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ד"ר ערן ישראל
רכז תקשורת
איפ"א ישראל

הקיץ הגיע ואיתו מפעלי הקיץ בתחומי נופש, תיירות, נסיעות, ספורט, תרבות. בקיץ הזה, ייסעו הרבה 
יותר חברי איפ"א לחו"ל, הורחבו האפשרויות, יש יוזמות חדשות ויש רוח רעננה של עשייה למען חברי 

הארגון.
עומדת בחזית אחת עם משטרת  איפ"א  ישנות,  וגזרות  אנחנו בפאתי תקציב חדש, ממשלה חדשה 
ישראל, שב"ס, המשרד לביטחון הפנים ואיגוד הגמלאים, בהגנה על שכר ומעמד השוטר והסוהר. העולם 
עובר טלטלה כלכלית ודווקא בעת הזאת יש צורך במשטרה איתנה וממוקדת. להשקעה במשטרה יש 
תועלת כלכלית ברורה, על ידי צמצום תאונות הדרכים והורדת הפשיעה. המפכ"ל רנ"ץ דודי כהן אף 
קבע מדד ברור והוא מוכן לקחת על עצמו את האתגר. צריך לאפשר למשטרה להתעצם ולהתחזק, 

דווקא עכשיו. הבסיס לכך הוא מעמד ושכר השוטר.
אני מאחל לכולכם קיץ מהנה ובטוח!

שלכם בידידות
יעקב טרנר

נשיא איפ"א ישראל

התקשורת  וועדת  את  המחליפה  מערכת,  לביטאון  יש  ראשית,  רבים.  שינויים  עבר  איפ"א  ביטאון 
במתכונתה הקודמת. נענו לבקשה לכתוב ולצלם לביטאון 20 חברים, לצערי, רק שניים הם שוטרים 
בשירות. אתם תפגשו אותם החל מהגיליון הבא. אתם מוזמנים להצטרף. כל הכתבים יעברו הכשרה 

ובהמשך יהיו ימי עיון והעשרה.
נופש,  תרבות,  הנסיעות,  בתחומי  לחברים  החשוב  מידע  דיווחים.  ופחות  סיפורים  יותר  הוא  הכיוון 
ספורט ופנאי, ימשיך להתפרסם, אך בצידו יינתן ביטוי לסניפים, ליחידות, לאנשים. צמצמנו את מודעות 
האבל ומכתבי הברכה וכך גם את הדיווחים של חברי הנשיאות. הגדלנו את החלק שלכם. בשיחות עם 
נציגי סניפים עלתה הטענה, שלא כל הסניפים זוכים לייצוג שווה. נכון, אבל זה תלוי בכם, מי שטורח 

וכותב, מתפרסם.
אנחנו עדיין מחפשים כותבי תשבצים, חידונים ושעשועונים. כל מי שניחן בכישרון בתחום זה, מוזמן 

ליצור קשר עם מזכירות איפ"א או איתי. נשמח לקבל הערות והצעות לייעול.

שלכם בידידות
דר' ערן ישראל

רכז תקשורת ואינטרנט

א " פ י א א  י ש נ ת  כ ר ב

ת ו ר ת ו כ ה י  ר ו ח א מ

ב י ע ו ש י  ב נ ה ג  ח ד  ו ב כ ל ת  ו כ ר ב

عيد النبي شعيب
נשיא איפ"א מר יעקב טרנר חברי נשיאות איפ"א וצוות 

המנגנון ברכו את העדה הדרוזית ובני משפחותיהם בברכת חג 
שמח בריאות והתגשמות משאלות ליבכם.

יעקב טרנר
נשיא איפ"א ישראל
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שדולה למען שוטרים וסוהרים
הוקמה שדולה למען שוטרים וסוהרים

רם אלפיה דובר של ח"כ אריה ביבי
לא נמצאת במקום  יצחק אהרונוביץ': המשטרה  לביטחון פנים  השר 

הראוי מבחינת סדר הלאומי
של  בראשותו  משפחותיהם  ובני  והסוהרים  השוטרים  למען  השדולה 
ח"כ אריה ביבי)קדימה(, קיימה את ישיבתה הראשונה בכנסת. הישיבה 
התקיימה בנוכחותם של יו"ר האופוזיציה ח"כ ציפי לבני, השר לביטחון 
בדימוס  ניצבים  ורבי  ניצבים  כנסת,  חברי  אהרונוביץ',  יצחק  הפנים 

והממונה על השכר באוצר אילן לווין.
למען  השדולה  של  הראשונה  ישיבתה  התקיימה  הכנסת  במשכן 
ביבי,  אריה  ח"כ  ייסד  אותה  משפחותיהם  ובני  והאסירים  השוטרים 
שהיה בעברו ניצב במשטרה ונציב שירות בתי הסוהר. כידוע, לשוטרים 
ומטרתו של ח"כ  עובדים  וועד  להקים  אין אפשרות חוקית  ולסוהרים 
אריה ביבי היא לסייע, ככל שניתן, בסוגיות שעומדות על הפרק כגון, 
לאנשי  שכרם  הצמדת  וסוהרים,  לשוטרים  פנסיה  בתחשיבי  שינויים 

קבע, שינויים בסמכות פיטורים במקרים של שוטרים וסוהרים ועוד.
יו"ר השדולה ח"כ אריה ביבי אמר בפתיחת הדיון כי " המשטרה עומדת 
משטרת  סדר.  להשליט  הוא  שלה  המרכזי  היעד  הכאוס.  לבין  בינינו 
ישראל שכל מעשיה מכוונים למעננו, ראויה גם לתמיכה ולחיזוק מעשי, 
המישורים,  בכל  למענה  שיפעלו  אלה  בין  נהיה  אנו  ומוראלי.  חומרי, 

כמיטב יכולתנו".
בדיון נכחה גם ציפי לבני יו"ר האופוזיציה שאמרה כי " ישנה שחיקה 
נמצאים  אנו  בישראל,  החוק  אכיפת  גורמי  של  במעמדם  מתמשכת 
אכיפת  גורמי  של  בסמכותם  מכירים  שאינם  גורמים  ישנם  בו  במצב 

את  האפשרית  במהירות  לעצור  חייבים  ואנו  החוק 
התהליכים האלו ".

שדיבר  הפנים  לביטחון  השר  גם  בדיון  נכח  כן  כמו 
על המצוקה התקציבית במשטרה ושב"ס, גם לאחר 
"המשטרה   2009-10 בתקציב  התוספת שמסתמנת 
לא נתפסת כגוף שצריך לסייע לו, נאבקנו על תוספת 
ואכן קיבלנו כזאת, אך לא ברמה מספקת. אני מברך 
על הקמת השדולה ואסייע לה בכל אשר אוכל, כמובן 
עוד  ישנם  אך  ביותר,  חשובים  הם  תקציב  שענייני 

עניינים על הפרק".
ח"כ אבי דיכטר, לשעבר השר לביטחון הפנים, העלה 
הביטחון  מערכת  בתוך  הפערים  סוגיית  את  בישיבה 
בישראל " במשך השנים, במהלך תפקידיי, חייתי לצד 
נכנסתי לקרביים של המערכת  ורק כאשר  המשטרה 
הזו הבנתי את הפער בתוך מערכת הביטחון. העובדה 
השוטרים  למען  שדולה  לובי,  בכנסת  כאן  שהוקם 
והסוהרים ממחישה את הפער הזה. מחבלים, פושעים, 
בצבא  למה  אז  כלים,  באותם  תופסים  ועבריינים 
ובשב"כ קיימים כלים אלה ובמשטרה לא? נוצרו כאן 
פערים אדירים בתקציבים למרות החלטות ממשלה".

בשדולה:  החברים  הכנסת  חברי  גם  השתתפו  בדיון 
יואל חסון, ניצן  שאול מופז, אופיר פינס, אילן גילאון, 
הורוביץ, אברהם מיכאלי, כרמל שאמה ושלי יחימוביץ' 
בשיפור  עליונה  חשיבות  רואה  אני   " בדיון  שאמרה 
של  אווירה  ישנה  והסוהרים.  השוטרים  של  מעמדם 
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זילות ציבורית כלפי הגורמים האלו. לא ניתן מצד אחד 
לקצץ כל הזמן בתנאים של השוטרים והסוהרים, ומצד 

שני לבוא ולדרוש יותר."
יעקב  בדימוס:  וניצבים  מפכ"לים  גם  נכחו  בישיבה 
טרנר, אסף חפץ, יאיר יצחקי, מיקי לוי, יעקב רז, ועוד.

מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב-ניצב משה קראדי, שנכח 
בדיון שם דגש על תנאי הפרישה של השוטרים ואמר כי 
"תנאי פרישה הם חלק מתנאי הגיוס, המשטרה היא 
רוצים  אנשים  משרתים.  אלא  עובדים  שבו  מקום  לא 
ומעמד  דימוי  בעלי  למקומות  להגיע  טבעי,  באופן 
ועל מנת לתרום לזה עלינו למשוך כוח  ציבורי גבוה, 

אדם איכותי שיגיע בעזרת תנאים טובים יותר".

בשדולה הוחלט על הקמתן של שלוש ועדות אשר יפעלו באופן שוטף: 
בתדמית  שתעסוק  ועדה  צה"ל,  מול  שכר  תנאי  לבחינת  הוועדה 

המשטרה, וצוות תגובות.

אנשי המשטרה ושב"ס שחברו לשדולה:
רנ"צ גימ. יעקב טרנר, נשיא איפ"א. רנ"צ גימ. אסף חפץ. רנ"צ גימ. 
קראדי משה. ניצב גימ. אפרת ישראל. ניצב גימ. דדון יצחק. ניצב גימ. 
זכריה יוסי. ניצב גימ. יוסוב הרצל. ניצב גימ. יצחקי יאיר. ניצב גימ. לוי 
מיקי. ניצב גימ. לזרוביץ ישעיהו. ניצב גימ. מזרחי משה. ניצב גימ. סדן 
ישראל. ניצב גימ. רונן דני. ניצב גימ. רז יעקב. ניצב גימ. רון אליק. ניצב 

גימ. קליין חיים. גונדר גימ. רוזנטל אביחי.
גבי.  גימ. אורגיל  יורם שחל. תנ"צ  גימ.  יעקב שובל. תנ"צ  גימ.  תנ"צ 

תנ"צ גימ. נחמני מוטי. תג"ד גימ. גוטמן ראובן.
ארגון הגמלאים: נשיא דוד עטר. מנכ"ל שרעבי חיים.

נשות השוטרים: חברת מועצה - עמרני יוכי. מנכ"ל - שררה אביגיל.
הממונה על השכר באוצר - לווין אילן.

חברים בוועדות שנקבעו:

ועדה לבחינת תנאי שכר מול צה"ל:
יו"ר-יאיר יצחקי, הרצל יוסוב, דויד עטר, יורם שחל, ראובן גוטמן-שב"ס, 

ישראל אפרת, חיים שרעבי

ועדת תדמית:
יעקב טרנר, אסף חפץ, קראדי משה, דן רונן, אליק רון, אריה עמית, 

יעקב שובל, גב' יוכי עמראני

צוות תגובות:
חלק מחברי ועדת תדמית ישמשו כצוות תגובות עדיין לא נקבע. ח"כ אריה ביבי, יו"ר השדולה למען השוטר
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עו"ד חיים שמולביץ

תוספת "אי קביעות" - השוואה לצה"ל
כידוע, שולמה למרבית משרתי הקבע בצה"ל, נגדים וקצינים )למעט 
קצונה זוטרה( תוספת שכר אשר כונתה "תוספת אי קביעות" ואשר 

האוצר סירב לשלמה בהתאמה לשוטרים ולסוהרים.
משולמת  להיות  הייתה  שאמורה  כ-5%  של  שכר  בתוספת  המדובר 
למרבית השוטרים והסוהרים וכן לגמלאי המשטרה והשב"ס כפי שהיא 

משולמת למשרתי הקבע ולגמלאי צה"ל.
השוואה  מחייבת  הממשלה  החלטת  כידוע 
לשכר  הקבע  משרתי  שכר  בין  מלאה 
כשמדובר  ובמיוחד  והסוהרים  השוטרים 
לכלל  הניתנת  רוחביות  שכר  בתוספות 

המשרתים.
לאי  האוצר  משרד  שהעלה  הטיעון 
שהתוספת  היה  התוספת  תשלום 
הקבע  משרתי  את  לפצות  נועדה 
הקיים  תעסוקתי  ביטחון  היעדר  על 
איננו  האוצר  לטענת  ואשר  בצה"ל 

קיים במשטרה ובשב"ס.
עמדת המשטרה, שב"ס והמשרד 
בטענה  שהמדובר  הינה  לבט"פ 
שקיים  ככל  שכן  עין  למראית 
הבדל בין הגופים השונים הוא 
היה קיים גם כאשר הממשלה 
 1979 בשנת  עוד  החליטה 
על השוואת שכר השוטרים 
משרתי  לשכר  והסוהרים 
וזאת  בצה"ל  הקבע 
לחקיקת  במקביל 
זכות  את  ששלל  החוק 

ההתאגדות.
השכר  תוספות 
קודם  ניתנו  בצה"ל 
כל לקצונה הבכירה 
לחלוטין  שברור 
ולא  שאיננה 
מצויה  הייתה 
ביטחון  בחוסר 
י  ת ק ו ס ע ת

צה"ל  ולגמלאי 
הנהנים כמובן מפנסיה תקציבית 

ומן הסתם אין להם כל חוסר ביטחון תעסוקתי. 
זאת ועוד החל ב- 1/3/09 הוחל גם במשטרה ובשב"ס מסלול 

הקבע הקצר והמובהק באופן זהה כמעט לאופן בו הוא מופעל בצה"ל על 

כלל הנגדים המתגייסים למשטרה ולשב"ס מתאריך זה.
גם עדכון זה לא הביא עדיין לשינוי בעמדת האוצר לפיה 
אין לשלם את התוספת לשוטרים ולסוהרים. הזכאות 
בצה"ל  שולמה  בהם  מהמועדים  הינה  עמדתנו  לפי 
ספטמבר  ונגדים   2007 ומרץ   2006 יוני  )קצינים 

.)2007
הנושא מצוי בטיפול גורמי המשרד, המשטרה ושב"ס 

אל מול האוצר.

תוספות השכר במגזר הציבורי
כידוע נחתם בשעתו הסכם בין ההסתדרות 
לבין האוצר על פיו אמורים היו 
תוספות  לשלם 

שכר של 
 5% עד 
ש  ו ל ש ב
ת  ו מ י ע פ
שהאחרונות 
בהן בדצמבר 
 2 0 0 8
ר  ב מ צ ד ב ו

.2009
הצער  למרבה 
שולמו  לא 
הפעימות  שתי 
לעובדי  האחרונות 
גם  ולפיכך  המדינה 
במשטרה  בצה"ל,  לא 
מעריכים  אנו  ובשב"ס. 
השכר  הקפאת  עקב  כי 
ישולמו  לא  הצפויה 

התוספות בזמן הקרוב.

ת ו א ל מ ג ו ר  כ ש



    יוני 2009           7 

שינוי בשיטת הצמדת קצבת 
הגמלאים

הנדונה  ההסדרים  לחוק  המחליטים  הצעת  בטיוטה 

את  להחיל  הצעה  קיימת  הממשלה  ע"י  אלה  בימים 

למדד  המדינה  עובדי  גמלאי  של  הצפויה  ההצמדה 

שוטרים,  הקבע,  משרתי  על  גם  לפעילים(  )במקום 

סוהרים ושאר כוחות הביטחון.

כלל  מטעם  זו  להצעה  התנגדות  קיימת  כי  לנו  ידוע 

ארגון  צוות,   - צה"ל  גמלאי  ארגון  הגמלאים  ארגוני 

גמלאי  ואיגוד  המוסד  גמלאי  ארגון  השב"כ,  גמלאי 

המשטרה ושב"ס.

בנוסף, ככל הידוע לנו קיימת התנגדות לבצע שינוי דרסטי 

זה באופן חפוז וללא בחינה מעמיקה של משמעות השינוי 

גיל  ואשר  ייחודית  שהינה  הביטחון,  כוחות  אוכלוסיית  על 

הפרישה אצלה נמוך מגיל הפרישה בשירות המדינה.

השר לבט"פ פנה לשר האוצר וביקש כי ההצעה תוסר 

מחוק ההסדרים ותועבר להמשך עבודת מטה מסודרת 

מול משרד האוצר וגופי הביטחון האחרים.

האוצר  נציגי  כי  זה  בעניין  קבעה  הממשלה  החלטת 

ינהלו משא ומתן עם נציגי משרד הביטחון, המשטרה, 

שב"ס, שב"כ והמוסד במטרה להגיע להסכמות בדבר 

השלכות החלת מנגנון עדכון הקצבה ובמטרה לקדם 

שינויי החקיקה בהתאם.

מתחדשים ומתייעלים

פייבל לבון
אחראי על המנגנון

ביטאון איפ"א

בימים אלו פועלת וועדת התקשורת לבדיקה מחודשת 

בעלויות  להוזלה  להביא  במטרה  איפ"א,  ביטאון  של 

ושינוי התכנים וכן רענון הביטאון. הוועדה שינתה פניה 

מחודש  תמחור  מתבצע  לביטאון,  למערכת  והפכה 

כותבים  צורפו  להפקה,  חדשות  חברות  לבדיקת 

וצלמים מתנדבים.

נסיעות,  רווחה,  לתקציב  יופנו  העלויות  הוזלת 

אירוח וקשרי חוץ לצורך הגדלת מספר המשלחות 

לחו"ל.

פרסום  באמצעות  נעשתה  גופים  למספר  פניה 

בעיתונות היומית לצורך קבלת הצעות.

ביקורי חולים

כאחד  אותו  ולראות  זה  לנושא  עדיפות  איפ"א החליטה לתת  נשיאות 
חברים  לאתר  הסניפים  ליו"ר  הנחיות  נמסרו  החשובים,  התחומים 
שמאושפזים בבתי חולים או חולים ממושכים ולעשות מאמץ לבקרם, 

הארגון יקצה לכל יו"ר סניף שי לחולה מתקציב מורשת ודת.

פינת קוראים כותבים - הצעות ייעול

חברי איפ"א המעוניינים להעביר אלינו הצעות לייעול ושירות החברים 
מתבקשים לעשות זאת באמצעות כתיבת הצעותיהם ושלחה באמצעות 

info@ipa-israel.org.il :דוא"ל שכתובתו
או באמצעות פקס שמספרו: 03-6833442.

יש להגיש הצעות לפי תחומי העיסוק של הרכזים בנשיאות וכל רכז ייתן 
תשובה בהתאם להצעות שיוגשו.

הצעות לפגיעה בתנאי השירות של משרתי 
הקבע שוטרים וסוהרים

במסגרת הצעת חוק ההסדרים הוצעו סדרה של פגיעות בתנאי השירות 
של השוטרים והסוהרים בין השאר:

שלילת האפשרות להורות על פרישה או פיטורין של שוטר או סוהר   #

מחוסר שיבוץ מתאים לפני גיל 57.
החמרה בעניין הפרישה הרפואית כך שנדרשת נכות ולא רק פסילה   #

רפואית משירות.
ביטול תשלום גילום המס על זקיפת ההטבה לרכב צמוד לקצינים   #

בכ-  ומעלה  סג"ד   / סנ"צ  מדרגות  בקצינים  פגיעה  שמשמעותה 
1000 ₪ לחודש.

מיסוי שווי נקודות ספורט.  #

הפחתת צבירת ותק פעילות מ- 10% לשנה ל- 5% לשנה.  #

הקפאת קידומים בדרגות שכר וזחילת ותק.  #

בעניין זה פנו הפרקליט צבאי הראשי ויועמ"ש שב"ס תת גונדר שמולביץ' 
חיים ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיורה להסיר הצעות אלה מסדר 
יומה של הממשלה שכן לא קוימה חובת ההידברות המוקדמת כשמדובר 
בגופים שאסורה בהם ההתאגדות ובמיוחד כשמדובר בפגיעה מרחיקת 

לכת במשרתים בכוחות הביטחון ובגמלאים הקיימים והעתידיים.
זו והורה להסיר הצעות אלה  היועץ המשפטי לממשלה נענה לפנייה 
הביטחון,  ומשרד  האוצר  משרד  כי  וקבע  הממשלה  של  יומה  מסדר 
יעלה  והעניין  האלה  בנושאים  ביניהם  דיונים  ינהלו  ושב"ס  המשטרה 
לשולחן הממשלה עם הסכמות או בהעדר הסכמה עם הצעות חלופיות 

תוך מיפוי והסבר של הנקודות שבמחלוקת.



8          יוני 2009

I û
P û A

דוד אילוז
מנכ"ל איפ"א ישראל

א " פ י א ת  ו ש ד ח
פרוייקט שי שנתי 2009

אנו שמחים להודיעכם כי פרויקט השי השנתי לשנת 2009 שזו השנה 
לרכוש  החברים  לכל  המאפשר  נטען  כרטיס  במתכונת  השלישית 

מוצרים ב- 16 רשתות עפ"י ראות עיניהם.
ולתגובות חיוביות מצד החברים, אנו עושים  זוכה להערכה  הפרויקט 
רבות על מנת לגוון את רשתות הפרויקט וכן להכניס בשי הבא כרטיס 

מזון למי שמעוניין.
קניית כסף בכסף בנוסף לשי השנתי מקבל תאוצה ונטמע היטב אצל 
החברים, אנו ממליצים בפני כל החברים לנצל הטבה זו בקניית כסף 
בכסף בהטבה של עד 15% )חבר שיבצע זאת באופן מושכל ע"י 3-4 
טעינות מכסה את כל דמי החבר לארגון( בנוסף לכל ההטבות הקיימות 

בארגון.
בפרק  לנצלו  בכסף  כסף  קניית  המבצעים  לחברים  מאפשר  הארגון 
וזאת   - לסיום תוקף הכרטיס  עיניו עד  ראות  ועפ"י  דרכיו  הזמן עפ"י 

בשוני מארגונים אחרים.

בהנפקת כרטיס חדש בסך 10 ₪.
שנתי  שי  מגיע  לחבר  שנתי,  הינו  והתקציב  מאחר 
אחת לשנה בתנאי שהוא ממשיך את חברותו עד תום 
השי  קבלת   .2009 דצמבר  תום  עד   - דהיינו  השנה, 
בארגון  להישאר  מצדו  כהתחייבות  כמוה  החבר  ע"י 
עד תום השנה. במידה והחבר יפרוש קודם לכן, הוא 
יחויב בחלק היחסי של עלות השי ובקיזוז כל ההוצאות 
באיפ"א  חברותו  חודשי  מספר  פי  על  הלוגיסטיות 

באותה השנה.

מענה טלפוני לפניות החברים

בצורה  אתכם  לשרת  רבים  מאמצים  עושים  אנחנו 
אחד  שהוא  הטלפוני  המענה  כולל  ביותר  הטובה 

הבעיות המרכזיות שלנו.
ולא  אותנו  להשיג  מנסים  זאת  בכל  אשר  חברים 
הפניות  את  אלינו  להעביר  ממליץ  אני  מצליחים 
דוא"ל  באמצעות   ,03-6833442 הפקס:  באמצעות 
באמצעות   ,info@ipa-israel.org.il שכתובתו: 
יו"ר הסניפים. אנו מבטיחים שכל פנייה שתגיע אלינו 

תטופל באופן מיידי.

עדכון כתובת ושינויים אישיים

אנו פונים שוב לכל חברות וחברי איפ"א להעביר לנו 
דיווחים על שינויים בפרטים אישיים כגון: שינוי כתובת, 
כתובת אימייל, שינוי סטאטוס מסדיר לגמלאי, העברות 

מיחידה ליחידה, עדכון טלפונים וניידים.
את  לכם  להעניק  מנת  על  לנו  חשובים  אלו  פרטים 
של  הפעילויות  על  אינפורמציה  והעברת  זכויותיכם 

הארגון.

אירועי תרבות

המשטרה  תחנות  בכל  נפיץ  הקרוב  החודש  במהלך 
התרבות  אירועי  כל  ובהן  כרזות  הגמלאים  ובמועדוני 

לשנת 2009.
אירועי התרבות מסובסדים מתקציב תרבות וניתן גם 

תוצאות הגרלת ביטאון איפ"א מס' 46
המספרים שעלו בגורל הם: 5271, 20028, 3989

על המחזיקים בכרטיסי הגרלה עם המספרים הללו ליצור קשר עם מזכירות איפ"א לקבלת הפרס, 
נסיעה זוגית לחו"ל.

הגרלה חדשה בבטאון זה!

איך בודקים את יתרת הכסף בכרטיס השי?
לאחר  השי  כרטיס  בגב  המופיע   03-6177808 לטלפון  מתקשרים 

הנחיות המענה קולי תתקבל היתרה

חיוב בגין אובדן/נזק כרטיס
לאור פניות רבות של חברים המדווחים על אובדן/גרימת נזק לכרטיס, 

לארגון נגרם נזק כספי שלא ניתן לממנו מתקציב השי.
כל חבר שיצהיר על אובדן/נזק לכרטיס יחוייב עבור ההוצאות הלוגיסטיות 
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להיעזר בסבסוד מתקציב הסניף לצורך הוזלת עלויות 
הכרטיס בתאום עם יו"ר הסניפים.

מרכזיים  אירועים  ל-3  מתייחסים  התרבות  אירועי 
יתקיימו  האירועים  הראשונה,  מהשורה  אומנים  עם 

בירושלים, חיפה ותל-אביב.
בנוסף מתקיימים אירועי אטרקציות כמפורט בפרסום 

של רכז התרבות.
מספר   - מוקדם  כרטיסים  להזמין  לחברים  מומלץ 
יו"ר  ע"י  יחולקו  הכרטיסים   - מוגבל  המקומות 

הסניפים.

יש זוכה ראשון בהגרלה
יורם  שמואל  איפ"א  חבר  כי  להודיעכם  שמחים  אנו 
ממחוז מג"ב סניף מג"ב איוש זכה בהגרלה של העיתון 

מגיליון 45 מספר כרטיס זוכה 21601.
במעמד  בחו"ל  לנופש  זוגי  כרטיס  קיבל  שמואל 

הנשיאות ובמעמד מנכ"ל "כנפי משק."

משלחות איפ"א לשנת 2009

לשמונת   2009 לשנת  איפ"א  למשלחות  ההגרלה  תוצאות  להלן 

היעדים.

תהליך ההגרלה בוצע בנוכחות:

מזכ"ל איפ"א - עו"ד חיים שמולביץ

רכז נסיעות - אלכס זלקוביץ

רכז גמלאים מחוז י-ם/ש"י/מרכז - יוסי לביא

יועמ"ש איפ"א - עו"ד חיים קנת

עוזרת מבקר איפ"א - לימור

מנכ"ל איפ"א - אילוז דוד

מנהלת לישכה - משולם ליז

מזכירת קשרי חוץ - קליין ליאת

תהליך ההגרלה עבר באופן מסודר, בשקיפות מלאה.

בהגרלה נכחו כ-40 חברי איפ"א שהגישו מועמדות והם זומנו להוציא 

פתק הצבעה.

כמו כן, לכל משלחת הוגרלו עוד 20 מועמדים לעתודה אשר ישובצו 

בסדר רץ על פי סדר הזכייה בהגרלה. חבר שזכה בעתודה ישובץ על 

פי המספר הסידורי שיצא בהגרלה במידה וחבר שזכה יבטל מועמדותו 

מסיבה כלשהי באותה משלחת.

משלחת איפ"א לטטרסטאן - 19-27/6/09

זוכים

סניףשם ומשפחה
עמקיםאוחנה פרוספר

מתנ"א מרכז ארציבן-עמי אבי
גימלאי י-ם מרכזואחנון בנימין

פ"תטויטו צבי
חיפהכדור כמאל
מרחב שרוןמאור דניאל
עמקיםמשלב אורי

גימלאי יבנה/רחובותנבגאוקר נתן
גימלאי גליל עליוןסאבק סאלח

מטא"ר י-םשורר צבי

תנחומים

נשיא איפ"א יעקב טרנר, חברי נשיאות 
איפ"א, מנכ"ל איפ"א וצוות המנגנון 

משתתפים בצערכם על מות יקירכם שלא 
תדעו עוד צער, ותנוחמו משמיים.

משפחת איטח.
אלמליח יובל יו"ר סניף איפ"א תחנת באר שבע.

אבו חייה ג'מיל -האב, אבו חייה נסר -הבן.
משפחת אבו-קאסם.

משפחת איולקר.
משפחת גבעתי.

ג'ורנו שמעון - יו"ר סניף איפ"א לכיש.
משפחת דגש.
משפחת זזולה.

משפחת רוזנבס.
עו"ד דורון בית נר.

משפחת קאסם סייד אחמד.
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עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

מטא"ר י-םיעלון אורי1
גימלאי ד.כרמל/עספיאאבו-פארס סאלח2
גימלאי י-ם דרוםכהן משה3
גימלאי נגבחמו עמרם4
מ.צפון-הכרמלביבאר רידאן5
גימלאי י-ם דרוםבלישה שלמה6
מעלה אדומיםלוי ניסים7
מחוז ירושליםבדואן מוסטפא8
גימלאי נתניהגלעם לאה9
גימלאי רמלה/לודאבירם ציון10
עמקיםהדר מאיר11
מרחב נגבשפושניקוב אלכס12
גימלאי כרמיאלמלול יוסף13
מרחב נגבגולדברג אייל14
גימלאי נתניהדהן דניאלה15
גימלאי חדרהלוי אבנר16
חיפהעוז חיים17
גימלאי מג'אר/עיילבוןקיזל גלאל18
גימלאי נתניהמנשה דליה19
גימלאי עכו/נהריהעמר רפאל20

משלחת איפ"א למוסקבה - 7-14/7/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

גימלאי נתניהאילון שלמה

גימלאי רמת גןגיטורג אריה

גימלאי ראשון לציוןוילק רחל

מ.צפון-הכרמלחדיד ופיק

מרחב חוףחלבי סרור

מחוז מרכזיעיש יאיר

שפלהעמיאל עובדיה

מתנ"א מרכז ארציפרץ אריק

מרחב גלילרעד מואיד

מחוז ירושליםששון דוד

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

עמקיםזריהן מאיר1
גימלאי נגבחמו עמרם2
גימלאי גליל עליוןפלאח כרים3
חיפהחאין אנטוני4
מ.צפון-הכרמלהנו פאהם5
מטא"ר י-םבן-דוד בת שבע6
בית דגןגבאי יהודה7
גימלאי י-ם דרוםקוסקאס שלמה8
גימלאי בית-שאןעמר הנרי9
עלה בהגרלה לאיטליהתורג'מן דניאל10
פ"תתפארת שלמה11
גימלאי נגבקישקו ודים12
עלה בהגרלה מנצור ראובן13

לאוקראינה
גימלאי עכו/נהריהמרידור צבי14
מחוז ת"אינקו חיים15
גימלאי נגבנגאוקר אהרון16
גימלאי חיפהרייזל רולנד17
נציבות-יחידות ארציותאביטל דוד18
מחוז ירושליםקסלר סימון19
אתג"ר/מתפ"א/דפנה איתן20

כלכלית

משלחת איפ"א לסנטפטרסבורג - 
10-17/7/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

מרחב איילוןאברהמי יעקב

זבולוןאזרזר אברהם

מתנ"א דרוםאמסלם אברהם

גימלאי י-ם מרכזבן-הרוש אמרן

מחוז ירושליםבן לולו יצחק

מחוז ירושליםבנימין נסים

מג"ב צפוןגקטין גנדי

מטא"ר י-םוייזנר שמואל

מ.צפון-גליללביא שמואל

שפלהלוי מרדכי
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משלחת לסנטפטרסבורג - זוכים - המשך

סניףשם ומשפחה

מ.צפון-גליללנקרי אלברט

מטה מג"במן דני

מעלה אדומיםנפתלי ליאורה

גימלאי נגבסופר עודד

גימלאי ד.כרמל/עספיאעיסמי פואז

גימלאי חדרהעמר-קלוד אדמונד

גלילותשטומר ליאור

גימלאי י-ם דרוםשרון ארמנד

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

מג"ב איו"שחלבי חוסאם1

מ.צפון-הכרמלדהן יפה2

מחוז ירושליםקורצפלד דוד3

מחוז מרכזצברי ישראל4

אתג"ר/מתפ"א/בריי יעקב5
כלכלית

מטא"ר י-םיעלון אורי6

מעלה אדומיםעמר שלמה7

עלה בהגרלה נחום דניאל8
לאוקראינה

גימלאי נגבדהרי ציון9

גימלאי י-ם דרוםקומבור שלומי10

גימלאי בית-שאןארבל דוד11

גימלאי עכו/נהריהבן-חורין חוה12

אתג"ר/מתפ"א/פרידמן אלון13
כלכלית

מ.מרכז-תל מונדכרמי מנשה14

חיפהאזולאי רחל15

גימלאי נתניהשמביק אליעזר16

עלה בהגרלה טויטו צבי17
לטטרסטאן

מחוז ת"איקוטי אורי18

מרחב איילוןמלניק יעקב19

מרחב שרוןגולן אילנה20

משלחת איפ"א לרומניה - 5-12/8/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

גימלאי נצרתבכמן מילו

גימלאי קריותגבעון יהודה

מרחב חוףהרוש אברהם

מרחב שומרוןהרשקוביץ שלמה

גימלאי פ"ת/ראש העיןזליקוביץ מזל

גימלאי י-ם דרוםחייט אריה

מג"ב איו"שכהן יצחק

יפתחכהן שרית

מ.צפון-דמוןכיוף גסאן

גימלאי עפולהמויאל סמי

גימלאי חולון/בת-יםמויסה הרי

גימלאי נגבממן אליהו

גימלאי מג'אר/עיילבוןסיאגה קוסטנדי

מ.צפון-עמקיםקיזל אמל

מחוז ש"ירביבו דוד

מטא"ר י-םרחימה ליאורה

גימלאי נגבשיים משה

מחוז ירושליםתנעמי הדס

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

מג"ב י-םדג'ש דאהר1
גימלאי נגבחדד בוגיד2
מרחב חוףרגב יעקב3
מרחב ירקוןסמיינוב אריה4
גימלאי חדרהשווך צפורה5
גימלאי לכישחמו אלי6
מחוז ש"ימוזס צבי7
גימלאי חדרהפרנקל צבי8
מתנ"א צפוןאליהו זאב9
מחוז ירושליםקאק האשם10
לכיששרון רן11
מחוז ש"יעובדיה עובדיה12
גימלאי בית ג'אןקזאמל מוניר13
גימלאי י-ם מרכזאלבז מרדכי14
גימלאי נגבסנקר דניאל15
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משלחת לרומניה - עתודה - המשך

מחוז מרכזוקנין משה16
חיפהטיירי אברהם17
מ.צפון-עמקיםתייאר בני18
גימלאי י-ם מרכזבנסימון שלום19
מרחב דןחזון שלמה20

משלחת איפ"א להונגריה - 18-25/8/09
זוכים

סניףשם ומשפחה
באר שבעבן חור משה
מטא"ר י-םהוכרמן גיל

מ.צפון-גלילחסבאני נוהאד
מרחב חוףחתם דוד

מג"ב דרוםכהן מיכאל
מ.צפון-הכרמלמולא נוהאד

גימלאי חולון/בת-יםמזרחי אברהם
מ.מרכז-מטה ויח' פניםעאיק מוניר

גימלאי טבריהעזריה נתנאל
גימלאי ד.כרמל/עספיאשחידם סאמי

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

מחוז מרכזמלכה דניאל1
מ.מרכז-מטה ויח' פניםבוחניק רפאל2
גימלאי עכו/נהריהבן-חורין חוה3
גימלאי נגבקופל יוסף4
גימלאי נגבחמו עמרם5
שפלהגזיאל רפי6
גימלאי נגבאל-הוזייל יוסף7
גימלאי אשדודנתן רחל8
חיפהחאין אנטוני9
גימלאי נגבחדד בוגיד10
מ.מרכז-תל מונדכהן בצלאל11
מ.צפון-גלילמרעי טליע12
גימלאי חדרהפרנקל צבי13
מ.צפון-גלילסלמאן מאלק14
מעלה אדומיםכהן נתנאל15
גימלאי י-ם דרוםקומבור שלומי16
מטא"ר י-םדיין שושנה17
גימלאי כפר-סבאגולן יצחק18
מג"ב דרוםעסיס מנשה19
גימלאי י-ם מרכזבנסימון שלום20

משלחת איפ"א לפולין - 2-10/9/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

חיפהבן שמואל דן

מג"ב איו"שחלבי שלמה

מג"ב מרכזיצחקי טל

גלילותסיני שרה

מחוז מרכזספיר אורנה

גימלאי כרמיאלעסיס משה

מחוז ירושליםשאהין רביע

מחוז מרכזטל יעקב

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

מחוז ת"אהולצמן מרב1

גימלאי אשדודבנישו מכלוף2

מרחב חברוןמסלטי אריאל3

גימלאי קריותמועלם רפאל4

הגירהבר-אילן רן5

מ.צפון-גלילגאנם עיסאם6

לכישקזימירסקי דימטרי7

גימלאי כרמיאלפאר גדי8

עלה בהגרלה ואחנון בנימין9
לטטרסטאן

מחוז מרכזוקנין משה10

מחוז ת"אבילבסקי עופר11

מג"ב איו"ששמואל יורם12

חיפהחאין אנטוני13

גימלאי נגבצריקס נתן14

גימלאי בית-שאןאלקסלסי מרדכי15

מרחב איילוןפינטו דוד16

גימלאי עכו/נהריהשחר ראובן17

עלה בהגרלה לוי מרדכי18
לסנטפטרסבורג

רפאלמאירסדורף שמואל19

מ.צפון-עמקיםתייאר בני20
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משלחת איפ"א לאוקראינה - 

7-14/9/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

מחוז ירושליםברקמן אברהם

שפלהזלוטין אור

נתב"גכהן שלמה

עמקיםלוי שמעון

שפלהליבוביץ דורון

חיפהלייבה אפרים

הגירהמנצור יואב

פ"תנחום דניאל

מג"ב י-םסרור דוד

עכוגמליאל חגי

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

גימלאי נתניהמנשה דליה1
מוריהקסוס אלון2
מטא"ר י-םולדניגר זאב3
שפלההוד סיגל4
כנעןברכה רחמים5
גימלאי כפר-סבאירון ברוך6
מ.צפון-עמקיםיעקב סמה7
מחוז ש"יכביה מרדכי8
אילתשמחי טל9
שפלהגזיאל רפי10
לכישממן יונתן11
מחוז ש"ישוורצמן אילן12
מ.מרכז-תל מונדקוז'רנקו סרגיי13
יפתחערביד סמואל14
בהגרלה מויאל סמי15 עלה 

לרומניה
מ.צפון-גלילסלמאן מאלק16
גימלאי נגבסימנה יעקב17
גימלאי י-ם מרכזלוי דוד18
מרחב שרוןגולן אילנה19
מרחב שרוןחגג שרה20

משלחת איפ"א לאיטליה - 13-20/10/09

זוכים

סניףשם ומשפחה

מרחב שרוןבן-נעים גילה

גימלאי ד.כרמל/עספיאהלון ג'ומאל

עמקיםחסון יוסי

מתנ"א צפוןירושלמי אבי

מרחב דןכהן רחמים

מטא"ר י-םמזרחי נתן

גימלאי נגבמשילקר מיכאל

הגירהערוב רונן

מרחב דןשניידר יגאל

מטא"ר י-םתורגמן דניאל

עתודה

מקום 
בעתודה

סניףשם ומשפחה

עמקיםכראם דאוד1

מטא"ר י-םרייס אסיה2

גימלאי אשדודבנישו מכלוף3

חיפהקאשי דוד4

מטא"ר רמלהוקסמן ירון5

הגירהפינקר עוזיאל6

חיפהעוז חיים7

גימלאי גליל-מערביקוויקס סלמאן8

מרחב איילוןחמי עירית9

שפלהמלכה יונתן10

גימלאי כפר-סבאגולן יצחק11

סניף צ'רקסיםתחאוחו שהין12

הגירהאווקה אדנה13

שפלהגיבור יהושע14

מ.דרום-רמוןביטון רפאל15

גימלאי נצרתלקטוש אלכסנדר16

מג"ב י-םבדר וג'די17

יפתחערביד סמואל18

כנעןפארס אמל19

גימלאי נגבאל-הוזייל יוסף20
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תנופת פעילויות התרבות ממשיכות גם השנה

לויה יהושע רכז תרבות
אירועי תרבות לשנת 2009 כוללים בתוכם אירועים ייחודיים עם מגוון 
עשיר של אטרקציות ואירועי תרבות מרכזיים בבנייני האומה בירושלים, 

בהיכל התרבות בת"א ובנין הקונגרסים בחיפה.
בהכנת תוכנית התרבות הושקעו מאמצים רבים בשיתוף יו"ר הסניפים 
שביעות  את  להגביר  מנת  על  וזאת  התרבות  וועדת  הנשיאות  וחברי 

הרצון של החברים ובני משפחותיהם.
על מנת שנצליח כמו בשנת 2008 חשובה לנו שיתוף הפעולה ושיווק 

הפעילויות לכל חברי הארגון באמצעות יו"ר הסניפים.
להזכירכם שבשנת 2008 סניף איפ"א ישראל קיבל מקום ראשון בנפח 
פעילויות התרבות שקיימנו בסניף שכלל השתתפות של אלפי חברים 
בכלל האירועים וזה מתייחס ל- 62 מדינות מכל העולם ולכן גם השנה 
שמנו למטרה לשמור על המעמד של סניף איפ"א ישראל ולכן מוגשות 

לכם תוכניות לאירועי תרבות שלא היו עד כה באיפ"א.
במכירת  ותמיכה  פעולה  שיתוף  הסניפים  יו"ר  מכל  מבקשים  אנו 

הכרטיסים ושיווק מוצרי התרבות.
כרטיסים לכל האירועים יינתנו ליו"ר סניפים עפ"י כמות החברים בכל 

סניף לצורך מכירתם לחברי איפ"א בסניפים.
במחירים  תרבות  מתקציב  מסובסדות  הפעילויות  שכל  לציין  יש 

מוזלים.
ניצול תקציב הסניף לצורך סבסוד נוסף ניתן לעשות זאת בתאום יו"ר 
הסניף דבר שיוזיל את הכרטיס לכל אירוע ויגביר את הרצון של החברים 

להשתתף באירועים.

יהושע לויה
רכז תרבות

חברים שמעוניינים לנצל את התקציב האישי שעומד 
לרשותם ברמת הסניף ניתן לעשות זאת בעת רכישת 

הכרטיסים מיו"ר הסניף.

הסעות לאירועים

ניתן לתאם הסעות מרוכזות במסגרת הסניף בעלות 
של 20 ₪ לנוסע בתנאי שבכל אוטובוס יהיו מינימום 

45 נוסעים.
ארגון ההיסעים יתואם עם יו"ר הסניפים ויימסר להם 

אינפורמציה על אופן ביצוע ההזמנה להיסעים.

נשפים שנתיים

השנה  בסוף  שנתיים  נשפים  בנוסף  נקיים  השנה 
גודל  עפ"י  לסניף   ₪  3,000 עד   2,000 של  בסבסוד 

הסניף.
אנו נעודד קיום נשפים בצירוף מס' סניפים לנשף אחד 
הסניפים,  בין  הגיאוגרפים  למרחקים  בהתאם  גדול 

הדבר יסייע בהוזלה משמעותית של עלויות הנשף.

שילוט ודגלול

ערכת  נקצה  אנו  איפ"א  שיתקיים בסבסוד  נשף  לכל 
דגלול ושילוט לשיווק הארגון ובכל נשף ישתתפו מס' 

חברי נשיאות.
ומשלוח  פליירים  הפקת  נושא  בכל  תסייע  איפ"א 
לחברים על מועדי הנשפים, העלויות ותוכנית האירוע 
למנגנון  הסניף  יו"ר  ידי  על  שתופנה  בקשה  עפ"י 

איפ"א.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי 

נעים והנאה רבה מכל הפעילויות המוצעות לפניכם.

אירועי קיץ

לונה גל - חוף גולן

ב-10.8.09 יום ב' בין השעות: 21:00 עד- 09:00
הפנינג  במדינה!  הגדול  המים  פארק   - ה"לונה-גל" 

רטוב וצבעוני יקבל את פני האורחים בכניסתם:
מתקני  ענק…  ובובות  בידור  צוות  עליזה,  מוסיקה 
כל  משך  חופשי  לשימוש  לכם  ימתינו  ה"לונה-גל" 

שעות ביקורכם,
בהתאם  והכול  אינטימיות  או  משפחתיות  לחוויות 

לבחירתכם…
מתקני  ה"הוריקן",  מסלול  ה"קמיקזה",  מגלשות 
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ה"טייפון", מתקני עולם-הילד,
בריכת  בישראל,  ביותר  הארוך  האבובים  מסלול 
במיוחד  שהותאמו  גלישה  מתקני  אולימפית,  שחייה 
וחדש-חדש-חדש… מגלשת "השבלול השחור"  לילדים 

האימתנית!
כסאות נוח ומיטות שיזוף, פזורים אף הם, בכל פינה, 

על המדשאות.
צוות  אנשי  עם  יחד  לרשותכם  יעמדו  ועוד  אלו  כל 

האתר, שימתין לשרת
אתכם בכל פינה בפארק.
17:00 - סגירת המתקנים

₪ 40 מחיר לחבר איפ"א: 
₪ 60 מחיר לאורח: 

אשקלונה

איפ"א  לחברי  ומגבש,  איכותי  מהנה,  כיף  ליום 
ולמשפחותיהם באשקלונה פארק המים

ב-19/08/09 יום ד' בין השעות: 09:00 עד- 17:00
יום הכיף כולל כניסה לפארק, שימוש במתקנים וגם:

ליצנית  רקע,  מוזיקת  עם  האורחים  פני  קבלת   #

וממתקים
תקליטן מנחה ומרקיד  #

הרצגה )הרצאה+ הצגה(לבחירה בנושא:  #

"תדמית ומודעות עצמית בשאיפה להצלחה" ק 

אלונה  בהדרכת  יום"  היום  בחיי  ושימושם  מרפא  "צמחי  או:  ק 

שכטר
מחול אירובי  #

הפעלות ותחרויות  #

משחקי חברה למבוגרים  #

אליפות שש בש  #

סדנאות יצירה לילדים )בתשלום(  #

מופע ססגוני ומרהיב של רקדניות מסטודיו לג'ז  #

תחרות כישרונות צעירים משעשע לילדים בסגנון כוכב נולד, נושאת   #

פרסים
₪ 35 מחיר לחבר איפ"א: 
₪ 50 מחיר לאורח: 

ימית 2000
ב-06/08/09 יום ה' בין השעות: 09:00 עד- 17:00
.d.j-הופעות בבמה המרכזית: צוות בידור, קוסם ו

להלן פירוט מתקני הפארק:
20 מגלשות אקסטרים חדישות ומהירות במיוחד, ספא יוקרתי ומפואר 
עם 5 בריכות ג'קוזי מסוגים שונים הכולל גם חמאם טורקי ועוד שפע 

פינוקים שלא תמצאו בשום מקום אחר בארץ.
חדש!! עולם הילד המקורה: בריכת גלים סוערת, מגלשות מים, בריכת 
ערבול, תעלת סופה, תותחי מים, מערת נטיפים, פטריית מים, דליים 

מתהפכים בהפעלה עצמית ועוד...
בריכת שעשועים אולימפית  #

בריכת פעוטות מוצלת  #

מגוון מגלשות ושעשועים לגיל הרך  #

ימית אקסטרים פארק
4 מגלשות אקסטרים high speed הכי גבוהות בארץ  #

מגלשת אנקונדה, מגלשת קוברה, מגלשת טייפון ומגלשת הוריקן.  #
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 rainbow slides והמטריפות  החדשות  הקשת  מגלשות   8  #

הכוללות
מגלשות  ו2   free fall מגלשות   multi slide, 2 מגלשות   4  #

.extaza
נחיתה  בריכת  עם  מהירה  אקסטרימית  מים  )מגלשת  בול  ספייס   #

עגולה ומסחררת(
ומהירה  סגורה  אקסטרימית,  מים  )מגלשת  קמיקאזה  סופר   #

במיוחד(
בלאק הול )מגלשה שחורה וסגורה עם אפקטים מיוחדים שתגרום   #

לאיבוד שליטה(
אתכם  שיקפיצו  ומהנות  גבוהות  באנג'י  )מגלשות  ג'אמפ  בננה   #

למים(
אמזונס )מסלול אבובים נועז ומאתגר(  #

ימית ספא )מגיל 18 +(
5 בריכות ג'קוזי מסוגים וטמפרטורות שונות  #

סאונה רטובה  #

2 סאונות פיניות יבשות  #

חמאם טורקי ייחודי  #

חדרי טיפול ומסג' )בתשלום נפרד(  #

מרפסת שיזוף ומנוחה  #

במקום מסעדת מורג
חניה חינם

₪ 40 מחיר לחבר איפ"א: 
₪ 50 מחיר לאורח: 

מוגבל עד 2000 משתתפים. הגעה עצמית

הופעות מיוחדות עבור חברי איפ"א באטרקציות: לונה גל, 
אשקלונה וימית 2000:

מופע מרהיב של הקרקס האפריקאי  #

הזמרת חגית קליש בשירי ארץ ישראל  #

יום השוטרת בחמי טבריה ובחמי 
געש

חמי טבריה ב-24.9.09 יום ה'
בתוכנית:

הופעת הזמרת חגית קליש  #

בריכות טרמומינרליות פנימית וחיצונית  #

בריכת מים מתוקים חצי אולימפית  #

הרצאה בנושא הדבש כולל דוכני מכירה  #

הרצאה בנושא תזונה נכונה  #

הפנינג דוכנים  #

תצוגת אופנה  #

סאונה יבשה  #

חוף ים פרטי  #

מוסיקה מסביב לבריכה  #

במדשאה קיימת במה לעריכת הופעות.
ניתן לקיים פעילות ספורט ימי - סירת טורנדו בסבבים, 
בתוספת  קיאק  סירות  אבוב,  בננה,  חופים,  שייט 

מחיר.
ארוחת צהריים במדשאת חמי טבריה - ברביקיו

₪ 55 מחיר לחבר איפ"א: 
₪ 90 מחיר לאורח:  

חמי געש בתאריך 17.9.09 יום ה'
בחמי געש תוכלו ליהנות ממגוון אטרקציות:

הופעת הזמרת חגית קליש  #

בטמפרטורות  תרמו-מינרלים  מים  בריכות   3  #

שונות, הנשאבים מבטן האדמה
2 סאונות יבשות, סאונה רטובה ועיסוי מימי בזרמי   #

גופרית
מרכז ספא ובו 13 חדרי טיפולים מפוארים  #

לפעוטות  ובריכה  אולימפית  חצי  שחיה  בריכת   #

)בעונה(
אולמות בגדלים שונים לאירועים והתכנסויות.  #

גן מרהיב ביופיו והכול מוקף בדשאים ירוקים ונוף   #

טרופי יפיפה
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בריכת  כולל  במתקניו,  ושימוש  לאתר  כניסה   #

השחייה
ארוחת צהריים בשרית כשרה  #

₪ 80 מחיר לחבר איפ"א: 
₪ 120 מחיר לאורח:  

 כל האירועים מסובסדים
מתקציב תרבות איפ"א.

מס' המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה!

פירוט שוברים וכרטיסים 
לאטרקציות

BONUS2U מוצרי
ספא

בעת  ליחיד  חינם   - בספא  פינוק  לימי  הזמנה  שובר 
הזמנה זוגית )1+1( - 25 ₪

תוקף - 31.12.2009

כיופון
חוברת קופוני כיופון 1+1 חינם, 100 כרטיסי כניסה לאטרקציות ובילוי 

בכל הארץ - 25 ₪
תוקף - 31.12.2010

בונוס גסטרונומי - מסעדות
פנקס שוברי מסעדות בונוס גסטרונומי הזמנה ל- 42 ארוחות ברחבי 

הארץ - 25 ₪
תוקף - 30.6.2010

שובר כחול - חופשה זוגית
שובר הזמנה לחופשה - לינה בחדרים סטנדרטים עבור זוג ל-2 לילות 

+ ארוחות בוקר.
אפשרות להתארח בסופ"ש בתוספת 25 ₪ עבור השובר

ובנוסף יש לשלם 396 ₪ בבנק הדואר. 20 ₪ לאדם ללילה )80 ₪(
תוקף - 31.12.2009

עלות פנקס שוברים בקנייה בודדת: 25 ₪
ניתן לרכוש את 4 המוצרים ב- 49 ₪ בלבד ולקבל במתנה שובר קפה 

ומאפה )בתוקף עד 30.6.2010 לא ניתן לרכוש בנפרד(
לפרטים נוספים לאטרקציות ראו פירוט באתר שכתובתו

www.ipa4u.co.il

ארגון השוטרים הבינלאומי גאה להציג:

הזמר שלומי שבת בתכנית חדשה, בליווי 14 נגנים ו-7 

רקדנים והסטנדאפיסט נאור ציון
במופע הגדול של השנה ב-3 מחזורים

23/11/09 יום ב' מרכז הקונגרסים בחיפה
מחיר לחבר איפ"א 65 ₪

מחיר לבן/בת זוג חבר איפ"א 65 ₪
אורח: 100 ₪

29.11.09 יום א' היכל התרבות ת"א
מחיר לחבר איפ"א 65 ₪

מחיר לבן/בת זוג חבר איפ"א 65 ₪
אורח: 100 ₪

25.11.09 יום ד' בנייני האומה בירושלים
מחיר לחבר איפ"א 65 ₪

מחיר לבן/בת זוג חבר איפ"א 65 ₪
אורח: 100 ₪

מס' המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה!  #

עם  בתאום  הסניף  לסבסד מתקציב  ניתן  הנ"ל  לאירועים  הסעות   #

יו"ר הסניף
עלות נסיעה לאדם - 20 ₪ - מותנה ב-45 נוסעים מינימום.  #
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אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות

חברי איפ"א נוסעים ונופשים
אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

לקראת עונת הקיץ הבאה עלינו לטובה, נשיאות איפ"א ממשיכה בעשייה 
בתחום קידום תרבות הפנאי לרווחת חברינו ובני משפחותיהם.

כנפי משק, שנבחרה לטפל  עבודת מטה מעמיקה עם חברת  לאחר 
גליון מספר  אנו מצרפים לבטאון איפ"א  והתרבות,  בתחום הנסיעות 
47, חוברת נסיעות ובה ריכזנו עבורכם את מגוון האפשרויות לטיולים 
מאורגנים, נופשונים בארץ ובחוץ לארץ וכל זאת במחירים אטרקטיביים 
ובהנחות ניכרות שלהן זכאים חברי איפ"א בעת רכישת חבילות טיול 

ונופש בחברת כנפי משק.
יש לזכור שתחום התיירות הוא דינמי ביותר וחלים בו שינויים, על כן 
כדי שתזכו ברכישות הטובות ביותר, מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים 

והעדכונים השוטפים שמופעים באתר האינטרנט שלנו.
ובילוי  מהנה  קיץ  לכולנו  מאחל  עת.  בכל  לשירותכם  לעמוד  נשמח 

נעים.

איפ"א זה לא רק מתנה
פקד אורן משולם מנהלת ההגירה

במסגרת פעילות מנהלת ההגירה לאיתור והרחקת עובדים זרים, אני 
אחראי, בין השאר, גם על הרחקת נתינים זרים לא חוקיים, המסרבים 

מלווים  אנו  כן  ועל  ולעלות למטוס,  לעזוב את הארץ 
אותם לארץ מוצאם.

בתאריך 2/4/09 יצאנו, אני והשוטרת ימית סונגאוקר, 
פרנקפורט  לעיר  חוקית  לא  זרה  נתינה  עם  ביחד 

שבגרמניה.
שהות  עלות  לגבי  ביררתי  הארץ,  את  צאתנו  בטרם 
ולינה בעיר פרנקפורט, שהסתברה כגבוהה עד מאוד, 
לדוגמא: לילה במלון זול בעיר ליחיד כ 90 יורו, מונית 

מהשדה למלון 50 יורו וכו'.
פניתי לחברי, יהושע לויה, חבר נשיאות איפ"א, שנאות 
לעזור לי והפנה אותי לראש הדסק של גרמניה מטעם 

איפ"א מר מיכה מאור.
מיכה אדם חביב מאוד אשר באדיבות רבה סייע לנו. 
לאחר יום אחד בלבד קישר אותי מיכה עם חבר איפ"א, 

קצין ממשטרת העיר פרנקפורט בשם אוליבר קוס.
שמעתם  לכם  לספר  עומד  שאני  מה  יקרים,  חברים 
וראיתם אולי רק בסרטים, אבל האירוח שקיבלנו ימית 
ואני במשך 3 ימים בעיר פרנקפורט בגרמניה משתווה 

לאירוח שמקבל נשיא המדינה שמגיע לאירוח רשמי.
בפרנקפורט,  התעופה  לשדה  בבוקר  הגיענו  עם 
משטרת  לרשות  הנתינה  את  שהעברנו  ולאחר 
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הגבולות, המתינו לנו 2 נציגי איפ"א בגמלאות מסניף 
פרנקפורט, שבאדיבות רבה העמיסו את תיקינו לרכב 
bmw מפואר, ולקחו אותנו לדירתו של אוליבר, שעדיין 
היה בעבודתו כקצין בילוש ביחידה מיוחדת לפשעים 

בעיר.
בדירתו הנחמדה הכין לנו אוליבר מבעוד מועד שני חדרי 
שינה נפרדים, רשם את שמנו על דלת כל חדר שינה, 
הכין לנו ערכת קפה, סלסלת פירות, מספר בקבוקי 
הגעתנו, התנצלות  על  אותנו  ומכתב שמברך  שתייה 

שלא הוא זה שאסף אותנו מהשדה ושנתראה בערב.
לאחר התארגנות קצרה לקחו אותנו 2 הנציגים הישר 
טיולים  מדריכי   2 כמו  יום  חצי  ובמשך  העיר  למרכז 
בעיר  הנפלאים  המקומות  כל  את  לנו  הראו  מנוסים 
על  כמובן,  באנגלית,  לנו  מסבירים  רבה  כשבאדיבות 

כל המקומות.
בערב המתין לנו אוליבר שהזמין אותנו לארוחת ערב 
לישון  הלכנו  גדוש  יום  ולאחר  בעיר  יוונית  במסעדה 

בדירתו.
לחופשה  אוליבר  יצא  שישי,  יום  למחרת,  בבוקר 
מהעבודה ולקח אותנו לעוד מספר מקומות מופלאים 
בעיר, שכתייר לבד קשה לדעת ולהגיע אליהם. בערב 
במועדון  מפוארת  ערב  ארוחת  הפתעה,  לנו  ציפתה 
חברי איפ"א, בבניין המפואר שבמטה משטרת העיר 

פרנקפורט.
חברים יקרים תאמינו או לו אבל בבניין מטה המשטרה 
ומזכרות  דגלונים  בסמלים,  מפואר  גדול,  חדר  ישנו 
שונות מחברי איפ"א שונים מכל קצוות העולם שביקרו 

אצלם.
בחדר זה נפגשים חברי איפ"א סניף פרנקפורט אחת 
לחודש, לארוחת ערב משותפת. כשהציג אותנו אוליבר 
השתררה  תפקידנו  על  להם  וסיפר  המועדון,  לחברי 
דממה והם הקשיבו לכל מילה שלו על פועלנו. תתארו 
לכם כשסיפר להם שדרגתי במשטרת ישראל היא פקד 

הם עמדו ומחאו לי כפיים.
בנו  רבה  התעניינות  איפ"א  חברי  גילו  הערב  במהלך 

ובמדינתנו הקטנה, הן פוליטית והן תיירותית.
ואף הענקתי  תודה  לנאום  עליתי  סוף הערב  לקראת 
להם מספר מזכרות מרשימות שדאג לצייד אותי מבעוד 
נשארו  לא  שהם  כמובן  ישראל,  איפ"א  מנכ"ל  מועד 
חייבים והציפו אותי בשלל מזכרות משלהם שכללו בין 
השאר כובעים, כוסות, דגלונים ועוד. הכול עם סמלי 

העיר והמשטרה של העיר פרנקפורט גרמניה.
ביום האחרון קיבלנו סיור מדהים ביחידות המשטרה 
השונות והמיוחדות, הציגו לנו את האמצעים השונים 

והעניקו לנו שוב מזכרות רבות.

בסוף היום ליוו אותנו לשדה התעופה והשאירו לנו כרטיסי ביקור רבים 
בדרישה ליצור עימם קשר בשנית באם נגיע שוב לגרמניה.

חברים יקרים מי שחשב שאיפ"א זה רק מתנה לחג פעם בשנה, שידע 
כי את המתנה שחווינו ימית ואני נזכור עוד זמן רב.

תעודת איפ"א סייעה לי
יעקב גבסו - עפולה

בגלל  צבי במלאגה שבספרד,  וחברי  אני  בסוף פברואר השנה שהינו 
כנס של פעילות עסקית. בשעת לילה מאוחרת זיהינו את בית המלון 
שלנו משמאל לאוטוסטראדה עליה נסענו, אולם נאלצנו להמשיך עוד 
קילומטרים רבים ללא פניית פרסה. מחשש שנאבד את דרכנו ביצענו 
מעבר  שוטרים  ממתינים  תמיד  וכידוע  שקט  במקום  פרסה  פניית 
לפינה! וכך אכן היה, ניסינו בתנועות ידיים להסביר לשוטרים הספרדים 
אנגלית(  יודעים  )אינם  בשלהם.  והם  )האסורה(  הפרסה  פניית  את 

נזכרתי שברשותי תעודת חבר  איפ"א, שיכולה ליישר את ההדורים כאן 
וכך בשנייה האחרונה לפני כתיבת 
הפכו  אחרות,  וצרות  דו"ח 
ולמראה  עורם  את  הספרדים 
אותנו  ליוו  התחייכו  התעודה 
משטרתי  ליווי  תוך  למלון  עד 
צמוד. כמובן שנפרדנו בחיוכים 
כוח  יישר  טוב.  רצון  והרבה 
רצוי  במלאכה!  לעוסקים 
ובארנק  בתעודה  להצטייד 

הכול יכול ביציאה לחו"ל.
המלצה  זו  שאין  כמובן 
תנועה,  עבירות  לביצוע 
איפ"א,  תעודת  בחסות 
שתהיה  חשוב  אבל 
כל  על  תעודה,  איתכם 

צרה...
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למה רק קצינים בכירים נוסעים לחו"ל?
דר' ערן ישראל

בשיחות עם שוטרים וגמלאים עולות טענות קשות לגבי נסיעות לחו"ל 
קצינים  מקורבים,  הן:  עצמן  על  שחוזרות  המילים  איפ"א.  במסגרת 
בכירים, חברים ויודעי ח"ן וסוד. וזה כמובן מזכיר את הבדיחה על אותו 
שר ידוע, שמטעמי צנעת הפרט לא נציין את שמו, שהגיע לבר מקומי 
בעיירה נידחת בארצות הברית ואומר לכולם: )באנגלית כמובן( כש....

שותה כולם שותים. וכולם רצים לבר וממלאים כוסות והשמחה גדולה. 
ולבסוף הוא  וחוזר חלילה  ושוב הוא אומר: כש....שותה, כולם שותים 

אומר: כש...משלם, כולם משלמים....
וכעת לסוד הגדול, איך קצינים בכירים נוסעים לחו"ל, התשובה פשוטה: 

הם משלמים.
לאיפ"א יש יתרון אחד, זהו ארגון חברות בין שוטרים ולא צריך להמתין 
לעלות בהגרלה למשלחת. בשנה יוצאים 100 חברים במשלחות, כאשר 
הם מממנים את הטיסה והסניף המארח מממן את האירוח. בתמורה 
בשנה  יצאו  במקביל,  דומים.  בתנאים  גומלין,  משלחת  מארחים  אנו 
האחרונה קרוב ל-5000 חברים לחו"ל במסגרת קבוצות שאורגנו על 

ידי רכז הנסיעות, חבר הנשיאות אלכס זליקוביץ'.
בהתארגנות קבוצתית, כל חבר איפ"א מסובסד אחת לשנה ב-100$, 
בנוסף לכך, הכרטיס החכם מזכה ב-500 ₪ נוספים. באמצעות חברת 

יש  איפ"א,  של  במכרז  שזכתה  החברה  משק"  "כנפי 
הנחה נוספת של 10% לטיסות באל-על ויש מחירים 

מיוחדים לחברי הארגון.
נסע  זאת,  ומי שהבין  לחו"ל  לנסוע  יקר  לא  ופתאום, 

ונסע ונסע.
המיועד  חדש,  רעיון  הועלה  חודשים  מספר  לפני 
והכרות  מקצועי  ביקור  ובבסיסו,  סדירים  לשוטרים 
עם המשטרה המקומית והפורום המקצועי המקביל, 
בצד סיור ואירוח על ידי סניף איפ"א מקומי. הפורום 
המקצועי הראשון שנסע על חשבונו, היה פורום ראשי 
 18 יצאו  הזאת  במסגרת  הארצי.  מהמטה  מחלקות 

קצינים להונגריה.
יש למשטרת הונגריה באירוח  יש שישאלו, איזה עניין 
זה, כמו לכל משטרה אחרת בעולם. התשובה  מסוג 
ההונגרי  הסמפכ"ל  עם  זה  על  ושוחחתי  פשוטה 
והצוות שעסק באירוח. ההונגרים גאים מאוד במדינתם 
ובמשטרה שלהם והם שמחים להזדמנות להציג את 
מקצועי,  שביקור  מבינים,  הם  והמשטרה.  המדינה 
מביא לחיזוק קשרים מקצועיים, חברות, שיתוף פעולה 
הדדי עתידי וגם מושג, שאנחנו לא מרבים להשתמש 

בו, כבוד.
של  בהומוגניות  הוא  מקצועי  פורום  של  היתרון 
המשתתפים, עניין מקצועי משותף, הזדמנות ללמוד 
ולהכיר משטרה אחרת, בצד סיור וטיול. מפגשים עם 
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אנשי מקצוע מקבילים ומעורבות המשטרה המארחת 
באירוח.

במסגרת הביקור נערכה פגישה עם המפכ"ל ההונגרי 
וציוותו, הצגת המשטרה ההונגרית ודו שיח על בעיות 
ומצוקות, במיוחד לאור המצב הכלכלי הנוכחי, שמכה 

במרבית המשטרות בעולם.
יחידת  של  שלם,  ליום  אורחת  הייתה  המשלחת 
שהוקמה  חדשה  יחידה  ההונגרית.  ההתערבות 
בבודפשט  שהיו  הגדולות  המהומות  לאחר  ב-2006, 
על המצב הכלכלי.  ראש הממשלה  סביב אמירה של 
הועלה באש בניין הטלוויזיה בבודפשט, נגרם נזק רב 
ולמשטרה לא היו כלים להתמודדות עם התפרעויות 
בקנה מידה כזה. היחידה יושבת בלב בודפשט ומפקדה 
לפני הביקור של המשלחת  בישראל, רק שבוע  ביקר 
בהונגריה והיה אורח של משרד החוץ ואיפ"א. היחידה 
אחראית, בין השאר, גם על אבטחת שגרירויות ויש לה 

יחס מיוחד לשגרירות ישראל בבודפשט.
האדם,  כוח  היחידה,  תפקוד  אופן  הוצג  בביקור 
השוטרים  עם  ופגישה  האמצעים  הציוד,  האימונים, 
חשוב  היה  בביקור  המקצועי  לפן  מעבר  והקצינים. 
והכבוד.  לראות את היחס החברי, ההערכה ההדדית 
הדברים באו לידי ביטוי גם בקבלות הפנים, כאשר בכל 
מחוז המתין מפקד המחוז ומפקד התחנה. לאיפ"א יש 
את היכולת לחבר בין הפן המקצועי נטו, לבין היחס 
היא  התוצאה  פורמאלי.  ללא  הפורמאלי,  בין  החברי, 

ביקור מקצועי אצל חברים.
נשיא  כאשר  המשטרתית,  באקדמיה  גם  ביקור  נערך 
האקדמיה היה אורח של משטרת ישראל שבוע קודם 
ולחום  לחברות  תורמת  זה  במקרה  וההדדיות,  לכן 

שמפגינים המארחים בהמשך ובעתיד.

חילופי  בתוכנית  משלחת  פני  על  מקצועית,  משלחת  עדיפה  מדוע 
מקצועיות,  קבוצות  עדיפות  מרכזיים,  היבטים  משני  המשלחות? 
היוצאים.  איננה מרכיב בקביעת  ויד המזל  צורך בהגרלה  אין  ראשית, 
כל אחד יכול לנסוע. שנית, אין צורך בהדדיות, כך שאין התניה הדדית 
בקליטת משלחות מקבילות ואין צורך בהסכמים ארוכי טווח. כתוצאה 
מזה, ניתן לנסוע לכל יעד רלוונטי, הקשור באיפ"א ומוכן לביקור )ויש 

הרבה כאלה(.
איך מתארגנים? קבוצות מקצועיות יכולות להיות של שוטרים בשירות, 
אך גם גמלאים בעלי עניין, שיש להם שותפים בסניפי איפ"א אחרים, 

כמו חובבי ברידג', שייט וכו'.
התיאום צריך להתבצע באמצעות איפ"א, המזכירות ורכז הנסיעות.

רצוי שתעשה עבודה מקדימה עם ראשי דסקים או למי שיש קשרים 
במדינת היעד, כדי לבדוק את האפשרויות, הנושאים לביקור, השוטרים 

למפגשים ונושאי עניין משותפים.
האירוח  רמת  את  לקבוע  ניתן  מקצועית,  קבוצה  מתארגנת  כאשר 
סוג  למשל,  היעד,  במדינת  והמשטרה  איפ"א  של  בסיוע  המבוקש, 
האירוח, רמת המלונות והמחיר. כן ניתן לבדוק אירוח בדירות איפ"א, 

בתי שוטרים מקבילים ומתקני אירוח משטרתיים.
אישית, אני חושב שיש יתרון גדול בארגון פורום מקצועי היוצא לביקור 
נוסע,  שרוצה  מי  כל  הומוגנית,  הקבוצה  מקצועי.  בסיס  על  בחו"ל 
המבוקש.  האירוח  רמת  החברים, מבחינת  ידי  על  נקבעות  ההוצאות 
הפן  של  והמינון  בליווי  בהסעה,  באירוח,  מסייעת  המארחת  המדינה 
עם  בתיאום  החברים,  ידי  על  נקבע  והבילוי,  הטיול  לצד  המקצועי 

המארחים.
כלום,  כמעט  ולמשטרה,  לאיפ"א  עולה  לא  זה  מודל  דבר,  של  בסופו 
כולם יוצאים ברווח מהתהליך. המדינה מרוויחה שגרירי רצון טוב, בכל 

מפגש ואירוח וכולנו נוסעים יותר, לומדים ונהנים.
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המלצה על מלון משטרתי בווינה
יורם שגיא, סנ"צ )דימ.(

לפני כשנה ביקרתי יחד עם חבר בעיר היפהפייה ווינה. לא זכור לי כיום 
כיצד עשיתי זאת, אך בסופו של חיפוש אינטרנטי הגעתי אל חבר איפ"א 
אוסטרי, בשם FRANZ BERGER, אשר דיווח לי כי בעיר וינה מצוי מלון 
של משטרת אוסטריה, מתקן המזכיר במידה מסוימת את בתי השוטר 

בת"א ובירושלים.
FRANZ BERGER, העומד בקשר הדוק עם הנהלת המלון המשטרתי 
דלעיל, ביצע עבורי הזמנה לחדר זוגי במלון זה למשך 8 לילות. שהיתי 
במלון 8 לילות והעלות הכוללת של החדר )לזוג אורחים( הייתה 53.16 

יורו. כ-3.3 יורו לאדם ללילה......
כבר אז היה נראה לי כי המקום זקוק לשיפוץ יסודי, ואכן זמן קצר לאחר 
שובי ארצה נסגר המלון למשך 9 חודשים שבהם נערך בו שיפוץ מן 

המסד על הטפחות, בעלות של כ-4 מיליון יורו.
נוספת,  פעם  בווינה  לבקר  ההחלטה  בי  גמלה  מספר  חודשים  לפני 
והפעם יחד עם אשתי. בעזרתו האדיבה של FRANZ BERGER הזמנתי 
לווינה  יצאתי  לילות.   7 להלן( במלון למשך  )הסבר  בודדים  2 חדרים 

ב-22 לספטמבר וחזרתי ארצה ב-29 לספטמבר.
מה אגיד ומה אומר: הגעתי לאותו מלון בו שהיתי בו רק לפני שנה ולא 
הכרתי אותו. הושקעה בשיפוצו עבודה, מחשבה וחומרים שהפכה אותו 
כמעט למלון ברמה של 5 כוכבים. איך אומרים החבר'ה: "סוף הדרך".

החלטתי לכתוב את סיפור הביקור הנוכחי שלי בווינה, למען כל אותם 
חברי איפ"א המתכננים לערוך ביקור ביום מן הימים בווינה, ומן הסתם 
יחשפו דרך להוזיל את שהייתם בעיר יקרה כמו ווינה. כל שוטר, ולאו 

דווקא חבר איפ"א, יכול להזמין לעצמו חדר במלון זה.
לצורך  הנדרשים  הפרטים  כל  וכן  המלון  על  הנדרש  המידע  כל  להלן 

ביצוע הזמנה של חדר/ים במלון:
יש במלון כ-80 חדרים, 95% מהם חדרים עם מיטה 

בודדת;
רחוב   ,9 מס'   BERGGASSE ברחוב  נמצא  המלון 
צדדי ושקט, אך במרחק הליכה מכל שכיות החמדה 
נמצאת   ,19 מס'  בבית  זה,  ברחוב  ווינה.  מרכז  של 
הדירה בה התגורר במשך שנים רבות הפסיכו-אנליסט 
הפך  ביתו  כיום,  פרויד.  זיגמונד  המפורסם  היהודי 
להיות מוזיאון. לנהג מונית או אוטובוס ששם הרחוב 
לא מפיל לו אסימון, מומלץ להגיד שמדובר ברחוב בו 
מצוי מוזיאון פרויד. אין על המלון שילוט מאיר עיניים, 
ועל כן רבים מנהגי המוניות בווינה אינם יודעים כלל 
שבניין מס' 9 הוא בעצם בית מלון. דרך אגב, בבית 

מס' 6 ברחוב זה, התגורר גם תיאודור הרצל.
למלון אין עדיין אתר אינטרנט ואין בו עדיין פקסימיליה. 
נאמר לי שזה בדרך. אין בשלב זה טעם להתקשר למלון 

טלפונית )הסבר להלן(.
החדרים במלון גדולים ומרווחים. בכל חדר מצוי מקרר 
בר לשימוש אישי. לכל חדר צמודים שירותים מפוארים 
ומרווחים. בכל חדר מצויות 2 כורסאות ישיבה, שלחן 
סלוני, שלחן כתיבה, כסא, ארון גדול ומרווח, ארונית 
שלחן  ועל  המיטה  ליד  קריאה  מנורות  המיטה,  ליד 
בחדר  חימום  רדיאטור  מתלים,  גדול,  ראי  הכתיבה, 
- כל מה שצריך בשביל להרגיש  ובאמבטיה, ובקיצור 

טוב.
השהייה במלון אינה כוללת ארוחת בוקר.



    יוני 2009           23 

לעומת זאת, בכל קומה בבניין )יש בבניין 6 קומות( 
מצוי מטבח/חדר אוכל יפהפה, שניתן להכין בו כמעט 
כל סוג של ארוחה. המטבח מצויד בכיריים קראמיות, 
במיקרוגל משולב תנור )גריל(, סכו"ם, צלחות, כוסות, 

ספלים וכו'.
מחוץ למלון, במרחק של מספר דקות הליכה, מצויים 
2 סופרמרקטים גדולים: האחד של חברת BILLA והשני 

.SPPAR של חברת
ברחוב בו נמצא המלון, וברחובות הסמוכים לו, מצויות 
מסעדות ומזללות מכל הסוגים )כולל כאלו המגישות 

גם ארוחות בוקר(.
ואינם  כמעט  "עמך"  כי  בחשבון  לקחת  יש  בווינה 
שהם  במלון,  הקבלה  פקידי  לרבות  אנגלית,  דוברים 

שוטרים מן המניין.
עלות השהייה ללילה במלון היא כיום 16 יורו. זה אמנם 
כמעט פי 5 ממה ששילמתי אשתקד, אך כפי שציינתי 
ווינה  במשטרת  והחבר'ה  יורו  מיליוני  במלון  הושקעו 
רוצים להחזיר להם את ההשקעה. עלות שהייה במלון 

סטנדרטי בווינה היא מינימום 80 יורו וצפונה.
למלון אין חניון משלו, אך הרחוב עצמו והסמוכים לו 

אינם עמוסים במיוחד, בעיקר בשעות הערב.
זוג המגיע להשתכן במלון חייב להזמין 2 חדרים. אין 

מגבלת זמן של שהייה במלון.
חובה לבצע הזמנת חדרים במלון קודם הגעה לווינה, 
מאד  מבוקש  הנוכחית,  במתכונתו  שהמלון,  מכיוון 

ומצוי בתפוסה מלאה מרבית הזמן;

הדרך לבצע הזמנה במלון היא להתכתב בדוא"ל עם הר"מ:
FRANZ BERGER

של  האנגלית  רמת   .4118026753+ טלפון   ,franz.berger@ipa.at
המתקדם.  גילו  הוא  אתו  היחידה  הבעיה  טובה.  בהחלט  היא  האיש 
מדובר באיש מבוגר מאד עם "פיוז קצר" מאד. אם "מבלבלים לו יותר 

מדי את המוח" - "הפיוז" נשרף לו והוא עונה לא יפה;
FACHINSPEKTOR MARTIN MAGDITS

סימפטי  איש  קבלה/שוטר,  פקיד  זהו   .martin.magdits@bmi.gv.at
הבעיה  המלון.  לאורחי  לעזור  ואוהב  חייכן  דופן,  יוצאת  בצורה  ואדיב 
היחידה אתו שהאנגלית שלו היא "על הפנים". למזלנו, אשתו דוברת 
וקוראת אנגלית ברמה משביעת רצון, כך שיהיה מי שיקרא ויענה בצד 
לכתוב  למי שיש את האפשרות   .MARTIN אל  שיישלח  לדוא"ל  השני 

ל-MARTIN בגרמנית - מומלץ בחום;
STEFANIE LITSCHAUER 'גב

העובדת  צעירה  שוטרת  הינה   ,Stefanie.Litschauer@polizei.gv.at
את  מניחה  שלה  האנגלית  רמת  קבלה.  כפקידת  המשטרתי  במלון 
אינה  היא  פשוטים.  לאימיילים  ולענות  לקרוא  מסוגלת  היא  הדעת. 
הטיפוס הכי סימפטי שנתקלתי בו במהלך שהייתי במלון. אני ממליץ 

לפנות אליה רק בלית ברירה, ואם אפשר - בשפה הגרמנית.
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עו"ד חיים שמולביץ
מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ

עו"ד חיים שמולביץ, מזכ"ל ואחראי על קשרי החוץ
- ארגון השוטרים הבינלאומי הינו הארגון הגדול ביותר בעולם  איפ"א 
של שוטרים וחברים בו כיום 384,000 שוטרים וגמלאים מ-63 מדינות 

מכל 5 היבשות.
הגוף העליון באיפ"א הינו הועד הפועל העולמי המתכנס אחת לשנה 

והמורכב מנציג אחד מכל מדינה ומחברי הנשיאות העולמית.
אחת לשלוש שנים בוחר הועד העולמי את חברי הנשיאות העולמית 

לתקופה של שלוש שנים.
לאיפ"א מעמד של גוף מייעץ מיוחד במועצה הכלכלית והסוציאלית של 

האו"ם וכן מעמד של גוף מייעץ במועצת אירופה.
המרכז האדמניסרטיבי של הארגון ממוקם בעיר נוטינגהם שבאנגליה.

הנשיאות העולמית פועלת באמצעות ועדות בינלאומיות:
הועדה לקשרי חוץ האחראית על הקשרים שבין איפ"א לבין האומות   #

המאוחדות, הפרלמנט האירופאי ומועצת אירופה וגופים בינלאומיים 
אחרים.

הועדה לענייני תרבות האחראית על הפעילות התרבותית בסניפים,   #

תרבותי,  צביון  בעלות  בי"ל  תחרויות  הבינלאומיים,  הנוער  כנסי 
תחביבים, והנושא המקצועי הנדון בכנס הועד הפועל אחת לשנה.

השונות  במדינות  התקנונים  על  האחראית  פנים  לענייני  הועדה   #

וקבלת מדינות חדשות לארגון.
הועדה המקצועית המטפלת בחילופי מידע מקצועי בנושאי משטרה   #

בין המדינות השונות.
הועדה החברתית האחראית על מתן סיוע הומאניטרי הניתן לחברים,   #

הטיפול בדירות ובתי איפ"א ותחרויות הספורט הבינלאומיות.
זכיתי להיבחר ולכהן במשך שש שנים כסגן הנשיא העולמי של הארגון 
ראשון  כסגן  שנים  שלוש  מהם  העולמית  התרבות  ועדת  ראש  ויושב 
לנשיא העולמי ואחראי מטעם הארגון על הקשר עם מרכז ההדרכה של 

איפ"א בגרמניה, והקשרים עם האינטרפול.

הקונגרס העולמי בתורכיה
קונגרס הבוחר  הועד הפועל העולמי במתכונת של  כנס  יערך  השנה 

נשיאות עולמית חדשה.
שרון  גל  הספורט  רכזת  בתורכיה.  ה-6-11/10/09  בין  יערך  הקונגרס 
מקווים  ואנו  נשיא  סגן  לתפקיד  כמועמדת  ישראל  סניף  תוצג מטעם 

להצלחתה.
הנושא המקצועי שידון בכנס יהיה הטרור הבינלאומי והדרכים להתמודד 

עימו.

סמינרים מקצועיים
במרכז ההדרכה העולמי של איפ"א בגמבורן שליד העיר קלן שבגרמניה 

יערכו כמדי שנה סמינרים בנושאים מקצועיים.
בין 21-26.6.09 - ייערך סמינר בנושא "עבריינות נוער".

הביטחון  בין  האיזון  "מציאת  בנושא  סמינר  ייערך   -  21-24.9.09 בין 
האישי מחד וזכויות הפרט מאידך".

"השינויים  בנושא  סמינר  ייערך   -  19-23.10.09 בין 
הדמוגרפים והשפעתם על עבודת המשטרה".

"דרכים  בנושא  סמינר  ייערך   -  16-20.11.09 בין 
חלופיות לפיתרון סכסוכים בעבודת רשויות המשפט 

והמשטרה".
בין  מקצועי  סמינר  השנה  ייערך  בהולנד  גם 
משטרה  בכוחות  יעסוק  ואשר   31/05-06/06/09

הפועלים באזור ללא גבולות.

חילופי משלחות
הפרויקטים  אחד  הינו  המשלחות  חילופי  פרוייקט 
המובילים בתחום קשרי החוץ של איפ"א ישראל והשנה 
נערכים חילופי משלחות עם המדינות: פולין, הונגריה, 
טטרסטאן,  פטרסבורג,  סן  מוסקבה,  אוקראינה, 

רומניה ואיטליה.
)בין  מהונגריה  משלחות  אותנו  ביקרו  כה  עד 

24-30/03/09( אוקראינה )בין 22-29/04/09(.
ממוסקבה  המשלחת  בארץ  התארחה  אלה  ובימים 

)בין 14-21/05/09(.
)בין  מפולין  המשלחת  לישראל  יגיעו  הקרובה  בעת 
)בין  פטסבורג  מסן  המשלחת  וכן   )07-14/06/09

.)15-22/06/09
נוספים הודענו לחברים  בביטאון הקודם ובפרסומים 
על האפשרות להירשם למשלחות השונות ואכן חברים 

רבים נרשמו.
המשתתפים  בחירת  האחרונות  בשנים  הנוהג  עפ"י 
בשקיפות  וזאת  בהגרלה  תיעשה  השונות  למשלחות 
יוזמן  מועמד  כל  כאשר  הארגון  מבקר  ובמעמד 

להשתתף בהגרלה.
חברים  שהינם  איפ"א  חברי  בהגרלה  משתתפים 

לפחות שנה ושעדיין לא יצאו למשלחות.
הגרלת  כי  נקבע  החברים  על  להקל  מנת  על 

המשתתפים לכל המשלחות תיעשה במועד אחד.

אירועים נוספים
חגיגי  בכנס  לפעילותו  שנה   50 חוגג  פינלנד  סניף 

שייערך בין 04-07/06/09.
בין  ידידות  שבוע  מארגן  )ברצלונה(  הספרדי  הסניף 

.01-06/08/09
הסניף התורכי מקיים שבוע ידידות מיד לאחר אירוע 

הקונגרס העולמי וזאת באנטליה בין 11-17/10/09.

תחרויות ספורט בינלאומיות
השנה נערכים תחרויות ספורט רבות במדינות השונות 
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וזאת בענפי ספורט מגוונים.
ביוני,  בפורטוגל  יערכו  /כדורגל  -רגל  קט  תחרות 
ובבלגיה  באוקטובר  בהולנד  בספטמבר,  באיטליה 
אוגוסט/תחילת  בסוף  יערך  גולף  טורניר  בנובמבר. 
ספטמבר באירלנד, תחרות ג'ודו תיערך ביולי בסרביה 

ותחרות קליעה תיערך בנובמבר בבלגיה.
בחירת  ואופן  המכינות  התחרויות  לגבי  פרסום 
המשתתפים ייעשה בתיאום עם ועדת הספורט ויובא 

בהקדם לידיעת החברים.

כנס הנוער הבינלאומי

התאריכים  בין  השנה  ייערך  הבינלאומי  הנוער  כנס 
 50 כ-  בו  להשתתף  ואמורים  בישראל   26.7-9.8.09

בנים / בנות של חברי איפ"א 2 מכל מדינה.

מה לשווייץ ולים התיכון?
דר' ערן ישראל

לשווייץ אין חוף בים התיכון, אבל יש לה הרבה מים ואגמים מדהימים. 
אבל זאת לא הסיבה בגללה שווייץ שותפה לקבוצת מדינות הים התיכון 

בארגון השוטרים הבינלאומי.
להידוק  נועדה  שנים,  עשרה  חמש  לפני  שהתחילה  ההתארגנות 
הקשרים בין סניפי איפ"א שכנים. התארגנויות דומות יש בין המדינות 

הסקנדינביות, המדינות הדוברות גרמנית, מדינות האיחוד האירופאי.

IYGI ˚ P ˚ A
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חששו  יצוקה"  "עופרת  מבצע  לאחר  שמיד  אף  על 
החלטנו  לכנס  בניהם  את  לשלוח  השונות  במדינות 
האחרונה  בעת  ואכן  בישראל  הכנס  קיום  על  לעמוד 
קיבלנו יותר ויותר פניות להרשמה לכנס כך שהוא יוכל 

להיערך במתכונת מלאה.
ומעורבותו  סיועו  את  הבטיח  ישראל  משטרת  פיקוד 

בכנס ואנו בטוחים בהצלחתו.

טיולים מאורגנים

אנו ממשיכים בפרויקט הטיולים המאורגנים המאפשר 
במחירים  שונים  ליעדים  לצאת  רבים  איפ"א  לחברי 

מוזלים ובסבסוד של 100$ לכרטיס.

תודות

תודתי למתנדבים השונים המסייעים רבות לפעילות 
קשרי החוץ וכמובן לראשי הדסקים וחברי ועדת קשרי 

חוץ.
אני בטוח כי תחום קשרי החוץ ימשיך להיות המוביל 
ייהנו  חברים  ויותר  יותר  וכי  ישראל  איפ"א  בפעילות 

מהפעילות.

שווייץ הצטרפה בגלל שכנתה מדרום, איטליה ובגלל שהיוזם של המהלך 
היה נשיא איפ"א איטליה. השנה אירחה שווייץ את הכנס )ישראל אירחה 

לפני שלוש שנים( והוא נערך בלוגנו, החבל האיטלקי של המדינה.
מדובר  לאום.  חסרת  מדינה  היותם  בעובדת  משוויצים  השוויצרים 
בה  יש  וגרמניים.  איטלקיים  צרפתיים,  מרכיבים  בה  שיש  במדינה 
קנטונים עצמאיים, עם משטרה, מדים וחוקים שונים. יש מספר שפות 
רשמיות. יש בחירות מקומיות וארציות ומכל הבלגן הזה נוצרה מדינה, 

שניתן לקנא באיכות החיים שהיא מעניקה לתושביה.
בכנס בלוגנו השתתפו נציגי מלטה, סן מרינו, בוסניה, קרואטיה, סלובניה, 

יוון, קפריסין, איטליה, טורקיה, לוקסמבורג, ספרד, שווייץ וישראל.



26          יוני 2009

I û
P û A

בין  הקשר  את  מעמיק  שהוא  בגלל  חשוב  הכנס 
ספורט,  תחרויות  כמו  בנושאים  השכנות,  המדינות 
החלפת  מקצועיות,  השתלמויות  הדדיים,  ביקורים 

פורומים מקצועיים ועוד.
השנה  שיערך  העולמי,  הקונגרס  לפני  נערך  הכנס 
עמדות  תיאום  מאפשר  המוקדם  והמפגש  בטורקיה 
החזק  שהפורום  הוכח  בעבר  לדיון.  שיעלו  בנושאים 
הים- הפורום  הוא  העולמי,  בארגון  ביותר  והמשפיע 

תיכוני.
החלפת  כמו,  ייחודיים  מודלים  מספר  יש  לישראל 
הוצאת  מקצועיים,  פורומים  של  ביקורים  משלחות, 
מאורגנות,  בקבוצות  לחו"ל  רבים  איפ"א  חברי 
פעילויות תרבות, ספורט וזה המקום לתאם פעילויות 

משותפות.
מעבר לחלק הפורמאלי של הכנס, נוצרים ומתחזקים 
קשרי ידידות אישיים, שמשפיעים על כל פעילות איפ"א 
בכל התחומים. צריך להבין שישראל לא דומה לשאר 
לצאת  אפשרות  אין  אי.  היא  ישראל  הפורום,  מדינות 
מישראל בדרך יבשתית. שוויצרי עולה על רכבו בלוגנו 
ובתוך שעה הוא במילאנו איטליה. ניתן לחצות ברכבת, 
בין  הקשרים  סוג  ולכן  אירופאית  מדינה  לכל  כמעט 
היציאה  שלנו.  מהקשר  שונה  אירופאיות  מדינות 
מישראל יקרה, מחייבת תכנון מוקדם והזמנת טיסה 
או שייט. לכן מה שנראה פשוט וטבעי לאירופאי, מחייב 

אצלנו תיאום מוקדם עם חברינו האירופאים.
בישראל  איפ"א  חברי  ירגישו  הכנס  תוצאות  את 

בהרחבת יעדי נסיעה, ביקורים, פעילויות משותפות.

ם י י ש י א ם  י ר ו ק י ב

ד"ר יהודה גולדשטיין
סגן מזכ"ל

ביקורים אישיים של חברי איפ"א 
דר' יהודה גולדשטיין

הבסיס והייחודיות של הארגון שלנו הוא הקשר הבין לאומי עם סניפים 
חברים  בין  אישי  בין  לקשר  להגיע  הוא  הרצון  כאשר  העולם.  ברחבי 
בסניפים השונים . לנו חשוב הדבר שבעתיים מאחר וכל חבר כזה בכל 
לדבר  יכול  רצון טוב אשר  סניף בעולם מהווה פוטנציאל לשגריר של 
ולספר על ישראל אחרת ממה שמופיע לפעמים בתקשורת העולמית.

עם  משלחות  חילופי  ידי  על  באיפ"א  מבצעים  הזאת  המשימה  את 
מדינות שונות ואפשרות להכיר אותנו מקרוב.

במקביל למפעל זה שהוא חשוב מאוד ישנם כמובן אותם חברי איפ"א 
לפגוש  ומעוניינים  בארץ  פרטיים  לביקורים  מגיעים  אשר  מהעולם 

חברים בארצנו. אנו מבקשים עזרה בליווי ביקורים בארץ.
 לאחרונה התארח בארץ מר Marcus Blunert עם משפחתו. כאשר 
הגיע לחיפה פנו אלי לצורך עזרה והדרכה. כמובן שמיד נעניתי ולאחר 

עם  הימי  בשיטור  ביקור  כולל  יחד  ימים   3 של  בילוי 

כל המשפחה,הגנים הבהאיים , ולא נפקד מקומה של 

ארוחת הערב המשותפת של שתי המשפחות בביתי, 

המשיכה המשפחה המתארחת בטיול בארץ.

דרך כזאת של עזרה לחבר איפ"א מחו"ל  הינה דרך 

וליצור קשרים עם חברים אחרים  טובה מאוד להכיר 

בארגון.

לדעתי מספר חברי הארגון שלנו אשר נרתמים במקרים 

כאלו לעזרה הינו קטן מאוד.

מעוניין  אשר  אחד  מכל  אני  מבקש  זאת  בהזדמנות 

לעזור במקרים כאלו 

)לא מדובר באירוח מלא( בבקשה להעביר פקס עם 

פרטים אישיים כולל שפות זרות לפקס:04-8314969 

לידי ד"ר יהודה גולדשטיין.

מה לשווייץ ולים התיכון? - המשך מעמוד 25
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ט ר ו פ ס

שרון גל
רכזת ספורט

אירועי ספורט בינלאומיים לשנת 2009
גל שרון רכזת ספורט

במהלך שנת 2009 מתקיימים אירועי ספורט בינלאומיים בסניפים כמפורט:

המדינה מועד האירועמהות האירוע
המארחת

מועד אחרון 
להרשמה

מחירמחיר לקבוצה

30 יורו לאדם לילה + ארוחת 100 יורואנגליה נורטובריה9-13.9.09טורניר קט רגל
בוקר

 100 יורו1.8.09הולנד12-16.10.09טורניר קט רגל
עד ה- 15.6

4 * בונגלוס- 24.5 יורו לאדם 
ללילה

5 * בונגלוס- 29.5 יורו לאדם 
ללילה

4* מלון- 35.5 יורו לאדם 
ללילה

5* מלון- 80 יורו לאדם ללילה

 עד ה-1.7.09בלגיה23-27.11.09טורניר קט רגל
 140 יורו

 לאחר מכן
160 יורו

אירוח בבונגלוס לכל התקופה ---------
140 יורו

הסעה - 30 יורו
ארוחות בוקר- 25 יורו
ארוחות ערב - 30 יורו

טורניר קט הרגל בבלגיה

השנה   23-27/11/09 התאריכים  בין  יתקיים  הטורניר 
תורכב נבחרת של מיטב השחקנים מקרב המחוזות.

את  לאמן  שייבחר  המאמן  ידי  על  ייבחרו  השחקנים 
הרגל  קט  בטורניר  איפ"א  של  הלאומית  הנבחרת 

שייערך לזכרו של גבי וקסברגר ז"ל באוגוסט השנה.
באמצעות שיטה זו יצאו מיטב השחקנים מכל המחוזות 

לייצג את איפ"א בחו"ל ולא כפי שהיה עד היום.
ותשורות.  ספורט  ציוד  האירוח,  את  יממן  איפ"א 
המשתתפים יממנו את כרטיס הטיסה וידאגו לביטוח 
אישור  עפ"י  עבודה  כימי  יחשבו  הטורניר  ימי  אישי. 

אמ"ש.

טורניר קט הרגל לזכרו של חבר 
הנשיאות גבי וקסברגר ז"ל

והנחיות  )פרטים  אוגוסט  בחודש  יתקיים  הטורניר 
הכשירויות  וקציני  הסניפים  ליו"ר  בנפרד  יפורסמו 
במחוזות(, הקבוצה שתזכה במקום הראשון תייצג את 

איפ"א בספורטיאדה שתתקיים באוקטובר באילת.
הנסיעה  כולל  מההוצאות  חלק  יממנו  המשתתפים 
לאילת ואיפ"א תסייע בתקציב של 5,000 ₪ לקבוצה 

)ימי  המשתתפים.  לביטוח  תדאג  וכן  באילת  מהאירוח  חלק  למימון 
הטורניר יחשבו כימי חופשה שנתית(.

במקביל אנו נאפשר לקבוצות להשתתף באירועים בינלאומיים במימון 
)ימי  וביטוח  מלא של המשתתפים כולל עלות כרטיס הטיסה, אירוח 
והקצאת  בתיאומים  יסייע  איפ"א  שנתית(.  כחופשה  יחשבו  הטורניר 

ציוד ספורט בסיסי ותשורות.
יו"ר סניפים המעוניינים להוציא קבוצות מטעם המחוז בתיאום עם 
גל  יפנו באמצעות איפ"א בכתב לרכזת הספורט  קציני הכשירויות 

שרון או לחבר ועדת הספורט מר יהושע לויה.
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ספורטאים יהודים בשואה
גל שרון בסיוע אנה בן מרדכי )קורס פיקוד ומטה מנהלי "שקד"(

מוזר לדבר על ספורט בהקשר לשואה, אבל זה בערך מוזר כמו לדבר על 
תרבות, ערכים, תיאטרון, משחקי ילדים. היו נבחרות כדור רגל וקבוצות 
בצ'כוסלובקיה,  בטריזנשטט,  תזמורות.  והיו  שירים  נכתבו  תיאטרון, 
המחנה "לדוגמא" ששימש את הנאצים להצגת המחנה ההומאני לצלב 
ושופטים.  קבוצות  עם  רגל  כדור  ליגת  התקיימה  ולתקשורת  האדום 

רובם נשלחו לבסוף למחנות השמדה.
הגעתי  השיטתית  השמדתה  לבין  ופעילה  גדולה  תרבות  בין  לחיבור 
דרך המסע לפולין. תלמידים רבים עוברים את החוויה דרך בתי הספר 
התיכוניים. אנחנו יצאנו במסגרת משטרת ישראל. יצאנו עם המשלחת 
המשטרתית הגדולה ביותר, עד כה, שיצאה בחודש מאי השנה וכללה 
את שני קורסי הפו"ם, משפחות שכולות, שוטרים מצטיינים, בסך הכול 
150 אנשי משטרה. בראש המשלחת עמד ניצב אבי בן חמו ר' את"ן 
וולף, ר' את"ל. את הארגון המורכב ניהלו נצ"ם  ביחד עם ניצב אינה 

סמדר שגב וציוותה ממה"ד.
ההכנות המעמיקות ב"יד ושם" הותירו שאלות רבות, במיוחד אצל מי 
שגדלה בבית עם אב ניצול שואה. השאלות מתעצמות במהלך המסע 
בפולין. צדק מי שהגדיר את הביקור בפולין "מסע". הדרך לשם איננה 
שאלות  עם  אחר.  אדם  חוזר  החוויה,  את  שעבר  מי  כל  חזרה.  הדרך 
קשות יותר, תהיות וחוסר הבנה לתהומות אליהן יכולה אומה תרבותית 

לצלול ולשקוע.
עבורי זה היה סגירת מעגל. אבי, יליד פולין, היה ילד בתקופת השואה 
שם  נשארה  משפחתו  כל  כאשר  המלחמה,  באמצע  ארצה  והוברח 
והושמדה. לחזור לשם עם קבוצה גדולה של משטרת ישראל, המקיימת 
טכסי זיכרון בכל אתר ומצדיעה לנרצחים. עבורי זה הכבוד הגדול ביותר 

שאני יכולה להעניק למשפחתי, שלא הכרתי.
במחנה בירקנאו, אושוויץ 2, זכיתי לסגור מעגל אישי והקראתי מכתב 
לאבי, שכבר איננו בן החיים, ילד ששרד את התופת ואיבד את משפחתו 
חדשים,  עולים  לאותם  בסיוע  למדינה,  לתרום  הצליח  אבל  וילדותו, 

שכמוהו, איבדו הרבה ובאו להקים בית ומדינה.
הקהילות  התוססים,  החיים  את  ראה  שלא  מי 
בפולין,  היהודי  ההווי  השורשיות, התרבות, המסורת, 
בתי הכנסת, ישיבות, ערים וכפרים, לא מבין את גודל 
והשמדה.  עם"  "רצח  המושג  את  מבין  לא  האובדן, 
מי שלא ביקר שם, לא מבין את השיטתיות החולנית, 
הדבקות השטנית בתוכנית ההשמדה, הדיוק המדעי 
השכנים  של  האדישות  את  מבין  לא  והבירוקרטי, 
המשרפות  ועשן  המחנות  גדרות  על  שגרו  הפולנים 

ריחף בחלל הבית והרחוב.
המסע לפולין, חייב להיות חלק מחינוכו של כל שוטר 
ולא קצין בכיר, אלא דווקא השוטרים הצעירים, קורס 
מעגל  בהגדלת  איפ"א  את  לשלב  ניתן  הקצינים. 
לכל  רגילה,  בלתי  חשיבות  יש  במסע.  המשתתפים 

יהודי להגיע לשם, ללמוד ולספר הלאה.
לשון  צירוף  לכאורה,  וספורט...  אירופה  יהדות  שואת 
זה מזה.  כך  כל  בלתי אפשרי, של מושגים שרחוקים 
ועם זאת, עוד אחד ממאפייני השיטתיות המפלצתית 
הנאצית. החל מטורניר כדור רגל במחנה ריכוז וכלה 

בתזמורת המלווה את ההולכים לטבח.
את סיפור הספורט ושואת יהודי אירופה יש להתחיל 
אולי דווקא בסיפורו של פרדי הירש שנולד בשנת 1916 
באאכן )גרמניה(. ובראשית 1942 נשלח לטרזינשטט, 
ה"מחנה לדוגמא" ועסק בפעילות חינוכית. בספטמבר 
"מחנה  ממקימי  והיה  לאושוויץ  הירש  הועבר   1943
המשפחות" )מחנה מיוחד בו שוכנו משפחות יהודים 
הגזים(.  נשלחו לתאי  ולאחר מכן  לחצי שנה  וילדיהם 
המחנה  ילדי  של  בחינוכם  במחנה  גם  עסק  הירש 
לאורח חיים בריא ולספורט ושם קץ לחייו עם שליחת 
הילדים למשרפות. טורניר הכדור רגל בטרזינשטט, זכה 
לציון במסגרת יום השואה השנה בגלל סרט שהופק 
על ידי במאי יהודי, עבור התעמולה הנאצית ותערוכת 
צילומים מהטורניר, השחקנים, השופטים וגם הקהל, 

שחלקו היה חיילים גרמנים משומרי המחנה.
הרייך"  ל"אויבי  ברגע  הפכו  הגרמני  הספורט  גיבורי 
תהילה  שהקנו  מהספורטאים  חלק  שהיו  למרות 
בעידן  האולימפיאדה  הגרמני.  לספורט  היסטורית 
החדש טמנה בתוכה לא מעט שמות של ספורטאים 
פלאטו,  אלפרד  מותם.  את  בגינה  שמצאו  יהודיים, 
אתונה  באולימפיאדת  זהב  מדליות  בשלוש  שזכה 
בשנת 1896, וחברו לנבחרת גרמניה, גוסטאב פליקס, 
לעליית  עד  גרמניה.  גאוות  היו  מדליות,  בשתי  שזכה 

השלטון הנאצי.
בברלין  האולימפיים  המשחקים  לפני  הוכרזו  השניים 
של  שמם  טרזינשטט.  במחנה  ונספו  הרייך"  כ"אויבי 
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השניים מתנוסס בשדרה המובילה לאצטדיון האולימפי 
בברלין.

היהודייה  הספורטאית  על  נוסף מספר  טראגי  סיפור 
לילי חנוך. אתלטית מהטובות ביותר בשנות ה- 20 של 
המאה ה-20, שהייתה פעמים רבות אלופת המדינה 
לרוחק  קפיצה  דיסקוס,  זריקת  ברזל,  כדור  בהדיפת 

והשתתפות במרוץ שליחים 4x100 מ'.
גם חנוך הייתה מוכרת בעולם הספורט הגרמני, אך 
גם גורלה היה זהה לגורל חבריה היהודים, כאשר עברו 
הנאצים ל"פתרון הסופי של שאלת היהודים", גורשה 

לילי למחנה השמדה בריגה ושם נספתה.
וחיילים  רבים  יהודים  רופאים  גם  הגיעו  לטריזנשטט 
העולם  במלחמת  הגרמני  בצבא  שנלחמו  יהודים 

הראשונה, כולל מקבלי עיטורים ומדליות.
בבירקנאו, אושוויץ 2, בטכס המרכזי שקיימה המשלחת 
מקבלת  בישראל,  שלנו  הקיום  מהות  פתאום,  שלנו, 
לשארית  ושורשית, התחברות  עמוקה  אחרת,  תובנה 
השורשים,  המסורת,  בצד  שנשאר,  המעט  הפליטה, 

עוצמת הרוח.

אבא שלי
)הוקרא בטכס המרכזי בבירקנאו, אושוויץ 2(

גל שרון
אני ניצבת היום על אדמת הארץ הנוראה הזאת, הארץ 

שאדמתה רוויה בדמם של יהודים זקנים, נשים וטף.
כאן  אבא.  שלך,  המולדת  אדמת  על  היום  ניצבת  אני 
בארץ הזאת נרצחו דודיך, אחי אמך, על נשיהם וטפם, 

על שחטאו את החטא הנורא מכל, על שהיו יהודים.
"מולדת". שם שיש בו כל כך הרבה אהבה, מסירות, 
חום וחמלה. איך הפכה המולדת שלך, אבא, למפלצת 
אוכלת  לארץ  הזאת  הארץ  הפכה  איך  תת-אנושית? 

יושביה?
היית ילד, אבא, כשפרצה המלחמה ההיא, בספטמבר 
1939. היית בן 12 בלבד, כאשר העלתה אותך אמך 
על הרכבת מזרחה, כאשר התחלת במסעך עם "ילדי 

טהרן". הגעת לכאן לאחר מסע ייסורים שאין לתאר במילים בפברואר 
1943. עדיין ילד על פי גילך.

ילדותך נגזלה ממך, אבא.
יודעת, אבא, שלאחר תום המסע,  אני  רגשה הארץ. אבל  כשהגעתם 
כשנראה היה שמעכשיו כבר הכל יהיה בסדר, התחלתם במסע חדש. 
המסע לקליטתכם שהיה קשה כמעט כמו המסע שלך אבא עם ילדי 

טהרן.
היית מרבה לדבר על התקופה  לא  כוחות הנפש?  מהיכן לקחת את 
ההיא, ומן המעט שאפשר היה לדלות מפיך, שמענו על מלחמת קיום 
יום-יומית, שמענו על המאבק הנורא של ילד על פרוסת לחם. סיפרת 
לנו איך הצלחת בערמה להשיג זוג נעליים. סיפרת איך היית מוכר נייר 

לגלגול סגריות.
אני נזכרת בך ונפעמת.

איך צמחת להיות האדם שהיית, אבא, מתוך התופת שאין לה פשר?
על אף כל ייסוריך, איך זה שאני זוכרת אותך תמיד עם עיניך הכחולות 

כים המחייכות אליי את חיוכך הטוב?
על אף כל ייסוריך, איך זה שאני זוכרת אותך כאדם האופטימי ביותר 

שחי אי פעם על פני כדור הארץ?
תפקידיך  בכל  אותך  זוכרת  שאני  זה  איך  קיומך,  מלחמת  אף  על 

הציבוריים כמי שלוחם למענם של אחרים?
על אף שלא היה לך אבא, ועל אף שגדלת ללא אמא - איך זה שאני זכיתי 

לקבל את האבא הטוב ביותר שיכולתי לקוות לו?
אני זוכרת את ידך החמה מלטפת את ראשי, תומכת בי ברגעיי הקשים, 

את עצותיך, את הקשבתך האינסופית.
ניצחת, אבא. הקמת משפחה לתפארת, השתתפת בבנייתה של מדינת 
ישראל, תמיד בדרכך הצנועה. היית בין מקימי חבל לכיש, מקימי אילת, 
דגל  דגל.  כנושאת  קודש,  בחרדת  לכאן  היום  באתי  רבות.  כה  עשית 
נצחונו של אבא שלי  על החושך,  ניצחון האור  על הרע,  ניצחון הטוב 

הטוב, אשר לבדו בהיותו בן 12 שנים - ניצח במלחמה ההיא.
היום, אבא, על אדמת הארץ הארורה הזו שבה נולדת, אני שולחת לך 

ברכת שלום, בוכה קצת, ובעיקר מתגעגעת.

ניצב אינה וולף מניחה זר על אנדרטה לזכרו של יאנוש קורצ'ק



30          יוני 2009

ילדי טהרן
נתן אלתרמן

)במלאות 15 שנה לעלייתם ארצה(

גם אחר שירבו הם שנים ויזקינו,
גם אחר שהזמן ישנה תארם

ויעטרם קרחות וזקנים שילבינו,
יקראו הם עדין ילדי טהרן...

את כינוי-הילדות יגררו עד שיבה הם
כצליל זר ומוזר. אך שמים עדים

כי אי אז, בתקופת ילדותם, שבעתים
היה זר עימהם הכינוי ילדים.

כי באיש הזקן לפעמים שוכן ילד.
אך ילדי טהרן - זה כינוי שצופן

זכר עת אכזרית ורודפה וחובלת
בה הילד נלחם על חייו כזקן.

מתרחקת העת ושוקעת שקוע,
אך פתאום מבקיעות מתוכה בענן

מלחמות הייאוש והעול והכוח
של ילדי התקופה של זקני טהרן...

כן, מלחמת זקני טהרן בני העשר,
ומלחמת זקני קזכסטן בני השש,

כל זקני הקרבות בין סיביר ופולסיה,
הזקנים הקטנים רדופי האש.

מתוך שם, מתוך צליל, מתוך זמר שכוח,
זה בוקע פתאום ומוסך בלא יודעים

אל תוך כלי הברזל והניר והרוח
של תחיית היהודים את דמעת הילדים.

אל תוך כלי הברזל והניר והרוח,
אל פלד אשר לצבא, אל הכתב,

זה נמסך כמו תוכן חשוב... זה שלוח
כמו ברק משמעות ממעבר לסף.

זה עובר כתשובה חרישית, כסוד לחש,
את שיחם של רוקמי מחשבה עדינה

המרבים כה לתהות מה יתרון ומה שחר,
מבחינת ערכי נצח, לכלי המדינה...

זה סותר כתשובה חרישית ונשכחת
את הסקפסיס הדק היודע-כמו
כי חומה ומגן מנדודים ומפחד

הם רק כלי אשר אין הוא תכלית לעצמו.

הם רק כלי אם הוגה-הדעות לא ימציא לו
את תשובת-ההסבר הסופית "לשם מה"...

הם רק כלי מסוכן שעתיד הוא אפילו
לדלדל ולרושש את נשמת האומה...

זה עובר כתשובה חרישית-ונשלחת
בשאלות הספק הצודקות בהחלט...

זה עובר כתשובה של לילות ערבות שלג
ושל דרך קרבות בלי עוזר ובאין עד...

זה עובר כמו קרב על פת לחם ודוחן,
זה עובר כמו זכר בדידות ואימה,

זה נותן, כאמור, בכלים מקצת תוכן
ומזכיר במקצת מה יתרון ולשם מה...

זה נשקף משנים רחוקות שנושנו
בדמות ילד נודד. ואומר המגיד:

מילדי טהרן הוא... חיל וסרן הוא...
לבדו הוא עורך מלחמה עולמית.

כך אומר המגיד... ופני ארץ נושבת
וחומה ומגן ופשוט קורת-גג

אז נראים כתכלית נעלה ונשגבת
וכעיקר אשר לא יאומן כי הושג.



הנחה 10% 

052-8475020

r@waxb.co.il :מייל
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ענת ביבר
רכזת אירוח

ביקור משלחת מאוקראינה
ענת ביבר רכזת אירוח

התאריכים,  בין  בארצנו  ביקרה  אוקראינה  מסניף  איפ"א  משלחת 
.22-29/4/09

איפ"א  מזכ"ל  ביניהם  מעלה,  רמי  איפ"א  חברי   12 מנתה  המשלחת 
אוקראינה.

למשלחת הוכנה תוכנית רחבת היקף בירושלים, טבריה, נצרת, ראש 
הנקרה, ת"א, באר שבע וים המלח.

בתחנות  תיירות,  באתרי  הקדושים,  במקומות  ביקרה  המשלחת 
משטרה, בבית ספר לשוטרים ובענף התנועה.

הביקור היה מוצלח מאוד והשיג את מטרתו.
זו ההזדמנות להודות לכל מי שסייע בהצלחת הביקור, יח' המשטרה 

השונות, המלווים והמדריכים.

דרושים חברי איפ"א מתנדבים לסיוע באירוח 
משלחות ויחידים

אחד התפקידים החשובים של ארגוננו הוא הידוק הקשרים עם חברי 
איפ"א בעולם הן במסגרת חילופי משלחות והן ע"י ביקורים פרטיים.

כמי שמרכזת ואחראית על קבלת משלחות ועל אירוח חברים בדירת 
איפ"א, אני פונה אליכם, אנא שתפו פעולה והגישו מועמדותכם ורצונכם 

לתרום לסניף איפ"א ישראל.
נחוצים לנו דוברי שפות ומדריכי תיירות ומלווים.

אנא העבירו פרטיכם לפקס: 03-6833442
ענת ביבר

052-2751400
050-7751577

סיכום ביקור משלחת איפ"א סניף הונגריה 
בארץ

אלכס זלקוביץ רכז נסיעות

משלחת מסניף איפ"א הונגריה בת 12 חברים ביקרה 
בארץ בראשותו של נצ"ם szucs istvan בין התאריכים 

.24.03.09 - 31.03.09
האירוח,  רכזת  השתתפו  בנתב"ג  המשלחת  בקבלת 
מהלך  אותם  שליווה  והח"מ  נתב"ג  משטרת  מפקדי 

סיורם בארץ.
כן נטלו חלק בליווי המשלחת סגן המזכ"ל ד"ר יהודה 

גולדשטיין וסנ"צ )גימ'( שמוליק מרמרלשטיין,
שהנו מדריך תיירים מוסמך ועל כך תודתי להם.

ביקור המשלחת בארץ התנהל על פי תוכנית שאושרה 
יחידות  עם  תיאום  תוך  הארצית,  הנשיאות  ידי  על 
עם  נפגשו  אף  שחלקם  הרכזים  באמצעות  השטח 

הקבוצה באתרים בהם בקרנו.
המשטרה  בתחנת  גם  ביקרה  הקבוצה  לראשונה, 
לשגרת  נחשפה  התחנה,  מפקד  ובאירוח  בשדרות 
מספר  מזה  האזור  תושבי  של  פשוטה  הלא  החיים 

שנים.
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בנוסף, ביקרו אורחינו במוזיאון "יד-ושם", במוזיאון חיל 

האוויר,במקומות הקדושים לשלושת הדתות

המרכזיות בעיר הבירה ירושלים,בבית הספר לשוטרים 

בשפרעם,במג"ב ירושלים,בשירות בתי סוהר,

את  הנקרה.  וראש  עכו  נצרת,חיפה,  כינרת,  סובב 

הסיור סיימנו בתצפית מרהיבה מעל גג

מגדלי משה אביב המשקיף על כל אזור גוש דן ומיד 

הכרמל  בשוק  ו"שופינג"  סיור  בוצע  ל"קינוח"  אח"כ 

בתל אביב.

חברי הנשיאות הארצית נפרדו מהקבוצה בערב מרגש 

במסעדת פאנץ'- ליין בתל אביב.

הפעולה  שיתוף  על  המשרד  צוות  את  לשבח  ברצוני 

הפורה בעת בניית התוכנית והוצאתה לפועל.

כמו כן תודה מעומק הלב לכל גורמי השטח במג"ב 

להצלחת  בידנו  סייעו  אשר  המשטרה  וביחידות 

האירוח.

מארחים שוטרים מקנדה
שלומי שלזינגר, רס"ל אג"מ איילון

בתאריך 6.2.09 אירחתי שני שוטרים מקנדה )חברי איפ"א( אשר הגיעו 
בישראל,  שבועות  שלושה  של  לתקופה  והתנדבות  הזדהות  לביקור 
פניתי לגב' ענת ביבר רכזת האירוח לצורך עזרה במציאת מקום לינה 
יחסית מאוחר  לשוטרים למשך הסופ"ש, למרות שיצרתי קשר עימה 
וסמוך למועד הגעת האורחים הגב' ענת עשתה מאמצים אדירים ודאגה 

לשני השוטרים למקום לינה מפואר בבית השוטר בת"א.
אני חבר איפ"א מזה מספר שנים ואף נמצא בקשים הדוקים עם אנשי 
משטרה בחו"ל ונוכחתי לדעת כי בעת הצורך יש על מי לסמוך, אבקש 

להעביר את שבחי האורחים על החדר והיחס החם.

פרידה ממשלחת מרוסיה 20.5.2009
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משנכנס אדר תחנת ראשל"צ מרבה בשמחה.

פנינית גנון שיין סגן יו"ר איפ"א שפלה
בתאריך 11/3/09 נערכה מסיבת פורים לילדי שוטרי תחנת ראשל"צ.

המסיבה הייתה בחסות איפ"א ישראל, שכן חברי איפ"א נהנו מסבסוד
הכרטיסים למסיבה.

בעקבות כנס פעילים בשב"ס
יעקב חביב סגן נשיא כבוד

למסיבה הגיעו ילדי השוטרים בגילאים עד גיל 12, מחופשים.
במסיבה נהנו הילדים ממתקנים מתנפחים והופעת קוסם.

שיין  גנון  פנינית  איפ"א שפלה  יו"ר  סגן  וכן  ראשל"צ  וסמת"ח  מת"ח 
מודים מקרב לב

לאיפ"א על הסבסוד הנכבד למסיבה.

פרידה של ממ"ז ת"א ממרחב דן
כתב וצילם מוטי טרגר - רפ"ק גמלאי

ביום א ה-26 לאפריל ניצל ניצב אילן פרנקו את טקס הרמת הכוסית 
וניפרד מאנשי מרחב דן לקראת סיומו את  לפני חג העצמאות ה-61 
תפקידו כממ"ז ת"א ומעבר לתפקיד סמפכ"ל. אילן החל את תפקידו 
כשוטר מן השורה במרחב דן לאחר מכן היה רלת"ן, מת"ח הרצליה 
עד  תוך מסירות מרובה  מילא בהצלחה   כל תפקידיו  דן. את  וממ"ר 
החדשה,  בדרכו  הצלחה  המשך  לו  מאחלים  כולם  הלום.  עד  שהגיע 

עלה והצלח.

דעות רבות היום שמעתי
ומחלק מהן אפילו השכלתי.

לרגע אחד, באמת לא הופתעתי
כי מכל הדוברים את עצמי שמעתי.

כולם רוצים באיפ"א חזק.
עם גב איתן, מבוסס ומוצק

השואף לשפר את רווחת החברים
בכל הנושאים ובכל התחומים.

לחזק את הקשר בין השטח לנשיאות
שהאיש בתחנה יחוש את השותפות

שנפסיק לדבר בכותרות מודגשות
לתכנן ולבצע פעילויות נוספות

בתחום התרבות, בספורט וברווחה
נסיעות לחו"ל, ממאות לרבבה

אירועים חודשיים לכל המשפחה
גיבוש ואחדות כמשפחה ענפה.

איך עושים זאת אין לי תשובה
מלבד השאלה מה מעשיך עתה

מידי יום ביומו לחבר הארגון
שזקוק לליטוף, לחיבוק ולפרגון.

כל אחד מאיתנו חייב לחברים
שעות מרובות, ימים וחודשים

של עשייה מחושבת מתוכננת היטב
שאיש בארגון לא יתאכזב.

אורי אסף
רכז סניפים
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הסדירים מסתדרים
דר' ערן ישראל

כנס יושבי ראש סניפים סדירים נערך בסוף חודש מרץ 
השנה, באולם מורשת בשב"ס.

די  הסדירים,  לסניפים  שיש  הבעיות  את  להבין  כדי 
היה להסתכל באולם. בהמשך לכנס הפעילים הארצי 
הייתה התייצבות של פחות  כאן  גם  בכפר המכביה, 

ממחצית הסניפים.

בשנים  להיות  והפך  שרותו  בתקופת  עוד  לאגדה  נחשב  טיפטי  רנ"ג 
האחרונות לסמל החי של מרחב שפלה כמו מבנה הטיגארט שבו שוכן 

מטה מרחב שפלה ותחנת רחובות.
שלמה טיפטי בן 69, עלה מעירק בשנת 1951 במבצע "עזרא ונחמיה", 

שירת כלוחם בגולני והשתחרר כסמל מחלקה.
בשנת 1960 התגייס למשטרה למחוז ת"א ועבר לנפת רמלה-רחובות 

אשר עם השנים הפכה למרחב שפלה.
טיפטי עבר שורת תפקידים בתחום הסיור והניהול כאשר את השנים 
האחרונות לשירותו הפעיל עשה בתפקיד רכז סיור רחובות, חדרו היה 
סמוך לחדר מפקד תחנת רחובות וכל מת"ח היה נוהג לעבור כל בוקר 

בחדרו להתעדכן ולקבל את כוס הקפה של הבוקר.
טיפטי  של  הגעתו  עם  שעונו  את  לכוון  יכול  בתחנה  תורן  קצין  כל 

לעבודה מאחר ומדובר בשעה קבועה ומוקדמת 05:30!
רנ"ג )בגמלאות( טיפטי הוא בעל עיטור המופת משנת 1966 על תפיסת 
פורץ חמוש במזכרת בתיה, שהופתע בעת פריצה וחטף בחורה איתה 
נמלט לישוב יציץ. שם הסתער עליו טיפטי תוך כדי שהפורץ יורה לעברו 
שטיינברג,  גבי  )בגמלאות(  רפ"ק  איתו  שהיה  רחובות  מת"ח  ולעבר 

האירוע הסתיים בחוטף עצור ונחטפת משוחררת ללא שום פגע.
לאחר שחרורו מהמשטרה שימש משנת 1995 כמזכיר מרחב שפלה 
רבות  ומסייע  זה בהתנדבות  עוסק בתפקיד  היום  ועד   2005 ומשנת 

במטה המרחב.
זאת בנוסף לתפקיד אותו לקח על עצמו בשנים האחרונות גזבר סניף 

איפ"א ומ"מ יו"ר סניף מרחב שפלה.
עשרות הפעילויות של סניף רחובות-רמלה בשנה האחרונה הם הוכחה 
לרוח הצעירה המנשבת שהכניס שלמה טיפטי לסניף, מנסיעות וטיולים 

לים המלח, אילת וירושלים דרך הופעות אומנים ידועים.
)בגמלאות(  לרנ"ג  ז"ל  קישון  אפרים  של  אזולאי  השוטר  בין  ההבדל 
לו המחלקה  אזולאי הצדיעו  הוא שכאשר פרש השוטר  שלמה טיפטי 
וסמל המחלקה שלו, כאשר יפרוש, בעוד שנים רבות טיפטי מפעילותו 
המגוונות, יצדיעו לו קצינים, שוטרים וגמלאים של מרחב שפלה ויבטאו 
ולעבוד עם האיש הנפלא  דורות רבים שזכו להכיר  את הערכתם של 

הזה.

להגיע  מאוד  קשה  סדירים,  סניפים  ראש  ליושבי 
למפגשים מקצועיים, במהלך יום עבודה ואפילו בסופו. 
יש בעיה של רכב, בחלק מהמקרים יש בעיה של שעות 

עבודה ועוד צרות מצרות שונות.
פעילות  את  ולהסדיר  הללו  הבעיות  את  לפתור  כדי 
בראשותו  הנשיאות,  משקיעה  הסדירים  הסניפים 
עם  בקשר  רב  מאמץ  אסף,  אורי  הסניפים  רכז  של 
מפקדים ומפגשים ברמת המחוז. יש התקדמות, אבל 

הדרך עדיין ארוכה.
בתום המפגש המקצועי נערכה ישיבת נשיאות חגיגית 
ביחד עם נציב שב"ס רב גונדר בני קניאק, ח"כ טרי, 
אבל נציב שב"ס בעבר, אריה ביבי. בין השאר הובטח 
כי יעשה מאמץ מערכתי להרחיב את מעורבות שב"ס 
על ידי צירוף חברים נוספים וח"כ אריה ביבי הבטיח 

להיות שליח של כולנו בכנסת, בהצלחה.

"איפה ישנם עד אנשים כמו האיש 
ההוא?"

עמרי עדיקה, רפ"ק ק. יח"מ ראשל"צ
כיו"ר  כיום  המשמש  טיפטי  שלמה  )בגמלאות(  רנ"ג 
על  אחראי  ורחובות,  רמלה  של  איפ"א  גמלאי  סניף 

פעילות של 400 גמלאים.
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 ערב השקה לספרו של
פקד )מיוחד( יוחאי ורדי

עמרי עדיקה, רפ"ק אק"מ ראשל"צ
)מיוחד(  פקד  של  לסיפרו  השקה  ערב  ברחובות  נערך  מרץ  בחודש 
יוחאי ורדי המשמש כמפקד המתמיד בתחנת ראשל"צ ובעברו פיקד 

על יחידת הצלפים המרחבית של מרחב שפלה.

טיול מחוזי לסק"מים בעקבות נופי 
ילדותה של המשוררת נעמי שמר

רם וילנאי רפ"ק
רע"ן מתנדבים מחוז מרכז

"אנשים טובים  כן הם:  מתנדבי מחוז המרכז כשמם 
באמצע )מרכז( הדרך".

בחודש מאי 2009 ארגן אק"מ מחוז מרכז, במסגרת 
והסק"מים  בכלל  המתנדבים  מערך  טיפוח 
גיבוש  סיור  השוטרים",  "קרנות  חברת  בפרט,בסיוע 
נופי  בעקבות  כנרת  בקבוצת  ומרגש  מרתק  לימודי 
בסיור  שמר.  נעמי  הלאומית  המשוררת  של  ילדותה 
הגיבוש השתתפו 50 סק"מים ומתנדבים מכל תחנות 

מחוז המרכז.

סיפרו "אני צלף" הוא אסופה מקצועית והיסטורית של נושא הצליפה 
ומי שקרא את הספר שיבח את עבודת הנמלים של המחבר שנמשכה 
בנושא  היסטוריים  סיפורים  מאות  ורדי  אסף  במהלכה  שנים  שלוש 
הצליפה ומתוכם ברר את המעניינים והחשובים 

ביותר.
בינלאומית  מקצועית  לאוטוריטה  נחשב  יוחאי 
השתתפו  ההשקה  ובערב  וצליפה  ירי  בנושא 
גדולות  נשק  חנויות  בעלי  בהם  אנשים  עשרות 
הצליפה  תחום  על  הכותבים  כתבים  במדינה, 
וקציני  צבא  קציני  המקצועיים,  בביטאונים 
משטרה בעבר ובהווה בהם קצין הקליעה הארצי 
אלכס זוהר ומפכ"ל המשטרה בעבר רנ"צ )גימ.( 

אסף חפץ, העוסקים בתחום באופן מקצועי.
הוא,  בהשקה  דברים  שנשא  המחבר  של  המסר 
כי הצליפה היא תחום מקצועי אשר מחייבת את 
תפקידו  האדם,  לאהבת  הרובה  מאחורי  האדם 
החפים  קבוצת  מתוך  הרע"  "האיש  את  לברור 
כלל  בדרך  עצמו  את  מקיף  הוא  בהם  מפשע 
ולפגוע בו על מנת לצמצם את הנזק שהוא יכול 

לגרום.
ומוכרת  אהודה  דמות  ורדי  יוחאי  )מיוחד(  פקד 
להשקיע  מרבה  ראשל"צ  תחנת  מתנדבי  בקרב 
המסר  את  ולהעביר  באק"מ  בהתנדבות  מזמנו 

של אהבת האדם וטיפוח הדור הצעיר.

האקליפטוס  בחורשת  ביקור  כלל  התרבותי  הסיור 
שהיוותה השראה לשיריה של נעמי שמר,ביקור בביתה 
של המשוררת )בית חלומותיי אשר בראש גבעה(,ביקור 
מרגש בבית העלמין בו קבורה גם המשוררת רחל,ביקור 
בדואר בו קיבלה נעמי את מכתביה )"הדואר בא היום 
במסעדת  צהריים  ארוחת  ולסיום  האדום"(  באוטו 

"אחוזת אוהלו" אשר על שפת הכנרת.
לאורך כל המסלול, נהנו המתנדבים לשיר בציבור את 
שיריה של נעמי שמר עם שירונים שחולקו ע"י קבוצת 

כנרת.
ר' ענף מתנדבים אף הקדיש למתנדבי מחוז המרכז 
באמצע  טובים  "אנשים  שמר  נעמי  של  שירה  את 
הדרך", אותו ביצע על הפסנתר האישי של המשוררת.
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נשף שנתי של סניפי ירושלים בפברואר 2009

תחנת ראשון לציון החדשה 
תחנת ראשון לציון החדשה נפתחה ב-25.5.09 בטכס בו נטלו חלק פיקוד המשטרה, השר לבט"פ, ראשי ערים, ותיקי תחנת 

ראשון לציון, גמלאים, מתנדבים שוטרים ופעילי איפ"א, סדירים וגמלאים.

בשבקין - הרפרזנטטור של מג"ב

צילום: עומר עדיקה



38          יוני 2009

I û
P û A

נפתלי לוי
 רכז גמלאים

צפון-דרום-ת"א

יוסי לביא
 רכז גמלאים

ירושלים-מרכז-ש"י

פגישת עבודה עם יו"ר הסניפים מאזור מרכז
יוסי לביא רכז גמלאים י-ם, ש"י, מרכז

במרכז.  סניפים  ראש  יושבי  עם  פגישה  נערכה   8.3.09 ראשון  ביום 
אלכס  לבון,  פייבל  יהושע,  לויה  הנשיאות:  חברי  השתתפו  בפגישה 
ומנכ"ל  קדים  שלומי  כנפי משק  הנסיעות  מנכ"ל חברת  וכן  זלקוביץ 

איפ"א אילוז דוד.
שיטות  ואת   2008-9 בשנת  הארגון  פעילות  את  סקר  איפ"א  מנכ"ל 
העבודה של יו"ר הסניפים מול מזכירות איפ"א על מנת שיממשו את 

הסיוע הניתן לפעילות בסניפים.
חברי הנשיאות פרסו בפני המשתתפים כל אחד בתחום עיסוקו את 

פעילותם ותוכניותיהם לשנת 2009.
ניתנו דגשים לנושאים הבאים: ביצוע מול תכנון, עידוד החברים להגיש 
מועמדות למשלחות חו"ל, עידוד החברים לקרוא את הביטאון, עידוד 
החברים לכניסה לאתר איפ"א ואתר כנפי משק, עידוד לשיתוף פעולה 

בין איגוד הגמלאים לאיפ"א.
מנכ"ל כנפי משק סקר את פעילות החברה וביקש להעלות את מודעות 

החברים לאתר ואת השימוש בו לתועלתם.
בהמשך סקרו המשתתפים את פעילות הסניפים והעלו בעיות הנוגעות 
בעיקרן לקשרי העבודה בין מזכירות איפ"א לסניפים. חברי הנשיאות 

ענו על שאלות המשתתפים.
יש  ביותר,  חשוב  הוא  המפגש  עצם  הבאים:  הדברים  סוכמו  במפגש 
ביעילות  לנצל  הסניפים  יו"ר  על  חודשים.  מדי  זו  בפעילות  להמשיך 
והן  הסניפים  בתקציב  הן  לרשותם  העומדים  הכספים  את  ובחוכמה 
)ספורט, תרבות, מורשת,  בנשיאות  ע"י הרכזים  הניתנים  בתקציבים 
נסיעות(. כל פעילות יש לתאם עם רכז הגמלאים אשר יעביר את המשך 
הטיפול והתאום לנוגעים בדבר במזכירות/ נשיאות איפ"א. יוקם סניף 

נפרד לחברי איפ"א במודיעין.

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

זוכים  ג'אן ישנם 254 חברים וחברות אשר  בסניף איפ"א גמלאי בית 
ליחס וקשר אישי מהנהלת הסניף במפגשים וביקורי בית.

הנושאים המרכזיים בסניף איפ"א בשלושת החודשים 
האחרונים היו:

שנרכש  הסניף,  וחברות  חברי  לכל  צנוע  שי  חולק 
הודק  וכך  רחצה  ונרתיק  צידנית  הסניף,  מתקציב 

הקשר האישי בין הנהלת הסניף עם החברים.
פרופסור גמאל זידאן מומחה למחלות הסרטן הופיע 
בהתנדבות בפני חברי הסניף ובני משפחה, אנו מודים 

לו.
ידי  על  בהתנדבות  ראשונה  עזרה  שעורי  התקיימו 
איפ"א  וחברי  נשות  בהשתתפות  קיים  ג'מאל  החבר 

מודים לך וירבו כמוך.
ליו"ר מועצה מקומית בית ג'אן נבחר חבר איפ"א בשם 
והתקיימה  אותו  ברכה  הסניף  הנהלת  קבלאן.  ביאן 

ישיבת עבודה איתו.
של  אירוע  בכל  ולהשתתף  ולסייע  לעזור  הבטיח  הוא 
גמלאי בית ג'אן ובירך את הנהלת מועדון גמלאי בית 

ג'אן על פועלם למען הגמלאים.
בוצע כנס לחברי איפ"א לקראת חג הקורבן בהשתתפות 
מרבית חברי איפ"א במועדון. כמו כן, השתתפו חברי 
וברכו את  יו"ר המועצה המקומית  עם  יחד  המועצה 
הגמלאים והודו לנשיא איפ"א ולנשיא איגוד הגמלאים 

על פועלם למען גמלאי משטרת ישראל והשב"ס.
בתאריך 28/3/09 התקיים יום תרבות שהשתתפו בו 
חברי איפ"א עם נשותיהם. ההשתתפות הייתה מעל 

לצפוי למרות מזג האוויר הגשום והקריר.
מהכפרים  איפ"א  חברי  בין  מרגש  מפגש  התקיים 
הסמוכים מסאג'ור ומכפר ראמה אשר הגיעו למפגש 

הזה.
היום הזה כלל ברכות, מפגשים מרגשים ושירה מאשת 
והופעת  טלוויזיה  סרטון  קיס,  סילוה  איפ"א,  חבר 

אומן.
כל  את  ריגשו  אשר  הגמלאים  מנשות  ברכות  היו 

משתתפי המפגש הזה.
יו"ר הסניף הודה לנשיא איפ"א לנשיא איגוד הגמלאים 

ולמנכ"לים על פועלם למען גמלאי המשטרה ושב"ס.
ג'אן  בית  סניף  איפ"א  חברי  מכל  ותפילה  ברכה 
לו  מאחלים  לוי  נפתלי  היקר  לחבר  מהירה  להחלמה 

החלמה מהירה וחזרה לשורות בהקדם האפשרי.
הגמלאים  לרשות  לב  מקרב  מודה  הסניף  הנהלת 

בסניף אשר עמלו ופעלו למען החברים.

מקימים סניף חדש במודיעין
אלי ארבלי יו"ר סניף איפ"א מודיעין

איפ"א  מנשיא  קיבלתי  האחרונה  נשיאות  בישיבת 
וכן  מודיעין  איפ"א  גמלאי  סניף  כיו"ר  מינוי  תעודת 

ם י א ל מ ג  - ם  י פ י נ ס
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וסביבתו  העיר  מתנדבי  גיוס  על  הוקרה  תעודת 
לארגון.

הרב  האמון  על  הכנה  תודתי  את  להביע  מבקש  אני 
שניתן לי תוך הבטחה להמשיך ולהאדיר את הסניף הן 

מבחינת גודלו והן בתכניו לרווחת החברים.
כיום הוא מונה למעלה מ-170 חברים, מחציתם גוייסו 

כחדשים ומחציתם עברו מסניף רמלה/לוד.
גדולה,  הארגון  ומנגנון  נשיאות  חברי  של  תרומתם 
להמשיך  אותי  מעודדים  ובפעילותי  בי  ותמיכתם 

ולהרחיב את הפעילות.

טיול מורשת לגמלאי איפ"א סניף 
כפ"ס - מרץ 2009

כרמלה עזאני יו"ר סניף גמלאי כפר סבא, עמוס 
לוי סגן יו"ר סניף גמלאי כפר סבא

בתאריך 17.3.09 נערך טיול מורשת לירושלים לקבוצת 
גמלאי איפ"א סניף כפ"ס.

שונה  והוואי  אופי  בו  יש  אשר  מורשת  כטיול  הטיול, 
מיתר הפעילויות הנערכות לגמלאי הסניף, היה מוצלח 

ומהנה ביותר.
של  הסיוע  בזכות  מרובה  להצלחה  זכה  שכזה  טיול 
נשיאות איפ"א, אשר סייעה בארגון והוצאתו של טיול 

זה לפועל.
ההנאה נראתה על פניהם של הגמלאים בכל רגע ורגע 
והערכתי  אני להביע את תודתי  רוצה  ועל כך  בטיול, 

לכל העושים במלאכה.
דת  בנושא  פורה  פעולה  שיתוף  להמשך  בתקווה 

ומורשת, ובהערכה רבה,

סיור לימודי בצפון

אלקסלסי מרדכי פולו יו"ר סניף איפ"א בית שאן

אני רואה לנכון לשתף אותכם בחוויה שעברנו במשך 4 ימים, במפגש 

חברי נשיאות ויו"ר סניפים במסגרת סיור לימודי בצפון.

הסיור מזכיר לי סיפור על שדכן ואיש עסקים גדול.

שדכן אחד ניסה לשדך בחורה צעירה ויפה לאיש עסקים גדול, אך איש 

העסקים היה עקשן גדול ואמר לשדכן: "שמע, אני איש עסקים, ולפני 

שאני קונה סחורה אני בודק אותה קודם טוב טוב. לפני שאתחתן, אני 

צריך לבדוק את הבחורה הזו, איך היא בתור אישה, אתה מבין למה 

זה  אם  לראות  כדי  אחת,  דוגמית  איזו  לטעום  צריך  אני  מתכוון,  אני 

משתלם לי".

ורבת מעלות  יכול לדרוש דבר כזה מבחורה מכובדת  "אבל אתה לא 

שכזו", אמר השדכן.

מקבל  שאני  או  העסקים,  מעולם  בא  "אני  האיש,  אמר  "מצטער!" 

הלך משם  השדכן  ובכן,  עסק".  עשינו  שלא  או  רוצה,  שאני  הדגימות 

מיואש לדבר עם הבחורה והוא אמר לה: "שמעי, השגתי לך גבר לעניין, 

איש  שהוא  אומר  הוא  משוגע,  קצת  הוא  אבל  כסף,  של  ים  לו  שיש 

עסקים ובתור שכזה הוא לא קונה חתול בשק. הוא צריך דוגמית אחת 

מהסחורה". "שמע" אמרה הבחורה, "תאמין לי שאני מבינה בעסקים 

לא פחות ממנו דוגמית אני לא נותנת לו. "המלצות כן!" את הדוגמית 

וההמלצות שקיבלנו מאמיר הנהדר במשך 4 ימים, הספיק לנו לעשות 

את הכול, על מנת להביא את הגימלאים/ת ובני זוגם לטעום מהדגימות 

וההמלצות שקיבלנו ושחווינו.

הסניפים  ויו"ר  הנשיאות  חברי  ובשם  בשמי  להודות,  מבקש  לסיום, 

לאמיר ולהנהלת "כנפי משק", על הנדיבות וטוב הלב, על היחס המבין 

והאוהב.

כנס הפעילים של איפ"א
דוד עטר נשיא איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

על  הצוות  כל  ואת  איפ"א  נשיאות  את  לברך  ברצוני 
ארגון כנס הפעילים אשר התקיים בתאריך 25.2.09.

עליי לציין כי הכנס היה מוצלח מאוד, האווירה נעימה 
במלאכה  העוסקים  כל  של  גדולה  השקעה  והורגשה 

למען הצלחת האירוע.
אבקשך להעביר את תודתי והוקרתי במיוחד למנגנון 
איפ"א ישראל ולכל אלה אשר טרחו ועמלו לקיום הכנס 
שוב  והוכיחה  מכובדת  בצורה  הועבר  אשר  המוצלח, 

את מסירותם של העוסקים במלאכה.
מצטרף אנוכי לדברי השר לביטחון פנים והמפכ"ל, אשר ציינו בדבריהם 
את שיתוף הפעולה של איפ"א סניף ישראל עם משטרות העולם וכי 
ידי  על  שמבוצע  איפ"א,  בהמנון  בעולם  הראשון  המקום  את  קיבלו 

תזמורת משטרת ישראל.
בנוסף, אבקש לשלוח את ברכותיי האישיות לרפ"ק גל שרון על זכייתה 
במקום הראשון העולמי בספורט וליהושע לויה רכז תרבות ארצי, על 

פעילותו המבורכת.
תודה מיוחדת אבקש להעביר לצלם וענונו מאיר.

למען  פעולה  בשיתוף  לפעול  ונמשיך  עת  בכל  לרשותך  עומדים  אנו 
רווחת השוטרים והגמלאים והחברים בארגון.

איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

דוד עטר
 נשיא איגוד

גמלאי המשטרה ושב"ס
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של משמר הגבול תואמת את מבנה המועצות. הניסיון 
משימה  היא  וגם,  וגם  גם  התואמת  התאמה  לבצע 
הדורשת מיומנות של קוסם וזה המצב בו עומד מג"ב 

היום.
דילמות  הדילמות,  אחת  רק  היא  התאימות  שאלת 
אחרות קשורות במחב"לים, האם ניתן להקים מפקדת 
המשמעות  רלוונטית.  משטרה  תחנת  כל  מול  חבל 
היא הקמת מפקדות נוספות ותקנים נוספים. מעבר 
למפקדה הכפרית, יהיה צורך במרכזי שיטור קהילתי 
נוספים, שיקטינו את מוטת השליטה הקיימת והפיכת 

השירות המשטרתי לקרוב יותר, למקובל בערים.
תחנת שדרות נמצאת בכותרות כבר שמונה שנים, אך 
במג"ב דרום יש את מש"ק בני שמעון, מרחבים, שדות 
נגב, חוף אשקלון, ומפקדי מש"קים כמו עמי אנגדה, 
מתרוצצים  מגוז,  שלומי  לוגסי,  שלמה  מליחי,  עובדי 
עם  ביחד  עזה,  סביב  הכפרית  ההתיישבות  בכל 
מתנדבי המתמ"יד, הסיור הכפרי וההערכות בישובים. 
ובאם  רבות  כותרות  תופסת  לא  הכפרית  הפעילות 
העשייה  על  שומעים  ולא  כמעט  דופן,  יוצא  אסון  אין 

בהתיישבות העוטפת את עזה.
למרות הפעילות הרבה, אין למש"קים של מג"ב תיקני 
רכב וכעת נעשה מאמץ, להשלים את התקנון ולדאוג 

לכך שלכל מש"ק יהיה רכב.

נזיה חלבי
נציג מג"ב בנשיאות

אי ירוק בים
נצ"ם דר' ערן ישראל

כשאליה צביאל, מפקד מרכז השיטור הקהילתי בעמק האלה מתחיל 
הוא  חודשים  מספר  לפני  עד  לרווחה.  נושם  הוא  שלו  המשמרת  את 
היה השריף של מטה יהודה המועצה האזורית הגדולה בישראל עם 54 
ישובים ומרכז שיטור קהילתי אחד. היום יש לו שותף בצלפון, אבי אבטי, 

המרכז את החלק הצפון מערבי של מטה יהודה.
עליון,  בגליל  קהילתי  שיטור  במרכזי  בצפון  חברים  יש  ולצביאל  לאבי 
מרום הגליל, התענכים, מנשה, מעלה יוסף, גליל תחתון. כל אחד מהם 
או קו תפר, במארג  קו עימות  ישובי  רובם  ישובים,  חולש על עשרות 
מורכב של מרכיבי הביטחון השוטף, הערכות לחירום, קשר עם צה"ל, 
בפשיעה,  לחימה  שוטף,  ביטחון  רכזי  שמירה,  מערך  כוננות,  כיתות 

מענה לפניות ושירות לציבור.
השיטור  מרכזי  כל  מופקדים,  הם  עליהם  העצומים  השטחים  בצד 
הקהילתי מקיימים רשת צפופה של שותפויות עם מערכת הביטחון, 
בעלי תפקידים במועצות האזוריות, ארגונים, עמותות, וועדים בישובים 

ומתנדבים.
במסגרת משמר הגבול מופעלים 33 מרכזי שיטור קהילתי, 21 מהם 
מוגדרים כ-"מש"ק משולב" המפעיל מתנדבים. החיבור בין המתנדבים 
למרכזי השיטור הקהילתי יצרו כלי עבודה משטרתי, יעיל, איכותי וכלכלי. 
הגבול את ההיערכות הכלל משטרתית,  רבה, הקדים משמר  במידה 

שיצאה לדרך בהנחיית המפכ"ל, באוקטובר 2007.
במגזר  הטיפול  את  שריכז  משולב  מערך  יצרו  הכפריות  המפקדות 
משמרי  מתמי"ד,  מתנדבי  קהילתי,  שיטור  מרכזי  באמצעות  הכפרי, 
ישוב, מודיעין ייחודי לתחום הכפרי, סיור כפרי, מערך שמירה בישובים, 

רכזי בטחון שוטף, כיתות כוננות ושומרים.
להערכות הזאת יש היסטוריה ארוכה, אך למרות המורשת והשורשים, 
ארגוניים  שינויים  של  היסטוריה  גם  יש  מג"ב  של  הכפרית  לפרישה 
תכופים, של ניסיון לרצות, הן את תחנות המשטרה והן את המועצות 

האזוריות.
מבחינת המבנה והפרישה עולות דילמות רבות, אין הלימה בין התיחום 
הטריטוריאלי של המועצות האזוריות לבין תחנות המשטרה. הפריסה 
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עדר כבשים, היא בסך הכול עוד עבירת רכוש, מבחינת הסטטיסטיקה 
העניין  את  שמכיר  מי  רכב.  בגניבת  אפילו  מדובר  לא  המשטרתית, 
של  עולמו  כל  לעיתים,  היא  זניחה,  רכוש  עבירת  אותה  יודע,  מקרוב 
הליכים  לקצר  בשטחים,  מגמה  היום  יש  פרנסתו.  ומקור  החקלאי 
גנובים,  חיים  דבורים, על בסיס בעלי  כוורות  דירים,  ולהקים רפתות, 
שלרוב, נבחרים בקפידה, לאחר מעקב מודיעיני קפדני. בישראל יש ידע 
עצום בתחום החקלאות, השקיה, בעלי חיים. קח למשל דוגמא, אנחנו 
מובילים בעולם בתחום תנובת החלב ומה יותר פשוט מאשר לגנוב את 

הפרות האיכותיות ביותר בעולם, להקמת רפת בהליך מזורז".
מפקדי  מספרים  מג"ב  של  במש"קים  המתנדבים  של  מקומם  על 
במשטרת  ביותר  הטוב  ההתנדבותי  האדם  בכח  מדובר  המרכזים, 
ישראל. במש"ק בני שמעון יש 143 מתנדבים במדים ובתוך כך, צוותים 
שרשמו  והסביבה,  מרהט  מתנדבים  בדווים  גששים  כמו  מקצועיים, 
לזכותם הצלחות מרשימות באיתור עדרים גנובים, תפיסת גנבים וציוד 

גנוב.
דומים. "המתנדבים  ניתן לשמוע סיפורים  כמעט בכל בסיס הפעלה 
אחר.  אחד  מכל  טוב  יותר  השטח  את  מכירים  הם  מהישובים,  באים 
התושבים,  את  מכירים  הם  שלהם,  הטריטוריה  בתוך  מסיירים  הם 
אך  הכפרית,  המפקדה  של  מהמודיעין  מודיעיני  במידע  מצוידים  הם 
וגם  דיוני פשיעה בתחנות המשטרה,  לנו  יש  גם מתחנות המשטרה. 
בישובים". מספר מפקד מש"ק מהמרכז. "אבל מעבר לכך, אני מכיר 
דרך  ראשון,  ממקור  מידע  יש  שלי,  בגזרה  חריג  אירוע  או  תופעה  כל 
הישובים וגם המתנדבים. אנחנו יושבים ביחד עם מפקדת החבל ופועל 
פה גדוד של מג"ב, יש סיורים קבועים סביב השעון. השילוב של סיור 
מג"ב, מתנדבים, מש"ק, שמירה בישובים, המועצה האזורית, המודיעין 
התחנתי, מספקים ביחד, מערך משטרתי יעיל וייחודי למגזר הכפרי". 
מעורבות  הרבה  כך  לכל  הזוכים  מקבילים,  משטרתיים  מערכים  אין 
ולעיתים  ומשרדי ממשלה אחרים  של ראשי מועצות, משרד הביטחון 
האחראים  תחנות  מפקדי  בים".  ירוק  ב"אי  שמדובר  הרושם,  נוצר 
מתעסקים  "אנחנו  בגלוי:  אומרים  הכפרי,  למגזר  גם  טריטוריאלית, 
בדחוף ובנמדד, באם יש מערך יעיל, המסוגל להלחם בפשיעה ולתת 
מענה לצרכי התושבים במקום, אנחנו ניתן את כל הגיבוי". ובתרגום 
לעברית פשוטה, באם משמר הגבול מספק את הסחורה וזה לא עולה 

לנו כלום, הכי טוב.

איתור יוצאי מג"ב פלוגה ז'
פלוגה ז' החלה פעילותה בשנת 1953 ורוב שנותיה פעלה בעמק בית 
שאן ועמק הירדן, כולל בתקופת מלחמת ההתשה. בסיסה היה בעיקר 

במשטרת בית שאן.
הפלוגה פועלת גם כיום במג"ב צפון בבסיס גן - נר.

נערך כנס  ואף  לדורותיה  יוצאי הפלוגה  רוב  בשנים האחרונות אותרו 
בהשתתפותם. בקרוב ייצא לאור ספר הפלוגה.

סוף  ועד   1953 יוצאי הפלוגה ששרתו בה בתקופות השונות, משנת 
שנות השבעים ולא יצרו עמם קשר מתבקשים להתקשר אלי: אלקסלסי 

מרדכי בטל': 050-2665104

למרות שמדובר במשטרה לאומית, אחת, קשה שלא 
להבחין בייחודיות של המגזר הכפרי במג"ב ואין מדובר 
"יש  מש"ק.  כל  חולש  עליה  הענקית,  בטריטוריה  רק 
מושגים שלא מובנים, למי שלא בא מהתחום הכפרי 
ברמד?"  מהו  משטרה  בתחנת  יודע  מי  והחקלאי, 
מסביר מפקד בסיס מהצפון. "גניבת פרה חולבת, או 
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ימ"ר דרור הופכת מיחידה המיועדת ללחימה בסמים 
ליחידה כלל ארצית ללחימה בפשיעה בתוך מתקני 

הכליאה ומחוצה להם
 1995 ב-  הוקמה  בשב"ס,  בסמים  למלחמה  היחידה  דרור,  יחידת 
יועמ"ש  של  בהובלה  הסוהר  בתי  בפקודת  שבוצע  לתיקון  במקביל 
שב"ס- תת גונדר חיים שמולביץ ואשר קבע כי מניעת עבירות בתוך 
כותלי בתי הסוהר ומהן כלפי חוץ הינה אחד מתפקידי שב"ס ולשם כך 
הוסמכו סוהרי שב"ס בכלל וסוהרי יחידת דרור בפרט בסמכויות עיכוב 

כלפי  והן  האסירים  כלפי  הן  ומעצר 
לחומות  ומחוץ  החומות  בתוך  אזרחים 
מרדף  ובעת  אסירים  ליווי  בעת  כולל 

אחר אסיר נמלט.
לוחמים,  עשרות  מונה  דרור  ימ"ר 

מודיעין  בבילוש,  העוסקים 
ומשימות מיוחדות.

היסטוריה  מאחוריה 
שנות   14 של  מפוארת 
וסיכול  תפיסות  מעצרים, 
סמים,  הברחות  של 
נוספות  רבות  ופעילויות 

שהשתיקה יפה להם.
נתפסו  השנים  במהלך 
עשרות  היחידה  בלשי  ע"י 
קילוגרמים של סמים ואלפי 

אמצעי לחימה מאולתרים.
יעדי  הורחבו  לאחרונה 
היחידה והיא הפכה ליחידה 
ללחימה  ארצית  כלל 
החדשים  ויעדיה  בפשיעה 
באסירים  טיפול  כוללי 

שמעורבים בסחר בסמים ואשר השפעתם על הפשיעה 
גבוהה, המדובר בפעילות סמויה וגלויה.

היחידה עוסקת גם בהדרכה פנים יחידתית והדרכות 
חוץ בקרב אנשי השב"ס במטרה להדריך את יחידות השטח בתחום 

החיפושים, הסמים והאמל"ח.
היחידה  אג"ם הממונה על פעילות  וראש  לוצקי סגן הנציב  דב  גונדר 
מוסר כי הכוונה לבצע עליית מדרגה בנושא הלחימה ותופעת הסמים 
בפעילות   40% של  משמעותית  עליה  יש   2008 מתחילת  ואכן  בכלא 

היזומה של היחידה.
מתחילת השנה נתפסו שני קילוגרם סמים ועוד קילוגרם אחד בפעילות 

יזומה וישנה עלייה של מאות אחוזים בכמות המארבים והתצפיות.
היחידה  שערכה  פעילות  על  מספר  פז  נתן  כלאי  רב  היחידה  מפקד 
במסגרתה הוצבו מארבים בתחנות ההסעה שבצומת "בית ליד" וזאת 

בעקבות מידע.

יכול היה לשער שהגברת  "איש בתחנה התמימה לא 
הקשישה היושבת על הספסל ולרגליה סלי מזון תעזוב 
היה  יכול  לא  כמובן  איש  ותיעלם.  הסלים  את  לפתע 
אחרי  דקות  כמה  שהגיע  השרירי  שהבחור  לשער 
לכתה, שלף תעודה ועצר שלושה אזרחים בתחנה הוא 
אחד מלוחמי דרור, שהיה מחופש לאותה גברת זקנה. 
בפעילות הזו נתפסו שני תושבי הצפון, בני מיעוטים 
ותושב יהודי מנתניה בכליהם נתפסו 42 גרם קוקאין 

מחולק ל- 294 מנות".

כלאי  רב  אומר  דרור  לוחמי 
פז מיומנים מאוד בהסוואה 

ובהחלפת זהויות.

של  העבודה"  מ"כלי  אחד 
מיוחד  מתקן  הוא  היחידה 
המשלב  סמים  למעקב 
לפיקוח  ייחודית  טכנולוגיה 
על יציאות גופם של אסירים 
סם  בהחדרת  הנחשדים 

בגופם לכלא.

מקור  הוא  המעקב  מתקן 
קשה  לסיפורים.  נדלה  בלתי 
לשער מה מסוגל המוח האנושי 
להמציא כאשר מדובר בניסיונות 
להחדרת סמים. אחת הכמויות 
ימ"ר  שתפס  ביותר  הגדולות 
אסירים  שני  על  הייתה  דרור 
במתקן  שהיו  כרמל  מביס"ר 
 39 פלטו  שניים  המעקב. 
אריזות)זרגים( של סמים במשך 
 420 של  כולל  במשקל  יומיים 
האסירים  שני  חזרו  כאשר  גרם. 
לספר  נאלצו  הם  הסוהר  לבית 
שעברו  החוויה  את  לחבריהם 
שווה  לא  דבר  הבינו ששום  במתן המעקב. האסירים 
את החוויה הקשה של מתקן המעקב הם גם הפנימו 
היחידה  בלשי  ידי  על  להיתפס  העובדה שהסיכוי  את 

גבוה ושאם נתפסת ימצאו אצלך את החומר.

ימ"ר דרור פועלת גם למניעה, סיכול ועקיפה בתחומי 
אמצעי הלחימה וחומרי הנפץ מניעת הברחה אחזקה 
וייצור שלהם כמו כן הם מטפלים באירועי הפרות סדר 

ואף מסייעים ככוח התערבות איכותי באירועי פח"ע.

צוות משימה מיוחד שלהם פועל בשיתוף פעולה עם 
זרועות אכיפה של צה"ל ושב"כ.
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ר ד ג ת  מ ח ל  ש ה  ר ו פ י ס
אלקסלסי מרדכי פולו יו"ר סניף איפ"א בית שאן

בבקעת  הירדן  בעבר  חמים  ומרחצאות  קדום  ישוב 
הירמוך בין הרי גולן בצפון והרי גלעד בדרום. נקראת 
חמת על שום המעיינות החמים. וגדר הוא שמה של 
העיר שבקרבתם, במרומי ההר הסמוך, בימינו הכפר 
אל  הערבי  בשם  נקראים  המעיינות  קיס  אום  הירדני 

חמת )אלחמי( דומה לחמת העברית.
מעיינות  בזכות  מפורסמת  גדר  חמת  הייתה  בעבר 
המרפא המצויים בה, הייתה ידועה בימי שלטון הרומאים 
באותה המאה השנייה עד הרביעית, בתקופת המשנה 
והתלמוד רבים נהרו אליה למצוא מרפא במרחצאות 
יה, חכמי הגליל נהגו לבוא שמה ולהיפגש עם אחרים 
וגם עם זקני הדרום רבי יהודה הנשיא מגדולי החכמים 
מספר עליו, היינו עם רבי לחמת גדר, אחר מספר: אני 
ואבא עלינו לחמת גדר והביאו לפנינו ביצים קטנות. 2 

היא נקראת גם בגרסה הארמית חמתה דגדר.
בתקופת המנדט הבריטי הייתה חמת גדר בגבול ארץ 
ישראל, שנגע הגבול סוריה שהייתה בשליטת המנדט 
הירמוך.  גדת  לאורך  העובר  ירדן  ובגבול  הצרפתי 
ידם הוקם בית  ועל  המרחצאות היו בבעלות ערבים, 
מלון יחודי יהודים רבים נהרו אל המקום הזה להתרחץ 
השתלטו  הבריטים  צאת  עם  המרפאים  במימיו 
הסורים על חמת גדר והתלקטו אליה פליטים ערבים 
של  ניסיון  הקרובה  הירדן  בבקעת  מישוביהם  רובם 
המשטרה הישראלית להכנס אל האזור הזה, שהוכרז 
גדר  חמת  אחדים  בקרבנות  ועלה  נכשל,  כמפורז 

נשארה בשלטון סורים. לפי מפגד סורי ב- 1960 היו בה 826 תושבים 
במלחמת ששת הימים יוני 1967 הסתער צה"ל על חמת גדר וממנה 

העפיל אל הגולן.
היא  בחיפה  הייתה  שראשיתה  ברזל,  מסילת  סלולה  גדר  חמת  בצד 
נמשכה לאורך עמק יזרעאל, ביקעת הירדן וביקעת הירמוך אל דמשק 
סמוך למרחצאות הייתה תחנה על המסילה הזאת בשמה הערבי אל 

חמת בימינו היא נטושה.
ציון  צמח  אל  גדר  הכביש מחמת  בצד  נמצאת  צה"ל  לחייל  אנדרטה 
לזכר טוינה יחזקאל ז"ל שנפל בכ"א שבט תשכ"ט 1969 מחבריו החייל 

נהרג בעלות רכבו על מוקש שהטמינו הירדנים.
מעל חמת גדר נמצא הכפר מוחייבה תחתה וצפונית מערבית נמצא 
למטה  מ'  כ-100  ישראל  סוריה  לגבול  בסמוך  פוקא.  מוחייבה  הכפר 

מפני הים.
בגבול מוחייבת זורם נהר הירמוך בשפע מימיו, במעבר צר בין הרים 
תלולים, ומהווה כעין פינה חבויה, ומכאן שמו הערבי מוחייבה, שפירושו 

מחבוא.
מים  לאגירת  סכר  במוחייבה  להקים  הערבים  התחילו   1964 בשנת 
בבקעה  מים  מאגר  מהווה  היה  השלמתו  אחר  מ'   700 כ-  לאורך 
בעקבות הפגזה ישראלית על אתר הבניה, ומלחמת ששת ימים פסקו 

העבודות במקום.
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עו"ד חיים קנת
יועץ משפטי
איפ"א ישראל

זכויותינו לביטול עסקת מכר של מוצר או 
שירות

עו"ד חיים קנת יועמ"ש איפ"א

לקנות כולם יודעים, אבל איך מבטלים עסקה? איך 
מבטלים שירות מתמשך? איך מבטלים עסקה באינטרנט 

ובכרטיס אשראי? מה קורה כשטכנאי מאחר? חשוב 
מאוד לקרוא ולשמור! זהו מאמר ראשון בתחום זה 

וההמשך יובא בגיליון הבא. את כל המאמר ניתן למצוא 
באתר האינטרנט של איפ"א ישראל.

מי מאיתנו, לא קנה, פעם, מוצר אשר נראה לו בחנות כמשוש חייו וכאשר הגיע 
לביתו, "משוש חייו" הפך להיות הרצון שלו להחזיר את המוצר לחנות, ולקבל 
כספו בחזרה )מכל סיבה שלא תהיה!(. על אותו משקל, אדם מזמין מוצר או 
שירות דרך עלון פרסומי או באמצעות האינטרנט, ומשלם עליו בכרטיס אשראי, 
שהתנוסס  למוצר  דומה  בדיוק  אינו  במציאות,  המוצר  כי  מגלה,  ולהפתעתו 
בתמונה בעלון, והקונה מבקש לבטל העסקה או כאשר אתה מחליט לרכוש 
מוצר כלשהוא ולבסוף המוצר שאתה מקבל אינו תואם ו/או זהה למוצר אשר 
רכשת ו/או אשר הוצג בפניך. לא למיותר יהיה לציין כי, לעיתים החנויות ו/או 
לנו  ולהחזיר  וצוהלות לבטל את העסקה  החברות מהן אנו קונים, לא ששות 
העסקה,  בסוג  היתר  בין  תלויות  עסקה  בביטול  הצרכן  זכויות  חזרה.  כספנו 
בסיבות לביטולה ובמדיניות ההחזרה של בית העסק. במקרים מסוימים, למשל 
ברכישת מוצר באמצעות האינטרנט, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בלי סיבה 
מיוחדת. זכויות הצרכן בביטול עסקת רכישה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 
שונות לפי מהותן וקיים הבדל בין רכישה רגילה בחנות לבין רכישה המתבצעת 
מרחוק, כלומר ללא נוכחות של הקונה והמוכר. חוק הגנת הצרכן נותן לקונה 
את האפשרות לבטל עסקת מכר בנסיבות המפורטות בחוק. יש להקפיד לברר 
בחנות הממכר, לפני ביצוע הרכישה, על מדיניות החנות להחזרה. מדיניות זו 
חייבת להיות מוצגת בצורה ברורה לעיני הרוכש. חנות או בית עסק יכול להודיע 
לקונה כי אין מדיניות של ביטול או החזרה כל עוד מדיניות זו אינה נוגדת את 

התנאים הקבועים בחוק ואשר נפרטם בהמשך.

מהו מכר ומתי מתבצע מכר ומתי וכיצד ניתן לבטל 
עסקה?

מה קורה כאשר המוצר הגיע פגום?
מה קורה כאשר הדגם לא תואם את שרכשתם?

חוק המכר התשכ"ח- 1968, קובע כי מכר, מתקיים כאשר שני צדדים מסכימים 
לקנות ולמכור נכס כלשהו. "עסקה" הינה מכירת נכס או מתן שירות. הסכם 
בין צדדים צריך לקבוע את תנאי המכר עליהם הסכימו הצדדים ועליהם לנהוג 
הנוהג  לפי  יהיו  בין הצדדים,  נקבעו בהסכם  למוסכם. פרטים שלא  בהתאם 
שהצדדים להסכם ראו אותו כמקובל עליהם בעסקאות קודמות שביניהם, ובאין 
מאותו  בעסקאות  כחל  אותו,  רואים  סבירים  שצדדים  הנוהג  לפי  כזה-  נוהג 
האדם  מבחן  אובייקטיבי-  מבחן  לפי  נוהג  כאן,  עלינו  כופה  המחוקק  סוג. 
נוהג.  היה  הישוב  מן  סביר  שאדם  כפי  להתנהג  יהיה  עלינו  כלומר,  הסביר. 
כאשר מתבצעת עסקת מכר, מסירת הממכר תהא בהעמדת הממכר לרשות 
מוביל,  ידי  על  הלקוח  לבית  בהובלה  חייב  שהממכר  מוסכם  כאשר  הקונה. 
תהא המסירה בהעמדת הממכר לרשות המוביל, ובלבד שהמוביל אחראי כלפי 

הקונה על פי חוזה ההובלה. יש לשים לב, שהמוביל למעשה 
המסירה  הקונה.  מטעם  "פועל"  אלא  מהמוכר,  חלק  אינו 
במקום-  החוזה  גמירת  לאחר  סביר  זמן  להתבצע,  חייבת 
עסקו של המוכר, ו/או במקום מגוריו הקבוע. כאשר קיימת 
אי-התאמה בין הממכר שנרכש לבין זה שסופק, בא החוק 
נתקבל  אלו:  כללים  לפי  העסקה  את  לבטל  לרוכש  ומתיר 
רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; 
המוסכם;  מן  שונה  תיאור  או  מסוג  הנכס  או  שונה  הנכס 
בנכס אין את האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל 
ההסכם;  מן  המשתמעת  מיוחדת  למטרה  או  המסחרי  או 
נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים 
לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת 
אחריות להתאמה; נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה 

שהוסכם בין הצדדים.

חובה לבדוק את המוצר, עם הגעתו!
ידע  אם  אי-התאמת הממכר  על  להסתמך  יכול  הקונה  אין 
עליה בעת גמירת החוזה. לכן, על הקונה לבדוק את הממכר 
הממכר,  של  הובלתו  על  הוסכם  ובאם  קבלתו  לאחר  מיד 
על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד. על 
המוכר לתת לקונה, לפי דרישתו, הזדמנות נאותה לבדוק את 
הממכר לפני המועדים האמורים לעיל. היה והקונה מוצא כי 
קיימת אי התאמה עליו ליתן הודעה על אי-התאמה למוכר, 
או מיד לאחר  לעיל  מיד לאחר מועד הבדיקה, כפי שתואר 
שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר. במידה והקונה מגלה 
אי התאמה ולא מודיע על כך למוכר, לא יהיה זכאי להסתמך 
על טענה של אי התאמה על פי החוק. קרה ואי-ההתאמה 
הינה נסתרת, ולא ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה 
להסתמך עליה ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר 
שגילה אותה. כאשר מדובר במכירת נכס-נד, אין הקונה זכאי 
שעברו  לאחר  כאמור  הודעה  נתן  אם  החוזה  מן  בו  לחזור 
שנתיים ממסירת הממכר, ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל 
הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים 
מעובדות  נובעת  אי-ההתאמה  הייתה  הממכר.  ממסירת 
שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה 
ולא גילה אותן לקונה, יהיה הקונה זכאי להסתמך על טענה 
של אי התאמה וביטול ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד 
לאחר שגילה אותה. על קונה לפרט באופן סביר את טענתו 
לבדוק את  נאותה  הזדמנות  למוכר  וליתן  אי ההתאמה  על 
אף  עליה  להסתמך  זכאי  הקונה  יהיה  מכן  לאחר  הממכר. 
אם אחרה להגיע לתעודתה או לא הגיעה אליה כלל. המוכר 
שעבוד,  מכל  נקי  כשהוא  לקונה  הממכר  את  למסור  חייב 
וזכות אחרת של צד שלישי. כאשר אבד או נתקלקל  עיקול 
הממכר לפני שהקונה קיבל אותו מהמוכר, ישוחרר הקונה 
המוכר  שאין  מסיבה  נתקלקל,  או  אבד  אם  זולת  מחיוביו, 
אחראי לה, אחרי שהמוכר עשה את המוטל עליו למסירתו 
והקונה הפר את חובתו לקבלו. במידה והוסכם על הובלת 
הממכר והמוכר מסרו למוביל האחראי, אין הקונה משוחרר 
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מחיוביו אם אבד או נתקלקל הממכר אחרי שנמסר למוביל 
מסיבה שאין המוכר אחראי לה.

חוק המכר מכיר ב"תקנת השוק", כלומר כאשר נמכר נכס-
הממכר  של  מסוגו  נכסים  במכירת  שעוסק  מי  ידי  על  נד 
והמכירה היתה במהלך הרגיל של עסקיו, עוברת הבעלות 
לקונה נקיה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם 
המוכר לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור, 

ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו בתום-לב.

עובדים עליך בעיניים, מה עושים?
כי  וקובע  מצוקה  וניצול  בהטעיה  עוסק  הצרכן  הגנת  חוק 
אם  דבר,  לעשות  איסור  חל  מוכר  ועל  הטעיה  איסור  חל 
במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, 
להטעות  העלול  בעסקה-  ההתקשרות  מועד  לאחר  לרבות 
קונה בכל עניין מהותי בעסקה כאשר מדובר בטיב, המהות, 
הכמות והסוג של נכס או שירות, המידה, המשקל, הצורה 
והמרכיבים של נכס, מועד ההספקה או מועד מתן השירות; 
שניתן  התועלת  בשירות,  או  בנכס  לעשות  שניתן  השימוש 
להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם, דרכי הטיפול בנכס, 
זהות היצרן, היבואן או נותן השירות, השם או הכינוי המסחרי 
של הנכס או השירות, מקום הייצור של הנכס, תאריך הייצור 
של הנכס או תאריך תפוגתו, החסות, העידוד או ההרשאה 
שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות, התאמתו 
של  קיומם  לדגם,  או  למפרט  לתקן,  השירות  או  הנכס  של 
חלפים, אבזרים או חומרים המיוחדים או המתאימים לתיקון 
הנכס או לשימוש בו, המחיר הרגיל או המקובל או המחיר 
שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית, חוות 
דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס 
והסיכונים  בהם,  השימוש  תוצאות  מהותם,  השירות,  או 
היותו  או  בנכס  שנעשה  הקודם  השימוש  בהם,  הכרוכים 
חדש או משופץ, שירות אחזקה ותנאיו, תנאי אחריות לנכס 
או לשירות, כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה, היות 
העסקה שלא במהלך עסקים, היות מקורו של הנכס הנמכר 
או בפירוק של חברה, החוק  נכסים  רגל, בכינוס  בפשיטת 
מגן גם על קונה אשר ניתן לנצלו בשל מצבו או בשל חולשתו 
שבה  השפה  ידיעת  אי  הצרכן,  של  הגופנית  או  השכלית 
נקשרת העסקה. חל איסור מוחלט על המוכר לעשות מעשה 
או מחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו 
ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי 
הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים 
או בלתי סבירים, או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה 

המקובלת.

להיזהר מהאותיות הקטנות!
המוכר חייב בגילוי נאות לקונה על כל פגם או איכות נחותה 
או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי 
או  החזקה  המחייבת  בנכס  תכונה  כל  הנכס,  של  מערכו 
או  בו  למשתמש  פגיעה  למנוע  כדי  מיוחדת  בדרך  שימוש 

לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל וכן כל פרט מהותי לגבי 
המהותי  לפרט  או  לתכונה  או  לאיכות  לפגם,  מודע  היה  והקונה  היה  הנכס. 
בנכס תהיה הגנה למוכר. על מוכר להיות זהיר ולהקפיד כי המידע יגיע לצרכן. 
במידה וקיים חוזה אחיד לעסקאות, על האותיות בחוזה להיות בגודל ובצורה 

אותן קבע השר בתקנות.
ביקש הקונה להחזיר למוכר טובין, שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת 
טובין המפורטת במודעה, והמוכר לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, או שלא 
מיום  ימים  שבעה  בתוך  למוכר  להחזירם  הצרכן  רשאי  מודעה,  כלל  הייתה 
שסורב, והמוכר יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם 
הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין. פתיחת האריזה כשלעצמה, לא 
תיחשב בדרך כלל למרבית המוצרים כהרעה במצב הטובין. כללי החזרת טובין 
לא יחולו על מוצרי מזון או טובין פסידים; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, 
או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, טובין שיוצרו במיוחד לפי 
הזמנה של הצרכן, טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם, טובין 

שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
במקרים שקיימת הטעייה בעיצוב הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף 
לה, יראו גם את היצרן, היבואן, האורז והמעצב כמפירים את החוק. היה והיצרן, 
פלוני  אלא  להטעיה,  אחראים  הם  שלא  הוכיחו  המעצב,  ו/או  האורז  היבואן, 
שנקבו בשמו ובמענו, תהיה להם הגנה מפני תביעה או עוולה אזרחית. הייתה 
כלפי  אחראים  לפרסום,  שהביא  והאדם  המפרסם  יהיה  בפרסומת  ההטעיה 
הלקוח. המחוקק הטיל חובה על המפרסם גם בגין פרסומת העלולה להביא 
אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף 
יכולה  איננו מטעה; גם אם הפרסומת נעשתה מחוץ לישראל אך  אם תכנה 
כלפי  אחראים  לפרסום  המביא  או  המפרסם  יהיה  בישראל  צרכן  להטעות 

הלקוח.

איך מבטלים שירות?
ביטול "עסקה מתמשכת", כלומר עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן 
מתמשך לרבות כל שינוי בעסקה או תוספת לה שאינם מהווים עסקה חדשה 
והכל בין אם העסקה היא עסקה לתקופה קצובה ובין אם היא לתקופה בלתי 
קצובה, ולמעט עסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז, ניתנת לביטול ע"י 
הצרכן על ידי מתן הודעת ביטול באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן: 
בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק; בכתב - בדואר רשום, 

או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם יש לעוסק.
על הקונה להודיע ולפרט בהודעת הביטול את שמו ומספר הזהות שלו, ואם 
נמסרה הודעת הביטול בעל פה פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן 
בעת ההתקשרות. חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים 
דואר  באמצעות  הביטול  הודעת  נמסרה  ואם  ביטול  הודעת  שנמסרה  מיום 
נקב  לא  אם  והכל  למשלוח,  מסירתה  מיום  עסקים  ימי  שישה  בתוך  רשום- 
הצרכן במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. במועד הביטול יפסיק המוכר את 
הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הקונה בתשלומים בעד טובין או 
שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול. מסר הקונה הודעת ביטול והמוכר המשיך 
לחייב אותו בתשלומים בשל העסקה המתמשכת, עקב נסיבות שהמוכר לא 
ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, וביטול 
העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרית בשל נסיבות אלה, לא יחולו הוראות 

הנ"ל, כל עוד התקיימו אותן נסיבות.



46          יוני 2009

I û
P û A

ר ו י צ ל  ש ה  ב ו ב
על תערוכת היחיד של מירה שטרן

מירה שטרן, גמלאית של המשטרה, שירתה במכללה 
לקצינים בכירים כעורכת לשונית וכקצינת הוצאה לאור. 

בתחילת דרכה אף איירה חלק מחוברות ההדרכה.
ע"ש  לאמנות  במכון  לה  נערכה   2009 מרץ  בחודש 
דרור בנתניה, תערוכת יחיד, שנשאה את השם- בובה 

של ציור. את התערוכה אצרה דרורה וייצמן.
והנה קטע מהפרסום על התערוכה-

תינוקות  של  דימויים  ניבטים  והניירות  הקירות  מן 
ילדות  ובבושקות,  צעצוע  ברווזי  בובות,  וראשי 
מסורות  המייצגות  דמויות  ונשים.  נערות  אנונימיות, 
אדוקות, דמויות עכשוויות ודמויות מתולדות האמנות, 

מתעמתות יחדיו.
יוצרת במסגרת המכון לאמנות מזה 11  מירה שטרן 
אלכס  מונדריאן,  ישראל  המורים  אצל  למדה  שנים. 
וייצמן  דרורה  אצל  האחרונות  ובשנתיים  אומנסקי 

שאוצרת את התערוכה.
בתערוכה מוצג גוף עבודות ברישום עפרונות ובצבעי 

מים, בציר בשל מהשנה הנוכחית.
אורגת  חדשים,  חיבורים  הרישום מחברת שטרן  דרך 

קשרים חזותיים והקשרים סיפוריים חווייתיים.
"דמות אחת מזילה מעינה טפטוף  מדברי האוצרות: 
צבע. האחרת משפילה מבט. השלישית זוקפת אצבע 

משולשת, ורק אנה פרנק לנצח מחייכת."
הצופים  הוסיפו  אליו  קלסר,  התלווה  התערוכה  אל 
שלהם.  הפרטית  המשמעותית  הבובה  על  סיפורים 
סיפור מרגש במיוחד הינו סיפורה של דיטה בן צבי, בו 

מספרת על הבובה שלה מתקופת השואה.
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של  רבות  בקשות  ולאור  נמשכת  הצילום  תחרות 
חברים, התחרות הוארכה עד לגיליון הבא שיצא לאור 
צילומים:  להעברת  אחרון  מועד  השנה.  ראש  לקראת 

.1.8.09
מדיה  ע"ג  איפ"א  למזכירות  להגיע  הצילומים  על 

דיגיטאלית בלבד ובגודל של לפחות מגה אחד.
גמלאים  סדירים,  שוטרים  צלמים,  עשרות  לתחרות  הצטרפו  כה  עד 
ומתנדבים, רובם לא השתתפו בתחרויות קודמות. מהתרשמות ביניים 
עולה כי האיכות גבוהה מאוד, שוטרים מטיילים בעולם, מצלמים הרבה 

וברמה גבוהה. צרפתי מספר דוגמאות להנאתכם.
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