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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

אה!
אתם מכירים את המצב בו אתם מגיעים למקום, אירוע או טיול ולא ממש ייחסתם חשיבות, לא ממש 

היו ציפיות, לא חשבתם שישקיעו בכם ולפתע אתם במקום אחר.
"תשמע זה היה פיצוץ, ענק, סוף הדרך..." קורה, ואז, ברגע שאיננו בשליטתנו, נוצרת הגיה, פליטת אויר 

קצרה ולא רצונית, בת הברה אחת: אה! )מנוקד בצירה(.
ה"אה!" הזה נולד במקום בו הפתיעו אותך לטובה. שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה, "אה!". שמואל 
הנביא בודאי חיבר את ה"אה!" לאלוהים וכך פתר את התמיהה. באיפ"א אנחנו צריכים להסתדר בלי 

שמואל הנביא.
מסקנה מיידית של חייזר תהיה: רצוי לשאוף לכמה שיותר "אה!" וכמה שפחות הגיות המתחילות ב-

"חח...".
האמת, שממש לא בכוונה, אבל יצאו לנו הרבה דברים טובים ולאחרונה ה-"אה!" מהדהד במסדרונות 
איפ"א. פתאום, אלפים נוסעים לחו"ל. לאירועים גדולים, הכרטיסים נחטפים תוך שעות ובמקום לתת 
לכם לבחור בין קומקום לטוסטר, יש כרטיס חכם, שמסרב להיגמר. אתה יכול לבחור כל מתנה שתעלה 
בדעתך והכרטיס משלם. נגמר, אפשר למלא מחדש. "אה!" מילאתי רק 1000 ₪ וקיבלתי הרבה יותר.

יש אתר אינטרנט מחודש, מלא בהפתעות ומבצעים. לא נכנסת, הפסדת! נכנסת... "אה!".
שוטרים זה עם קשה. לעם ישראל לקח ארבעים שנה במדבר כדי להיגמל מה"מגיע לי!" באיפ"א זה לוקח 
פחות, אבל עדיין יושבים כמו תינוקות עם פה פעור ומחכים לכפית. מבדיקה מעמיקה ולאחר אין ספור 

נשאלים וסקרים, הנה סוד, שלא מגלים לכם: הכפית לא תגיע! מי שנשאר עם פה פעור יבלע זבובים.
הקרוב,  המוגן  לדיור  שייגש  בזונדה,  האכלה  זה  שאיפ"א  שחושב,  מי  זבובים.  תוכלו  עניין,  תגלו  לא 
למחלקה הסיעודית. האלפים שנהנים ומנצלים את הסבסוד ואת המבצעים של הנסיעות לחו"ל הם 
אלה שחוזרים עם ה-"אה!". הסוד הוא תקשורת ומעורבות החברים, תבדוק, תלמד, תרשם ובראשי 

תיבות, כמקובל במקומותינו: ת.ת.ת
לא נעים להגיד, אבל החברים הערניים, הצעירים והמנצלים נכון את כל האפשרויות, שאיפ"א מציעה, 

לא נחים לרגע, לפני הנחיתה יש להם כבר את היעד הבא, הם הגמלאים.
ואיפה השוטרים הצעירים? איפה כל העובדים כל כך קשה? היכן הקצינים הנמרצים שיש להם דעה 
נחרצת על כל עניין ודבר? התשובה חייבת להיאמר בשקט ובארבע עיניים: הם עסוקים בלגרש את 

הזבובים, מאחר והם ממתינים לכפית שלא תגיע.
מה עושים? פשוט מאוד, אין באיפ"א בכי ונהי, הכול אפשרי, אבל צריך לגלות ערנות ומעורבות. מי 
שיושב כעת ליד הטלפון ומחכה לשיחה שתבשר לו: "הוחלט באיפ"א, שבגלל שלא יצאת לחו"ל בעשר 
השנים האחרונות, אתה נבחרת לנסוע לקוטב הדרומי בשוברת קרח אטומית...". לא יקרה, חבל, יש 

שוברות קרח גרעיניות בקוטב הדרומי, אתה לא תהיה שם. למה? כי אתה כנראה אוהב זבובים.
ארגון השוטרים הבינלאומי הוא ארגון ידידות בין שוטרים בעולם, זה כל הסיפור. לידידות יש משקל רב, 
כאשר אתה נזקק לסיוע, לחברים, לעידוד או סתם מקום לינה. מי שכורך את החברות באיפ"א בשי 

השנתי, או בנסיעה לחו"ל, שתוגש לו על כפית, טעה בארגון.
יש  פאסיבי,  בארגון  סבילים.  ולארגונים  פעילים  לארגונים  לשניים,  מתחלקים  התנדבותיים  ארגונים 
הנהלה מצומצמת המקבלת החלטות עבור כולם ומדרבנת למימוש החלטותיה. ארגון פעיל הוא כזה, 
שיש לו הנהלה מצומצמת המקבלת החלטות, אבל כל חבר נדרש לפעילות, דוגמת המשמר האזרחי. 
אתה לא יכול להיות מתנדב במשא"ז על ידי ישיבה בבית. איפ"א שייכת לסוג הראשון של הארגונים 
ההתנדבותיים ולכן הבעיה המרכזית היא איך להניע חברים להיות שותפים לתפריט העשיר של פעילות 
הארגון. דוגמא עדכנית היא הכרטיס החכם, רעיון ענק, שרווחים גדולים בצידו, כולל שי נוסף בספטמבר 

ועדיין יש כחמשת אלפי חברים שטרם ניצלו את הכרטיס, למה?

שלכם בברכת שנה טובה
ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
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כיצד מברכים
יש אמרה ביידיש: "אילו היה בברכות להביא מרפא, היו נמכרות בבית מרקחת". אז ברכות לא נמכרות 
בבית מרקחת, אבל אמר ר' שמואל הנגיד: "אל תחסום פה מברכה וקול תודה" ולברך צריך וחשוב. 
הרבה  עושים  השכר,  מקבלי  וגם  מתנדבים  עושים  באיפ"א  העבודה  שאת  שוכחים,  אנו  לעיתים 
בהתנדבות. כמעט כל דבר שתגעו בו, תרבות, ספורט, גמלאים, תקשורת, מנגנון, ניהול, קשרי חוץ, 

נסיעות, אירוח ועוד ועוד, נעשה בהשקעה גדולה ובהתנדבות.
ידי קומץ מתנדבים  יולי, הוא דוגמא לעשייה גדולה, על  הכנס המרכזי בהיכל התרבות שנערך בסוף 
מסורים, מקרב חברי הנשיאות ומנגנון איפ"א בינהם יהושע לויה, אילוז דוד המנכ"ל ובנות המנגנון ולא 
מעט מיו"ר הסניפים. מעט מחברי איפ"א נחשפים למימדי העשייה באיפ"א, למגוון הגדול ולהשקעה 
הרבה. אנו בפאתי שנה חדשה ואין טוב מסיום שנה כדי לעצור לרגע, להביט מסביב, להתרשם ולהודות 

לעושים במלאכה.
יום כיפור מותר להודות,  אנחנו טובים בדרישות, בספקנות, בביקורת, בציניות, ב"מגיע לי". לקראת 
שאנחנו הרבה פחות טובים בלפרגן, בראיה חיובית, בחיפוש מחצית הכוס המלאה וללמוד מעט מאותו 
והוא  וכאב  ים של שנאה  אנגלי פשוט, בסך הכול סמל בתחנת משטרה קטנה, שראה סביבו  שוטר 
החליט, שלפחות בחלקת אלוהים המשטרתית שלו הוא יפעל לחיזוק הצד החיובי, הוא יעודד חברות 
וידידות בין שוטרים, לא רק ברמה המקומית, אלא בין שוטרי מדינות שונות. כך הוקם הסניף הראשון 
של ארגון השוטרים הבינלאומי באנגליה ב-1950 על ידי סמל ארתור טרופ. ארתור טרופ זכה לראות, 
במשך 50 שנה )בהן נשאר סמל( כיצד צומח אותו שתיל קטן ונאיבי והופך לארגון השוטרים הגדול 
נכון  בעולם.  מדינות  ב-60  יובל  חוגג  ארגונו  את  לראות  זכה  עדיין  ב-2000,  לעולמו  כשהלך  בעולם. 
שאנחנו בפאתי השנה היהודית החדשה, אבל צריך לדעת להעריך, להוקיר ולהצדיע גם לשוטר נוצרי 

צנוע, שההגדרה "חסיד אומות העולם" מתאימה לו.
הוקרה  מכתבי  עשרות  לאיפ"א  שמגיעים  למרות  ממני,  היא  זה  בביטאון  שתמצאו  היחידה  הברכה 
)לעיל(, אלא בגלל שרוב  ר' שמואל הנגיד  ובעולם. לא בגלל שאיננו מקפידים בדברי  מחברים בארץ 
מכתבי התודה מופנים אלי כנשיא הארגון, אך בפועל, את העבודה עושים רבים וטובים, רובם פועלים 

מאחורי הקלעים ולכול העושים במלאכה מגיעה תודה גדולה, מכולנו.
אנחנו בתחילת שנה, אך רק בשליש השלישי של תוכניות העבודה שלנו. אנו מקווים שתנופת העשייה 

תגבר ותתעצם, בהמשך למגמה הקיימת ואנחנו מקווים שכמה שיותר חברים ייהנו משירותי איפ"א.
חשוב להדגיש, חזור והדגש, איפ"א איננה רק שי שנתי ונסיעה לחו"ל, אלא גם ארגון חברות בין שוטרים. 
זו המהות וזה העיקר. אין מדובר בסיסמא, אלא בתפיסת עולם המתורגמת למעשים, בכל יום וב-60 

מדינות בעולם.
וידידות, שנה של עשייה חיובית וחשיבה חיובית. בשם חברי הנשיאות,  אני מאחל לכם שנת ביטחון 

הנהלת איפ"א, המנגנון ובעלי התפקידים המניעים את הארגון.

שלכם

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל
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קטן והכי טוב!
האויב של הטוב הוא הכי טוב. בכל פעולה, מבצע, תוכנית, אנו משתדלים, תוך כדי יישום הדברים, 

לאתר את הדרך ליותר טוב.
איפ"א ישראל יצאה לדרך, במבצע השי השנתי האחרון, עם רעיון חדש ומהפכני, אנחנו לא נכתיב לך 
את השי השנתי, תוכל לבחור, כמעט בכל מוצר. האינדיקציה הטובה ביותר להצלחת המבצע הייתה 
נניח לרגע את הברכות בצד, מבחינת אופן  כמות הברכות והתשבחות שהגיעו מחברי איפ"א. באם 
הבעיה  איפ"א.  למנגנון  טענות  הגיעו  ולא  כמעט  ואיכותי,  מהיר  היה  הניצול  כי,  עלה  הכרטיס,  ניצול 
היחידה, שחזרה על עצמה הייתה העובדה, שחברים רבים זרקו את חוברת השי ולא ידעו את החברות 

המשתתפות במבצע.
אני מברך את קרנות שוטרים, שהלכו בעקבות איפ"א ואימצו את הרעיון של הכרטיס החכם. באופן זה, 

זוכה השוטר ומשפחתו למעטפת רווחה איכותית וארוכת טווח.
השנה, לראשונה, יש לשי השנתי המשך ושלב ב' וכאן אנו מגיעים לפרק הכי טוב.

במהלך חודש ספטמבר בלבד, ניתן יהיה להטעין את הכרטיס החכם בכסף נוסף ובמבצע חסר תקדים, 
מבחינת הרווח לכל חבר.

את כל הפרטים תמצאו בביטאון זה ובאתר האינטרנט של איפ"א, כולל מבצעים ייחודיים של החברות 
במבצע. חשוב להתעדכן באינטרנט ולעקוב אחר הפרסומים, מאחר ויהיו מבצעים מיוחדים, במהלך 
חודש ספטמבר. מעבר למבצעים המיידיים מחכות הפתעות גדולות ולכן שימרו על הכרטיס לשימושים 

חוזרים, כפי שאתם שומרים על כרטיס אשראי. אין מדובר רק בכרטיס חכם, אלא בכרטיס הכי טוב.
ואם מדברים על הכי טוב, מצאתי לנכון לדבר על מס' 2. מדובר במספר בעייתי באופן מיוחד. חישבו 
נכנס  זוכה לתהילת עולם,  זוכר את מספרי 2? הראשון  יש את המספר 1, הראשון. מי  לרגע, לפניו 

להיסטוריה ומספר 2?
אני מעלה את העניין, מאחר וסביב מס' 2 יש פוטנציאל בעייתי מאוד לאלימות, לפריקת תסכול, לנקמה 

ועוד צרות שונות ומשונות.
וכאן נכנס לתמונה מחוז ש"י ואם תשאלו את עצמכם מה לש"י ולמספר 2, התשובה פשוטה. בטורניר 
גן עלו לשלב הגמר שתי קבוצות מצוינות: מחוז  ז"ל, שנערך ברמת  קט רגל לזכרו של גבי וכסברגר 

ירושלים ומחוז ש"י.
גל שרון, רכזת הספורט שלנו, שארגנה את הטורניר ביחד עם יהושע לויה, החליטה לשים דגש מיוחד על 
הגינות. בסופו של דבר אנחנו שוטרים ואין דומה קבוצת שוטרים לכל קבוצה אחרת. אנחנו מופקדים על 

שמירת החוק ואנחנו אמורים לשמש דוגמא לציבור הרחב ואם אנחנו לא ננהג בהגינות, מי ינהג?
הטורניר החגיגי הסתיים בניצחון קבוצת מחוז ירושלים. הראשונים שמחאו כפיים וקיבלו את הזוכים 

בחיבוקים ופרגון היו שחקני מחוז ש"י, מספרי 2 בטורניר, אבל מספר 1 בהגינות וחברות.
יודע את הפוטנציאל האלים הגלום בהם. יש חיכוך רב בין  מי שלא מכיר את משחקי הקט רגל, לא 
השחקנים, המגרש קטן ולוחץ, הכוח רב, הבעיטות חזקות, התנועה מהירה על תא שטח קטן וזה נראה 

כמו קופסת ניוטרונים הנעים בעצבנות.
לשמור על הגינות, תוך כדי משחק, פרגון הדדי וחדוות משחק אמיתית היו המאפיינים גם לירושלים וגם 

לש"י ועל כך יבורכו וישמשו דוגמא לאחרים.

שלכם
יעקב שובל

סגן נשיא

א י ש נ ה ן  ג ס ר  ב ד

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל

לחברינו סבטן יגאל
נשיא איפ"א - מר יעקב טרנר, חברי נשיאות איפ"א, מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון

משתתפים בצערך
על מותן הטראגי והמזעזע של רעייתך ובתך

שלא תדע עוד צער
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

משולחן המנכ"ל
שי שנתי

בהתאם  מתנהל  השי  פרויקט 
וזוכה  השי  ועדת  של  לתוכנית 
החברים.  בקרב  רבה  להערכה 
בתגובות  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
לטעינה  רבות  ובפניות  החברים 
נוספת של הכרטיס בתשלום עם 

הנחה של 15% על כל טעינה.
העיכוב  על  מתנצלים  אנו 
הנוספת,  לטעינה  בהיענות 
בשלבים  נמצאים  אנו  אך 
באמצעות  לטעינה  הסופיים 
שכל  כך  האינטרנט,  אתר 
את  לטעון  המעוניין  חבר 
יוכל לעשות זאת  הכרטיס, 
באמצעות אתר האינטרנט 

 48 תוך  תתעדכן  והטעינה 
שעות.

נתונים מספריים - מימוש שי שנתי
הינו  ברשתות  לרכישה  הכרטיס  את  שהטעינו  איפ"א  חברי  מספר 

17,286 חברים.
 - כיום על  מספר חברי איפ"א שעדיין לא הטעינו את הכרטיס עומד 

5,418 חברים.

אופן טעינת הכרטיס המגנטי - תזכורת
אופן הטעינה: על גבי הכרטיס מופיע מספר טלפון: 03-6066061 עם 

החיוג למספר הטלפון, מענה קולי מנחה על המשך התהליך:
הקשת מספר תעודת הזהות  .1

 16 בעל  הכרטיס  על-גבי  )המספר  הכרטיס  מספר  הקשת   .2
הספרות(

אישור טעינת הכרטיס. מרגע זה, הכרטיס שברשותך הופך להיות   .3
של  מקרה  בכל  כסף!  כאובדן  הינו  הכרטיס  אובדן  מזומן.  כסף 
אובדן, יש לדווח מיידית למרכז השירות באיפ"א בפקס מספר -03

info@ipa-israel.org.il - 6833442 או בדוא"ל
החנויות  הרשתות  לחנויות  לגשת  ניתן  הטעינה  לאחר  שעות   48  .4

בחוברת השי ולרכוש עד לסכום של 385₪.
אובדן  על  לנו הצהרה  איפ"א שהעבירו  או חברי  איפ"א חדשים  חברי 
כרטיס השי או אי קבלת כרטיס השי 522 חברים - אנו מטפלים בניפוק 
כרטיס שי חדש. תהליך הנפקת כרטיס חדש אורכת כשבועיים ולכן אנו 

מבקשים מהחברים להיות סבלניים.
אנו מבטיחים שכל חבר יקבל את המגיע לו, בזמן הקצר ביותר. זהו 

תפקידנו, ואנו נעמוד בכך.

מבצע מיוחד לחברי איפ"א 
- שי שנתי לראש השנה באמצעות 

כרטיס השי
שי  לחבריה  מעניקה  איפ"א  בה  הראשונה  השנה  זו 
נשיאות איפ"א החליטה השנה  שנתי פעמיים בשנה. 
לאפשר לחבריה לקבל שי שנתי במסגרת פרויקט השי 

לכל חבריה לפרק זמן מוגבל של חודש אחד בלבד.
לטעינה  הנחיות  דף  זה  לביטאון  מצורף  לנוחיותכם, 

לקניית כסף בכסף בהנחה משמעותית.

עדכון פרטים אישיים
חברי איפ"א מתבקשים להקפיד על העברת עדכונים 
)שינוי כתובת, שינוי מספרי טלפון, העברה בין יחידות 
או  בפקס  איפ"א  למזכירות  וכו'(  שם  שינוי  משטרה, 
בדוא"ל. בכל עדכון, יש להוסיף את מספר הפקס או 
הנתונים  מאגר  את  לעדכן  מנת  על  הדוא"ל,  כתובת 

ולשפר את איכות השירות.
בזכויות,  לפגיעה  לגרום  עלולה  עדכונים  העברת  אי 
מאחר וכל הפעילויות של איפ"א מתפרסמות בביטאון 

איפ"א המגיע לבית החברים באמצעות הדואר.
מפסיד!   - איפ"א  ביטאון  את  קורא  שלא  מי   - זכור 

תקרא - תרוויח!



שמות הוועדות הקיימות באיפ"א

ועדת קשרי חוץ

ועדת רווחה

ועדת מכרזים ונכסים

ועדת שי שנתי

ועדת פרויקטים

ועדת בלת"ם

ועדת תקשורת

ועדת ספורט

ועדת תרבות

ועדת סניפים

ועדת מועדון צרכנות

ועדת ביקורת

רשימת מינויים שאושרו בנשיאות:

מינוי יו"ר סניף מתנ"א צפון רביבו אברהם  #

מינוי סגנית לסניף נתב"ג אוסנת ביטון  #

מינוי סגנית לבסכ"מ בת שבע רוזנצוויג  #

מינוי סגנית לסניף שב"ס מחוז צפון גליל - דדון יהל רחל  #

מינוי סגן לסניף מחוז ת"א - פקד שי עוז  #

מינוי סגנית לסניף עפולה גמלאים - אלמקייס פנינה.  #

מינוי סגן לסניף מ.גליל - יוסי מזרחי  #

מינוי סגן לסניף נגב מיכאל בן דוד ומזכירה לסניף - תהילה איבגי  #

מינוי סגן לסניף מג"ב ירושלים - שלום יעקב  #

מינוי סגן לסניף מטא"ר ירושלים - רפ"ק אבי ימיני  #

מינוי מזכירה לסניף מטא"ר ירושלים - כרמל ארזוני  #

מוני ארזי - יו"ר סניף חוף - סיים תפקידו 
כיו"ר הסניף ומינה את הנציגים הבאים:

יו"ר - אנגל אהרון  #

סגן - רפי ונונו  #

מזכיר - מנדי גולדשטיין  #

בהזדמנות זו, ברצוני להודות למר מוני ארזי, יו"ר סניף חוף, המסיים את 
תפקידו כיו"ר סניף, עפ"י בקשתו ומסיבות אישיות. מוני נחשב ליו"ר 
סניף יצירתי שהיה מעורה ואכפתי בכל העשייה באיפ"א. בהזדמנות זו, 

נשיאות איפ"א מאחלת ליו"ר החדש הצלחה ושיתוף פעולה.
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מצבת חברי איפ"א

1721 מג"ב  

2240 שב"ס  

820 משא"ז  

9564 כחולה  

8891 )מתוכם 800 אלמנות( גמלאים  

סה"כ חברי איפ"א - 23,236

היעד שלנו, להדגיש את עקרונות ופעילויות הארגון, בשיתוף פעולה עם 

יו"ר הסניפים, ובשיווק נכון:

חשיבות תעודת החבר בחו"ל.  #

ארוח  משלחות,  באמצעות  בעולם  הסניפים  בין  חברות  קשרי   #

קבוצות, סיורי בודדים, כנסים ועוד.

להביא  היכול  דבר   - בחו"ל  האירוח  בדירות  ומושכל  נבון  שימוש   #

לחסכון כספי משמעותי.

פעילויות הרכזים בנשיאות.  #

סיוע רווחה - לחולים קשים עפ"י קריטריונים שנקבעו.  #

הנשיאות  של  הקדנציה  סוף  עד  חברים,  אלף  ל-30  להגיע  בכוונתנו 

הנוכחית. יעד שניתן להגיע אליו בעזרת החברים ויו"ר הסניפים.

שי איפ"א

שמי אורנה בן גרשון, אני אשת שוטר )ליאור בן גרשון( 
ושוטרת בעצמי, בעלי הינו חבר איפ"א. ברצוני לשבח 
את כל הנוגעים דבר, על היוזמה הברוכה ברעיון השי 
החדש. זהו רעיון מעולה, שכן האופציות בבחירת השי 
לכל  זמינה  שיווק  ברשתות  וקניה  ונוחות  רבות  הינן 
סירים  בין  שוב  לבחור  אותנו  מכריחים  לא  וגם  אדם 

או מצעים.
את  ויאמצו  מכם  ילמדו  השוטרים  שקרנות  הלוואי 

הרעיון המעולה.
המשיכו כך.

שי איפ"א
טליה פרסי

של  לחג  במתנה  השיפור  את  לראות  מאוד  שמחתי 
את  לשפר  ורצון  רבה  על מחשבה  מראה  זה  איפ"א. 

התנאים של השוטר.
כל הכבוד, והמשיכו כך.

נ.ב.
מאוד נהניתי לטייל ביום שישי ולבזבז מבלי לשלם וכל 

זה בזכותכם!!!

סנ"צ שמואל רוזנטל קצין אח"מ מרחב שפלה מודה להנהלה ונשיאות איפ"א על הסיוע בהפקת מסיבה מרחבית במערות בית ג'וברין
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במסגרת שיפור השירות לחברי איפ"א וגיבוי בעשייה של נשיאות איפ"א, 
מנגנון איפ"א מטפל בחודשים האחרונים במספר פרויקטים מורכבים 
מבחינה לוגיסטית וארגונית כגון: פרויקט תרבות, משלחות, שי שנתי 

ואירועים בסניפים.
פרויקט האירוע המרכזי בהיכל התרבות - את הפרויקט יזמה ועדת 
הרב  הביקוש  לויה.  יהושע  מר  הנשיאות,  חבר  בראשות  התרבות 
לקיים  החלטות  התקבלו  לציפיות.  מעבר  היה  באירוע  להשתתפות 
זה על-מנת לרצות את כל החברים שנבצר מהם  עוד אירועים מסוג 
להשתתף בגלל חוסר בכרטיסים. הביקוש היה גדול בכ-1000 פניות 

יותר מאשר האולם יכול להכיל.
ברצוני לבקש מכל החברים לקבל את התנצלותנו על כך שלא התאפשר 
מתן מענה עבורם ולכן הוחלט לקיים מחזור נוסף באותה המתכונת, 

אך בשינויים קלים.
פניות טלפוניות של החברים למשרדי איפ"א - במסגרת פרויקט השי 

השנתי הוקם מוקד טלפוני מיוחד עבור פרויקט השי בלבד.
טלפון רב קווי למוקד השי: 03-6822719

הפניות למזכירות איפ"א רבות בכל התחומים ולכן אנו מתנצלים בפני 
כל החברים בניסיון להשיג אותנו טלפונית. בימים אלה אנו מטפלים 
בנתב  המענה  ובשיפור  בייעול  המרכזייה  של  התקשורת  חברת  מול 

השיחות, כך שזמני ההמתנה יתקצרו.
דרכי התקשרות נוספות עם מזכירות איפ"א הן: משלוח פקס עם פירוט 
הפנייה ל-03-6833442 או משלוח מייל info@ipa-israel.org.il או 

www.ipa-israel.org.il - באמצעות אתר איפ"א בטופס צרו קשר
בכל פנייה יש לצרף את פרטי השולח - מספר אישי או מס' תעודת 

זהות, מספר טלפון וכתובת השולח.
באמצעות  לפונה  נענה  המוסמך,  הגורם  ע"י  התלונה  בירור  לאחר 
הפקס, הטלפון או דוא"ל. כל פניה בכתב תיענה תוך זמן קצר ביותר.

תעודות חבר איפ"א - לאחרונה יש ביקוש רב לתעודת חבר. על חבר 
המעוניין שמשרדי איפ"א ינפיקו עבורו תעודת חבר לשלוח בדואר את 

ת ו א י ש נ י  ח ו ו י ד

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

פרטיו האישיים: שם מלא בעברית, שם מלא באנגלית 

)כפי שמופיע בדרכון( ותמונת פספורט )חבר אשר לא 

ישלח תמונה - לא תונפק עבורו תעודה(. אנו נשתדל 

לשלוח את התעודה תוך שבוע מיום הגעת הבקשה.

להגיע  יכול  בדחיפות,  תעודה  לקבל  המעוניין  חבר 

למזכירות איפ"א ולקבל את התעודה במקום.

תכנית עבודה לשנת 2007

והצגנו  פעילים  אסיפת  קיימנו  הבחירות,  סיום  עם 

יעדים ותכניות לכל יו"ר הסניפים וחברי איפ"א.

חלק מהתכניות כבר מיושמות עוד בשנים קודמות 

וחלקן בוצעו ויבוצעו במהלך 2007:

אמצעי  בכל  פרסום  ע"י  במשלחות  שקיפות   .1

ביטאון  האינטרנט,  )אתר  איפ"א  של  התקשורת 

איפ"א, יו"ר סניפים, פלקטים בסניפים וכו'(.

פרויקט  לחבר.   100$ בסבסוד  מאורגנים  טיולים   .2

- הביקוש רב וחברים רבים  זה משיג את מטרתו 

זכו לצאת לחו"ל.ברצוני להביע את מלוא ההערכה 

לרכז הנסיעות ומנכ"ל איפ"א על יישום הפרויקט.

פעילויות תרבות, רווחה וספורט  .3

הסניפים  יו"ר  תגמול   - בוועדות  פעילים  שילוב   .4

וחיזוק מעמדם.

במגזר  בעיקר  הסניפים,  יו"ר  עם  הקשר  הידוק   .5

הגמלאים.

זו  בקדנציה  איפ"א  נשיאות   - הגמלאים  מערך   .6

הסיקה כי יש צורך לתת תשומת לב ראויה למגזר 

זה. לאור זאת, מונו 2 רכזי גמלאים: מר נפתלי לוי - 

רכז גמלאים באזור צפון-דרום ות"א. ומר יוסי לביא 

- רכז גמלאים באזור ירושלים, מרכז וש"י. מינויים 

אלה הם ביטוי לצורך בחיזוק הקשר בין הנשיאות 

לפעילים ולחברים.

ולמר  לוי  נפתלי  למר  להודות  והמקום  הזמן  זה   

יוסי לביא על שראו את המגזר כמגזר ותיק וחשוב, 

ההשקעה  על  ותודות  לו  חשובה  שאיפ"א  כמגזר 

וההתרוצצות במאות ק"מ ברחבי הארץ למפגשים 

ומציאת פתרונות ואוזן קשבת למגזר הגמלאים.

להתייעלות  פתרונות  לחפש  ימשיך  איפ"א  מנגנון   .7

במענה לחברים, בדגש לקשר עם החברים, שיפור 

השירות וגיבוי לוגיסטי וארגוני לכל הפעילויות של 

העובדים,  וצוות  איפ"א  מנכ"ל  בראשות  הרכזים, 

ביחד עם יו"ר הסניפים המסורים.



שיעור הביצוע 200720062006
לעומת 
תקציב

התפלגות 
מסך 

הפעילות תקציב 
)באלפי ₪(

תקציב 
)באלפי ₪(

ביצוע תקציב 
)באלפי ₪(

הכנסות

12,750.012,700.012,740.0100.2%96.25%דמי חבר

100.025.08.121487.2%0.92%הכנסות ריבית

575.0375.0374.6100.0%2.83%רזרבה משנה קודמת

13,425.013,100.013,236.4101.0%100.00%סך ההכנסות

עלות הפעילויות

7,250.06,810.06,614.097.1%52.21%שי שנתי

2,310.02,166.01,753.981.0%13.84%תרבות סניפים

210.0208.0306.047.1%12.42%תרבות ארצי

100.0150.0156.4104.3%1.23%תמיכות ומענקים

260.0332.5288.186.6%2.28%ספורט

200.0220.0173.879.0%1.37%דמי חבר בינ"ל

משלחות  ואירוח  יוצאות  משלחות  סבסוד 
מחו"ל

660.0540.0736.3136.3%5.81%

520.0598.0639.1106.9%5.04%תקשורת

185.0210.0168.180.0%1.33%מחשוב ואינטרנט

75.084.056.367.0%0.44%מורשת

250.0324.0129.6%2.56%-בחירות

-------235.059.0בלת"מ

12,00511,627.511,216.088.53%סך עלות הפעילויות

1,420.01,472.52,020.4עודף הכנסות

1,420.01,360.01,452.8106.8%11.47%הנהלה וכלליות

112.5567.6-עודף השנה

הנתונים לעיל הינם בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2006 שבוקרו ע"י רו"ח עמי כוכבי

ע ו צ י ב ל  ו מ ב  י צ ק ת ת  ו י ו ל י ע פ ה ל  ע ח  " ו ד
עמי כוכבי - רו"ח העמותה

עמי כוכבי
רו"ח העמותה
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אורי אסף
רכז סניפים

סניפים

דירקטוריון

חברי  ידי  על  מתמנה  עמותה,  של  המנהלים  מועצת  או  דירקטוריון 
העמותה, הדירקטוריון עוסק:

בגיבוש האסטרטגיה של החברה. א. 
ב.  מפקח על פעילותו של מנכ"ל העמותה.

של  השוטף  ניהולה  על  ממונה  אינו  שהדירקטוריון  להדגיש  יש 
העמותה, לשם כך קיים המנכ"ל והעובדים שלו.

סמכויות הדירקטוריון
סמכויות הדירקטוריון בין השאר הינן:

#  הדירקטוריון מתווה את מדיניות החברה / עמותה.

#  מפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.

עדיפויות  וסדרי  /עמותה  החברה  של  הפעולה  תכניות  את  קובע   #

ביניהן.

עוקב אחר מצבה הכספי של העמותה.  #

קובע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר.  #

אחראי לאישור הדו"חות הכספיים.  #

מדווח לאספה השנתית על מצב ענייני העמותה.  #

ממנה ומפטר את המנהל הכללי.  #

מחליט בעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון.  #

יחווה דעתו על הצעות רכש.  #

ניתן לראות שלמעשה חברי נשיאות איפ"א מתפקדים למעשה כחברי 

דירקטוריון האמורים להעלות רעיונות אסטרטגיים כגון:

דמי  על  נוספים  הכנסה  למקורות  שנתית  רב  עבודה  תוכנית   .1
החבר:

מענה  לתת  האמורה  שנתית  ורב  שנתית  עבודה  תוכנית  הכנת   

למקורות הכנסה בנוסף לתקציב השנתי הקיים הממומן רובו ככולו 

מכיסם של חברי איפ"א בערך של כ-46 ₪ לחבר בחודש.

הכנסות נוספות לקופת איפ"א ניתן להכניס ע"י מכירת שירותים   

כגון:

וירושלים  ישראל  מדינת  היות  ניצול  תוך  מחו"ל  קבוצות  אירוח  א. 
בפרט מוקד צליינות של

שונים  בסניפים  שוטרים  קבוצות  לארגן  ובכך  הנוצרים   

חברות  עם  תיירות  מסלולי  קביעת  ארצה,  בעולם,הבאתם 

נסיעות וגביית עמלות רווח מולם.

השכרת בית איפ"א בתקופות בהן אין פעילות בו. ב. 
לאירועים  הן  איפ"א  לחברי  אטרקטיבי  הזמנות  מוקד  יצירת  ג. 
כל  על  לאיפ"א  עמלה  תיגזר  שבמסגרתם  לחו"ל  לנסיעות  והן 

עסקה.

תיקבע חברה זוכה למתנות שרק ממנה ירכשו  ד. 
יו"ר הסניפים מתנות לחברי הסניף תוך גזירת 

עמלה לאיפ"א.

פרטיים  ועסקים  מחברות  תרומות  גיוס  ה. 
לפעילויות ספורט,רווחה ומורשת.

איפ"א  בביטאון  והפרסומות  הפרסום  פיתוח  ו. 
שיקבל  בתחום  מקצועי  נציג  ע"י  ובאינטרנט 

משכורתו מעמלות מתוך הרווחים שיכניס.

קיימים עוד רעיונות למכביר שבעזרת יועץ מקצועי   

הכנסות  שיביאו  עבודה  תהליכי  לפתח  ניתן 

לאיפ"א ובאמצעותם יהיה ניתן לפתח את היכולת 

לחברי  הניתנים  השירותים  את  לרווח  הארגון  של 

הארגון.

ניהול שוטף של העמותה ב. 
להביא  האחריות  עובדיו  וצוות  המנכ"ל  באחריות   

את הרעיונות האסטרטגיים של חברי הדירקטוריון 

וליישמם במסגרת הניהול השוטף של העמותה.

חברי  פעילות  בין  זו  ההפרדה  קיימת  בכדי  לא   

הדירקטוריון )חברי הנשיאות( והמנכ"ל על עובדיו 

בעמותה.

חברי  פעילות  את  לתחום  באה  ההפרדה   

הפניית  תוך  זרים,  שיקולים  למניעת  הדירקטוריון 

המשאבים לתועלת הארגון ורווחת חבריו.

כאמור לחברי הדירקטוריון לא צריכה להיות נגיעה 
בניהול השוטף:

בכל הקשור לביצוע בפועל של מכרזים. א. 
בקבלת הצעות מחיר מחברות. ב. 

ג.  בביצוע מו"מ אקטיבי עם חברות.
בקיום יחסי עבודה משותפים עם החברות. ד. 

לצורך  מהחברות  אחת  במשרדי  בהתמקמות  ה. 
עבודה שוטפת.

על כל האמור לעיל אחראי המנכ"ל עם צוות עובדיו 
ולא חברי הדירקטוריון.

את הדוגמא האידאלית להפרדה בין הנשיאות למנגנון 

לשנת  השי  בהצעת  לראות  ניתן  המנכ"ל  בראשות 

השי  לרכש  הרעיון  את  העלו  הנשיאות  חברי   .2007

והמנכ"ל  חכם  כרטיס  באמצעות  השווק  מרשתות 

יחד עם וועדת השי שידרגו את הרעיון ואת התוצאות 

המוצלחות אתם מכירים.
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שלום כיתה א' במרחב נגב

פרץ עמר - נצ"מ, סגן מפקד מרחב נגב

השוטרים וילדיהם העולים לכיתה א', במרחב נגב, זכו 

באירוע רב רושם בסיוע איפ"א.

הירתמות הסניף המקומי ובסיוע המזכירות הארצית 

אפשרו לקיים הפקה איכותית וחשובה.

סיור לימודי מחלקת אספקה

אמנון משעלי, נצ"מ - ראש מחלקת האספקה

בין התאריכים 15-17/5 יצאה מחלקה האספקה לסיור 

לימודי באילת.

את  לבצע  ניתן  היה  לא  איפ"א  של  התמיכה  ללא 

הפעילות. חשוב לציין את פעילותכם למען השוטרים, 

במשך כל השנה ולכלל משטרת ישראל. דעו לכם שאנו 

השוטרים, מעריכים ומכבדים זאת.

לא שוכחים ימי הולדת
רוברט שלום, יו"ר סניף גמלאי טבריה

מדי רבעון סניף איפ"א טבריה עורך יום הולדת לגמלאי הסניף שנולדו 
באותו רבעון.

במסגרת אירוע זה מוענק לגמלאי שי עט פרקר עם חריטה "מזל טוב 
בהוקרה לגמלאי משטרת טבריה".

סיור מורשת - גמלאי שפלה רבתי - חוויה 
מדהימה

בתאריכים 8.5.07 ו-9.5.07 יצאנו גמלאי מרחב שפלה לסיור מורשת 
בירושלים. יצאנו 5 אוטובוסים, 250 איש כולל בני/ות זוג.

הסיור היה מעניין, מוצלח וכלל הדרכה צמודה, ארוחת צהריים וסיורים 
בעיר הקודש - ירושלים.

הסיור סובסד ע"י תקציב סניפי איפ"א וע"י תקציב דת ומורשת.
שמעון שלום  ג'ורנו שלום            טיפתי שלמה     
איפ"א סניף  יו"ר  איפ"א     סניף  יו"ר  יו"ר סניף איפ"א    

ראשל"צ גמלאי  יבנה/רחובות       גמלאי  רמלה/מודיעין     גמלאי 



תחנת ראשון לציון
עמרי עדיקה, אק"מ ראשל"צ

"ניצני ראשון"
ראשל"צ  בתחנת  התנדבותית  יוזמה  התארגנה  יולי  חודש  בתחילת 
יחידת הגיפים בפיקודם של  בפיקודו של סנ"צ עמיחי אשד. מתנדבי 
יחידת המתמיד פקד  יחד עם מפקד  וסגנו חיים אסייג  בצלאל פורת 
יוחאי ורדי ומב"ס מרכז רס"ר מנחם רוזנברג התארגנו עם רכבם הפרטי 
מסוג ג'יפ 4*4 והוציאו את ילדי והורי עמותת "ניצני ראשון", עמותה 

למען ילדים נכים, לטיול אטרקטיבי בדרך בורמה שבהרי ירושלים.
הטיול לווה בהסברים ועצירות עם הפתעות שונות לילדים ולהוריהם.

מלחמת  של  הקרבות  על  היסטוריים  סיפורים  שמעו  המשתתפים 
שהיתה  ההתנדבות  רוח  ועל  הנצורה  ירושלים  לשיחרור  העצמאות 

בקרב לוחמי תש"ח.
את  ובעיקר  הטיול  משתתפי  את  רבים  ימים  עוד  ילוו  הטיול  חוויות 

הנוער.
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ביקור ממ"ר בתחנת ראשל"צ בצילו של אירוע 
חריג

בתחילת חודש יולי 2007 נערך ביקור ממ"ר בתחנת ראשל"צ בפיקודו 
של סנ"צ עמיחי אשד, בביקור השתתפו סממ"ר מרחב שפלה סנ"צ 
וקציני המרחב  יואב קוטלר  שמעון בוכבוט, ק.האק"מ המרחבי סנ"צ 
מהאגפים השונים, לאחר שסקר מפקד התחנה סנ"צ עמיחי אשד את 
תצוגת התכלית שהכינו המשרדים השונים ובניהם אף תצוגת תכלית 
של קציני ושוטרי מג"ב המשרתים בתחנה במסגרת "תחושת הביטחון" 
והפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתחנה הן מהפן המבצעי והן מהפן 
משרדי  של  בפועלם  ודיון  לסקירה  המשתתפים  התכנסו  החברתי, 
התחנה, אולם עם תחילת הישיבה נודע על רצח והתאבדות בתחנה 
השכנה, תחנת רחובות וחלק מהמשתתפים נאלצו לעזוב. סגן מפקד 
המרחב סנ"צ שמעון בוכבוט המשיך את הביקור כמתוכנן כפראפרזה 
על המשפט הידוע "ביקור כאילו אין אירוע חריג וטיפול באירוע חריג 

כאילו אין ביקור".

החלפת פיקוד בתחנת ראשל"צ
יולי 2007 נערך טקס החלפת פיקוד  בתחילת חודש 
נכנס סנ"צ עמיחי  בתחנת ראשל"צ. לתפקיד החדש 

אשד אשר שימש בתפקידו האחרון כמת"ח לוד.
סגן  מרכז,  ממ"ז  השתתפו:  הפיקוד  החלפת  בטקס 
מפקד המחוז, מפקד מתפ"א תנ"צ רפי פלד ששימש 
ואשר  היוצא  המת"ח  כהונת  בעת  המרחב  כמפקד 
אמור גם הוא לסיים את תפקידו בקרוב לאחר שקודם 
קציני  התנועה,  אגף  מפקד  סגן  לתפקיד  יוני  בחודש 
מחוז מרכז ומרחב שפלה, תחנת ראשל"צ מאופיינת 
ביחסים ההדוקים עם גורמי הרשות אשר בכיריה הגיעו 
אף הם לטקס, בניהם מנכ"ל החברה לסד"צ וביטחון 
שוטרי  עם  יחד  מפעילים  פקחיה  אשר  בראשל"צ 

התחנה ניידות שיטור משולבות.
חילופי  טקס  בהיותו  היסטורי  בפן  מאופיין  הטקס 
המת"חים האחרון המתקיים במבנה התחנה הישן,על 
פי התכנון אמורה תחנת ראשל"צ לעבור למבנה חדש 

בשנת 2008.

תחנת ראשון לציון
עמרי עדיקה, אק"מ ראשל"צ
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הישג שיא לתחנת ראשל"צ בגיוס חברי 
איפ"א.

בחודש יולי האחרון ספרה נציגת איפ"א בתחנת ראשל"צ רס"ר פנינית 
גנון 180 חברי איפ"א בתחנה. תחנת ראשל"צ בפיקודו של עמיחי אשד 
נחשבת ל" ספינת הדגל " של מרחב שפלה בגלל כמות התושבים על 

ביטחונם מופקדים השוטרים.
בתקופה האחרונה קלטה התחנה פלוגת מג"ב במסגרת מיזם "תחושת 
הביטחון" ומספר שוטרים מיחידות שונות במסגרת מיזם "חיזוק הקו 
ההתעניינות  ואף  גנון  פנינית  רס"ר  של  פועלה  בעקבות  הקדמי", 
גוברת של מתנדבי האק"מ בחברות באיפ"א הביאו את התחנה להישג 

המרשים של חברים באירגון.

אק"מ ראשל"צ משרד מצטיין 
מחוזי.

כמשרד  ראשל"צ  אק"מ  משרד  נבחר   2006 בשנת 
מצטיין מרחבי על ידי קצין אק"מ מרחב שפלה סנ"צ 
מחוז  אק"מ  קצין  ידי  על  מחוזי  ומצטיין  קוטלר  יואב 

מרכז נצ"מ עופר חן.
כהכרת תודה לסגל המשרד אשר הגיע להשגים הנאים 
היח"מ,  ומפקדי  האק"מ  לסגל  אקסטרים  טיול  אורגן 

הטיול כלל טיול טרקטורונים ורפטינג בצפון.

טיול ג'יפים במרחב שפלה

תחנת ראשון לציון
עמרי עדיקה, אק"מ ראשל"צ
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חוויה מיסטית בצפון
בני רשף פירשט סניף הרצליה-כ"ס

כיף  וימי  טיולים  של  ביטולים  מספר  היו  לאחרונה 
שנבעו מחוסר עניין של החברים.

לאחר התחבטויות והתלבטויות רבות הבנו, שיש צורך 
בתוכנית שונה שתיגע בליבם ובנפשם של החברים.

חברי  עם  טלפונים  סבב  וכן  אישיות  פגישות  ערכתי 
בקברי  סיור  לקיים  האפשרות  את  לבחון  כדי  הסניף 
חוטאים  יש  הסניף  חברי  שבקרב  מצאתי  הצדיקים. 
רבים הזקוקים לטהר את נפשם. יש גם כואבים, אבות 
ועוד  לנכדיהם  והצלחה  לילדים  דורשי כלות  לחתנים, 
אין ספור בקשות שקצרה ידי מלהעלותם על גבי דף 
זה. לאחר סיום הסקר, שערכתי התברר לי, שאכן יש 

רוב ברור והסכמה לקיום הסיור.
אוטובוסים  שני  יצאו  טובה  בשעה   9.7.07 בתאריך 
לסיור, שהמתינו לו חודשיים. במהלך הנסיעה הושמעו 
זמירות חסידיות, החלה הרקדה באוטובוס של נשים 

וגברים כאחד בליווי שירה מכל הלב.
נראה היה בעליל שמשתתפי הסיור החלו להשיל את 
הקליפה מעצמם ובכך נתנו חופש ביטוי לגוף ולנפש.

את  יצאו  החברים  הגענו,  אליו  קדוש  אתר  לכל 
מנת  על  בטליתות  עטופים  בריצה,  האוטובוסים 
להספיק להגיע ראשונים, להניח את כפות ידיהם על 

הנפש  ולסערות  ותחנונים  תפילות  למועקות,  לתת  וכך  הקבר  אבני 
לפרוץ החוצה מבלי לחדול מלבקש ולבקש.

מודה אני שהיה למדריכים קושי רב לנתק את הניצבים מול קברי הצדיקים.
הפסקנו  לנושא  הרגישות  מפאת  אבל  להשתבש  החל  הזמנים  לוח 
להסתכל בשעונים ונתנו את כל הזמן הנדרש להזיל דמעה בראש מורכן 
הרוגע  ואפשרנו להם את  הניגרת  ונחבא שלא תראה חלילה הדמעה 

להיטהרות הנפש מכל רע.
בדרכינו הביתה פנו אלי לא מעט חברים בציינם שהסיור בקברי צדיקים 

לא ישכח ולאורך זמן יהיה חקוק בליבם.
הראשונה  הפעם  להם  שזו  טענו  לחלוטין,  חילוניים  אחרים,  חברים 
הניחו  שברצון  לי,  וגילו  המיסטית  בחוויה  סערה  נפשם  שגם  בחיים 

תפילין בעזרתם האדיבה של אנשי חב"ד שדאגו לכך.
רוחניות  בחוויות  עמוס  סופה  אבל  בתחילתה  הדרך  קשתה  אמנם 

מהולות בשמחה ובעצב.
נותר לי לקוות ולהאמין כי אוזניהם וליבם של הצדיקים הייתה קשובה 

לרחשי לבם של החברים להתגשמותם של משאלותיהם.

טיול לירושלים
תופיק טריף - יו"ר סניף מג'אר עילבון

חמישים חברי איפ"א עם בני/בנות זוג יצאו לטיול בירושלים. טיול שאורגן 
במהירות ונדרשה מידה רבה של יעילות וסיוע, כדי שהטיול יתאפשר.

נמדד  ואיכותי  יעיל  ארגון  מאוד.  מוצלח  היה  אך  בלחץ,  אורגן  הטיול 
ביכולת להגיב מהר וביעילות ומסתבר שהארגון שלנו הוא כזה וחשוב 

שיכירו את האפשרויות ואת איכות העבודה סביב חברי איפ"א.

ב-�0.�.� נערך נשף לסניף איפ"א מחוז ירושלים שנטלו בו חלק גם דוד אילוז מנכ"ל איפ"א וחברי נשיאות יהושע לויה ויוסי לביא.
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בתאריך 26/6/07 התקיים ערב הצדעה לשוטרי, מתנדבי, גימלאי איפ"א 
במרחב לכיש. במסגרת ערב זה הופיעו האמנים אייל גולן, יהודה אליאס 

להקת מחוז דרום וילדי השוטרים ממרחב לכיש.
ערב זה נערך בחסות איפא ישראל שעזר רבות לקיום האירוע ואף כיבדו 
רבות  סייע  לוי.  ונפתלי  לבון  פייבל  הנשיאות,  חברי  בנוכחותם  אותנו 

מ"מ סממ"ר לכיש איציק פרץ.
השוטרים והגימלאים הביעו את שביעות רצונם מערב זה, דבר שמהדק 

את הקשר בין הגימלאים לפעילים.

מרחב לכיש

ג'ורנו שמעון, יו"ר סניף לכיש



היה  שדרות  מתחנת  מודיעין  רכז  שיקלי  חיים 
רכוב  כשהוא   10/10/06 בתאריך  לעבודה  בדרכו 
דרכים  בתאונת  מעורב  היה  השוטר  אופנוע,  על 
נקטעה  הקשה  מהפגיעה  כתוצאה  קשה,  ונפצע 

שוק רגלו הימנית.
בנשף המרחבי אשתו נשאה דברים וריגשה את כולם 

עד דמעות.
החלמה  לחיים  מאחלים  לכיש  מרחב  שוטרי  אנחנו 

מהירה וחזרה לשיגרה.
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מרחב לכיש

ג'ורנו שמעון, יו"ר סניף לכיש
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סניפים
מה שרואים מכאן לא רואים משם

עד כמה נכון המשפט שבכותרת נוכחתי לדעת רק עם תחילת פעילותי 
כחבר נשיאות - רכז גמלאים וסיום פרק חשוב של יו"ר סניף ירושלים.

עם  משתנה  באיפ"א  הנעשית  הפעילות  של  הראייה  וזוית  החשיבה 
חילופי התפקידים.

כדבר  הסניף  של  האנטרס  את  ובצדק  ראיתי  סניף  יו"ר  היותי  בעת 
כך  על  לסניף,  זעום  תקציב  על  התלוננתי  פעם  לא  ביותר.  החשוב 
שסדרי העדיפויות אינו נכון, על כך שלא מתייחסים אלינו פעילי השטח 

בצורה רצינית ועוד ועוד.
אחת  וזאת  זועק  אני  בסניפים  החברים  של  זעקתם  את  כי  הרגשתי 
הסיבות שדחפו אותי להציג את מועמדותי לנשיאות. כי הבנתי שאם 

יש מקום בו ניתן להשפיע ולשנות הרי זה משולחן הנשיאות.
משם  רואים  לא  הנשיאות  מכס  מכאן  שרואים  מה  וחברים!  חברות 

מהשטח.
יותר  רחבה  היא  והארגונית  האישית  האחריות  מרובה,  כאן  העשייה 

והאתגר גדול.
לעיתים אני מוצא עצמי בדעת מיעוט על רעיונות והצעות שאני מעלה 
לשכנע  במגמה  ולהעלותם  להתמיד  עלינו  אולם  השטח  אנשי  בשם 
השטח  בין  מקשרים  אשר  והם  המערכת  את  מקדמים  אשר  הם  כי 

לנשיאות.

סניפי גמלאים

נושא מרכזי שאני מטפל בו הוא תגמול פעילי השטח 
המוכיחים פעילות חיובית וזאת ע"י המלצתם לצאת 
כסגני יו"ר משלחות לחו"ל ובכלל לתגמל אותם בכל 

דרך אפשרית.
הפעילים נוכחו לדעת כי רוח חדשה נושבת גם בכל 
הקשור לביקורי חברי הנשיאות בשטח. ומאז שנבחרתי 
לרכז הגמלאים אני מקפיד לפגוש את הפעילים בשטח 
בצורה ישירה כי רק כך לומדים ופותרים את הבעיות.

עבודת הנשיאות היא קשה ומורכבת ודורשת זמן רב 
לנושא כל חבר נשיאות משתתף בכמה ועדות ביצועיות 

ושם בועדות נעשית העבודה העיקרית.
איפ"א במאמצים בלתי פוסקים לשדרג את פעילותה 
בשטח לשפר נושאים שיש צורך לשפר )ויש כאלה לא 
מעט( להסיק מסקנות מארועים שהיו פחות מוצלחים 

ולהפיק לקחים לפעולות עתידיות.
העבודה רבה ויש עוד הרבה מה לעשות, אך אני יכול 
כי אנו חברי הנשיאות משתדלים לעשות טוב  להעיד 
ומי  חובות  רק  אלא  זכויות  אין  הזה  בתפקיד  יותר 
לו שפעילותו תיכנס  אותו מכל הלב מובטח  שעושה 

ללב החברים.

יוסי לביא
רכז גמלאים ירושלים, 

מרכז וש"י
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סניפי הגמלאים תוססים
האחרונים  בחודשים 
רבת  לפעילות  עדים  אנו 
איפ"א  סניפי  בכל  היקף 

הגמלאים.
המאורגנת  פעילות 
במאמץ רב של כל יושבי 
ראש הסניפים וצוותי ועדי 

הסניפים.
הפעילות הנרחבת החלה 
האחרונים  בחודשים 
פעילות  שנעשתה  לאחר, 
שורות  כותב  של  רבה 

אלה.
נרחבים  מפגשים  נערכו 

ומקיפים עם וועדי הסניפים.
מוסיפה  הפעילים  עם  הרכז  של  שהמפגש  הוכח 

מוטיבציה ועניין ופעילות אחידה בכל הסניפים.
לכל  האפשרות  ניתנה  הסניפים  וועדי  עם  במפגשים 
ולקבל  הסברים  ולקבל  בעיות  להעלות  הסניפים 

הדרכה ועצות לפעילות ברוכה בסניפים.
הפעילות  להגברת  מטרה  לעצמה  הציבה  הנשיאות 

בקרב הגמלאים וקיום מפגשים רבים ואכן השיטה מוכיחה את עצמה 
חשוב ביותר להמשיך בכך.

במהלך החודשים האחרונים התקיימו המפגשים הבאים:
מפגש עם יו"ר סניפי גמלאי איפ"א הדרוזים בראש הנקרה. א. 

מפגש עם יו"ר סניפי גמלאי מחוז ת"א, חדרה, חולון-בת-ים במועדון  ב. 
הגמלאים בבית השוטר בת"א.

מפגש עם יו"ר גמלאי איפ"א דרום, לכיש, אשדוד,בבאר שבע. ג. 
מפגש עם יו"ר גמלאי איפ"א צפון. טבריה, נצרת, עפולה, בית-שאן,  ד. 

קרית שמונה, צפת, בעפולה.
מפגש עבודה בסניף גמלאי חיפה והקריות, עכו, התקיים בחיפה. ה. 

לקראת סוף השנה יתקיים מפגש עבודה נוסף לסיכום פעילות הסניפים 
במהלך השנה.

טיול לקברי צדיקים
שמח יהושע, סגן יו"ר סניף גמלאי הרצליה כ"ס

לטיול  אוטובוסים,  איפ"א, בשני  איש חברי   80 יצאנו   9.7.07 בתאריך 
הארי,  קבר  יוחאי,  בר  שמעון  כולל  צדיקים  בקברי  ביקור  וכן  בארץ 

עמוקא, חוני המעגל ועוד...
שהיה  אסף,  המדריך  מפי  הסברים  קבלנו  המהנה  הטיול  כל  במשך 

מאה אחוז.
ברצוני לציין שללא כל אנשי איפ"א הפועלים למען חבריהם, בנשיאות, 
בסניפים ובמזכירות לא ניתן היה להוציא כל כך הרבה חברים, כולל 

גימלאים לטיולים ופעילות כל כך מבורכת.

סניפי גמלאים

נפתלי לוי
רכז גמלאים צפון.דרום. 

ת"א



טורניר קט רגל לזכרו של גבי וקסברגר ז"ל

זה היה טורניר עצוב. בכל תחרות, עד לפני שנה, גבי היה שותף מלא, 
בן  עם  השופטים,  באיגוד  כחבר  רגל.  כדור  ובמיוחד  ספורט  כחובב 
שוטר, אבל ידוע יותר כשופט כדור רגל בכיר, לירן, שאף שפט במשחק 

הגמר שנערך ברמת גן.
גבי היה מסוג האנשים, שתמיד פרגן, תמיד נרתם לסייע ותמיד היה 
מוכן להיות שותף, עם כל הלב, עצה טובה וחכמה ובדרך מאוד אנושית. 

קשה להאמין, שהוא כבר שנה לא איתנו.
אין דרך טובה יותר להזכיר את גבי מאשר באמצעות טורניר קט רגל, 

שבנו שופט וכל המשפחה נוכחת ומשתתפת.
למשחק הגמר עלו קבוצות מחוז ירושלים ומחוז ש"י שניצחו במשחקי 

חצי הגמר את קבוצות מג"ב ומחוז תל אביב.
הזוכה  הקבוצה  פרס  פרסים.  שלושה  ניתנו  השנה 
בטורניר  ישראל  איפ"א  את  לייצג  שתצא  בטורניר, 
ישראל  איפ"א  ייצוג  שני,  פרס  בחו"ל.  בינלאומי 
הגינות  על  מיוחד  ופרס  באילת.  במחוזיאדה 

ספורטיבית.
ההגינות  על  מיוחד  דגש  לשים  החלטנו  השנה 
שטורניר  העובדה  את  להדגיש  חשוב  במשחקים. 
משטרתי איננו דומה לכל טורניר אחר. אנחנו מופקדים 
בין  הדעת שבמשחק  על  יעלה  ולא  והסדר  החוק  על 

שוטרים לא תשמר רמת הגינות גבוהה.
לזכות הקבוצות והשחקנים יאמר, שהשנה, המשחקים 
בנימוס,  ואפילו  בהגינות  מופתי,  בסדר  התנהלו 

המאפיין אולי קבוצות אנגליות.

שרון גל
רכזת ספורט

ט ר ו פ ס
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טיול אופניים בצפון

הטיול הבא יערך לנחל הירקון ב-08/09/07 
ההתכנסות בחניון הדר יוסף  ההרשמה אצל רפ"ק אורי בהר"ל 050-6272268

במשחק  דבורין.  דני  בהתנדבות,  הנחה  הטורניר  את 
הגמר היו נוכחים, כמעט כל חברי הנשיאות, שבאו כדי 

לכבד את זכרו של גבי ז"ל.
מרתקת,  הייתה  לש"י  ירושלים  בין  ההתמודדות 
הכוחות היו שקולים, אבל מחוז ירושלים זכה במשחק, 

בגביע ובנסיעה לחו"ל.
מחוז  שחקני  של  כפיים  במחיאות  הסתיים  המשחק 
להם  ואחלו  הניצחון  על  לחבריהם  שפרגנו  ש"י, 

בהצלחה בטורניר בחו"ל.
מחמם את הלב לראות משחק, שנגמר בלחיצות ידיים 
ובחיבוקים בין השחקנים היריבים. כך צריך להיראות 
הקבוצות  לכל  הכבוד  כל  ומגיע  משטרתי  טורניר 

שהשתתפו בטורניר.

טיול לשמורת ציפורי
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אליפות בינלאומית בקט רגל בברצלונה

יהושע לויה רכז תרבות

הטורניר  בספרד,  בינלאומי  לטורניר  יצאנו  ה-5.7.07  חמישי  ביום 
התקיים באוניברסיטת סטס-קמפוס 40 ק"מ מברצלונה.

למעונות  ונסענו  בברצלונה  התעופה  בשדה  אותנו  קיבלו  המארחים 
הסטודנטים באוניברסיטה, שם השתכנו במשך כל הטורניר.

כאשר  פתיחה  ערב  ארגנה  המארגנת  הוועדה  למקום  ההגעה  בערב 
הקבוצה  חברי  כששאר  דגליהם  עם  לבמה  עלו  הקבוצות  נציגי  כל 
ישובים באולם, נציגי הקבוצה הישראלית היו: סנ"צ יולזרי, סממ"ר דן, 
הח"מ,  עם  יחד  ישראל  משטרת  מדי  עם  לבמה  להעלות  שהתבקש 
עלינו לבמה עם דגל ישראל ודגל איפ"א עם המון כבוד והערכה למדינת 

ישראל, למשטרת ישראל ובמיוחד לסניף איפ"א ישראל.
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היו:  בטורניר  המשתתפות  המדינות 
רומניה,  טורקיה,  קרואטיה,  איטליה, 
שבדיה,  ישראל,  ספרד,  הונגריה, 

רוסיה והולנד.
חלק מהנבחרות התחרו במגרש דשא 
ת"א  ממחוז  ישראל  איפ"א  ונבחרת 

התחרתה באולם.
שישה  יום  בכל  שיחקה  נבחרתנו 
הטורניר  ימי  כל  במשך  משחקים 
והגיעה להישגים נאים. חברי הנבחרת 
והייתה  וטורקיה  איטליה  את  ניצחו 

כפסע לפני משחק הגמר.
סיימה  ת"א  מחוז  איפ"א  נבחרת 
קבוצתנו  המכובד.  הרביעי  במקום 
עמדה יפה במבחן במשחקיה הרבים, 

למרות שהקבוצה מנתה רק תשעה שחקנים.
ממארגני  ומחמאות  תשבחות  קיבלה  ישראל  נבחרת 

הטורניר.
מדינות,  מעשר  איפ"א  חברי  לפגוש  מאוד  התרגשנו 
והכל בהנאה  דיברנו, שרנו, צחקנו, החלפנו תשורות 

גדולה.
כותב שורות אלו הוזמן ע"י הועדה המארגנת לשפוט 

במשחקים ושימשתי גם כיו"ר הקבוצה.
השיפוט כלל את כל מהלך הטורניר ואף קיבלתי את 
הכבוד לשפוט במשחק הגמר בין קרואטיה לטורקיה 

כאשר קרואטיה זכתה בגמר.
קיבלתי תשבחות ממארגני הטורניר ומראשי הקבוצות ששפטתי, מאוד 

התרגשתי מהפרגון.
אחרי המשחקים נסענו לבית מלון במרכז ברצלונה וטיילנו בברצלונה 

כדי לראות ולהתפעל מהעיר וסביבתה.
ממ"ז  שהיה  פרנקו  אילן  מר  את  פגשנו  בברצלונה  הביקור  במהלך 
ירושלים והצגנו לו את הנבחרת העתידית שלו, כשיעבור לתפקיד ממ"ז 

תל אביב.
דומה  טורניר  לקיים  ישראל  לאיפ"א  מאחל  ואני  נהדר,  היה  לסיכום: 

בארץ בהשתתפות 12 מדינות בשנת 2008 ).....זה אפשרי(.
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טורניר קט רגל לזכר חללי מחוז ש"י
יורי שמסיאב, יו"ר איפ"א מחוז ש"י

בתאריך 3.6.07 נערך טורניר קט רגל לזכר חללי מחוז 
ש"י בגן סאקר בירושלים. בטורניר השתתפו נציגי כל 

יחידות מחוז ש"י וכן המשפחות השכולות.
במקום הראשון זכו שוטרי תחנת מעלה אדומים.

רכזת  בשיתוף  איפ"א,  בחסות  התקיים  הטורניר 
הספורט גל שרון, נכחה באירוע גם חברת הנשיאות 

ענת ביבר.

יום ספורט בתחנת ראשון לציון
ירון קלנדרוב, רפ"ק - סמת"ח ראשל"צ

של  תחנתי  ספורט  יום  התקיים   28.5.07 בתאריך 
כתוצאה  התאפשר  האירוע  לציון.  ראשון  תחנת 
איפ"א  ומזכירות  שרון  גל  רכזת הספורט  מהירתמות 

שסייעו בקיום האירוע.
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איפ"א מסייעת לטורניר קט רגל במחוז ש"י
עמוס דמרי, ק' כשירויות מחוז ש"י

בתאריך 3.6.07 התקיים טורניר קט רגל לזכר חללי מחוז ש"י.
יום זה התקיים בנוכחות משפחות הנופלים ונציגי יחידות המחוז.

כשפנינו לאיפ"א לקבלת סיוע ברכישת חולצות וגביעים, נתקלנו בלב 
פתוח אף על פי שידוע שאין איפ"א מסייעת במקרים כאלו.

ברצוני לומר, שבעקבות מקרים מסוג אלו הינכם זוכים להערכה רבה 
מצד היחידות וכן ירבו כמותכם.

הייתה חשיבות רבה לקיום האירוע, משפחות החללים התרגשו מאוד, 
חשוב לתת את ההרגשה שזוכרים את החברים והבנים.

האירוע התאפשר בגלל פעילותם של יו"ר איפ"א מחוז ש"י רס"ב יורי 
גל  רפ"ק  איפ"א  של  הספורט  רכזת  וכמובן  רבות  שסייע  שמסיאב, 

שרון.
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שוב כבוד לשב"ס
אריה רוזנוולד

סוהר-חבר איפ"א - אלוף הארץ
נציג שב"ס בנשיאות איפ"א ישראל

זו פעם השישית שהוא זוכה בתואר אלוף הארץ
במהלך חוה"מ פסח, בין התאריכים 4-6 לאפריל, התקיימה במטווח 
ע"י  המאורגנת   ,2007 מעשי  בירי  ישראל  אליפות  בקיסריה  הי"  "דני 

התאחדות הקליעה בישראל. בתחרות השתתפו 134 יורים.
היורים ביצעו 13 תרגילים מסוגים שונים, המדמה קרב יריות מבצעי, 

והשתמשו ב-350 כדורים.
דרום  דסק  )ראש  איפ"א  וחבר  הסוהר  חלק  לקח  באליפות 
"ניר"  בבית-הספר  המשרת  טוכמן,  נפתלי  רס"ר  אמריקה(, 
נפתלי  זכה  הקודמות  בשנים  מבצעית.  והתנהגות  ירי  כמדריך 
סטנדרט  בקטגורית  הארץ  כאלוף  ראשון  במקום  פעמים   שלוש 
"1995-97-98", ופעמיים כאלוף הארץ ב"אדם נגד אדם" גם בקטגורית 
סטנדרט - "1999-2002", באליפות השנה הצליח נפתלי להגיע למקום 
ראשון כאלוף הארץ ב"אדם נגד אדם" בקטגורית MODIFIED, זו הפעם 
יש להזכיר שבשנה שעברה  זוכה בתואר אלוף הארץ.  השישית שהוא 
מהמקום   97% עם   MODIFIED בקטגורית  שני  במקום  נפתלי  זכה 

הראשון.
שקיים  כמו  בשב"ס,  מעשי  ירי  מועדון  לפתוח   - נפתלי  של  חלומו 

במשטרת ישראל.

ס " ב ש

ספורטאי שב"ס מביאים כבוד לשב"ס אלופי איפ"א בכדורסל
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הפרד ומשול
הישר  כבדה,  לארץ, תחת אבטחה  הוחזר  רוזנשנטיין 
בכלא  הארצית  ההפרדה  לאגף 
"רימונים". הוא נחשב אסיר בעל 
התחתון.  בעולם  כבד  משקל 
להגן  והצורך  המודיעיני  המידע 
אחרים  אסירים  ועל  החברה  על 
ספקות.  הותירו  לא  מפניו, 
רוזנשטיין, נקבע, לא יוכל לשהות 
באגף רגיל. במקרה שלו, אף אחד 

לא רצה לקחת סיכון.
יותר מ-40 אסירים כלואים, נכון 
למועד כתיבת שורות אלה, באגפי 
ההפרדה הארצית של שירות בתי 
"גלבוע",  הכלא  בבתי  הסוהר: 
"אשל",  "שאטה",  "איילון", 
תרצה",  "נווה  "אופק",  "נפחא", 
"רימונים".  וכמובן  "קישון" 
עליהם  שנאסר  באסירים  מדובר 
לבוא במגע עם אסירים אחרים, 
לשלום  האחרים,  לשלום  מחשש 
החברה, או מחשש לשלומם הם 
הפשע,  משפחות  ראשי  עצמם. 
סבוכות,  בפרשיות  מדינה  עדי 
גם  אבל  הגנה',  'טעוני  אסירים 
או  עוינת  חבלנית  פעילות  מכווני  בטחוניים,  אסירים 
ואלימה  בעייתיים, שהתנהגותם בלתי צפויה  אסירים 
מאז  סלע  בני  מקסימוב,  עופר  עמיר,  יגאל  במיוחד. 
שברח ונתפס, רוצחה של הנערה מעיין ספיר, הם רק 
רשימה חלקית. "רבים מאסירי ההפרדה הם אסירים 
באגף  המתרחש  כל  ולכן  מתוקשרים, 
ההפרדה נמצא לעתים קרובות במוקד 
שמעון  גנ"מ  אומר  הציבורי",  העניין 
ביבס, מפקד בית סוהר "רימונים" - חבר 
שלו  הארצית  ההפרדה  שאגף  איפ"א, 
כבר אכלס כמה מהפושעים המושמצים 
ישראל.  במדינת  ביותר  והמסוכנים 
"הניהול השוטף של אגף ההפרדה חייב 
להתבצע ללא רבב, כי לכל טעות, אפילו 
הקטנה ביותר, עלולות להיות השלכות 
תקשורתית  ציבורית,  מבחינה  חמורות 

או פוליטית".

מוצא אחרון
עיקריות  עילות  מספר  קובע  החוק 
הסוהר  בתי  שירות  רשאי  במסגרתן 
להחזיק את האסירים באגפי ההפרדה. 

של  הארצית  ההפרדה  באגפי 
שירות בתי הסוהר יושבים היום 
עליהם  שנאסר  אסירים  כ-�0 
לבוא במגע עם אסירים אחרים. 
עדי  הפשע,  משפחות  ראשי 
הגנה',  'טעוני  אסירים  מדינה, 
בטחוניים,  אסירים  גם  אבל 
עוינת  חבלנית  פעילות  מכווני 
ואלימים  בעייתיים  אסירים  או 
האסירים  הפרדת  במיוחד. 
משמעותי  אתגר  מציבה 
שוהים  בהם  הכלא  בתי  בפני 
כולו,  הארגון  ובפני  האסירים 
הן ברמה המקצועית והן ברמה 

המערכתית
מאת: נועם פינס

לפני כמה שבועות חזר העבריין זאב 
רוזנשטיין ממיאמי, פלורידה, לישראל, 
סחר  בעבירות  והורשע  שהודה  אחרי 
בינואר  הוכרז  רוזנשטיין  בסמים. 

2001, לפני למעלה משש שנים, כיעד מודיעיני משותף של האמריקנים 
ושל מדינת ישראל וכמי שעומד בראש ארגון פשיעה. הוא נעצר לפני 
עסקת  במסגרת  שם,  הברית.  לארצות  הוסגר  כשנה  ולפני  כשנתיים 
המשפט  בית  אישר  לרוזשנטיין,  האמריקנית  הפרקליטות  בין  טיעון 

הפדרלי שרוזנשטיין ירצה 12 שנות מאסר בפועל בכלא ישראלי.

גנ"ם שמעון ביבס - מפקד כלא "רימונים"



מדובר במוצא אחרון, שיש ליישמו רק במקרים חריגים. 
למשל,  כך  שלומם.  על  שמירה  למען  יופרדו  אסירים 
במקרים בהם מדובר בראשי משפחות פשע שיש להגן 
עליהם מפני אסירים אחרים, חברים בארגונים יריבים, 
שאסירים  הגנה',  'טעוני  באסירים  מדובר  כאשר  או 
מדינה  עדי  )אנסים,  בהם  לפגוע  עלולים  אחרים 
ועוד(. במקרים אחרים תתבצע ההפרדה כדי לשמור 
דווקא על שלומם של אסירים אחרים בכלא, שסכנה 
נשקפת להם מהאסיר המופרד. שוב, הדבר מתרחש 
חשש  ומתוך  הפשע  משפחות  בראשי  מדובר  כאשר 
לסכסוכים בין אסירים מארגונים יריבים. אסירים יהיו 
בהפרדה הארצית גם למען שמירה על בטחון המדינה, 
מכווני  או  בטחוניים  באסירים  למשל,  כשמדובר, 
פעילות חבלנית עוינת )פח"ע(, מטעמים של שמירה 
וכדי למנוע עבירות אלימות. מפקד  על בטחון הכלא 
בהפרדה  אסיר  החזקת  על  להורות  רשאי  סוהר  בית 
יום. באישור מפקד  לתקופת זמן שלא תעלה על 14 
זמן  לתקופת  בהפרדה  אסיר  להחזיק  ניתן  המחוז, 
שבין 14 יום לחצי שנה. מעבר לתקופה זו, אף גורם 
בשירות בתי הסוהר אינו מוסמך להורות על החזקת 
המחוזי.  המשפט  בית  באישור  אלא  בהפרדה,  אסיר 
"ההחלטה בדבר מעמד ההפרדה ותנאי הכליאה של 
האסירים מתקבלת מגבוה, דרך החלטת בית משפט", 
אומר גנ"מ ביבס, "עבור בתי הסוהר, אסירי ההפרדה 

הם בחזקת פיקדון לשמירה".
אחת לחודש נבחן מעמדם של אסירי ההפרדה הארציים, נשקל ונקבע 
על ידי 'וועדת ההפרדה', וועדה ארצית של שירות בתי הסוהר, בראשות 
נציג  בטחון,  ראש מחלקת  ראשי,  מודיעין  קצין  ובנוכחות  הנציב,  סגן 
תחום עבודה סוציאלית, נציג היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, 
ונציגת מחלקת האסיר. וועדת ההפרדה דנה בהסרה או בקביעה של 
מעמד הפרדה לכל האסירים הארציים וכן בתנאי ההפרדה המיוחדים 
בהם יוחזק כל אסיר. מספר שיקולים מנחים את הוועדה, ביניהם מידת 
באגפי  ואסיר  אסיר  לכל  ביחס  מודיעיניות  הנובעת מהערכות  הסיכון 
ההפרדה הארצית, הערכות פסיכיאטריות שקיימות על מצבו הנפשי 
ששירות  והמטרה  המסוים  האסיר  של  ההפרדה  מטרת  האסיר,  של 
בתי הסוהר מבקש להשיג ביחס לאותו אסיר. שיבוץ האסירים באגפי 
לא  שיבוץ  פאזל.  עשיית  ומזכירה  פשוטה  לא  היא משימה  ההפרדות 
נכון עלול לפגוע, בין השאר, במטרה של מיגור הפשע ועלול לאפשר 
מחליטה,  שהוועדה  לאחר  הכלא.  מתוך  ולפעול  להמשיך  לעבריינים 
להוצאה  או  להפרדה,  המועמדים  האסירים  כל  שמות  מתקבלים 
מההפרדה, נערך תצהיר ומוגשת בקשה לפרקליטות המחוז הרלבנטי. 
בהמשך, נערך דיון בנוגע למעמד ההפרדה של האסיר, בנוכחותו, בין 
כתלי בית המשפט. בית המשפט הוא שמוסמך לקבוע גם את התנאים 
המיוחדים בהם צריך יהיה להחזיק את האסיר בהפרדה. תנאים אלה 
משתנים מאסיר לאסיר. החלטת בית המשפט חלה על האסיר למשך 

שישה חודשים. בסיומם, כל התהליך מתבצע מראשיתו.

הפרדה בין רגש פרטי לחובה מקצועית:
זכויותיהם של האסירים באגפי ההפרדה הארציים, אינן מושעות. זאת, 
בניגוד לאסירים שנמצאים בבידוד כחלק מהליך משמעתי פנימי בתוך 
בית הסוהר. בכל זאת, נאסר עליהם לבוא במגע עם אסירים אחרים 
ואופי  הנסיבות  הסוהר, מתוקף  בית  בפעילות  חלק  לוקחים  לא  והם 
המאסר שלהם. מרבית האסירים באגפי ההפרדה נמצאים לבדם בתא, 

ורק במקרים מיוחדים מאושרת יציאתם.
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כספת הפוכה

אמצעי הביטחון בתוך שירות בתי הסוהר בישראל 
נחשבים למתקדמים והמתוחכמים בעולם. בכל מקום, 

בכל שעה, בהתאם לתנאי השטח והמצב, בעזרת 
אמצעים פיזיים וטכנולוגיים - שירות בתי הסוהר שולט 

היום בכל פינה בכלא. בתחום הביטחון והאבטחה, שב"ס 
שלנו נחשב היום למוביל בעולם כולו.

'כספת הפוכה', זאת הסיסמא. מאחורי צמד המלים הזה מסתתרת 
תפיסת עולם שלמה, שיטה. הכלא הוא כבר לא רק מבנה מוקף חומה. 
מעכשיו, האסירים הם פיקדון ובית הסוהר הוא כספת. נעולה, חזקה, 

הרמטית. מרצפת התאים, דרך קירות האגפים, החוצה.
אין ספק שהסיוט הגדול ביותר של אנשי שירות בתי הסוהר, הוא בריחה 
של אסירים. הסוהרים אמונים על שלום האסירים בתוך הכלא, אבל הם 
גם האחראים על הגנת אזרחי המדינה מפניהם. בריחה עלולה להעמיד 
מדינה שלמה על הרגליים. הסוהרים אף חשופים מדי יום לסכנה פיזית 
ממשית. שלומם הגופני, אינו מובן מאליו. כבר היו בין הסוהרים כאלה 

שנחטפו, הותקפו ואפילו נרצחו בידי אסירים.
המתקנים  במספר  הגידול  האחרונות,  בשנים  הארגון  התרחבות 
את  הגדילו  רק  אלה  כל   - בטחוניים  אסירים  אלפי  עוד  של  ותוספת 
הלחץ. מתקני הכליאה הצהליים שהועברו לאחריות שב"ס, הכוללים 
מבני אוהלים ומאות אסירים בכל 'אגף', ורמת המסוכנות של האסירים 
נחשף הסוהר.  אליו  האיום  והעצימו את  הגדילו   - וגברה  הלכה  שרק 
היה ברור שצריך למצוא מענה חדש לנושא הביטחון. מה שהיה טוב 
בתי  שירות  נציב  גנות,  יעקב  גונדר  רב  היום.  לא מספיק  כבר  פעם, 
מאז  האחרונות,  שנים  וחצי  ובשלוש  לחולל מהפכה,  החליט  הסוהר, 
הסוהר  בתי  שירות  בתוך  הביטחון  אמצעי  את  הפך  לתפקידו,  נכנס 

למתקדמים והמתוחכמים בעולם.

חיזוק מעגל הביטחון הפנימי
עדיפויות  סדר  גיבוש  כללה  הנציב  המהפכה שהוביל 
חדש והדגשים שונים מאלה שהיו בעבר. כך, הושקעו 
מיגון  אמצעי  בפיתוח  ואמצעים  מאמצים  ויותר  יותר 
גם  הופנו  האדם.  כוח  בהגדלת  במקום  חדישים, 
מיגון   - הפנימיים  הביטחון  מעגלי  לחיזוק  משאבים 
השאר,  בין  הסוהר.  של  ומיגונו  הסוהר  בית  פנים 
סוהרים קיבלו חגורים אישיים ובאגפים הותקנו דלתות 
'מפוקדות', אותן ניתן לפתוח בלחיצת כפתור. הסוהר 
כדי  ובתאים,  האגף  בתוך  להסתובב  עוד  צריך  אינו 
לדעת מה מתרחש. במהלך המשמרת שלו, הוא יושב 
באמצעות  באגף  שקורה  מה  כל  את  ורואה  ב'יומן' 

מצלמות.
של  החיצוני  המיגון  על  בעיקר  הסתמכנו  "בעבר 
תת  אומר  הזקיפים",  ועל  החומות  על  הסוהר,  בתי 
והאסיר מזה  גונדר מיקי חלפון, ראש מנהל הביטחון 
כבר  חיצוני  מיגון  של  הגישה  הזמן,  "עם  כשנתיים. 
היתה  לא  והשתנו.  שגדלו  לצרכים  מענה  נתנה  לא 
באמצעים  פתרונות  לחפש  חייבים  והיינו  ברירה  לנו 
הפוכה'.  כ'כספת  הכלא  תפיסת  בעצם  זו  אחרים. 
להידוק  הסוהר,  בית  פנים  למיגון  יתר  משקל  שימת 
הטבעת הבטחונית מה'פנים' אל ה'חוץ'. ככה אפשר 



גם  ובמקביל  בריחה,  כמו  אירועים  ולמנוע  להקשות 
יותר את הסוהרים, בתוך בתי  לאבטח ברמה גבוהה 

הכלא, באגפים ובתאים".

יחידת ההשתלטות מצדה
קושי.  גם  יצר  והתחזק,  שהלך  הפנימי,  המיגון  מעגל 
בבחינת 'הפוך על הפוך'. היה ברור לשירות בתי הסוהר 
שיהיה קושי לפרוץ אותו מעגל פנימי מסיבי, במקרה 
של כורח. באירועים כאלה ביצור המבנה יהווה חיסרון, 
במקום יתרון. כך למשל, אומר תת גונדר חלפון, אם 
אותם  ויכלאו  ערובה  כבני  סוהרים  יתפסו  אסירים 
בתא - המבנה ה'כספתי' של התאים יקשה על חילוץ 
הסוהרים. התרחישים שעשו בארגון לאירועים מסוג זה 
והאיום המוחשי, הובילו בסופו של דבר להקמת יחידת 
הסוהר.  בתי  שירות  של  המיוחדת  היחידה  מצדה, 
מנהל  לראש  כפופה  עצמאית,  יחידה  היא  מצדה 
הביטחון והאסיר, שלוחמיה קצינים, בוגרי מסלול קרבי 
בצה"ל וקורסי פיקוד מתאימים. זו יחידת ההתערבות 
נשק  בהפעלת  שמתמחה  הארגון,  של  וההשתלטות 
'אל הרג'. בעת הצורך מיועדת מצדה לתת מענה לכל 
יחידות השירות. בהיותה בעלת יכולות פריצה פנימה, 
גם אחרי המהפך המבני, מהווה  אל תוך המתקנים, 
היחידה משענת ביטחון לסוהרים, שניתן יהיה לחלצם, 

במקרה הצורך.
"מצדה תופעל בעת הצורך, גם כדי לתת סיוע מודיעיני 
ו/או סיוע מבצעי לגורמי שירות בתי הסוהר", מסביר 
חיפוש  לבצע  כדי  גם  "היא תיקרא  גונדר חלפון,  תת 
אמצעי לחימה )אמל"ח( על פי מידע, בהתאם לרמת 
הסיכון. בנוסף, היא תופעל באירוע פיגוע מיקוח, אם 
בעלי  ובאירועים  כליאה,  מתקן  בתוך  יהיה,  חלילה 

פוטנציאל סיכון גבוה לחיי אדם".

פיתוח פתרונות חדישים
בהמשך להקמת יחידת מצדה ועקב התפתחות נושא האמל"ח, נוצר 
לחימה  אמצעי  רכישת  על  אמון  שיהיה  מיוחד,  קצין  למנות  הצורך 
ומציאת פתרונות חדישים לנושאי הביטחון בלבד, בדיוק כמו בגופים 
מקבילים במדינה. כך נבנה תפקידו של קצין אמל"ח, שקודם לכן בוצע 
שאר  בין  נוסף  כתפקיד  הביטחון,  במערכת  מקצועיים  קצינים  בידי 

תחומי אחריותם.
"להיות מחובר לשטח, זהו עיקר התפקיד שלי", מסביר כלאי איתן בן 
אבי, שמונה לתפקיד לפני כשנה. בן אבי נמנה על מייסדיה וראשוניה של 
יחידת מצדה. גם בצבא הוא שרת ביחידות מיוחדות. "אני צריך להגדיר 
הרצוי  בין  קיימים  פערים  "לזהות  אבי,  בן  ממשיך  מבצעיים",  צרכים 
למצוי, לכתוב בהמשך מפרט טכני לפתרון ולמצוא מוצר מדף, שיענה 
על הצרכים. כשאין מוצר כזה, צריך לפתח אמצעי חדש. כך פותחו כבר 
מספר פתרונות חדישים, בהתאם לצרכים שזוהו בשב"ס, בשיתוף עם 
אפודי  חומר המיגון של  למשל,  ביניהם,  ומפעלים מקומיים.  תעשיות 
המיגון. כל המוצרים חייבים כמובן לעמוד בתקנים בינלאומיים, ולקבל 

את אישור היועץ המשפטי וקצין רפואה ראשי".

אמצעים אלטרנטיביים ואמצעי אל הרג
הפיתוחים נבעו גם מהצורך והשאיפה שלרשות הסוהר הנכנס לטפל 

באירוע חירום, יעמוד סל אמצעים אלטרנטיביים, שיוכל 
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עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

ץ ו ח י  ר ש ק
עדכונים בתחום קשרי החוץ

בתחום  השונים  העשייה  בתחומי  הפעילות  להרחבת  פועלים  אנו 
והחידוש  חילופי המשלחות,  הינה  הכותרת  גולת  כאשר  החוץ,  קשרי 
את  מנצלים  אנו  שמחד  כך,  לחו"ל  המסובסדים  הטיולים  לאחרונה, 
ומאידך  נמוכים  במחירים  הצעות  להשגת  הארגון  של  הגודל  יתרון 
נותנים ביטוי לקשרים הענפים עם המדינות בהן מתקיימים הטיולים. 
בנושא המשלחות עד כה יצאו משלחות לסאנט פטרסבורג, למוסקבה, 
לתורכיה ולהונגריה. בעת הקרובה יצאו משלחות לטטרסטאן )רוסיה( 
לרומניה, לפולין ולאוקראינה. המשתתפים במשלחות נבחרו בהגרלה 

שוויונית שנעשתה בשקיפות ותחת ביקורת.
במשלחות  שהשתתפו  מי  של  רשמים  לקרוא  תוכלו  זה  בביטאון 

הקודמות.
עד כה התארחו  נציגים מאותן מדינות.  כמובן  אנו מארחים  במקביל 
נציגים מאוקראינה, פולין, הונגריה, רומניה, מוסקבה, סאנט - בארץ 

פטרבורג ובקרוב יתארחו משלחות מתורכיה ומטטרסטאן.
כמידי שנה נערך כנס עולמי רישמי בו משתתפים נציגי כל המדינות 
החברות בארגון. הכנס השנה יערך בחודש ספטמבר, את סניף ישראל 

ייצגו הנשיא, המזכ"ל, רכז התקשורת ורכזת הספורט.
ברכותיי לרכז התקשורת על בחירתו כחבר וועדת התרבות העולמית, 

בטוחני כי יוכל לתרום רבות לוועדה.
וההכשרה  התרבות  במרכז  שנה  כמידי  נערכים  מקצועיים  סמינרים 

סמינר  ה-10-14/9  בין  בגרמניה,  איפ"א  של  העולמי 
בנושא חוליגניזם - התמודדות המשטרה עם התופעה. 
ובין התאריכים 5-9/11 סמינר בנושא השיטור בקהילה 

האירופאית. למועמדים שייבחרו לצאת יינתן סבסוד.
מנהלי  של  כנס  הישראלי  הסניף  יארח   2008 בשנת 
להזכיר  הזדמנות  זו  העולם,  ברחבי  איפ"א  דירות 
איפ"א  בדירות  להזמין מקום  לחברים את האפשרות 

השונות וליהנות מאירוח מוזל ובתנאים מיוחדים.
על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הנשיאות העולמית 
וכן  נוער  חילופי  של  בפרויקטים  השתתפות  נבחן 
לחוות  שיוכלו  פעילים  משטרה  אנשי  של  חילופים 

פעילות משטרתית במדינה אחרת.
לאחרונה גובשה מחדש וועדת קשרי חוץ בראשותי, וכן 

מבוצע איוש מחדש של הדסקים למדינות השונות.
זו הזדמנות גם להודות למזכירות איפ"א על עבודתם 
למנכ"ל  ובמיוחד  זה  בתחום  והמקצועית  המאומצת 
דוד אילוז, למנהלת הלשכה ליז משולם ומזכירת קשרי 

חוץ לימור סדרינס.
תודה גם למתנדבים הרבים המלווים את המשלחות 

המגיעות לארץ.
אני תקווה כי נצליח להרחיב הפעילות ולאפשר ליותר 

ויותר חברים ליהנות ממנה.
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יש דרכים נוספות לטייל בחו"ל

איננו  אישי,  בסיס  על  איפ"א  חברי  ארוח  של  הרעיון 
חדש וניסינו אותו עם איפ"א רומניה.

אורחים  היו  החברית,  ביוזמה  הראשונות,  הסנוניות 
שהגיעו אלי מסניף ברשוב ברומניה

זוג האורחים הצעירים, שניהם שוטרים פעילים וחברי 
שבועיים,  למשך  בביתי  פרטי  לאירוח  הגיעו  איפ"א, 
לצאת  מתוכנן  אשתי  ושל  שלי  מקביל  אירוח  כאשר 

לפועל בחודש הקרוב.
ולתרום  באירוח  לעזור  נרתמו  מישראל  איפ"א  חברי 
היה  אשר  האירוח,  להצלחת  שלהם  ומהידע  מזמנם 

ארוך יחסית.
חשוב לציין שמרכיב מהותי במודל המוצע הוא סיוע 
פגישות,  טיולים,  כמו  בתחומים  נוספים  חברים  של 

הסעות ועוד.
במסגרת הביקור הגיעו האורחים גם למזכירות איפ"א 

ישראל לכמה שעות ולפגישה עם המנכ"ל וציוותו.
היחס  אילוז,  דוד  המנכ"ל  ידי  על  שניתנו  התשורות, 
החם של כל צוות המזכירות, היו צעד נוסף לקרוב שני 
הסניפים ולטיפוח של עוד שגרירים של רצון טוב בין 

שני הסניפים.

אני ממליץ לכל חבר אשר מעוניין להצטרף לתוכנית החדשה, להעביר 
פרטים אישיים אלי לפקס 04-8314969.

ילכו  נוספים  וסניפים  הסניפים  בין  הקשר  את  נגביר  כי  בטוח  אני 
יוצאת  הזדמנות  כאן  יש  הסניפים,  בין  לקשרים  מעבר  בעקבותינו. 
מהכלל לכל חבר איפ"א המעוניין לצאת לחו"ל, לעשות זאת על בסיס 

אישי, ללא קשר למשלחות, הגרלות או לוחות זמנים מוכתבים.
כדאי לזכור שלכך נוסדה איפ"א, קשרי ידידות בין שוטרים בעולם.

דרושים
קשרי חוץ מהווים את עמוד השדרה של ארגון השוטרים הבינלאומי. 
ליצירת קשר עם חברים וסניפים בעולם יש צורך בחברי איפ"א דוברי 
שפות זרות ובעלי קשרים וכישורים היכולים לייצג את איפ"א ישראל 

ומדינת ישראל בכבוד.
באיפ"א מחולקות המדינות לדסקים ובכל דסק יש חברים המסוגלים 
וחברים  הסניף  עם  הקשרים  את  ולנהל  מדינה  אותה  בשפת  לדבר 

מאותה מדינה.
כדי ליצור קשרים ענפים יותר בין החברים בסניפים השונים יש צורך 

בהתגייסות של יותר חברים לנושא זה.
ולהשתלב במערך הדסקים השונים, כדי  כל חבר אשר מעוניין לעזור 
לאפשר קשר טוב ועמוק יותר עם חברי איפ"א בעולם, מתבקש להעביר 
קורות חיים קצרים עם פרוט השפות בהן הוא שולט, קשריו וכישוריו, 

לד"ר יהודה גולדשטיין בפקס 04-8301379.

דר' יהודה גולדשטיין
סגן מזכ"ל

ורכז תחביבים

תעודת הוקרה שקיבל גולדשטיין מאיפ"א רומניה על פעילותו
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לזכרו של ג'ובאני פאלאטוצ'י

ד"ר ערן ישראל

תזמורת משטרת איטליה ביקרה בישראל בשנת 2005 ביחד עם 

ג'אנרו. הביקור  די  ג'ובאני  והמפכ"ל האיטלקי  קבוצת קצינים 

נועד לציון פועלו של שוטר איטלקי בשם: ג'ובאני פאלאטוצ'י, 

פאשיסטי,  שלטון  ותחת  השנייה  העולם  מלחמת  שבתקופת 

יהודים מהשמדה.  ברית של הנאצים, עסק בהצלת  בן  שהיה 

הוכר  הוא  ב-2005  להורג.  והוצא  בחייו  כך  על  שילם  השוטר 

ונערך טכס לציון  ידי מדינת ישראל כחסיד אומות העולם  על 

ההכרה ופועלו.

בעיר הולדתו של פאלאטוצ'י מונטלה במחוז אבלינו שבאיטליה, 

ובראשה  איטליה  איפ"א  במסגרת  זכרו,  לציון  אגודה  הוקמה 

עומד כומר בשם פיאטרו לוטי. הוקמה אנדרטה לזכרו ובכל שנה 

מציינים את מותו ומקיימים פעילות קהילתית על שמו ולזכרו. 

באגודה שוטרים רבים, הרואים במעשיו אות חינוכי וערכי שיש 

להיות  הוזמנה  ישראל  איפ"א  הבאים.  לדורות  ולשמרו  ללמדו 

שותפה לפעילות לזכרו של פאלאטוצ'י.



כנס נוער עולמי בקפריסין
אראל גולדשטיין

ישראל  איפ"א  במשרדי  קיבלנו  אותו  בתדריך  התחיל  שלנו  המסע 
והצטיידות בתשורות למארחים.

ד"ר  זליקוביץ,  אלכס  טיפים,  בהרבה  גם  אותנו  ציידו  הנשיאות  חברי 
יהודה גולדשטיין ומנכ"ל איפ"א דוד אילוז.

אחת  שעה  של  בטיסה  לקפריסין  הגענו  ה-1.7.2007  ראשון  ביום 
מישראל ללרנקה.

ביום השני ה-2.7.2007 הייתה לנו פתיחה רישמית, שבה נאם הנשיא 
העולמי מייקל אודיסאוס וסיפרו לנו על כללי ההתנהגות במקום וקיבלנו 
תיקים וחולצה של הכנס. בהמשך נערך סיור במקום והיה זמן לגיבוש 

והכרות עם כל בני הנוער.
ביום שלישי ה-3.7.2007 יצאנו לסיור באיה נאפה וכפרים באזור, המקום 

יפה ומרשים ולאחר מכן היה זמן לערב משותף.
למחרת שמענו הרצאה של שוטר על עבריינות נוער. 
על  ולמדנו  ומקפריסין  מהעולם  נתונים  לנו  הציגו 

תמונת הפשיעה במקום. הצגה שחייבה סיכום בים.
קפריסין,  בירת  בניקוסיה,  סיור  לנו  היה  חמישי  ביום 
באקדמיה  לבקר  הלכנו  הסיור  ואחרי  מאוד  יפה  עיר 
הצגה  כלל  הביקור  בניקוסיה.  הממוקמת  לשוטרים 
וחלוקת  הסכסוך  הצגת  קפריסין,  של  היסטורית 
קפריסין לשניים, הציגו סרטים ונתונים ובהמשך פינקו 

אותנו בערב קפריסאי מסורתי ולקינוח, דיסקו.
לפראקה,  בכפר  ביקרנו  ה-6.7.2007  שישי  ביום 
המסורתית,  האתנית  קפריסין  את  לראות  המאפשר 

כולל שוק ועבודות יד ובתי מלאכה.
ולימוד  בסיכומים  עסקנו  ה-7.7.2007,  שבת  ביום 
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הטעון שיפור, שיחות משוב ושיחה כללית. את הערב הקדשנו 
ללימוד חיי הלילה של לרנקה, עיר נמל תוססת ויפה.

ויצאנו  ביום ראשון ה-8.7.2007 עזבנו את המלון בלרנאקה 
לכיוון העיר לימסול.

למחרת יצאנו לבקר את העיר וסביבותיה, כאשר היתרון של 
המלון היה הקרבה לים.

ביום שלישי היה לנו סיור בכפר פלאטרס ולמדנו על האזור 
ההררי של האי.

ומרשים,  גדול  מים  פארק  בלימוד  השקענו  הבא  היום  את 
לימוד הדדי שתרם רבות לגיבוש ולאיכות חיי החברה במקום 
ואת הקשרים החברתיים. בערב הלכנו למסעדה קפריסאית 

עם ריקודים מסורתיים ואוכל קפריסאי.
ועתירת  עתיקה  עיר  בפאפוס,  סיור  לנו  היה  חמישי  ביום 

אוצרות ארכיאולוגיים.
את יום שישי השקענו בלימוד קרימינולוגיה וראשו של העבריין 

המצוי. את המשך היום בילינו באתרי תיירות בעיר.
יום שבת היה היום האחרון של הכינוס שהוקדש לסיכומים, 
החבילה  מתפזרת  ראשון  שביום  בידיעה  ותודות.  פרידות 

והחברותא.
למי שלא זכה בחוויה מרגשת, מלמדת ומהנה, כמו כינוס נוער 
עולמי, מומלץ בחום. חוויה ענקית שאין דומה לה. ההכרות 
עם בני נוער מכל העולם, האירוח וההשקעה הרבה, להיות 
לבד בחו"ל בלי ההורים ובמסגרת חדשה ומרתקת, אף אחד 
לא רצה להיפרד ולעזוב. העובדה שנהרות של דמעות נשפכו 
בפרידה, אומרת הכול. אנו מודים לאיפ"א ישראל שאפשרה 

לנו לחוות את המפגש והכינוס.

טיולים מאורגנים - בסבסוד של  $100  לחו"ל.
יעדי  לכל  יצאו  היום  עד  קיימנו!   - שהבטחנו  כפי 

הטיולים המאורגנים 400 חברים, בסבסוד של 100$ 

לחבר, כפי שתוכנן ע"י רכז הנסיעות. פעילות זו זכתה 

שחייב  דבר  המשתתפים,  מצד  רבה  רצון  לשביעות 

אשר  איפ"א,  ומנגנון  הנסיעות  רכז  ע"י  גדול  מאמץ 

גיבה את כל הפעילות  מבחינה לוגיסטית.

כל יעדי הטיולים עברו תהליך של מו"מ ממושך עם 

חברות הנסיעות לקבלת הצעות מחיר מוזלות, תוך 

ניצול נבון של החברות ולניהול נכון של גודל הארגון. 

נוספת  פעילות  יוזם  הנסיעות  רכז  ההצלחה,  לאור 
לרווחת חברי איפ"א ובני משפחותיהם.

תחום זה אמור לתת פתרון למצוקה שנוצרה ולעמוד 
במשלחות  להשתלב  המרובות  ובדרישות  בציפיות 
איפ"א. הארגון מוציא כ-8 משלחות עם כ-120 איש. 
הציפיות גדולות ותחום זה ייתן מענה חלופי להגברת 

שביעות הרצון.
תחום זה יקבל תנופה רבה בשנה הבאה. 
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משלחות יוצאות:
אחד היעדים העיקריים של הארגון הוא לקשר בין שוטרים חברי איפ"א 
בכל העולם ע"י פעילויות חברתיות שונות. איפ"א ישראל מיישמת יעד 
באירופה.  סניפים  מספר  עם  הדדיים  משלחות  חילופי  ומקיימת  זה 
חברי  את  מארחים  בחו"ל  איפ"א  סניפי  המשלחות  חילופי  בתהליך 
חברים  מספר  אותו  את  מארח  ישראל  איפ"א  וסניף  מישראל  איפ"א 

מחו"ל בארץ. וכן אירוח ברמה האישית בדירות איפ"א.
איפ"א  סניפי  עם  המקדימים  לתיאומים  בהתאם   - משלחת  אירוח 
בחו"ל, בסיוע ראשי דסקים, סניף איפ"א ישראל מארח משלחות חברי 
איפ"א בישראל אשר מתיירות ברוב חלקי הארץ. את תכנית האירוח 
מגבשת רכזת האירוח, הגב' ענת ביבר, ומועברת לטיפולה של חברת 
גורמים אחרים, עפ"י  לטיפולם של  וכן  תיירות בארץ שזכתה במכרז 
קביעת רכזת האירוח. את הקבוצה מלווים ראשי וסגני ראשי הדסקים. 

כמו כן, לוקחים חלק ניכר באירוח המשלחות גם יו"ר הסניפים.

המשלחות שהתארחו ויתארחו בארץ הם:
בכירה.  וקצונה  גנרלים  נכללים  בארץ  המתארחים  איפ"א  חברי  בין 
רמת  על  אוהדות  מאד  לתגובות  זוכים  אנו  בארץ  ביקור  כל  בסוף 
הנכנסות  המשלחות  רשימת  להלן  לאורחים.  וההתייחסות  האירוח 

לשנת 2007:

כמות החברים תאריך עזיבהתאריך הגעההמדינה / עיר
במשלחת

15/3/0722/3/0710אוקראינה

29/5/075/6/0712הונגריה

4/6/0711/6/0712רומניה

11/6/0718/6/0720מוסקבה

16/7/0722/7/0712סנטפטרסבורג

20סוף אוגוסטטורקיה

8/10/0715/10/0712טטרסטאן
דסקים, מתאמים  ראשי  בסיוע  חוץ,  ועדת קשרי   - הוצאת משלחת 
עם סניפי איפ"א בעולם חלופי משלחות על בסיס הדדיות. לאחר מכן, 
את  מפרסם  ישראל  איפ"א  המשלחות.  לחילופי  המועדים  נקבעים 
ע"י  ובפרסום  איפ"א  של  האינטרנט  באתר  איפ"א,  בביטאון  הנתונים 

יו"ר הסניפים.
חברי איפ"א העונים לקריטריונים מגישים מועמדותם למשלחות אלה 
)הקריטריונים ליציאה למשלחת: חברים אשר לא יצאו מעולם למשלחת 
לשנה  ומחויב  יותר משנה  בארגון  חבר  שהינו  חבר  או  איפ"א  מטעם 
ההגרלות  מיתר  מוסר  אחת, שמו  חבר במשלחת  זכיית  עם  נוספת( 

בכדי לאפשר לחברים האחרים שטרם זכו סיכוי לצאת.
חבר שזכה במשלחת ואינו יכול לצאת, מועמדותו יורדת ולא ניתן לשלבו 

משלחות איפ"א יוצאות ונכנסות
דוד אילוז - מנכ"ל איפ"א

במשלחת אחרת, אלא אם הגיש שוב טופס השתתפות 
במשלחת, נכנס שוב להגרלה וזכה בשנית.

לאחר גיבוש הקבוצה, מתבצעות הפעולות הבאות:
ותמונות  עצמו  הדרכון  או  דרכון  תצלום  הגשת   .1

פספורט+ טופס לשם הנפקת ויזה
הזמנה לתדריך - חלוקת חולצה ופריטים נוספים  .2

קבלת טפסי תדרוך והסדרי טיסה ותשלום  .3
חתימה על טופס ובו התחייבות לביטוח בריאות,   .4
המדינה  של  אירוח  ומגבלות  התנהגות  כללי 

המארחת.
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סנטפטרסבורג 18-24/6/07

הערותסניףמחוזשם מלא

חברת נשיאות - רכזת אירוחכ"ס/הרצלייהגמלאיםיו"ר משלחת - ענת ביבר1.

שפלהמרכזמתורגמן - ולדימיר מרגולין2.

סניף נציבותשב"ס זוזל לאה 3.

מרחב שרוןמחוז מרכז לוי שמואל 4.

חיפהגמלאים אטיא אברהם 5.

חדרהמחוז צפון שמש מרים 6.

לכישגמלאים גל בלה 7.

מטא"ר רמלהיח' מטא"רשמעון מאיר 8.

מטא"ר י-םיח' מטא"רמזרחי אמנון 9.

יבנה/רחובותגמלאים פרל אברהם 10.

מתנ"א צפוןמחוז צפון שוורץ אלי 11.

מחוז ירושליםמחוז ירושלים חנוני אורן 12.



מוסקבה 16-23/7/07
הערותסניףמחוזשם

ממ"ר מוריהסניף מוריה מחוז ירושלים יו"ר משלחת - זיסו יהושע 1.

יו"ר סניףבית ג'אן גמלאים סגן יו"ר משלחת - קבלאן כנג 2.

סניף חיפהחיפהמתורגמן - וייס אלכסנדר 3.

מטא"ר י-םיחידות המטא"רוייס שמואל 4.

מתנ"א מרכז ארצימשמר אזרחי אברמסון דורית 5.

סניף לכישמחוז דרום בן שבת דודו 6.

מ.צפון-הכרמלשב"ס דהן שלמה 7.

סניף לכישמחוז דרום דינו תמיר 8.

סניף גלילותמחוז ת"א זהבי אמיר 9.

סניף לכישמחוז דרום כהן מאיר 10.

מחוז ת"אמחוז ת"א כחלון יעקב 11.

מטא"ר י-םיחידות המטא"רלוי זוהר 12.

מרחב דןמחוז ת"א בר יהודה 13.

מחוז ירושליםמחוז ירושלים נסים חיים 14.

גליל מערביגמלאים חמזה עמי 15.

זבולוןמחוז צפון ענתבי דינה 16.

גמלאי נצרתגמלאים פלד יוסף 17.

מתנ"א דרוםמחוז דרום שחר עופר 18.

לא ידועשב"ס סלמאן שמא 19.

מטא"ר י-םיחידות המטה הארצי נגר משה 20.
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טורקיה 26/7/07-2/8/07
הערותסניףמחוזשם1.

יו"ר סניףמחוז ת"א מחוז ת"א יו"ר משלחת - אריה קטר2.

יו"ר סניףסניף מחוז צפוני מחוז צפון סגן יו"ר משלחת - יעקב לוי3.

סגן ראש דסק טורקיה משא"ז מחוז צפון מתורגמן - אלי כהן4.

נצרתגמלאיםחוג'ראת חוסיין5.

מתנ"א צפוןמחוז צפון אינונו מרדכי 6.

מחוז צפונימחוז צפון מוראד מאגד 7.

הקריותגמלאים לוי דוד 8.

מג"ב צפוןמחוז מג"ב רחאל סאלח 9.

סניף עמקיםמחוז צפון מטוס איתן 10.

מ.צפון-עמקיםשב"ס קיזל עיסאם 11.

הקריותגמלאים דיאמנט טוני 12.

מג"ב צפוןמחוז מג"ב אסעד מוניר 13.

ירושליםמחוז ירושלים אלבז אורלי 14.

מרחב דןמחוז ת"א דהן עמי 15.

מג"ב צפוןמחוז מג"ב גואטה אברהם 16.

מ.צפון-עמקיםשב"ס מסלאחה שאדי 17.

מרחב איילוןמחוז ת"א בדוח ישראל 18.

דרוםגמלאים דעדוש יצחק 19.

יו"ר סניףזבולון מחוז צפון בן ישי שרון 20.

סניף לכישמחוז דרום ויזמן ראובן 21.

סניף לכישמחוז דרום הובר שי 22.

סניף לכישמחוז דרום מור שמאי 23.
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הונגריה 30/7/07-6/8/07

הערותמרחבמחוזשם 

מג"ב איו"שמחוז מג"ב יו"ר משלחת - גאנם סלמאן 1.

חולון בת-ים גמלאיםמתורגמן - נובל גבריאל2.

מרחב נגבמחוז דרום לוי אהרון 3.

דרום-גמלאיםגמלאים אליהו זוהרה 4.

סניף מחוז צפונימחוז צפון אלגריסי חיה 5.

סניף עמקיםמשמר אזרחי ערן ראובן 6.

מרחב איילוןמחוז ת"א מיכאלי אמנון 7.

מתנ"א דרוםמחוז דרום וינקלר עמיעד 8.

מחוז ירושליםמחוז ירושלים סיידוף יורם 9.

צפון-הכרמלשב"סעאמר חוסאם10.

מחוז ש"יאזולאי רינה 11.

מג"ב דרוםמחוז מג"ב ענקי שמעון 12.

משלחת לרפובליקת טטרסטאן 20-27/8/07

הערותמחוז/סניףשם ומשפחה

גמלאים דרוםיו"ר - רצון איתן1.

יו"ר סניף וסגן ראש דסק רוסיהנציבות רמלהסגן/מתורגמן2.

מחוז ש"י-מעלה אדומיםשושן מרדכי3.

מחוז דרום-לכישבן שימול ישראל 4.

שב"ס מ.דרום-באר שבעטטרואשוילי אלי 5.

מחוז ש"יישראל דני 6.

מחוז ש"יישראלי דוד 7.

ספא זוהיר8.

מחוז צפון עמקיםליבוביץ דוד 9.

מחוז מג"ב ימ"מסדן יאיר 10.

מטא"ר רמלהעובדיה אבנר 11.

מחוז דרום לכישפרץ יצחק 12.



פולין בין ה-26/8/07-2/9/07

הערותסניףמחוזשם 

סגן נשיא איפ"איבנהגמלאים  יו"ר - שובל יעקב1.

יו"ר סניףאשדודדרום  סגן - משה זכריה2.

ראש דסק פוליןבית שמשגמלאים  מתורגמן - מוטי פריד3.

לכישדרום רוטנברג יחזקאל 4.

כ"ס/הרצליהגמלאיםמדרי יהודה5.

יס"ממרחב גלילאשור רוחמה6.

נתניהגמלאים דהן מלכה 7.

סניף הגירההגירה מלכה יהודה 8.

י-ם מרכזגמלאים צור משה 9.

 שפלהמחוז מרכז גנון שיין פנינה 10.

כנעןמחוז צפון בוגטס אפרים 11.

סגן יו"ר סניףפ"ת/ראש העיןגמלאים מלמד אבישי 12.

סניף שפלהמחוז מרכז עמיאל עובדיה 13.

מרכז-תל מונדשב"ס כבישי אייל 14.

מ.צפון-דמוןשב"ס עוואד תאופיק 15.

בית מעצרמחוז ת"א חרב אנור 16.

סניף אילתמחוז דרום ריימונד לימור 17.

מטא"ר י-םיחידות המטא"ר שלה מוחמד 18.
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אוקראינה - 29/8/07-5/9/07

הערותסניףמחוזשם

נגבדרום יו"ר- חיים כהן1.

ראש דסק רוסיהאיילוןת",א מתורגמן - מיכאל זינגרמן2.

מרחב דןמ. דןאלדד שביט3.

מג"ב צפוןמחוז מג"ב אבו-ריש סעיד 4.

מתנ"א דרוםמחוז דרום בן-שלוש אברהם 5.

מתנ"א צפוןמחוז צפון חורי באסם 6.

מרחב דןמחוז ת"א גלעדי עמוס 7.

 אג"מ מטא"ר ירושלים קן-דרור ענבר 8.

ירושליםי. מטא"רשם-טוב אווה 9.

יו"ר סניףסניף אילת מחוז דרום דנן זיקו 10.

הרומניה תצא בחודש אוקטובר )המועד השתנה לפי דרישת המארחים(

מחוז/סניףשם ומשפחה

לכיש - מטה לכישיו"ר - מור אפרים1

גמלאי עכו נהרייהמתורגמן - מאור יהודה 2

אתג"ר/מתפ"א/כלכליתאוריאל גילי 3

גמלאי נצרתחוסין חוג'יראת4

מרחב איילוןבן משה יעקב5

מחוז ירושליםלוי אורן 6

מחוז ש"י מעלה אדומיםחדד שלום 7

מחוז צפון עמקיםעימראן רבין 8

גמלאים יבנה/רחובותלולוי סלומן 9

מטא"ר י-םתמרוב אדוארד 10

גמלאים מג'אר/ עיילבוןעימראן פרחאן 11

מחוז צפוןאהרון אמיר 12

מחוז ירושליםמזרחי יניב 13

גמלאי אשדודעזרא מאיר 14

עתודה מס' 1 - יופעל לקראת יציאת המשלחת15
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תחרות "יש לי תחביב " יוצאת 
לדרך

ד"ר יהודה גולדשטיין רכז תחביבים
אם אתה מצייר, מפסל, מצלם, או שיש לך אוסף מעניין 

בו אתה מעוניין לשתף את כולנו, זו ההזדמנות.
והיא  והאוספים  היצירות  את  תבחן  מומחים  וועדת 
שיוצגו  העבודות  ואת  בתחרות  הזוכים  את  תקבע 
בתחרות  הראשונים  הזוכים  שני  ארצית.  בתערוכה 
בתערוכה  יצירותיהם  את  להציג  יעברו  הארצית 

בינלאומית בסניף איפ"א אחר בעולם.
זאת  בתחרות  להשתתף  רצונכם  על  והודיעו  הזדרזו 
כישרונו  את  להציג  אחד  לכל  האפשרות  תינתן  שבא 

יצירותיו לכולנו.
את דבר הרצון להשתתף בתחרות יש להעביר בפקס 
04-8314969 לידי ד"ר יהודה גולדשטיין רכז תחביבים 

בנשיאות.
מה לכלול בפקס - שם מלא כתובת טלפון כולל סלולרי 
כמובן לא לשכוח סוג היצירה ציור פסל או אוסף ואיזה 

שמעוניינים להציג.

כוחה של תעודת איפ"א
כהן פליקס מפקד שיטור ימי חוף

כחבר איפ"א מזה שנים רבות רציתי להביא סיפור קצר 
על " כוחה " של תעודת חבר איפ"א.

נסעתי עם אשתי לטייל באירופה, נחתנו באמסטרדם 
והשכרנו רכב. לאחר מספר ימים

החלטנו לצאת לטייל בגרמניה. נסענו באזור המערבי 
של גרמניה לכיוון העיר "קלן" כ-30 ק"מ מהעיר. נוצר 
להחליף  רצינו  כאשר  הפלא  למרבה  אך  בגלגל,  נקר 
כך  מגבה.  ברכב  לנו  אין  כי  התברר  הרזרבי  לגלגל 

שניתקענו ללא אפשרות להחליף את הגלגל.
ניידת  במקום  חלפה  דקות,  כ-15  אחרי  לשמחתי, 
לידנו. הם שאלו מה קרה? הסברתי  ועצרה  משטרה 
"קולגה"  שאני  להם  סיפרתי  וגם  הבעיה  את  להם 
וגם הראיתי להם את  וחבר איפ"א  ישראל  ממשטרת 

תעודת החבר של איפ"א ישראל.
הציעו  שמיד  מהמפגש,  התלהבו  כך  כל  השוטרים 
לסייע לי. הם הוציאו את המגבה מהניידת, הרימו את 

הרכב וסייעו בהחלפת הגלגל.
כמו כן שאלו באיזו חברה שכרתי את הרכב, לאחר שערכו 
ברור היכן נמצאת תחנת שרות של החברה בעיר "קלן 
ונפרדו  השרות  תחנת  עד  אותי  ליוו  הכתובת,  ועפ"י   "
לשלום רק לאחר שתוקן לי הנקר וקיבלתי מגבה לרכב.

על כך נאמר "תעודה שווה 1000 מילים".
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סיכום ביקור משלחות נכנסות
מהארצות  משלחות   5 הגיעו   ,2007 יולי  ועד  אפריל  מחודש  החל 
וסנטפטרסבורג. המשלחות  הונגריה,רומניה, מוסקבה  פולין,  הבאות: 
למשלחות  ימים.  שבוע  במשך  בארץ  שהיו  חברים,   12-20 בין  מנו 
זהה, כאשר הקו המנחה הוא טעימות  יותר  או  הוכנה תוכנית פחות 
על קצה המזלג. הכול כדי להספיק לראות יותר בזמן קצר והשמת דגש 
וכיף. המשלחות ביקרו  נופים חוויות  על מקומות היסטוריים, דתיים, 
בירושלים: ביד ושם, קבר רבין, בעיר העתיקה ויה דולה רוזה בכנסיית 

חמשת האומות, בים המלח.
קבוץ  ליד  הטבילה  באתר  גדר,  חמת  מעל  הגבולות  בשלושת  בטבריה: 
כנרת, בכפר נחום, שייט בכנרת. בנצרת: כנסיית הבשורה, חלקם ביקר 
התארחו  משטרה.  בסירות  שייט  הבהאיים,  בגן  בחיפה:  עילית.  במפעל 
בדלית אל כרמל, בתל אביב רחצו בים וערכו סיור ביפו ושווקים של ת"א.

ח ו ר י א
חברי איפ"א יקרים

אני פונה אליכם בשנית כל מי שמעוניין לסייע 
בליווי משלחות המתארחות בארץ ויודע שפות 

מתבקש להעביר בקשה למזכירות איפ"א בפקס 
03-6833442 בציון פרטים אישיים, מס' אישי, 

טלפון וציון ידיעת השפות.
הערה: הפנייה מיועדת לזכר ונקבה כאחד

בברכת שרות תוך ידידות
ענת ביבר

רכזת אירוח
052-2751400
050-7751577

ענת ביבר
רכזת אירוח



ביקור יו"ר איפ"א מרכז שוויצריה 
בישראל.

אהרון באן יו"ר סניף גמלאי איפ"א כרמיאל
בחודש יולי 2007 ביקר בישראל מר HAENNI יו"ר סניף 
איפ"א מרכז שוויצריה עם אישתו ושני ילדיו. המשפחה 

התארחה במשך שבועיים בביתי בכרמיאל.
האורחים התקבלו במזכירות איפ"א ע"י המנכ"ל מר 
דוד אילוז ורכזת האירוח גב' ענת ביבר. גב' ביבר ביקשה 
לבדוק את האפשרויות לחילופי משלחות בין שווצריה 
לישראל. מר HAENNI הודה על קבלת הפנים החמה 
ובין היתר הבטיח לקדם את נושא חילופי המשלחות 
התרשמויותיו  את  השוויצרי  איפ"א  בעיתון  ולפרסם 

מביקורו בארץ.
במהלך שהותם בארץ ביקרנו במלמ"ש, במחוז הצפוני 

מהמדיה בארצם. )העירו בהתפעלות "יש לכם כאן הכל!"(
בהזדמנות זו ברצוני להודות לענת ביבר, לקצינים והשוטרים אשר סיועו 

רבות להצלחת ביקורו של מר HAENNI בישראל.

ביקור משלחת איפ"א סניף ישראל - 
בסנטפטרסבורג
ענת ביבר, רכזת אירוח

להתארח  ישראל  סניף  מאיפ"א  משלחת  יצאה   18.06.07 בתאריך 
בסנטפטרסבורג למשך שבוע, המשלחת מנתה 11 חברי איפ"א אשר 
זכו בהגרלה, מתוכם נבחר מתורגמן בשם ולדימיר מרגולין, אני שמשתי 

כראש המשלחת.
המשלחת התקבלה בחום רב ע"י המארחים, לנו במלון במרכז העיר משם 
והרבה  בארמונות  עתיקות  בערים  ביקרנו  קטנות  לערים  יום  כל  יצאנו 
כנסיות, למדנו להכיר מקרוב את ההיסטוריה של העיר מעברה ועד היום.
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- מקומות הקדושים לנצרות, הכנרת, מחוז תל אביב, 
ים המלח, ירושלים וחופי הים התיכון.

נפגשנו  ביבר,  ענת  גב'  של  ביוזמתה  המלח,  בים 
ביקרה  אשר  פטרסבורג  מסנט  איפ"א  משלחת  עם 
בארץ. כך נוצרה פגישה משולשת, יש לומר נדירה בין 
ישראלים, שוויצרים ורוסים. המפגש התקיים באווירה 

חמה וידידותית תוך כדי חילופי מזכרות בין הצדדים.
האורחים השוויצרים אשר זה ביקורם הראשון בארץ, 
האנושי  והחום  הנוף  מהפיתוח,  עמוקות  התרשמו 
במדינת ישראל ההפך הגמור מהרושם שהם מקבלים 

אושפז  סיפרה שבעלה  אשר  אינה  הגב'  אותנו  ליוו  כל השבוע  לאורך 
יודעים מה  היינו  לא  בלעדיו  אשר  אלכסיי  איתנו,  נשארה  והיא  בבי"ח 
לעשות עם כל הציוד שסחבנו. הנהג שתרם מזמנו גם בלילות להראות 
לנו כמה יפה העיר בלילה ובמיוחד בשעה שהגשרים נפתחים במחצית 

השבוע האחרון הצטרף אלינו סגן נשיא איפ"א מר אולג.
המארחים השתדלו מאוד לרצות אותנו למרות שהיו שנויים בתוכנית 

בסך הכל המשלחת נהנתה מאוד.
נפלה בחלקי הזכות להיות אורחת הכבוד בכך שנתנו לי לירות בתותח 
והרדיו  הטלוויזיה  ברשתות  שודר  הטקס  העיר,  במרכז  היום  בצהרי 

בשידור חי מעמד בהחלט מרגש.
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את  ישיר  באופן  ולא מצטטים  את התרשמותנו  כותבים  אנחנו  לרוב, 
האורחים המגיעים לישראל. רציתי לחלוק איתכם חוויה ולשתף אתכם 
שליוויתי  איפ"א  חברי  שוטרים  קבוצת  עם  לי  שהייתה  בהתכתבות 

בביקורם בישראל לפני כחודשיים. )בקיצורים נדרשים(.
אלכס ידידי היקר:

את  אהבו  מאוד  הילדים  המשטרתי.  הנופש  ממחנה  חזרתי  כעת 
המשחקים הרבים והתחרויות )השוטר שימש כמדריך במחנה(, הייתה 
הבנתי  אבל  מעלות,   41 כאן  לעבודה.  החברות  אצל  גם  הצלחה  לי 

שבישראל חם יותר.
הדבר ששימח אותי יותר מכל במחנה, הילדים הגדולים יותר ועם אלה 

שוחחתי על ההיסטוריה שלנו כהונגרים ועלה הנושא של היהודים 

מכתבים מהונגריה
אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות

ראיתי  הסיפור האמיתי,  את  להם  והנאצים. הסברתי 
אותו בביקור ביד ושם, גם את שמות הערים והכפרים 
מהם נלקחו יהודים להשמדה. רבים מהילדים סיפרו לי 
ששינו את דעתם לגבי השואה ולמדו דברים שלא ידעו. 
)ז'ידו,  "יהודי"  רובם התביישו בשימוש ההונגרי בשם 
מילת גנאי ליהודים(. אני הייתי עכשיו בישראל וראיתי 
והלב  המופתי  האירוח  ואת  האמיתיים  היהודים  את 

והנשמה ואת זה לא אשכח ואמשיך להעביר הלאה.
שלך בברכה....

אלכס חביבי שלום:
אי אפשר להודות על הכנסת האורחים וקבלת הפנים 

אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות
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החמה, שלא תאמן. היה 
בישראל  מהביקור  והרשמים  להיפרד  מאוד  קשה  לי 
שהייתי  לי  קרה  לא  היום  עד  הזמן.  כל  אותי  מלווים 
במרחק אלפי קילומטרים מהבית ובכל זאת הרגשתי 
בבית חם. עד הביקור לא ידענו הרבה על ישראל והיינו 
והכרנו את  די מודאגים לגורלה. עכשיו לאחר שראינו 
האנשים, את היהודים, אנחנו רגועים, אי אפשר לנצח 
ויש לכם הרבה.  אתכם. אתם עם שעובד עם השכל 
כשחזרנו הביתה העברנו כתבה לעיתון והיא פורסמה, 
היהודים  מידידי  אחד  מהכתבה.  עותק  לך  שולח  אני 
אמר לי שהוא שמח על הדברים שהתפרסמו, מאחר 
וכל דבר שמתפרסם מוסיף  וחסר מידע לגבי ישראל 

להבנה.
את  מכיר  אתה  עין.  מצרות  נובע  בהונגריה  מצבנו 
השכן?"  של  הפרה  גם  "שתמות  ההונגרית  האמרה 



פעם מתה פרה של כפרי מסכן והוא התפלל לאלוהים 
ואלוהים נענה לו ושאל אותו לבקשתו, השיב הכפרי:" 

שתמות גם הפרה של השכן...".
דיבורים  שוב  ויש  חוזרת  האנטישמיות  הרב,  לצערנו 
הורי  ומשפיל.  עצוב  זה  וביהודים.  בשואה  הקשורים 
לכולם  מוכר  בכפרם  היהודי  שהחנווני  אמרו  תמיד 
בהקפה, תמיד עוזר, גם למי שאין. החנווני ההונגרי לא. 
ועד היום הם מבכים את היהודים שגורשו להשמדה 
ללמוד  כשהתחלתי  לי,  אמרה  תמיד  סבתי  מכפרם. 
האלה,  המסכנים  היהודים  את  תראה  באוניברסיטה. 
לך תלמד  לא.  אבל את השכל  הכול,  את  להם  לקחו 

מהם, הם חכמים מאוד.
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בעיקר  רבות,  ממדינות  משלחות  אלינו  מגיעים 
והישראלים,  מאירופה, אבל מאז שהכרתי את ישראל 

אני מכבד ומעריך אתכם יותר מכל אירופאי.
לאחרונה הגיעה אלינו קבוצה מגרמניה, מעניין אותם 
רק אוכל ושתייה והם גם קמצנים נורא ומחשיבים את 
והתחיל  השתכר  מהם  אחד  מאחרים.  ליותר  עצמם 
ביקשו  במקום  שהיו  וההונגרים  נאצי  שיר  לשיר 

שיפסיק.
לקראת הביקור למדתי רבות על ישראל, אך המציאות 
עלתה על כל מה שתיארתי לעצמי. אחד המקצועות 
לי חוויה  והייתה  לגיאוגרפיה  זה מורה  האזרחיים שלי 
ישראל המיוחדים  נופי  ומכופלת בהכרות עם  כפולה 
אני גם חובב היסטוריה מושבע והתרגשתי לראות את 
ב-1948,  שלכם  המלחמות  התנהלו  בהם  המקומות 
67, 73. כשרואים את המקומות ושומעים איך ניצחתם 
התלכדות,  של  המשמעות  את  מבינים  הערבים,  את 
שכל ונחישות. קשה שלא להתרשם מהדוגמא האישית 

שכל אחד מכם מייצג.
שלכם  ההמנון  את  חיפשתי  לישראל  הנסיעה  לפני 
לכם  יש  וריאציות.  מאוד  הרבה  וקיבלתי  באינטרנט 
הדגל  כשברקע  אותו  ולשמוע  ולראות  נפלא  המנון 
שלכם מתנוסס זה מרגש. הוא יושב אצלי בדף הבית 

של המחשב.
כלפי  הרגשתי  את  הולם  ביטוי  שנתתי  מקווה  אני 

ישראל ועד כמה אני אוהב את העם הזה.
אוהב אתכם....

הכותב הוא דובר של משטרת אחד המחוזות בהונגריה 

והעביר כתבה לעיתון. צריך לקרוא כדי להאמין שבהונגריה מתפרסמת 
כתבה כל כך אוהדת ותומכת במדינת ישראל, כתבה שאף עיתון לא 
מוצלח  ביקור  משפיע  כמה  עד  לראות  מרגש  בישראל.  מפרסם  היה 
בישראל, של אנשים שלא מכירים, לחלקם יש רקע שלילי ודעה קדומה 

ובתוך שבוע הופכים לחובבי ציון.
מעטים מבינים נכוחה, גם בקרב חברי נשיאות איפ"א, את העוצמה 
הבלתי רגילה שיש לנושא המשלחות, גם הבאות וגם היוצאות. לישראל 
על  השפעה  להם  שיש  מאוד,  בכירים  קצינים  עם  משלחות  מגיעות 

הקשר עם ישראל, עם משטרת ישראל ועם איפ"א ישראל.
מניסיוני, חובה להשקיע את המיטב בהכנת כל ביקור, בליווי, בבניית 
בכפולות  מרוויחים  ואנחנו  מאחר  והנשמה,  הלב  ובמתן  התוכנית 

דמיוניות, בכל המישורים והדוגמא של המשלחת ההונגרית מייצגת.
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אירוח משלחות איפ"א בעיר הכרמל
נסר נסראלדין אחראי על הגזברות

בתחילת השנה התארחו בעיר הכרמל משלחות איפ"א מחו"ל 
והתקבלו בכבוד רב לפי המסורת הדרוזית.

הביקור כלל קבלת פנים חמה ע"י כותב שורות אלו, 
ראש עירית הכרמל ונכבדים נוספים.

הביקור כלל מפגש בסניף המקומי עם יו"ר הסניף 
והחברים והסבר על פעילות הסניף.

הדרוזית,  העדה  לחללי  במוזיאון  והרצאה  ביקור 
סיור בשוק המקומי, ארוחת צהריים חגיגית.

פולין,  מאוקראינה,  הגיעו  שביקרו  המשלחות 
רומניה, מוסקבה וסנטפטרסבורג.

והעדה  איפ"א  מסורת  מיטב  לפי  היה  האירוח 

הדרוזית.

המשלחת מפולין בטיול בדליית אל כארמל

נסר נסראלדין
אחראי על הגזברות



מוטי פריד - ראש דסק פולין
בתאריך 07/05/07 הגיע ארצה משלחת איפא מפולין, 
ישראל  איפ"א  סניף  כאורחת  חברים,   18 שמנתה 

לשבוע ימים.
בראש המשלחת עמד מר סטניסלב גרגולה ממשמר 

הגבול הפולני.
המשלחת התקבלה בנתב"ג על ידי כותב שורות אלה 

כראש דסק פולין.
במספר  המשלחת  ביקרה  בארץ,  שהותה  במסגרת 
ערים ובדגש על המקומות הקדושים ליהדות ולנצרות.

הקבר,  בכותל,כנסיית  המשלחת  בקרה  השאר,  בין 
האורחים  ביקרו  לכך  ובנוסף  שמנים  גת  כנסיית 

במוזיאון יד ושם ובכנסת.
יש לציין שבביקור בכנסת נפגשה המשלחת עם ח"כ 

יואל חסון שהינו חבר באגודת ידידות ישראל פולין.
שמונה  ובקרית  בטבריה  המשלחת  ביקרה  כן  כמו 
בתקופת  המשטרה  פעילות  על  הסברים  ושמעה 

מלחמת לבנון השנייה.
ובנוסף  בטבריה  ימי  לשיטור  היחידה  אורחי  היו  הם 

ביקרו בחיפה בגני הבהאיים.
בסיום ביקורה נערכה למשלחת מסיבת סיום בת"א בו 
הביעו חברי המשלחת את שביעות רצונם והתרשמותם 

העמוקה.

מביקורם הראשון בישראל הם התרשמו עמוקות מהמקומות, האנשים, 
האירוח והמדינה.

במזכירות,  איפ"א,  בנשיאות  רבים,  בגורמים  תלויה  הביקור  הצלחת 
במלווים, באנשי המשטרה ביחידות ועוד.

ביקור משלחת איפא מפולין בישראל
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איפ"א  של  משלחת  הגיע  השנה  גם  שנה,  בכל  כמו 
מרומניה, הפעם משלחת מצומצמת רק 12 חברים. 
וחשוב  מאוד  טובים  הרומני  הסניף  עם  הקשרים 

להמשיך ולשמור על הקשר.
חברי  של  הטוב  הרצון  זה  לטוב  ביקור  שהופך  מה 
זה  למצוין  ביקור  שהופך  ומה  ולסייע  להירתם  איפ"א 
הבסיס  הבין-אישית,  ברמה  שנוצרים  החברות  יחסי 

לקיום הארגון.
ים המלח, טבריה  בירושלים, מצדה,  ביקרה  הקבוצה 

והמקומות הקדושים לנצרות.
בחיפה היו הרומנים אורחים של משמר החופים ויצאו 
לשייט על ספינות משטרת החופים וכמובן לא נפקד 

מקומם של הגנים הבהאיים כאחד מפלאי עולם.
בעדה  ביקור  מכן  ולאחר  חיפה  בעיר  נמשך  הביקור 
הדרוזית בדליית אלכרמל בסיוע של חבר הנשיאות נסר 

נסראלדין ופעילים מקומיים.
המשך המסע כלל את תל אביב כמטרופולין הגדול של 
ישראל והסתיים בערב פרידה של הקבוצה על חוף ימה 
של תל אביב. כראש דסק רומניה ברצוני להודות לכל 
החברים אשר עבדו קשה כדי, שהאורחים ייהנו, ילמדו 

ויחזרו לארצם כשגרירי רצון טוב של ישראל ברומניה.

הרומנים באים הרומנים באים

ד"ר יהודה גולדשטיין

��           ספטמבר 2007



    ספטמבר 2007           �� 

תנ"צ בדימוס דן ברעם קיבל מנשיא קרואטיה את אות הכבוד 
במשך  בישראל  קרואטיה  כנציג  תרומתו  לציון  ביותר  הגבוה 

תקופה ארוכה. ברעם הוא הישראלי הראשון שזוכה באות זה.

חוויה מרוקאית
פנינה חזן - מגדל העמק

בתאריך ה-6.6.07 הצטרפנו לטיול למרוקו שאורגן על ידי איפ"א ועם 
חברי איפ"א, ואורחים מרחבי הארץ.

לחלק מהקבוצה זה היה טיול שורשים.
לגבי  ידע מעמיק  בעל  חורין,  בן  אלי  הדרכתו המוצלחת של המדריך 
עניינית,  בצורה  ולתאר  להסביר  השכיל  הוא  ביקרנו.  בהם  האתרים 

ציורית ומקיפה את הרקע וההיסטוריה.
האמיתית  במרוקו  לגעת  לנו  אפשרו  והמראות,  החוויות  ההסברים, 

והצבעונית.
הביא  אחד  וכל  בביתי  המטיילים  כל  התכנסנו,  ה-17.7.07  בתאריך 

ממטעמי מרוקו, היה ערב מרשים ומהנה.
הארגון מטעם איפ"א היה מרשים. הרעיון של סבסוד ב-100$, אפשר 

הרחבת מעגל הנוסעים.

אירוח זוג  חברי איפ"א מרומניה במסגרת אירוח אישי



משלחת איפ"א למוסקבה
שוקי זיסו, נצ"מ ממ"ר מוריה

בתאריך 16.7.07 נפגשנו בנתב"ג 20 שוטרים וקצינים 
בדרכנו למוסקבה להתארח אצל איפ"א מוסקבה.

כבר עם נחיתתנו בשדה התעופה במוסקבה קיבלה 
את פנינו נציגת המשטרה גב' בשם אולגה שהיא סגן 

ניצב בדרגתה.
הראשונים,  הימים   4 במהלך  אותנו  ליוותה  הקצינה 
ובהרבה  קץ  אין  בסבלנות  דימיטרוטב.  בעיר  שהיינו 
וממשטרת  מהגברת  קיבלנו  ומוטיבציה.  לב  רוחב 

דימיטרוב טיפול של אח"מים.
סיורים וביקורים במוזיאונים הטובים ביותר ובכנסיות 
המפוארות ביותר, כוללכ לאתרים הסגורים והחשובים, 

שלאזרחים רגילים לא נותנים לדרוך.
מוזיאון הטנק T-34, כנסיית טרויצה-סרגיה, בה יושב 

הארכיבישוף הגדול ביותר של רוסיה.

בה  במוסקבה  החלל  במרכז  ביקור  הכותרת:  גולת 
תנועת  את  וראינו  הראשי  מהמדען  הסבר  קיבלנו 
החלליות בחלל, )כמו העובדה שחללית נעה במהירות 
מס'  תוך  כיצד  וראינו  בחלל(  בשניה  קמ'   8000 של 

דקות 2 חלליות חולפות את כל יבשת אוסטרליה.
הארוח המשטרתי כלל קבלות פנים מרשימות. ארוחות 
ערב ברמה גבוהה, בהם המארחים השקיעו מאמצים 

ת ו ע י ס נ
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רבים להנעים את זמננו בתוכנית אומנותית, בשירה 
רוסית, בריקודים ובהרבה הרבה שתיה חריפה.

הביקורים בתחנת המשטרה כללו סיורים מודרכים 
המשטרה  כאשר  הנצחה,  ובפינות  במוזיאונים 
הרוסים  בניצחון  ומתפארת  מאד  מדגישה  הרוסית 
על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השניה. הרבה 
ניכר  לנופלים  השוטרים  בקרב  ניתן  והערכה  כבוד 
כי הם משקיעים רבות בטיפוח ההנצחה ומשפחות 

הנופלים.
ירי  תרגילי  וכן  לשוטרים  בביה"ס  נשק  תצוגות 
ומעצרים של עברייני סמים עם כלבי תקיפה. כמו 
על  מיוחדת  יחידה  השתלטות  של  תדרוך  בוצע  כן 
בני  עם  בניין  שתפסו  חמושים,  פליליים  עבריינים 
המארחים  של  גדולה  השקעה  ובהחלט  ערובה 

ותצוגה מרהיבה.
הגענו למוסקבה בתאריך 20.7.07 ביום שישי ומיידית 
תאמנו עם נציג המשטרה במוסקבה אנדריי, שמגיע 
לו הרבה מחמאות ותודה גדולה על הסיוע והדאגה 
היומיומית, ארוחת ערב ותפילה ביום שישי בביה"כ 
הגדול של מוסקבה ואכן לאחר התפילה התקיימה 
שבת  שירי  שרו  המשלחת  כל  בה  חגיגית  ארוחה 

והרגישו תחושה של בית וקרבה לארץ.
ביקור  היה  הביקור,  של  הכותרת  גולת  במוסקבה, 
ויפה  מדהים  מקום  האדומה.  ובכיכר  בקרמלין 
פוטין  הנשיא  של  הפרטיים  האירוח  בחדרי  ביקרנו 
500- לפני  שנבנו  הפנים  וקבלות  הצארים  ובחדרי 
600 שנה ובכולם יצירות אומנות מדהימות ומצופות 

בזהב טהור.
של  מדהימה  להופעה  הלכנו   21.7.07 שבת  ביום 
קרקס על הקרח בו ראינו יכולות בלתי רגילות של 

לוליינים ורקדני קרקס ברמה הגבוהה ביותר.
ואתרים  בעיירות  ביקורים   22.7.07 ראשון,  יום 
הרוסי,  ולמורשת  להיסטוריה  זיקה  בעלי  מיוחדים 
הוזמנו  ובערב  קתרינה  המלכה  של  ביתה  כמו 
לארוחת ערב חגיגית בה חגגנו את מסיבת הסיום 
השכונה  כל  כאשר  במוסקבה,  מפוארת  במסעדה 
ארץ-ישראל  שירי  של  האדירה  השירה  את  שומעת 

שהחברים שרו.
לישראל,  חזרה  המראנו  בבוקר   23.7.07 שני  יום 
לאחר שבוע מדהים ומלא בחוויות. ביקור במקומות 
שבאופן פרטי לא ניתן להגיע אליהם, תצוגות, לימוד, 

תרבות וארוח מופתי.
ייצגה  וקצינים,  שוטרים   20 שמנתה  המשלחת, 
שוטרים  ישראל.  מדינת  ואת  איפ"א  את  בכבוד 
למשטרה,  רב  כבוד  שהביאו  וממושמעים  מעולים 
במדינת  והיפה  הטוב  את  הציגו  ובהחלט  לאיפ"א 

ישראל.
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ד"ר ערן ישראל
ציוותי מתנדבים, ביחד עם כוחות  שבת, ארבע לפנות בוקר, מספר 
מג"ב, סיור, בילוש, פיקוח עירוני, מנהלת אזור התעשייה, אוטובוסים 

שנשכרו על ידי העירייה.
בתוך מספר שעות נפתרה אחת הבעיות המרכזיות ומחוללות הפשיעה 

באזור התעשייה סגולה, בפתח תקווה.
זאת,  ובכל  בסיסי  שיטור  קורס  שעבר  שוטר,  כל  מכיר  התורה  את 
הקהילתי  השיטור  מרכז  בין  למרחק  זהה  ליישום,  הידע  בין  המרחק 

הקלאסי לבין המש"ק המשולב.
שרלוק הולמס היה מסביר זאת לעוזרו ווטסון: "זה בסיסי!". לא צריך 
להיות גאון גדול בעבודת המשטרה כדי להבין, שהתמודדות עם פשיעה 
ופקודת מבצע  תוכנית תקיפה  ניתוח מצב,  מודיעיני,  מידע  מחייבת 

לביצוע.
באם זה כל כך פשוט, כיצד קורה שבשכונה נתונה מתבצעות התפרצויות 
יוצאים למשמרת  לדירות בין שמונה לעשר בערב, אך מתנדבי משא"ז 
בעשר, לא יודעים כלל על ההתפרצויות. מפקד בסיס ההפעלה לא קשור 
למפקד מרכז השיטור הקהילתי והשניים גם יחד לא מחוברים לכוחות 
מקצועיים אחרים של התחנה הפועלים באזור, או זקוקים לסיוע. שלא 

לדבר על הרשות או גופים אחרים הפועלים בשטח.
וגרזן בצידו.  עליו תיק  ושובר את הראש, מפילים  יושב מפקד תחנה 
לך תלחם בפשיעה כאשר חסר לך כוח אדם רב, אמצעים, תקציבים, 
טכנולוגיה. פה נכנס לסיפורינו גמד קטן שלא מפחד מגרזנים: "כוח 

אדם? קיבלת. אמצעים? קיבלת. טכנולוגיה? קיבלת. 
תקציבים? קיבלת. ומה עוד?".

"קיבלתי מהיכן?".
ווטסון, הם פה כל הזמן, בכמות, איכות,  "זה בסיסי 
מוטיבציה. יש לך את ארגון המתנדבים הגדול בארץ 
הקהילתי  השיטור  את  לך  יש  בעולם.  מסוגו  והגדול 
השכונה,  וועד  הרשות,  את  לך  יש  מסוגו,  האיכותי 
מה  כל  שכונתיות,  מנהלות  התנדבותיים,  ארגונים 
שצריך זה לחבר את כולם לעבודה ממוקדת, מתוזמנת 
ותוכנית  ברור  טריטוריאלי  אזור  ברורים,  יעדים  לפי 

מדידה."
"מש"ק  שם:  יש  הזאת  הבסיסית  הסתרים  לתורת 
לשיטור  אותנו  ומחזירה  פשוטה  השיטה  משולב". 
השיטור  מרכז  מפקד  את  לוקחים  שיש.  בסיסי  הכי 
הקהילתי שהיה עסוק בשלו, לא מחובר באופן מיוחד 
ליעדי התחנה ובילה בתגבורים, יותר מאשר בשכונתו. 
בסיורים  שנעו  האבטחה,  מתנדבי  את  לוקחים 
את  לוקחים  בתחנה.  מהעשייה  מנותקים  ומשמרות 
אותם  והופכים  נוספים  גורמים  מנהלת,  הרשות, 

לשעון.

ביחד שווה יותר

פגישת מפקד תחנת פתח-תקווה עם מפקדי מרכזי השיטור הקהילתי בעיר

ב ל ו ש מ ק  " ש מ
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מתוזמנים  אחת,  קופסא  בתוך  ביחד,  הפעילות 
מודיעיני  מידע  לפי  ומוכוונים  מתודרכים  הדדית, 
משימתית  התחנה,  של  המצב  להערכת  ובהמשך 
ובצורה ממוקדת, יוצרת מנגנון חדש ואיכותי ללחימה 

בפשיעה.
לקחנו את כל ה"לא חשובים" לכאורה, את אלה שלא 
לקדמת  אותם  והקפצנו  התחנתי  בחשבון  נספרו 
העשייה המשטרתית הרלוונטית. הדבר דומה למציאת 
ולפתע  השנים  עם  וגדל  רווחים  שצבר  רדום,  חשבון 
כשצריך, מתגלה מטמון מוכמן, שסוגר את המשכנתא 

והמינוסים ומשאיר נתח נאה להשתוללות בריאה.
המש"ק המשולב מחבר את מתנדבי המשמר האזרחי 
למש"ק. מפקד המש"ק מקבל אחריות טריטוריאלית, 
תימדד.  ופעילותו  התחנה  מיעדי  נגזרים  יעדיו 
המתנדבים עוברים למתכונת הפעלה חדשה, כאשר 
והמתנדבים  קהילתי  לשוטר  הופך  הבסיס  מפקד 
מודיעיני  מידע  פי  על  פשיעה,  במוקדי  מופעלים 

ממוקד, בשעות ומקומות בהם הם נדרשים.
רשות,  גורמי  מתחברים  המשולב  המש"ק  תוך  אל 
פיקוח עירוני, מוקד 106, מנהלות שכונתיות, וועדים 
מתוזמנת,  בצורה  מופעלים  כולם  נוספים.  וארגונים 

ממוקדת ובפיקודו של מפקד המש"ק. סנ"ץ אלון אריה, מת"ח פתח 
תקווה הגדיר זאת למש"קים שלו: "אתם הופכים ממנוהלים, למנהלים!" 
וההצלחה לא אחרה לבוא. במקומות בהם המודל יצא לדרך יש ירידה 

דרמטית בפשיעה ורמה גבוהה של שביעות רצון התושבים בסביבה.
החל מתחילת אוקטובר כל מערך השיטור הקהילתי והמתנדבים עובר 
להציע  לגמדים  יהיה  מה  לראות  ונמתין  למתכונת ההפעלה החדשה 

בשנה הבאה.

תדרוך למפקד המש"ק ולשוטר הקהילתי ע"י רפ"ק הילה חמו רמק"ם פתח-תקווה

מש"ק משולב אזור תעשייה סגולה בפתח-תקווה
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ת ו ב ר ת
תרבות מקיר לקיר

על  עומדים  כאשר  התרבות,  בתחום  לא  ובודאי  הדרך,  היא  קלה  לא 
שב"ס  אנשי  לצד  מתנדבים  גמלאים,  לצד  בשירות,  שוטרים  הפרק 
ומג"ב. בודדים לצד משפחות, שומרי מסורת לצד בני דתות ומסורות 

שונות.
לכן השנה יש מגוון רחב של פעילויות, תפריט ממנו כל אחד יכול לבחור 

את המתאים לו.
יולי קיימנו את האירוע המרכזי של איפ"א לשנת 2007 בהיכל  בסוף 
מכל  איפ"א  חברי  ל-3000  קרוב  נכחו  באירוע  אביב.  בתל  התרבות 
הארץ שהתכנסו כדי לצפות בהקרנת בכורה של סרט על איפ"א שיוקרן 
בכנס העולמי בהונגריה, בחודש הבא. הענקת מגיני הוקרה למפכ"ל 
היוצא משה קראדי, לניצב עמיחי שי, ר' אמ"ש, שברך בשם המפכ"ל 
אהרונוביץ'.  יצחק  לשעבר,  וסמפכ"ל  התיירות  ולשר  לבט"פ  והשר 
לוחמי מג"ב,  כולל  זוגם,  ובני  בנות  לאירוע הוזמנו שוטרי שדרות עם 
לאות הוקרה על פעילותם ועמידתם האיתנה. בחלק האומנותי הופיעו 

שלום אסייג, אביהו מדינה ושימי תבורי.
והכרטיסים  מאחר  התחיל,  בטרם  למשוער,  מעבר  הצליח  האירוע 
נחטפו במהירות שיא. על הפרק, אירוע נוסף, שייתן הזדמנות לכל מי 

שהחמיץ את היכל התרבות, פרטים בהמשך.
בסניפים,  במודעות  איפ"א  פעילויות  אחר  לעקוב  לכולם  ממליץ  אני 

באתר האינטרנט של הארגון ובביטאון איפ"א.

ארועי קיץ יולי אוגוסט
כרטיסים מסובסדים  נחשונית,  צמח,  אשקלונה,  למשפחות:  אירועים 

אצל יו"ר סניפים. לכל אירוע הוכן דף הנמצא בכל סניף.
במהלך השנה יערכו אירועים נוספים, בתחום ימי הכיף, יום האישה, 

ערב זוגות ויין.
סוף שבוע פנויים/ות באילת, יום המשפחה - שייט לכל המשפחה, יום 

הילד ועוד.
צימרים  אירועים,  לאתרים,  כרטיסים מסובסדים  נמכרים  לכך  בנוסף 

ונופש בבתי הארחה של הקיבוצים.
כדי ליהנות מכל השירותים והמבצעים, צריך להיות ערניים, לעקוב אחר 

הפרסומים ולהצטרף לחגיגה.

מאירוח לתרבות
סיימתי את תפקידי כרכז אירוח, הייתי בתפקיד משנת 

1998 ועד לשנה האחרונה.
לקבוצות  אירוח  תוכניות  הוכנו  התפקיד  במסגרת 

שהתארחו בארץ ממדינות שונות.
התוכנית הייתה מגוונת לכל קבוצה, שהגיעה והאורחים 
יצאו מהארץ בטעם מתוק של עוד וסיפרו לחבריהם 
במדינותיהם על האירוח החם, שזכו ועל המדינה היפה 
נבחרתי  בהן  האחרונות,  הבחירות  בתום  ביקרו.  בה 
תפקידים  בעלי  בין  רוטציה  בוצעה  הרביעי,  במקום 

בנשיאות איפ"א ועברתי לתפקיד רכז תרבות.
אני רואה בתפקידי הזדמנות להגיע לכל חבר איפ"א 
בארץ עם תוכניות תרבות ופנאי למען הנאת ורווחת 

כל החברים.
נקווה, שנצליח במשימה, כמו שהצלחתי כרכז אירוח 

בדירות איפ"א בעולם.
כרכזת  הצלחה  ביבר  ענת  הגב'  למחליפתי  מאחל 

אירוח.
ללא ראשי הדסקים  היה לבצע את העבודה  ניתן  לא 
שנרתמו  הרבים  והחברים  הסניפים  ראש  ויושבי 

לעשייה.
רבה  יש חשיבות  והסניפים,  הנשיאות  בעבודת חברי 
להנהלת איפ"א והמזכירות המשמשים כמנוע האמיתי 

מאחורי העשיה.
כמו כן, כבעבר,אני שותף גם בוועדת הספורט ועומד 

לרשותה של רכזת הספורט גל שרון.
אשמח לקבל הצעות מהחברים בתפקידי החדש.

כמו כן, לעזרה המעוניינים יפנו לנייד 052-2491376

יהושע לויה
רכזז תרבות
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מכתב הערכה לכנס איפ"א
בהיכל  הערב  על  להודות  ברצוני 
הרבה  ישכח  שלא  ערב  התרבות, 

זמן.
כמו כן גם לשותפים לעשיה זאת. 
נשיא איפ"א מר יעקב טרנר ומשרד 
אילוז  דוד  ובראשו המנכ"ל  איפ"א 
כל  הנשיאות  חברי  סגל  והצוות. 

הכבוד ויישר כוח.
מאוד  הופעה  נתנו  האומנים 
הייתה  לכרטיסים  הביקוש  יפה. 
מחברי  וקבלתי  מאוד.  גבוהה 
איפ"א מחמאות רבות לערב הזה. 

תמשיכו כך.
כאלה  אירועים  לעוד  ומקווה 

בהמשך, תודה.
יגאל אהרון
יו"ר איפ"א שפלה

כנס איפ"א השנתי - ��00
השנתי  איפ"א  בכנס  השתתפותי  לאחר 
התרבות  בהיכל  ב-29.7.07,  שנערך 
בת"א, אני רוצה להודות לך ולכל מארגני 
הכנס  של  הצלחתו  את  ולשבח  הכנס, 

השנתי.
ברצוני להדגיש כי היה ערב נפלא ומהנה, 
חברי  את  לראות  מרגש  היה  מכל,  ויותר 

איפ"א נהנים מכל רגע בערב מוצלח זה.
יישר כח לכל אלו שתרמו להצלחת ערב 

זה וכל העוסקים במלאכה.
הרבים  ולמאמצים  לכוחות  אני  מודעת 

שהושקעו בהכנת ערב זה.
של  קרנה  את  מעלה  שכזה  מוצלח  כנס 

נשיאות איפ"א, ותורם רבות לחברים.
יישר כח,
כרמלה עזאני
)גמלאית משטרת כפ"ס(

אירוע איפ"א בהיכל 

התרבות
בפניכם  להביע  לנכון  מוצא  הנני 

בארגונו  שעסקו  אלו  כל  ובפני 

ובהפקתו של ערב זה, כי היה זה 

אירוע מרשים ביותר שתרם רבות 

לא  הארגון,  של  קרנו  להעלאת 

בתחום  הערב  של  בהצלחתו  רק 

במפגשי  ובעיקר  אלא  האומנותי, 

החברים בטרקליני היכל התרבות 

לפני האירוע.

היו אלו מפגשים של אנשים שלא 

התראו שנים רבות.

על כל אלה ישר כוח!

מוטי פריד

ראש דסק פולין

שר התיירות יצחק אהרונוביץ' עם חברי נשיאות איפ"א בכנס בהיכל התרבות
צילם - ערן ישראל

מבחר מצומצם  מתוך מאות מכתבי תודה והוקרה. מקוצר היריעה מצאנו לנכון לפרסם רק מדגם מייצג



 צילם מאיר ונונו

כנס איפ"א 
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ת י מ ו א ל נ י ב ם  י ר מ א מ ת  ו ר ח ת

תחרות מאמרים בינלאומית
המאמרים  לתחרות  התארגנותה  אופן  על  רבים  לשבחים  זכתה  ישראל 
הבינלאומית, כמות המשתתפים ואופן ביצוע התחרות הלאומית. למרות 
שאיננו דוברים אנגלית, או כל שפה רשמית באיפ"א, נעשתה עבודה שאין 
לזכייה  גם  דבר  של  בסופו  תורגמו,  הרבים  השבחים  בעולם.  לה  דומה 
גם  זכה  המצו"ב,  הזוכה,  המאמר  העולמית.  בתחרות  השלישי  במקום 
בישראל במקום שלישי. במקומות הראשונים זכו שני שוטרים אנגלים. זו 
זכינו  שעברה  בשנה  בינלאומית,  בתחרות  זוכה  שישראל  השנייה  השנה 
בכל המקומות הראשונים בתחרות צילום בינלאומית. הצילומים מישראל 
משטרות  בין  שעוברת  ניידת,  בתערוכה  בעולם,  להסתובב  ממשיכים 
וסניפי איפ"א. מי שמעוניין לראות את הצילומים, מוזמן למזכירות איפ"א, 

התמונות על הקיר.

"mind your own business"

ד"ר ערן ישראל
"להיות אדם פירושו לקבל אחריות" 

)אנטואן דה סנט אכזיפרי(
"לאו שאין עמו עשה אין לוקין עליו בידי אדם אלא בידי 
)ר'  תורה".  ב"משנה  הרמב"ם  קובע  בלבד",  שמים 

משה בן מימון ובמקור: סוף המאה ה-12(
חברה  כל  המעסיקה  בעיה  בפני  עמד  הרמב"ם 

מודרנית ודמוקרטית, הטלת אחריות וגבולותיה.
האתי,  במישור  מישורים,  במספר  סבוכה  הבעיה 
הרמב"ם,  ולפי  משטרתי  פילוסופי,  משפטי,  חינוכי, 

הענקת פרסים לזוכים בתחרות המאמרים הבינלאומית בכנס עולמי בסלובניה
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מגדולי ההוגים והפוסקים היהודים, גם במישור הדתי.
בשנת  שקרה  מקרה  באמצעות  הדילמה  את  אדגים 

1964 ברובע קוינס בניו יורק, לעיני 38 עדי ראיה.
Catherina Genovese נרצחה  נערה צעירה בשם 
כ- שארך  תהליך  סכין,  דקירות  ע"י  אכזרית  בצורה 

והדקירות  מנוסתה  במהלך  כאשר  השעה,  מחצית 
הרבות שספגה היא צעקה לעזרה.

בבניין אליו ניסתה להימלט היו עדי ראיה ושמיעה, כך 
גם בסביבה הקרובה, הרצח בוצע לאור יום והפך לאבן 
דרך בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה ואתיקה של עדי ראיה.

בספרות  אך  דופן,  יוצא  או  יחיד  במקרה  מדובר  לא 
במעורבות  עיסוק  של  דינאמיקה  נוצרה  המקצועית 

חברתית, ונטילת אחריות.
השאלה  את  שואלים  אנו  ואזרחים  משטרה  כאנשי 
שנשאלה על ידי כל המומחים: מדוע איש מעדי הראיה 
והשמיעה לא לקח אחריות והתערב, לפחות באמצעות 

התקשרות למשטרה.
 New-bedford Massachuset-מקרה דומה אירע ב
ב-1983, ארבעה אנשים, כל אחד בתורו, אנסו אישה 
לא  מהנוכחים  אחד  אף  ראיה  עדי   15 לעיני  בבאר 

התקשר להזעיק את המשטרה.
בספרות  בהרחבה  ונדונו  קיצוניים  הללו  המיקרים 
המקצועית ועם זאת הדילמה עולה לאחרונה בהקשר 
לאלימות במשפחה, מאחר ובמרבית המקרים מדובר 
ושמיעה מהסביבה  ראיה  עדי  לו  שיש  ארוך,  בתהליך 

הקרובה ואף בקרב ידידים וקרובי משפחה.
ואכפתיות, בעיקר  לעורר מעורבות  אחד מהאמצעים 
בבתי ספר, היה קמפיין הסברתי אותו יזמה המחלקה 
תחת   2001-5 בשנים  ישראל  במשטרת  לתקשורת 
הכותרת: "יש לך שוטר לדבר", בהקשר לאלימות בבתי 
ספר ובהקשר לאלימות במשפחה: "אם לא תספר לא 

ייגמר".
הטענה הבסיסית היתה שבאם אזרחים לא יגיבו ולא 

ידברו לא ניתן לעצור תופעות אלימות.
ציבורית  תהודה  ליצור  נועדה  המשטרה  פניית 
ומעורבות, אך האם יש דרך לעשות זאת בדרך חוקית? 
לאחריות חברתית  גבולות  לקבוע  ניתן  כיצד  כן,  ואם 

ולאכוף אותה?
כיצד יתכן שמערכת חברתית מאפשרת רצח פומבי, 

לעיני ציבור אדיש, שותק ודומם?
חברתי?  למוסר  משמעות  יש  כזאת  במערכת  האם 
האם עדי ראיה עברו על החוק, או על כלל אתי? האם 
ניתן למנוע מיקרים כאלו באמצעות חינוך למעורבות 

ונטילת אחריות?
המקרה של קתרין ג'נובזה מסובך מאחר ובאם ננתח 
מגיב  היה  נניח שאחד מהם  הראיה,  עדי  תגובת  את 
ומנסה לעצור את הרוצח, פוגע בו, או נפגע בעצמו, 

האם יש לאזרח המגלה אכפתיות הגנה חוקית? הרי לא מדובר בהגנה 
עצמית, אלא ניסיון להציל מישהו אחר.

של  בראשו  המתרוצצות  ודילמות  שאלות  עשרות  עוד  להציג  ניתן 
על  ויאיימו  לדין  יובא  הפושע  באם  עליו  יגן  מי  למשל,  כמו  ראיה,  עד 
משפחתו של העד? מי יפצה את העד על אובדן ימי עבודה, על פגיעה 

נפשית או אפילו פיזית?
והנהלים שתפקידם להגן על עדים  ניתן כמובן לציין את כל החוקים 
יגרמו  אלו  שלא  להניח  סביר  אך  החוק,  עם  פעולה  לשתף  ולעודדם 

לאזרח לגלות מעורבות ואכפתיות.
החוק  אכיפת  מערכות  של  הנכונות  במידת  כרוכה  אחרת  שאלה 

והמשפט למצב של מעורבות יתר של הציבור.
כיצד הייתה המשטרה מגיבה באם עדי הראיה היו לוקחים את החוק 
לידיים ועושים שפטים ברוצח? מה תהיה יכלת המערכת להגיב באם 
כל אזרח היה מגלה אכפתיות והמשטרה הייתה מקבלת דיווח על כל 

אירוע חשוד?
של  כאורח  אז,  ניו-יורק  בישראל מפכ"ל משטרת  ביקר   2000 בנובמבר 
הניו- ה"אדישות  שאלת  עלתה  אתו  שקיימתי  ובראיון  בישראל  המפכ"ל 
שלמה  ומהפכה  ג'נובזה  מקרה  מאז  שנים   37 שעברו  אף  ועל  יורקית" 
שעברה על משטרת ניו-יורק NYPD, במיוחד בתקופת ג'וליאני כראש עיר, 
הוא הודה שעיקר השינוי היה במדיניות המשטרה כלפי עבירות שונות, 
נוכחות  ברחובות,  הרגליים  השוטרים  כמות  של  משמעותית  הגדלה 

מאסיבית והתייחסות לעבירות הקלות, אך הקשורות באיכות חיים.
של  תולדה  הייתה  לא  הארלם  לרחובות  חיים  איכות  שהחזרת  כך 
והכנסת  המשטרתיים  העבודה  בדפוסי  שינוי  אלא  הציבור,  מעורבות 

אלמנטים של שיטור ממוקד בצד שיטור קהילתי.
שאלתי אותו מה היה קורה בעיר בת שנים עשר מיליון תושבים באם רק 
אחוז אחד היה מדווח ביום אודות אירוע פלילי? האם משטרת ניו-יורק 
מסוגלת להתמודד עם מאות אלפי קריאות של אזרחים אכפתניקים, 
המגלים מעורבות ואחריות? התשובה הייתה, שזה לא קורה ואין סיכוי 

שיקרה בניו-יורק. )זה היה שנה לפני הפיגוע בבנייני התאומים(.
לכל  להגיב  ומסוגלת  בעולם  היעילה  היא  ניו-יורק  שמשטרת  ונניח 
קריאה, לעצור כל עבריין ולהביאו לבית המשפט. במדינה מתוקנת יש 
זכויות אזרח, צריך מתקני כליאה הולמים, יש צורך במערכת תביעה, 

בצד הגנה, צריך בתי משפט ושופטים ובארה"ב גם חבר מושבעים.
עורכי  זה שוטרים,  לעיר שכל מה שיש בה  ניו-יורק תהפוך במהירות 

דין ושופטים.
המצב האבסורדי הזה מעורר ספקות לגבי מוכנות ונכונות של מערכת 

אכיפת החוק להתמודד עם "עודף מוטיבציה" של הציבור.
ניתן להניח שלא בכל מקרה תהיה תגובת הציבור זהה, ובמקרה של 
פשיעה חמורה כמו רצח ניתן לדרוש לפחות דיווח למשטרה, אך כיצד 
נקבע משוואה של חומרת פשיעה, ביחס לתגובת הציבור? האם כל 

מעשה פשע הוא מעשה חמור?
בכל מדינה יש הגדרות שונות לגבי עבירות חמורות המוגדרות כ"פשע" 
וצריך לזכור שבהרבה מדינות גם עבירות על חוקי הבחירות הן פשע, 

כך גם לגבי עבירות מס גדולות.
החוק בישראל מחייב כל אזרח לדווח על עבירה פלילית או אפילו חשד 
לביצוע עתידי של עבירה, אך האם היא מסוגלת להתמודד עם אזרחים 



שייקחו את החוק ברצינות ויגיבו כמתחייב?
מבחינה משפטית ואתית אין דילמה בתחום האחריות האישית, ברור לנו 
מי רצח את קתרינה ג'נובז וברורה תוצאת המעשה, פחות ברורה האחריות 

החברתית של עדי הראיה, תחום שבמהותו איננו חוקי אלא אתי וחינוכי.
התחלנו בציטוט מהרמב"ם "לאו שאין עמו עשה" הוא במילים אחרות: 
הימנעות מעשיה. הרמב"ם קובע שמבחינה הלכתית יהודית הימנעות 
מעשיה איננה גוררת ענישה במערכת השיפוט האנושית, אך הוא עובר 

עבירה מוסרית שעונשה בידי שמים.
לבין  האנושית,  החוקית  המערכת  בין  ההבדל  על  עמד  הרמב"ם 

המערכת המוסרית ולכן הפריד בין דין אדם לדין שמים.
הבחנתו של הרמב"ם מבחינה בין מעשה שיש לו עדות וסימן לבין אי 
עשייה, שהלכתית איננה פעולה ולכן דרגת חומרתה פחותה, או לפחות 

איננה ברת שיפוט אנושי.
לדין הדתי יש פטנט שאיננו קיים במערכת המשפט, במקרה של ספק: 
ידי "דאוס מאכינה"  היוונים פתרו בעיות על  ויעניש",  יחליט  "אלוהים 

והרומאים על ידי קרביים של בעלי חיים ומגידי עתידות.
אנו החסרים את הסיוע מהשמים עומדים בפני בעיה חוקית ומוסרית 
עבירה  היא  מעשיה"  "הימנעות  מתי  להחליט  בבואנו  ביותר  כבדה 

חוקית או מוסרית.
כאנשי משטרה שחונכנו על ברכי החוק, התקנות והמשפט, קשה לנו 
לקבל מצב בו מתערבבת האכיפה עם המוסר. אנחנו רגילים להתאים 
איננו  שוטר  בחוק?  סעיף  אין  כאשר  קורה  ומה  בחוק  לסעיף  עבירה 

מורה לאתיקה.
מפקדי  ראיינתי  חברתית  למעורבות  החינוך  בתחום  שערכתי  במחקר 
זה.  משטרה בישראל ושאלתי אותם כיצד להתמודד עם דילמות מסוג 
את  רואים  הם  שאין  ציינו  כולם  ומחד  מאחר  מרתקות,  היו  התשובות 

עצמם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומחנכים ומאידך 
מערכת  מכיוון  תבוא  לא  לשינוי  שהדרך  הסכימו  הם 
של  ובדגשים  בהגדרות  משינוי  אלא  החוק,  אכיפת 
שצריך  קהילתי  חברתי  ושינוי  בשטח  השוטר  עבודת 

לבוא מכיוון הקהילה.
האמנם?

תחום ההתנדבות והמעורבות החברתית תופס מקום 
חשוב במדינה הדמוקרטית המודרנית

מידע,  להתייחסות המערכת הפוליטית, מרכזי  וזוכה 
בנקי זמן, המציעים תפריטי התנדבות והעצמה אישית 
מעגלים  של  והעניין  הזמן  מתרבות  לחלק  הופכים 

מתרחבים בציבור.
תחום האזרחות והמעורבות הופכים לחלק מתוכניות 
מעשי  וביישום  התיאורטי  בפן  ספר,  בבתי  הלימודים 
ללמד,  בדרכים  מתמקדים  רבים  מחקרים  בקהילה, 
גופים  באמצעות  ולהשפיע  לגייס  להפעיל,  ליישם, 

התנדבותיים.
באם נבחן לרגע את נקודת המבט של הארגון המוסדי, 
לעודד  שלו  האינטרס  מה  משטרה,  זה  ובמקרה 
מעורבות שתשפיע בסופו של דבר על תפקודו וערכיו? 

הדבר דומה להחדרת סוס טרויאני לחצר המבצר.
באם נבחן את נקודת מבט הקהילה, אין בתוכה גורם 

מלכד ומנחה שיכל לעודד מעורבות.
באם נחדד את הדילמה: יש לכאורה ניגודי אינטרסים 

מובהקים בין הקהילה לבין המערכות השלטוניות.
לעצמאות  רצון  יש  מוסדי-שלטוני  כגוף  למשטרה, 
החלטות,  בקבלת  הרחב  הציבור  מעורבות  ומינימום 
הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. שום מפקד 

משטרה לא אוהב קהילה "מנדנדת ותובענית".
יעיל  שירות  לקבל  אינטרס  יש  לציבור  זאת  לעומת 
שהוא  כפי  זאת  דורש  והוא  המקומית  ברמה  ואיכותי 

דורש שירותי בריאות, ניקיון וחינוך.
טענתי היא, שעל אף ניגודי האינטרסים המוצגים כאן, 
יש בציבור הרחב ובתוך המערכת המוסדית, גורמים 
מחוללי שינוי שמסוגלים לראות מעבר לאינטרס הצר 
של מגזר זה או אחר. גורמים המסוגלים להוביל שינוי 
ארגוני, תפיסתי וחינוכי ברמה הקהילתית, ובסופו של 

דבר ברמה הלאומית.
המהפכה כבר כאן והיא איננה ממתינה למשטרה, היא 
מתרחשת באמצעות ארגוני ה"מגזר השלישי" החברה 
כ"אובדן  מוגדר  התהליך  והקהילתיות.  האזרחית 

התמימות".
ודמוקרטית נמצאת כבר בתוך  כל משטרה מודרנית 
התהליך והמתסכל בכל הסיפור, שברוב המקרים היא 
נגררה לשם. כדי שמשטרה תעסוק במוסר, בקהילה, 
בהתנדבות ובחינוך, היא צריכה לעבור טלטלה קשה 

ובדרך כלל על ידי הציבור ונציגיו.

��           ספטמבר 2007
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ÌÈ˘† ±∞† „Ú† Ï˘† ‰ÙÂ˜˙Ï

ÔÂ·˘Á†ÌÈÁ˙ÂÙÏ
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˙Â‡ÂÂÏ‰†È˙˘†„ÂÚ
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„‚Î†‰‡ÂÂÏ‰Ï†ÌÈ‡ÎÊÏ
‰¯È„Ø¯ÂÈ„†ÔÂÎÒÁ

Á¢˘†±µ∞¨∞∞∞†„Ú†‰‡ÂÂÏ‰
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‰˘† ±µ† „Ú† Ï˘† ‰ÙÂ˜˙Ï
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ÆÍÏ˘†ÂÏÂÎ†ÁÂÂ¯‰
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**חברת שילובים מודיעה בזאת כי כל פעילות בנוגע לשירותים ולהלוואות המוצעות בפרסום זה, מתבצעת במסגרת היותנו מקשרות בלבד.
מתוך כך, אין איפ"א נושאת באחריות כלשהי לטיב השירותים וההלוואות, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם ללקוח עפ"י פרסום זה

*ההלוואות כפופות לתנאי ואישור הבנק המלווה.

הלוואה לכל מטרה עד 100,000 ש"ח
בפריסה של עד 60 תשלומים
באמצעות תלוש המשכורת

ו: התקשרו עכשי

0 9 - 8 9 1 1 0 8 9
0 9 - 8 9 9 1 1 1 3  : ס ק פ

שילובים פתרונות פיננסיים ממשיכה להפתיע 
בהטבות ייחודיות לכוחות הביטחון
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