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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

מכל כותבי השכלתי
קריאת כמויות גדולות של חומר המגיע מהסניפים, חברי נשיאות וחברי איפ"א בארץ ובעולם, יכלה 
להיות מתישה מאוד, אבל יש לכך פן מרתק. אני כל הזמן לומד. מאז פרסמנו ספרים שנכתבו על ידי 
חברי הארגון, מגיעים אלי ספרים והמלצות. לא להאמין כמה סופרים ומשוררים יש בקרבנו. עלילות 
הגמלאים ממלאות אותי בתקווה, שיש למה לצפות. החברים הללו מצוידים במנועי טורבו, לקראת כל 
ביטאון אני מוצף בדיווחים מעוררי תיאבון לגבי טיולים, מסיבות, אירועים, חו"ל ושוב חו"ל. חברים, 
נא להתחשב בחבריכם הנמצאים עדיין בשירות. דרך סיפורים על תעודות וארנקי איפ"א אני לומד על 
הקבוצות, המקומות והחוויות, רובן התארגנויות מקומיות. אנחנו דואגים לפרסם משלחות רשמיות, אך 
הללו מעטות וכמות המשתתפים מוגבלת ותלויה בחסדי הגרלה. לעומת זאת אלפי חברים מטיילים, 
בקבוצות, בהתארגנות מקומית, דרך סניפים, בהרשמה ארצית ובנסיעות פרטיות. יש לנו רכז נסיעות 
חרוץ וענו ובצד השקט שלו, אלפי חברים מטיילים בעולם בסבסוד של איפ"א, במבצעים שלא נגמרים 
יכול לספוג. אני מקבל אין ספור מכתבי תודה של חברים שבזכות האפשרויות  ובמחירים שכל כיס 
כדי שדפי  לא לפרסם מכתבי תודה,  אני משתדל  לחו"ל.  לראשונה  נסעו  איפ"א  שנפתחו באמצעות 
הביטאון לא ידבקו מהדבש הניגר, אבל אני מפרסם ידיעות, סיפורים ודיווחים ודי באלו, כדי להבין שיש 
שינוי באוויר. אין די בריח של שינוי ובקולות של שינוי, צריך לשמוע את החברים מספרים על שינוי ואני 
קורא את מה שאתם כותבים. אני עוסק במשטרת ישראל בכתיבה ועריכה שנים רבות ובאם יש תכונה 
שאין לנו השוטרים, זו היכולת לפרגן, להביט בצורה חיובית ולא צינית, להתבטא בנימוס וברכות ולכן 
באם מגיעים קולות של פרגון, תודה והתלהבות, גם מקצינים בכירים, זה אומר שקורה משהו, שיש מה 

ללמוד מכם, שגם אני הציני והמתחכם, חש ברוח אחרת.
איפ"א,  לכם, חברי  חושב שמגיע  אני  אבל  ולפני הסליחות,  אלול  חודש  לפני  נכתבים  הללו  הדברים 
שנבקש מכם סליחה. לא בגלל חטא, אלא בגלל שלמדתי, שכאשר יש יוזמות טובות, אתם משתפים 
פעולה וכן מגלים מעורבות. המסקנה שלי היא, שרמת המעורבות תלויה בטיב המילוי. חברי איפ"א 
יודעים לזהות רעיון טוב וכיוון חיובי ומבצע טוב יזכה לשיתוף פעולה. מכאן שאיכות הניהול וההובלה 
היא תנאי לכמה הולכים אחריך. ציוותי אל על יזכו לראות הרבה פנים מחייכות של חברי איפ"א, באם 
בהרמת  להתנסות  לכולכם  מאחל  אני  זו  ברוח  אטרקטיבית.  הצעה מספיק  לחברים  שיציג  מי  יהיה 

כוסית לחג, בגובה 39,000 רגל ובדרך ליעד ששעות הטיסה אליו רבות מאוד.
חג שמח ושנה טובה!

 שלכם בידידות
ד"ר ערן ישראל

רכז תקשורת ואינטרנט

ת ר ו ש ק ת ה ז  כ ר ר  ב ד

לחברנו צבי שליט נצ"מ בגמלאות ולהורים נועם ואביבה שליט

נשיאות איפ"א ישראל ואיגוד גמלאי שב"ס ומשטרה מחזקים את ידכם בהתמודדות היום יומית 
בתקופה הקשה בה נכדך/בנכם גלעד שליט נמצא בשבי.

אנו תקווה שתפילותינו יענו ונכדך/בנכם גלעד יחזור במהרה לחיק המשפחה

בברכת שירות תוך ידידות,
נשיא, נשיאות, מנכ"ל

והנהלת איפ"א
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שנה טובה
השנה הנוכחית הייתה שנה טובה לאיפ"א ישראל. בכל תחומי העשייה הייתה התקדמות והתרחבות. 
מעגל השותפים לשירותי הארגון בתחומי הספורט, רווחה, מורשת, נסיעות, משלחות, תרבות, גמלאים, 

תקשורת, מנגנון ומזכירות.
בנושאים מרכזיים, כמו נסיעות לחו"ל, חל השנה גידול מרשים. באם עד לפני שנה, יצא מספר מצומצם 
חברים,  אלפי  ספטמבר  עד  יצאו  השנה  בשנה.  איפ"א  חברי   140 עד  לחו"ל,  במשלחות  חברים  של 
בקבוצות מאורגנות, נסיעות פרטיות והסתייעות בסבסוד שאיפ"א מעניקה, ארגון של חברה שזכתה 
במכרז, רכז מסור וחרוץ בנשיאות ומנגנון יעיל ויוזם. השילוב בין חברי נשיאות חרוצים ומסורים לבין 

מנגנון יעיל, מאפשר הרחבת הפעילות לתועלת כלל חברי איפ"א.
השנה התקיימו מספר מפעלים גדולים, כמו 3 ימי תרבות גדולים בהשתתפות של כעשרת אלפי חברים. 
טורנירים ופעילויות ספורט ביחידות בהשתתפות מרבית שוטרי משטרת ישראל, כולל גמלאים, פעילות 
הזוכה להערכה רבה גם בעולם. תחרות צילום ארצית שהניבה תוצאות מרשימות בקנה מידה עולמי 
באמצע  במוסקווה  העולמי  בקונגרס  יוודעו  שתוצאותיה  העולמית  בתחרות  הצלחה  גם  מקווים  ואנו 
ספטמבר. השנה נערך הכנס הבינלאומי של מנהלי בתי איפ"א בישראל, בהצלחה גדולה. אנו נערכים 
לאירועים בינלאומיים גדולים שצפויים להתקיים בארץ. כנס הנוער העולמי יערך ב-2009 בישראל, תחת 
הכותרת: "בעקבות התנ"ך ". הקונגרס העולמי ב-2012 מתוכנן להתקיים באילת. כל התוכניות הללו 

יוצגו בכנס העולמי במוסקווה, כאשר בכוונתנו להביא כבוד למדינת ישראל ולאיפ"א ישראל.
לתנופת העשייה שותפים הפעם גם פיקוד משטרת ישראל והמפקדים בשטח. רוח חיובית ותומכת 
איננו  זה,  שינוי מרענן  ויחידות.  למפקדי תחנות  ועד  וראש אמ"ש  זה, החל מהמפכ"ל  מכיוון  נושבת 

חיצוני, אלא מהותי ומשפיע על רמת מעורבות החברים והמפקדים בשטח, בעשייה של איפ"א.
השנה הייתה טובה, אבל אנו מייחלים לשנה טובה יותר, שיפור מתמיד בשירות, להגיע ליותר שוטרים, 
גמלאים, מתנדבים וסוהרים. צריך לזכור שמאחורי העשייה המרשימה הזאת עומד גוף קטן של מתנדבים, 

חברי נשיאות, יושבי ראש סניפים, מנכ"ל ומנגנון קטן. לכל העושים במלאכה מגיעה תודה.
אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ומאושרת.

שלכם בידידות

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ר  ב ד

נשיא איפ"א, חברי נשיאות, יועמ"ש, מבקר, 
 רואה חשבון, מנכ"ל ומנגנון הארגון

מאחלים לכם ולמשפחותיכם

שנה טובה ומבורכת
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קניון וירטואלי
כל מי שיכנס לאתר האינטרנט של איפ"א ישראל יגלה חידושים מפליגים, מעבר לכך שמדובר באתר 

האיכותי מסוגו בין סניפי איפ"א בעולם, הפעם יש שירותים חדשים.
הקפדנו לספק לחברי איפ"א את השירותים האיכותיים והמתקדמים ביותר בתחום השי השנתי, רכישות, 

טיולים, תרבות, פנאי ועוד.
ויש למה לצפות. אתר  יותר ואנחנו מקפידים להעלות את רמת השירות  האויב של הטוב הוא הטוב 
בלבד, במסגרת  איפ"א  לחברי  ומבצעים המיועדים  וירטואלי, במחירים  לקניון  הופך  האינטרנט שלנו 

מועדון סגור, שהכניסה אליו תתאפשר באמצעות זיהוי כחבר הארגון.
הקניון הווירטואלי יכלול נסיעות לחו"ל, נופש בישראל, צימרים, טיסות, מבצעי הדקה ה-90, מבצעים 
ואירועים, מבצעי רכישת רכב, ליסינג,  מיוחדים ליחידים ולקבוצות, בתי מלון בארץ ובחו"ל, הופעות 

מחשבים, אלקטרוניקה, ציוד לבית ומה לא.
יכולת להטענת הכרטיס במבצעים מיוחדים  בין השי השנתי הניתן באמצעות כרטיס חכם,  השילוב 
ובאופן שוטף, תשלום באמצעות הכרטיס החכם וקבלת הנחות כפולות ומשולשות, מאפשר הרחבת 
סל השירותים האטרקטיביים שמקבל החבר. בנוסף לכך, פתיחת הדלת למבצעים המאפשרים לכל 
אחד לנסוע לחו"ל, במחיר שהכיס סובל, גם לחברים שלא נסעו אף פעם, הופך את איפ"א לשער מרכזי 

ליציאה לחו"ל.
האינטרנט איננו נגיש לכל אחד, לא בגלל העלויות, אלא בגלל הקיבעון המחשבתי שהופך את המכשיר 
הזה לדבר שפוחדים ממנו. לא אחת אנחנו שומעים על "דור שלא ידע את המחשב". גם אני שייך לדור 
זה ובילדותי, היו שרכבו על חמורים והיום אנחנו נוהגים במכוניות. גם המכוניות שלנו מנוהלות היום 
באמצעות מחשבים, כך שאין ברירה, פוביה או לא פוביה, המחשבים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו ומי 
שלא רוצה לשרך רגליים לבנק, חדשות לבקרים, לכתת רגליים בשווקים וחנויות, לבלות במשרד הרישוי, 
ביטוח לאומי ושאר מקומות מלבבים, כדאי שיפתח לעולם הממוחשב סביבנו. יש דרכים רבות ללמוד, 

להתעדכן או להסתייע בילדים, נכדים או באישה, שהיא בדרך כלל חכמה מאיתנו.
בביטאון זה תקבלו הסברים לגבי אופן הכניסה והשימוש באתר והשאר תלוי בכם.

שלכם בידידות
יעקב שובל 

סגן נשיא איפ"א

יעקב שובל
סגן נשיא איפ"א ישראל

א י ש נ ה ן  ג ס ר  ב ד

למשפחת כנג' קבלאן

נשיא איפ"א
חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א
וצוות המנגנון

משתתפים בצערך ובצער 
המשפחה על מות אמך

שלא תדע צער יותר
ותינחמו משמיים

 לרב ניצב דודי כהן
ותנ"ץ מוטי כהן

נשיא איפ"א יעקב טרנר
חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א
וצוות המנגנון

משתתפים בצערכם ובצער 
המשפחה על מות אביכם

סג"ם בגמלאות יצחק כהן ז"ל

שלא תדעו צער יותר
ותינחמו משמיים
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דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

ל " כ נ מ ה ן  ח ל ו ש מ
פרוייקט שי שנתי

אנו עומדים בפני סיום הפרוייקט שלטעמי הוכתר בהצלחה רבה ואנו 

לקראת כינוס ועדת השי להכנת תוכנית לפרוייקט שי 2009 עפ"י אותה 

של  קלים  שינויים  עם  המגנטי  הכרטיס  באמצעות  הקיימת  מתכונת 

הוספת רשתות חדשות.

שיונפק  חברים  מועדון  כרטיס  גם  יהיה  השנתי  הפרוייקט  במסגרת 

בשיתוף כנפי משק ואיפ"א ישראל ויוטען בו סכום כספי שייקבע בשלב 

יותר מאוחר והוא יהיה מיועד אך ורק לניצול לנופש בארץ ובחו"ל.

קניית כסף בכסף

נמשך פרוייקט זה ולשמחתנו ישנה כמות לא מבוטלת של חברי איפ"א 

שמנצלים זאת בצורה נבונה ומבצעים רכישת כסף בכסף דבר שמוביל 

לשי  בנוסף  וזאת  ברשתות  מוצרים  ברכישת  שקלים  במאות  בחסכון 

השנתי שהוענק לכל החברים.

טיולים מאורגנים לחו"ל בסבסוד של 100$

רחבה  ומודעות  משמעותית  תנופה  קיבל  זה  פרוייקט  גם  לשמחתנו 

בקרב חברים ועד היום יצאו מאות אנשים לטיולים מאורגנים בסבסוד 

של $100 מגמה זו תמשיך עד סוף השנה מומלץ בפני החברים לעיין 

בארץ  טיולים  של  בפעילות  ולהשתלב  זו  במסגרת  שנקבעו  ביעדים 

לבטאון  שתצורף  הנסיעות  בחוברת  כמפורסם  בחו"ל  בנופשונים  או 

איפ"א.

מענה טלפוני לפניות החברים

אנחנו עושים מאמצים רבים לשרת אתכם בצורה הטובה ביותר כולל 

המענה הטלפוני שהוא אחד הבעיות המרכזיות שלנו. לצורך כך שדרגנו 

את המרכזייה והוספנו תקן של מרכזנית ע"מ לשפר את השירות.

חברים אשר בכל זאת מנסים להשיג אותנו ולא מצליחים אני ממליץ 

להעביר אלינו את הפניות באמצעות אפיק תקשורת כדלקמן:

באמצעות הפקס: 03-6833442 א. 
info@ipa-israel.org.il :באמצעות דוא"ל שכתובתו ב. 

באמצעות יו"ר הסניפים. ג. 
פי  על  מיידי  באופן  נטפל  אנו  אלינו  שתגיע  פנייה  שכל  מבטיח  אני 

התחום המבוקש.

משלחות איפ"א לשנת 2008

להלן רשימת חברי איפ"א במשלחות איפ"א לשנת 2008 לפי הגרלה 

והפעלת עתודות.

כל תהליך ההגרלה בוצע בשקיפות ובנוכחות: יועמ"ש איפ"א, מבקר 

איפ"א, מזכ"ל ואחראי על קשרי חוץ, וועדת קש"ח.

משלחת יוון 16-24/6/08
סניףשם ומשפחה

מחוז ת"א ביטון דוד- יו"ר משלחת
 בן בסט משה -

סגן יו"ר משלחת
מחוז ת"א 

נתב"ג אורן תמר 
מג"ב איו"ש ביסאן זוהיר 
גימלאי בית ג'אן זיידאן כאמל 
גימלאי כפר-סבא עינת יעקב 

מרחב חוף פרץ ערן 
גימלאי לכיש שושן אברהם 

מ.דרום-באר שבע פריד פאני 
גימלאי מבשרת טולדנו יהודה 

מעלה אדומים פינקלשטיין אילן 
מחוז ת"א זר מאיר 

משלחת רומניה- 30.6-7.7/08
סניףשם ומשפחה

מג"ב ירושליםיעקב עמוס- יו"ר משלחת
 בר ניסן אברהם -
סגן יו"ר משלחת

גמלאי 

גימלאי הרצליה אברמוביץ שריאל 
מחוז ירושלים אבו עקל אייד 
מרחב שרון בבלי אריאלה 
עכו גרינשטיין צבי 

גימלאי נצרת לוי אביבה 
מטא"ר רמלה לזר יעקב 

גימלאי כפר-סבא מורי שלום 
גימלאי דרום יפרח יוסף 

גימלאי רמת גן שמעון יחזקאל 

סלומון אמנון 
גימלאי פ"ת/ראש 

העין

משלחת מוסקבה 7-14/7/08
סניףשם ומשפחה

מחוז ש"יעלי זמיר- יו"ר המשלחת
מחוז ש"ייורי שמסייב- מתורגמן

מתנ"א צפון אנטלר גיל 
מחוז צפוני הראל דוד 

גימלאי עכו/נהריה יהלומי מאיר 
יפתח משיח דב 

מרחב איילון מרינוב אדיר 
מרחב חברון דאו פארס 
מג"ב דרום קניאס מזל 
מטא"ר י-ם ספיר עופר 
גימלאי הרצליה בהט מלכה 

שפלהבן ששון אשר 
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משלחת הונגריה 12-19/8/08
סניףשם ומשפחה
 זוננפלד רמי -

יו"ר המשלחת ומתורגמן
מטא"ר

מג"ב איו"שיידוב עינת- סגן יו"ר משלחת
חיפה אלקובי אריה 
מחוז מרכז בוארון ענת 

מחוז ירושלים מזרחי אריאל  
גימלאי כרמיאל הררי אליעזר 

גימלאי נתניה זרביב-גילבר יהודה 
גימלאי רמלה/לוד כהן יצחק 
שפלה לסרי אלי 

גלילות זמרו אלדד 
מחוז ירושלים יששכר צבי

מרחב דןגטניו אבי

משלחת טטראסטן 21-28/8/08
סניףשם ומשפחה

מחוז מרכזניצב מור ניסים - יו"ר משלחת
 נצמ' )גימ'( שלו אורי 

סגן יו"ר משלחת
גמלאי 

מחוז ש"י סנצ'בוצ'מנסקי רומן- מתורגמן 
מרחב איילון אזברגה אברהים 

גימלאי כפר-סבא בלס אלי 
מחוז מרכז חן דוד 

גימלאי ראשון לציון גמליאל עופר 
מחוז ירושלים לוי אלי 

עמקים ארליכמן מארק 
מחוז ת"א בוטרשוילי איסק 
גימלאי נתניה פלחוביץ אנטה 

מרחב איילוןתמשס-מנדלמן רוקי 

משלחת פולין 26.8-2.9/08
סניףשם ומשפחה

משלחת  יו"ר   - ברונר  טוביה 
ומתורגמן

גימלאי נתניה

גמלאי גליל עליוןעאדל פארס- סגן יו"ר משלחת
מג"ב צפון ויצמן אשר 

גימלאי גליל-מערבי שנאן כמאל 
גימלאי כפר-סבא זומרשטיין חיים 

עמקים אדרי רחל 
לא ידוע ססי יצחק 
גימלאי קריות פוקס חנה 

גימלאי חדרה צברי-איתן אופי 
מרחב נגב בן שחר יריב 
לכישחזי רוטנברג

משלחת אוקראינה 2-9/09/08

סניףשם ומשפחה
גימלאי ת"אטוביה גולן - יו"ר משלחת
מרחב איילוןקייזרמן בוריס - מתורגמן

גימלאי צפתאונגר שמואל
גימלאי גליל-מערביברקאת סלמאן

מטא"ר י-םיקל פנינה
מרחב דןהורדי ענת
גימלאי כרמיאלטופז אריה
גמלאי שומרוןרייזל מוני
מטא"ר י-םפדלון ליז

מטא"ר י-םפרסי טליה
גמלאי עפולהפרידמן יעקב
גמלאי גליל מערביחלאד ג'מיל

משלחת טורקיה - נדחתה לנובמבר

סניףשם ומשפחה
מטא"ר י-םמשעלי אמנון- יו"ר משלחת
מטא"ר י-םאורי אסף- סגן יו"ר משלחת

גמלאי- איילוןקובריק מאיר- מתורגמן
מרחב דן בן יצחק ויקי 

 מטא"ר י-םפלייש אריאלה
מרחב ירקון בנמר יהודה 
גימלאי עכו/נהריה גולן שלמה 
מחוז ת"א דרור רשף 

מרחב חברון חניפס מאהר 
גימלאי דרום נבות אברהם 

מחוז דרומי קורן אהרון 
מ.מרכז-מטה ויח' פנים מסלאחה נסראת 

גימלאי קריותאסייג דני 

למשפחת רפע

נשיא איפ"א
חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א
צוות המנגנון

 ויו"ר סניף
מג'אר/עיילבון

מר תופיק טריף
משתתפים בצער 
 המשפחה על מות

 חבר איפ"א
ג'אבר רפע ז"ל

שלא תדעו עוד צער

למשפחת עראידה

נשיא איפ"א
חברי נשיאות איפ"א

מנכ"ל איפ"א
צוות המנגנון

 ויו"ר סניף
מג'אר/עיילבון

מר תופיק טריף
משתתפים בצער 
 המשפחה על מות

 חבר איפ"א
חאפז עראידה

שלא תדעו עוד צער
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ראיון אישי עם גמלאי אליהו 
שלם מותיקי איפ"א

דוד אילוז מנכ"ל איפ"א
השוטרים  בארגון  חבר  )סלם(  שלם  אליהו 
שנת  ב-6.9.63  לארגון  הצטרף  הבינלאומי. 
הנשיאות  חבר  היה  ישראל,  סניף  של  ההקמה 

הראשונה ומונה כעוזר הגזבר.
בתפקידו  ידני.  באופן  נעשתה  החשבונות  הנהלת  תקופה  באותה 
לאנשי  המליץ  והוא  ומג"ב  המשטרה  יח'  בכל  מבקר  היה  במשטרה 

המשטרה להצטרף לארגון.
וגבה  לארגון במילוי טופסי הצטרפות  עזר  בתקופתו 

לירה אחת כדמי חברות לחודש.
ביום 6.6.08 מלאו לו 80 שנה.

פגישה  הייתה  )סלם(  שלם  אליהו  מר  עם  הפגישה 
של  הראשונים  לצעדים  הצצה  המאפשרת  מעניינת 
הארגון ולשלבי ההקמה וההתבססות. מרתק לשמוע 
הסניף  נחשב  היום  כאשר  שנים,   45 בת  מורשת  על 

הישראלי לגדול מסוגו ולפעיל בין הסניפים בעולם.
מסמלת   1963 בשנת  לי  שהונפקה  החבר  "תעודת 
כמו  בארגון  חבר  להיות  כי  חשובה,  מזכרת  עבורי 
חלק  מרגיש  ואני  ביותר  לי  חשובה  חברות  זו  איפ"א 
מהחברים הראשונים שהייתה להם הזכות להקים את 
שלם  אליהו  דיברי  היום."  עד  בו  חבר  ולהיות  הארגון 

והוא מוסיף:
"תעודת החבר סייעה לי רבות בכל מפגש שהיה לי 
את  לכבד  יודעים  באמת  ששם  מחו"ל  חברים  עם 
החברים וקבלת הפנים בחו"ל התבססה על חברות 
ואני  הארגון  עקרונות  עפ"י  הדדית  ועזרה  אמיתית 
בקשר  יותר  שותפים  להיות  החברים  בפני  ממליץ 
האישי ובידידות בין סניפי איפ"א בעולם וחברי איפ"א 

שמגיעים לארץ."

תעודת חבר איפ"א
לאור  וזאת  לחו"ל  הנוסעים  לחברים  ביותר  חשובה  משמעות  לה  יש 

תגובות החברים כמה סייעה להם התעודה בחו"ל.

כדאי להיות חבר באיפ"א

FBI ארנק
באופן  ועיצב  הפיק  שהארגון  מוצרים  ישנם  באיפ"א 
 FBI מיוחד שמתאים למאפייני הארגון בין היתר ארנק

שהוא מוצר בלעדי של איפ"א ישראל.
ביצירת  רבות  מסייע  החבר  תעודת  בשילוב  הארנק 
בעולם  איפ"א  חברי  שוטרים  עם  ידידותי  קשר 
זה  ביטוי בבטאון  לידי  כפי שבאו  ומתגובות החברים 

מדברים בעד עצמם.
הארנק נמכר לחברי איפ"א בלבד בעלות מוזלת ב-45 

₪ במקום 110 ₪ באמצעות טופס הנמצא באתר.
השילוב של הארנק ותעודת החבר הינו שילוב מוצלח 

ביותר, מומלץ לעיין בכתבותיהם של חברי איפ"א.
שלום שמעון יו"ר סניף גמלאי איפ"א שפלה בכתבתו 
"סיפורו של ארנק FBI", וכתבתו של רפ"ק בירן אלון 

."FBI ארנק"
והתועלת  המוצר  חשיבות  ממחישות  הכתבות  שני 
שהביאה לקשר ידידות וסייע בקיצור תהליכים בחו"ל.

ערן – להכניס את שני הכתבות על ארנק FBI של בירן 
 DISK ON-ב הכתבות  את  )קיבלת  שמעון  ושלום 

FBI תמונה של ארנק + )KEY

ל " כ נ מ ה ן  ח ל ו ש מ
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ארנק FBI איפ"א ישראל
אלון בירן רפ"ק מנהלת ההגירה

ממנהלת  שוטרים  משלחת  יצאה   8.6.08 בתאריך 
ההגירה ללוות קבוצת מסתננים אפריקאיים אשר שהו 

שלא כחוק בישראל, לחוף השנהב אשר באפריקה.
מדינה  הינה  אפריקה  במערב  השנהב  חוף  מדינת 
והרבה  מדם  עקובה  אזרחים  מלחמת  שעברה 
המצב  כיום,  המלחמה.  במהלך  נהרסו  מתשתיותיה 
הפוליטי עדין והמדינה בהליך שיקום. עד לאחרונה לא 
הורחקו נתיני חוף השנהב לארצם מאחר והיו נתונים 
הוסרה  האו"ם  הגנת  כיום  גורפת.  או"ם  הגנת  תחת 

וניתן להרחיק לחוף השנהב את נתיניה.
 16 עם  יצאה  הגירה  ממנהלת  ראשונה  משלחת 
היה  הנוסף  תפקידה  עצמו,  לליווי  ופרט  מורחקים 
להכשיר את הקרקע בחוף השנהב להרחקות נוספות 

ולתאם את קבלת הנתינים בארצם.
במדינה שורר מצב עדין, כוחות משטרה/צבא וחמושים 
מהדרכים  במרבית  ברחובות,  מסתובבים  רבים 
ממוקמים מחסומים אשר בודקים את העוברים בהם, 
בכמה מהמחסומים נעצרנו והצגנו את הדרכון וסמל 
איפ"א )מברזל( ובכל פעם המקומיים לא רק שאפשרו 
שוטרים  מנוכחות  התלהבו  אף  אלא  חופשי  מעבר 
מישראל. לציין שיש שם אהדה רבה בקרב אפריקאיים 

לישראל וכל מה שקשור לביטחון.
השוטרים  לכל  בחום  ממליצים  אנו  האמור  לאור 
המסייעים  אלו  בארנקים  להצטייד  בליווי  שיוצאים 

ונוחים לשימוש בחו"ל.
תודה להוגה הרעיון ויוצרי הארנק.

סיפורו של ארנק FBI שרכשתי מאיפ"א ישראל
שלום שמעון יו"ר סניף גמלאי איפ"א ראשון לציון

הייחודיים  המוצרים  אחד  את  איפ"א  חברי  לידיעת  להביא  ברצוני 
והשימושיים ביותר בחו"ל. ארנק איפ"א עם סמל הארגון וישראל. סמל 
בחו"ל  בטיולים  איפ"א  לשיווק  רבות  עושה  ישראל  איפ"א  של  הדגל 

ומפגשי רעים עם חברים מהעולם.
הגמלאים  ואיגוד  איפ"א  חברי  קבוצת  עם  כשיצאתי  באחד מהטיולים 
הגענו בטיול מאורגן לשוויץ ובאיטליה ובאחד מנקודות ביקורת הגבולות 
בין שוויץ לאיטליה התארך תור גדול של המתנה לביקורת גבולות דבר 

שהצריך המתנה של כשעתיים במעבר לאיטליה.
לקחתי יוזמה כדי לבדוק את ההתייחסות לחברי איפ"א מישראל מצד 
עצמי  את  הצגתי  הביקורת  לנקודת  ובהגיעי  בעולם  אחרים  חברים 
מאיפ"א ישראל ע"י ארנק עם תג של סניף איפ"א ישראל ולהפתעתי 
חברי  עם  האוטובוס  דקות  מס'  ותוך  מפתיעה  הייתה  ההתייחסות 
וחברי האיגוד עברו את ביקורת הגבולות תוך מס' דקות תוך  איפ"א 

ליווי של ניידת שחנתה במקום והצטלמנו ביחד.
ברצוני לציין שעם הצגת תעודת החבר וארנק ה-FBI של איפ"א אותו 
קצין שהיה אחראי על הביקורת שלפני כן לא רצה כלל להתייחס אליי, 
אך עם הצגת הארנק והתעודה התנצל בפניי והצדיע לי וביחד עשינו 

תמונה וגם הציעו את עזרתם בכל מה שנצטרך.
היחס לחברי איפ"א הפתיע מאוד את נהג האוטובוס, נהג בעל וותק 
לקבלת  שזכה  הראשונה  הפעם  זו  לדבריו,  קבוצות.  בליווי  שנים  של 
פנים ויחס כל כך טוב בביקורת הגבולות וכל זאת באמצעות תעודת 
זו לכל  FBI. לכן אני מוצא לנכון להביא כתבה  חבר איפ"א וארנק ה- 
חברי איפ"א שיידעו כמה כדאי וחשוב להיות חבר באיפ"א ולצאת לטיול 
לחו"ל עם הארנק ותעודת החבר. זה שווה להיות חבר באיפ"א זה עוזר 

ומסייע רבות. זו המלצתי מהחוויה הנעימה שקרתה לי בחו"ל.

חברי איפ"א ממנהלת ההגירה בחוף השנהב
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ט ר ו פ ס

שרון גל
רכזת ספורט

טורניר קט רגל לזכרו של גבי וקסברגר ז"ל
גל שרון רכזת ספורט

השני  הטורניר  וזה  וחודשיים  שנתיים  לפני  לעולמו  הלך  חברנו  גבי 
שאנחנו מקיימים לזכרו. גבי חסר היום, כפי שהיה חסר אז והחיבור בין 

חדוות המשחק, התחרות, הזכייה, לבין ציון זכרו, מתבקש.
עצב  ומאידך,  רגל  כדור  וחובב  חיים  אוהב  מיוחד,  לאיש  געגוע  מחד, 
וחברות  בהתלהבות  משימה  לכל  שנרתם  מתנדב,  חבר,  אובדן  על 

אמיתית.
ייחודיים, אולי בגלל אישיותו של גבי, שבצד  לטורניר זה יש מאפיינים 
והגינות.  חוק  ואיש  שופט  גם  בנשמתו  היה  רגל,  כדור  חובב  היותו 
בטורניר הקודם הוענק מגן הגינות מיוחד לקבוצת משמר הגבול, שאף 

מיועדת לצאת לחו"ל לטורניר בינלאומי בבלגיה בחודש נובמבר.
וראשי  נשיאות  חברי  בהשתתפות  איפ"א,  במשרדי  שנערכה  בהגרלה 
הקבוצות, בפיקוח יועמ"ש הארגון נקבעו הקבוצות לתחרות. התחרות 
התקיימה ברמת גן ונערכה ביומיים עמוסים בקט רגל מהיר, איכותי 

ולא עצבני.
אפיינה את התחרות רוח ספורטיבית, כפי שמצופה משוטרים, חברים 

וחברי איפ"א.
מחוז ירושלים ניצח את מחוז הדרום בשלב הראשון, בתוצאה 1:2 מחוז 
הצפון גבר על מחוז ש"י 1:3. בשלב השני גבר מחוז ירושלים על מתנ"א 

בקרב פנדלים מרתק.

ש"י  מחוז  על  מתנ"א  נבחרת  גברה  הגמר  במשחקי 
וזכתה במקום השלישי.

אך  ותהפוכות,  במתח  מלא  שהיה  הגמר,  במשחק 
התנהל בצורה ספורטיבית וחברית גבר מחוז ירושלים 
אלוף  בתואר:  וזכה   2:3 בתוצאה  הצפוני  המחוז  על 

איפ"א לשנת 2008.
גבי  של  זכרו  את  שיכבד  טורניר  לקיים  שאפנו  באם 
וקסברגר ז"ל ויתן ביטוי לרוח הארגון ומשטרת ישראל, 
חברות  ספורטיבית,  לרוח  מופת  היה  זה  טורניר 

ותחרות.

נבחרת מחוז ירושלים ונבחרת המחוז הצפוני במשחק הגמר
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לשרון גל רכזת ספורט איפ"א:
הגיע הזמן להגיד תודה

ולהעניק לך את זו התעודה
תודה על עזרתך ותרומתך

להצלחת יום קהילה משטרה 2008
של אנשי מפלג הונאה ת"א

תודה על הרצון לעזור ולתרום
ועל שיתוף הפעולה מצדך

ועל כך מגיעה לך מלוא ההערכה.
מאנשי מפלג הונאה

בר דודי, סנ"צ
רמ"פ הונאה ת"א

יום ספורט למחוז ש"י 
מוטי שושן, רפ"ק סמת"ח מעלה אדומים

ביום רביעי 25/6/08 התקיים יום ספורט, בסיוע איפ"א, לשוטרי וקציני 
מחוז ש"י בספורטק ת"א.

ועסקו  בקייאקים  חתרו  מגוונים,  ספורט  בענפי  התחרו  השוטרים 
בספורט היתולי.

שוטרי תחנת מעלה אדומים בפיקודם של מפקד התחנה סנ"צ שלומי 
ביום  שוטריהם  עם  ביחד  חלק  נטלו  שושן  מוטי  רפ"ק  וסגנו  עמר 

הספורט.
למצוינות  המפכ"ל  בפרס  השנה  שזכו  אדומים  מעלה  תחנת  שוטרי 
לתחנות קטנות לשנת 2007 הפגינו מצוינות גם על המגרש וזכו במקום 

הראשון במשחק הכדורגל כאשר גברו על יס"מ ש"י בתוצאה 2:0.
לשוטרי  העניקו  ויורי שמסיאב  לוי  נפתלי  איפ"א  ונציגי  המחוז  מפקד 
תחנת מעלה אדומים גביע ומפקד התחנה התחייב לתגמל את שוטרי 

הנבחרת ביום כיף.
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עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

צוואות וירושות - טוב שיהיה
לאחרונה נתקבלו פניות רבות מחברים, בנושא צוואות וירושה וראיתי לנכון 

להבהיר ולהרחיב, בנושא זה לידיעת החברים.
חוק הירושה תשכ"ה- 1965 ותקנותיו, עוסקים בעיקר בירושה לאחר מות 

ומוריש ובהסדר ענייני המוריש לפני מותו.
אדם יכול להנחיל את עזבונו ליורשיו בשני דרכים: האחת בדרך של ירושה 

על פי חוק, והשניה, בדרך של ירושה על פי צוואה.
חוק הירושה קובע כי אדם רשאי לצוות את עזבונו לפי רצונו בצוואה. אדם 
בחוק  הקבוע  לפי  מותו  לאחר  עזבונו  יונחל  בחייו,  צוואה  ערך  לא  אשר 

הירושה.
ואין  במקרה  שלהם  הקדימות  סדר  ומה  היורשים  מי  קובע  הירושה,  חוק 

צוואה.
יורשים על פי חוק, הינם בן זוג, ילדים וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם, הורי 
ההורים,  הנכדים/ות,  הילדים/ות,  הזוג,  בן/בת  כלומר,  וצאצאיהם.  הורים 

האחים/אחיות, סבים/סבתות, דודים/דודות.
החוק קובע גם את סדר קדימות היורשים.

במקרה ויש בן/בת זוג, נוטל זה את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים   .1
השייכת למשק הבית המשותף וכן:

אם הניח המוריש ילדים, או נכדים, או הורים- מחצית מהעיזבון. א. 
אם הניח המוריש אחים/יות, או אחיינים/יות, או סבא/סבתא- שני שליש  ב. 
מהעיזבון. )בכפוף לכך שבין הזוג היה נשוי וגר עם המוריש,לפחות 
שלוש שנים אחרונות לפני מותו, יטול בן הזוג את חלקו בדירה ושני 

שליש מיתר העיזבון(.
אם לא הניח המוריש, ילדים, או נכדים, או הורים, או אחים, או סבא/  .2

סבתא, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.
ילדי המוריש קודמים להוריו. הורי המוריש קודמים לסבא/סבתא.  .3

ילדי המוריש, יורשים בחלקים שווים וכן חולקים ההורים בינהם והסבא/  .4
סבתא בינהם.

ילדו של מוריש, שהלך לעולמו לפניו, חלקו בעיזבון מונחל לילדיו, כלומר   .5
לנכדים. על דרך זו, יורשים הילדים, של כל אחד מהקרובים הנ"ל, כאשר 

הקרוב הלך לעולמו לפניו.
וסבא/ והורים  זוג  בן/בת  הניח  המוריש  כאשר  יחולו,  לא  אלה  הוראות 

סבתא.
והילדים  מחצית  הזוג  בן  הם  היורשים  וילדים,  זוג  בן  יש  כאשר  כלומר, 

מחצית. )כאשר המחצית של הילדים מתחלקת בינהם באופן שווה.(
יש לשים לב כי במידה והמוריש לא הניח ילדים, אך הניח הורים, הירושה 

מתחלקת מחצית לבן הזוג ומחצית להורים.
האפשרות השניה הנתונה על פי החוק, היא ירושה על פי צוואה. אדם יכול 

לצוות בצוואה את עזבונו לכל מי שיחפוץ.
ברורים  הינם  צוואה  עריכת  כללי  חוק.  פי  על  יורשים  על  גוברת  צוואה 
ומפורטים בחוק. צוואה נעשית בכתב יד, או מודפסת בפני שני עדים, או 

במקרים מסוימים ומיוחדים, יכולה גם להיעשות בעל פה.
צוואה הערוכה בכתב יד הינה צוואה חוקית וקבילה ובתנאי שכתובה כולה 

בידי המצווה, תישא תאריך וחתימה בידו.
צוואה זו אינה חייבת להיעשות בפני עדים, אך לעיתים מעוררת לאחר מותו 

של המצווה, בעיות משפטיות רבות, העלולות בסופו של 
דבר לגרום לפסילת הצוואה ואז המצב חוזר לירושה על 

פי חוק כמפורט לעיל.
אין  כי  יורש, מעלה טענה  לדוגמא, כאשר הטוען להיותו 
כתב היד או החתימה הינם של המצווה, או כאשר מועלית 
בלתי  השפעה  תרמית,  איום,  כפייה,  עושק,  של  טענה 

הוגנת, או כל טענה אחרת.
עדים,  שני  בפני  חתומה  להיות  צריכה  מודפסת  צוואה 
התנאות  מתנה  החוק  בחוק.  הקבועה  אזהרה  תחת 
מסוימות, להפיכת הצוואה לחוקית, כמו למשל, שעורך 
חלק  לוקח  או  ממנה,  נהנה  אינו  לה  עד  או  הצוואה 
בעריכתה ועוד. מומלץ לערוך צוואה בכתב בפני עורך דין 

המכיר ויודע את רזיי החוק ודרישותיו.
גם בצוואה שכזו יכולות להתעורר בעיות והתנגדויות כגון: 
עושק, כפייה, איום, תרמית, השפעה בלתי הוגנת, או כל 
ובפני  טענה אחרת, אך כמובן, כאשר הינה ערוכה כדין 

שני עדים, קשה יותר להביא ולגרום לביטולה.
התנגדויות  של  במקרים  ההוכחה  נטל  כי  לב  לשים  יש 
מוטלת על כתפי המתנגד להוכיח את טענותיו והעילות 

שמעלה לביטול הצוואה.
במקרה של ביטול צוואה חוזרים לצוואה קודמת ובמידה 

ואינה קיימת לירושה על פי החוק כנאמר לעיל.
במשך השנים, תוקן החוק ועל פי סעיף 22 לחוק הירושה, 
בית  של  רשם  שופט,  נוטריון,  בפני,  צוואה  לערוך  ניתן 

משפט, רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי.
נוטריון,  ידי  על  הערוכה  צוואה  דין  הירושה,  חוק  פי  על 

הינה כדין צוואה הערוכה בפני שופט.
במקרה של צוואה הערוכה בפני נוטריון אין צורך בעדים 
בפני  נערכה  כאילו  תוקף  בעל  הינו  הנוטריוני  והאישור 

שופט.
עלות של עריכת צוואה משתנה מעורך דין לעורך דין.

כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ( 
רגילה,  צוואה  עריכת  עלות  כי  קובע  התש"ס-2000, 
זוג  בני  של  הדדיות  צוואות  שתי  ואילו   ₪  1,560 הינה 
סך של 2,280 ₪. אישור צוואה בפני נוטריון )עפ"י חוק 

הנוטריונים( הינה סך של 210 ₪.
כפי שאנו רואים מכל האמור לעיל, מאוד מומלץ לערוך 
צוואה מסודרת וערוכה כדין, דבר אשר יכול למנוע בעתיד 
בעיות משפטיות, ריבים משפחתיים, ועינויי דין בחלוקת 
העיזבון. צוואה פותרת גם את בעיית זהות היורשים, כמו 
למשל, כאשר אין ילדים והורים עדיין בחיים הרי בן הזוג 
במשך  מוצלחים  היו  הנישואין  אם  גם  מחצית  רק  יורש 

שנים רבות ולא את מלוא הירושה.
מומלץ להסדיר עניינים אלו ולערוך צוואה בפני נוטריון 

או עורך דין.
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ן משולחן האחראי על המנגנו

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

ניהול יעיל
פיקודית,  יכולת  כבעל  נולד  לא  מאיתנו  אחד  אף 

ארגונית וניהולית.
מגורמים  השנים  במשך  מפנימים  אנו  אלו  יכולות 
שונים, מניתוח וחקר חברויות, מניסיון אישי, מניסיונם 
של אחרים, מלימוד שיטות ניהול ויישומן עפ"י הצרכים 

הספציפיים של אותה חברה.
אולם  דבר,  לכל  עסקית  חברה  הינה  שלמו  העמותה 

היא ללא מטרות רווח.
שוני נוסף הוא שאיפ"א היא חברה עסקית, שוויונית, 
כאשר לכל החברים יש את אותן הזכויות והחובות וכל 
לקידום  ומיכולתו  לתרום ממרצו  מוזמן  מאיתנו  אחד 

מיזמים התואמים את מטרות העמותה.
נכון לחשוב כי בעלי תפקידים, דהיינו חברי הנשיאות, 
מיזמי  לקידום  הבלעדיים  הם  וכו'  הסניפים  יו"ר 

העמותה, דבר שהוא פסול מיסודו.
עצמו  לראות  צריך  העמותה  מחברי  ואחד  אחד  כל 
שווה זכויות וחובות בעמותה ובעקבות כן עליו לתרום 

לפי יכולתו וכישוריו לקידום מטרות העמותה.
השורות  את  ללכד  הוא  העמותה  מנגנון  של  תפקידו 
ניהול תקין של העמותה ולבקר את בעלי  ולפקח על 
התפקידים על מנת לוודא שאין סטיית תקן מההנחיות 
הבסיסיות של העמותה דהיינו התקנון וכן שאין סטייה 

מרוח העמותה.
יומית  יום  עזרה  ע"י  ביטוי  לידי  באים  אלה  נושאים 

לבעלי התפקידים כסיוע לביצוע תפקידיהם.
שיתוף פעולה הדוק עם גורמי השטח והנחיות ברורות 

לגבי מותר ואסור בביצוע התפקיד.
העמותה שלנו מונה כ- 24,00 חברים, הינה ללא ספק 

אחת העמותות הגדולות בארץ.
יש ביכולתנו לנצל את הכוח  כי  יוצא מכך הוא  פועל 
בצורה  החברים  את  לתגמל  מנת  על  הרב,  המספרי 

טובה יותר מעמותות אחרות.
להעצימו  לשפרו,  יש  קבוע,  יהיה  שהתגמול  אסור 
ולשדרגו כל הזמן. ליישם זאת יש צורך בשיתוף פעולה 
קדימה  ובדחיפה  ברעיון  בייעוץ,  העמותה,  חברי  עם 
של פרויקטים שונים. אין אנו שמים את הדגש רק על 
פרויקט השי השנתי שהוא מוצלח ביותר. הדגש הוא 
על השתתפות מירב החברים במיזמים שונים כגון: ימי 
בחו"ל,  ונופש  נסיעות  בארץ,  חופש  נסיעות  ספורט, 
ערבי תרבות, יום האישה, פעילויות נוער ולילדים, ימי 

כיף, חילופי משלחות, אירוח משלחות וכו'..
מנגנון הקופא על שמריו ולא מתחדש רעיונית, הלכה 
בשנים  איפ"א  מנגנון  כושל.  מנגנון  הינו  למעשה, 

האחרונות שינה את פני איפ"א מקצה לקצה.

לכך שהפעילות השוטפת  והפקוח של המנגנון הביא  שיטת העבודה 
מבוצעת באופן מקצועי, פרטני ושוויוני וכל הפעילות מגובה בעבודת 
על  ופיקוח  המשאבים  בחלוקת  שוויון  לוודא  המסייע  דבר  מחשוב 
השקיפות  הארגון,  לפעילות  סדר  סוף,  סוף  המכניס  נתון  הוצאתם. 
בעבודת המנגנון הן בסיוע ליו"ר הסניפים ולחברי הנשיאות והן בפעילות 
של  שכמם  על  ולטפיחה  להערכה  מושא  הינה  השוטפת  יומית  היום 

עובדי המנגנון ובראשו המנכ"ל מר דוד אילוז.
חלק  היותו  על  גאווה  רגעי  לעצמו  להרשות  יכול  בעמותה  חבר  כל 

ממנגנון אדיר הנקרא עמותת איפ"א.

מהו ארגון השוטרים הבינלאומי?

ידידות  #

יחסי תרבות  #

חילופי מידע  #

טיפוח השוטר  #

ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל מונה כ-24,000 חברים והוא 
ישראל  סניף  ורומניה.  אוסטריה  גרמניה,  אחרי  בעולם  בגודלו  הרביעי 
נחשב לראשון ביחס בין גודל הארגון לגודל המשטרה ואף בעל הגידול 
לאומית.  ועשייה  בסניפים  פעילות  ביותר במספר החברים,  המרשים 
חברי איפ"א ישראל שותפים לארגון המאגד שוטרים, סוהרים, מתנדבי 

משא"ז וגמלאים.

העקרונות הבינלאומיים
הארגון פתוח לכל שוטר וגמלאי משטרה ללא מגבלות דרגה, מין,   #

גזע, צבע, שפה או דת.
הארגון פתוח לכל שוטר בעולם, גם במדינות בהן טרם נוסד סניף   #

איפ"א, באמצעות הצטרפות כחבר זר בסניף לאומי אחר.
הארגון דמוקרטי, כאשר כל תפקיד בו פתוח לכל, החל מרכז סניף   #

וכלה בנשיא הבינלאומי.
הארגון זכה למעמד של יועץ במועצות הכלכליות והחברתיות של   #

האו"ם ומועצת אירופה.
של  הבינלאומית  בהכרזה  נקבעו  אשר  לעקרונות  מחויב  הארגון   #

זכויות האדם ומכיר בכך, שכל צורה של עינויים לא מתיישבת עם 
אידיאלים אלו.

מטרות איפ"א בעולם
יצירת קשר ידידות וסיוע הדדי בין החברים בארגון ובסניפים בכל   #

העולם.
פיתוח יחסי תרבות בין החברים והרחבת ידיעותיהם.  #

בעיות  של  יותר  טובה  הדדית  להבנה  וניסיון  ידע  חילופי  עידוד   #

מקצועיות.
טיפוח דמות השוטר ועידוד קשרי קהילה - משטרה.  #

רצון להבנה טובה יותר בין בני אדם להבטחת שלום בעולם.  #

סניף איפ"א ישראל הינו הגוף היחיד בין הארגונים המייצג את ישראל 
מול 62 מדינות.

ברכת שנה טובה לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם.
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עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

קשרי חוץ סיכום ועדכונים
עו"ד חיים שמולביץ מזכ"ל ואחראי על קשרי החוץ.

תחום קשרי החוץ היה וימשיך להיות התחום המוביל בפעילות איפ"א 
וזאת מעצם מהותו של הארגון שהינו ארגון בינלאומי וישראל חברה בו 

כאחת ממדינות רבות החברות בארגון.
באירוח  מעורב  היה  ישראל  סניף  כאשר  הפעילות  הורחבה  השנה 
כנס רשמי- כנס מנהלי בתי איפ"א העולמי. אנו מקווים לקבל אישור 
להצעתנו לארח שני כנסים רשמיים נוספים, כנס הנוער העולמי בשנת 

2009 והקונגרס העולמי של איפ"א בשנת 2012.
בנוסף לאירועים רשמיים אלה ניתן דגש לפעילות שהפכה כבר מסורתית 
והיא חילופי המשלחות כאשר השנה הרחבנו את מס' המדינות עימן 
אנו מנהלים פרוייקט זה כך שניתנת האפשרות ליותר חברים להשתתף 

במספר רב יותר של מדינות.
השונים  בסניפים  ידידות המתקיימים  מפגשי  על  לחברים  מידע  ניתן 

בעולם זאת על מנת לאפשר לחברים להשתתף באותם אירועים.
באירועי  משתתפות  מקדימות  בתחרויות  הזוכות  ספורט  קבוצות 

ספורט בינלאומיים.
לאפשר  מנת  על  העולם  ברחבי  איפ"א  דירות  על  עדכני  מידע  מופץ 

לחברי הארגון ליהנות מהטבה ייחודית זו.
לעיל  לאמור  מעבר  גם  בחו"ל  לסייר  איפ"א  לחברי  לאפשר  מנת  על 
נחתמו הסכמים ובהם תעריפים מוזלים לחברי איפ"א בנסיעות לחו"ל 

ליעדים שונים.

משלחות יוצאות
יוון, תורכיה,  חילופי משלחות עם המדינות הבאות:  השנה סוכם על 

רומניה,הונגריה,פולין, אוקראינה ורוסיה )מוסקבה וטטראסטן(.
וזאת  ביוון  ישראלית  משלחת  ביקרה   16-24/08/08 בתאריכים   - יוון 
סנ"צ  וסגנו  ביטון  דוד  משנה  ניצב  עמד  המשלחת  בראש  לראשונה, 
משה בן בסט, ביקור המשלחת סוקר ע"י התקשורת המקומית ביוון, 
המשלחת,  חברי  עם  בפגישות  השתתף  המארחת  המשטרה  פיקוד 
כמן כן נפגשה המשלחת עם ראשי הרשויות בהן ביקרה. היוונים יצאו 
מגדרם להנעים את שהיית המשלחת תודתי לראש הדסק אבי בן בסט 

על תיאום הביקור.
ישראלית  משלחת  ביקרה   30/06-07/07/08 בתאריכים   - רומניה 
מג"ב  ממ"ר  יעקב  עמוס  תנ"צ  עמד  המשלחת  בראש  ברומניה, 
בירושלים. אירוח המשלחת היה ברמה גבוהה במיוחד כאשר המשלחת 
נפגשת עם מושלים וראשי ערים במחוזות ובערים בהם ביקרה וכן עם 
מפקדי המחוזות המשטרתיים, תודתי ליושב ראש הדסק הרומני, אריה 

קרמר וסגן המזכ"ל ד"ר גולדשטיין על התיאומים.
משלחת  ביקרה   07/07-14/07/08 בתאריכים   - )מוסקבה(  רוסיה 
ישראלית במוסקבה, בראש המשלחת עמד  תנ"צ עלי זמיר - סממ"ז 
של  זמנם  את  להנעים  מנת  על  מאמץ  כל  חסכו  לא  המארחים  ש"י. 
חברי המשלחת והכינו תוכנית עשירה ומגוונת, הביקור חשף את חברי 
הרוסית,  לתרבות  וכן  במוסקבה  המשטרה  עבודת  לאופן  המשלחת 

תודתי ליושב ראש הדסק מיכאל זינגרמן.

רוסיה )טטרסטאן( - בתאריכים 21-28/08/08 ביקרה 
משלחת ישראלית בטטרסטאן, בראש המשלחת עמד  
עם  נפגשה  הקבוצה  מרכז.  ממ"ז   - מור  ניסים  ניצב 
סקירה  וקבלה  נוספים  בכירים  וקצינים  לבט"פ  השר 

על פעילות היחידות המיוחדות ופעילות המשרה.
ביקרה משלחת   12-19/08/08 - בתאריכים  הונגריה 
תנ"צ  עמד   המשלחת  בראש  בהונגריה,  ישראלית 
ביקרה  המשלחת  וקח"ר.  מה"ד  ראש   - זוננפלד  רמי 

באתרים משטרתיים וזכתה לאירוח ברמה גבוהה.
בתאריכים  לפולין  המתוכננות:  המשלחות 
26/08-02/09/08. בספטמבר אמורה לצאת משלחת 
והמשלחת   ,02-09/09/08 בתאריכים  לאוקראינה 
בתאריכים  נובמבר  חודש  במהלך  תצא  לתורכיה 

.9-16/11/08

אירוח משלחות
בישראל  התארחה  ההונגרית  המשלחת   - הונגריה 
תיירות  באתרי  וביקרה   28/03-03/4/08 בתאריכים 
אלכס  הדסק  לראש  תודתי  המשטרה,  ובמתקני 

זליקוביץ על התיאומים.
בישראל  ביקרה  האוקראינית  המשלחת   - אוקראינה 
בתאריכים 07-14/04/08 בראש המשלחת עמד גנרל 
של  המשטרתית  המכללה  מפקד  אלפיורוב  סרגיי 
משטרת אוקראינה בנוסף השתתפו בה שני סממ"זים 

ועוזר השר לביטחון פנים.
התוכנית כללה ביקורים במתקנים משטרתיים כמו גם 
באתרי תיירות, תודה מיוחדת לתנ"צ דוחובני מפקד 
מלמ"ש על הביקור במלמ"ש כולל מוזיאון המשטרה, 
במרחב  הביקור  על  איילון  ממ"ר  טל  ישראל  לנצ"מ 
מד"ר  עידן  ניסים  נצ"מ  יס"מ,  של  התכלית  והצגת 
המכללה ב"נעורים" נצ"מ נחמיה מפקד בסכ"מ וגנ"מ 

שמעון ביבס מפקד בית סוהר רימונים.
ביבר  ענת  האירוח  רכזת  ע"י  נערכה  הביקור  תוכנית 
אריה  וסגנו  זינגרמן  מיכאל  הדסק  ראש  עם  ובתיאום 

רוזנוולד.
פולין - המשלחת הפולנית ביקרה בישראל בתאריכים 
ושם  ביד  בכנסת,  ביקרה  הקבוצה   ,12-19/05/08
פריד  מוטי  פולין  דסק  לראש  תודתי  נוספים,  ואתרים 
ולמר זאב מוסיבצקי שהדריך את הקבוצה בהתנדבות.

ספטמבר  חודש  במהלך  הבאות:  המשלחות 
 )03-10/09/08( מיוון  המשלחות  בארץ  יתארחו 
ומרומניה )09-16/09/08(, באוקטובר תתארח בארץ 
 )27/10-03/11/08( )מוסקבה(  מרוסיה  המשלחת 
)טטארסטן(  מרוסיה  המשלחת  נובמבר  ובחודש 
)10-17/11/08( והמשחת מטורקיה )23-30/11/08(.
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כנס מנהלי בתי דירות איפ"א

לראשונה אירחה ישראל את הכנס העולמי של מנהלי 
דירות איפ"א, הכנס נערך בחיפה

בתאריכים 26-29/05/08 במלון מרדיאן.
בכנס השתתפו נציגים מ 14 מדינות וביניהן: הולנד, 
ספרד, בלגיה, פינלנד, אירלנד, יוון, דנמרק, אסטוניה, 

פולין, פורטוגל, הונגריה, גרמניה וסקוטלנד.
מהונגריה  פאפן  ג'וליאנה  גב'  גם  השתתפה  בכנס 

המשמשת כסגנית השלישית לנשיא העולמי.
ניתן  שבו  באופן  עסקו  מקצועיים,  היו  הכנס  דיוני 
ליעל  מנת  על  בעולם  איפ"א  בתי  מערך  את  לקדם 
אותו ולמקסם את מספר החברים הנהנים מהאירוח 

באותם בתים.
במהלך הכנס נערך דיון בכללים הבינלאומיים להפעלת 

בתי איפ"א.
משתתפי הכנס ביקרו כמובן גם באתרים הסטוריים 

ואתרי תיירות מגוונים בישראל.
הביקור  תיאום  על  ביבר  ענת  האירוח  לרכזת  תודתי 
והובלתו, ליהושע לויה שהצליח להעביר את ההחלטה 
הנשיאות,  לחברי  בישראל,  הכנס  לאירוח   2006 ב- 
יושבי ראש הסניפים וראשי הדסקים שהשתתפו בחלק 
אילוז,  דוד  מר  איפ"א  למנכ"ל  וכמובן  מהמפגשים 
החוץ  קשרי  ולמזכירת  משולם  ליז  הלשכה  למנהלת 

ליאת על תרומתם להצלחת האירוע.

הכנס העולמי השנתי - מוסקבה 
ספטמבר 2008

במוסקבה  השנה  ייערך  השנתי  העולמי  הכנס 
ייצגו  ישראל  סניף  את   )16-21/09/08( בתאריכים 
בכנס נשיא איפ"א מר יעקב טרנר, מזכ"ל איפ"א עו"ד 
חיים שמולביץ, רכזת הספורט גל שרון ורכז התקשורת 

ישראל ערן.
העולמי  הנוער  כנס  לאירוח  ישראל  סניף  הצעות  יוצגו  הכנס  במהלך 

ב-2009 והקונגרס העולמי ב-2012.
על פי הצעתנו נארח את כנס הנוער העולמי בתאריכים 26/07-09/08/09, 
משתתפי הכנס יתארחו במתקני המשטרה/קרנות השוטרים בנעורים 

ובראש הנקרה וכן בבתי הארחה.
תוכנית הכנס תכלול ביקור באתרים היסטוריים, אתרי תיירות, ביקור 
יום הכשרה  כולל  וגם הפעלות  ובשב"ס  מיוחדות במשטרה  ביחידות 

משטרתי בבסכ"מ.
משטרת ישראל תסייע לכנס בכח אדם ובכלי רכב.

וצפויים  באילת  הצעתנו  עפ"י  ייערך   2012 בשנת  העולמי  הקונגרס 
להשתתף בו כ- 500 אורחים מכ-60 מדינות ברחבי העולם.

אירועים בינלאומיים נוספים

בימים אלה הסתיים כנס הנוער הבינלאומי שנערך השנה באוסטרליה 
כאשר מטעם הסניף הישראלי השתתפו שני נציגים.

בינלאומי בתאריכים  - הסניף הקפריסאי מארגן השנה כנס  קפריסין 
20-28/10/08. הכנס כולל שייט של משתתפי הכנס לישראל, באפשרות 
חברי איפ"א מישראל המעוניינים בכך לעלות לשייט בדרך חזרה לישראל 

לקפריסין ולהשתתף באירועי הכנס שלאחר השייט.
חברים המעוניינים בהשתתפות יפנו לרכזת קשרי החוץ במזכירות על 

מנת לקבל פרטים נוספים.
מונקו - סניף מונקו מארגן אירוע בינלאומי בתאריכים 03-05/10/08.

ממזכירת  פרטים  לקבלת  יפנו  בכנס  להשתתף  המעוניינים  חברים 
קשרי החוץ.

תחרויות ספורט בינלאומיות

השנה יתארחו שתי קבוצות מישראל בטורניר קט-רגל שייערך בטורניר 
לויה  יהושע  יעמוד  הקבוצה  בראש   24-28/11/08 בתאריכים  בבלגיה 

שהוזמן לשפוט בחלק מהמשחקים.

מילות סיכום

השנה ניתן דגש להרחבת הנגישות לתחום קשרי החוץ לחברי איפ"א 
כך שחברים רבים ככל האפשר יוכלו ליהנות ממגוון האפשרויות הכולל 
באירועי  השתתפות  במשלחות,  השתתפות  בכנסים,  השתתפות 
נעשה שימוש  ובנוסף  איפ"א,  בדירות  והתארחות  בינלאומיים  ספורט 

בכח הכלכלי של איפ"א להשגת הסדרים מוזלים לנסיעות לחו"ל.
הפעילות הבינלאומית נשענת על הדסקים הפועלים אל מול המדינות 
השונות וחברי ועדת קשרי החוץ. השנה נוספו פעילים חדשים לדסקים 

השונים דבר שאפשר הרחבת הפעילות מול המדינות השונות.
בפעילות  מוביל  כתחום  החוץ  קשרי  תחום  ישמש  הבאה  בשנה  גם 

איפ"א.
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ביקור משלחת פולין בעיר הכרמל
נסר נסראלדין אחראי על הגזברות

בעיר  ביקרה  איפ"א  חברי  פולין  ממשטרת  חברים   14 של  משלחת 
הכרמל במהלך חודש מאי, אורחי חברי הנשיאות ואחראי על הגזברות.

הביקור התחיל בקבלת פנים ע"י ראש העיר הכרמל ד"ר אכרם חסון 
אשר נתן סקירה על העיר הדרוזית הראשונה בישראל וההיסטוריה על 
לעיר  תאומה  היא  הכרמל  שעיר  וציין  ובעולם  בארץ  הדרוזית  העדה 

בפולין )קלוז'( ובסיום העניק שי צנוע לראש המשלחת.

למען השלום.
החשובה  העבודה  על  לנסראלדין  הודה  העיר  ראש 
שהוא מבצע בארגון גמלאי המשטרה ובאיפ"א ועל כך 
העולם  מכל  הארגון  אורחי  את  להביא  מקפיד  שהוא 
את  הנעימה  העיר  של  הדבקה  להקת  הכרמל.  לעיר 
קטעי  הושמעו  מכן  ולאחר  מרשימה  בהופעה  הערב 

נגינה בעוד ובחליל לקול תשואות הנוכחים.
הביקור הסתיים בארוחת ערב חגיגית במסעדת טופ 
המסורת  לפי  המאכלים  במיטב  התכבדו  שם  קופי, 
ענת  הגברת  הנשיאות  חברי  לביקור  התלוו  הדרוזית. 

ביבר, נפתלי לוי וראשי דסקים.
וכולם  מתנות  הוענקו  לאורחים  מוצלח,  היה  הביקור 

התרשמו מקבלת הפנים והפולקלור הדרוזי.

יום כיף לנשות גמלאי דליה 
עוספיה במלון קיסר טבריה

בחודש מאי יצאו נשות גמלאי דליה עוספיה ליום כיף 
במלון קיסר טבריה השתתפו 48 נשים.

היום כייף התחיל בקבלת פנים מרשימה ע"י מנכ"ל 
המלון, כיבוד קל, קפה ועוגה, לאחר מכן שחיה מענגת, 

בנפרד מאורחי המלון למשך 3 שעות.

נסר נסראלדין
אחראי על הגזברות

סיום הביקור בארוחת צהריים עשירה לפי המסורת הדרוזית במסעדת 
טופ קופי אשר בסיום הארוחה ניתנו מתנות לכל אורח, ראש המשלחת 

הפולנית הגישה שי למארח.
בסיום  ציינה   AGNIESZKA MARCZAK הגב'  המשלחת  ראש 
ובמטעמים  לא תשכח את קבלת הפנים המכובדת  הביקור שלעולם 

הדרוזים והזמינה את המארח לביקור גומלין.

כנס מנהלי דירות איפ"א אורחי עיר הכרמל
כנס מנהלי דירות אירוח של איפ"א, שנערך בישראל, בהשתתפות 50 
נציגים מהמדינות החברות בארגון, התארחו בעיר הכרמל ביוזמת חבר 

הנשיאות נסראלדין נסר.
האורחים התקבלו ע"י ראש העיר ד"ר אכרם חסון, שנתן סקירה כללית 
על העדה הדרוזית בכלל, ועל העיר בפרט. הוא ציין בדברי ברכתו את 
שילובם המוצלח של הדרוזים במשטרת ישראל ושילוב המיעוטים בכל 
ישראל  מדינת  שמשקיעה  הרבים  המאמצים  ועל  במדינה  התחומים 

אחרי  הארוחה  לאחר  וכיבוד  עשירה,  צהריים  ארוחת 
מנוחה של חצי שעה יצאו לביקור במפעל קרמים ים 
המלח קיבלו הרצאה מאלפת על סוגי הקרמים והוענק 

לכל אשה מתנה ע"י המפעל.
צנוע  ושי  שועייב(  )נביא  יתרו  בקבר  כייף  היום  סיום 

לכל אשה ע"י ארגון השוטרים.
השוטרים  קרנות  איפ"א,  בסיוע  נערך  כייף  היום 
והסוהרים היה יום מוצלח ומהנה, ברצוני להודות לכל 
הגורמים שסייעו ועזרו להצלחת היום במיוחד חברת 
שסייעו  ויילר  ואמיר  קדים  שלומי  למנכ"ל  משק  כנפי 
להשיג  במיוחד  קשה  ביום  מפואר  אוטובוס  בהשגת 
הצנוע  על השי  שרון  גל  לרכזת ספורט  וכן  אוטובוס, 

ולמנצח על הכל מורן מקרנות השוטרים.
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דר' יהודה גולדשטיין סגן מזכ"ל

ישראל היא הסניף הרביעי בגודלו באיפ"א בעולם. לכל 
דירות  מספר  או  דירה  ישנה  בארגון  )מדינה(  חברה 
לשוטרים חברי הארגון  לאפשר  הינה  אירוח. המטרה 
ומוזל  להשתמש בהם בארצות השונות במחיר אחיד 

מאד.
אחראי  ישנו  סניף  לכל  הללו  הנכסים  את  לנהל  כדי 
בתקינותה  הקשור  לכל  לדאוג  שתפקידו  הדירה  על 
ובאפשרות של החברים להשתמש בה. בכל שנתיים 
מכל  דירות  רכזי  אותם  של  בינלאומי  כנס  נערך 

הסניפים בעולם.
פועלו  את  לציין  ויש  רבים  מאמצים  לאחר  השנה, 
כנציג  אשר  יהושע,  לויה  נשיאות  חבר  של  הרב 
לבסוף  והביא  אותנו  יצג  בעולם  דומים  בכינוסים 
בסניף  הכנס  את  לקיים  הארגון  של  להחלטה 
הישראלי, שנבחר כמדינה מארחת של הכנס. דבר 
שכמובן העלה את קרנה של ישראל בקרב המדינות 

החברות.
לאחר דיונים בנשיאות, נפל הפור והוחלט על חיפה 
נעשתה,  רבה  הכנה  עבודת  לכנס.  מארחת  כעיר 
בתחום הלוגיסטי, ארוח, בדגש על תשומת לב לכל 
השונות,  מהמדינות  לנציגים  התשורות  כולל  פרט, 
בדגלים  וכלה  בכנס  השתתפותם  את  אישרו  אשר 
בכניסה  ישראל  דגלי  לצד  התנוססו  אשר  איפא  של 

לכנס.
 35 שונות.  מדינות   14 של  נציגים  הגיעו  לכנס 
הים  חוף  על  מרידיאן  במלון  והתארחו  משתתפים 
הנשיאות  הדיונים.  התקיימו  אף  שם  בחיפה,  התיכון 
סגנית  את  רשמית  נציגה  שלחה  היא  גם  העולמית 

הנשיא העולמי גב יוליאנה מסניף הונגריה.
הכנסים  מאולמות  באחד  היה  החגיגי  הפתיחה  ערב 
של המלון ופרט לנציגים המכובדים היו חברי נשיאות, 
ביבר,  ענת  ערן,  ישראל  לויה,  יהושע  שמולביץ,  חיים 
לוי נפתלי, יוסי לביא, יהודה גולדשטיין, בנוסף, הגיעו 
השונות  הארצות  לנציגי  ליווי  היו  אשר  דסקים,  ראשי 
את  כיבד  האירוע.  להצלחת  שתרמו  סניפים  וראשי 
גלבהרט  שמואל  מר  חיפה  העיר  ראש  סגן  הנוכחים 
וברך את הבאים  חיפה  העיר  מילים בשם  נשא  אשר 
את איפ"א ישראל על הצלחתו בהבאת נציגות כל כך 

מכובדת מחו"ל.
היו  אשר  הדיונים  צדדיו.  כל  על  הצלחה  היה  הכנס 
בנושאים השונים של מכלול ההיבטים בפעילות בתי 
איפא, דרכים לשיפור השרות אשר ניתן על ידי בתים 

אלו לחברים מכלל הארגון.

השילוב המנצח של העיר חיפה, חוף הים אשר עליו יושב המלון, ההר 
הוא את תרומתו להצלחת הכנס. הסיורים אשר  גם  נתן  לים  הנושק 
נעשו כדי לאפשר לאורחים להכיר מעט את ארצנו, כולל ירושלים,רמת 
הגולן וכמובן ערב פולקלור דרוזי ייחודי יחד עם סיור לילי בחיפה נתנו 

גם הם את שלהם.
טוב  רצון  שגרירים של  עוד כמה  לעצמנו  לרכוש  כי הצלחנו  ניראה 
בארצותיהם  בכלל  וארצנו  חיפה  העיר  בנפלאות  לספר  יוכלו  אשר 

שלהם.
הכנס נוהל ע"י רכזת האירוח, ענת ביבר באופן מקצועי ומכובד.

פעילות דסקים
דר' יהודה גולדשטיין סגן מזכ"ל

פעילות הדסקים,בהידוק הקשרים בין סניף איפ"א ישראל לבין סניפים 
שונים בעולם, הינו מקור לגאווה ולחיקוי על ידי סניפים אחרים. בשל 

היותו רעיון ייחודי של איפ"א ישראל.
הדסקים מהווים נדבך נוסף בפעילות הבינלאומית של איפ"א, להידוק 
הקשרים ולייצוג איפ"א ישראל, מדינת ישראל ומשטרת ישראל, בעולם.

אנשי הדסקים השונים עושים עבודה נהדרת ביצירה ובשמירה על קשר 
עם הסניפים השונים והתוצאות אכן לא מאחרות להגיע.

כדבר  נעשה  נציגים,   12 הכוללת  משלחות,  חילופי  של  זו  מסגרת 
שבשגרה,אך מאחוריו

מתנהלת עבודה קשה של מנגנון הכולל אנשים רבים המקדישים ימים 
כלילות על מנת שפעילות זו תצא לפועל.

אנשים כגון המזכ"ל,סגנו,מזכירות איפ"א ראשי דסקים וחברי הנשיאות 
כולה הנרתמים, כל אחד בתחום אחריותו להצלחת המפגש של חילופי 

משלחות, כנסים בינלאומיים המתארחים בארצנו ועוד.
פרויקט זה מעניק לחברים ערך מוסף, אשר מקרב בין חברי הארגון 
במדינות השונות עם החברים שלנו ועל חשיבותו ניתן ללמוד ממכתבי 
והתארחו  אותנו  יצגו  אשר  השונות  המשלחות  של  והסיכום  התודה 

במדינות שונות.
 - זו  ביולי שנה  דוגמאות, משלחת אשר ביקרה ברומניה  להלן מספר 
בראש המשלחת עמד תנ"צ עמוס יעקב ואני מצטט מדבריו "היום 
עם  קשרים  בקשירת  הארגון  חשיבות  את  מבין  אני  שחזרתי  אחרי 
ישראל  משטרת  את  מייצגת  איפ"א  "משלחת  שונות",  תרבויות 
ומדינת ישראל". מילים אלו מהוות את מהות והלב של המשלחות 

השונות.
מרגשות היו מילותיו של מתורגמן משלחת גמלאי מג"ב, מר בר ניסן 
והצליח  ברומניה  כילד  השואה  את  עבר  אשר  רומניה,  יליד  אברהם, 
להגשים חלום ולעלות לארץ. לשרת כחלק מכוחות הביטחון של מדינתו 
במסגרת מג"ב. כילד, העריץ את משמר הגבול הרומני. " מימוש חלום 
היה לסגור מעגל בעצם הגעתי חזרה לרומניה כנציג משלחת ישראלית 

בכלל ומשטרת ישראל בפרט ".
נטויה  עוד  והיד  רחבה  בפרויקט,הקשת  משתתפות  רבות  משלחות 

להרחיב את מעגל קרוב הלבבות.
ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה.

ד"ר יהודה גולדשטיין
סגן מזכ"ל
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שבוע ידידות סניף איפ"א טקסס
דר' יהודה גולדשטיין סגן מזכ"ל

בגל רחבי העולם סניפי איפ"א השונים מקימים שבוע של ידידות אשר 
צדה  עיני  את  להשתתף.  בעולם  איפ"א  חברי  כל  מוזמנים  במסגרתו 
מזמנה של סניף איפ"א טקסס אשר הזמין לשבוע ידידות אשר כלל שיט 
באוניה במפרץ מקסיקו. הרעיון היה פשוט כל משתתף רוכש כרטיס 
במחיר מוזל דרך הסוכן של איפ"א טקסס, נשיאות איפ"א טקסס ויותר 
נכון הנשיא מר ג'ק ברג היה מארח למופת. החל עם ההכנות לקראת 
האירוע. כל  של  מרבית  ובהצלחה  הקבוצה  בארגון  והמשך  הנסיעה 

אשר  הטוב  מכל  ליהנות  הקבוצה  חברי  עם  להיות 
אוניה כזאת יכולה להציעה. בריכה לשחייה, זקוזי חם 
וכמובן  שתייה  מסעדות  קפה  בתי  לספורט  סיפונים 
הפעלה היתולית במשך היום ומופעים בערב עם ברים 

וקזינו.
התחנה הראשונה הייתה עיר הנמל קוזומל במקסיקו.
האי  הינו  רוחב  מיל  ו9  אורך  של  מיל   33 עם  קוזומל 
הגדול ביותר של מקסיקו אשר ליד העיר הנעימה אשר 
מיועדת לתיירות היה ניתן לבקר במקומות תיירותיים 
כמו פרק טבעי ומיוחד בשם קארקנאדה, כמובן לבצע 
צלילות עומק במים הצלולים של מפרץ מקסיקו, שייט 
של  לחורבות  טיול  או  מים,  סקי  מהירות,  סירות  של 
טולום.אחת  או  קדראל  באל  העתיקה  המיה  תרבות 
האטרקציות אשר מוצעות הינה שחיה עם דולפינים. 
אני מציין את הדבר מאחר והתנסית החוויה הנעימה 
הזאת כאשר אתה נימצא במים ודולפינה נחמדה שוחה 
איתך מאפשרת לך ללטף אותה גוררת אותך בשחייה 
הלחי  על  נשיקה  מקבל  בסוף  ואפילו  לחוף  מהירה 
לפרידה אני ממליץ לכל אחד את החוויה. ובערב שוב 
הגיעו כל המשתתפים באירוע אל האוניה לחדר האוכל 
המפואר והמרכזי כדי להיות יחדיו להעביר את החוויות 
לפי  אחרת  בדרך  אחד  כל  לגבי  עבר  אשר  היום  של 
בחירה לתכנן את המשך המסע בתחנה הבאה וכמובן 
לבלות ביחד את הערב. התחנה השנייה גם היא הייתה 
במקסיקו בעיר נמל אומנם קטנה וחדשה יחסית בקטע 
אל  הארוך  החוף  על  פרוגרסו.  בשם  שלה  התיירותי 
מלאקון מצליחים למצוא אטרקציות מקומיות חנויות 
עם מזכרות בגדים מסורתיים או אופייניים לאזור. קרוב 
מאד נמצאת העיר מרידה אשר היא עיר המחוז יוקטן. 
גם כאן ניתן היה לבקר באזור העתיק של העיר לראות 
את מקסיקו האמיתית על כל הצבעים שהיא מצעיה 

מאמצים אילו נשעו פרי כך שכל המשתתפים באירוע הרגישו טוב והיו 
מרוצים. השתתפו חברים מחלקים שונים של ארצות הברית וכן חברים 
מאירופה )כולל בריטניה ואירלנד( ואני מישראל. זאת הייתה הזדמנות 
טובה להחלפה של דעות אך בעיקר ליצירה של קשר בין חברי איפ"א 
מהמדינות השונות תקופה זאת של השבוע הייתה באווירה ידידותית 
תוך בילוי משותף כך שהייתה למשתתפים האפשרות לעבור חופשה 
נעימה יחד עם התועלת של להכיר חברים חדשים בעלי רקע תעסוקתי 

דומה וחברים באותו ארגון בינלאומי.
לאונית  עליה  ידי  על  שבטקסס  גולסטון  הנמל  בעיר  התחיל  השבוע 
הטיולים המפוארת של חברת קארניבל בשם קונקוסט )אוניה של 140 
אלף טון עם 12 סיפונים( כמובן הצטרפנו לכל האחרים אשר יצאו לטיול 
האוניה בנויה להכיל 3200 נוסעים ו1600 אנשי צוות אשר כל תפקידם 
הוא לדאוג לנוסעים. לאחר עלייה לאוניה וקבלת התאים הנוחים דבר 
שג'ק היה מעורב בו מאד ובאמת זאת היא הזדמנות להודות לו על כל 
לים  האוניה  יצא  הזה,  השבוע  הארגון  השקיע  אותם  אשר  המאמצים 
את  אחד  להכיר  מצוינת  הזדמנות  היה  אשר  הראשון  הרשמי  והערב 

השני התחיל.
ההמשך היה יומיים של שייט מרגיע בים אשר היווה הזדמנות מצוינת 
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כל הריחות ועל האוכל לא הספקתי לספר לכם עדין 
כלום ועם נוסיף לכך את המחירים הזולים של הבירה 

והאוכל ניתן לחשוב שהגעתה לגן עדן.
בערב עייפים אך מרוצים הגענו חזרה לאוניה אשר עליה 
עמלו כל היום אנשי הצוות והכין את הערב על שלל 
האוכל והמתוקים ועל הופעות הבידור. יומיים נוספים 
למקום  חזרה  אותנו  הביא  אשר  נהדר  בשייט  עברו 
ממהנה  יותר  שבוע  הייה  בטקסס.  גולסטון  המוצא 
חברים  גם  אלה  חוויות  רק  לא  נשארו  בסופו  אשר 
כאילו  לשבועות  להצטרף  החום  ממליץ  אני  חדשים. 
של ידידות במדינות השונות. החוויה של טיול יחד עם 
השוטרים  ארגון  של  הכותרת  תחת  מעניינים  אנשים 
גם  ומאפשרת  במינה  מיוחדת  חוויה  הינו  הבנלאמי 

להכיר חברים חדשים.

אירוח אישי
דר' יהודה גולדשטיין סגן מזכ"ל

במסגרת אירוח אישי, של חברי איפ"א מסניפים שונים, 
איפ"א  דירות  מנהלי  של  הכנס  בגמר  יוני,  בחודש 
הבינלאומי בחיפה, התארחו בביתי סגנית נשיא עולמי 
בהם  הימים   3 במשך  מהונגריה.  ובעלה,  איפ"א  של 
שהו בביתי כמקובל בטיולים בארצנו הנפלאה, ניהלנו 
שיתוף  בו,על  חברים  כולנו  אשר  הארגון  על  שיחות 
הפעולה בין הסניפים השונים וכיצד ניתן להגביר את 

ההכרות והמעורבות של החברים.

ביקור שתי משלחות איפ"א מפולין
מוטי פריד ראש דסק פולין

לראשונה, במסגרת הקשרים הטובים הקיימים בין סניף איפ"א ישראל 
ויוני שתי משלחות  לסניף איפ"א פולין, ביקרו במהלך החודשים מאי 

מפולין.
משלחת רשמית שמנתה 11 חברים ומשלחת נוספת תיירותית שהגיעה 

במימון עצמי ומנתה 10 חברים.
לילה  טיסת  לאחר  ב-12/5/08  לישראל  הגיעה  הרשמית  המשלחת 
ארוכה, בראש המשלחת עמדה הגב' אַגְנְֶשַקה קצינה בדרגת רב פקד 
זהו  הקבוצה  ראש  למעט  המשלחת  חברי  לכל  נובִי-סונְף  ממשטרת 

ביקור ראשון בארץ.
באוהל  ובמסגרתו  ושם  יד  במוזיאון  המשלחת  חברי  ביקרו  היתר  בין 
יזכור וביד לילד, בכנסת, בעיר חיפה ובגן הבהאים שבתחום העיר וצפו 

לנוף של מפרץ חיפה והעיר עכו.

המסקנות, אשר הוסקו ביחד היו, שיש להדק את הקשר 
הבין אישי בין החברים להגביר את הביקורים ההדדיים 

של החברים על בסיס אישי ולא רק כמשלחת.
למעוניינים יש להעביר פרטים כולל מייל וכן הארצות 
בהם מעוניינים ומסוגלים לארח לליאת מזכירת קשרי 

חוץ באיפ"א ישראל.

 סגנית נשיא איפ"א העולמית, עם בעלה בביקור בישראל ואירוח אישי
של רכז תקשורת ד"ר ערן ישראל ו-ס' מזכ"ל ד"ר יהודה גולדשטיין

ניצב חסין פארס ר' את"ל לשעבר עם יו"ר המשלחת

חברי המשלחת  בעיריית דליית אל כרמל

ענת ביבר
רכזת אירוח
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שבאזור  לנצרות  הקדושים  במקומות  המשלחת  חברי  ביקרו  בנוסף 
הכנרת והעיר נצרת.

ההיסטוריה  על  הסבר  ושמעו  העתיקה  בעכו  ביקרו  המשלחת  חברי 
של העיר.

לראשונה מבקרת משלחת של איפ"א במפעל פלסאון שבקיבוץ סאסא. 
במפעל זה מייצרים אמצעי מיגון אישיים ולרכבים צבאיים ואזרחיים ובין 
ולקבל  גם לצבא הפולני. באופן אקראי הזדמן למשלחת לבקר  היתר 
לפני  כשבוע  מירון  שבהר  יוחאי  בר  שמעון  קבר  אורחות  על  הסבר 
ההילולה המפורסמת והחברים נחשפו לכל ההכנות לאירוע ייחודי זה.

והוחלפו  נשאו ברכות  ובמסגרתו  ביקב בחולון  נערך  חגיגי  סיום  ערב 
תשורות.

זאב מוסביצקי שהינו מדריך מקצועי בשפה  ליווה מר  את המשלחת 
ואנושית  מקצועית  בצורה  תפקידו  את  שעשה  איפ"א  חבר  הפולנית 

והחשוב מכל בהתנדבות ועל כך תודה וישר כח!
המשלחת השנייה הגיע לישראל ב-4.6.08 ושהתה בארץ שבוע ימים. 
הקבוצה בקרה בגן הבהאים בחיפה בעיר טבריה ומקומות הקדושים 
ובכותל  הקבר,  כנסיית  המזרחית  ירושלים  את  גם  שכללו  לנצרות 

המערבי.
חברי המשלחת בילו זמן נפלא בחמת גדר בפארק הלאומי בבית שאן 

ובסחנה.
יום לפני חזרתם לפולין שהו חברי המשלחת באתר מצדה ורחצו בחמי 

עין גדי ובים המלח.
המניין,  מן  אנשי משטרה  שכולם  הקבוצה,  ביקור  של  הכותרת  גולת 
הארוח ביחידת מג"ב האחראית על עוטף ירושלים וביחידות משטרה 
נוספות כגון הכלבייה, יחידת הפרשים ובמרחב דוד, מוקד מבט 2000. 
ניסו  תנ"ץ  ירושלים  סממ"ז  של  לעזרתו  תודות  הסתייע  זה  ביקור 

שחם.
שתי הקבוצות חזרו הביתה מלאי רשמים וחוויות.

כנס נוער בינלאומי באוסטרליה בין התאריכים 
17/07-6/07

בר דניאלי
ועד  איפ"א  ונשיאות  ההחלטות  מקבלי  מצד  ודאגה  כבדים  חששות 
באוסטרליה  לכנס  יציאתנו  את  ליוו  לבסוף,  הדרך  וברכת  לאישורם 

הרחוקה )2 נערים ללא ליווי(.
היציאה הייתה כרוכה בשהייה של יממה בבייג'ין ולאחר נחיתה במלבורן, 
שהייה נוספת של יממה אצל משפחה מארחת - נציגת איפ"א, החל 

הכנס במפגש של 48 נערים ונערות, נציגים מ- 22 מדינות העולם.
הכנס  ומארגני  איפ"א  נציגי  והלבבי, מצד  והיחס החם  הפנים  קבלת 
ממלבורן  שהחל  הכנס,  כל  לאורך  ודאגו  ארגנו,ליוו  באוסטרליה,אשר 
אוסטרליה.  של  בצפונה  בבריסביין  והסתיים  אוסטרליה  מזרח  בדרום 
פנימית,  וטיסה  באוטובוסים  נסיעה  ק"מ   2,000 מ-  למעלה  לאורך 
בערים  ביקורים  לאוסטרליה,  ונפלאות  ייחודיות  באטרקציות  ביקורים 
כמלבורן, סידני, קנברה וחוף הזהב וכן מפגש ואירוח עם נציגי איפ"א 

וקציני משטרה ממספר מחוזות באוסטרליה.
כל  שהות  את  להנעים  הצליחו  הכנס,  מארגני 
יצרה  ונעימה,אשר  טובה  באווירה  המשתתפים, 
מערכת יחסים חמה ויוצאת מן הכלל עימם. על כך, 

נתונה תודתנו להם.
המפגש והשהייה היומיומית בין כל הנערים והנערות, 
וחברויות  קשרים  יצרו  שבועות,  כשלושה  במשך 

נפלאות בינינו.
זכות גדולה נפלה בחלקנו, לייצג את בכבוד את איפ"א 

ישראל, כשגרירים טובים של מדינת ישראל.
ברכתו  אמונו,  שנתן  מי  לכל  תודתנו,  נתונה  כך  על 

ובטחונו בנו לייצוג זה.
"אכן, היה זה חלום מעולם אחר".

כל הכבוד
יעל וישראל דניאלי

וברכתם  על אמונם  איפ"א  לנשיאות  להודות  ברצוננו 
בבחירת בר בתנו, לייצג את איפ"א ישראל בכנס הנוער 

הבינלאומי באוסטרליה.
אותנו,  שליוו  יומיומי  כמעט  והקשר  הדאגה  ההכנות, 

מיום בחירתה כנציגת איפ"א,
היחס החם והלבבי ועד ליום הטיסה לכנס ובמהלכו, 

מתן התשורות למארחים,
הסיוע בקבלת ויזות וכרטיסי הטיסה.

זכות גדולה נפלה בחלקה של בתנו בר, לייצג את איפ"א 
הערכתנו  מלוא  נתונה  על-כך,  הזה  הנפלא  לחלום 

ותודתנו העמוקה והכנה לאנשים נפלאים הללו.
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אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות

ת ו ע י ס נ
סיכום שנת פעילות 2007

אלכס זלקוביץ - רכז נסיעות
בהתאם להחלטת נשיאות איפ"א ישראל, במהלך שנת 
העבודה 2007 שמנו דגש על נושא ניצול תרבות הפנאי 
הושקעו  לכך  ובהתאם  המשפחות  ובני  חברינו  של 
מאמצים ותקציב מכובד לעידוד תיירות הפנים והחוץ, 

הנופשונים בארץ ובחו"ל, מופעי תרבות ועוד.
בשנים שעברו פעילות זו בוצעה מול סוכנויות התיירות 
הגדולות בארץ, תוך חתירה להשגת עסקאות ודילים 
שעות  בהשקעת  נוחים,  ובמחירים  ביותר  הטובים 

עבודה רבות הן ע"י הרכזים והן ע"י צוות המשרד.
כדי לייעל ולקדם את הנושא, תוך ניצול הגודל היחסי 
של הארגון, במהלך שנת הפעילות הנוכחית )2008( 
חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם חברת כנפי משק 
וזאת במחירי שוק  גווניו  למתן שירותי תיירות על כל 
אפשרות  פריסה,  אפשרויות  הנחות,  קבלת  סבירים, 
נוספות  והטבות  ודלק  רכב  הלוואות, שירותי  לקבלת 

שיפורסמו בהמשך.
המלאכה טרם תמה ואנו שוקדים על פיתוח פרויקטים 

חדשים לרווחת כולנו.

סיכום הפעילות:

א. משלחות לחו"ל:
במסגרת הקשרים הבינלאומיים במהלך שנת העבודה 
מדינות  לשמונה  איפ"א  חברי  משלחות  יצאו   2007

שונות ובהם השתתפו כ- 120 חברים.
פעילות זו סובסדה ע"י הנשיאות ב- 72000 ₪.

ב. כנסים בחו"ל:
בפורומים  בכנסים  השתתפו  נציגנו  השנה  במהלך 
הנוער  בכנס  לרבות  שונות  במדינות  הבינלאומיים 

שנערך בקפריסין.
פעילות זו סובסדה ב- 53000 ₪.

ג. טיולים מאורגנים ונופשונים בחו"ל:
בשנה שחלפה חברי איפ"א רבים השתתפו בטיולים 

ובנופשונים מאורגנים בחו"ל.
פעילות זו סובסדה ב- 75000 ₪.

מגמות לשנת העבודה 2008
השנה הוספנו את יוון כמדינה נוספת במסגרת חילופי 
אנו  עימן  מדינות,   7 כ-  לעוד  בנוסף  וזאת  משלחות, 

בקשרי ידידות מזה זמן רב.
עד סוף השנה מתוכננות כ- 8 משלחות, בהשתתפות 
כ- 100 חברים. לאור הביקוש הרב של חברנו להשתתף 

במשלחות )השנה הוגשו כ-4000 בקשות(, הרחבנו את ההיצע למגוון 
הטיולים המאורגנים והנופשונים בחו"ל ובארץ באמצעות חברת כנפי 
לאפשרות  בנוסף  אלה,  נסיעות  לסבסוד  הגדלת התקציב  תוך  משק, 
של השימוש בשי השנתי של איפ"א )הכרטיס המגנטי( לצורך רכישות 
תיירותיות בגובה של 500 ₪, עם אפשרות לתשלומים נוחים.)עד 10 

תשלומים ללא ריבית(
כמו כן החברים זכאים ל- 10% הנחה ברכישת כרטיסי טיסה בחברת 

אל על וכן למבצעים של הרגע האחרון במחירים מוזלים.
הדילים מפורסמים באתר האינטרנט של איפ"א, ובקרוב תוכלו לגלוש 
ישירות באתר מיוחד לחברי איפ"א שיעלה לאוויר בימים הקרובים ע"י 

חברת כנפי משק.
לב  לרחשי  שפתוח  ומתחדש  לומד  כארגון  איפ"א  דבר,  של  בסיכומו 
החברים ימשיך לפתח ולייעל את ניצול תרבות הפנאי למען רווחת כל 

החברים ובני משפחותיהם,
באיחולי שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל

תודה מהונגריה
רפ"ק אריה אלקובי, רמ"ח תחנת זבולון

בשבוע שעבר חזרתי יחד עם חברי משלחת איפ"א מהונגריה. חזרנו 
משהות וביקור של 8 ימים אצל המארחים המקומיים.

מרגע נחיתתנו בשדה התעופה של בודפשט קיבלו את פנינו חבורה 
אלינו  צמודים  היו  הם  מישי.  והנהג  ויהודית  יוליה  מוגדוש,  מדהימה 
חזרה  בדיקת הדרכונים בשדה התעופה  לרגע  עד  כל שהותנו  לאורך 

לישראל.
קצרו המילים לפרט את תדהמתנו מנדיבות הלב, האדיבות, הסבלנות 

והדאגה לכל פרט.
עם  האישיים  קשריך  בזכות  הייתר  בין  נבעה  הנאתנו  כי  ספק  לי  אין 

המארחים המקומיים. ואין זה מובן מאיליו...
אני חייב להודות כי הופתעתי, כמו שאר חברי המשלחת, מן המעמד 
לו זוכה איפ"א בהונגריה וזאת להבדיל מהמצב בישראל. לצערי ארגון 
מעבר  ולא  בשנה  פעם  מתנות  כארגון שמחלק  בעיני  הצטייר  איפ"א 
מכובד  ארגון  הוא  איפ"א  בעולם.  דבר  שם  היא  איפ"א  טעות.  לכך. 
באירוח  קיבלנו  לכך  הוכחה  העולם.  ברחבי  שוטרים  המוני  המייצג 

המופתי בהונגריה. ראוי שידעו זאת כלל שוטרי ישראל.
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כנס מפקדי משמר הגבול בהונגריה
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

חודש מאי,  הגבול התקיים במהלך  בינלאומי של מפקדי משמר  כנס 

נמצא  באחת מפינות החמד בעולם, על שפת האגם באלאטון, אשר 

במערבה של הונגריה.

במדים  חנוטים  מג"ב,  מפקדי  גנרלים,  אדמירלים,  וארבעה  ארבעים 

ייצגו את המדינות המשתתפות בכנס שנערך מזה 16 שנה  ייצוגיים, 

בהונגריה.

באי הכנס עסקו השנה בנושאי אבטחת הגבולות בעולם ובעיקר באיחוד 

האירופי, תחת הכותרת

שיתוף  למעשה,  וכהלכה  בתיאוריה  הגבולות"  של  אינטגראלי  "ניהול 

אדם,  בבני  סחר  וסמים,  אדם  הברחות  למניעת  הגופים  בין  פעולה 

איסוף נתונים והעברת אינפורמציה בזמן אמת בין כל גורמי האכיפה.

שר  ובחסות  ההונגרית  המשטרה  ידי  על  רמה  ביד  נוהל  הכנס  ארגון 

המשפטים ההונגרי, שהוא הממונה על תיק המשטרה במדינה.

את מדינת ישראל ייצג בכנס מפקד משמר הגבול, ניצב ישראל יצחק. 

ליווה אותו כותב שורות אלו.
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משלחת איפ"א ליוון 16-24/6/08
סניף  ויו"ר  ת"א  מחוז  את"ל  ק.  בסט  בן  משה 

איפ"א מחוז ת"א
של  משלחת  ביקרה   16-24/06/08 התאריכים  בין 

איפ"א ישראל ביוון.
המשלחת כללה 12 חברים שוטרים, קצינים וגמלאים 
בן  משה  וסנ"צ  דן  ממ"ר  ביטון-  דוד  נצ"מ  בראשות 
איפ"א מחוז  ויו"ר סניף  - קץ את"ל מחוז ת"א  בסט 

ת"א.
טסנו לאתונה ומשם לסלוניקי, שם אספו אותנו חברי 
כשעתיים  במקדוניה,  שנמצאת  קוזאן  מהעיר  איפ"א 

נסיעה צפונה.
קוזאן היא עיר מקסימה ושלווה השוכנת בחלק הצפוני 
של יוון, הקרוי מקדוניה וגובל עם אלבניה. נוף מדהים, 

הרים, נחלים, אגמים וכפרים רבים.
ליחס  זכינו  ליוון  מישראל  שיצאה  ראשונה  כמשלחת 
לבבי במיוחד, קיבלנו כבוד רב, ביקרנו בערים, עיירות 

ותחנות משטרה.
במהלך הסיור זכינו לכמה רגעים מרגשים, שניים מהם 
היהודי  הקברות  בבית  ביקור  האחד,  בליבנו.  נחרטו 
בבית  ביקור  והשני  שבעיר  הכנסת  ובבית  בסלוניקי 
הכנסת בעיר " יואנינה". עיר מדהימה ביופייה, שלפני 
השואה, הייתה בה קהילה יהודית גדולה והיום נותרו 
רק כ- 30 יהודים, בראשות מר שלמה כהן, קשיש בן 
הגטו  שבתוך  העתיק  הכנסת  בית  את  שמנהל   84
המקום  את  לעזוב  ומסרב  עברית  דובר  הוא  שבעיר. 
ולהצטרף לבתו שחיה בישראל, הוא אף שכל את נכדו 
במלחמת לבנון השנייה, כיבדנו אותו בתפילה, תרומה 
נכבדה ותקענו בשופר, דבר שגרם לכולנו התרגשות 

גדולה ואף להזיל דמעה.

זכינו בביקור לכבוד רב ממארחינו היוונים ואנו תקווה כי נוכל להחזיר 
 2008 בספטמבר  הגומלין  בביקור  רמה  באותה  אותם  ולארח  להם 

בישראל.

הבעת תודה לאיפ"א ישראל ואיפ"א יוון
כמאל זידאן

אחד  אף  הכרתי  לא  כאשר  יוון,  למשלחת  להצטרף  הכבוד  לי  היה 
באיפ"א  אותו  שפגשתי  בסט  בן  לסנ"צ  פרט  לכן  קודם  מהמשלחת 
בת"א ב-9.6.08 למספר דקות. את שאר החברים פגשתי בנתב"ג אך 
מייד נוצרה הכימיה בין כולנו ואני הרגשתי כאילו כולם מכירים את כולם 

מזה זמן רב.
כאשר הגענו לעיר קוזן לאחר חצות, הלכנו כולם לישון כמובן שהנציגים 
היוונים קיבלו אותנו בשדה התעופה של סלוניקי וקבלת הפנים הייתה 

מאוד חמה ולבבית.
אני הרגשתי שכל חברי המשלחת שלנו כמו אחים מהרגע הראשון ומיום 
ליום הרגשתי יותר טוב כך שמתי לב גם שאר החברים אותה הרגשה 

והערכה הייתה גם למארחים הנפלאים שלוו אותנו למשך כל הטיול.
אני כאב ששכל שני בנים במערכות ישראל ובשמירה על בטחון המדינה 
לא קל היה בשבילי לשמוח שמחה כזו ולהרגיש כל כך טוב וזה בזכות 
כל החברים של המשלחת שחבקו אותי ובזכות החום והדאגה והארגון 
הכל כך מקצועי וכנה של העומדים בראש המשלחת מר דוד ביטון ומר 

משה בן בסט.
ערב  ארוחת  שסעדנו  עת  ה-20.6.08  שישי  ביום  התרגשתי  מאוד 
והחברים רקדו לצלילי להקת הבוזוקי ואף בסתר בסתר הזלתי דמעה 

ואני מקווה שהאחים שלי למשלחת לא שמו לב.
כל המקומות בהן ביקרנו היו מאוד יפים ומרשימים כך גם המארחים, 
אך הדבר היפה ביותר זו המשלחת. מזה 21 שנה לא נהניתי כל כך וזה 

בזכות כל החברים ובזכות איפ"א ישראל ויוון.
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סיכום יומן מסע מוסקבה יולי 2008
מלי קניאס, רפ"ק ק' אמ"ש מג"ב דרום

בין התאריכים 07/07/08 ל- 14/07/08 יצאה משלחת איפ"א מישראל 
למוסקבה בירת רוסיה.

במשלחת לקחו חלק 12
תנ"צ עלי זמיר - סממ"ז ש"י - ראש המשלחת.

גמלאי יורי שמסייב - מתורגמן.
סנ"צ דוד הראל - ק' את"ן צפוני.

רפ"ק מלי קניאס - ק' אמ"ש מג"ב דרום.
פקד עופר ספיר - חבלה מטא"ר י-ם.
פקד אשר בן ששון - קמב"ל ת.רמלה.

מלכה בהט - גמלאית הרצליה.
אדיר מרינוב - מתנדב.

רס"ב דאו פארס - משטרת חברון.
רס"מ דב משיח - חוקר מרחב יפתח.

יהלומי מאיר - גמלאי עכו.
רס"מ גיל אנטלר - מתנ"א צפון.

אתרי הביקור:
07/07/08 - יום שני - נחיתה, קיבלו את פנינו בשדה-התעופה דשה 
ואלכסנדר. )המתנה של כשעתיים עד שיורי שוחרר בשל טעות בויזה(. 
נסיעה לסיור פנוראמי, ביקור במוזיאון מלחמה"ע ה-2. חזרה למנוחה 
דגים.  במסעדת  רוסיה  איפ"א  נשיא  ע"י  קבלת-פנים   - בערב  במלון. 
לילי  פנוראמי  לסיור  יציאה   - בחוץ  יום  אור  כשעדיין   -  23:00 בשעה 

בכיכר האדומה ובקרמלין.
נהר מוסקבה, עליה לתצפית על  - שיט על  יום שלישי   -  08/07/08
מוסקבה מנקודת גולשי השלג.חזרה שוב למוזיאון מלחה"ע ה-2. שם 
א.צהריים במוזיאון. בערב יציאה לבילוי לילי בעיר עם ולדימיר - הבעלים 

של החברה המארחת.

- יום רביעי - ביקור במוזיאון האומנות,   09/07/08
מוסקבה.  משטרת  גמלאי  פנינו  את  קיבל  בכניסה 

מול  בפארק  בזמן(  )לחסוך  מאולתרת  א.צהריים 

הנהר. משם לבית-הכנסת - קבלת פנים ע"י הגבאי. 

א.ערב במסעדה סינית, צפייה בקרקס חזרה למלון 

במטרו.

10/07/08 - יום חמישי - ביקור בארמון קומונסקיה 
חייכנית שליוותה  "נסיכה"  ע"י  לבבית  פנים  - קבלת 

בכנסיית  ביקור  בהמשך  ציורי.  פארק  תוך  אל  אותנו 

המגן המושיע, א.צהריים ומשם לרחוב ארבאט: קפה 

ובסיום  קוסמוס  במלון  א.ערב  קניות.  וקצת  ועוגה 

מופע קברט/פולקלור במלון

11/07/08 - יום שישי - ביקור בקרמלין )ירד גשם(, 
א.צהריים בפיצה סברו, ביקור בקניון הסמוך לקרמלין, 

צפייה בהחלפת המשמרות. נסיעה למשטרת המחוז. 

אנשי  אירוח  המחוז.  מפקד  עם  ושיחה  פנים  קבלת 

משטרה במצודת קטרינה ה-2. בערב הוזמנו לארוחה 

ע"י ולדימיר במסעדת ציידים מחוץ למוסקבה. ערכנו 

קידוש במסעדה.

12/07/08 - שבת - קניות בשוק צבעוני עד הצהריים. 
מזרקות.  במופע  וצפייה  התערוכות  בגני  סיור  בערב 

חזרה למלון במטרו.

13/07/08 - יום ראשון - שוק איסמאלוב / מזכרות. 
חזרה להתארגנות במלון. נסיעה במטרו לערב הפרידה 

/ ארוחת ערב בגלרית אומנים מדהימה.

חזרה  הקוסמונאוטים.  בעיר  ביקור   -  14/07/08
להתארגנות לטיסה. ב-21:00 המראה חזרה ארצה.
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ביקור המשלחת למוסקבה במרכז 
החלל קוסמוס

יהלומי מאיר
 2008 ביולי  במוסקבה  איפ"א  של  למשלחת  יצאנו 
ישראל  מדינת  ישראל  איפ"א  כנציגי  ימים   8 למשך 

ומשטרת ישראל.
התקבלנו בסבר פנים יפות, במשך כל זמן שהותנו 
להנעים  מוסקבה  איפ"א  נציגי  דאגו  במוסקבה 
בקרקס  המלחמה,  במוזיאון  בביקורים  זמננו  את 
במרכז  הביקור  היה  השיא  ובקרמלין,  במוסקבה 
ואף  בכיר  קיבלנו הדרכה ממהנדס  קוסמוס,  החלל 

הרשו לנו לצלם.
אני כבר 45 שנים חבר איפ"א ופעם ראשונה שאני יוצא 
במשלחת. זה היה שווה ואני כולי מלא הערכה לנציגי 
איפ"א מוסקבה ומשטרת מוסקבה שדאגו להנעים את 

זמננו.
שבחרו  עמיתנו  ישראל,  איפ"א  לנציגי  והערכה  תודה 

בנו כנציגים למשלחת.
המשיכו במשימה זו כדי לחזק ולהדק את הקשר עם 

מדינה זו.
אני מודה למר יורי שמסייב מתורגמן המשלחת שהיה 
שהיו  כאחד  כולם  המשלחת  ולכל  ומעלה  משיכמו 

נפלאים.
אני ממליץ לכל אחד בשירות להיות חבר איפ"א, זה 

כבוד גדול בארץ ובעולם.

פינוק במוסקבה
מלי קניאס, רפ"ק ק' אמ"ש מג"ב דרום

המשלחת סיירה במשך 8 ימים מלאים מ- 7/7/08 ועד 
הראוי  נפלא  לאירוח  וזכתה  מוסקבה  בעיר   14/7/08

לציון ע"י נשיא איפ"א רוסיה וצוותו.
יומן מסע שניהלתי במהלך הטיול  הכנתי תקציר של 
ניצולו  ועל  המדהים  ההספק  על  לעמוד  ניתן  ממנו 

היעיל של הזמן.
חברי  בין  שנוצרו  הידידות  יחסי  לציון  ראויים 
קצינים,  שוטרים,  של  גילאים  ערב  המשלחת: 
קודמת.  הכרות  כל  הייתה  שלא  מתנדבים-למרות 
עובדה שתרמה מאוד ליצירת אווירה חיובית משך 

רב הטיול.
הטיול זרם והיה פשוט נפלא. היה המון לראות ומעט 

לקנות.

נהנינו מכל רגע. שוב תודה ויישר – כח!!!

 ברכה לשנת ה-60 למדינת ישראל
מנשיא איפ"א רוסיה

נשיא,
חברי נשיאות

ר' דסק רוסיה
Dear Israeli section of the international police association!
Please accept our sincere congratulations on
The 60 years of Israel's independence!
May the coming years and for ever be a united affluent 
and glorious in service for the security and peace and 
thrift of all Israel.
Let Israel remain forever and let this be one celebration 
of only many future ones to come.
I hope for the very best for Israel and you, now and 
always.
Vladimir pichugin
Aleksey gankin

סיכום משלחת איפ"א ברומניה יולי 2008
עמוס יעקב, תנ"צ ממ"ר מג"ב ירושלים

אחלק את סיכום יציאת משלחת איפ"א לרומניה בין התאריכים 30/6/08 
עד 7/7/08 לשניים, האחד יעסוק בסיור ותכנית והשני יעסוק בלקחים 

ותובנות שלי לכל נושא המשלחת.
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ליציאתי למשלחת, חשבתי שאיפ"א הוא מועדון חברים, שמחלק  עד 
מתנות בחגים ומסייע למרחבים בארגון ימי ספורט ואירועים שונים.

היום לאחר חזרתי כראש משלחת אני מבין את חשיבותו של הארגון 
בקשירת קשרים הכרויות של אנשים שונים מתרבויות שונות ומנהגים 

שונים.
חשיבות המפגשים עם עמי העולם ותרבותם היא הרבה מעבר להנאה 

מהטיול שחווינו.
הרבה  ישראל  ומדינות  ישראל  משטרת  את  מייצגת  איפ"א  משלחת 
לפני האנשים שמרכיבים את הקבוצה וצריך להבין שמתייחסים אלינו 

כישראלים בכבוד והערכה רבה, אפשר לומר אף בהערצה.
קבלת הפנים לה זכינו הייתה מדהימה, הרומנים השתדלו מעל ומעבר 
לכל מה שאנו רגילים לו כדי שנהנה והאירוח היה ברמה גבוהה ביותר.

מחוזות  ומפקדי  ערים  ראשי  ביקרנו,  בהם  במחוזות  מושלים  פגשנו 
משטרה, כולם עשו הכול כדי לארח אותנו אירוח מלכים.

ביקרנו בבוקרשט ביום הראשון ולאחר מכן עלינו לצפון לאזור ההרים 
שבמרכזה של רומניה.

ביקרנו בערים מהמאה ה-13, בהר געש עם בריכת מים חמים ואפילו 
פגשנו בדב שניצוד ע"י המשטרה הרומנית, גם שלג היה חלק מהחוויה 
של תחילת יולי, בקיצור היה טיול שאפשר להגדירו כחלום אלף לילה 
ולילה. וזאת בזכות הקבוצה שהתנהגה בבגרות והתגבשה מהר מאוד 

והודות לאירוח מקסים ומושלם של הרומנים.

סיכום ביקור משלחת איפ"א 
ישראל ברומניה

הקשר  מחלקת  הנדסה  רמ"ד  לזר  יעקב  סנ"צ, 
האלקטרוניקה והמחשבים

בין התאריכים 7/7/08 - 30/6/08 השתתפתי במסגרת 

חילופי משלחות במשלחת לרומניה.

זכיתי לבקר ולהכיר מדינה בעלת עבר מפואר ומסבירת 

פנים.

אפקטיבי  כראיון  המשלחות  חילופי  אל  מתייחס  אני 

גדולה  וזכות  העמים  בין  לרבות  וקירוב  לגישור  מאוד 

לייצג ולייחצן את ישראל.

ברצוני להביע בשם כל המשלחת הערכה רבה לצוות 

IPA ישראל ולתנ"צ עמוס יעקב מפקד המשלחת על 
היוזמה והארגון המופתי של כלל ההיבטים הקשורים 

בפרוייקט מורכב זה.

הערכה מעומק הלב ל- IPA רומניה אשר לא די בנייר 

מנת  על  האדירה  השקעתם  את  לתאר  מנת  על  זה 

לאפשר ביקור מושלם.

זכינו לחוויה בלתי נשכחת שתישאר חרוטה לזמן רב.
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הגשמת חלום במסגרת איפ"א
בר ניסן אברהם מושב כרם בן זימרה

להיות  והעונג  הכבוד  לי  היה  יולי   7 ועד  ביוני  מ-30 
ישראל  איפ"א  סניף  של  ומתורגמן  משלחת  יו"ר  סגן 

ברומניה.
לאחר  שנה,   14 מזה  הגבול  משמר  של  גמלאי  אני 
ופיקוד ברמות  שירות של כ-30 שנה בתפקידי שטח 
שונות. פרשתי מהשירות בדרגת סנ"צ, מאז פרישתי 

אני ממשיך להיות חבר איפ"א.
טרנסניטייה  ריכוז  במחנה  שלי  המסע  תחילת 
היהודים  כל  עם  הוריי  גורשו  שאליו  שבאוקרינה 
תושבי דראבן-רומניה, ביוני 1941 עם סיום המלחמה 

ברומניה.
לעיירה  בחזרתנו  לדראבן.  הוחזרנו   1944 באוגוסט 
מצאנו אותה הרוסה ולצערנו גם חלק נכבד מהקהילה 

היהודית הלך לעולמו וביניהם רבים מבני משפחתי.
העצום,  והמחסור  הגדול  הרעב  אף  על  ילדותי  זו 
פעילות  במהירות.  התארגנה  היהודית  הקהילה 
כילד  עד.1952  אפשרית  הייתה  הציוניות  התנועות 

ספגתי ציונות ויהדות לשמה.
כל חלומותיי כילד וכנער התגשמו בכך שעליתי לארץ 
ישראל לשרת את המדינה בצה"ל ובמשמר הגבול. היות 
ועיירתי )דראבן( הייתה על גבול בריה"מ, הופעתם של 
רוכבים  ירוקים  במדים  הרומנים  הגבול  משמר  חיילי 
על סוסים השאירו עליי רושם כביר, חלום אותו הייתי 

חייב להגשים.
חייתי בגרמניה עד חודש יוני 1961, שבו עליתי ארצה. 
היערות,  המאכלים,  הפולקלור,  הרומנית,  התרבות 
על  אותם  ואהבתי  מאוד  עליי  הפרות" השפיעו  "נחל 
מתושבי  חלק  עם  לנו  שהיו  והבעיות  הקשיים  אף 
לפלסטינה!"  "יהודי  לעברי:  צעקו  פעם  שלא  העיירה 
עכשיו".  "הלוואי  הייתה:  תמיד  המיידית  תשובתי 
היהודיים  הנערים  רומניה,  על  השתלט  הקומוניזם 
והרומנים מגויסים לתנועות הנוער של המפלגה ובתור 
שכזה ביקרתי בכפרים וספגתי את התרבות הרומנית. 
למרות הבעיות שהיו לנו כיהודים בעיירה אני אוהב את 
התרבות הרומנית ומוקיר אותה, אך לא שוכח לרגע, כי 

אסור לשכוח מה שקרה לנו כעם בניכר.
מימוש החלום היה לסגור מעגל בעצם הגעתי חזרה 
ומשטרת  בכלל  ישראלית  משלחת  כנציג  לרומניה 
ישראל בפרט. הנה חלום שמתגשם במסגרת איפ"א 

סניף ישראל ואירוח איפ"א ברומניה.
המארחים הרומנים עשו מאמצים כבירים כדי לתת לנו 

תחושה של אורחי כבוד והצליחו בכך מאוד.
ברומניה  עברי  את  להם  הזכרתי  כי  להדגיש  ברצוני 

וציינתי בפניהם שאני סולח לעם הרומני, אך לא שוכח, כי אסור לשכוח 
למעננו ולמען הדורות הבאים. שבר כזה לא יחזור על עצמו בשום צורה, 

בשום מדינה ולאף עם.
התרגשתי מאוד ברומניה וכמתורגמן לעיתים הייתי גם מתרגם לרומנים 

בעברית והיפך מעצם המעמד וההתרגשות.
התרגשתי מאוד מקבלת הפנים שעשה לנו ג'נרל וויקו במסעדה כפרית 
בכליזמרים  אותנו  כיבד  שבו  כמשלחת,  שלנו  הראשון  האירוח  בערב 
מסורתיים רומניים ששרו לנו שירי עם, שהכרתי ובקינוח כוסית "צויקה" 

ומאכלים רומנים. חימם לי את הלב מאוד התחושה של חזרה לנעורי.
מעמד ביקור המשלחת בבית הכנסת בעיר "סיביו" היה מרגש ביותר 
את  בשפתם  לרומנים  והסברתי  התורה  ספרי  את  שנישקנו  ובמיוחד 

מהות הדת היהודית
התרגשות נוספת ומיוחדת הייתה לי העיר מימי הביניים "סיגשווארה" 
שבה קיבלו אותנו במשמר כבוד בהופעת לבוש של חיילים מתקופת 
ימי הביניים,"ולד דרקולה", כשהם שרים לנו בעברית, אז ראיתי בדמיוני 
את הוריי והורי אשתי, זיכרונם לברכה מתמלאים גאווה בצורת קבלת 

הפנים, אותה קיבלתי בביקורי ברומניה החדשה.

יהדות  היסטוריית  על  וסיפרתי  שהסברתי  הייתה  נוספת  התרגשות 
רומניה לחברי המשלחת ולרומנים.

בהמשך הצטרפו מארחים נוספים רומנים שהינם תושבי חבל מולדובה 
שהכירו את הסיפורים שסיפרתי.

למנכ"ל  ובמיוחד  ורומניה  ישראל  לאיפ"א  הלב  מכל  להודות  ברצוני 
איפ"א ישראל, לסגן המזכיר הכללי – איפ"א ישראל, מר יהודה מאור, 
שעשה  פוסטליניקוב  דן  מר  הרומנים  ומארחים  הרומני  הדסק  לראש 
הכל למענינו וכן חברי איפ"א מסיביו, מדייש, סגישווארה. טרגו סקייסט 

ובראשוב.
ברומניה  במשלחת  עימי  שהיו  המשלחת  חברי  חביבים  והאחרונים 

ובראשות תנ"צ עמוס יעקוב - מפקד מג"ב ירושלים.
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אירועי תרבות איפ"א בשנת 2008

יהושוע לויה רכז תרבות
השנה קיימנו אירועי תרבות ברמה המקומית וברמה הארצית, לציון 60 
שנה למדינה ו-45 שנים לאיפ"א ישראל. טרם הסתיימה הפעילות ועוד 

נכונו לנו אירועים גדולים, שימשכו עד סוף השנה.
במהלך השנה התקיימו אירועי יום כיף לחברים. האירועים כללו ארוחת 
באולמות  התקיימו  האירועים  אומנותית,  ותוכנית  חגיגית  צהריים 
בכרמיאל ובראשון לציון האומן המרכזי היה אביהו מדינה. באירועים אלו 
השתתפו גמלאים, שוטרים וסוהרים. האירועים היו מוצלחים וקיבלתי 

תגובות טובות מהשטח.
במהלך השנה תחנות המשטרה ערכו נשפים ביחידות, היו יחידות כגון: 
גמלאי שב"ס, מג"ב ומשטרה, בכל חלקי הארץ שביקשו סיוע בתחום 

התרבות מאיפ"א. כל יחידה קיבלה סיוע לאירוע ואומן.
אלפי  עשרת  מעל  בהשתתפות  התקיימו  מרכזיים  אירועים  שלושה 
מרכזיים,  באולמות  התקיימו  האירועים  זוגם.  ובני/ות  איפ"א  חברי 
במרכז הקונגרסים בחיפה, בהיכל התרבות בתל אביב ובבנייני האומה 
גולן, אך מעבר למופע האומנותי  אייל  בירושלים. האומן המרכזי היה 
הותיקים עם הצעירים, למפקדים  גדולה למפגש של  הייתה חשיבות 
של פעם עם המפקדים בהווה. מפגש של גמלאים שלא התראו זמן רב. 
ההתרגשות סביב ההתכנסות הייתה המרכיב המרכזי בהצלחת הערב, 
בכל מקום בו התקיים. במהלך הערב בצפון ברך סממ"ז צפון, הוקרן 
סרט על איפ"א. ומנכ"ל איפ"א ברך בשם יעקב טרנר נשיא איפ"א ובשם 
נשיאות איפ"א. המחיר היה אחיד ומסובסד, באופן שכל חבר היה יכול 

ליטול חלק בו ואכן הגיעו מכל הצפון וכל הסניפים.
אירוע שני התקיים בהיכל התרבות בת"א לחברי איפ"א מהמרכז. כפי 
שהבטחנו איפ"א מגיעה לחברים, הגיעו לכבד את הנוכחים, הסמפכ"ל 
ניצב שחר איילון ונציב שרות בתי הסוהר רב גונדר בני קניאק. כמו כן 
הגיעו, עטר דוד, נשיא איגוד הגמלאים, סממ"ז ת"א, נשיא איפ"א מר 

יעקב טרנר, שברך את המשתתפים יחד עם הסמפכ"ל 
ונציב שירות בתי הסוהר. בדומה לאירוע הראשון, היה 

משקל רב למפגש החברים.
אירוע שלישי התקיים בחודש ספטמבר בבנייני האומה 

בירושלים.
אירוע נוסף מתוכנן בחודש נובמבר בדרום, באשקלון, 

תאריך מדויק ומקום, יפורסמו בהקדם.
ומשפחותיהם  איפ"א  לחברים/ות  כיף  ימי  התקיימו 
וכמו כן גם עבור קהל שומר מסורת במחיר מסובסד 
של 25 ₪ לחבר איפ"א ומשפחתו בנחשונית, בלונה 
סוף  עד  יתקיימו  אלו  אירועים  ובאשקלונה,  גל, 

השנה.
נמכרו מוצרי בונוס הכוללים שוברים למסעדות, ספא, 
שונות  לאטרקציות  מסובסדים  כרטיסים  צימרים, 
המצפה  פארק  באילת,  המלכים  עיר  את  שכוללות 
התת ימי באילת, נחשונית, לונה גל ואשקלונה. בקרוב 

יהושע לויה
 רב גונדר בני קניאק נציב שב"ס עם יעקב טרנר נשיא איפ"ארכז תרבות

ויהושע לויה רכז תרבות
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יוכלו חברי איפ"א ליהנות מכרטיס מגנטי וכל חבר יוכל 
הטלפון  ו/או  האינטרנט  באמצעות  כרטיסים  לרכוש 
סידור  בקופות.  ישירות  הכרטיסים  את  לקבל  ויוכלו 
הגעה  ו/או  איפ"א  למשרדי  פקסים  העברת  שיחסוך 
לשם קניית הכרטיסים. הנושא מטופל בימים אלו ע"י 

חברת "כנפי משק" ואיפ"א.
בצפון,  מרכזיים  נשפים  נקיים  השנה  סוף  לקראת 
חשוב  סניפים.  תרבות  של  בסבסוד  ובדרום  מרכז, 
לציין שכל האירועים המתקיימים, מיועדים לכלל חברי 
איפ"א. כולל משטרה, גמלאים, שב"ס, מג"ב ומשא"ז. 
במהלך השנה קיימתי פגישות עם מפיקים, עם חברת 
של  יו"ר  בהשתתפות  תרבות,  וועדת  משק"  "כנפי 
סניפים מכל הארץ, כדי להחלטה משותפת לגבי אופי 
הפעילות, כך אמשיך בעתיד בעשייה משותפת למען 

החברים.
חברים המעוניינים להציע הצעות שונות או לעזור לרכז 
תרבות מוזמן לכתוב לרכז תרבות ולשלוח למזכירות 
info@ipa- איפ"א בפקס 03-6833442 ו/או באימייל

israel.org.il

ברכת ניצב שחר איילון, סמפכ"ל 
משטרת ישראל בכנס איפ"א 

בהיכל התרבות בתל אביב

להיווסדו,  שנים   45 השנה  חוגג  ישראל  איפ"א  סניף 
ביחד עם אירועי שנת ה-60 של מדינת ישראל.

הסניף הישראלי חוגג לא יום הולדת, אלא את עובדת 
היותו אחד הסניפים החזקים והמוערכים בעולם. לא 
המעמיד  העשייה,  היקף  בגלל  אלא  גודלו,  בגלל  רק 

אותו במקום הראשון בתחום הפעילות.
משטרת ישראל גאה בשותפות עם ארגון בסדר גודל 
ועוצמה כזאת. ארגון חברות של שוטרים המונה היום 

בעולם קרוב ל-400,000 שוטרים מ-62 מדינות.
התארגנות  של  תהליך  בתוך  נמצאת  ישראל  איפ"א 
בתוך  היטב  המורגש  תהליך  למשטרה.  והתחברות 
מקווים  אנחנו  השוטרים.  ובקרב  הפיקוד  שדרת 
שתהליך זה יקרב את פעילות הארגון ליחידות, ירחיב 
בפני  יפתח  משירותיו,  הנהנים  השוטרים  מעגל  את 
וחיזוק  לטיפוח  אפשרות  של  חדש  אופק  המפקדים 

השוטר, המתנדב, הגמלאי ובני משפחותיהם.
ויסייע  זה  לתהליך  מחויב  ישראל  משטרת  פיקוד 
ביצירת בסיס מוצק לפעילות הארגון בתוך המשטרה 

ושותפות להרחבת פעילותו.
מרחיב את הלב לראות כאן, שוטרים בצד גמלאים, 
במפגש  משפחה,  בני  אק"ם,  מתנדבי  סוהרים, 

של  הפעולה  וכיווני  אופי  מהות,  על  מכל,  יותר  המעיד  רעים, 

הארגון.

נכון שבישראל  מאנגליה,  ידי סמל משטרה  על  הוקם  העולמי  הארגון 

הוא הוקם ונוהל על ידי קצינים בכירים, כולל מפכ"לים, אך בעקרונות 

הארגון הוא שוויוני, ללא חשיבות לדרגה, מין, דת וגזע ובבסיסו ערכים 

ברווחת  העוסקים  חברים  מארגוני  בשונה  ודמוקרטיה.  רעות  של 

השותפים בארגון, איפ"א הוא ארגון ערכי המעניק שותפות ורעות עם 

כמעט כל שוטר בעולם, גם באם איננו חבר בארגון. תעודת חבר איפ"א 

היא התעודה היחידה המוכרת לכל שוטר ומכובדת בכל מקום בעולם. 

חברים  יהיו  ומתנדב  גמלאי  שוטר,  שכל  לכך  לשאוף  צריכים  אנחנו 

באיפ"א ויהיו שותפים לעשייה ולערכים של הארגון.

ישראל  ועשייה, קשר אמיץ למשטרת  אני מאחל לכם המשך פעילות 

ותיהנו מהמשך הערב.
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ערב איפ"א-ערב מנטה ענק
שמול אליעזר חבר איפ"א עמקים

בה  הרבה  ההערכה  את  בזה  מביע  הנני  ובשמי  איפ"א  חברי  בשם 
התקיים ערב נהדר זה, יש לציין את יחודו של ערב זה לרבות הגיבוש 

בין חברי איפ"א בצפון.
לאור הצלחתו של "ערב מנטה ענק" והדי הברכות ושביעות רצון מרובה 
בברכה  במלאכה  העושים  את  לברך  אלא  נותר  לא  איפ"א  חברי  של 

להצלחת ערב זה.

מכתב תודה והערכה
שלומי בן זימן, רפ"ק מפקד משל"ט ת"א

בתאריך 6.7.08 הועברו לידי הזמנות באמצעות סנ"צ משה בן בסט, 
לערב "מנטה" בהיכל התרבות בת"א אשר נערך ע"י איפ"א.

לציין כי ההזמנות חולקו לשוטרים מוערכים ממשל"ט מחוז ת"א.
ברצוני להביע בשמי ובשם שוטרי, את תודתי והערכתי ליוזמה הברוכה.

הבעת הוקרה
דוד עטר נשיא האיגוד

גמלאי  איגוד  בין  הקיימים  פעולה  ושיתוף  הידידות  לקשרי  בהמשך 
המשטרה ושב"ס לבין ארגון השוטרים הבינלאומי ישראל, הריני להביע 
ארגון האירוע אשר התקיים בהיכל התרבות  והערכתי על  את תודתי 

בתל-אביב בתאריך 6.7.2008.
הערכתי למר לויה על הארגון ואת תודתי לאלה שעזרו וטרחו להצלחת 

המופע.
אישית התרגשתי מהמעמד והכבוד שהענקת לי.

גימלאי משטרת  לרווחת  יחד  פעולה  לשתף  שנמשיך  בליבי  אין ספק 
ישראל ושב"ס באשר הם.

כה לחי.

ערב תרבות בחיפה
סמי מויאל

בשמי ובשם חבריי גימלאי עפולה אני רוצה להביע את 
הערכתי הרבה על האירוע המדהים שהתקיים במרכז 
הקונגרסים בחיפה ובמיוחד לרכז התרבות יהושע לויה 

שהפיק אירוע למופת.
שיש  מוכיח  רק  המשתתפים  של  הרב  מספר 
מקום לתרבות באיפ"א והחברים יודעים להעריך 

זאת.
שהערב  הרי  האירוע  של  התרבותי  לצד  מעבר 
לא  והיו  שנים  התראו  שלא  חברים  מפגש  גם  היה 
להיות  שווה  היה  שבשבילם  התרגשות  רגעי  מעט 

באירוע.
תודה על הערב הנפלא ובתקווה לערבים נוספים.

תודה על ערב נפלא בהיכל התרבות 
בתל אביב

משה בן בסט, סנ"צ ק' את"ל מחוז ת"א
ברצוני להודות לך ולמר יהושע לויה רכז התרבות, 
לטובת  כרטיסים  ב-50  איפ"א  של  התרומה  על 
ובנות שירות לאומי מחוז  בנות שח"מ מוקד ת"א 

ת"א.
נהננו מאוד מערב מוצלח שתרם רבות לחיזוק הקשר 

והשת"פ בין איפ"א ומשטרת מחוז ת"א.

ערב איפ"א ב-6.7.08 בהיכל 
התרבות בתל אביב

ת"א  הדרכה  מש"קית  רס"מ  שמואל,  סילבי 
ורכזת שירות לאומי

התרבות  בהיכל  הופעה  התקיימה   6.7.08 בתאריך 
מדינת  שנות  ל-60  איפ"א  של  הצדעה  במסגרת 

ישראל.
הלאומי  השירות  לבנות  שאפשרתם  על  תודה 
ונדיבות  אדיבות  תוך  ת"א,  במחוז  המשרתות 
כאחד  ממנו  ליהנות  ואף  באירוע  להשתתף  גדולה, 

השוטרים.

ערב תרבות בחיפה
רוברט שלום יו"ר גמלאי טבריה

ברצוננו להודות על האירוע בחיפה אירוע ברמה, כל 
חברי מועדון איפ"א בטבריה נהנו מאוד.

ישר כוח והמשיכו בפועלכם.
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עלילות לויה בבולגריה
לויה יהושוע רכז תרבות

בחודש יוני השנה, ביקרתי עם רעייתי בבולגריה, בורנה 
)חולות הזהב( במסגרת פרטית.

התקיים טורניר בלקני למקומות עבודה בו השתתפו 
ממדינות  וספורטאים  מהארץ  ספורטאים  כ-300 

מרחבי העולם.
יצרתי קשר עם ידידי מזכיר איפ"א בורנה מר דרגוביץ, 
ליום  שושנה  רעייתי  ואת  אותי  ואירח  למלון  שהגיע 

טיולים בורנה ובאיזור, נהננו מיום האירוח.
מזכיר  סניף,  ליו"ר  ובחירות  פעילים  לכנס  הוזמנתי 
וגזבר, שהתקיים בסניף ורנה, ביום הכנס נפגשתי עם 

לי קל לדבר עם הממ"ז  ורנה קומיסר דימיטרוב, היה  ממ"ז משטרת 
ועם הפעילים כיוון ששפת האם שלי היא בולגרית, נולדתי בעיר סופיה 

ובגיל חצי שנה משפחתי עלתה לישראל.
הזמנתי את הממ"ז עם הקבוצה שתגיע לארץ במסגרת חילופי משלחות 
כנהוג באיפ"א כמו כן אני תקווה שיסכימו להצעתי כדי שחברי איפ"א 

יוכלו להגיע לבולגריה לביקור ולהכיר את איפ"א ומשטרת בולגריה.
והסביבה  מורנה  שהגיעו  וחברות  חברים  נכחו  הפעילים  באסיפת 
וביקשו שאדבר עם הפעילים. בשיחתי עימם מסרתי את ברכת נשיא 
איפ"א וחברי הנשיאות ומביקורי ציינתי שנשמח אם יהיה קשר יותר חם 
לי  ובכלל עם איפ"א בולגריה, הובטח  ישראל  ואיפ"א  ורנה  בין איפ"א 

שישמחו מאוד לשתף פעולה.
חברי  שוב  נבחר  הסניף  וכמזכיר  קולב  החבר  כיו"ר  נבחר  בבחירות 

הטוב דרגוביץ וכגזבר אנזל יורגוניב.
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אורי אסף
רכז סניפים

המשך התנופה בסניפים
אורי אסף - רכז סניפים

קציני  המרחב,  מפקד  שרון.  מרחב  פיקוד  סגל  עם  שנערכה  פגישה 
המטה ומפקדי התחנות פתח סבב מפגשים ברמת המרחבים.

יושבי  בין  הפעולה  שיתוף  הסדרת  איפ"א,  הצגת  המפגשים,  מטרת 
ראש הסניפים למפקדים בתחנות ותיאום הפעילות בכל הרמות.

במסגרת הפגישה סקרו:
מול  אל  בסניפים  איפ"א  פעילות   - יעקב  איפא מר שובל  נשיא  סגן 

הצורך בהידוק הקשר עם פיקוד מ"י לתועלת כלל הגורמים.
תוך  איפ"א  אודות  מצגת  הציג   - ישראל  ערן  נצ"מ  תקשורת  רכז 
כלים  ומתן  איפ"א  התמקדות בחשיבות מעורבות מפקדים בפעילות 
שוטרי  לרווחת  באיפ"א  פעילותם  לבצע  מנת  על  הסניפים  לראשי 

המרחב המחוזות,המרחבים והתחנות. מפקד  בראשות  שרון  מרחב  ספ"כ  חברי 
נציגי  עם  הדיאלוג  מקיום  רצונם  שביעות  את  הביעו 
נשיאות איפ"א תוך הבנה שיש צורך במפגשים נוספים 
על מנת לתאם עמדות באשר לפעילות איפ"א לרווחת 

חברי הארגון במרחב.
אנחנו עומדים לרשות כל מפקד, כל יחידה וכל סניף 
ונמשיך להגיע לכל מקום בו יש צורך בהסבר, הסדרת 

שיתוף הפעולה וחיזוק הסניף.

מכתב הערכה ליורי שמסיאב
תנ"צ, עלי זמיר ס' מפקד מחוז ש"י

אירוע  בהעמדת  ומשמעותי  מרכזי  חלק  היותך  על 
"הפנינג חוותי לילדי שוטרי מחוז ש"י בפורים כל זאת 

תוך השקעה מרבית בהכנות ובביצוע.
על כך ישר כוח!

איפ"א נרתמת למען לוחמים מזן 
אחר

אורי אסף - רכז סניפים
מנחם"  "זיכרון  מעמותת  סרטן  חולי  ילדים   200
ביקרו בימ"ם, העמותה מקיימת מזה כעשור ביקורים 
במשטרת ישראל, בניצוחם של תנ"ץ אלכס יעקבי, ס' 

מפקד הימ"ם וגורמי מח"א.
מציון"  עזר   " עמותת  ילדי   600 שנה  ומידי  במקביל 
בני  בישיבת  מתכנסים  יעקובי  תנ"ץ  של  בניצוחו 

עקיבא לתצוגת הפעילות המשטרתית.
ההישרדות  יצר  הוא  הלוחמים  בין  המשותף  המכנה 
פגוע  חלקם  החולים,  הילדים  החיים.  על  והמלחמה 
שאי  דבר  שאין  מוכיחים  מזה,  חמור  ואף  מוטורית 
אפשר לו. לדידם, השילוב של אמונה, תקווה ומטרה, 
מהווה מניע מספיק חזק לבצע כל דבר פיזי ונפשי, כדי 

במהלך הדיון נדונה חשיבות שיתוף המפקדים בפעילות איפ"א ביחידות 
גורם המעניק כוח וגיבוי ליושבי ראש הסניפים.

כמו כן, נתגלה שבפגישות שאנו מקיימים עם מפקדים, עולה תמונת 
מטרת  איפ"א.  לפעילויות  והחשיפה  הידע  רמת  לגבי  עגומה  מצב 
שיתוף  הסדרת  הפוטנציאל,  הצגת  הידע,  רמת  העלאת  המפגשים, 

הפעולה ועידוד העשייה.
בלתי  וכמעט  עצמאית  בצורה  הפועלים  הגמלאים,  מסניפי  בשונה 
תלויה ביחידות המשטרה, לסניפי איפ"א ביחידות המשטרתיות יש זיקה 
ישירה לפעילות היחידה ויש צורך בשיתוף פעולה הדוק עם המפקדים. 
הפעולה הראשונה והחשובה ביותר בה נדרש שיתוף פעולה היא גיוס 
כל  את  לשתף  יהיה  ניתן  היחידתית  שבפעילות  כדי  חדשים,  חברים 

השוטרים.
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ליהנות מהחיים, כמה שאפשר.
במפגש תרגלו הילדים תרגילי לחימה, אומגה, ירי צבע, 
מנוף גבהים, תערוכת אמצעי משטרה, סוסים, כלבים 
מסתערבים  קרב,  מורשת  מג"ב,  של  בג'יפים  וסיור 

ואפילו שלגונים שנחתו ממסוק משטרתי.
כל זה בניצוחם של קצין הניהול של ימ"מ ועוזרו יו"ר 

סניף איפ"א ימ"מ, רס"ב מוטי.
בארוחת הערב, עברו הילדים בין דוכני מזון, ממתקים, 
איפ"א,  תרומת  והפתעות,  פופקורן  פלאפל,  גלידות, 
והמשרד  דיפו,קרביץ  אופיס  שטראוס,  טופ,   - ביס 

לבט"פ.
לידר  עברי  של  בכיכובם  אומנותי  מופע  נערך  בערב 
סיימו  הערב  את  בהתנדבות.  שהופיעו  ארי  בן  ומוש 
ציוד  בממתקים,  ומלא  גדול  תיק  מתנה,  עם  הילדים 

לבית הספר, חולצת בית"ר ירושלים והפתעות
אבקש להודות למח"א / רמ"ד מזון ואנשיו רס"ב יהודה 
בדהב ומנהל הקנטינות במשטרה מר' דן בראס, שעשו 
וחבילות  המזון  דוכני  והכנת  בהתרמת  כימים  לילות 

השי לילדים.

תנ"ץ אלכס יעקובי עם ניצב שחר אילון, סמפכ"ל מ"י

רס"ב מוטי, יו"ר סניף איפ"א ימ"ם
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ב " ג מ
דברי נציג מג"ב בנשיאות

רס"ב נזיה חלבי נציג מג"ב בנשיאות באיפ"א
לאחרונה בוצעו חילופי מפקדים במספר מרחבים במג"ב:

תנ"צ עמוס יעקב מונה למפקד בה'ד מג"ב
תנ"צ רוני אוחנה מונה למפקד מג"ב י"ם

נצ"מ יוסי פוני מונה למ. מג"ב דרום
נצ"מ מופק סעיד מונה למ. מג"ב רמון

נצ"מ סלמאן גאנם מונה למ. גסא"ר
בהמשך  צלחה  להם  ומאחלת  הקצינים  את  מברכת  איפ"א  נשיאות 

דרכם.
יש לציין את מעורבות המפקדים בפעילות איפ"א במג"ב מהווה נדבך 

חשוב בעוצמתו של הארגון כולו ועל ברכותיי לכל המפקדים.

ערב מפקד מג"ב י-ם לציון 60 שנה למ"י
נזיה חלבי

אחד הדגשים אשר מנחים אותנו השנה הינו ציון 60 שנה למדינת ישראל 
כאשר לאורך השנה התקיימו לא מעט אירועים בסימן נושא זה.

מג"ב ירושלים קיים ערב מפקד מחט"בי ב-23/6/08 יום ב' בראשות 
ממ"ר י-ם, תנ"צ עמוס יעקב, באירוע נכחו ספ"כ מג"ב י-ם, לוחמים, 
לוחמות, מתנדבים וניצולי שואה המתגוררים בי-ם ומאומצים ע"י מג"ב 

י-ם זה מכבר במסגרת פרויקט "אבות ובנים".
העבר   –  60 בת  "מדינה  הכותרת  מרגשת תחת  כלל מסכת  האירוע 
מאחוריה היא צופה אל הבאות" וכן מופע מרהיב של להקת רקדנים 
וזמרים נוצרים ודנבר קולורדו שבארה"ב, אוהבי ישראל שהגיעו להוקיר 

בהופעתם את שוטרי מג"ב י-ם ולשמח אותם.
מדברים שנשאה אחראית הלהקה, שריל, נאמר כי חברי הלהקה חשים 
והזכות שנפלה  ושמחים מאוד על הכבוד  ישראל,  כלפי  גדולה  אהבה 

בחלקם.
תנ"צ עמוס יעקב סיים עם דבריו של טדי קולק ז"ל:

חזון,  היא  מעלה  של  ירושלים  כי-ם.  ומשמעויות  שנים  רבת  עיר  "אין 
עיר  ירושלים  היהודי,  העם  ולב  ישראל  בירת  ירושלים  וסמל.  חלום 
עבר  של  עיר  ומוסלמים  נוצרים  מאמינים  מיליוני  למאות  גם  קדושה 
מפואר, תורה, תרבות ואמינות אך יש גם ירושלים של מטה, ירושלים 
המוחשית והנושמת שבה חיים יום, יום בני דתות שונות על כל הניגודים 

בהשקפות, בתרבויות, באורח החיים ובלשון..
זוהי מציאות מורכבת ומסובכת שבה חייבים הכל ללמוד לחיות ביחד 
בסובלנות על בסיס של חופש, אמונה וכבוד לכל אחד באשר הוא אדם 

שהם הבסיס של "הדמוקרטיה בישראל

משפחת מג"ב י-ם מאמצת ומחבקת את 
ניצולי השואה המתגוררים בירושלים

נזיה חלבי נציג מג"ב בנשיאות
על  יום בשמירה  מדי  י-ם  מג"ב  לוחמי  לשליחות שמבצעים   בהמשך 

ביטחונם ושלומם של תושבי ירושלים וסביבתה. בחרו 
מפקדי ולוחמי מג"ב י-ם ליטול חלק בשליחות חינוכית-
ערכית נוספת- לחזק את ידם ורוחם של ניצולי השואה 
אשר הולכים ומתמעטים עם השנים, לאמצם ולראות 

בהם חלק בלתי נפרד ממשפחת מג"ב ירושלים.
הרעיון נולד לאחר שמפקד מג"ב ירושלים, תנ"צ עמוס 
יעקב, נחשף לכתבה שעסקה באופן הטיפול המורכב 
והבעייתי בניצולי השואה החיים במדינה ועם כניסתו 
לתפקיד קיבל החלטה לעשות מעשה, ולהוביל פרויקט 
שתכליתו לאמץ את הניצולים ולהיות להם משפחה, 

לקחת אחריות ולהשפיע על החברה בה אנו חיים.
במסגרת פרויקט שזכה לשם "אבות ובנים" - מייצרים 
את  ששרד  ותיק  דור  עם  צעיר  דור  של  מפגש   אנו 
השואה, מאמצים את אלו אשר משפחתם וקרוביהם 
נספו בשואה, שואבים מהם את ההיסטוריה והמורשת, 
ומיטיבים להיות עבורם משפחה תומכת ומחבקת כפי 

שראויים הם לכך.
הכנה  דרש  אשר  וממושך  מורכב  בפרויקט  מדובר 
המפקדים  של  כניסתם  טרם  משמעותית  מנטאלית 
והלוחמים/ת אל ביתם של ניצולים. ההכנה כללה יום 
יום  וכן  ושם"  "ביד  י-ם  לפיקוד הבכיר של מג"ב  עיון 
הפרויקט,  לטובת  מוכוון  ויחידה,  פלוגה  לכל  הכנה 

טרם יצירת הקשר עם הניצולים המאומצים.
 ,2007 חנוכה  בערב  הייתה  לפרויקט  יריית הפתיחה 
אירוע מרשים שהתקיים בבסיס מג"ב י-ם, יהודאי, אליו 

הוזמנו ניצולי השואה המאומצים.
מאז נרקם שיתוף פעולה נפלא בין השוטרים לניצולים 
של  היומיום  בשגרת  השוטרים  מסייעים  במסגרתו 
הניצולים החל ממפגש חברתי, סיוע בקניות וסידורים 
י-ם  וכלה בהזמנתם של ניצולי השואה לבסיסי מג"ב 
לאירועים מחט"ביים  וכן  פלוגתיים  לאירועים  השונים 

ברשות הממ"ר
הקשר ההדוק המשיך, באירוע שיא, בטקס שהתקיים 
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לכלל   2008 ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  ערב  לציון 
מפקדי ושוטרי מג"ב י-ם בנוכחותם של ניצולי השואה. 
אבי  מר  לבט"פ  השר  בנוכחותו  כיבד  הטקס  את 

דיכטר.
הטקס היה בסימן "הילדים של אז, הניצולים של היום", 
דיבר על המשמעות של לחזור ולחיות, ברוח פרויקט 

אימוץ ניצולי השואה שכל מטרתו, לקחת
אחריות ולאפשר לשריד האחרון להזדקן בכבוד.

הטקס אורגן ע"י מערך החינוך של מג"ב י-ם בהובלתה 
של ק' החינוך של מג"ב י-ם פקד נורית צמח.

במהלך הטקס היו מספר רגעים מרגשים, אחד מהם 
קטע  י-ם  מג"ב  רב  הקריא  כאשר  האירוע  בתחילת 
קם  ומרגש  מפתיע  ובאופן  אייכמן,  ממשפט  מעדות 
באולם  שנכח  קליינמן  זלמן  יוסף  מר  הניצולים  אחד 
הרב  הקריא  אותו  הקטע  כי  נרגשות  בקריאות  וקרא 
היה קטע מעדותו שלו במשפט אייכמן, רגע זה גרם 
להתרגשות והוזלת דמעה גם אצל הקשוחים שבלוחמי 

מג"ב והיושבים באולם.
מפקד מג"ב י-ם תת ניצב עמוס יעקב ציין בדבריו את 
השנה  כל  לאורך  השואה,  ניצולי  שבחיבוק  החשיבות 
ושלוחמי מג"ב י-ם מקבלים מפרויקט זה הרבה יותר 

ממה שנותנים.
המשתתפת  השואה  מניצולות  אחת  כן,  כמו 
מאושוויץ  ניצולת  יוהס  ולריה  הגברת  בפרויקט 
ירושלים  למג"ב  הטקס  במהלך  העניקה  בירקנאו 
התקופות  את  המסמל  משמעות  בעל  ציור 
ההיסטוריה. שנות  לאורך  היהודי  העם   שעבר 

נציגת הניצולים  ציינה כי "מלאכי מג"ב" מעניקים לה 
בערוב ימיה ביטחון
אישי  וחיבוק אוהב.

דיכטר שיבח בדבריו את המפעל הראוי  אבי  לביטחון פנים מר  השר 
שנעשה

בצנעה במג"ב י-ם בנוסף לעבודה הקשה והמורכבת  אותה מבצעים 
יום יום

ולספר  ולספר  להפסיק  לא  מהניצולים  וביקש  ירושלים  מג"ב  לוחמי 
ולספר

היותנו  את  ולהדגיש  לחזק  מנת  על  עליהם  שעבר  את  הצעיר  לדור 
חברה

מחוזקת ובעלת חוסן לאומי.
בין  רבה, הקשר שנרקם  להצלחה  זוכה  כשנה  מזה  הפרויקט שפועל 
הניצולים ללוחמים הוא חזק ואמיץ שמשמעותו הן עבור הניצולים והן 

עבור הלוחמים, לא תסולא בפז.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה לעוד שנים רבות....
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סגל ביס"ר אשל מזדהה עם משפחות 

השבויים והנעדרים, במלאת 60 שנה למדינת 
ישראל

פרקי  שבכל  בדומה  אך  בלבד,  עשורים  שישה  בת  ישראל  מדינת 
ההיסטוריה של אומות העולם לא הייתה דרמה כה אדירה כתולדותיו 

של עמנו.
העברית  הלשון  בתחיית  ציון,  בשיבת  נחתמים  גלות  שנות  אלפיים 
ובהקמת מדינה חופשית דמוקרטית בסביבה עוינת- כל אלה לא ניתנו 

לנו על מגש של כסף.
לאורך על הדרך עמדו לנו עוז רוחם, ההקרבה, המסירות והגבורה של 

בנינו ובנותינו, חיילי צבא הגנה לישראל,

העצב,  את  הבמה  לקדמת  להעביר  הערב  מטרת 

של  חלקם  מנת  שהיא  התקווה  את  גם  אבל 

המשפחות.

בערב זה כיבדו אתנו בנוכחותם הוריו של החייל מג'אדי 

חלבי שנעדר ממאי 2005,

ע"י  שנרצח  ז"ל  רגב  אלדד  החייל  של  אביו  רגב,  צבי 

וחזי שי שהיה שבוי בלבנון קרוב לשלוש  החיזבאללה 

שנים.

במהלך הערב משפחות השבויים ערכו סיור בכלא 

ושוחחו עם האסירים שעברו פעילויות ע"י קצינות 

באודיטוריום  הוקרן  מכן,  לאחר  בנושא.  החינוך 

המדינה  הקמת  סיפור  את  בתוכו  המשלב  סרט 

שי  חזי  לכך,  בנוסף  והנעדרים.  השבויים  וסיפור 

סיפר את סיפורו המרגש בהיותו בשבי בדגש על 

"התקווה".

אנו רואים בערב זה הזדמנות ליצירת חיבור עם הפרט 

מימוש  של  לחשיפה  הזדמנות  הישראלית,  בחברה 

חובתנו לחייל ולאזרח.

וביומיום  זה  ואופן הצגתה בערב  זו  תחושת שליחות 

היא מנוף לעשייה המבורכת הנעשית בבית הסוהר

בכבוד ביס"ר אשל

ברכת שנה טובה לנשיאות 
ומזכירות איפ"א ולחברי סניף שרון 

תל מונד
צברי אילן יו"ר סניף שרון תל מונד שב"ס

ולבני  לכם  ברכתי  שלוחה  השנה,  ראש  עלינו  בפרוס 

ושפע.  בטחון  שגשוג,  הצלחה,  טובה,  שנה  ביתכם, 

שנה של עשה ושיתוף בפעילויות איפ"א.

במחיר חייהם, שאין יקר ממנו, נקנו חירות ישראל, קיומה ותפארתה.
בזכותם, יום העתמאות השישים נחגג השנה בכל בית ישראל כמו בכל 

אומה בת חורין.
בבית הסוהר הוחלט לציין את חגיגות השישים בסימן למידה ועשייה 

לטובת החברה כולה:
יצירת מודעות לנושא השבויים והנעדרים, שהוא כפצע מדמם בלב כל 

אחד מאיתנו.
סגל ביס"ר אשל מתחייב לא להוריד נושא זה מסדר היום עד שיחזור 

אחרון הבנים הביתה.
בתאריך 12.6.08 התקיים בביס"ר אשל ערב הצדעה לכבוד משפחות 
השבויים שילדיהם נפלו בשבי הזר בעת מילוי תפקידם ומוחזקים בידי 
ארגוני הטרור ולכבוד החיילים הנעדרים שהקשר עימם נגדע מסיבות 

שונות.
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הרב אשר מלמד
רכז דת ומורשת

ת ש ר ו מ ו ת  ד
רושלים י ת  רי סליחות בסמטאו ו סי

בין  סליחות  סיורי  של  מחזורים   6 לקיים  מלמד  אשר  הרב  באמצעות  איפ"א  נשיאות  בכוונת  ומורשת,  דת  פעילות  במסגרת 

הסמטאות )"אדון הסליחות"( בירושלים.

בכל מחזור יצאו עד 50 חברי איפ"א, במידה ותהיה הרשמה פחות מ- 40 חברים - הסיור יתבטל.

הסיורים יתקיימו במהלך חודש ספטמבר ותחילת אוקטובר:

תאריך אחרון להרשמהיוםתאריך

7/9/08א'14/9/08

10/9/08ד'17/9/08

14/9/08א'21/9/08

16/9/08ג'23/9/08

18/9/08ה'25/9/08

28/9/08א'5/10/08

עלות הסיור:

מחיר לחבר איפ"א: לאחר סבסוד: 40 ₪

המחיר כולל: הסעה, קפה ועוגה, מדריך מקצועי - יגאל דורון

המחיר אינו כולל: הוצאות אישיות כלשהן.

להרשמה ותשלומים:

באמצעות פקס למזכירות איפ"א - 03-6833442

או באמצעות מזכירת תרבות - אלה בטלפון: 03-6833174 שלוחה 4.

היציאה לכל הסיורים ממטה מחוז מרכז משטרת רמלה

תוכנית הסיור:

יציאה ממטה מחוז מרכז במשטרת רמלה ונסיעה לירושלים.  - 20:00

סיור רגלי בין מחנה יהודה לנחלאות. סיפורים בנושא סליחות, סיפור בתי כנסת ואנשים מיוחדים.  - 21:30

סיור בשכונת הבוכרים - סיור המתובל בסיפורים אודות העדה הבוכרית.  - 23:30

כניסה לבית הכנסת של הרב אלבז בשכונה הבוכרית.  - 24:00

נסיעה להר ציון  - 24:30

סיור ברובע היהודי בתוך הלילה, סיור גגות.  - 24:30

סיור ברובע היהודי עד הכותל המערבי - אתר התפילה הגדול והחשוב בירושלים ובעולם כולו, נצטרף לטקס הסליחות   - 02:00

ההמוני. בהמשך אפשרות לעבור דרך המאפיה ולהתכבד במאפים חמים

חזרה לאזור לנקודת היציאה.  - 04:00

כל הקודם זוכה!
הרב אשר מלמד
רכז דת ומורשת
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נפתלי לוי
 רכז גמלאים

צפון-דרום-ת"א

פעילות חורף לגמלאים
נפתלי לוי רכז גמלאים צפון, דרום, ת"א

כמידי שנה, מכינים תוכניות לפעילות של כל השנה. דבר שהוכיח את 
ולשדרג את הפעילות לגמלאים  זו אנו מתכוונים לשפר  עצמו. בשנה 

בחודשי סתיו וחורף.
לאחרונה קיימתי פגישות עבודה עם יושבי ראש הסניפים וחברי וועד 
זכו  כידוע  אשר  משק"  "כנפי  חברת  של  ורצוף  מלא  בשיתוף  הסניף 
במכרז למתן שירותי תיירות לאיפ"א ואירחו את המשתתפים במפגש.

ישבנו עם כל הסניף בנפרד ובנינו להם תוכניות עד חודש פברואר ועל 
פי רצון וועד הסניף. פעילות זאת נעשתה כבר כעת על מנת שהחברה 
אותם  ותסביר  בהקדם  הסניפים  לבקשות  מפורטות  תוכניות  תכין 
לסניפים, כדי שיהיה די זמן לאפשר לוועד הסניף להתארגן להפיץ ולידע 
את חברי הסניף בפעילות המתוכננות. עם בחירת התוכנית הרצויה 
חברת כנפי משק תשלח לבתי הגמלאים את הפלייר שיוכן עם פרטים 

מפורטים של ההצעות.
כל שנותר יהיה שהגמלאים ישתתפו בתוכניות המתאימות להם. ללא 
היענות להשתתף בפעילות, כל מאמציו של יו"ר הסניף ושלי ירד לטמיון 
ובעקיפין  המתוכננות  בפעילויות  מרבית  היענות  ביותר  חשוב  ולכן 

להנות מהתקציב העומד לרשות החברים בסניף.
הקדמת ההכנות לפעילות סתיו חורף כבר בימים אלו, מבטיח פעילות 
מועד  מבעוד  עצמם  להכין  הגמלאים  לכל  ותאפשר  מעניינת  ענפה 

לקראת ההשתתפות בפעילות המתוכננות.

נופש גמלאי איפ"א סניף כפר סבא-יולי 2008
כרמלה עזאני - יו"ר סניף גמלאי כפר-סבא
עמוס לוי - סגן יו"ר סניף גמלאי כפר-סבא

בתאריכים 8-10.07.08 יצאנו קבוצת גמלאי איפ"א סניף כפ"ס לנופש 
בן 3 ימים בכפר הנופש בראש הנקרה.

כהלכה  נוצל  בו  רגע  וכל  מאוד,  מוצלח  היה  הנופש 
למגוון פעילויות מהנות, מביקור וסיור מודרך באתרים 
לחברי  שאורגנו  וריקודים  שירה  בליווי  הווי  ערבי  ועד 

הסניף.
תודה רבה לכל השותפים לארגון המוצלח, בזכותכם 
זוכה הסניף לפעילות חברתית ותרבותית, למען גמלאי 

איפ"א כפר סבא.

הכרת תודה לגב' כרמלה עזאני-
יו"ר סניף גימלאי איפ"א כפר-סבא

רפ"ק שלמה לוי - גמלאי
השתתפתי ביחד עם רעייתי בנופש בראש הנקרה בין 

התאריכים 8-10 יולי 2008.
לעונג הוא לי לציין את הארגון המופתי של הגב' עזאני 
שכלל סיורים מודרכים ופעילויות שהנעימו את שהותנו 
כל  של  ביותר  הקטנים  לפרטים  הדאגה  את  במקום. 
אחד ואחד מהנופשים/ות, ואת יחסם של מפעילי אתר 

הנופש שטרחו ע"מ למלא את מבוקשינו.
על כך, ברצוני להודות לגב' כרמלה עזאני, ולסגנה מר 

עמוס לוי.
ישר כח לאיפ"א.

טיול גמלאי איפ"א סניף כפר סבא
שלום קעש"ה

כגמלאי איפ"א מפרדס חנה הצטרפתי לטיול בתאריך 
8.7.08 דרך המארגנת הגב' כרמלה עזאני עם אורחים 
נוספים, ברצוני להודות מכל הלב על היוזמה הברוכה 
להיפגש עם גמלאי המשטרה, דבר יפה ונפלא שמחיה 
ישכחו  שלא  וחוויות  זיכרונות  ומעלה  הנשמה  את 

במהרה, ונקווה לעוד מפגשים יפים כאלה.
כל  ובשם  בשמי  והערכתי  תודתי  נתונה  זאת  על 

הקבוצה תבורך מפי עליון.

ביקור חברים חולים
יהודה מאור יו"ר סניף עכו - נהרייה

לפני מספר ימים נודע לי באקראי כי חברנו שמילוביץ 
לאחר  חולים  בבית  מאושפז  נהרייה,  אברהם,תושב 

ניתוח. מיד צלצלתי אליו כדי לברר אם ניתן לבקר.
"שמילו" - הכינוי של אברהם, שמח מאד על הטלפון 
כדי  חולים  בבית  אותו  לבקר  נסעתי  יום  באותו  ועוד 
למסור לו בירכת "החלמה מהירה" מאיפ"א ואת השי 

של הארגון.
"שמילו" הודה לי מאד על הביקור ועל השי ובירך על 
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היותו שייך לארגון שהרעות בו היא מעל הכול.
אני יכול לציין כי הביקור גרם לי ספוק רב ובהזדמנות 
טובה  בריאות  הסניף  גמלאי  לכל  לאחל  אבקש  זו 

והשתתפות בכל אירועי הסניף.

שיר וברכה
גמלאי )פקד( ראובן מואטו 

גמלאי  סניף  יו"ר  עזאני  כרמלה  את  לברך  ברצוני 
בתאריך  הנקרא  לראש  הנופש  ארגון  על  כ"ס  איפ"א 
8-10/7/08 ואשר בפעילותה גילתה כושר רב בהפעלת 

אנשים וגיבוש הקבוצה.
במשך כל שהותנו בנופש חיוכה והתנהגותה השרתה 

על כולנו רוגע ושלווה במשך הנופש.
ולשם שינוי ברכה ותודה בשיר:
כשמילה יוצאת אל חלל האוויר

יש בכוחה משמעות רבה
אך מייד ניתן להרגיש אם יש כוונה

או כך סתם היא חלפה
וכאשר מילים נרשמות על דף

יש בהן יותר ממילה
יש בהם רגשות ומחשבה

תודה
היא מילה יפה והמשמעות שלה גדולה

או  נתן  אשר  לאדם  והערצה  אהבה  ערך  עם  מילה 
עשה

זאת המשמעות לתודה אז מכל הלב
תודה

ערב גיבוש גמלאי איפ"א בית שאן
אלקסלסי מרדכי/פולו יו"ר סניף איפ"א בית שאן

בתאריך 29/7/08 התקיים ערב גיבוש לגמלאי איפ"א 
סניף בית שאן במסעדת שיפודי הככר בית שאן.

וזמרת  לוי  נפתלי  מר  בנוכחותו  כיבד  אורחים.  גמלאי   67 השתתפו 

אורחת. נפתלי לוי הגיע מדרום הארץ ועקב השעה המאוחרת הוזמן 

ללון בביתו של חבר מבית שאן. כולנו מוקירים את המאמץ הגדול של 

רכז הגמלאים.

נופש בבורגס

אבו ריש מחמד יו"ר סניף גליל מערבי

חברי איפ"א מסניף גליל מערבי יצאו לנופש בעיר בורגס בבולגריה ביוני 

השנה. הנופש התקיים במלון פלאניטה בעיר בורגס. הקבוצה מנתה 

46 איש, רובם חברי איפ"א ובנות זוגם.

במלון קבלו אותנו יפה קבלת החדרים הייתה מהירה. במלון קבל אותנו 
נציג של חברת הנסיעות שדאג לכול צרכנו.

הסיור  בורגס  לעיר  הקבוצה  כול  עם  לסיור  יצאנו  שני  יום  למחרת 
היה מעניין והאנשים התרשמו לטובה. יום שלישי יצאנו לסיור כפרים 
באחד  והתארחנו  הבלקאן  להרי  נסענו  ישראלי.  מדריך  עם  במרוכז 
הכפרים לארוחת צהריים. האנשים נהנו מאוד מהאירוח הכפרי והסיור 

היה מאוד מעניין.
ווארנה מרחק 130 ק"ם. בקרנו  יצאנו במרוכז לסיור בעיר  יום רביעי 
למלון  נסענו  מכן  ולאחר  בשוק  קניות  עשו  האנשים  התורכי.  בשוק 

אינטרנשיונל לארוחת צהריים.
בקרנו בקזינו של המלון ואחר כך נסענו לטייל בחולות הזהב האנשים 

נהנו מאוד מהסיור בווארנה.
 יו"ר הסניף, מוטי אלקסלסי, רעיתו, נפתלי לוי

ונחום שוחט סגן ראש הסניף
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מה שהיה ומה שיהיה רשמים משנתיים כחבר 
נשיאות

יוסי לביא רכז גמלאים ירושלים-מרכז-ש"י
ביטוי מעשי  אלא  השיר  מילות  רק  לא  אלו  הדרך"  קלה  לא  קלה  "לא 

לפעילות כחבר נשיאות בשנתיים שחלפו.
לא קלה היתה הדרך ובקושי הגענו למחציתה והיד עוד נטויה כי לפנינו 

עוד שנתיים של פעילות.
לא קלה הדרך כי פעמים רבות מצאתי את עצמי נלחם בישיבות נשיאות 
על דרך חדשה שאני מאמין בה ושיש בה בכדי לשפר את תדמית הארגון 
ואומנם  להיפך.  ולא  דרך שבו הנשיאות תגיע לשטח  בקרב החברים. 
מצאתי את עצמי מבקר את יו"ר הסניפים בכל מקום ומנסה להיות אוזן 

קשבת וצינור מקשר בין הנעשה בשטח לשולחן הנשיאות.
הרגלים,  להם  השתרשו  הנוכחית  לקדנציה  עד  כי  הדרך  קלה  לא 
בשטח  הנעשה  בין  נתק  לצערי  שיצרו  חשיבה  ודפוסי  התנהגויות 

להנהלה. )זוכרים את אחוז ההשתתפות בבחירות האחרונות??(
היה ועדיין קשה להטות את מדיניות הארגון לכך שאנו חברי הנשיאות 

הננו שליחי החברים ומשרתיהם ולא להיפך.
נכון הוא שישנם מפגשי עבודה סדירים בין מפקדי המחוזות והמרחבים 
לבין נציגות איפ"א שכמטרתה לגרום לשיתוף פעולה הדוק יותר בין שני 
הארגונים, אולם עדיין לא נחה דעתי כלל וכלל מחוסר הידוק הקשר בין 

הפעילים בסניפים לחברי הנשיאות.
כנציג הגמלאים בשטח אני עושה את המיטב לטפח את פעילות סניפי 
הגמלאים אך מאידך אני חש ומבחין בעיניים כלות איך סניפי השוטרים 
השוטר  בעיני  איפ"א  תדמית  וכיצד  כראוי  מתפקדים  אינם  הסדירים 

הסדיר עדיין לוקה בחסר.
חסרה בנשיאות פונקציה של "קצין קישור" לסניפי הסדירים אשר יהווה 

להם כתובת לכל פנייה וגורם מייעץ ומעודד לפעילותם.
לא קלה הדרך כיוון שבנושא זה יש עוד הרבה מה לעשות שטרם נעשה 
להידוק  אפשרי  פורם  בכל  ונשנית  החוזרת  שקריאתי  היא  ותקוותי 

הקשרים בין הסניפים לנשיאות תמצא ביטוי הולם בהמשך.
לא קלה הדרך גם בנושא שינוי התקנון שכידוע לכם אני נלחם לשנותו עוד 
משנת 2005 בתפקידי כיו"ר סניף שוטרי ירושלים שכבר אז החתמתי 
כמתחייב בתקנון רוב של יו"ר סניפים ולדרוש מהנשיאות לעשות סוף 
סוף לשינוי סעיפים כאלה ואחרים אשר מגבילים ומצמצמים לעיתים 

גם סותרים האחד את השני.
לשמחתי פועלת מזה תקופת מה ועדה שאני חבר בה ועושה לשינוי 
את  לייעל  ובכך  מהעבר  ומסקנות  לקחים  סמך  על  התקנון  סעיפי 
מנגנון  עבודת  איכות  לשדרוג  בעקבותיה  שתוביל  הנוהלית  העבודה 

הארגון על ועדותיו השונות לטובת החברים.
לא קלה הדרך גם בכל הקשור ליציאת משלחות לחו"ל, ראוי לציין לשבח 
את השקיפות וההגינות של בחירת החברים למשלחות אולם בחירת 
יו"ר/סגנים למשלחות אלה עדיין לוקה בחסר ונכון להיום לא נערך דיון 

מעמיק ויסודי לבחירת בעלי התפקידים.
בימים אלה העברתי להחלטת הנשיאות שינוי ועדכון נוהלי קשרי חוץ 

כשהדגש הוא על יציאת בעלי תפקידים כיו"ר, סגנים 
ואיזון  מחד,  יסודי  ומיון  בדיקה  לאחר  ומתורגמנים 
למשלחות  נשיאות  חברי  של  השתתפותם  בין  נכון 
בהתנדבות  המתמיד  עסוקם  בשל  לצאת  )שזכותם 
מוגבלת  להיות  חייבת  יציאתם  אך  נשיאות  כחברי 
לפעם אחת בלבד לקדנציה( לבין יציאתם של מפקדי 
ופעילי השטח הראויים לכך בשל מעורבותם החיובית 
משוכנע  אני  מאידך,  לארגון  ופעילותם  יוזמתם 
ויופקו  יפתרו  הדברים  הדרך  של  השנייה  שבמחצית 

הלקחים המתאימים.
הסניפים  ליו"ר  בהקצאת משרד  גם  הדרך  קלה  לא 
האחראים על הגמלאים שהרי אין הם יכולים לעבוד 
השי  את  לקבל  יכולים  לא  הסניף  וחברי  מביתם 
יו"ר  השנתי או כרטיסים לארועי תרבות מביתו של 

הסניף.
סוגייה  לפתרון  רבות  גמלאים  סניפי  באותם  עשיתי 
זו אך גם כאן הדרך עדיין ארוכה ונכון לעכשיו מצאנו 

פתרונות זמניים לכמה סניפים בלבד.
ורווחה  תרבות  ספורט,  בנושאי  גם  הדרך  קלה  לא 
בכמות  אלה  נושאים  להביא  הנשיאות  שחובת 
מקרב  לרכזים  השבחים  ולצד  ראוייה,  ובאיכות 
נפרד  בלתי  כחלק  עצמי  את  רואה  אני  הנשיאות 
רבות  ומסייע  אלה  בנושאים  במלאכה  מהעושים 
כי  לציין  ראוי  והרווחה  התרבות  הספורט,  לקידום 
נושאים אלה תופסים תאוצה ומעלים את קרנה של 

איפ"א בקרב השוטרים.
הנשיאות  חברי  כלל  של  למאמץ  מלא  שותף  אני 
אתה  משק"  "כנפי  הנסיעות  שחברת  לדאוג 
מגוון  מבחינת  המיטב  את  בהסכם תעשה  חברנו 
חברי  מול  החברה  ואמינות  עלותם,  האירועים, 
משותפים  מפגשים  ניזום  החודש  ובמהלך  איפ"א 
לייעל  מנת  על  החברה  לנציגי  הסניפים  יו"ר  בין 
את שיתוף הפעולה לטובת החבר המעוניין לקבל 

שרותי נופש ובילוי.
חברים יקרים! לא קלה הדרך כי רק חלק מתוך היעדים 
שקבעתי לעצמי עם בחירתי לנשיאות ושאותם הבטחתי 

לכם כי אפעל להשגתם בוצעו הלכה למעשה.
יותר  וקשובה  יותר  יעילה  יותר,  טובה  היום  איפ"א 
מחוייב  ואני  ארוכה  עוד  הדרך  אולם  בשטח  לחברים 
חברי  עם  יחד  ולפעול  להמשיך  שנותרו  בשנתיים 
להמשך תנופת העשייה ושדרוג איכות השירות לחבר. 

זו דרכי ובכך אתמקד.
בברכת שנה טובה, שנת המשך עשייה ופעילות והידוק 

הקשרים בין הארגון לחבר.

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י
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יום הולדת שמח לחברי איפ"א 
ירושלים

יוסי לביא - חבר נשיאות ורכז גמלאים
סניפי איפ"א ירושלים הכוללים מספר סניפים ברחבי 
העיר ובפרברים התארגנו ליוזמה נאה ולפיו כל חבר 
בהגיע יום הולדתו מקבל ישירות לביתו שי צנוע כאות 
הוקרה. בשנה זו קבלו ועדיין מקבלים החברים שעון יד 

בליווי ברכה אישית של יו"ר הסניף לו הם שייכים.
במשרדי איפ"א התקבלו מספר רב של מכתבי תודה 
וטלפונים רבים מחברים נרגשים אשר הודו לאיפ"א על 

היוזמה המבורכת.
מצאתי לנכון להתקשר אישית למספר חברים אשר קבלו 
שי זה ואלה הביעו בפני את תודתם על המחווה הנאה 

והביעו את תקוותם כי מסורת זו תימשך גם בעתיד.
ראוי לציין את יוזמתם של יו"ר סניף גמלאי ירושלים דרום 
מר אבי ששון ויוזמתו הברוכה של מר דוד רווה יו"ר סניף 

מבשרת ירושלים בהוצאה לפועל של יוזמה זו.
שנשלחו  התודה  ממכתבי  רבים  מתוך  אחד  מצ"ב 

להנהלת איפ"א
שלום רב,

שמי אבי נחמיה, נכד לגימלאי משטרת ישראל.
וסיים  עשורים,  כשני  ישראל  במשטרת  שירת  סבי 

את שרותו בשנת 1984.
לאחרונה חגג סבי יום הולדת 81, שבמהלכה קיבל 
ומכתב  שעון  השוטרים  גימלאי  מארגון  מתנה  סבי 

ברכה המברך אותו ליום הולדתו.
ברצוני לחזק את ידכם על היוזמה הברוכה ועל תשומת 
לגימלאכם, סבי חש  נותנים  וההקדשה שאתם  הלב 
תחושת גאווה והוקרה על כך שהארגון שאהב כל כך 

נותן ו"זוכר אותו" כלשונו כול שנה בשנה.
בשמי ובשם משפחתי אני מעוניין להודות לכם ולחזק 

את ידכם על השירותים ובעיקר על תשומת לבם.
אבי

"אור לנזקק" – ועדת רווחה
יוסי לביא רכז גמלאים

ושביתת  העוני,  מצוקת  בצל  אלה  בימים  דווקא  ראוי 
פעילות  את  נס  על  להעלות  הסוציאליים  העובדים 

וועדת הרווחה באיפ"א.
בכותרות  נמצאת  לא  הדברים  שמטבע  זו  ועדה 

ושפעילותה נעשית בצנעה ראויה לכל שבח.
אני  מלמד  הרב  בראשית  רווחה  בועדת  פעיל  כחבר 
ולעיתים  "דכאוני"  במצב  בה  דיון  אחרי  עצמי  מוצא 

במצב בלתי אפשרי.

הועדה בתקציב המצומצם שבה מחליטה על סיוע כספי הנועד בדרך 
סיפורים  הועדה  שולחן  על  רפואי,  מכשיר  או  תרופות  לרכישת  כלל 
קורעי לב ומרגשים במיוחד על חברי איפ"א שנפלו למשכב ושכל כספם 
מוקצה לפתרון בעייתם הרפואית ואז הם נשארים בחוסר כל ולעיתים 

על סף פת לחם.
לעיתים מדובר בשוטרים המוכרים לנו כטובים שבטובים שביום אחד 

חרב עולמם וכל סיוע כספי עשוי לסייע להם.
ההתלבטות היא קשה, והקושי להחליט כמה יוענק לחולה זה ועד כמה 
הסיוע יהיה על חשבון החולה האחר גדול, אך לעיתים גם אנו חשים 
שהחלים  מאדם  תודה  מכתב  מקבלים  מה  תקופת  שכעבור  סיפוק 
ממחלתו ומתפקד ככולם או חלילה מחבר שהלך לעולמו אך משפחתו 

לא שוכחת להעביר דברי תודה גם בעת צרה.
ולעיתים  הרווחה  מקצינות  ישירות  פניות  מקבלים  אנו  לעיתים 

מהמפקדים הישירים.
לא תמיד נעים לבקש עזרה, אך איפ"א מעצם קיומו, מיועד גם לענות 

על צרכים מיוחדים כאלה.
זו ואם אתם  זו היא לעדכן אתכם החברים, באפשרות  מטרת כתבה 
מכירים חברים עם מצוקה רפואית קשה )ולא מצוקה כלכלית שאינה 
קשורה למצבם הבריאותי( אנא צרו קשר עם מזכירות איפ"א והועדה 

תעשה להקלת סבלם של אותם נזקקים.

פעילות סניפי ירושלים רבתי
יוסי לביא רכז גמלאים

כמנהג של קבע אנו מקיימים מפגשים קבועים בין יו"ר הסניפים באזור 
ירושלים וביני כחבר נשיאות ונציגם בנשיאות. מפגשים אלה נערכים על 

ידי גם בשאר הסניפים עליהם אני מופקד.
פעילויות  ולשדרג  בכלל  הסניפים  יו"ר  בין  הקשר  את  להדק  המגמה 

ואומנם מצאנו בסניפים אלה פעילות מגוונת ועשירה.
סניף הגמלאים ירושלים/מרכז המנוהל ע"י מאיר כהן ממשיך במסורת 
משרד  שלרשותם  והעובדה  ובחו"ל  בארץ  טיולים  ארגון  של  החיובית 

פעיל מסייעת בכך.
סניף מבשרת ציון של דוד רווה וסניף גמלאי ירושלים דרום אמצו את 
שיטת משלוח שי תקופתי לביתו של החבר והייחודיות של יו"ר דרום 
שי  לביתו  מקבל  הולדתו  ליום  המגיע  חבר  שכל  בכך  הוא  ששון  אבי 

בצמוד לברכה אישית.
אליהם  הגיע  שהשי  רבים  חברים  של  התרגשותם  את  לציין  מיותר 
בהפתעה מוחלטת )אפילו הם עצמם שכחו את יום הולדתם( ובאמת 

מכתבי התודה המרגשים שלהם נשלחו גם אלי וגם למנכ"ל הארגון.
גם שולה כהן יו"ר שוטרי מטא"ר עושה פעילויות לשמירת הקשר בינה 
לבין החברים וכידוע זה לא קל מאחר ושולה פרשה לאחרונה לגמלאות 

אך דואגת לרווחתם של השוטרים הסדירים.
אנו עושים מאמץ להקצות משרד לשולה בין כותלי מטא"ר.

עוזרו שלום מוחה  יחד עם  ירושלים הסדירים  יו"ר סניף שוטרי  עופר 
סיימו לאחרונה חלוקת שעון איפ"א כשי לשוטרים לרגל יום ירושלים, 

וממשיכים בגיוס שוטרים חדשים לארגון.
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ראויים לציון מיוחד פעילי סניף בית שמש ובראשם דוד לוי ועוזריו דני 
ויעקב אשר משמרים ומשדרגים את פעילות המועדון המקומי שכידוע 
הינו המועדון היחידי שאינו קשור לאיגוד הגמלאים אך לאחרונה צרפנו 

את חבריו כשותפים מלאים לפעילות במועדון.
פעילות יפה נעשתה במועדון בל"ג בעומר ובהתאם למדיניות איפ"א – 
)בעיקר לאחר הפגישה שהיתה לי עם נשיא איגוד הגמלאים יחד מנכ"ל 
איפ"א( נעשה מאמץ משותף לשלב את כל חברי האיגוד במועדון אשר 

ישמש את כולם.
כל פעילי הארגון באיזור נרתמים בימים אלה "להרים" ברמה הגבוהה 
האומה  בבנייני   3.9.08 ג'  ביום  שיתקיים  המרכזי  הארוע  את  ביותר 
המרכזי  השנתי  לנשף  נערכים  וכבר  האומנים  מיטב  בהשתתפות 
הנערך מדי סוף שנה, ומבטיחים הפעם הוא יהיה גדול יותר, מרשים 

יותר ומהנה יותר.
איכות  על  מצביעה  רבתי  ירושלים  באיזור  איפ"א  חברי  כמות  אכן 

הפעילות וההשקעה של פעיליה כן ירבו.
כחבר נשיאות וכנציג איזור ירושלים בה אני שותף לפעילות מבורכת 
זו ומברך את כל הפעילים והחברים בברכת עלו והצליחו בו "כי מציון 

תצא תורה".

הקמת מועדון-גמלאי משטרה שב"ס ומג"ב 
סניף איפ"א בית שמש והסביבה

דוד לוי יו"ר סניף גמלאי איפ"א בית שמש והסביבה
לרווחת  לדאוג  למטרה  לו  שם  הבינלאומי,  השוטרים  ארגון  איפ"א 

השוטרים והמתנדבים הנמצאים בגמלאות.
כיום איפ"א מונה כ-24,000 חברים בכל הארץ. מועדון זה הוקם בכדי 
החלל  את  ולמלא  הפנאי  בשעות  חברתית  לגמלאים תעסוקה  לספק 

שנוצר בחייהם לאחר סיום השירות והיציאה לפנסיה.
יוזמה ברוכה זו החלה ע"י יושב ראש סניף איפ"א בית שמש מר לוי דוד 

אשר נבחר בבחירות ארציות.
מר לוי בחר לו למזכיר סניף בית שמש את מר דני עזרן ואת יעקב שושן 

כרכז וגזבר הסניף, הפועלים למען קהילת הגמלאים בהתנדבות.

יו"ר הסניף פנה  לוי דוד  במסגרת הקמת הסניף מר 
ראש  בניהם  בהקמתו  שיעזרו  בכדי  שונים  לגורמים 
העיר מר דניאל וקנין אשר נתן את ברכתו ומכאן הדרך 
הייתה קצרה בעזרתו האדיבה של מנכ"ל המתנ"סים 
לשעבר מר הוד גדנקר וגב' ציפי רכזת הגמלאים אשר 

ברוחב לב פתחה לנו את שערי המתנ"ס.
הגב' ענת קדוש מנהלת מתנ"ס פסגות השבע שלא 
מחסירה דבר ובשיתוף פעולה פורה זכינו לקבל מועדון 

מאובזר וממוזג.
יו"ר  בנוסף ברצוני לציין לשבח את מר מאיר בלעיש 
המתנ"סים בבית שמש אשר נתן את ברכתו הלבבית 

ומציע את עזרתו בכל עת.
נשיאות  בנוכחות  כנסים  שני  נערכו  חנוכה  מאז ערב 
איפ"א ומנכ"ל איפ"א שבמקור הוא תושב המקום. מר 
של  בקידומו  ומסייע  רב,  בחום  תמך  אשר  אילוז  דוד 
המועדון ולתפעולו אשר מספק לחבריו מידי יום ביומו 
משחקי חברה, שירותי משרד, מטבחון מאובזר מקרר 
חדש, שתייה קלה וחמה, טלוויזיה גדולה ומכשירי וידאו 

ו-D.V.D וכמו כן סבסוד לטיולים.
לפני כמספר שבועות יצאנו לטיול בצפון הארץ לקברי 
צדיקים, כולל ארוחת צהריים-ההיענות הייתה תפוסה 

מלאה מעל כ-60 חברים.
בל"ג בעומר התקיימה מסיבת רבת משתתפים שכללה 

בשרים על האש עם מוזיקה טובה עד אור הבוקר.
בעתיד מתוכנן לנו לצאת לנופש אך טרם נקבע תאריך- 

תלוי בכמות הנרשמים.
ובביקור  שי  לקבלת  לחולים  דאגה  שאיפ"א  לציין  יש 
דואג  הצוות  כן  כמו  בביתם,  בית שמש  איפ"א  חברי 

לשלוח איגרות ברכה לימי ההולדת של החברים.
המועדון פתוח במתנ"ס פסגות השבע משעה 9:00 
עד 13:00 כל יום ובימי שלישי גם אחה"צ 16:00 ועד 
מועדון  כחברי  להצטרף  המעוניינים  חברים   .20:00

יפנו לסניף בטל' 02-9992738.
בנימה חיובית זו ברצוננו להודות מקרב לב לכל המסייעים 
ולסייע להצלחתו  לעזור  ומעבר בכדי  אשר עושים מעל 

של המועדון, נשמח לשיתוף פעולה גם בהמשך.
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נשף לגמלאי גליל עליון
פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון

ראביה  אל  באולם  עליון  גליל  לגמלאי  נשף  נערך   4/3/08 בתאריך 
במעליא.

והוא  השוטרים )בעת ההיא(, אשר היה אורח הכבוד 
כיבד אותנו בנוכחותו.

הנשיאות  חברי  בנוכחותם  אותנו  כבדו  כן  כמו 
נאסראלדין ורעייתו וענת ביבר.

ואני רוצה להודות מקרב לב לחברת הנשיאות גל שרון 
על תרומתה הנדיבה של המתנות.

בהכנת  עזרתו  על  לו  מודים  אנו  נאסראלדין  לחברי 
הלוגיסטיקה לאירוע ובחלוקת המתנות בכניסה באולם 

על ידו ורעייתו.
ולאחר דברי הברכה שלי סיכום הפעילות שהייתה לי 
אוכל  בסניף בשנת 2007 התחיל האירוע עם הגשת 

כיד המלך מכל טוב.
האירוע נמשך עד השעה 21:00 ובסיום נפרדנו בתקווה 

להמשך אירועים בסניף.

איחולי הצלחה לתפקיד החדש של 
מר נאש נימת

פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון
כיו"ר  החדש  בתפקידך  הצלחה  לך  לאחל  רוצה  אני 
הסניף הצ'רקסי ואני שמח על כך שהוקם סניף צ'רקסי 

שאחד את הישובים רחנייה, וכפר קמא.
רחנייה  מהישוב  להיפרד  קשה  לי  שהיה  למרות 
ואשר בכל התקופה  שראיתי בו את הבית השני שלי 
הייתי אחראי עליו השתתפתי ברוב האירועים בישוב, 
מנגד  אבל  עצובים,  גם  ולצערי  משמחים  אירועים 
עיני עמד את טיפוחה ועתידה של העדה הצ'רקסית 
ביחד ואני מאחל לחברי נאש שיגבש ויטפח את העדה 
הצ'רקסית וייתן מניסיונו האישי במשך תקופת שנותיו 

לטובת הגמלאים.
שלי  החברים  לשני  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
פאדל וכרים אבזך על הקשר החם שהיה בינינו ומאחל 

להם הצלחה והבית שלי יהיה תמיד פתוח בפניכם.

עולים על דרך המלך בסניף גמלאי 
ירושלים דרום

יוני בוטבול )סנ"צ בדימוס(
גמלאי  סניף  בפעילות  חיובי  שינוי  לראות  שמח  אני 

ירושלים דרום, בראשותו של מר אבי ששון.
מיום כניסתו לתפקיד אני חש באכפתיות וברצון שלו 

לקדם נושאים לרווחת גמלאי הסניף.
באתי  שלא  בעת  אלי  אישית  בפניה  הן  זאת  ראיתי 
בא  ביוזמתו  והוא  חנוכה  לחג  התשורה  לקבל  לסניף 
נוהל  בהנהגת  וכן  השי  למסירת  עבודתי  למקום  אלי 

חדש של שליחת ברכה ליום הולדתי וצירוף מתנה.

לאחר התכנסות הגמלאים בשעה 18:00 מהישובים, חורפש, רחניה, 
סמיע, וכסרא באולם. באירוע השתתפו 70 גמלאים פתח את הערב 
קרנות  ונשיא  לשעבר  את"ל  ראש  פארס  חוסין  ניצב  ברכה  בדברי 
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איני רואה זאת כדבר המובן מאליו, ההתנדבות למען 
מטרות חברתיות ורווחיות של גמלאי הארגון הינה ערך 
בעל חשיבות עליונה וכל כך יבורכו מר אבי ששון וכל 

פעילי ארגון איפ"א.

הוקרה ותודה למר אבי ששון יו"ר 
סניף איפ"א ירושלים דרום

ברוך אברס )מפקח בדימוס(
אני חבר איפ"א מאז שנת 1966 בגלל אופי התפקיד 
בו שירתתי נבצר ממני להנות מההטבות, טיולים, וכו' 

במסגרת איפ"א עד שפרשתי לגמלאות.
קצת  הכניס  ששון  אבי  שמר  להכריז  שמח  אני  היום 
חיים למושג איפ"א ע"י דאגה אישית לכל חבר סיוע, 
וייעוץ, בהמון נושאים, תורם מזמנו על מנת לרצות את 
החברים, ברצוני לציין את פועלו בנושא ימי ההולדת 
אין לכם מושג מה עושה ברכה קטנה עם שי קטן ליום 

ההולדת על כך תבוא עליו הברכה.
יישר כח.

סיוע לחבר במצוקה
פישר שלמה

ואני גמלאי משטרה וחבר באיפ"א  שמי שלמה פישר 
מזה שנים רבות.

בבית  ואושפז  אריק  בני  חלה  חודשים  מספר  לפני 
שישה  של  אשפוז  לאחר  שבע  באר  סורוקה  החולים 

שבועות, בני אריק ז"ל נפטר מחיידק אלים.
כתוצאה מאשפוז ממושך נקלענו אני ורעייתי להוצאות 
כספיות גבוהות ולאחר הפטירה להוצאה עבור מצבה 
לבני ז"ל. אני פניתי אליכם בסיוע חד פעמי ואתם מיד 
יצאתם לעזרתי והראתם שאתם חברים אמיתיים ויש 

על מי לסמוך בעת צרה.
בשמי ובשם משפחתי אני רוצה להודות לכם על הסיוע 

שהענקתם לי תודה על הכל.

כנס לוחמי וסגל פלוגה ז'
אלקסלסי מרדכי בשם יוצאי מג"ב פלוגה ז'

מי  לכל  מהעיניים,  לכם  זורחת  טוב  של  הילה 
להישען  צריך  אם  הידיים,  שתי  את  מושיטים  שזקוק 
מציעים שתי כתפיים וכשמבקשים אך מעט, נותנים 

שבעתיים.
תודה על הנדיבות ותודה על הושטת היד, על היחס 
וסגל  לוחמי  כנס  להצלחת  שהביא  והאוהב,  המבין 

מג"ב פלוגה ז' לדורותיה.

טיול גמלאי גליל עליון לאילת
פארס עאדל יו"ר סניף איפ"א גליל עליון

בתאריך 27/4/08 נערך טיול גמלאי גליל עליון לאילת למלון קיסר.
ירקא  כסרא,  סמיע,  חורפש,  מהישובים  גמלאים   53 השתתפו  בטיול 

ותרשיחא.

במשך שהותינו במלון דאגתי להנעים את זמנם בפעילויות השונות כגון: 
מצפה תת ימי, עיר המלאכים, שיט בים סוף, ועיר הסרטים הקטנה.

ותקווה  אושר  מלאים  הביתה  חזרנו  ימים  הארבעה  של  הטיול  בסיום 
בצפייה לעוד אירוע במסגרת הסניף.

ערב יחידה במחוז ירושלים
אהרון וקנין

הסיוע  על  י-ם  מחוז  את"ל  שוטרי  כל  ובשם  בשמי  להודות  ברצוני 
שהוענק לנו להקמת ערב יחידה.

הוכחתם שאין דבר העומד בפני הרצון ובהיכרותי את איפ"א לא היה לי 
ספק שתעשו כל מאמץ על מנת לסייע לשוטרים ליהנות בערב יחידה 

זה.
טוב שיש אנשים כאלה שאוהבים לתת את הלב והנשמה.
תמשיכו בדרך זו להעניק לשוטרים קצת שמחה ואהבה.

יחס חם
שרביט שלמה מעלות תרשיחא

ברצוני להסב את תשומת לבך לכך שהבוקר לאחר שפניתי למר אבו-
ריש מוחמד, יו"ר סניף איפ"א גליל מערבי, בבעיה מאחר שלא קיבלתי 
שי. מאותו רגע עד לקבלת התשובה מענת לא הפסיק מלעדכן אותי 

ובסופו של דבר הבעיה נפתרה.
התייחסות  ועל  שלו  הלב  תשומת  על  ותודה  הערכה  להביע  ברצוני 

לחברי איפ"א.
ועדכן  פקסים  שלח  פעמים,  מספר  התקשר  זה  קטן  במקרה  ואפילו 

אותי.
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ברכות מאיגוד הגמלאים

משפחותיכם  בני  ואת  אתכם  מברכים  ההנהלה  וחברי  האיגוד  נשיא 
בשנה טובה,שנת בריאות, אושר ונחת.

גימלאי  שהם  וחברות  חברים  כ-10,800  כיום  בתוכו  מאגד  האיגוד 
רווחה לחבריו, שירותים  נותן שירותי  ושב"ס. האיגוד  ישראל  משטרת 
שלדעת ההנהלה מעשירים את אפשרויות הבילוי ומפגשי החברה של 
באיגוד  מהנעשה  אתכם  לעדכן  שמחים  אנו  זו  בהזדמנות  החברים. 

במהלך שנת 2008.

מפעילויות האיגוד

נופשונים מסובסדים
נערכו נופשונים בני 3-4 ימים באילת, ים המלח וטבריה, במלונות של 
5 כוכבים בסבסוד האיגוד, קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים, כאשר 

המכרזים לנופשונים אלו נעשו על ידי קרנות השוטרים.

ימי כיף מסובסדים
נערכו טיולים יומיים וטיולי מורשת מסובסדים על ידי האיגוד וקרנות 
השוטרים באתרי הארץ, לפי קביעת הסניפים ובמחיר שווה לכל נפש.

נשפים מסובסדים
נשף סניף )סניף מקביל למרחב( מתוכננים באולמות בעלי רמה עם 
תכניות אמנותיות. קיום הנשפים השנתיים בארגון למופת של הסניפים 

ומסובסדים על ידי האיגוד וקרנות השוטרים.

פעילויות נוספות
עצמאי  באופן  והמועדונים  הסניפים  בנוסף מארגנים 

טיולים וימי כיף במהלך כל השנה.

טקס הגבורות
הנהלת האיגוד מארגנת אחת לשנה טקס שבו מוענקים 

מגן וקלף לכל גימלאי בהגיעו לגיל גבורות )גיל 80(, 

הגימלאי מוזמן עם משפחתו וטקס זה מהווה מפגש 

נוסטלגי והבעת הערכה לבעלי השמחה.

מועדונים

לאיגוד 35 מועדונים ברחבי הארץ, בהם נפגשים מאות 

חברים לשמיעת הרצאות,

חוגים ולמשחקי חברה,הפעילויות מתקיימות עד 3-4 

ימים בשבוע.

וקרנות  האיגוד  ידי  על  מסובסדים  המועדונים  כל 

השוטרים וכל חבר משלם

עד-. 15 ₪ לחודש כדמי חבר למועדון.

בשנת 2007 נפתחו 5 מועדונים ו-3 נוספים נמצאים 

בשלבי הקמה בשנה זו.

ם י א ל מ ג ה ד  ו ג י א

יעקב עטר
נשיא איגוד הגמלאים
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שי פסח

שי  לחברים  האיגוד  העניק  הנ"ל,  לפעילויות  בנוסף 
לפסח בסכום של 250 ₪ אשר ערכו בקניות ברשתות 

כ-320 ₪.

מענקי מצוקה רפואיים בלבד

מצוקה  מענקי  לתת  יכולתו  כמיטב  עושה  האיגוד 
וזאת   ₪  3000 סכום  פעמיים,עד  חד  רפואיים, 
במקרים יוצאי דופן של בעיות רפואיות אשר יוצרות 
מצוקה כלכלית קשה עקב רכישת עזרים רפואיים, 
תרופות  רכישת  ו-או  גבוהה  בעלות  שיניים  טיפולי 
שהבקשה  לאחר  זאת  וכל  הבריאות  בסל  שאינן 
והמלצת  לה  המצורפים  תומכים  מסמכים  כולל 
הנהלת  ידי  על  ואישור  בדיקה  עוברים  הסניף,  יו"ר 

האיגוד.

פעילות משפטית

האיגוד מהווה שותף חשוב בייצוג הגמלאים בנושאים 
משפטיים הקשורים לפנסיה, בסיוע למאבק להסרת 
איפ"א,  שותפים  זה  במאבק  הכלכליות.  הגזירות 
ונשות  הסוהרים  האיגוד,קרנות  השוטרים,  קרנות 

השוטרים.
שחלו  השינויים  בדבר  הוא  שנדונים  הנושאים  אחד 

בחוק בשנת 2004 בנושא גיל הפרישה והמיסוי.

ייעוץ משפטי

ניתן לקבל ייעוץ משפטי טלפוני ראשוני חינם על ידי 
היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד אהרון רביד בימי שלישי 

ורביעי בשעות 0900-1200 בטלפון 03-6295554

מיחשוב ואינטרנט

מערכות מיחשוב התקציב ורשימת החברים שודרגה, 
שלו  שהכתובת  באינטרנט  לאיגוד  חדש  אתר  הוקם 

www.aigod.co.il - הינה
 כמו כן קיים דואר אלקטרוני לאיגוד שהכתובת שלו הינה

aigod@bezeqint.net

בקרות

במהלך השנה בוצעו ביקורות על ידי מבקרת האיגוד עו"ד 

פורת לאה בכל הסניפים והמועדונים ברחבי הארץ.

תקציב האיגוד

לאיגוד אין כל תקציב מלבד מס החבר החודשי שהינו - 35 ₪ לחודש, 
הפעילות הענפה מתאפשרת הודות לסיוע הרב שניתן לאיגוד על ידי 
ליזרוביץ  ישעיהו  גימ'  ניצב  של  ישירה  במעורבות  השוטרים  קרנות 
וצוות עובדיו המסורים, הסיוע מתבטא בסבסוד נופשונים, ימי הכיף, 
יום הגמלאי, טיולי מורשת, שי לחולים והיסעים לכל פעילויות האיגוד, 

ובמיוחד בהקמת המועדונים, ציודם ותשלום עבור מרצים וחוגים.

שיתוף פעולה עם איפ"א

הודק שיתוף הפעולה עם איפ"א ישראל לרווחת הגימלאים ונשיא האיגוד 
שהוזמן להשתתף בישיבת נשיאות איפ"א יצא מעודד מהפגישה ואינו 
מפסיק להעלות בפני כל פורום את הצורך בשיתוף הפעולה בין שני 
האירגונים ועל כך תודתנו למר יעקב טרנר-נשיא איפ"א ישראל ולמנכ"ל 

איפ"א- דוד אילוז.
בפגישה נוספת עם נשיא איפ"א ומנכ"ל איפ"א עם נשיא האיגוד ומנכ"ל 
האיגוד סוכם על השתתפות קבועה בישיבות ההנהלה של נציגים משני 

האירגונים.

תודות

מזכ"ל  פטוקה,  אברהם  נשיא  מ.מ  האיגוד,  הנהלת  וחברי  הנשיא 
יהודה פיישטר, גזבר צבי סבסטיאן ונשיא הכבוד יעקב חביב מבקשים 
לציין לטובה את מסירותם לתפקיד של היועץ המשפטי של האיגוד- 
שרעבי,  חיים   - האיגוד  מנכ"ל  כוכבי,  עמרם  רו"ח  רביד,  אהרון  עו"ד 
המבקרת - עו"ד לאה פורת, המזכירה הנפלאה מאירה פנחסי ובמיוחד 
המתנדבים המסורים דב סלע ואברהם קדם, ואחרונים חביבים יושבי 

ראש הסניפים, חברי מועצות הסניפים ומנהלי המועדונים והגזברים.
הבחירות  מאז  הדרך  כל  לאורך  הפעולה  השיתוף  על  לכולם  תודתינו 

האחרונות.
בברכת שנה טובה

דוד עטר
נשיא האיגוד

וחברי ההנהלה
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שוטרים כותבים

ד"ר ערן ישראל
הפעם הגיע אלי ספר שלא שוטר כתב, אלא 

ילדיו ונכדיו, לאחר מותו.
הגבול  במשמר  רב"ש  היה  ז"ל  שוסטר  צבי 
הספר:  שוטרת.  הייתה   , מרים  ואלמנתו, 
"חיכיתי לך אמא", נכתב לקראת יום השואה 
האחרון והוא מגולל את סיפורו של צבי שנולד 
היה  צבי  בגליציה המזרחית.  קוזובה,  בעיירה 
בין אחרוני הגטו במקום והוברח על ידי אימו, 
היה  צבי  הגטו.  לחיסול  האחרונות  בשעות 
יזכה  כי  לו  שהובטח   ,12 בן  ילד  עת  באותה 
לראות במהרה את אימו ואחותו, לא כך קרה. 
הוא מצא מחסה אצל אישה פולניה שהסתירה 
חודשים   14 במשך  גדול,  אישי  בסיכון  אותו, 

ם י מ ו א ת ט  ק י י ו ר פ
פרוייקט "תאומים" של הטלוויזיה הבלגית

הטלוויזיה הבלגית מכינה תוכנית דוקומנטארית המתעתדת להשיב על 
השאלה, מה היה קורה באם אדם מסוים היה נולד למציאות ומדינה 
אחרת. בתוכנית הבינלאומית יצולמו ילידי אותו תאריך ממדינות שונות 
ויציגו את האנשים ה"תאומים". הטלוויזיה הבלגית פנתה לאיפ"א ישראל, 
לאחר שפנתה למזכירות העולמית. כל מי שנולד באחד מהתאריכים 
עולם,  חובקת  טלוויזיה  בתוכנית  להשתתף  ומוכן  למטה,  המצוינים 
כתובת  כולל  מפורטים,  פרטים  להעביר  נא  מצולם,  ולהיות  להיחשף 
יועברו  הפרטים   1.10.2008 ל-  עד  איפ"א  למזכירות  אלקטרוני  דואר 
התוכנית  מפיקי  אליהם  יתקשרו  בהמשך  בבלגיה.  התוכנית  למפיקי 

וישלח צוות מבלגיה לצלמם והם ייצגו את איפ"א ישראל בתוכנית.

Playtime
madness
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International firms claim
share in oil-rich grounds
TAMAR BEN-YOSEF
tbenyosef@alaskanewspapers.com

Unanimous opposition by Alaska Native
leaders and conservation groups was not
enough to prevent the Chukchi Sea lease sale
from continuing successfully in Anchorage
on Wednesday, Feb. 6.

Seven oil companies bid a record sum of
$3.4 billion on 2.76 million acres of ocean
grounds thought to be rich with crude oil and
natural gas.

Estimates by U.S. Minerals Management
Services of 15 billion barrels of conventionally
recoverable oil and 77 trillion cubic feet of
conventionally recoverable natural gas in the
lease area have more international companies
drooling over a share of the wealth.

Bidding firms included
Norway’s StatoilHydro,
Spain’s Repsol E&P, Italy’s
Eni Petroleum US LLC,
Iona Energy Co. and (U.S.)

Limited and North American Civil
Recoveries Arbitrage.

The recent lease sale is only the beginning
of a multi-year process of permitting, envi-
ronmental assessments and exploration before
drilling operations can begin.

For some, the battle to oppose oil develop-
ment in the area is only beginning. Objection
to the sale continues to surface.

Perhaps the desire of Norway’s leading oil
company, StatoilHydro, to join the race for
the Arctic should not come as a surprise, as
the firm did declare its intentions to expand
operations beyond Norway.

But for Rachel James of Pacific
Environment’s Alaska office, its bid of near-

Norwegian
company
places bid on
Chukchi lease

Belgian documentary team
seeks Alaska ‘twins’
TAMAR BEN-YOSEF
tbenyosef@alaskanewspapers.com

How many people ask themselves,
“What would my life be like if I were
born in another part of the world?”

Belgian television directors Steve
Verhaege and Dirk Van den Houte
thought everyone, at a certain point in
life, must wonder. So they set out on a
mission to film a documentary series
that will try to answer that question for
at least 44 people from around the
world. Now they are looking for
Alaska residents to help them.

Van den Houte is editor-in-chief
and Verhaege a reporter for the Desert
Fish Production Co., which produces
shows for Belgium’s public television
station VRT.

The company, which prides itself

with strictly original programming, has
won several awards for documentaries
and for its original format of the pop-
ular game show “The Mole” that sold
to numerous television networks
around the world.

To begin work on “Twins,” an
attempt to answer learn how lives
would be affected by place of birth, the
producers selected 22 Belgian residents
who were born on various days, dating
as far back as 1933.

For each of these individuals, the
team set out to find two or three peo-
ple from more than 30 countries
around the world who were born on
the exact same day as one of the
Belgian participants.

So far they have spoken to a little over
100 people, contacted through newspa-
per articles, radio shows and consulates,
according to Cemil Belek, an editor and
researcher for Desert Fish.

See related
commentary,
Page 4

Courtesy photo/Woestijnvis Production Co.
“Twins,” a Belgian documentary, will examine how one’s life might turn out if born in
another country. Marie Jacqmin, Cemil Belek, Chiu-ling Kuo, Annelore De Donder and
Tess Uytterhoeven are the members of the research team scoping out the world for
people born on the same day.

Same birthday, different country

See Page 12,  Twins

See Page 15,  Lease

Tamar Ben-Yosef/The Arctic Sounder
A protestor dressed in a polar bear costume stands with a sign that reads “Don’t spoil my dinner” 
in the first floor hall of the Z.J. Loussac Library in Anchorage, where seven oil companies placed 
$3.4 million in bids on the Chukchi Sea lease sale.

K-9 unit’s dog identifies
10-pound box of marijuana
TAMAR BEN-YOSEF 
tbenyosef@alaskanewspapers.com

Police seized 10.9 pounds of marijuana
shipped into Barrow on Monday, Feb. 4.

An ongoing criminal investigation led
North Slope Borough Police, in collabora-
tion with the Alaska State Troopers and the
U.S. Postal Service, to contact and arrest
Robert Lozano, 48, of Barrow.

Lozano was charged with fourth-degree
misconduct involving a controlled substance. 

“Lozano had been a focus of my attention
for the past 10 months,” said Lt. Leon Boyea
of the borough police.

In 2002, Lozano was arrested and faced a
similar charge after borough police inter-
cepted about 3 pounds of marijuana that was
shipped to Barrow.

“Ongoing investigations developed infor-
mation that led us to believe Mr. Lozano was
importing drugs through U.S. Mail,” he said.

According to police, the drugs seized had a
street value of $160,000 – a highly conserva-
tive estimate, according to Boyeah.

“It is probably worth more like $175,000-
200,000,” Boyea said.

Lozano was arrested after postal inspec-
tors in Barrow notified police of a box of sus-
picious nature shipped into Barrow. 

With the help of canine Officer Hershey, a
chocolate Lab who joined the police force less
than a year ago, officers were able to identify
the box as containing suspicious content. 

A search warrant was obtained through the
federal court in Anchorage since the box was
shipped through U.S. mail the case is consid-
ered a federal offense – and once opened,
investigators discovered the marijuana.

Boyea said this bust is the largest he
remembers over the past five years.

Officers performed a controlled delivery of

Barrow man
charged with
importing drugs

See Page 12,  Drugs

גברים ילידי התאריכים הבאים:
29 באפריל 1933

18 ביולי 1948
19 ביולי 1948

20 באוגוסט 1949
11 בפברואר 1952

18 בינואר 1956
5 במאי 1956

30 בדצמבר 1960
24 ביולי 1962

14 בינואר 1965
27 בינואר 1965

5 בפברואר 1969
1 בדצמבר 1971

3 במאי 1981

נשים ילידות התאריכים הבאים:
5 באפריל 1943

2 במאי 1950
20 ביולי 1963

24 במרץ 1964
26 במרץ 1975

27 בדצמבר 1979
24 ביולי 1982

לפלמ"ח  והצטרף  ארצה  עלה  צבי  חייו.  הצילה  וכך 
בגיל 16 מקיבוץ שדה נחום. צבי גויס לגדוד השישי , 
שהוקם בירושלים ב-1947. עיקר פעילות הגדוד הייתה 
הל"ה  ממחלקת  מחצית  לירושלים.  שיירות  אבטחת 
ספג  זה  גדוד  זה.  מגדוד  הייתה  עציון,  לגוש  שיצאה 
גם את ההתקפה על שיירת נבי דניאל. בהמשך היה 
פקוד של יצחק רבין בחטיבת "הראל" והשתתף בכל 

הקרבות על ירושלים וסביבתה.
צבי, שעבר את מוראות השואה כילד, ניצל בנס וכנער 
צעיר כבר היה לוחם בפלמ"ח, הגיע בסופו של דבר 
גם למשמר הגבול. צבי שימש כרב"ש של קיבוץ שדה 

נחום ופרש ב-1989.
סיפורו של צבי שזור בסיפור הקמתה של המדינה וצריך 
להצדיע למשפחתו, אלמנתו, ילדיו ונכדיו שהנציחו את 

סיפורו בספר.



™ לבירור הסניף הקרוב אליכם חייגו ∞∂∂≠∞∂µππ≠µ≠± ™ בכפוף לתקנון המבצע

פמוטי  אומגה
זכוכיות מסולסלות
בעיצוב ייחודי

רכים ומלטפים בעיצוב קלאסי
ומוטיבים מודרנים

מצעי סאטן בארוק

דמוי קריסטל בעיצוב
יוקרתי במיוחד

פמוטי יהלום

לשימושים רבים¨ מגיע במגוון גדלים
מתאים לפנים הבית ולגינה

מעמד פרזול

עיצוב פרחוני
במגוון צבעים וגדלים

פמוטי דליה

כלי קרמיקה מעוטרים במגוון צבעים
אביזרי אמבטיה̈ פרלה

הדפסי זהב וכסף 
על בדים אופנתיים

  כריות נוי

בשילוב אבנים דקורטיביות
מגבות קריסטל

חברי מועדון איפ¢א

בורדינון
מתפנקים בחג 

עם כרטיס המתנה 
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03-5656007
! ש ד ח  ! ש ד ח  ! ש ד ח

כנפי משק בע"מ ואיפ"א ישראל

גאים להשיק את

אתר האינטרנט היחודי לחברי איפ"א

באתר תוכלו למצוא הצעות ומבצעים שונים החל במוצרי תיירות, מופעים, הצגות, חוויות 

רכבים  והשכרת  קניה  בידורית,  ואלקטרוניקה  חשמל  מוצרי  אתגר,  נופשי  וצימרים,  ספא 

ומבצעי מימון לרכב ועוד מבצעים רבים וכמובן את חדשות איפ"א. האתר מתעדכן באופן 

שוטף ובזמן אמת און ליין.

כי שווה להיות חבר באיפ"א
פרטים על הכניסה לאתר ואופן הרישום בו בעמודים הבאים

בין הנרשמים לאתר עד ל-31.12.08 יוגרלו הפרסים הבאים:

פרס ראשון: כרטיס טיסה זוגי לאירופה

פרס שני: סוף שבוע במלון בארץ

פרס שלישי: סופ"ש בצימר בצפון

*בהתאם לתקנון ההגרלה המצוי בכנפי משק בע"מ
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הסבר כניסה לאתר הקניות ותהליך ההזמנה03-5656007
הכניסה לאתר מתבצעת מהתפריט הימני של אתר הבית של איפ"א )אתר הקניות(.  .1

למערכת  להירשם  לחלופין  או  להתחבר  אפשרות  ישנה  הקניות  אתר  של  הבית  בדף   .2

)מתחת לכפתור "חפש"(.

יש ללחוץ על כפתור "התחבר" בדף הבית ולהזין את הפרטים האישיים במערכת כולל   .3

כתובת דואר אלקטרוני. לאחר מכן לחצו על הכפתור "הרשמה לאתר".

בדף הבית תמצאו 2 סרגלים עיקריים-עליון וימני   .4

שילוו אתכם לאורך כל שהותכם באתר.

התפריט העליון הוא התפריט הפנימי של האתר,   .5

קשר,  איתנו  ליצור  איפ"א,  אודות  לקרא  תוכלו 

הקשורות  שאלות  לשאול  למועדפים,  להוסיף 

לקנייה באתר ולחפש את שתרצו בשורת החיפוש. 

חשבון  ואת  הקניות  סל  את  לנהל  בנוסף,תוכלו 

והחכמה  המאובטחת  בצורה  האישי  המשתמש 

כפתור  בלחיצת  והכל  היום  שקיימת 

אחד.

נוסף על דפדוף מהנה באתרכם, תוכלו   .6

הקטגוריות  ממגוון  מוצרים  לרכוש 

מופעים  ונופש,  תיירות  המוצעות: 

רכב,  ואטרקציות,  פארקים  והצגות, 

וספא,  בריאות  ואלקטרוניקה,  חשמל 

האישיים  פרטיכם  על  שמירה  תוך 

בתוך מערכת איפ"א.

מוצרים  ובחרתם  שדפדפתם  לאחר   

בלחיצת  אותם  להזמין  תוכלו  לקנייה 

רכישה  וביצוע  הוספה  ע"י  כפתור 

מאובטחת באינטרנט.

את המוצרים תקבלו להיכן שתבקשו.  

לאחר שהוספתם "מוצר לסל" ע"מ להמשיך בתהליך ההזמנה,לחץ על כפתור "המשך   .7

זאת  להוסיף  תוכל  לרכישה  הערות  להוסיף  רוצה  והינך  במידה  ההזמנה".  בתהליך 

הוספת  או  מוצר  למשלוח  כתובת  לדוגמא-שינוי  ב"הערות".  מלל  כתיבת  ע"י  בקלות 

הערה אחרת לרכישה, על מנת לסיים לחץ על "המשך בתהליך ההזמנה".

הפרטים  מילוי  בתום  ואמיתיים.  מלאים  אישיים  פרטים  למלא  יש  ההזמנה-  תהליך   .8

לוחצים על" בצע רכישה". קיבלתם דף אישור הזמנה למייל האישי שלכם תהנו... כעת 

תוכלו ללחוץ על סיום ולהמשיך לגלוש להנאתכם.

בברכה - צוות האתר

טלפון לבירורים: 03-6233558
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03-5656007
תאילנד המלכותית

תאילנד, כולל פאטייה ופוקט - 16 יום/13 לילות
המחיר כולל:

סיורים מודרכים בבנגקוק, צ'יאנג ראי וצ'יאנג מאי.

סיורי ערב

פוד  "סי  מסעדת  הבוקר(,  )סמטת  קאובוי  סוי  פונג,  פאט  רובע  אראוואן,  מקדש   - בנגקוק 

מרקט" )לא כולל ארוחה(, שוק הפרחים.

צ'יאנג ראי - שוק הלילה.

צ'יאנג מאי - שוק הלילה.

ביקורים ואירועים מיוחדים

בנגקוק - מקדשי העיר וארמון המלך.

בנגקוק - שייט מיוחד בתעלות )קלונגים(של העיר ותצפית על 

ארמון השחר.

הצף  לשוק  הזנב"  "ארוכות  בסירות  שייט   - סדואק  דאמנרן 

הגדול והמפורסם בתאילנד.

בוני  לזכר  המוזיאון  קוואי,  הנהר  על  הגשר   - קנצ'נאבורי 

הגשר.

שייט בנהר קוואי.

באנג פא אין - ארמון הקיץ של מלכי סיאם.

איוטאייה - בירתה ההיסטורית של תאילנד.

פאטייה - פארק נונג נוש, כולל מופע פולקלור ומופע פילים.

שבטי הילידים אקהה ויאהו.

צ'יאנג ראי- ביקור בדוי טונג, גני המלכה האם.

שייט בנהר המקונג.

דונסאו - ביקור באי השייך ללאוס.

טאטון - שבט ארוכות הצוואר.

צ'יאנג מאי - מקדש "דוי סוטפ" והמרכזים לעבודות מלאכת היד.

המאה  בשמורת  במבוק  ברפסודות  ושייט  פילים  על  פילים,רכיבה  מופע   - מאי  צ'יאנג 

פינג.

ערב קנטוק - פולקלור תאילנדי מסורתי כולל ארוחה תאית.

.James Bond Island-פוקט - פאנג נה ו

מידע כללי

בתי מלון - אכסון בבתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם   #

שירותים צמודים.

כלכלה - ארוחות בוקר מזנון חופשי ועוד 11 ארוחות עיקריות, כולל ארוחת "קנטוק".  #

טיפים לנותני השירותים השונים. )לא כולל למדריך הישראלי, מקובל לתת 2 יורו לאדם   #

ליום(.

תחבורה - אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים.  #
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03-5656007 יום 1 - תל אביב - בנגקוק
FLIGHT

מנמל התעופה ע"ש בן גוריון נמריא לבנגקוק, בירת תאילנד, דרך עמאן.

יום 2 - בנגקוק
BANGKOK

עם הנחיתה ובדרכנו למלון נערוך סיור ראשון בבנגקוק במהלכו נראה את כיכר הדמוקרטיה, 

נגיע  הסיור  בתום  טאון.  וצ'יינה  הפרלמנט  המלך,  מגורי  מתחם   - צ'יטראלדה  הזהב,  הר 

למלון לקבלת החדרים.

בערב - סיור לילי בעיר התוססת, כולל מקדש הרחוב אראוואן ורובע חיי הלילה והשוק הלילי 

- פאט פונג.

יום 3 - בנגקוק וארמון המלך, שייט בתעלות )קלונגים( של בנגקוק
BANGKOK

יום סיור מודרך בעיר. נבקר במקדשי העיר - וואט פו, מקדש בודהה הענק השוכב ומקדש 

המלך,  בארמון  לביקור  נמשיך  טון.  וחצי   5 במשקל  מזהב  בודהה  פסל  ובו  טרימיט,  ואט 

ארמונם של מלכי סיאם המשופע בעשרות מבנים מרשימים כמו בית הלוויות, בניני קבלות 

פנים, פביליון ההכתרה ועוד. כמו כן נערוך שייט מיוחד בתעלות )קלונגים( של העיר בנהר 

הצ'או פראייה, כולל תצפית על ארמון השחר. ארוחת צהריים כלולה.

בערב - נצא לסיור לילי נוסף שיכלול את שוק הפרחים הססגוני ורחוב קאוואסאן.

יום 4 - שדות המלח, השוק הצף, קנצ'נאבורי והגשר על נהר קוואי
THE FLOATING MARKET, KANCHANABURI

נעצור בשדות המלח  והשוק הצף המפורסם. בדרכנו  אל דאמנרן סדואק  נצא באוטובוס 

להיכרות עם תהליכי ייצור המלח. עם ההגעה נשוט בסירות המיוחדות "ארוכות הזנב" אל 

הדוכנים הצפים של השוק הצף הגדול ביותר בתאילנד. נמשיך לקנצ'נאבורי שהתפרסמה 

בגשר המפורסם שעל הנהר קוואי. לאחר ארוחת הצהריים נבקר בבית הקברות, בו קבורים 

אלפי חיילי בנות הברית ועובדי מחנות כפייה תאילנדים אשר מתו במהלך עבודות הכפייה. 

נערוך שייט בנהר קוואי, נבקר במוזיאון לזכר בוני הגשר, בגשר המפורסם ונחזור למלון.

בערב - נוכל לצאת לבילוי מהנה במופע קברט.

יום 5 - איוטאייה, ארמון באנג פא אין
AYUTTAYA

נראה  אין".  פא  "באנג  סיאם,  מלכי  של  הקיץ  ארמונות  במכלול  בביקור  נתחיל  היום  את 

ארמון אדום בסגנון סיני וארמונות בסגנון אירופאי השוכנים בלב גנים פורחים בהם נגלה 

גם "פילים ירוקים". נמשיך לאיוטאייה, עיר שהייתה בת למעלה ממיליון תושבים ושימשה 

הבורמזים  בידי  שנפלה  עד  שנה   400 כ-  במשך  וצבאי  פוליטי  כלכלי,  תרבותי,  כמרכז 

ב-1768. נפילתה היוותה סופה של תקופה בה הייתה סיאם מעצמה בינלאומית. נערוך סיור 

במקום ונחזור לבנגקוק. ארוחת צהריים כלולה.

בערב - סיור ערב נוסף כולל "סוי קאובוי" )"סמטת הבוקר"( ומסעדת הדגים המפורסמת 

)ארוחה במסעדה לא כלולה(.

יום 6 - פאטייה, פארק נונג נוש
PATTAYA

אנו בדרכנו לפאטייה, בירת הריביירה התאילנדית. עם ההגעה, נבקר בפארק הטרופי נונג 

נוש, העטור בגנים. נראה את מופעי הפולקלור של בני המקום כולל אגרוף תאילנדי, טקס 

חתונה מסורתי, שירה וריקודים ולא נחמיץ את מופע הפילים. ארוחת צהריים כלולה.

בערב - פאטייה מציעה מגוון חיי לילה מגוונים ותוססים לאורך הטיילת ובמדרחוב המפורסם.
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יום 7 - פאטייה03-5656007
PATTAYA

בריכה  לים,  זמן  יוותר  ואח"כ  רגליים  במסא'ג  אתכם  נפנק  במהלכו  בפטאייה  חופשי  יום 

ולמרכזי הקניות הגדולים.

יום 8 - צ'יאנג ראי, שבטי האקהה ויאהו
CHIANG RAI

ונטוס לצי'אנג ראי, השוכנת בצפונה של  ניפרד מהריביירה התאילנדית, נחזור לבנגקוק 

מאורח  ונתרשם  ויאהו  ההרים-אקהה  בשבטי  לביקור  נצא  התארגנות,  לאחר  תאילנד. 

ותרבות חייהם של שבטי הילידים.

בערב - ארוחת ערב וביקור בשוק הלילה.

יום 9 - "משולש הזהב", שייט בנהר המקונג, דוי טונג, דונסאו
CHIANG RAI

יום סיור מקיף שיכלול ביקור בדוי טונג - הגנים הנפלאים של המלכה האם. נמשיך למסאי, 

עם  הגבולות  במפגש  הממוקם  הזהב",  "משולש  המכונה  ולאזור  בורמה  עם  הגבול  עיר 

בורמה ולאוס ושימש מרכז לגידול אופיום וסחר שהתנהל ע"י השבטים החיים באזור. לאחר 

ארוחת צהריים נערוך שייט בנהר המקונג, שהתפרסם בתקופת מלחמת 

אף  השייט  במהלך  ובורמה.  לאוס  של  הגדות  על  נצפה  במהלכו  ויטנאם, 

נעצור לביקור באי דונסאו השייך ללאוס )כפוף לאישורים המתאימים וכולל 

אגרת שהייה(.

יום 10 - שבט ארוכות הצוואר, צ'יאנג מאי, דוי סוטפ
CHIANG MAI

ניסע בנופי ג'ונגלים ושדות אורז לטאטון. נבקר בשבט ארוכות הצוואר, בו 

מאריכות נשות הכפר את צוואריהן בעזרת צמידים גדולים ונקראות נשות 

הג'ירפה. נגיע לצ'יאנג מאי ונבקר במקדש "דוי סוטפ", החשוב במקדשי צפון 

וממנו תצפית מרהיבה. ארוחת  ואשר שוכן בפסגת ההר המיוער  תאילנד 

צהריים כלולה. לסיומו של יום נגיע למלון.

בערב - נבקר בבזאר הלילי התוסס.

יום 11 - רכיבה על פילים ושייט רפסודות בשמורת המאה פינג
CHIANG MAI

הבוקר נצא לשמורת המאה פינג שם נצפה במופע פילים, נערוך רכיבה על פילים בפאתי 

את  ונכיר  מאי  לצ'יאנג  נחזור  הצהריים  ארוחת  לאחר  במבוק.  ברפסודות  ונשוט  הג'ונגל 

הטובות,  האבנים  העץ,  תעשיית  בתחום  אומנותיים  במפעלים  הידועים  האומנויות  כפרי 

התכשיטים, המשי ועוד.

בערב - נשתתף בארוחת קנטוק אופיינית לשבטי הצפון, מלווה במוסיקה ופולקלור מקומי.

יום 12 - פוקט
PHUKET

נטוס מצ'יאנג מאי לנופש באי פוקט המעוטר בחופים טרופיים ואתרי קייט מקסימים. נתמקם 

במלון ונבלה את הפרק האחרון של הטיול בנופש בגן עדן עלי אדמות, בין מטעים של דקלי 

קוקוס וחופי זהב המשנים צבעם בגאות ובשפל.

יום 13 - פוקט, פאנג נה
PHUKET, PHANG NGA

היום נצא לפאנג נה ונשוט אל האי בו הוסרט סרטו המפורסם של ג'יימס בונד, "האיש בעל 

אקדח הזהב". ארוחת צהריים כלולה.
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03-5656007 יום 14 - פוקט
PHUKET

יום נוסף וחופשי באי הקסום ליהנות מאוירת האי, נופש ומרגוע.

בערב - ניתן לצאת לבילוי כולל ארוחת ערב במועדון המפורסם "פנטזי".

יום 15 - פוקט - תל אביב
FLIGHT

זמן אחרון באי הקסום )מותנה בלוח זמני הטיסות( לפני שנטוס מפוקט לבנגקוק והמשך 

בטיסת לילה דרך עמאן חזרה ארצה.

TEL AVIV יום 16 - תל אביב

נחיתה בנמל התעופה ע"ש בן גוריון לסיומו של הטיול בתאילנד האקזוטית.

חיסונים: לפרטים פנה ללשכת הבריאות המחוזית.

הפלוסים של כנפי משק

קוקטייל קבלת פנים בהגעה לבתי המלון.  #

2 מדריכים להנאה מושלמת - מדריך ישראלי ומדריך תאילנדי דובר אנגלית   #

צמודים לקבוצה.

 חבר איפא

סבסוד 100 $

 חבר איפא

סבסוד 100 $ וניצול 

השי בסך 500 ₪

 יחיד בחדר

בסבזוד 100 $

אורח

$ 2460$ 2325$ 2850$ 2560

המחיר כולל:

טיסה סדירה ת"א -בנגקוק-ת"א. )דרך עמאן(.  #

מיסי נמל, היטל ביטחון ומיסים מקומיים.  #

בתי מלון מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם שירותים    #

ואמבטיה/ מקלחת צמודים.

אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית המצ"ב.  #

ארוחות בוקר מזנון חופשי ועוד 11 ארוחות.   #

סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית המצ"ב.  #

טיפים לנותני שירותים בחו"ל )לא כולל המדריך הישראלי(.  #

מלווה ישראלי.   #

המחירים מתייחסים לאדם בחדר זוגי - תוספת ליחיד בחדר כמצוין מעלה.  #

המחיר אינו כולל:

טיפים למדריך הישראלי )מקובל להעניק סך של 2 יורו לאדם לכל יום טיול(.  #

ביטוחים כל שהם והוצאות בעלות אופי אישי.  #

תוספות דלק/מיסים עצידיים באם יהיו כאלה.  #

תאריכי יציאה

- תאריך אחרון לרישום 16.11.08  11.1.09

- תאריך אחרון לרישום 4.12.08  22.1.09

- תאריך אחרון לרישום 20.12.08  12.02.09

- תאריך אחרון לרישום 27.12.08  15.03.09

מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה. מוגבל לניצול תו שי אחד לאדם בחדר בתפוסה זוגית
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03-5656007
חופשות בארץ

צפון
מרום גולן

נפתחת,  ספה  ועוד  צמודות  מיטות  שתי  החדרים  בכל  קרקע,  צמודי  כולם  האירוח  חדרי 

הסקה  בלווין,  טלוויזיה  ומקרר,  קפה  פינת  הכולל:  מטבחון  צמודים,  ושירותים  מקלחת 

מרכזית ומזגן.

המחיר כולל:

אירוח 3 לילות 4 ימים אמצע שבוע.  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים בעזיבה או בהגעה  #

סיור חליבת לילה לרפת צפון הגולן )באוטובוס של הקבוצה(  #

ערב ריקודים מכל הזמנים.  #

הרצאה מרתקת על רשות ההתיישבות בגולן  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
מרום גולן )חדרי 

אירוח(

1,3871,248613א-ד2-5/11/08

1,3871,248613א-ד7-10/12/08

1,3871,248613א-ד11-14/1/09

1,3871,248613א-ד15-18/2/09

1,3871,248613א-ד22-25/3/09

טבריה
קיסר טבריה

נוף  אל  פונים  החדרים  כל  הכינרת.  שפת  שעל  הטיילת  על  הממוקם  מודרני,  פאר  מלון 

קיסר  חמת  בריכת  סאונה,  כושר  מועדון  מפואר,  לובי  מזכרות,  חנות  במקום  הכינרת. 

ממעיינות חמת גדר. המלון נמצא בלב מרכזי הבידור והקניות של טבריה, ומשמש נקודת 

יציאה מצוינת לטיולים בגליל ובסביבה.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים אמצע שבוע.  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהיה.  #

ספא חופשי.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
2,2851,942914א-ה2-6/11/08קיסר טבריה

2,3842,026954א-ה14-18/12/08

1,7881,520715א-הינואר - פברואר

1,9871,689795א-המרץ
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03-5656007 מלון גולן - טבריה

ממוקם מעל העיר העתיקה של טבריה משקיף על נופה המרהיב של הכנרת, רמת הגולן. 

בחדרים: טלוויזיה, מזגן, רדיו, טלפון. ספא הכולל: חדר כושר, סאונה, ג'קוזי, בית כנסת כל 

החדרים פונים לכיוון הכנרת, בריכת שחייה מיני אולימפית )בעונה(

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

כניסה חד פעמית לחמי טבריה  #

פעם אחת קפה ועוגה  #

ארוחת צהריים קלה בעזיבה  #

כניסה חופשית לספא המלון: ג'קוזי, 2 סאונות וחדר כושר.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
1,9351,645822א-ה23-27/11/08גולן - טבריה

1,9351,645822א-ה 7-11/12/08

1,9351,645822א-ה 11-15/1/09

1,9351,645822 א-ה1-5/2/09

גולדן טוליפ טבריה ה"כל כלול"

המלון הינו המלון הגדול בצפון ושוכן בקרבת הטיילת לחוף אגם הכנרת.

בחדרים: טלוויזיה, ערכות קפה. במלון: בריכה מחוממת ומקורה, מכון כושר, סאונה רטובה 

)במחיר סמלי( ובית כנסת.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים אמצע שבוע.  #

בסיס האירוח הכל כלול  #

כניסה חד פעמית לחמי טבריה  #

יחיד בחדר מחיר לזוג ימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
2,4832,2351,055א-ה16-20/11/08גולדן טוליפ טבריה

2,4342,1901,034א-ה14-18/12/08

2,1601,944919א-הינואר - פברואר
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זיכרון יעקב03-5656007
חוות הברון

במלון סוויטות מפוארות הפונות כולן לים, בריכה מחוממת, ג'קוזי, סאונה, חדר כושר ועוד. 

בחדרים: מקרר, קומקום חשמלי, טלוויזיה.

המחיר כולל:

אירוח 2 לילות 3 ימים אמצע שבוע  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

סיור בכרמי היין של צובה  #

ביקור בגת העתיקה, ביקור ביקב צובה וטעימות מיינות הייקב בליווי יינן הייקב  #

בהגעה - קבלת פנים וכיבוד קל  #

תוספת יחיד בחדרמחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

למבוגר 

שלישי
חוות הברון/

זכרון - יעקב

753602301א-ג09-11/11/08

753602301א-ג16-18/11/08

753602א-ג07-09/12/08

753602301א-ג14-16/12/08

753602301א-גינואר-פברואר

ירושלים
מלון צובה )בלמונט(

מלון כפרי בקיבוץ צובה, ובו 64 סוויטות משפחתיות ומרווחות.

במלון בית קפה עם ארוחות קלות, אולם לאירועים ולכנסים וחדרי לימוד.

בחדרים: שני מכשירי טלוויזיה, מטבחון ומקרר, אמבטיה ומרפסת לנוף.

המחיר כולל:

אירוח 2 לילות 3 ימים אמצע שבוע  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

סיור בכרמי היין של צובה  #

ביקור בגת העתיקה, ביקור ביקב צובה, טעימות מיינות היקב בליווי יינן היקב  #

בהגעה קבלת פנים וכיבוד קל.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
1,152860482א-ג2-4/11/08צובה - ירושלים

1,152860482א-ג7-9/12/08

1,152860482א-ג18-20/1/09

1,152860482א-ג22-24/2/09



I û
P û A

61

והזמנות לפרטים 

03-5656007 ים המלח
מלון אואזיס-ים המלח

ממוקם מול חוף ים המלח בעל אוירה נינוחה ורוגעת.

במלון- ספא ומרכז בריאות הכולל- בריכת מי ים המלח ובריכה חיצונית, מועדון בריאות, 

חדר כושר, חבישות בוץ, סאונה, עיסויים רפואיים וטיפולי יופי ובריאות.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים או 3 לילות 4 ימים לפי תאריכים מצוינים בטבלה  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהיה - לשוהים 4 לילות  #

ספא חופשי  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
2,2361,901950א-ה23-27/11/08אואזיס - ים המלח

2,0641,754877א-ה7-11/12/08

1,2901,097548א-ד18-21/1/09

1,2901,097548א-ד1-4/2/09

1,4841,261630א-ד15-18/3/09

גולדן טוליפ קלאב )נירוונה לשעבר( - ים המלח

המלון ממוקם על חוף הים, באגן הדרומי לחוף ים המלח, 5 ארוחות ביום הכוללת ארוחת 

בוקר, צהרים, קפה ועוגה אחה"צ, ארוחת ערב, ארוחת לילה חלבית ובנוסף בר בי קיו עשיר 

בצהריי היום במזנון הבריכה, כולל משקאות במהלך האירוח ועוד הפתעות רבות, מבחר 

מים,  חוף, אטרקציות  גולף, משחקי  מיני  לכל המשפחה. במלון: מסעדות, פאב,  שלגונים 

מועדון ילדים, ספא, אגף המרחצאות הכולל: בריכת מי ים המלח מקורה )מחוממת(, סאונה 

יבשה, סאונה רטובה, 2 בריכות ג'קוזי, מועדון כושר משוכלל, חוף ים פרטי, בריכת שחייה, 

בית כנסת, בריכת ילדים מקורה. בחדרים: מיני בר, כספת אישית, רדיו, טלפון, טלוויזיה.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח הכל כלול  #

ארוחת צהריים בהגעה  #

פעם אחת גופרית במהלך השהייה  #

ספא חופש  #

יחיד בחדר מחיר לזוג ימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
גולדן טוליפ ים 

המלח

2,3342,101992א-ה11-15/1/9

2,3342,101992א-ה8-12/2/09
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אילת03-5656007
דן פנורמה אילת *5

המלון משקיף אל הלגונה של אילת ובמרחק הליכה קצר מהחוף הצפוני היפיפה ואטרקציות 

תיירותיות בעיר. במלון: מתקני ספורט: בריכת שחייה, מועדון בריאות, סאונה, ג'קוזי, צוות 

בידור, מגרש משחקים לילדים, מסעדות, בית כנסת. בחדרים: מיזוג, טלוויזיה, טלפון, מייבש 

שיער, מיני בר.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 4 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת ארוחת צהריים בעזיבה  #

אטרקצייה מתנה  #

בקבוק מים + שוקולד בהגעה  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
1,9571,763589א-ה25-29/1/09דן פנורמה אילת

1,9571,763589א-ה8-12/2/09

1,9571,763589א-ה1-5/2/09

1,9571,763589א-ה1-5/3/09

קיסר אילת

מלון קיסר, על חוף המרינה המרהיבה של אילת, בצידה של הטיילת המובלה לחוף הים 

הנמצא ממש מתחת לאף, צוות המלון ישמח להעניק שירות אישי ומפנק.

במלון: בריכת שחייה גדולה, חדר כושר מקצועי, מועדון ילדים, מבחר פעילויות למבוגרים, 

מגרש טניס, שדרת חנויות. בחדרים: טלפון, טלוויזיה, מיזוג אויר.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

ארוחת צהריים פעם אחת במהלך השהייה.  #

יחיד בחדר מחיר לזוג ימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
קיסר פרמייר 

אילת

1,6771,425671א-ה2-6/11/08

1,5911,352636א-ה7-11/12/08

1,4621,243585א-ה18-22/1/09

1,4621,243585א-ה1-5/2/09



I û
P û A

63

והזמנות לפרטים 

03-5656007 הולידיי אין אילת-קראון פלז'ה

מועדון  בידור,  צוות  )בתשלום(,  בריאות  מועדון  מסעדות,  במלון:  לטיילת,  בצמוד  ממוקם 

ילדים, מגרש טניס, סאונה, ג'קוזי ובריכה מחוממת )לא מקורה(.

בחדרים: כל החדרים משקיפים לים עם מרפסות, חדרים ממוזגים, טלוויזיה, טלפון, רדיו, 

כספת, ערכת קפה / תה, מיני בר.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה.  #

ארוחת צהריים פעם אחת במהלך השהייה.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
הולידי אין קראון 

פלאזה - אילת

1,8061,625722א-ה9-13/11/08

1,8061,625722א-ה7-11/12/08

1,6341,471654א-הינואר

רויאל טוליפ )לשעבר פלמירה( אילת

מלון יוקרתי מרהיב בעיצובו.

במלון: בריכת שחייה ענקית, מועדון לילה, סאונה, ג'קוזי, מועדון ילדים.

בחדרים: טלוויזיה, מקרר, טלפון, כספת, מייבש שיער.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהיה.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
1,7631,587749א-ה2-6/11/08רויאל טוליפ אילת

1,7631,587749א-ה14-18/12/08

1,7201,548731א-הינואר - פברואר

1,8061,625768א-המרץ
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מג'יק פאלאס - אילת03-5656007

מפואר, ממוקם על שפת הלגונה, באזור החוף הצפוני, במלון חדרים מפוארים ומאובזרים, 

מתקני ספורט: ספא ומועדון בריאות, חדר כושר, ג'קוזי, חדרי טיפולי ומספרה, בריכת שחיה, 

חנויות, בית כנסת, חניה תת קרקעית, שירותי רופא, שמרטף על פי דרישה.

בחדרים: כספת, מיזוג, מייבש שיער, מיני בר, פינת קפה, רדיו, טלוויזיה.

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהיה.  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה.  #

ארוחת בוקר מוגשת עד השעה 12:30  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
2,0211,819859א-ה23-27/11/08מגיק פאלאס - אילת

2,0211,819859א-ה14-18/12/08

1,8921,703804א-הינואר - פברואר

1,9781,780841א-המרץ

מלון אסטרל ווילג' - אילת

ענק  שטח  על  משתרע  המלון  כוכבים,   4 של  ברמה  הנו  ווילג'  אסטרל  הנופש  כפר  מלון 

וממוקם באזור החוף הצפוני של אילת. בריכת שחייה מקורה ומחוממת בחורף. חדר קלפים, 

לובי בידורי. לובי בר. סנייק בר. החדרים כולם חדרי קרקע, פזורים בשטח המלון. בכל חדר: 

טלוויזיה, מקרר, כספת

המחיר כולל:

אירוח 4 לילות 5 ימים  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהיה.  #

בריכת שחיה מקורה ומחוממת בחורף

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
1,3761,170585א-ה9-13/11/08אסטרל ויליג' - אילת

1,3761,170585א-ה7-11/12/08

1,2901,097548א-הינואר - מרץ
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03-5656007

הערות כלליות
תיירות פנים נופש קבוצות: אילת, ים המלח, טבריה, ירושלים, מרום גולן וזיכרון יעקב.  #

סיבסודים למלונות עפ"י מדיניות יו"ר הסניף ורכז הנסיעות.  #

תנאי תשלום: 10 תשלומים שווים ללא ריבית - בכרטיס אשראי בלבד.  #

מועד  לפני  חודש  יהיה  הראשון  הצ'ק   - תשלומים   5 עד   - צ'קים  באמצעות  תשלום   #

היציאה.

שיווק ודיוור לבית החבר באמצעות כנפי משק.  #

כמו כן, טיולים חד יומיים לפי בקשת הסניפים.  #

המחירים אינם כוללים היסעים, ישנה אפשרות להיסעים עפ"י דרישת יו"ר הסניפים.  #

במלונות ישנה אפשרות להוסיף תאריכי אירוח לפי בקשת יו"ר הסניפים במהלך החודשים   #

הנקובים.

כל הקודם זוכה  #

דמי ביטול בתיירות פנים

תאריך האחרון להרשמה 3 שבועות לפני מועד הנופש, במידה ויבוטלו חדרים ללא אישור   #

החברה יחויבו האנשים בלילה אחד ממחיר הנופש.

הרשמה

הרשמה בכנפי משק בתיירות פנים בלבד, סניף קריות אצל שרון בטלפון 04-8747188  #

אטרקציות כגון: חמת גדר, חמי טבריה, חמי געש - יש לפנות לשרון בטלפון 04-8747188   #

- המחירים הם לקבוצות בלבד.

מלון אסטרל סיסייד )לשעבר גלי אילת( - אילת

על שפת הים לחופו הצפוני של מפרץ אילת ובמיקום הטוב ביותר באילת שוכן מלון אסטרל 

סיסייד. במלון המחודש 100 חדרים יפיפיים עם נוף לים, לובי מרווח, שרות חם ואישי, אוכל 

מעולה וכל זאת במרחק הליכה קצר לכל מרכזי הבידור והאטרקציות והקניות בעיר אילת. 

בכל חדר: טלוויזיה, מקרר, מיזוג, טלפון, מייבש שיער, כספת. במלון: לובי בר, חוף ים צמוד, 

חנות מזכרות.

המחיר כולל:

אירוח ראשון-חמישי  #

בסיס האירוח חצי פנסיון  #

פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה  #

פעם אחת ארוחת צהריים במהלך השהייה.  #

מידי יום יחולק עיתון למעט היום הראשון.  #

יחיד בחדר מחיר לזוגימיםתאריך יציאהשם המלון

זוגי

תוספת 

למבוגר 

שלישי
16401475740א' – ה'30/11-4/12/08אסטרל סיסייד

16401475740א' – ה'21-25/12/08

15981440720א' – ה'11-15/1/08

15981440720א' – ה'8-12/2/08
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אין איפ"א נושא באחריות כלשהיא לטיב המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם למזמין המוצרים עפ"י פרסום זה מומלץ לבצע בדיקת מחירים לפני ביצוע הרכישה



לשוטרים ולשב"ס
מבצע מיוחד וחד פעמי 

וUUuביטוח דירהביטוח רכב  
במחירים שאסור לפרסם

*כנען סוכניות לביטוח בע"מ מודיעה בזאת כי כל פעילות בנוגע לאספקת המוצרים המוצעים בפרסום זה מתבצע
במסגרת היותנו מקשרות בלבד.  מתוך שכך, אין איפ"א נושא  באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם ו/או

נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים עפ"י פרסום זה.

03-7688-400

ביטוח חובה ומקיף במחירים אטרקטיבים
בכל התכניות - תשלומים נוחים ומגוון עשיר ומפנק של הטבות:

שרותי גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה.
רשת מוסכים אמינה ומקצועית בפריסה ארצית.

השתתפות עצמית מופחתת במוסכי ההסדר של חב' הביטוח ( 450 ₪ בלבד מעל גיל 24 )
קבלת רכב חליפי כתוצאה מתאונה, גניבה או אובדן כללי.

החלפת שמשות שבורות ללא השתתפות עצמית.
ביטוח רדיו טייפ/דיסק עד לסך 1200 ₪ ללא השתתפות עצמית.

הגדלת גבול האחריות לצד ג' לסך 600,000 ₪.
כיסוי לאביזרים ותוספות לרכב.

פטור מתשלום פרמיית כינון (השבה לקדמות)
נזק שערך תיקונו 50% מערך השוק של הרכב או יותר ייחשב כ"אובדן שלם"

התקשר לכנען ותהנה מתכניות ביטוח הרכב המשתלמות ביותר לשוטרים ושב"ס.
נציגי כנען ישמחו לעמוד לרשותך ולסייע.

סימה נחמיאס 03-7688421 | יפעת אביטן 03-7688401 | ישראל שיקלר 03-7688426 | גדעון גלבוע 03-7688408

 |  www.cnaan.co.il



הצעה�מיוחדת�לכוחות�הביטחון

בעקבות�הרפורמה�בשוק�ההון,�מעניק�לך
משרד�האוצר�את�הזכות�למעבר�בין�קופות
הגמל,�קרנות�ההשתלמות�וקרנות�הפנסיה.

העתיד�שלך�בידיך
העברת�קופת�הגמל�וקרן�הפנסיה�לשילוב�הייחודי�הראל
"מגוון�פנסיה"�מקנה�לך�הטבות�ייחודיות�ואטרקטיביות:

לקוחות�הראל�מרוויחים
הרבה�יותר�שקט�נפשי.

הלוואות�ייחודיות
עד�₪100,000.

בנוסף�מסגרת�אשראי
חוץ�בנקאית

תנאי�הפוליסה�ואישור�ההלוואה�ותנאיה�הינם�בכפוף�לקריטריונים�של�החברה�ולהוראות�הדין.����אין�באמור�לעיל�משום�התחייבות�למתן�הלוואה.����החברה�רשאית�לשנות�את�תנאי�ההלוואה�בכל�עת�וללא�הודעה
.www.harel-group.co.il�מוקדמת.����התנאים�המלאים�והמחייבים�הינם�התנאים�שיפורטו�בתנאי�הפוליסה�ובהסכם�ההלוואה.�בכל�מקרה�של�סתירה,�יגברו�תנאי�הפוליסה/ההסכם.�ניתן�לעיין�בפוליסות�המלאות

אין�איפ"א�נושא�באחריות�כלשהי�לנזק�כלשהו�שעלול�להיגרם�עפ"י�פרסום�זה.

ההטבות�יינתנו�למצטרפים�חדשים�עד�31.12.08�או�עד�מועד�אחר�שתקבע�הראל�מעת�לעת.
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1.�כיסוי�לאובדן�כושר�עבודה
כיסוי�ביטוחי�למקרה�של�אבדן�כושר�עבודה�בגובה�75%�מכל�השכר
המבוטח�בפנסיה�ובקופת�הגמל�(על�פי�תנאי�פוליסת�"הראל�פנסית
נכות�פלוס"),�ללא�עלות�למשך�3�שנים�ממועד�ההצטרפות.

2.�מקדם�המרה�מובטח
מקדם�המרה�המבטיח�את�גובה�הקצבה�בגין�החיסכון�שנצבר
בקופת�הגמל�ע"פ�הנהוג�היום�ולא�זה�שיהיה�נהוג�במועד�פרישתך.

3.�כיסוי�ביטוחי
כיסוי�ביטוחי�למקרה�מוות�בגובה�50,000�₪,�ללא�עלות�למשך

3�שנים�מיום�ההצטרפות.

בפנייתך�אנא�ציין�כי�הנך�משתייך�לכוחות�הביטחון

09�8919011
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