה יקבלו הודעה אישית תוך 
 ₪  500 ע"ס  שיק  להעביר  הנחיות  כולל  שעות   24

לפקודת איפ"א כדמי רצינות שיוחזרו ביום התדריך.
קיבל התייחסות תוך 48 שעות ממועד  מועמד שלא 

ההגרלה, ייראה זאת כאי זכייה בהגרלה.
שמות המועמדים שזכו יפורסמו באתר האינטרנט של 

איפ"א וכן יועבר דיווח ליו"ר הסניפים הנוגעים.

מהן העלויות להשתתפות במשלחת?
טיסה  הכרטיס  הינה  במשלחת  ההשתתפות  עלות 
ליעד המשלחת בלבד. מחיר הכרטיס ייקבע ע"י חברת 
עם  לצאת  מחויב  החבר  לקבוצה,  במחיר  הנסיעה 

חברי המשלחת באותה הטיסה.
אירוח חברי המשלחת יהיה על חשבון הסניף המארח 

כולל פנסיון מלא.

כמה זמן המשלחת תשהה בחו"ל?
בסיס  על  לילות   7 ימים,   8 בחו"ל  המשלחת תשהה 
פנסיון מלא, כולל ביקור באתרים מיוחדים שהמארחים 
מארגנים. רמת האירוח נקבעת ע"י המדינה המארחת 
ללא יכולתנו להשפיע או לשנות אלא במקרים חריגים. 
וברמת  בתכנון  מעורבות  אין  ישראל  איפ"א  לסניף 
בתדריך  לחברים  תימסר  האירוח  תוכנית  האירוח. 
היציאה  לפני  ימים  מס'  איפ"א  במזכירות  שיתקיים 

לחו"ל.

האם ניתן להיפרד מהמשלחת ולהאריך את 
השהות באופן עצמאי?

פרידה מהמשלחת תאושר אך ורק בתום ימי הביקור 
הרשמיים ולא לפני כן. הארכת השהות היא על אחריותו 
הבלעדית של החבר ולאיפ"א לא תהיה שום אחריות על 
המתרחש מעבר לזמן השהות של המשלחת באותה 
מדינה. החבר יצטרך לחתום על הצהרה טרם היציאה 

למשלחת ברוח דברים אלו.
הודעה  לזמן שנקבע מחייבת  הארכת השהות מעבר 
חברת  את  לעדכן  מנת  על  איפ"א  למזכירות  מראש 

הנסיעות בהתאם.

האם במשלחת שומרים כשרות ונסיעות 
בשבת?

אנו נפנה למארחים בבקשה לקחת בחשבון את נושא 
הכשרות על מנת שיבואו לקראתנו ויתחשבו ברגישויות 
של נושא הכשרות עד כמה שניתן, אך אין באפשרותנו 
לכפות על המארחים אוכל כשר, מאידך אנו נעשה את 

נסיעה  הדורשת  פעילות  יקיימו  שלא  לסייע  מנת  על  מרב המאמצים 
במהלך השבת.

ערכת קידוש לליל שבת הכוללת כיפות, סידור, יין לקידוש ונרות שבת 
תנופק לכל משלחת.

האם ניתן לצרף בן/ת זוג למשלחת?
לא ניתן לצרף בן/ת זוג למשלחת מכיוון שזו משלחת רשמית של חברי 

איפ"א.

האם ניתן לרכוש תשורות אישיות לפני היציאה למשלחת?
ולגורמים  איפ"א מקצה ערכת תשורות מכובדת שמיועדת למארחים 

אחרים כמסורת הארגון.
לערכה  בנוסף  אישיות  תשורות  לרכוש  שמעוניינים  איפ"א  חברי 

המוקצית, יכולים לעשות זאת במזכירות איפ"א ביום התדריך.

כמה אנשים יוצאים בשנה למשלחות של איפ"א?
סניף איפ"א ישראל המונה כ-24,000 חברים, מוציא השנה 84 חברי 
משלחת,  בכל  איש   12 המונות  משלחות   8 במסגרת  לחו"ל  איפ"א 

למשלחות הנ"ל נרשמים מעל ל-2,500 מועמדים.
לאור הביקוש הגדול מול ההיצע הנמוך שגורם לאכזבה רבה למועמדים 
שלא עלו בהגרלה, החלטנו השנה להמשיך את המגמה בה התחלנו 
 ,100$ של  בסבסוד  מאורגנים  טיולים  הוצאת  של  הקודמת  בשנה 
שמתוכננים ע"י רכז הנסיעות מר אלכס זליקוביץ למס' יעדים באירופה 

וביעדים אחרים.

מי רשאי להשתתף בטיולים מאורגנים בסבסוד של 100$ 
לחבר?

כל חבר איפ"א שמעוניין לצאת לטיול עם בן/בת זוגו ליעדים שתוכננו ע"י 
רכז הנסיעות בלבד, יקבל סבסוד של 100$ חד פעמי, פעם בשנה.

המטרה היא לתת ביטוי לכל החברים שהגישו מועמדות למשלחות ולא 
זכו בהגרלה, לצאת לטיולי מאורגן עם קבוצה של חברי איפ"א ובני/ות 
זוגם במתכונת כמעט זהה למשלחת, עם אותן עלויות ולכן מומלץ לכל 
חברי איפ"א שהגישו מועמדות למשלחת ובכלל להשתלב בפעילות זו 
שהוכיחה את יעילותה וגרמה לשביעות רצון רבה של כל המשתתפים 

שהשתתפו במתכונת זו בשנת 2007.
בחוברת  האינטרנט,  באתר  מפורסמים  המאורגנים  הטיולים  יעדי 

שתופץ אליכם ואצל יו"ר הסניפים.

היכן נרשמים?
ההרשמה תתבצע ישירות בין החבר לחברת הנסיעות שזכתה במכרז 
למתן שירותי נסיעות לחברי הארגון ובני משפחותיהם - חברת כנפי 

משק. טל' מוקד הזמנות: 03-5656007.

סיוע למשלחות המתארחות השנה בישראל:
חברי איפ"א שהיו בעבר באחת המשלחות הנ"ל או דוברי שפה בהתאם 
ליעדי המשלחות המעוניינים לסייע באירוח המשלחת מתבקשים לתאם 

זאת עם רכזת האירוח הגב' ענת ביבר.
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במסגרת פרויקט החלפת תעודות החבר, לאור סקר שקיימתי עם יו"ר 
לנשיאות  זו  הצעה  הובאה  והנלהבות,  התומכות  והתגובות  הסניפים 
איפ"א לדיון ובכוונתי להמשיך ולקדם את הנושא על מנת להחליף את 

תעודת החבר הקיימת לכרטיס פלסטיק שיתאים לנקודת הזמן.
מאחר וישנו קושי לאשר את החלפת התעודה ע"י הנשיאות העולמית, 

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

ן משולחן האחראי על המנגנו
לנו יש את הסמכות להנפיק תעודה פנימית של סניף 
שתשמש  הרשמית,  לתעודה  שתצורף  ישראל  איפ"א 
את החברים בארץ ותצורף לתעודה הרשמית בנסיעות 

לחו"ל.
יו"ר  והתגובות הטובות של  בעקבות הסקר שערכתי 
הסניפים, נושא זה יובא שוב לאישור הנשיאות על מנת 
לקבוע את אופן ניפוק התעודה ולהוצאת מכרז לחברה 
שתפיק עבורנו את התעודות כולל תמונות, עם סיום 
התעודה  ניפוק  אופן  את  לידיעתכם  נביא  זה  תהליך 

ואת שם החברה הזוכה.

שיפור המענה הטלפוני במנגנון איפ"א
עובדת  וגיוס  המרכזייה  בהחלפת  מטפלים  אנו 
והשירות  הטלפוני  המענה  שיפור  לצורך  מתאימה 
לי  ואין  הקרובים  בימים  יסתיים  זה  תהליך  לחברים, 
בפניות  בטיפול  רצון  לשביעות  יוביל  זה  שדבר  ספק 

החברים.

עדכונים שוטפים
רבות  עושים  איפ"א  מנכ"ל  בראשות  איפ"א  מנגנון 

לשיפור ושינוי מהפכני בכל התחומים:
ארגונים והתייעלות פנימית  .1
הובלת פרויקט השי השנתי  .2

שירותי  למתן  משרד  הקמת  פרויקט  הובלת   .3
נסיעות

גיבוי לוגיסטי להפקת ביטאון איפ"א ביחד עם דר'   .4
ערן ישראל רכז התקשורת

הארגון  הקמת  מיום  תמונות  ארכיון  הקמת   .5
ולהתרשם  אלינו  להגיע  איפ"א  לכל חבר  שיאפשר 

מההיסטוריה של הארגון.
גיבוי בהובלת כל פרויקט תרבות, ספורט, רווחה,   .6
רכזי  עם  בתאום  לגמלאים  ושירות  תשורת  בנק 

הגמלאים.

ענת ביבר, רכזת אירוח
 2 בת  דירה  יש  ישראל  סניף  לאיפ"א 
חדרים, מטבח ומקלחת מרוהטת קומפלט 

ולהפליא, ונמצאת ברחוב ויזל ת"א.
בדירה  התארחו  האחרונה  השנה  במשך 
רוסיה  הולנד,  הבאות:  מהמדינות  אורחים 

הונגריה וארה"ב.
האורחים מתקבלים בנתב"ג על ידי או ע"י 
ראשי דסק או מתנדבים המסייעים באירוח 

ומועברים לדירת איפ"א.
ענת ביבר
רכזת אירוח

מקבלים  הם  האורחים  עם  נפגשת  אישי  באופן  אני 
ממני סקירה כללית על דירת איפ"א

לסיור  המלצות  ממני  מקבלים  כן  כמו  וסביבתה, 
באתרים בארץ בסיוע מתנדבים וביחידות משטרה.

זמן  כל  במשך  ואכפתיות  בחום  מתקבלים  האורחים 
שהותם.

יקרים, לכל  זו ההזדמנות לפנות אליכם חברי איפ"א 
במפגש  בתרגום,  בליווי,  באירוח,  לסייע  שמעוניין  מי 
עם האורחים נא לשלוח פרטים לפקס 03-6833442 

למזכירות איפ"א.

אירוח חברי איפ"א מהעולם בדירת איפ"א ישראל
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כנס מנהלי בתי איפ"א בישראל
דירות  מנהלי  כנס  בישראל  יערך   26-29/05/08 בין התאריכים  השנה 

איפ"א הבי"ל.
מעבר לישיבות ולקשר הבינלאומי מאפשר הכנס לחברים לקבל מידע 
באופן בלתי אמצעי על כל בתי איפ"א ודירות איפ"א ברחבי הגלובוס כך 

שיוכלו ליהנות מפעילות זו שהינה אחת המרכזיות באיפ"א הבי"ל.
עד כה הודיעו על השתתפותם 54 לחברים מ-12 מדינות. הכנס יערך 
ימשיכו  מהמשתתפים  חלק  הכנס  ובתום  בחיפה  "מרידיאן"  במלון 

לבוקור באילת.

חילופי משלחות
עד כה סוכמו חלופי משלחות עם הסניפים הבאים:

המשתתפים במשלחות יוזמים בד"כ, עם חזרתם   #

לארץ מפגש חברתי. דוגמא למפגש, שארגן מפקד 
יו"ר  שהיה  מור,  אפי  תנ"ץ  ההגירה  משטרת 
ומושקע  מרגש  היה  המפגש  לרומניה,  המשלחת 
המתעדת  מהודרת  חוברת  קיבל  משתתף  וכל 
חברי  של  ממוסגרת  ותמונה   D.V.D הסיור,  את 

המשלחת והמארחים.

הכנס השנתי העולמי - מוסקבה

השנה  יערך  איפ"א  של  העולמי  הפועל  הועד  כנס 
במוסקבה ברוסיה בין התאריכים 16-21/09/08 הכנס 
על  במוסקבה   IZMAYLOVO ALFA HOTEL-ב יערך 
בסיס פנסיון מלא כולל השתתפות בסיורים, מופעים 

ונשפים מפוארים.
עלות השתתפות בכנס 650 יורו לא כולל הטיסות.

תוספת לאדם בחדר בודד 200 יורו.
ההרשמה באמצעות מזכירות איפ"א עד 20/03/08.

בתום הכנס מארגן הסניף הרוסי שבוע ידידות שיכלול 
סיורים במוסקבה כולל שיט, סיורים בסנט-פטרסבורג 

ומופעים הכל על בסיס פנסיון מלא.
עלות למשתתף שבוע הידידות 950 יורו.

יסופסדו  הידידות  ובשבוע  העולמי  בכנס  משתתפים 
ב-100$ באם לא קיבלו סיבסוד בשנה שעברה.

בארצות  יהיו  הבאים  השנתיים  הרשמיים  הכנסים 
ב-2011  בפריז,  ב-2010  בטורקיה  ב-2009  הבאות: 
ברומניה, ב-2012 - הצענו לארח את הקונגרס העולמי 

של איפ"א בישראל.

כנסים בחו"ל בסניפים השונים

כנס לציון 50 שנה לסניף ליאז'-בבלגיה יערך בין -7  #

11/05/08 עלות השתתפות מלון + תוכניות הכנס 
400 יורו לא כולל הטיסה.

שבוע ידידות בברצלונה בין 02-07/08/08 במקביל   #

לתחרויות הקט-רגל הבינ"ל שיערכו במקום.
הרשמה   07-11/10/08 בין  ארה"ב  בקולרדו  כנס   #

עד 15/09/08 עלות השתתפות כ-400$ לא כולל 
טיסות.

חגיגות לציון 25 שנה לסניף קפריסין מאורגנות ע"י   #

 .20-28/10/08 התאריכים  בין  הקפריסאי  הסניף 
הכנס כולל גם שיט לישראל ו-2 לילות בארץ.

הסניף הישראלי יסייע כמובן למשתתפי הכנס במהלך הסיור 
בישראל. ניתן להשתתף בכנס גם ללא שיט לישראל.

עלות השתתפות ללא השיט לישראל 600 יורו לא כולל 
טיסה.

עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

ץ ו ח י  ר ש ק

משלחות איפ"א יוצאות לחו"ל בשנת ��00

מספר החברים תאריך עזיבהתאריך הגעההמדינה
 במשלחת

)כולל יו"ר וסגן(
12יונייונייוון

3.8.0810.8.0812טורקיה
12.8.0819.8.0812הונגריה

21.8.0828.8.0812טטרסטאן
30.6.087.7.0812רומניה

2.9.089.9.0812אוקראינה
7.7.0814.7.0812רוסיה )מוסקבה(

26.8.082.9.0812פולין

אירוח משלחות איפ"א בישראל בשנת ��00

כמות החברים תאריך עזיבהתאריך הגעההמדינה
במשלחת

10.6.0817.6.0812טורקיה
27.3.083.4.0812הונגריה

10.11.0817.11.0812טטרסטאן
12נובמברנובמבררומניה

7.4.0814.4.0812אוקראינה
27.10.083.11.0812מוסקבה

13.5.0820.5.0812פולין
12נובמברנובמבריוון

מדינות נוספות
נמשכים מגעים לקיום חילופי משלחות עם מדינות נוספות לרבות   #

ספרד, פורטוגל, קרואטיה, בולגריה, ארה"ב, איטליה וצ'כיה. התקבל 
אישור עיקרוני מהסניף הבריטי.

לייעל את תהליך בחירת  כל משלחת תמנה 12 חברים. על מנת   #

כולל  המשלחות  לכלל  אחת  הגרלה  לבצע  הוחלט  המשתתפים 
עתודה.
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חצי  בסיס  על  ההשתתפות   ,30/06/08 עד  הרשמה 
פנסיון וכוללת מופעים, סיורים ונשף סיום.

פעילים  שוטרים  מפגש  מארגן  האיטלקי  הסניף 
בוונציה בן התאריכים 8-15/06/08 ההשתתפות במדי 
סיור  לניידות  מידי ערב  יצורפו  משטרה המשתתפים 

של המשטרה.
טיסה  למעט  ואירועים  ארוחות  מלון,  הכוללת  עלות 

היא 625 יורו.
לחברי  מיוחד  שייט  האיטלקי  הסניף  מארגן  בנוסף 
ייצא  השייט   13-20/07/08 התאריכים  בין  איפ"א 
מטרייסט ויעבור באנקונה, סנטוריני, מיקונוס, אתונה, 

קורפו, דוברובניק וחזרה לטרייסט.
עלות למשתתף לא כולל טיסות היא בין 650-880 יורו 

ובנוסף מס בעלות 115 יורו.

כנס הנוער הבינלאומי

בין  באוסטרליה  השנה  ייערך  הבי"ל  הנוער  כנס 
התאריכים 20/07/08-04/08/08.

)כ-890$(  אוסטרלי  דולר  כ-1,100  עלות השתתפות 
לא כולל טיסות.

יבחרו   15-17 גילאי  איפ"א  חברי  של  בנים/בנות   3
בועדת מיון.

כל התשלום אמור להיות מועבר לסניף האוסטרלי עד 
.20/05/08

הבי"ל  הנוער  כנס  את  לארח  הצענו   2009 בשנת 
בישראל, ההצעה תובא לאישור בכנס העולמי שיערך 

השנה.

ארועי ספורט בינ"ל

השנה  גם  מתוכננות  בינלאומיות  רגל  קט  תחרויות 
באיטליה, ספרד, הולנד ואנגליה.

התחרויות  מאותן  באחת  תייצג  ישראל  סניף  את 
הקבוצה שתזכה בטורניר המוקדם בישראל זאת עפ"י 

תכנון של רכזת הספורט.
גולף  תחרות  בפולין,  סקי  תחרות  מתוכננות  בנוסף 
ראלי  בקרואטיה,  שיט  ותחרות  אפריקה,  בדרום 
תחרות  וכן  בהונגריה  ירי  תחרות  בצרפת,  אופנועים 

פרשי משטרה.

סמינרים מקצועיים

כמידי שנה מארגנת איפ"א סמינרים מקצועיים בנושאי 
עניין המשותפים למשטרות במדינות השונות.

הסמינרים בשפה האנגלית יהיו כדלקמן:

10-14/03/08 הסמינר  בין  ויערך  ביעוד המשטרה  שיעסוק  סמינר   #

ידון גם באתגרי המשטרה שת"פ בינ"ל. לסמינר זה יהיה המשך בין 
06-10/10/08 ויעסוק בהדרכה וחינוך של שוטרים בהתאמה ליעוד.

סמינר שיעסוק באלימות מונעת מדחפים מיניים כנגד ילדים ייערך   #

בין 05-09/05/08  בסמינר יוצגו ממצאים ומחקרים בנושא והוא ידון 
בציפיות מהמשטרה בתחום זה.

יערך  אירופה  מזרח  בארצות  מאורגנת  בפשיעה  שיעסוק  סמינר   #

זו מציבה בפני  ויעסוק באתגרים שתופעה  בין בין 02-06/06/08  
המשטרה והצורך בשת"פ בי"ל בין גורמי משטרה ומשפט להתמודד 

עימה.
סמינר שיעסוק בסמים חוקיים ולא חוקיים, יערך בין 11-15/08/08   #

הסמינר מיועד להשתתפות של שוטרים צעירים עד גיל 35.
סמינר שיעסוק באסלאם יערך בין 25-29/08/08 וידון גם באסלאם   #

וטרור.
ע"י  תסובסד  כמשתתפים  או  כמרצים  הנ"ל  בסמינרים  השתתפות 

איפ"א.
באוקטובר בעיר מנאוס בברזיל ייערך כנס שידון בנושא התמודדות עם 

תופעות השימוש
בסמים.

פרוייקטים נוספים

מאורגנים  לטיולים  חברים  הוצאת  של  הפרוייקט  ימשך  השנה  גם   #

להשגת  הארגון  של  לגודל  היתרון  ניצול  תוך   השונות  במדינות 
מחירים מוזלים.

חבר משתתף בטיול מאורגן יסובסד ב-100$ פעם אחת.  #

ימשך גם השנה הפרוייקט של חלופי חברים וארוח הדדי על בסיס   #

אישי.
העולמית  מהנשיאות  נציגים  לרבות  מחו"ל  אורחים  נזמין  השנה   #

להשתתף עימנו בכנס  הפעילים השנתי כך יתאפשר לפעילי איפ"א 
להיפגש עם בעלי תפקידים במדינות השונות.

ייבחנו נושאים נוספים במסגרת אירועי שנות ה-60 למדינה.  #

דסקים מתנדבים ומזכירות

תודתי לחברי וועדת קשרי החוץ על שיתוף הפעולה הפורה ולמזכירות 
איפ"א ובמיוחד למנכ"ל דוד אילוז, מנהלת הלשכה ליז משולם, ומזכירת 

קשרי חוץ ליאת.
תודה מיוחדת לחברים המתנדבים בדסקים השונים המאפשרים קיום 

הפעילות הברוכה בתחום הבי"ל.
בהמשך  זאת  נוספים  במתנדבים  שורותינו  את  חזקנו  לאחרונה 

לפרסומים קודמים.
להשתלב  היכולים  זרות  שפות  דוברי  מתנדבים  לנו  דרושים  עדיין 
בדסקים ולסייע הן בקשרים עם המדינות השונות והן באירוח החברים 

מחו"ל בארץ.



50 שנים לאיפ"א איטליה
אורי בראל ראש דסק איטליה

השנה החולפת, 2007, נחגגה על ידי סניף איטליה כשנת היובל.
שהיו  לקריאות,  בנפולי  עירונית  משטרה  אנשי  מספר  נענו  ב-1957 
באותה עת, להתארגנות השוטרים בארגון החדש, שאך זה הוקם. הם 
ריכזו סביבם אנשים מגופי משטרה נוספים, שאושרו באותה עת כבעלי 
באיטליה  הנקראים  האש  מכבי  )לדוגמא,  בארגון  חברים  להיות  זכות 

שוטרי האש(, וביחד נסעו ברחבי איטליה והפיצו את בשורת הארגון.
היובל נחגג בקונגרס ה-16 של הסניף בנוכחות כאלף מחברי הסניף 

האיטלקי וקומץ אורחים מכל העולם, כולל ניו-זילנד, רוסיה וישראל.

�1           מרץ 2007

הוא המועד  הקונגרס  האיטלקי:  הסניף  פי תקנון  על 
בו נבחרת ומוחלפת הנשיאות, הבחירות הן לרשימת 
המוגשות  יותר  או  שתיים  מתוך  מושלמת,  מועמדים 

כמועמדות.
במהלך  התקיימו  והבחירות  עצמו  הקונגרס  דיוני 
יומיים מתוך הכנס, שבמסגרתם אורחי הכנס המשיכו 
בטיוליהם בסביבה המדהימה של החוף המזרחי של 
המיצר  על  השולטת  מסינה  העיר  מן  סיציליה,  האי 
המחבר ליבשת ועד לסירקוזה בפינתו הדרום מזרחית 
של האי. הסביבה המתאפיינת בשרידים ארכיאולוגיים 
ובהם תיאטרון החצוב כולו בסלע. אתרים  מרשימים 
ובהם  המשתתפים  לביקור  זכו  נוספים  מפורסמים 
העיירה המדהימה טאורמינה וכן כמובן גם הר הגעש 
השטח משתנים  ופני  פעיל,  אטנה  הגעש  הר  אטנה. 
בהר  ביקור  דומה  אין  ולכן,  לבה,  התפרצות  כל  עם 

היום לביקור לפני שנים ספורות.
באירוע המוני שנחגג בבסיליקה של  נפתח  הקונגרס 
אצ'יראלה וכלל מצעד דגלים של הנציגים המשתתפים 
ושל מחוזות איטליה וכן גם את ברכתו של בישוף האזור 
אשר כיבד את הטקס בנוכחותו, האיטלקים מייחסים 

לאקט זה ולמקום הכינוס חשיבות רבה.
טיפוסיים:  אירועים  במספר  נחוג  הקונגרס  סיום 
החלפת תשורות, צילומי המשתתפים ובעיקר: הצגת 
הנשיאות החדשה שבראשה נשיאה המשרתת כמנהלת 

בית כלא.
במחצית חודש דצמבר 2007, ערכתי ביקור פרטי יחד 

עם רעייתי באתונה, יוון.
ארכיאולוגיים.  באתרים  ביקורים  הנסיעה,  מטרת 
אתונה  משטרת  תחנת  הצבאי,  היהודי,  מוזיאונים: 
לא  הטברנות  של  מקומם  וכמובן  נוספות  וערים 

נפקד.
ע"י  מכובדת  פנים  קבלת  לכבודי  נערכה  היתר,  בין 
נשיא איפ"א אתונה, מר יאניס קרפטקיס, אשר התמנה 
חג  לקראת  איפ"א,  חברי  ומספר  לתפקידו  לאחרונה 

המולד במלון "אקרופול" באתונה.
ואף  רבה  התעניינות  הנשיא  גילה  שיחתנו,  במהלך 
במסגרת  ביקור,  לעריכת  מפורטת  תוכנית  ביקש 
חילופי משלחות. תשומת ליבו הופנתה לכך כי בארצנו 
קיימים מקומות ואתרים רבים המקודשים לנצרות וכל 
מר  הימים,  משכבר  חברי  של  ובעידודו  בניצוחו  זאת 

קריטוס ג'וג'וס, עוזרו הנאמן של הנשיא.
אני חייב לציין כי זכיתי לאירוח חם ולבבי וכולי תקווה, 
שבמהלך 2008 נארח בפעם הראשונה משלחת איפ"א 

מיוון.

אורי בראל, מימין, בכנס באיטליה



ביקור ביוון
אבי בן-בסט, ראש דסק צרפת בלגיה

ב-3.12.07 יצאה קבוצת שוטרים וגמלאים חברי איפ"א 
לטיול מאורגן בתאילנד.

באמצעות  השורה  מן  אזרחים  עם  שולבה  הקבוצה 
חברת הנסיעות אשת טורס.

מקסימים,  נופים  ראינו  מרהיבים,  במקומות  טיילנו 
יום  לכבוד  בחגיגות  וצפינו  המלך  בארמון  ביקרנו 
הולדתו, שנחוג ע"י התאילנדים הסוגדים למלך. בכל 
אחידה שבה  לבשו תלבושת  כולם  הגענו  אליו  מקום 

המלך הופיע מדי פעם בפני האזרחים - צהוב/ ורוד.
בכל מקום ופינה שהגענו וחשבנו שהיא הנידחת ביותר, 

תלויה תמונה מעוטרת בזרי פרחים ומעליה קטורת.
של  לסבסוד  זכו  והגמלאים  השוטרים  הקבוצה  אנשי 

איפ"א בסך של 100 דולר לכל חבר.
איפ"א,  וחבר  גמלאי  הוא  גם  במדריך  זכינו  זה  בטיול 
אלי קוצ'י, שידע ודקלם את כל ההיסטוריה של תאילנד 
ולקח אותנו למקומות מדהימים ועוצרי נשימה. גילינו 

עם צנוע ומחייך אשר מקבל יפה את התיירים.
ראשון"    - מ-בט  אהבה  "תאילנד  אומרים  לחינם  לא 

)בט - כסף תאילנדי(
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במחצית חודש דצמבר 2007, ערכתי ביקור פרטי יחד 
עם רעייתי באתונה, יוון.

ארכיאולוגיים.  באתרים  ביקורים  הנסיעה,  מטרת 
אתונה  משטרת  תחנת  הצבאי,  היהודי,  מוזיאונים: 
לא  הטברנות  של  מקומם  וכמובן  נוספות  וערים 

נפקד.
ע"י  מכובדת  פנים  קבלת  לכבודי  נערכה  היתר,  בין 
נשיא איפ"א אתונה, מר יאניס קרפטקיס, אשר התמנה 
חג  לקראת  איפ"א,  חברי  ומספר  לתפקידו  לאחרונה 

המולד במלון "אקרופול" באתונה.
ואף  רבה  התעניינות  הנשיא  גילה  שיחתנו,  במהלך 
במסגרת  ביקור,  לעריכת  מפורטת  תוכנית  ביקש 
חילופי משלחות. תשומת ליבו הופנתה לכך כי בארצנו 
קיימים מקומות ואתרים רבים המקודשים לנצרות וכל 
מר  הימים,  משכבר  חברי  של  ובעידודו  בניצוחו  זאת 

קריטוס ג'וג'וס, עוזרו הנאמן של הנשיא.
אני חייב לציין כי זכיתי לאירוח חם ולבבי וכולי תקווה, 
שבמהלך 2008 נארח בפעם הראשונה משלחת איפ"א 

מיוון.

מתאילנד באהבה
כהן שולמית יו"ר סניף מטא"ר ירושלים



אחד מהיעדים של איפ"א הינו טיפוח והרחבת הקשר הבין לאומי של 
חבריה בעולם.

ואינן  בהיקפן  מצומצמות  הינן  איפ"א  של  הרשמיות  המשלחות 
מאפשרות צירופם של בן/ת הזוג.

כדי לאפשר הרחבת שורות אלו ולתת הזדמנות לכל אלה שמעוניינים 
לטייל בחו"ל, יזמנו טיול מאורגן בהונגריה למשך שבוע ימים בשיתוף 
פעולה עם סניף איפ"א המקומי שלקחה על עצמם את הכנת התוכנית, 
ילוו את הקבוצה ויערכו מפגשים עם חברי איפ"א מקומיים במהלך ימי 

הטיול.
התוכנית המוצעת הינה מגוונת וכוללת בתוכה את האתרים המתויירים 

והיפים ביותר בהונגריה.

המחיר כולל:
טיסה סדירה בחברה ההונגרית מאלב, מיסי נמל, היטלי ביטחון ודלק, 
מלא)3  פנסיון  בסיס  על  אירוח  טובה,  תיירות  בדרגת  מלון  בתי   2
ארוחות, לרוב במסעדות המפורסמות בטעמן(, ערב פולקלור בשיתוף 
ונוח,  ממוזג  אוטובוס  הטיול,  כל  לאורך  מודרכים  סיורים  המארחים, 

תשר לנותני שירותים בחו"ל ומלווה קבוצה מקומי.

טיול מאורגן להונגריה
אלכס זלקוביץ , רכז הנסיעות

)מחיר   1200$  - לילות   7 ימים,  ל-8  הטיול  עלות 
משוער, יתכנו שינויים( לאדם בחדר זוגי.

תוספת לאדם בודד בחדר 30%.
המועדים המומלצים ע"י המארחים: 10-17/6/08, -17

22-29/7/08 ,15-22/7/08 ,24/6/08
ההרשמה לקבוצות בלבד אצל יו"ר הסניפים, מינימום 

משתתפים בקבוצה 45 איש
מועדי ההרשמה עד ולא יאוחר מ-15.4.08

נשיאות  מהשנה  גם  הקודמת,  העבודה  בשנת  כמו 
 $  100 עד  לחו"ל  מאורגנים  טיולים  תסבסד  איפ"א 
השנתי  השי  את  לנצל  החברים  יוכלו  בנוסף  לנוסע, 
"כנפי- איפ"א בעת רכישת חבילת תיור בחברת  של 
משק" בשווי של 500 ₪ כחלק המעלות הכוללת וכל 
זאת לאחר קבלת הנחות ומחירי מבצע שיהיו תקפים 

במועד סגירת העסקה.
משמעות הדבר, הוזלת העלות הכוללת בכ-900 ₪.

מצ"ב תוכנית הטיול עם פירוט העלויות בכל יום.
מאחלים לכל המשתתפים טיול מהנה.
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עלויותפרוט הפעילותיום

הגעה לשדה התעופה ונסיעה לעיר בלטון פורד | התמקמות במלון אנה בללהג'
ארוחת צהריים בצ'ופק - בסיס אימונים מרכזי

מפגש עם חברי איפ"א - עובדי המשרד הבינלאומי
ביקור באתרים החשובים בעיר בלטון - פורד וסיור פנורמי | חזרה למלון

ארוחת ערב בעיר במסעדת " החבית" עם חברי איפ"א מקומיים.

ארוחת צהריים - 5 יורו
ארוחת ערב - 15 יורו
סה"כ ליום - 20 יורו

09:00-07:00 ארוחת בוקר במלוןד'
נסיעה לעיר ג'ור דרך העיר פננוהלמה | ביקור בכנסיית האבות

ארוחת צהריים בג'ור במסעדת קריסטל 
סיור פנורמי בעיר ג'ור בלווית חברי איפ"א מקומיים

ארוחת ערב

כניסה לאתרים - 5 יורו
ארוחת צהריים - 5 יורו

ארוחת ערב - 20 יורו
סה"כ ליום - 30 יורו

10:00-07:00 ארוחת בוקרה'
נסיעה לעיר ווספרמ | סיור פנורמי של בוקר

13:00 - קבלת פנים בעיר מג'חזה ע"י ראש העיר
ארוחת צהריים בשיטת בופה

15:00 נסיעה לעיר הרנד - ביקור במוזיאון מיני פקטורה, ויקטוריה - חנות מותגים
קפה של אחה"צ בקפה אפאדיוש

18:00 - חזרה למלון

הרנד  במלון  ערב  ארוחת 
- 10 יורו

ארוחת צהריים - 10 יורו
ארוחת ערב - 15 יורו

סה"כ ליום 35 יורו

09:00-07:00 ארוחת בוקרו'
נסיעה לעיר קסטהיי

10:30 ביקור בארמון פשטאטיקש
13:00-12:00 ארוחת צהריים

נסיעה להביז )אזור מעיינות המרפא(
17:00-14:00 רחצה במעיינות המרפא - טו-פורדו

18:00 - ארוחת ערב בעיר סיגליגט במרתף אסטרהאזי לרבות תוכנית

אומנותית פולקלורית ארמון 
- 10 יורו

ארוחת צהריים - 15 יורו
ארוחת ערב - 20 יורו

סה"כ - 45 יורו

09:00-07:00 ארוחת בוקרשבת
10:00 - נסיעה לכיוון העיר בודפשט

11:00 - ביקור בעיר סקשפהרוואר
13:30 - ארוחת צהריים

שייט באגם ולנדאי - טו | הגעה למלון קינגס - בבודפשט
ארוחת ערב במלון

ארוחת צהריים - 20 יורו
ארוחת ערב - 20 יורו

סה"כ - 40 יורו

09:00-07:00 ארוחת בוקרא'
נסיעה לפארק קינצמ' לתצוגת רכיבה על סוסים

ארוחת צהריים ונסיעה חזרה לעיר בודפשט
19:00ארוחת ערב במרתף יין בבודהפוק

תצוגה - 25 יורו
ארוחת צהריים - 15 יורו

ארוחת ערב - 20יורו
סה"כ - 60 יורו

09:00-07:00 ארוחת בוקרב'
ביקור ביחידת הכוננות הארצית | ארוחת צהריים עם המארחים חברי איפ"א

אחה"צ טיול רגלי בגבעת קלרט | ביקור בארמון בודה אטרקציוס וזמן חופשי לקניות
ארוחת ערב

ארוחת צהריים - 5 יורו
ארוחת ערב - 25 יורו

כניסה לאתרים - 15 יורו
סה"כ - 40 יורו

ארוחת בוקרג'
סיור פנורמי של בוקר בבודפשט הבירה | כיכר הגיבורים, הפארק הגדול, הפרלמנט

13:30 - ארוחת צהריים באובודה במסעדת שיפוש
זמן חופשי ואפשרות לקניות וחזרה הביתה

ארוחת צהריים - 25 יורו
סה"כ ליום 25 יורו
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במהלך שנת 2008, נעשה מאמץ להרחיב את מעגל היעדים למשלחות 
ועדת  באמצעות  איפ"א,  נשיאות  המשלחות.  מספר  והגדלת  איפ"א 
קשרי חוץ וראשי הדסקים, פועלים מול סניפי איפ"א בעולם, שעדיין לא 

יצרו עם סניף ישראל קשרי גומלין וחילופי משלחות.
הוצאת  במסגרת  הפעילויות  מגוון  את  ולפתח  להמשיך  מגמה  ישנה 

חברי איפ"א ובנות זוגם לטיולים מאורגנים בסבסוד של 100$:
הסבסוד יינתן ליעדים שייקבעו ע"י נשיאות איפ"א, עפ"י תוכניות של   #

זוגם בקבוצות מאורגנות של איפ"א  ובנות  רכז הנסיעות לבודדים 
בלבד.

הסבסוד יינתן פעם אחת בשנה, ליעד אחד בלבד.  #

ויפורסמו באתר  ההרשמה באמצעות פניה לחברות שיזכו במכרז   #

האינטרנט, בביטאוני איפ"א וביחידות המשטרה ע"ג כרזות.
להלן תשובות לשאלות נפוצות בנושא משלחות לחו"ל:

מה מטרת המשלחת?
איפ"א  סניף  את  לייצג  הינה  איפ"א  משלחות  של  העיקרית  המטרה 
של  שונות  מערכות  להכיר  ישראל,  ומדינת  ישראל  משטרת  ישראל, 
משטרות שונות ברחבי העולם, ליצור קשרים עם חברי איפ"א מהעולם 

ומעבר לכך, גם לבלות, לראות ולהכיר מקומות ואנשים חדשים.

כמה אנשים יצאו בכל משלחת?
כל משלחת תמנה בין 10 ל-12 חברי איפ"א. )במידה ובוטלה משלחת 
והחברים זכו בהגרלה, יצאו 12 חברים(. מבין חברי כל משלחת יצאו 
יו"ר משלחת, סגן יו"ר משלחת, מתורגמן וחברי איפ"א העולים בהגרלה 

המתבצעת בין כל הנרשמים.

לכמה זמן טסה המשלחת?
המשלחת יוצאת לתקופה של 8 ימים/ 7 לילות.

כמה עולה לצאת למשלחת?
עלות היציאה למשלחת הינה עבור כרטיס הטיסה בלבד, עפ"י הצעות 
הסכם  לאיפ"א  יש  איתה  מהחברה  יקבל  איפ"א  שמשרד  המחיר 
עבור  איפ"א מקבלת מראש  מזכירות  )את הצעת המחיר  התקשרות 
קבוצת המשלחת בטיסה סדירה(. הסניף המארח מממן את כל שהות 

החברים במשלחת )מלבד הוצאות אישיות(.

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

חבר איפ"א החבר, לפחות שנה אחת באיפ"א.  .1
חבר שלא יצא כלל בעבר למשלחת איפ"א.  .2

מי לא יכול לצאת למשלחת איפ"א?
חבר איפ"א שעדיין לא מלאה לו שנת חברות באיפ"א.  .1

חבר שיצא למשלחת איפ"א בעבר.  .2
במידה וחבר איפ"א העונה על 2 הקריטריונים ליציאה למשלחת אך   .3
הינו מוגבל מבחינה פיסית-גופנית או כל מגבלה אחרת היכולה לעכב 
ע"י  תיבדק  כשירותו  שהיא,  דרך  בכל  המשלחת  לחברי  להפריע  או 

ועדת קשרי חוץ שתאשר או תפסול את יציאתו כחבר משלחת.

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

שצוינו  הקריטריונים  לשני  העונה  איפ"א  חבר  כל 
רשאי  מהתפקידים,  לאחד  מתאים  הינו  כי  והחושב 
המתאים  הטופס  באמצעות  מועמדותו  את  להגיש 
ובהמלצתה  חוץ  קשרי  ועדת  ע"י  תידון  ומועמדותו 

תאושר ע"י נשיאות איפ"א.

איך נרשמים?
למלא  למשלחת  לצאת  המעוניין  איפ"א  חבר  כל  על 
איפ"א'  במשלחת  השתתפות  'בקשת  טופס  את 
מתורגמן  או  יו"ר  סגן  או  כיו"ר  לצאת  המעוניין  וכל 
מועמדות  'טופס  הטופס  את  למלא  עליו  במשלחת, 

לתפקיד יו"ר/סגן/מתורגמן למשלחת'.
את הטפסים יש למלא במלואם ולשלוח לפקס מספר: 

03-6833442
אחד  טופס  על  מועמדות  להגיש  ראשי  מועמד  כל 
המשלחות  לכל  להגרלה  יוכנס  ושמו  המשלחות  לכל 
מיתר  מועמדותו  הראשונה  במשלחת  זכייתו  עם 
המשלחות תוסר ע"מ להגדיל סיכוייהם של החברים 

האחרים לזכות בהגרלה.

איפה משיגים את טפסי ההשתתפות 
במשלחת?

בארבעה  למצוא  ניתן  ההשתתפות  טפסי  את 
מקורות:

באתר איפ"א )טפסים להורדה(  .1
יו"ר סניף איפ"א  .2
מזכירות איפ"א  .3

איך ומי מחליט מי ייצא למשלחת?
כאמור, יש 2 קריטריונים ליציאה למשלחת. כל העונה 
על הקריטריונים הנ"ל יכול להיכנס להגרלה המתבצעת 
מספר שבועות לפני מועד היציאה למשלחת )מזכירות 
שלא  החברים  את  ומנפה  טופס  כל  בודקת  איפ"א 

זכאים להשתתף(.

כיצד מתבצע הליך ההגרלה?
)המצוין  למשלחת  ההרשמה  סגירת  מועד  לאחר 
לכל  להגרלה  זימון  נשלח  המשלחות(,  בפרסומי 

החברים שנרשמו.
להגרלה מוזמנים גם כל חברי ועדת קשרי חוץ, יועמ"ש 

איפ"א ומבקר איפ"א.
החברים  של  שמותיהם  את  מרכזת  איפ"א  מזכירות 
הזכאים המעוניינים להשתתף, מוסרת למבקר איפ"א 
לבדיקה ומכניסה פתקים עם שמות החברים לקופסא 

משלחות יוצאות וטיולים מאורגנים לשנת 2008 - עדכונים וקריטריונים
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עצמם  החברים  מוזמנים  השמות  פתקי  את  סגורה. 
להוציא מהקופסא.

מקופסת ההגרלה מוציאים את פתקי השמות כמספר 
חברי המשלחת )מלבד יו"ר' סגן יו"ר ומתורגמן( ועוד 
שעלו  לחברים  )מחליפים  כעתודה  שמות  פתקי   15

בהגרלה ואינם יכולים להשתתף מסיבתם האישית(.

איך יודעים אילו משלחות יוצאות ומתי?
מדיות   3 באמצעות  מפורסמות  איפ"א  משלחות 

עיקריות:
מדי  איפ"א  לחברי  הנשלחים  איפ"א  ביטאוני   .1

חודשיים.
ובהם  המשטרה  ליחידות  הנשלחים  פלקטים   .2

רשומים כל פרטי המשלחות.
באתר איפ"א.  .3

האם אפשר לצרף בן/ת זוג למשלחות איפ"א?
התשובה היא, לא! כאמור, משלחות היוצאות מטעם 
איפ"א הינן משלחות ייצוגיות היוצאות לייצג את סניף 
איפ"א ישראל, משטרת ישראל ומדינת ישראל. בנוסף, 
במהלך הביקור בסניפי העולם, כמו ביקור המשלחות 
שאין  במקומות  מבקרים  המשלחת  חברי  בארץ, 

ביכולתו של כל אזרח מן השורה להיכנס אליהם.

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

סבירה ובמגבלות הקיימות.

האם אפשר להיפרד מהמשלחת ולהאריך 
את השהות באותה מדינה?

הפרידה מהמשלחת תאושר רק ברגע בסיום שהותה 
במדינה המארחת ולא לפני!

אחריות  על  הינה  מדינה  באותה  השהות  הארכת 
על  יחתום  שהותו  להאריך  ירצה  אשר  חבר  המטייל. 
הצהרה כי הוא מודע לכך שאין לאיפ"א כל אחריות על 

המשך שהותו שם.

מה ההבדל בין שבוע ידידות למשלחת?
בשבוע ידידות מגיעים חברים מסניפים שונים בעולם 
- עלויות אירוח וטיסות בשבוע הידידות הינן על החבר. 
כרטיסי  ועלויות  הדדיות  בסיס  על  הינן  המשלחות 
טיסה הינן על החבר ועלויות האירוח הינן על חשבון 

הסניף המארח.

לתשומת לבכם:
כל התהליכים שהוזכרו מבוצעים בשקיפות ובשוויוניות בפיקוחו של   #

מבקר איפ"א, יועמ"ש איפ"א ומנכ"ל איפ"א.
בלבד  בה  המשתתפים  אחריות  על  הינה  במשלחת  ההשתתפות   #

כשירות מתאימה  על  יצהירו  בו  על מסמך  לחתום  יתבקשו  וע"כ, 
ליציאה  כשיר  הנ"ל  כי  רפואי  אישור  ולהציג  למשלחת  ליציאה 

למשלחת.
על כל חבר משלחת לבצע ביטוח רפואי ומטען באופן עצמאי דרך   #

ביטוח  כי  בזאת  ו/או חברת אשראי. מובהר  קופ"ח  ביטוח,  חברת 
המטען והבריאות הינו על אחריות הנוסע בלבד, וכי החבר נוסע על 

אחריותו בלבד.
כספים  הועברו  כאשר  למשלחת  יציאתו  את  לבטל  שמבקש  חבר   #

לחברת הנסיעות יחויב בדמי ביטול. שימו לב: חבר הבוחר לעשות 
ביטוח רפואי דרך חברת הנסיעות ומבקש לבטל את השתתפותו בגין 
בעיה רפואית לא צפויה שבעקבותיה נבצר ממנו לצאת למשלחת, 
עלות כרטיס הטיסה יוחזר במלואו למעט 50$ דמי הרישום, מומלץ 

לעשות ביטוח דרך חברת הנסיעות המארגנת.
)במידה  לכל המשלחות,  שניים  או  אחת  הגרלה  נקיים  אנו  השנה   #

ויהיו שינויים נודיעכם בהתאם(.
לפקודת   ₪ 500 ע"ס  שיק  להעביר  יתבקש  בהגרלה  שיזכה  חבר   #

איפ"א לתאריך יציאת המשלחת - דמי רצינות.
יעדי המשלחות והקריטריונים יפורסמו בביטאוני איפ"א, בפלקטים   #

בתחנות המשטרה ואצל יו"ר הסניפים.

ביקור הנשיא העולמי של איפ"א מייקל 
אודיסאוס במזכירות איפ"א ישראל
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דבר ראש המשלחת בקבלת פנים ברומניה
אפי מור, תנ"צ ראש מנהלת ההגירה

אנו, המשלחת הישראלית של שוטרי וגמלאי משטרת ישראל של איפ"א, 
שמחים להתארח באיפ"א רומניה.

מורשת שיתוף הפעולה והיחסים המעולים בין שוטרי משטרת ישראל 
של איפ"א לשוטרי רומניה היא עמוקה, שורשית ובעלת שם דבר, בעיקר 

בקרב שוטרי ומפקדי משטרת ישראל.
ברגע, שנודע לי אישית, שאני אצא למשלחת לרומניה - בכל השיחות 
שלי עם מפקדים ושוטרים, שהיו ברומניה במשלחת איפ"א, הם העלו 
על נס את היחס החם של המאחים הרומנים, הידועים בקבלת אורחים 

בסבר פנים יפות ובמתן תחושה משפחתית.
שלכם,  הפנים  בקבלת  כבר  הרגשנו  המשלחת  וחברי  אישית  אני  כך 

שאנו בני משפחה אצלכם.
תודה והרבה הערכה לכם, חברי הנכבדים.

וטוב  מדהים  פעולה  לשיתוף  היסוד  אבן  ביותר,  הטובה  ההוכחה  זו 
במערכת היחסים בין שוטרי משטרת ישראל לשוטרי משטרת רומניה 

של איפ"א ישראל-רומניה.
אנו, 15 חברי המשלחת של איפ"א ואני אישית מביאים לכם את ברכת 
העם הישראלי, מארצנו, ארץ הקודש. אנו מבטיחים לכם, שמשלחת זו 
ישראל,  ובעיקר במדינת  תשמש לכם כשגרירים של רצון טוב בעולם 

במשטרת ישראל ובמדינת ישראל.

סיכום משלחת איפ"א לרומניה
יצאנו למשלחת של איפ"א לרומניה באוקטובר 2007 
ישראל,  ישראל, משטרת  ימים כנציגי מדינת  לתשעה 

איפ"א ישראל.
היציאה במשלחת היא שליחות חשובה מאוד, שמטרתה 
העיקרית היא הידוק הקשר עם איפ"א רומניה ובכלל 

עם העם הרומני.
עברנו ביחד תקופה יפה ורבת חוויות, מהביקור בערי 

המדינה ועד לבילוי משותף, במשך 9 ימים.
שהייתנו  כל  במשך  יפות.  פנים  בסבר  התקבלנו 
רומניה  משטרת  רומניה,  איפ"א  נציגי  דאגו  ברומניה 
ונציגי המדינה להנעים את זמננו ולחשוף בפנינו את 

העבר, ההווה והתוכניות לעתיד של המדינה.
אני אישית כמפקד המשלחת וכקצין בכיר במשטרת 
ישראל, בשם המשלחת איפ"א ישראל ובשם משטרת 
ישראל נפעם מהיחס החם והמשפחתי שעטפו אותנו 
משטרת  נציגי  רומניה,  איפ"א  נציגי  שלנו,  המלווים 
בהרבה  לכם  מצדיע  רומניה.  ממשלת  ונציגי  רומניה 

הערכה הוקרה וגאווה.
עמיתנו,  ישראל,  איפ"א  לנציגי  ההערכה  על  תודה 

שבחרו בנו כנציגים למשלחת.
המשיכו במשימה זו על מנת לחזק ולהדק את הקשר 

עם המדינה ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות.

משלחת איפ"א ישראל ברומניה



חברי איפ"א נוסעים ונהנים
ליעל  למטרה  לו  שם  ומתחדש,  לומד  כארגון  איפ"א 
הקשורים  תהליכים  פישוט  הפנאי.  תרבות  ניצול  את 
אטרקטיביים  ובמחירים  וההזמנות  ההרשמה  לביצוע 
השווים לכל כיס בהסתמך על כוח הקנייה של ארגון 

גדול וחזק.
חברות  מס'  עם  ומתן  משא  נהלנו  זו  שנה  מתחילת 
בארץ  התיירות  בשוק  והמובילות  מהגדולות  תיירות 
כנפי-  " התיירות  חברת  עם  מכובד  להסכם  והגענו 

משק".
ואילך  שמעתה  ההסכם  של  המעשית  המשמעות 
הקשורים  השירותים  כל  את  לקבל  יוכלו  החברים 

לתרבות הפנאי כמפורט:
בארץ  ונופש  תיירות  נסיעות,  שירותי  ואספקת  ארגון 
ובחו"ל לחברי הארגון, משפחותיהם ולאורחיו, שירותי 
טיול  ימי  בינלאומיים,  כנסים  נסיעות, ספורט,  ביטוח 
פסטיבלים,  להצגות,  כרטיסים  משלימים,  ושירותים 
הטבות  מועדון  בניית  הופעות,  וקונצרטים,  סרטים 
לשעות הפנאי, אטרקציות, הנחות במסעדות, שירותי 
הנחות  מלון,  בבתי  ישראליות  בוקר  ארוחות  ספא, 
הנ"ל  כל  לניצול  ומתן אשראי  הלוואות  דלק,  בצריכת 

וכן הנחות משמעותיות בעסקאות ליסינג.
החברה תעמיד לרשות חברי הארגון במשרדיה מוקד 
הזמנות ושירות מיוחד ותקצה עובדים מיומנים למתן 
כן  כמו  קווי,  רב  טלפון  מספר  באמצעות  השירותים 
תקים אתר אינטרנט מיוחד שגם באמצעותו ניתן יהיה 

לבצע הזמנות ורכישות בכל ימות השנה.
יושבי  לכל  מרוכזים  והדרכה  עיון  ימי  תקיים  החברה 
את  בהרחבה  תפרסם  ובמקביל  הסניפים  ראש 

הפעילויות המיועדות לחברינו ולבני המשפחות.
נשיאות  השנה  גם  הקודמת,  העבודה  בשנת  כמו 
 ,100$ עד  לחו"ל  מאורגנים  טיולים  תסבסד  איפ"א 
בנוסף החברים יוכלו לנצל את השי השנתי של איפ"א 
בעת רכישת חבילות תיור בחברת "כנפי משק" בשווי 
לאחר  זאת  וכל  הכוללת  כחלק מהעלות   ₪ 500 של 
במועד  תקפים  שיהיו  מבצע  ומחירי  הנחות  קבלת 

סגירת העסקה.
שינויים  בו  וחלים  ביותר  דינאמי  הוא  התיירות  תחום 
ביותר,  הטובות  ברכישות  שתזכו  כדי  ולכן  עונתיים 

ממליץ בפניכם לעקוב אחרי הפרסומים השוטפים.
מאחל לכולנו ניצול חכם ומהנה של כלל הפעילות.

תחילתה של ידידות מופלאה
איפ"א  סניפי  בין  משלחות  חילופי  במסגרת  שעברה,  השנה  במהלך 
בעולם, ביקרה בארץ ד"ר צ'יקי מגדולנה בראש קבוצה מסניף המטה 

הארצי בהונגריה.
הגב' מגדולנה היא ד"ר לפסיכולוגיה, משרתת כקצינה בכירה, ומשמשת 

כראש המחלקה לאבחון הפסיכולוגי במקצועות המשטרה.
של  לנופיה  התוודעו  שבמהלכו  ימים  כשבוע  בארץ  שהתה  הקבוצה 
הארץ, להיסטוריה של עם ישראל, המפגש בין הדתות השונות, נפגשו 
לרבות  שכנינו  עם  היומיום  לחיי  ונחשפו  ישראלים,  איפ"א  חברי  עם 

מפגש התרבויות שבין העמים.
באמצעות  שוטף  קשר  על  צ'יקי  ד"ר  שומרת  לארצה,  שובה  מאז 

האינטרנט והטלפון.
וממחיש  מחזק  שרק  ביותר,  מרגש  מכתב  ממנה  נתקבל  לאחרונה, 
את החשיבות שאני מייחס לאירוח הקבוצות המגיעות לארץ, ואם אנו 
מצליחים לגרום לשינוי בתפיסת עולמם כלפי מדינת ישראל, הרי זהו 

שכרנו.
וכך היא כותבת: "ראינו כמה אתה משקיע, לא רק עבור איפ"א, אלא גם 

כדי להעמיק את החברות בין שני העמים.
לא  חוזר הביתה כאדם אחר,  אותך,  ושומע  כל אחד שמבקר אצלכם 
מסתכל  מכן,  ולאחר  התקשורת  באמצעי  שמשודר  מה  לכל  מאמין 

בעיניים אחרות על מדינת ישראל.
אותנו כבר אי אפשר להאכיל עם כל מיני 'לוקשים' שישראל כך וישראל 
אחרת, כי לנו - באמצעותך, ניתנה ההזדמנות לא רק להכיר את המדינה, 

אלא את ההיסטוריה שלה באופן יסודי ומעמיק וגם להבין אותה.
היו  גם  הם  שלך,  קולגות  הרבה  די  עם  בעצמי  נפגשתי  יודע,  אתה 
חביבים, אבל לא קיבלתי מאף אחד מהם כל כך הרבה כמו שקיבלתי 
ממך, כי אתה לא רק שעושה את תפקיד מלווה הקבוצה על הצד הטוב, 

אלא נתת לנו את כל לבבך.
בצורה  מבינים  דברים  מאוד  והרבה  אחרת,  כיום  חושבים  שאנו  וזה 
אז  איתנו,  נמצא  לא  אתה  אם  לך.  תודות  ובראשונה  בראש  שונה, 
ייחודיות, שומעים על  איזו מדינה עם הרבה תרבויות  רואים  אולי אנו 
ההיסטוריה שלה, על הדתות השונות בצמידות האחת לשנייה, אבל את 

השוני והמקשר ביניהן לעולם לא היינו מבינים...".
ולסיכום, אין בליבי ספק כי הגב' מגדולנה וחבריה לקבוצה משמשים 
כיום כשגרירים טובים למדינת ישראל, למשטרת ישראל ולאיפ"א, כל 
אחד במקומו הוא. אני סבור כי שביעות הרצון של אורחינו מהווה את 

העדות הטובה ביותר להשקעתנו, ובכך שכרנו.
תודתי נתונה לכל אלה אשר עמלו ולא חסכו בהוצאת התוכנית לאירוח 

הקבוצה מן הכוח אל הפועל.

אלכס זליקוביץ
רכז נסיעות
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בשנת  רובם  צעירים,  משוטרים  פניות  קיבלתי  האחרונים  בחודשים 
ביטאון  את  וביקשו  לאיפ"א  גיוסם  עם  שהצטרפו  הראשונה,  השרות 
איפ"א כבמה להחלפת דעות ותגובות. האמת היא, שהמקום הנכון הוא 
היוצא  ביטאון  דו-שיח.  וקיום  מיידית  תגובה  אינטרנט המאפשר  אתר 
לאור רק אחת לחודשיים וחצי איננו "הייד פארק" ועם זאת, יש יתרון 
לביטאון הנקרא על ידי 25,000 קוראים, לא כולם צעירים, חלקם גורמי 
חוץ, גמלאים, סוהרים, מתנדבים. הפעם ניתנה הבמה לדור הבא של 

משטרת ישראל.

מלחמה בפשיעה או התעסקות בשטויות?
גבי זמירין

מהמשטרה  נציגים  לבסיס  אלינו  הגיעו  הצבאי  שירותי  סיום  לקראת 
וניסו לעשות נפשות לגיוס למשטרה. הנציגים המנוסים לא ניסו לפתות 
האנושי  החומר  את  הכירו  הם  ובהטבות.  מעולים  שכר  בתנאי  אותנו 

הצעיר ובעל הרצון הטוב, וניגנו בדיוק על הנימה הנכונה.
נעניתי לאתגר. הלהיב אותי להילחם בפשע  למרות הלעג של חבריי, 
היצירתיות  ובשודדי הקשישים. התרגשתי לקראת  המאורגן, בבריונים 
ללבוש  להמשיך  שמחתי  מורכבים.  פשעים  בפענוח  ממני  שתידרש 

החיבה  את  למשוך  צורה  באיזושהי  רציתי  כי  מדים, 
שהפגינו כלפיי אזרחים בשעה שהייתי חייל סדיר, גם 

אל התקופה שלאחר השחרור.
לשרת  הספקתי  כבר  אבל  בקורס,  כרגע  אני  אמנם 
רבה,  שלי  האכזבה  מקומית.  משטרה  בתחנת  קצת 
ואני מעוניין לשתף את "שורות איפ"א" בהרגשה שלי. 
מעבר לכך, אין לי כלים כדי לבחון האם גם שוטרים 
בינינו  להחליף  נוהגים  איננו  כמוני.  חשים  אחרים 
השקפות. מהיכרותי את "שורות איפ"א" התרשמתי, 
שעיתון זה יכול לקשר בינינו, המגוייסים הטריים לשורות 
המשטרה, וכך אוכל לדעת אם אני היחיד שחושב כך, 

או שמא גם אחרים מחזיקים בדעות דומות.
או  חומריים  מתנאים  נובעת  אינה  שלי  האכזבה 
נוכחתי  הקצר,  שירותי  במהלך  ישראל.  ממשטרת 
לדעת, שהמשטרה מנוצלת לאכיפה של חוקים שאין 
סמים  בצרכני  "מטפלים"  אנו  דבר!  פשע  ובין  בינם 
בצו  מצוידים  מגיעים  אנו  נמוך.  בהיקף  בסוחרים  או 
להם  מחרימים  מהוגנים,  אנשים  של  לבתים  חיפוש 
את המחשב לקול מחאותיהם, ולוקחים אותו לבדיקה 
חנות  לפנות  הוזעקנו  תועבה.  חומר  בו  נמצא  האם 
לקראת צו הריסה, חנות שאמנם נבנתה באופן בלתי 
חוקי, אבל לפני 30 שנה, במקום נידח. תושבי המקום 
בו  זו! נשלחנו לבית  זקוקים לחנות  קיללו אותנו: הם 
נחשד צעיר בהפעלת תחנת רדיו פיראטית ולא מצאנו 

כלום.
הופתעתי לטובה כאשר נודע לי שמגיע לנו, השוטרים, 
ומתפלץ  העיתונים  את  קורא  אני  חינם.  יומי  עיתון 
יום  מידי  עלינו  הנוחת  החדשים  החוקים  שלל  לנוכח 
האם  הפוליטית.  הקשת  גוני  בכל  המחוקקים,  מאת 
שיצטרכו  אלה  הם  שאנו  לכך,  מודעים  הכנסת  חברי 
לאכוף את אותם חוקים? מדוע מוטל עלינו להתמודד 
עם "זוועות" כמו רוכבי אופניים נטולי קסדה? מעשנים 
במקומות ציבוריים או סופרמרקטים המחלקים שקיות 
ניילון בחינם? יש לנו משימות חשובות יותר. באם לא 
אי  אבל  בזוטות,  לעסוק  מקום  היה  פשיעה,  הייתה 
מעיני המשטרה  בראש  להעמיד את הפשיעה  אפשר 
ולהשתמש בשוטרים כפקחים וכוח אדם זול, למשימות 

שאינן בתוך קווי הפעולה המרכזיים.
הגעתי למשטרה מתוך רצון טוב לסייע ולתרום. לשם 
כך דחיתי )למשך מספר שנים( את לימודיי האקדמיים. 
לא הגעתי כדי לטפל בזוטות. בעתיד תנסה המשטרה, 
קרוב לודאי, לגייס שוטרים נוספים. יקשה על המשטרה 
לגייס כוח אדם איכותי אם אלו האתגרים המוצעים לו. 
בלבד.  בפשע  במלחמה  להתמקד  המשטרה  תפקיד 

אני סקרן לדעת אם גם אחרים חושבים כמוני.

ח ט ש ה מ ם  י ר ב ד מ
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ארכיון מורשת איפ"א ישראל
ד"ר ערן ישראל

החלק הראשון של פרוייקט מורשת איפ"א ישראל, הסתיים. נאספו כל 
וצילומים  ידי חברים  הצילומים מארכיון הארגון, צילומים שנשלחו על 
ישנים מאלבומים. הצילומים הישנים נסרקו בקפידה וכל החומר הנותן 
ביטוי ל-45 שנות פעילות הוכנס למאגר ממוחשב הנמצא במזכירות 

איפ"א.
למאגר יש גיבוי, כך שכל חומר הנכנס לארכיון, נשמר במקביל בשני 

מקומות שונים.
ולהעביר  באלבומיהם  לפשפש  הותיקים,  בעיקר  החברים,  לכל  פנינו 
גם  בארכיון  לשמור  ניתן  ותאריך.  הסבר  בליווי  מצולם,  חומר  אלינו 
פריטים אחרים, כמו תעודות, מסמכים ועוד. הארכיון יעמוד לרשות כל 

חבר איפ"א שיהיה מעוניין בכך, בתיאום עם מזכירות איפ"א.
לשולחים.  יוחזר  לא  )דיסקים(,  דיגיטאלית  אלינו במדיה  חומר המגיע 

צילומים או מסמכים היקרים לשולחיהם, יסרקו ויוחזרו לבעליהם.
ישמר  וכנסים,  משלחות  ביקורים,  אירועים,  שתיעוד  מבטיח  הארכיון 
לדורות הבאים. הצילום היום דיגיטאלי ולכל אחד יש מצלמה באמתחתו 
את  אלינו  להעביר  מוזמנים  ואתם  בדחיפות(  שיקנה  שאין  )ולמי 

החומרים, שלדעתכם, ראויים להישמר לעתיד.
בכוונתי להקדיש את אחד מביטאוני איפ"א הקרובים לתחום המורשת 

ולהפיק חוברת מורשת ואולי, ספר מורשת. דור המייסדים

בחירות לנשיאות איפ"א ��00

ת ש ר ו מ ן  ו י כ ר א
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כיום, כאשר רובנו נולדנו במדינת ישראל, קשה להבין כיצד אפשר להגר 
למקום חדש, לאחר טראומה נוראה, ללמוד את שפת המקום במהירות 
ולהשתתף בבניית מולדת חדשה, תוך מאמץ אישי יומיומי ונטילת חלק 

במאמץ לאומי.
נודלמן,  יעקב  של  חייו  סיפור  את  לקרוא  ראוי  זאת,  להבין  מנת  על 
השמונים.  שנות  תחילת  עד   1949 משנת  ישראל  במשטרת  ששירת 
סיפור מופלא של אדם אשר נולד בקראקוב שבפולין ב-1924, חי עם 
משפחתו הקטנה את החיים האופייניים ליהודים בפולין, דהיינו מבלי 
שמישהו מן הפולנים יניח להם לשכוח את יהדותם, ובהגיעו לגיל חמש 

עשרה חווה את מאורעות השואה מתחילתם ועד סופם.
יעקב הועבר עם משפחתו, כשנה לאחר כיבוש פולין ע"י גרמניה, לעיר 
בגטו  ואחותו  אמו  אביו,  הוא,  חיו  שם  לקראקוב,  הסמוכה  סונץ  נובי 
שהקימו הגרמנים. במהלך השנתיים שבין אוגוסט 1940 לאוגוסט 1942, 
התגוררה משפחתו בבית סבתו והוא עבד בעבודות כפייה ובהעמסת 
פחם. באוגוסט 1942, הופרד יעקב בכוח ממשפחתו, אשר שולחה ע"י 
הנאצים למחנה ההשמדה בלז'ץ. יעקב, כנער צעיר נשלח לבדו לגטו 
שהוקם בעיירה טרנוב, הסמוכה לנובי סונץ. לאחר ששהה בגטו כשנה, 
ללא כל קרוב משפחה ובתנאי מחייה קשים, שולח לאושוויץ, שם שהה 
מספר חודשים ואחר כך הועבר למחנה עבודה קטן בסמוך לאושויץ, 
עד  המוות'  ב'צעדת  הוצעד   1945 בינואר  פחם.  במכרה  הועבד  שם 
לצ'כיה ולאחר חמישה חודשים בהם צעד ממחנה למחנה בחורף הקר, 
הובא לגטו טרייזנשטט, שם שוחרר ע"י הרוסים ב-5 מאי 45', כאשר 

משקלו לא עלה על 45 ק"ג.
כבחור צעיר, שהבין במהרה כי משפחתו אבדה בשואה, החליט לעלות 
צריכים  יהודים  וכי  ארצו  אינה  פולין  כי  שהבין  מאחר  ישראל,  לארץ 
לחיות במדינתם ולא להסתמך על מצב רוחם של עמים אחרים. בשנת 
47' עלה לארץ במסגרת גרעין עלייה. גם בשלב זה לא תמו תלאותיו 
והבריטים היגלו אותו ואת שאר העולים באונייה 'לטרון' לקפריסין, שם 

שהה מספר חודשים.
השנייה,  אחותו  את  גילה  להפתעתו,  בה,  לישראל,  שהגיע  לאחר 
שהצליחה המלט לרוסיה לפני הכיבוש הנאצי את פולין, נשלח יעקב 
תושבי  בין  שניטשו  העזים  בקרבות  השתתף  בקיבוץ  נגבה.  לקיבוץ 

נגבה לצבא המצרי ובפעם הראשונה חש יעקב כי יש 
לו יכולת מענה והגנה אל מול אויבים. לאחר המלחמה 
עבר יעקב עם הגרעין שלו לצפון הארץ והיה בין מקימי 

קיבוץ מגידו.
להתגורר  ועבר  בקיבוץ  מקומו  את  מצא  לא  יעקב 
בקריירה  והחל  למשטרה  התגייס  שם  בירושלים, 
ליווה  השונים  בתפקידיו  אירועים.  רצופת  משטרתית 
ישראל:  מדינת  של  ההיסטוריה  את  נודלמן  יעקב 
בתחילת דרכו שירת במשמר הגבול בהר טוב שבבית 
שמש ולאחר מכן בירושלים והשתתף בהגנת פרוזדור 
השתתף,  מכן  לאחר  ערבים.  ממסתננים  ירושלים 
במהלך  הסדר,  בשמירת  בירושלים,  סיור  כקצין 
ההפגנות נגד השילומים מגרמניה, למרות היותו ניצול 
בפיזור  שעסקו  הכוחות  בראש  עמד  בהמשך,  שואה. 
הפגנות ה'שבת' של החרדים, ההפגנות הסוערות של 
וכן  ירושלים  מזרח  ערביי  ושל  השחורים'  ה'פנתרים 
בהפגנות הסוערות שליוו את בואו של הנרי קיסינג'ר 
לירושלים לאחר מלחמת יום הכיפורים. בשתי הפגנות 
בכל  שוטריו  בראש  שעמד  כמי  ונודע  בינוני  נפצע 

אירוע.
שנות  של  בירושלים  סיור  לשכת  כראש  שימש  יעקב 
ע"י  שבוצעו  רבים  טרור  מפיגועי  שסבלה  השבעים, 
כוחות  על  לפקד  גם  זכה  אולם  אש"פ  של  חוליות 
ששמרו על הסדר בבואו של אנואר סאדאת לירושלים. 
81' בדרגת סגן  ישראל בשנת  יעקב פרש ממשטרת 
ניצב ובתפקידו האחרון שימש כראש ענף סיור במחוז 

הדרומי.
לצד התפקידים התובעניים שמילא במשטרת ישראל, 
רעייתו,  לשוש,  נישא  משפחה.  נודלמן  יעקב  הקים 
היום  נתן, משרת  הבכור,  ילדים.  שלושה  להם  ונולדו 
רפ"ק,  בדרגת  ישראל  במשטרת  המבצעים  באגף 
לאחר קריירה ארוכה גם בצה"ל, רונית, בתו, עובדת 
משרת  הצעיר,  בנו  ואני,  התחבורה  במשרד  בכירה 

בצה"ל באגף התכנון בדרגת סא"ל.
יעקב חי כיום בירושלים לצד רעייתו, עוסק בציור ואף 

הציג מספר תערוכות ונהנה מנכדותיו הקטנות.
אדם עניו וצנוע, המשמש עד היום מודל לילדיו ושימש 
מודל לפקודיו במשטרה, מהווה הוכחה חיה לתקומת 
ישראל לאחר השואה הנוראה. סנ"צ )גימ.( יעקב נודלמן 
מהווה דוגמא ליכולת לאסוף את שברי החיים, לבחור 
כיוון חדש, להתגבר על כל הקשיים במקום החדש אליו 
הגיע ולשרת את מדינת ישראל, תוך הקמת דור חדש, 
המהווה את התשובה הניצחת לניסיון הנאצי להשמיד 

את כל היהודים באשר הם.

ם י נ ו ש א ר ת  נ י פ
מצעדת המוות ללשכת הסיור בירושלים



חגיגות תרבות איפ"א 2008 לרגל 
45 שנה לאיפ"א ו-60 שנה למדינת 

ישראל
יהושע לויה רכז תרבות ארצי 

בתום אסיפת הפעילים השנתית בה התקבלה תמיכת 
יו"ר סניפים וחברי נשיאות לחזק את פעילות התרבות 
הארצית, לאור ההצלחה באירועי תרבות 2007 במופע 

שהתקיים בהיכל התרבות בת"א.
הדבר בא לידי ביטוי בקיצוץ תקציב תרבות בסניפים, 
ביטוי  לידי  בא  ארצי, שהשנה  תרבות  תקציב  לטובת 
ע"י הגדלת התקציב פי 3, וזזאת כדי לפעול לשביעות 

רצון חברי איפ"א ובני משפחותיהם.
אין  ואיכותית.  שונה  תהיה  התרבות  פעילות  השנה, 
רצון  ושביעות  רבה  להנאה  תביא  זו  שפעילות  ספק, 
הנשיאות,  בין  הקשר  לחיזוק  רבות  ותתרום  החברים 

הפעילים וחברי הארגון.
פעילות התרבות לשנה הבאה תהיה מגוונת ובמתכונת 
מחוזית, כולל פעילות של אטרקציות וכרטיסים מוזלים 

למתקני מים ושעשועים למיניהם ותרבות הפנאי.
השירותים  כל  את  שתתן  חברה,  במסגרת  זאת  כל 
לחברי איפ"א ובני משפחותיהם, עפ"י תוכנית שתופץ 
יו"ר  האינטרנט,  אתר  באמצעות:  החברים  לכלל 
סניפים, פלקטים בכל תחנות המשטרה, בדיוור ישיר 

בביטאון איפ"א לכל החברים.
מופע  יהיה  מרץ  בחודש  שיתקיים  הראשון  האירוע 
תרבות שיכלול הופעה אומנותית, הזמר אביהו מדינה, 
צהרים  ארוחת  הראשונה,  מהשורה  סטנדאפיסט 

והפתעות נוספות.
להלן מועדי האירועים:

13.03.08 - אולמי גני הצבי אשקלון
17.03.08 - אולמי סאן רויאל ראשל"צ )תאריך נוסף(

18.03.08 - אולמי גני הצבי אשקלון
מכלל  ייהנו  זוגן  ובנות  איפ"א  שחברי  מעוניינים  אנו 
יו"ר הסניפים  האירועים. הוזמנו לישיבה מקדימה כל 
הפליירים  והפצת  התוכנית  ולפרט  להסביר  כדי 

והכרטיסים.
לאירוע בהיכל  גדולים בדומה  אירועים   5 יופקו  בקיץ 
יתקיימו  האירועים  ב-2007.  אביב,  בתל  התרבות 

בחודשים יוני-יולי בירושלים, בת"א
בחיפה, אזור הדרום, טבריה. פרטים בהמשך.
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רכז תרבות
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התחברות

יצאנו לדרך עם תוכנית התחברות. חיבור סניפי איפ"א למשטרת ישראל 
ולפריסה הטריטוריאלית של המחוזות, מג"ב ושב"ס.

הוא החזרת קשרי העבודה עם  הנוכחית  היעד המרכזי של הנשיאות 
פיקוד משטרת ישראל.

הארצי,  הפעילים  בכנס  שעלו  ולנושאים  הנשיאות  להחלטת  בהמשך 
יצאנו לדרך.

המחוז הראשון שנכנס לתהליך הוא מחוז המרכז. נערכה פגישה של 
סגן נשיא איפ"א יעקב שובל, רכז התקשורת ד"ר ערן ישראל וכותב 
שורות אלו, עם סממ"ז מרכז תנ"ץ מאיר בוקובזה. בפגישה סקר 
למשטרת  איפ"א  בין  הגומלין  ויחסי  איפ"א  מבנה  את  הנשיא  סגן 
ראש  יושבי  בין  קשר  חוסר  כמו,  המרכזיות  הבעיות  והוצגו  ישראל 
בתכנון  הצורך  הגמלאים,  מסניפי  נתק  המקומי,  לפיקוד  הסניפים 
משותף וקביעת תוכנית עבודה שנתית. כל תוכנית עבודה ברמת 
תחנה, מרחב או מחוז, יחייבו צרוף השוטרים שאינם חברי איפ"א 

לארגון.

ידי  הסניפים החזקים בעולם, הם אלו המנוהלים על 

הניהול  רבים  בסניפים  המקומי.  המשטרה  פיקוד 

סניפים  בראש  סגנו.  או  המפכ"ל  ידי  על  מתבצע 

בכירים.  וקצינים  מחוזות  מפקדי  עומדים  מקומיים 

ביחד  ומקומיים, מתנהלים  בינלאומיים  איפ"א  אירועי 

עם המשטרה המקומית.

פיקוד  מעורבות  ללא  שוטרים,  ארגון  לנהל  ניתן  לא 

יש  אישי,  בסיס  על  בכל הפעילויות שאינן  המשטרה. 

צורך במעורבות פיקודית, תחת היעד של שירות הפנים 

לשוטר. איפ"א הוא ארגון תומך שוטר ובאמצעותו ניתן 

בעולם,  אחרות  במשטרות  מקצועיים  סיורים  לבצע 

השתתפות בכנסים, סמינרים, שימוש בדירות איפ"א 

בסיבסוד,  לחו"ל  מאורגנות  קבוצות  הוצאת  בעולם, 

בארץ  ספורט  ותחרויות  בטורנירים  השתתפות 

בתחום  בינלאומיות  בתחרויות  השתתפות  ובעולם, 

הצילום, כתיבה ועוד.

אורי אסף
רכז סניפים

פורום סגנים בראשות סממ"ז מרכז תת ניצב מאיר בוקובזה

סניפים
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סממ"ז מרכז הציג את הערכות המחוז בתחום שירות 
הפנים לשוטר והקשר עם הגמלאים. בכל תחנה נקבע 
צוות שרות עם יעדים ותוכנית עבודה. כל תחנה אף 

נמדדת בתחום זה.
ההצעה שסוכמה ואיתה נצא לדרך עם מחוז מרכז היא 
שילוב יושבי ראש הסניפים של איפ"א בצוותי השירות 
של התחנות, הסממ"ז ירכז את כלל העבודה, כאשר 
בשלב הראשון יקבעו תוכניות עבודה, שיוצגו לסממ"ז 

ויוחלט לגבי אירועים גדולים ברמת מרחב או מחוז.
עם  לפגישה  הצטרף  מרכז,  ממ"ז  מור  ניסים  ניצב 
ברכתו  ונתן את  וברעיון  בגישה  והוא תומך  הסממ"ז 

לתחילת העבודה.
סגן  ידי  על  סגנים של הסממ"ז  לפורום  הוצג  הנושא 
כך  אלו,  שורות  וכותב  התקשורת  רכז  איפ"א,  נשיא 

שכל התחנות והמרחבים שותפו בתוכנית ויהיו שותפים ליישום.

במצב הקיים, מעט מאוד שוטרים בשרות, השתתפו בבחירות האחרונות 

ואף מפקד בכיר לא הציע את מועמדותו לניהול סניף איפ"א. אנו מקווים 

שההערכות החדשה תשנה את רמת המעורבות של מפקדים ואיפ"א 

תחזור להיות שותף מלא לפעילות משטרת ישראל.

דומים  במפגשים  נתחיל  ובמקביל  לדרך  יצא  מרכז  במחוז  הפיילוט 

במחוזות האחרים, כולל מג"ב ושב"ס.

אנו מקווים שלתהליך הזה תהיה השפעה רבה על הפעילות בסניפים, 

ידי  על  הפעילות  כלל  וריכוז  מפקדים  מעורבות  הגמלאים,  כולל 

סממ"זים. צרוף שוטרים שאינם חברי איפ"א לארגון. בסופו של דבר 

מעורבות,  איכותי,  שירות  שיקבל  איפ"א,  חבר  יהיה  הגדול  המרוויח 

יוכל  גדול, מהם  שירותים  סל  ובמקביל,  היחידה  ברמת  והווי  פעילות 

לבחור את המתאימים לו ברמה האישית.

ישיבת עבודה ותיאום עם סממ"ז מרכז בהשתתפות סגן נשיא 
איפ"א, רכז סניפים, רכז תקשורת



פעילות סניף דלית אל כרמל/עוספיא
עיסמי פואז - יו"ר סניף דלית אל כרמל/עוספיא

בתאריך 22.12.07 נערך ערב הוקרה וחלוקת שי לרגל חג הקורבן לעדה 
הדרוזית בסניף דלית-עוספיא.

בהשתתפות כשמונים חברים ובנות זוגם וכן נכחו: נציג איגוד הגמלאים, 
נציג מהעירייה, ואחראי על הגזברות באיפ"א אשר ברך אותם בברכת 

חג שמח בשם נשיא איפ"א.
ברצוני להודות לנשיא ולמנכ"ל על תרומתם להצלחת הערב

בא לשכונה בחור חדש
בני רשף-פירשט, יו"ר גמלאי איפ"א הרצלייה - כפר סבא

בהרהורי הראשונים חשבתי לתומי לשלוח איגרת זו בצנעה אליך, אבל 
מהר מאד משכתי את מחשבתי מכך מתוך ידיעה ברורה בעשיית עוול 

לאלה מחברי היו"ר סניפים שדעתם בדברים שאומר חקוקים בסלע.
ברוך בואך מר לוי נפתלי, למה השתהית כל כך בדרכך אלינו זאת ועוד 
כאשר אנו יושבי הראש שלך חיכינו לך בזרועות פתוחות האם אבדה לך 

הדרך? ואנו היינו כצאן ללא רועה.
בשתי הפגישות שלך עימנו ניצת הקשר המיוחל לשיתוף פעולה, ידענו 
שאבנו  ממנו  בחומרים  שנפערו  בסדקים  הגולל  לסתום  בא  שאתה 
השנים,  במשך  העשייה  במלאכת  בקרבנו  שהתדלדלו  הרצונות  את 
חדור  הינך  כי  הרגשנו  אלינו,  דבריך  בפתיחת  שלנו.  העמיתים  למען 
מרץ להזריק בנו את חיצי המוטיבציה ולהוליך אותנו לפעילות סדירה 
ומתוכננת כי אתה אפוף חזון ותשוקה להכניס אותנו להילוך גבוה יותר 

למעשים טובים.
בעשיית  בבטחה  בו  לנוע  שאפשר  המיוחל  הנתיב  את  בפנינו  לסלול 
עבודתנו נאמנה, להשיל מאיתנו את החלודה ולהטמיע בכל נימי נפשנו 
של  הגמלאי  הוא  הלוא  הזולת  למען  לתרום  שתכליתה  השאיפה  את 

איפ"א.
חזרתם  עליו  משפט  הסניפים  פעילי  בין  משותפת  לפעילות  לחבור 

מספר רב של פעמים.
וקשוב  זמין  שהוא  איש  נמצא  שבה  כתובת  שיש  היא,  נפלאה  תחושה 
להאזין ובהרבה סובלנות וסבלנות תוך מתן מענה הולם לספקות וחששות 

המתעוררות לעיתים בעיסוק היומיומי באוכלוסיית גמלאי איפ"א.
מר לוי נפתלי, בתחילת דרכך עימנו יהיה לך קצת קשה איתנו כי יש 
בנו פירורי מרור שמחפשים מוצא החוצה וטבעי לחלוטין, שאתה הוא 
המטרה לחצי המרור הללו, תצטרך לחפש פתרונות כנראה בחלונות 

הגבוהים של איפ"א.
את  זה  מקרוב  להכיר  הסניפים  יו"ר  לנו  מאפשרות  העבודה  פגישות 
שנרכש  בניסיוננו  רעהו  את  איש  להפרות  הצעה,  דעה,  להחליף  זה, 
טוב  אז  הסניפים  בין  משותפת  לפעילות  לחבור  שלנו  בפעילויות 

מאוחר מאשר אף פעם לא
תהא לנו לרועה נאמן ותנהיג אותנו למעשים טובים, אנו מחזקים את 
ידיך ומאחלים לך מעומק לב, פעילות עניפה וברוכה כי לא קלה היא 

מלאכה זו שנטלת עליך.

גמלאי נצרת בירדן
חברי מועדון הגמלאים של נצרת עילית, מוצאים לנכון 
להביע את תודתנו והערכתנו למנהל המועדון בנצרת 

עילית, מר שלום בר טוב,
התאריכים  בין  לאילת  בטיולנו  הרבגוני  פועלו  על 

.18/11/07-22/11/07
את  להביא  וכוחו  ממרצו  פעל  טוב  בר  שלום  מר 

הקבוצה לידי חוויה
רבה  ודאגה  באילת,  ובאירועים  בטיולים  רגילה  בלתי 

לקבוצה בהיותנו
בביקור בפטרה בירדן.

הרגשנו כי יש על מי לסמוך ויש למי לפנות, לכל צרכינו 
ומבוקשנו.

פועלו הינו דוגמא ליחס אוהד, מרנין ומרגש.
כל יוזמותיו הביאו לברכה לקבוצה, תוך אהבה, גיבוש ונועם.

חלוקת שי לסניף גמלאי איפ"א לכיש
אמזלג פרוספר, יו"ר סניף לכיש גמלאים

במשך חודש נובמבר 2007 חולק שי לכל גמלאי איפ"א 
לכיש. השי כלל ערכת ווק + מגבת גדולה.

ברצוני להודות על שיתוף הפעולה מצד: מנכ"ל איפ"א 
ומזכירות  לוי  נפתלי  מר  גמלאים  רכז  אילוז,  דוד  מר 

הסניף.
כמו כן לפעילים אשר עמלו ועזרו בחלוקת השי לחברי 
איפ"א גמלאים כדלקמן: פרג' וייצמן, בן שבת כרמלה, 

סביון משה, ימין אברה, אלקסלסי נסים ומשה כהן.

יום כיף לחברי איפ"א גמלאי לכיש 
במלון נירוונה ים המלח

אמזלג פרוספר, יו"ר סניף לכיש גמלאים
בתאריך 08/12/07 נערך יום כיף לחברי איפ"א ובני/ות 

הזוג במלון נירוונה בים המלח.
ביום זה השתתפו 42 זוגות אשר נהנו מאד מהבילוי על 

בסיס הכול כלול.
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מר  איפ"א  מנכ"ל  לעשייה:  לשותפים  להודות  ברצוני 
דוד אילוז, רכזת הספורט גברת גל שרון, רכז גמלאים 
מר נפתלי לוי ומזכירות הסניף ולנבחר ציבור מר פרג' 

וייצמן.

יום מורשת משטרת רחובות 
וגמלאיה ששרתו בתחנה 
לדורותיה, בחסות מפקד 

התחנה,סנ"צ יוסי בכר
שלמה טיפטי, יו"ר סניף איפ"א, יבנה רחובות

סניף  איפ"א  גמלאי   31 יצאנו   7/11/07 בתאריך 
ליום  בהווה,  שוטרי התחנה  עם  ביחד  רבתי  השפלה 
מורשת בבית הספר לשוטרים )מלמ"ש( בקרית אתא. 
הטיול היה מרשים ומרגש. מפגש בין הגמלאים, סיור 
צהריים  ארוחת  לדורותיה,  ישראל  משטרת  במוזיאון 

וסיור בגן הנדיב בזיכרון יעקב.

ט"ו בשבט  במועדון גמלאי איפ"א 
כרמיאל 

אברהם  חיון, חבר במועדון איפ"א  כרמיאל
הזמין   באן,   אהרון   כרמיאל,  איפ"א  מועדון   יו"ר  
במפגש   להשתתף   המועדון,  חברי  כל  את  אישית 

מיוחד לרגל חג ט"ו בשבט.
לברך  והגיעו  להזמנה  נענו  המועדון   חברי  מרבית 
עליו  ולהתברך. החברים הסבו לשולחן החג שנערמו 

פירות העונה, עוגיות, יין ושתייה  חמה וקרה.
הכיבוד  על  ובירך  החברים  את   בירך  המועדון   יו"ר 
לפעילויות  מצטרפת   זו,  מחווה  החג.  כמסורת  

חברתיות ומפגשים מהנים אחרים, שיזם  אהרון  באן  
לגיבוש החברים.  ועל כך ראוי הוא  להערכה.

"מכתב לגילוי נאות"
פארס עאדל יו"ר גמלאי איפ"א גליל עליון א'

מכתבי זה מתייחס לכנס הפעילים שנערך בים המלח 
בתאריך 14.12.07.

לפי מיטב הבנתי הכנס היה אמור להיות חגיגי ובמטרה 
לאשר את החלטת הנשיאות לגבי ניצול התקציב ולאשר 
שנוצרה  האווירה  אולם   .2008 לשנת  התקציב  את 
באולם, בעקבות ההחלטות שנתקבלו בנשיאות בת"א 
בכנס,השתנו,  למעשה  הלכה  להתקבל  אמורים  והיו 
את  לכתוב  ולמערכת,  לעצמי  חובה  מצאתי  ולכן 

המכתב הנ"ל.
הסניפים  ויו"ר  הנשיאות  חברי  כאחד,  כולנו  אנחנו 

אשר  טרנר,  יעקב  מר  איפ"א  לנשיא  והגיבוי  הכבוד  את  לתת  חייבים 
תרם 50 שנה מחייו לטובת מערכת הביטחון, הן בתפקידים האזרחיים 
שהוא נושא בהם היום, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי בכנס, כאשר חלק 
מיו"ר הסניפים התקומם על אופן קבלת ההחלטות וביצוען, ולא נלקח 
גיבו את  לצערי הרב חלק מחברי הנשיאות  בחשבון תוצאתן בשטח, 

המתקוממים בצעדיהם הלא ראויים.
אני קורא לאותו קומץ קטן של יו"ר סניפי איפ"א, אשר ניסו לטרפד את 
תוכניותיו של הנשיא מר יעקב טרנר, בהעברת התקציב, לחזור לשפיותם 
נגיע לאותו מצב לפני הבחירות של  ושיתחילו לקחת אחריות, אחרת 
הנשיאות הנוכחית, כאשר מינו מפרק זמני לאיפ"א, בגלל ניהול כושל 

של חלק מחברי הנשיאות אשר היו אחראים באותה תקופה.
ימצא אוזן קשבת מחברי הנשיאות הנוגעים  זה  כולי תקווה שמכתבי 
טובתה  את  מעייניהם  בראש  ולראות  הסניפים,  יו"ר  וחבריי  בדבר 

וניהולה של המערכת בצורה נאותה.

ערב הצדעה לשוטרי אשקלון
סנ"צ חיים בלומנפלד, מפקד תחנת אשקלון

בתאריך 17/1/08 ערכה תחנת אשקלון ערב הצדעה לבני/ בנות הזוג 
כחלק מטיפוח השוטר ומשפחתו.

אבקש להביע הערכה עמוקה על סיוע איפ"א במימון האירוע לחברי 
הארגון דבר אשר אפשר את הצלחת האירוע

בתקווה להמשך פעילות פורייה.

סיכום שנת 2007 סניף השפלה
יושבי ראש גמלאי סניף שפלה רבתי שלום שמעון, שלמה טיפטי, 

שלום גורנו
בתאריך, 17.1.08 במסעדת גן הוורדים בראשל"צ, נערך סיכום שנת 

פעילות 2007 סניף השפלה.
בסיכום נכחו מנכ"ל איפ"א מר דוד אילוז, מנכ"ל איגוד הגמלאים מר 
חיים שרעבי, יושבי ראש סניף שפלה רבתי שלום שמעון, שלמה טיפטי, 
שלום ג'ורנו, והפעילים הרצל בן דוד, שמעון אוליאל, אדי בן שושן, רוזה 

חודיר וייס, ובני הזוג.
שלום שמעון פתח את ישיבת הסיכום באזכור חברינו מנחם עובדיה 

ז"ל ובדברי ברכה לכל הנוכחים וחלוקת שי לנשות הפעילים.
דברי ברכה נשאו מנכ"ל איגוד הגמלאים מר חיים שרעבי ומנכ"ל איפ"א 
איפ"א.  לבין  הגמלאים  איגוד  בין  הפעולה  שיתוף  על  אילוז  דוד  מר 
במעמד זה מנכ"ל האיגוד העניק לאלמנתו של חברינו מנחם עובדיה 

ז"ל אלבום תמונות של המנוח.

סיכום פעילות הסניף לשנת ��00:

נערכו ע"י סניף השפלה חמישה נופשונים:
דן  א. בתאריכים 4-8.2.07, 11-15.2.07 בשני מחזורי נופש במלון 

פנורמה ובמלון מג'יק פאלס באילת.
ב. בתאריכים 11-14.3.07, 18-21.3.07 בשני מחזורים נופש במלון 

נירוונה בים המלח.
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ג. בתאריכים 29.4.07 - 2.5.07 נופש במלון גולדן טוליפ בטבריה.
ד. בתאריכים 18.11.07 - 21.11.07 נופש במלון לגונה באילת.

נערכו � ימי כיף:
בירושלים  מורשת  סיור  טיול  מחזורים  בשני   8-9.5.07 בתאריך  א. 

מטעם איפ"א.
ב. בתאריך 25.6.07 יום כיף מטעם קרנות השוטרים בכפר הנופש 

בנעורים.
ג. בתאריך 29.7.07 מופע ענק בהיכל התרבות מטעם איפ"א )אביהו 

מדינה,שלום אסייג, שימי תבורי(.
ד. בתאריך 14-15.8.07 בשני מחזורים סיור לילי בירושלים.

נווה  איפ"א במרחצאות  בריאות מטעם  יום   25.12.07 בתאריך  ה. 
מדבר בנגב.

השנה נערכו שני נשפים:
א. נשף פורים בתאריך 4.3.07 באולמי סאן רויאל בראשל"צ בסבסוד 

האיגוד.
ב. נשף חנוכה בתאריך 5.12.07 באולם סאן רויאל בראשל"צ בסבסוד 

האיגוד ואיפ"א.

פעילות נוספת של הסניף:
א. במשך שנת 2007 הצטרפו 13 חברים חדשים לסניף.

ב. טיפלנו ב-15 בקשות הלוואות מטעם קרנות השוטרים.
מטעם  נזקקים  לגמלאים   ?3,000 בסך  מצוקה  מענקי   5 ניתנו  ג. 

האיגוד.
ד. ביקרנו 10 גמלאים המאושפזים בבתי חולים וניתן להם שי מטעם 

האיגוד ואיפ"א.
ה. ערכנו 24 ביקורי נחום אבלים.

אין ספק שפעילות סניף השפלה הן של האיגוד והן של איפ"א, הייתה 
ברוכה למען רווחתם של הגמלאים בתקווה שהשנה הנוכחית תעלה על 

קודמתה בפעילות הסניף.

יצחק שרון ז"ל - קווים לדמותו של חבר
אריה קרמר, יו"ר גמלאי איפ"א סניף קריות

בסוף חודש דצמבר 2007, נפרד מאיתנו, לעולמים חבר טוב ומוערך 
- יצחק שרון ז"ל.

סבל,  לב, ממנה  וקשה במחלת  ארוך  לאחר מאבק  נפטר  ז"ל,  יצחק 
אשר קטפה אותו מבנינו בטרם עת.

לאחר  כסייר.  תחילה   ,1964 בשנת  החל  המשטרתית  הקריירה  את 
שורה ארוכה של תפקידים מבצעיים בסיור ובתנועה, סיים את שירותו 

בחייל, כתובע בבמי"ש לתעבורה.
במהלך שירותו במשטרה ולאורך כל הדרך הוא הוכיח אמינות ומסירות 
למשטרה ולתפקידים שביצע. מעל לכל, הפגין חברות אמיתית, נועם 

הליכות ועזרה לזולת.
גם לאחר פרישתו,המשיך לשרת את חבריו השוטרים והגמלאים, כחלק 

מצוות הקרנות במחוז הצפוני.
בשנים אחרונות, נאלץ לפרוש בכדי שיוכל להתמודד עם מחלתו.

כל גמלאי הקריות וממקומות נוספים, שהכרנו, חיבבנו 

והערכנו את חברנו, יצחק שרון ז"ל, מרכינים לזכרו את 

ראשינו. אבד לנו חבר. יהי זכרו ברוך.

תחנת חיפה מארחת קצין בכיר 
במשטרת הפרלמנט הגרמני 

)בונדסטאג( בברלין

רפ"ק פהמי חלבי

נתבקשנו על ידי רכזת אירוח איפ"א ישראל, ענת ביבר, 

.)Peter Schmittat( .לארח את מר פטר שמידטאט

שונים  במקומות  ביקורים  לאחר  אלינו  הגיע  פיטר 

בראש  לביקור  וכהמשך  אילת  מצדה,  כולל  בארץ, 

הנקרה, עכו והסביבה התארח בתחנת חיפה.

פיטר התקבל ע"י כותב שורות אלו, יו"ר סניף איפ"א 

בחיפה ולאחר מכן הגיע למפקדת העיר של המשמר 

האזרחי בחיפה בעין הים.

במקומות  סיור  החל  הים,  בעין  קצרה  שהות  לאחר 

מזכיר   - אברהם  חיימוביץ'  מר  בליווי  אטרקטיביים 

הסניף ומר אלי לפלר - ס' יו"ר הסניף.

ההעפלה  במוזיאון  היה  האורח  של  הראשון  ביקורו 

נהנה  פיטר  אנגלית.  דוברת  מקומית,  מדריכה  בליווי 

בצוללת  מהביקור  במיוחד  והתלהב  מההדרכה 

שבמוזיאון.

לאחר שסיימנו את הביקור במוזיאון, המשכנו למושבה 

הגרמנית, תוך הדגשה שבעבר היווה מקום זה מושב 

לטמפלרים בארץ.

מכאן המשכנו לטיילת לואי ולרחוב יפה נוף והשקפנו 

על הגנים הבהאיים ועל הנוף המהמם של העיר חיפה 

בשעות הערב המוקדמות.

לאחר מספר צילומים, המשכנו לרכבל העליון בסטלה 

מאריס ולמנוחת קפה קלה ומשם למסעדת מקסים, 

הוזמנה  האורח,  בקשת  ולפי  הכרמל  חוף  שבקרבת 

ארוחת ערב מזרחית.

הפרטי  ברכבנו  פיטר  את  ליווינו  הארוחה  בסיום 

עוספיה  שבכפר  "אלמנזול"  ההארחה  בבית  ללינה 

לא   ,22:00 בשעה  שנפרדנו  לפני,  הכרמל.  עיר   -

שכחנו לתאם טלפונית עם חבר איפ"א, אשר מתגורר 

בסביבה, שיפגוש את האורח למחרת היום וילווה אותו 

בהמשך.

נפרדנו באיחולים להמשך מהנה וטיסה נעימה ובטוחה, 

תוך הבעת תקווה למפגש נוסף בביקורו הבא.
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מועדון לנשות שוטרים וסוהרים 
בעיר הכרמל
נאסר נאסראלדין

בעיר  הוקם  משטרה,  תומכי  הארגונים  כל  בשיתוף 
הכרמל מועדון לנשות שוטרים וסוהרים, בנוכחות 150 

נשים, פעילות, גמלאיות ואלמנות.
המועדון הוקם ביוזמת כותב שורות אלה ובסיוע ראש 
עיר הכרמל, מנהל המתנ"ס, איפ"א, נשות השוטרים 

ואיגוד הגמלאים.
השתתפו בחנוכת המועדון, נציגי איגוד הגמלאים, נציג 

איפ"א, נציג ראש העיר ומנהל המתנ"ס.
המועדון ישמש את נשות השוטרים מכלל הארגונים, 
שכולות.  ומשפחות  אלמנות  וגמלאים,  פעילים 
ותרבותית,  הפעילות במועדון תכלול עשיה חברתית 
הרצאות  לימודיים,  סיורים  לנזקקים,  ועזרה  כיף  ימי 

שונות, חינוך מבוגרים ועוד.
לנשות  מועדון  שנפתח  בישראל,  הראשונה  הפעם  זו 
על  כאחראית  הדרוזי.  במגזר  והסוהרים  השוטרים 

המועדון נבחרה הגברת נבאל אלזיר.
להקמת  וסייע  חלק  שנטל  מי  לכל  להודות  ברצוני 
מיוחדת  תודה  הפתיחה.  ערב  הפקת  ועל  המועדון 

לגברת יעל קפיטולניק על תרומתה.

נשות סניף דליה עוספיא מסיירות 
בירושלים

נאסר נאסרלדין 
דליה- סניף  של  לימודי  סיור  נערך   27.1.08 בתאריך 

עוספיא בירושלים.
הסיור התחיל במיני ישראל וארוחת בוקר, לאחר מכן 
יו"ר  עם  ומפגש  הדרכה  כולל  ישראל  בכנסת  ביקור 
באירוח.  אותנו  שכבדה  איציק,  דליה  הגברת  הכנסת 
לאחר מכן נערך ביקור ביד ושם, כולל הדרכה מרתקת 
לעמוד  יתקשו  המבוגרות  שהנשים  חששנו  ומרגשת. 

ולמדו  התרגשו  סיירו,  הנשים  אך  ושם,  ביד  בעיקר  הגופני,  במאמץ 
ובסיום ארוחת צהריים באוניברסיטה העברית.

חברי  שכולות,  ומשפחות  אלמנות,  חברים/ות   52 בסיור  השתתפו 
הארגון.

הסיור היה מעניין ומרתק, במיוחד לנשים, שחלקן לא ביקרו בירושלים 
מעולם, בוודאי לא בכנסת וביד ושם.

להצלחת הסיור תרמו ארגון השוטרים הבינלאומי, עמותת הכומתות 
הירוקות של מג"ב. ומג"ב ירושלים שלווה אותנו משך הסיור.

יו"ר הסניף מר פואד עיסמי והחברים שהשתתפו  תודה בשמי ובשם 
בסיור.

ולאחר מאמצים משותפים של מנכ"ל איפ"א, כותב שורות  סוף סוף 
באירוע  נפתח  לוי,  דוד  מר  המקומי,  הסניף  יו"ר  של  וכמובן  אלה 

גמלאי מרחב השפלה בנופש במלון "לגונה" 
באילת

נסראלדין נאסר
אחראי על הגזברות
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חגיגי ומכובד, סניף איפ"א בבית שמש, הכולל משרד מרווח ומועדון 
לחברים.

ובנוכחות סגן הנשיא,  צוינה באירוע רב משתתפים  פתיחת המועדון 
המנכ"ל, נציגי עיריית בית שמש, יו"ר איגוד המתנ"סים בעיר, מר הוד 

גדנקין והגב' ציפי פרץ.
נציג  מטעם  וברכות  חנוכה  נרות  הדלקת  טקס  גם  כלל  האירוע 

הציבור.
ועמל לפתיחת המועדון,  לכל מי שתרם  לב  הודו מקרב  איפ"א  נציגי 
לגמלאי  רק  השייך  מועדון  )הוא  פעילותו  ותכני  בהיקפו  ייחודי  שהוא 
לידי  מביא  שהוא  בכך  ייחודו  הגמלאים(.  לאיגוד  משותף  ולא  איפ"א 
ביטוי את שיתוף הפעולה בין כלל גמלאי בית שמש עם גמלאי איפ"א 

והפעולות יתבצעו במשותף.
המתנ"ס  מנהלי  פרץ,  ציפי  ולגב'  גדנקן  הוד  למר  מיוחדות  ברכות 

המקומי אשר נכונותם ותרומתם הרבה סייעו לפתיחת 

המועדון.

תודה מיוחדת מגיעה ליו"ר הסניף מר דוד לוי ולעוזרים 

יו"ר הסניף אלי איטח, דני עזרן מזכיר  הנאמנים, סגן 

הסניף ומר ששון יעקב.

המועדון נמצא במרכז הקהילתי "פסגות השבע" בדרך 

יום,  מדי  לחברים  פתוח  והוא  שמש  בבית   21 רבין 

בשעות הבוקר ופעמיים בשבוע גם אחה"צ.

הפעולות היזומות יפורסמו בעיתון המקומי וכן ישלחו 

לבלות  ואילך  מעתה  מוזמנים  אשר  לחברים  הודעות 

את שעות הפנאי שלהם במסגרת המועדון המפואר.

מועדון חברים בסניף ירושלים בית שמש
יוסי לביא - רכז גמלאים

יוסי לביא
רכז גמלאים ירושלים, 

מרכז וש"י
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מר חלבי נזיה יו"ר סניף מג"ב ירושלים מונה כנציג מג"ב בנשיאות. בהזדמנות זו 
הנשיאות נפרדה מקודמו דני דהן לרגל פרישתו לגמלאות. )דני דהן לא נכח בישיבה(.
נשיא איפ"א מעניק למר חלבי נזיה יו"ר סניף מג"ב ירושלים מקבל תעודת הוקרה 
מנשיא איפ"א לאור הערכה על פעילותו בגיוס כ-1�0 שוטרים לאיפ"א בפרק זמן 
להערכה  וזכה  נזיה  חלבי  מר  של  ביוזמתו  שהחל  גיוס  פרוייקט  כשבועיים.  של 
יו"ר  זו תהווה מודל לחיקוי בקרב  רבה מנשיאות איפ"א. אנו תקווה שפעילותו 
סניפי איפ"א. לאות הוקרה הוענק לו סוף שבוע זוגי לאור הצלחת פרוייקט הגיוס.

א " פ י א ת  ו ש ד ח

אהרונוביץ  מר   - אהרונוביץ  איציק  מר  איפ"א(  )חבר  הכנסת  חבר  ביקור 
סקירה  קיבל  זו  בפגישה  איפ"א.  נשיא   - יעקב  טרנר  מר  עם  לפגישה  זומן 
ופעילותו.  הארגון  להכרת  הנשיאות  חברי  עם  מפגשים  וקיים  הארגון  על 

נשיא איפ"א מר יעקב טרנר - מעניק מגן ותעודת הוקרה לעו"ד אשר אקסלרד 
לו  הודה  סיום תפקידו מסיבות תקנוניות. הנשיא  לרגל  איפ"א הקודם  יועמ"ש 
נשיאות. חברי  השתתפו  זה  במעמד  המקצועי.  השירות  על  הנשיאות  בשם 

עו"ד  החדש  ליועמ"ש  מינוי  תעודת  מעניק   - טרנר  יעקב  מר  איפ"א  נשיא 
בתפקידו. הצלחה  בברכת  איפ"א  נשיאות  בשם  אותו  בירך  הנשיא  קנת.  חיים 



ם ו ל י צ ת  ו ר ח ת

תחרות הצילום 
הסתיימה

גיליון  מדי  לחשוף  נשתדל  אנחנו 
. הפעם  בולט בתחרות  משתתף 
ההדרכה  מבסיס  זיו  אמנון  סנ"ץ 
של מג"ב בבית חורון, שהעביר לנו 
צילומים  של  מאוד  גדולה  כמות 
איכותיים וניכר בהם הרומן הארוך 

שהוא מנהל עם חיל האויר.
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איך מצטרפים לאיפ"א?
אותו  למצוא  ניתן  לארגון.  הצטרפות  טופס  גבי  על 
או   www.ipa-israel.org.il בכתובת  האינטרנט  באתר 

באמצעות יו"ר סניפים, או באמצעות מזכירות איפ"א.
גמלאי  שב"ס,  שוטרים,  להיות,  יכולים  באיפ"א  חברים 

משטרה/שב"ס ומתנדבים ביח' המיוחדות.

תעודת חבר איפ"א
חבר אשר לא קיבל תעודת חבר, ישלח פניה בצירוף תמונה 
כולל פרטים אישיים והשם בשפה האנגלית כפי שמופיע 
מיום  שבוע  תוך  הביתה  אליו  תישלח  התעודה  בדרכון. 
קבלת התמונה. באם יש צורך דחוף, נא לגשת למזכירות 

איפ"א. עבור אובדן תעודה וחידושה יש לשלם 20 ₪.

שימוש בדירת איפ"א בחו"ל
יכול  בחו"ל,  איפ"א  בדירת  להתארח  המעוניין  חבר  כל 
להיכנס לאתר האינטרנט ולמצוא פירוט הדירות במדינות 
השונות כולל פרטים של מנהל הדירה - טלפון, פקס ודואר 
חודשים   3 לפחות  הזמנה  לבצע  יש  לבודדים  אלקטרוני. 
מראש, לקבוצות חצי שנה מראש. עלות לאדם ללילה נעה 
בין  בהתכתבות  להתבצע  חייבת  ההזמנה   ,20-25$ בין 

המזמין )כולל בני משפחה( לבין הסניף הנוגע לאירוח.

הזמנת תשורות
חבר המעוניין לרכוש תשורות יכול לפנות באמצעות טופס 

אשר בו מופיעה רשימת התשורות כולל מחירים.
החבר יכול לרכוש באמצעות הפקס והמייל ולמלא את שם 
וכתובת למשלוח  והכמות, פרטי כרטיס האשראי  המוצר 
בדואר. איפ"א יחייב דמי משלוח. כמו כן, יכול החבר להגיע 
השעות:  בין  ה'  ג',  א',  בימים  איפ"א  למזכירות  ישירות 

10:00-16:00 או באמצעות היו"ר סניפים.

למי מגיע מענק סיוע רווחה/מענק כספי?
הקריטריונים  על  ועונה  לו שנת חברות  כל חבר שמלאה 

שאושרו בוועדת הרווחה והם:
יקרות  לתרופות  ונזקק  קשות  ממחלות  הסובל  חבר   .1

אשר אינן מופיעות בסל הבריאות.
בן משפחה מקרבה ראשונה הסובל כמפורט בסעיף 1.  .2

יש למלא טופס הכולל את פירוט המחלה בצירוף אישורים 
רפואיים המעידים על המצב הבריאותי, חשבוניות/קבלות 
בגין הוצאות רפואיות, חוות דעת מקצין/ת רווחה ביחידה 
הסניף,  יו"ר  המלצת  בנק,  יתרות  תדפיס  )סדירים(, 
לסייע  היכול  מסמך  כל  וכן,  אחרונים  משכורת  תלושי   2

לוועדה להתרשם מהמצב הרפואי.
ועדת הרווחה מתכנסת פעם בחודש וחצי ודנה בכל הבקשות 

באופן יסודי ומחליטה מי זכאי לקבל מענק ואיזה סכום.
חיובית  והתשובה  במידה  בכתב,  תשובה  יקבל  החבר 
חבר  יישאר  שהוא  לחתום  שעליו  מסמך  יקבל  החבר 
בארגון למשך 3 שנים הבאות. במידה והתשובה שלילית 
החבר יקבל תשובה שאינו זכאי לקבל מענק ומאיזה סיבה. 
ניסיון רב בתפקידם  נשיאות עם  יושבים 5 חברי  בוועדה 

במשטרה.

ניפוק ציוד ספורט
איפ"א מקצה ציוד ספורט לימי ספורט יחידתיים פעם אחת 
ציוד אחר  וכן  וגביעים  בשנה. הציוד כולל חולצות, כדורים 
גבי  על  סניפים  יו"ר  באמצעות  מונפק  הציוד  העניין.  לפי 
טופס הכולל את הפריט, כמות וכן צבע. כל בקשה חייבת 

להיות מוגשת לפחות 21 ימי עבודה קודם ליום האירוע.

ימי ספורט ובריאות לגמלאים
רכזת הספורט מקצה תקציב למימון ימי ספורט ובריאות 
עבור הגמלאים פעם אחת בשנה. עבור 50 גמלאים בסכום 

של 30 ₪ לחבר. הפנייה מתבצעת ע"י יו"ר הסניפים.

יצירת קשר עם מנגנון איפ"א
טלפון רב קווי:  03-6833174, פקס: 03-6833442, דואר 

info@ipa-israel.org.il אלקטרוני

משלחות איפ"א לחו"ל
במשלחת  השתתף  שלא  חבר  כל  למשלחת  לצאת  זכאי 
איפ"א בעבר וחבר איפ"א שמלאה לו שנת חברות בארגון.

בקשה  טופס  באמצעות  תתבצע  מועמדות  הגשת 
להשתתפות במשלחות.

בכתובת האינטרנט  באתר  אותו  למצוא   ניתן 
סניפים,  יו"ר  באמצעות  או   www.ipa-israel.org.il
בפקס  ולהעבירו  זה  טופס  למלא  יש  איפ"א.  מזכירות  או 
האחרון  מהמועד  יאוחר  ולא  עד  איפ"א  למזכירות 

שפורסם.
כל חבר רשאי להגיש מועמדות בטופס אחד לכל המשלחות 

ומועמדותו תוגרל עבור כל המשלחות.
עלות  את  לשלם  עליו  במשלחת  להשתתף  שזכה  חבר 
המארחת.  המדינה  חשבון  על  האירוח  הטיסה.  כרטיס 
המשלחת תשהה 7 לילות / 8 ימים על בסיס פנסיון מלא 

ור)אין כשרות בחו"ל(.
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סיבסוד
חלוקת תקציבי איפ"א שיוויונית:

יינתן סבסוד בסך 100$ עבור טיולים מאורגנים לקבוצות   .1
איפ"א למספר יעדים כפי שמפורסמים בביטאון איפ"א 
ובאתר האינטרנט. ההרשמה תתבצע ישירות בחברת 
זוכה.  הקודם  וכל  הגרלה  ללא  משק"  "כנפי  הנסיעות 
מתייחס רק לגבי קבוצות המאורגנות ע"י רכז הנסיעות 

ומפורסמות בביטאון איפ"א ובאתר האינטרנט.
מסבסד  הנסיעות  רכז  בארץ.  נופשונים  עבור  סבסוד   .2
זוג  בני/ת  כולל  לא  איפ"א  אחת לשנה עבור 50 חברי 
בסכום של 30 ₪ לאדם, סה"כ 1500 ₪ למימון חלק 

מעלות האוטובוס.
בירושלים  או  צדיקים  בקברות  מורשת  סיורי  סבסוד   .3
הרווחה  רכז  ע"י  סבסוד  יינתן  ומורשת.  דת  מתקציב 
פעם אחת בשנה עבור 45-50 חברים בסך של 30 ₪ 

לחבר איפ"א בלבד.

מה מקבלים?
שי שנתי בסך 385 ₪  .1

תקציב ברמת הסניף בסך 60 ₪ המורכבים מ-50 ₪   .2
לחבר ו-10 ₪ עבור תקציב שוטף בסניף.

תשלום דמי חבר לבינלאומי בסך 30 ₪ לחבר.  .3
טיול מאורגן בסבסוד בסך 100$ לחבר. בין 300-400   .4

חברים איפ"א בשנה.
 2500 של  בסך  במשלחת  הנוסע  איפ"א  חבר  מימון   .5

לערך כולל אירוח וקופה קטנה וכן תשורות.
משפחה  בני  או  איפ"א  לחברי  המוענק  רווחה  סיוע   .6
מקירבה ראשונה החולים במחלות קשות עבור תרופות 
בסך  הינו  זה  תקציב  הבריאות.  בסל  כלולות  שאינן 
הקריטריונים  עפ"י  ניתן  המענק  בשנה.   ₪  100,000

ובפיקוח מבקר איפ"א וועדת רווחה.
ארצית  ברמה  משמעותי  בסבסוד  תרבות  אירועי   .7

מחוזית.
סבסוד ע"י רכזים בנשיאות בפעילות שוטפת עפ"י תחומי 

אחריותם

רכזת ספורט
סיוע בהקצאת ציוד ספורט עבור היחידות הסדירות כולל 
מג"ב, שב"ס והמשטרה הכחולה עפ"י פקודת מבצע ועפ"י 

מספר חברי איפ"א בסניף המשתתפים בפעילות.
פעילויות ספורט בין המחוזות וכן פעילויות נוספות ברמה 
ספורט  תחרויות  אופניים,  מרוצי  צעדות,  כגון:  ארצית 

בחו"ל וכד'.
במגזר הגמלאים - הגמלאים זכאים לקבל סבסוד בסך 30 
₪ עבור קבוצה של 50 חברים עבור ימי ספורט ובריאות. 
חשוב לציין שבמקרים חריגים סכום הסבסוד יוגדל עפ"י 

גודל הסניף והאירוע.

רכז דת ומורשת
רכז דת ומורשת מסבסד כל חבר בסך 30 ₪ לכמות של 
50 חברים פעם אחת בשנה עבור סיור מורשת המתקיים 

ביום וכן 50 ₪ עבור כל חבר לכמות של 50 חברים לסיור 
מורשת המתקיים בלילה.

רכז נסיעות
לטיולים  האוטובוס  מעלות   50% מסבסד  הנסיעות  רכז 
ונופשונים פעם אחת בשנה לכל סניף. הסכום המקסימאלי 

2000 ₪ עפ"י מהות האירוע.

רכז תרבות
מסבסד אירועים ארציים כדוגמת יום המשפחה בסך 60 
₪ לחבר וכן הסעות )מרץ 2008(. עבור נשפים שנתיים 
בין 50-70 ₪  ינוע  כולל הסעות  ברמה מחוזית הסבסוד 
עפ"י  לאטרקציות  כרטיסים  סבסוד  בלבד.  איפ"א  לחבר 
הפרסום בחוברת הנסיעות וביטאון איפ"א. סיוע בהקצאת 

אומנים וסיוע בארגון אירועי תרבות בסניפים.

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

לנושאים משפטיים.
המבוקש  הנושא  פירוט  עם  בכתב  פנייה  להגיש  יש 
למזכירות איפ"א באמצעות הפקס או המייל. החבר יקבל 

התייחסות כתובה או פנייה טלפונית מהיועמ"ש.

ארכיון איפ"א
מיום  הארגון  פעילות  את  המתעד  באיפ"א  ארכיון  קיים 
הקמתו כולל אירועים בינלאומיים בארץ ובחו"ל וכן פעילויות 
ברמת הסניפים ואירועי תרבות. חברים המעוניינים לבקר 
בארכיון איפ"א מוזמנים למזכירות איפ"א בתיאום מראש 

עם מנכ"ל איפ"א.

ביטאון איפ"א
רכז  איכותי באחריות  ביטאון  זוגי  חודש  כל  הארגון מפיק 
התקשורת ד"ר ערן ישראל. בביטאון מתפרסמים עדכונים 

על פעילויות מתוכננות ופעילויות שהתקיימו.
הביטאון משמש כאמצעי תקשורת עיקרי להעברת מידע 
ועדכונים בין הנשיאות לחברים, על אירועים מתוכננים בכל 
התחומים, כתבות של הסניפים וחברי נשיאות. חבר שלא 
קורא מפסיד אירועים ופעילויות ומומלץ לעקב ולקרוא בו. 
לכל  וכן  בארגון  חבר/ה  לכל  ישיר  בדיוור  נשלח  הביטאון 
מכללות  כגון  השכלה  למוסדות  וכן  בעולם  איפ"א  סניפי 

ואוניברסיטאות ברחבי הארץ.

כנסים בינלאומיים
תוכנית  עפ"י  בינלאומיים  כנסים  מתקיימים  שנה  מדי 
העבודה של הנשיאות העולמית כולל שבוע ידידות, כנסי 

נוער, סמינרים ואירועים נוספים.
האינטרנט  ובאתר  איפ"א  בביטאון  לפרסם  נוהג  איפ"א 
מועדים  להשתתפות,  הזכאות  ואת  האירועים  כל  את 
לכלל  מלאה  בשקיפות  זאת  כל  להרשמה.  וקריטריונים 

חברי הארגון.
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