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העולם.
פעילויות  של  רחב  למגוון  שותפים  בישראל  איפ"א  חברי 
יקר  שנתי  שי  מקבלים  הם  והמקומית.  הארצית  ברמה 
כמו  הסניפים.  ונציגי  החברים  עם  ביחד  נבחר  אשר  ערך 
באירועים  משתתפים  המקומי,  מהסניף  שי  מקבלים  כן 
פעילות  קבוצתיות,  תחרויות  ספורט,  פעילויות  יחידתיים, 
בנוסף,  ועוד.  רווחה  תרבות,  טיולים,  כיף,  ימי  חברתית, 
נדרש  - כאשר  באיפ"א מסייעת בעתות מצוקה  החברות 
סיוע משטרתי במקרי אסון, תאונה או כל צרה, שלא נדע, 

חברי איפ"א מכל העולם מחויבים לסייע לחבריהם.

הקשר עם הארגון העולמי:
כל חבר איפ"א מקבל תעודת חבר בינלאומית המהווה אות 
לידידות בין מרבית השוטרים בעולם. כל שוטר אשר נזקק 
לסיוע בכל מדינה בעולם ויעשה שימוש בתעודה, ימצא מולו 
לכל חבר אפשרות  באיפ"א מקנה  שוטר- חבר. החברות 
להתארח בבתי איפ"א ברחבי העולם. במרבית סניפי איפ"א 
בעולם יש בתי אירוח מפוארים ונוחים אשר מסובסדים ע"י 
המדינה המארחת וסניף איפ"א המקומי. כך יכול כל חבר 
בבתי  משפחתו  בני  עם  ולהתארח  בעולם  לטייל  איפ"א 
איפ"א במחירים סמליים. האירוח בחו"ל באמצעות איפ"א 
הכרת המשטרה המקומית,  ידידות,  יצירת קשרי  מאפשר 

הכוונה, הדרכה וליווי.

כמה עובדות על איפ"א סניף ישראל:
והמתקדם  הדומיננטי  לסניף  נחשב  ישראל  איפ"א  סניף 

ביותר מבחינה ארגונית ונפח הפעילויות שמקיים לחבריו.
סניף איפ"א ישראל הוא הסניף שיזם את חילופי המשלחות.
סניף איפ"א ישראל הינו מבין הסניפים הבודדים שקיימות 
בו מערכות ממוחשבות ומאגר נתונים מהמתקדמים ביותר 

מסניפי איפ"א בעולם.
מה  ומקצועי,  מפותח  מנגנון  הינו  ישראל,  איפ"א  מנגנון 
שלא קיים במרבית הסניפים בעולם ועפ"י התרשמות נשיא 
ישראל, אמר  ביקורו במשרדי איפ"א  איפ"א העולמי בעת 
לגבי המבנה הארגוני  ונתן שבחים  מצוין  רושם  שהתקבל 
לחיקוי בכל  מודל  ושיטות העבודה הקיימות בארץ שהינן 

הסניפים בעולם.

אודות הארגון ופעילותיו חוברת מידע והטבות לחברים
ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל

תוכן עיניינים
3 אודות הארגון ופעילותיו  

4-5 מידע כללי     
6-9 איפ”א במרכז העשייה  

10-16 טיולים מאורגנים לחו”ל  
תרבות                 17

18-19 שי שנתי     
20 קניית כסף בכסף   

21-24 רשתות מזון          
25 קשרי חוץ      
26 רווחה, דת ומורשת   
27 ספורט     
28 תקשורת      

29-30 תשורות     
31 מבצעים בנושא ביטוח  

מהו ארגון השוטרים הבינלאומי? 
• ידידות

• יחסי תרבות
• חילופי מידע

• טיפוח השוטר
בארגון  החברים  לרווחת  ולדאוג  לשפר  הארגון  מטרות 
בכל התחומים אשר רשומים לעיל.  המידע מובא לפניכם 
על מנת להציג בשקיפות מלאה את העשייה למען רווחת 
ממגוון  וייהנה  יקבל  איפ"א  חבר  ושכל  איפ"א  חברי  כלל 

הפעילויות וההטבות הניתנות ע"י איפ"א.

כ-23,000  מונה  ישראל  סניף  הבינלאומי  השוטרים  ארגון 
חברים והוא הרביעי בגודלו בעולם אחרי גרמניה, אוסטריה 
ורומניה. סניף ישראל נחשב לראשון ביחס בין גודל הארגון 
לגודל המשטרה ואף בעל הגידול המרשים ביותר במספר 
איפ"א  חברי  לאומית.  ועשייה  בסניפים  פעילות  החברים, 
ישראל שותפים לארגון המאגד שוטרים, סוהרים, מתנדבי 

משא"ז וגמלאים.

העקרונות הבינלאומיים: 
מגבלות  ללא  משטרה  וגמלאי  שוטר  לכל  פתוח  הארגון 

דרגה, מין, גזע, צבע, שפה או דת. 
טרם  בהן  במדינות  גם  בעולם,  שוטר  לכל  פתוח  הארגון 
בסניף  זר  כחבר  הצטרפות  באמצעות  איפ"א,  סניף  נוסד 
לאומי אחר.  הארגון דמוקרטי, כאשר כל תפקיד בו פתוח 
הארגון  הבינלאומי.   בנשיא  וכלה  סניף  מרכז  החל  לכל, 
זכה למעמד של יועץ במועצות הכלכליות והחברתיות של 
אשר  לעקרונות  מחויב  הארגון  אירופה.   ומועצת  האו"ם 
נקבעו בהכרזה הבינלאומית של זכויות האדם ומכיר בכך, 

שכל צורה של עינויים לא מתיישבת עם אידיאלים אלו.

מטרות איפ"א בעולם:
• יצירת קשר ידידות וסיוע הדדי בין החברים בארגון ובסניפים בכל העולם.

• פיתוח יחסי תרבות בין החברים והרחבת ידיעותיהם.

• עידוד חילופי ידע וניסיון להבנה הדדית טובה יותר של בעיות מקצועיות.

• טיפוח דמות השוטר ועידוד קשרי קהילה - משטרה.

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

• סיסמת הארגון: "שירות תוך ידידות".

החברות באיפ"א מאפשרת יציאה לטיולים מאורגנים, 
מקצועיים.  ומפגשים  ספורט  תחרויות  בינלאומיים,  כנסים 
הנסיעה יכולה להתבצע בקבוצות, כיחידים, במסגרות רשמיות 
מכל  שוטרים  עם  ידידות  קשרי  יוצרים  במקביל  כטיול.  או 

סניף איפ”א חוגג 50 שנה להקמתו
חברים וחברות יקרים, 

מזה זמן אנו שוקדים על רענון המידע עבור חברי הארגון, 
על פיתוחו וחידושו, על עיצובו והעשרת תכניו כך שיהיה 
מענה  בו  שתמצאו  בכדי  ובעיקר  ומעודכן  זמין  ידידותי, 
והחשובה  הגדולה  והעשייה  הנושאים  מכלול  על  ופירוט 

לכולנו, כחברי איפ”א.  

השנה זו השנה הראשונה בה איפ”א מפיק חוברת מסוג 
זה. חוברת זו הינה תוספת לבטאון איפ”א ובשונה מבטאון 
איפ”א בו מפורט מידע של חברי הנשיאות ויו”ר הסניפים 
על פעילויות שנעשו בארגון ופעילויות מתוכננות. בחוברת 
זו תמצאו מידע עדכני בנושאים השונים והמגוונים שבהם 
ההטבות,  אתר  ופנאי,  תרבות  רווחה,  הארגון:  עוסק 

מבצעים מיוחדים, עדכונים, ביטוחים ועוד ועוד... 

אנו  החברים  לכלל  הרצון  שביעות  את  להגביר  מנת  על 
לשינויים  בהתאם  חודשים,   3 כל  עדכנית  חוברת  נפיק 

הנעשים בארגון. 
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לתשומת ליבכם בשנה זו נשיאות איפ”א שמה ליעד להוציא 
טיולים מאורגנים לחו”ל כולל בני זוג ללא הגרלה, בהקצאה 
נסיעות.  רכז  של  יזומה  בפעילות  מוגדרים  ליעדים  מחוזית 
מוזלים.  במחירים  לחו”ל  חברים  כ-2000  להוציא  המטרה 

בנוסף תצא תוכנית לנופשונים בארץ וטיולים חד יומיים. 

התרבות,  בתחום  פעילויות  נקיים  היובל  חגיגות  במסגרת 
פרטים יפורסמו במהלך השנה. 

צרו עמנו קשר בכל נושא העולה על דעתכם וקשור לעבודת 
הארגון ומוסדותיו.

אנו משוכנעים שתמצאו עניין וערך רב בחוברת זה. 

לכולנו  מאחלים  הנשיאות  וחברי  טרנר  יעקב  איפ”א,  נשיא 
קריאה מעניינת ומהנה, לרווחתכם.

בברכה,

מנכ”ל איפ”א 
בשם נשיא איפ”א 

ונשיאות איפ”א ישראל

מייל:
info@ipa-israel.org.il 

אתר:
www.ipa-israel.org.il 
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שוטרים, שב"ס, גמלאי משטרה/שב"ס, מתנדבים ביח′ המיוחדות, משמר הכנסת, אזרח עובד משטרה/ שב"ס.

איך מצטרפים לאיפ"א?
   www.ipa-israel.org.il   :על ידי מילוי טופס הצטרפות לארגון. את הטפסים ניתן למצוא באתר בכתובת •

• באמצעות יו"ר סניפי איפ"א

• באמצעות מזכירות איפ"א בפקס 03-6833442 או בדואר.

• כל מצטרף חדש מקבל אגרת מהנשיא על הצטרפותו, מידעון זכויות החבר וסיכת איפ"א.  

החברות באיפ"א מקנה תעודה בינלאומית, המסייעת בחו"ל, כולל אירוח בדירות איפ"א בחו"ל, סיוע משטרתי והחשוב 
מכל - שותפות בינלאומית על בסיס חברי.  כל חבר איפ"א בעולם מחויב לסייע לחבריו ואכן כך קורה במקרי אסון, 

תאונות, הצורך בשירותי משטרה וגם באירועים משמחים. 

סיפור אמיתי מאת אולג ברדיצבסקי סוהר ביס"ר שקמה. 

הייתי בתאילנד בטיול עם 2 חברים מהעבודה בחודש ספטמבר 2011. הכל היה נפלא מזג האוויר היה בסדר יחסית לעונה 
זו )מדובר על חודש ספטמבר(. אבל יומיים לפני החזרה הביתה פתאום התחילו שיטפונות חזקים והעיר פטאייה הפכה 
לוונציה והמלון שלנו היה מוצף במים כמעט חצי מטר גובה, למזלנו ביום היציאה שלנו לשדה התעופה הגשמים הפסיקו 
ומונית הגיעה בזמן,אני ניגשתי לדלפק הקבלה לקחת מהכספת של המלון את כל המסמכים של כולל הדרכון וכאשר 
פתחו את הכספת אני הייתי בהלם כל המסמכים שלי כולל הדרכון וספח של הוויזה היו רטובים ופגומים לחלוטין בגלל 
השיטפונות )המסמכים היו בכספת!!!(. עובדי המלון התנצלו וניסו לייבש את המסמכים, אך זה לא הועיל כל הדרך אני 
חשבתי איך אני אעבור את ביקורת הדרכונים.הרי ידוע לי שבתאילנד אוהבים לעשות צרות לתיירים אם יש בעיה כל שהיא 
על מנת לקבל שוחד )ולא תמיד סמלי(, עם ההרגשה הזאת מסרתי את הדרכון שלי לשוטר בשדה התעופה בבנגקוק 
וע"פ שפת הגוף שלו הבנתי שצפוי לי "סרט". מיד עלתה בי ההברקה ואמרתי לו שאני חבר איפ"א ישראלי, הצגתי לו את 
תעודת חבר איפ"א והסברתי לו את הסיבות למה הדרכון והוויזה פגומים, וראיתי איך הפנים שלו השתנו מיד הוא אמר 
לי "או איפ"א!!" הוא לקח את כל המסמכים הלך לממונים שלו וחזר עם חיוך ועם וויזה חדשה אמר שהכל בסדר ואין לי 
מה לדאוג, כמה פעמים הוא הסתכל בסיפוק ובכבוד על תעודת איפ"א והתנהג כלפיי בנימוס, ואף גילה ברצון עז לעזור.

למזלי הכל עבר בשלום בעזרת ה′ ובעזרת... תעודת איפ"א.

אולג ברדיצבסקי 

כל חבר עם גיוסו לארגון, מונפקת לו תעודת חבר בתנאי 
שצירף תמונה לטופס הצטרפות.  

להזמנת התעודה יש להיכנס לאתר של איפ"א בכתובת: 
   www.ipa-israel.org.il

האתר  דרך  הזמנה  לבצע  באפשרותם  שאין  חברים 
פספורט  תמונת  ישראל  דואר  באמצעות  לשלוח  יכולים 
ופרטים אישיים כדלקמן: מס′ תעודת הזהות, שם משפחה 
ופרטי  משפחה  שם  )בעברית(,  פרטי  שם  )בעברית(, 
באנגלית )כפי שמופיע בדרכון(, דואר אלקטרוני, טלפונים 

וכתובת מלאה.

מידע כללי

עדכון מאגר נתונים
במסגרת התייעלות בשיטת ההתקשרות, העברת האינפורמציה ושיפור איכות השירות לכלל החברים בזמן קצר 

וחסכון בהוצאות. אנו מבקשים מכלל חברי איפ”א לעדכן פרטים אישיים במידה וישנם, בעיקר בגלל השינויים במספרי הטלפון 
הניידים של הסדירים.  אי העברת עדכונים עלולה לגרום לפגיעה בזכויות, מאחר וכל הפעילויות של איפ”א מתפרסמות 

www.ipa-israel.org.il :באמצעות ביטאון איפ”א המגיע לבית החברים בדיוור ישיר. וגם באמצעות אתר איפ”א בכתובת

אפשרויות לעדכון פרטים:  
בדואר אלקטרוני : info@ipa-israel.org.il או באמצעות פקס  03-6833442

השינויים הנדרשים לעדכון הם כדקלמן:
 שינוי כתובת

 שינוי מספר טלפון בית / נייד
כתובת דואר אלקטרוני

שינוי סטטוס מסדיר לגמלאי
מעבר מיחידה ליחידה

כמו כן בכוונתנו לבנות בנק מיילים של חברי איפ"א, המטרה להביא לידיעת החברים את מגוון הפעילויות והאירועים בזמן 
אמת וכמו כן להביא לחסכון בהוצאות דיוור הארגון אשר יופנו לסעיפי הרווחה והתרבות.

החברים שיעדכנו את הדואר האלקטרוני יכנסו להגרלה ויוכלו לזכות בפרסים.  ההגרלה תבוצע בצורה אקראית מתוך כל 
השולחים ו-50 חברים יזכו בפרסים.

סיכום מה אני מקבל? מה אני משלם?

החבר מקבל 460 ₪ נטו.
דמי החבר בסך 576 ₪ - 460 ₪ = 116 ₪ לשנה. 

בסכום זה איפ"א מקיים את כל פעילויות הארגון 
כמפורט, דהיינו יוצא 9.6 ₪ לחודש  וזאת ובנוסף 

לכול פעילויות ותקציב מהרכזים.

 � שי שנתי 385 ₪ 
 � תקציב סניפי 65 ₪ 

 � דמי חבר לבינלאומי 10 ₪

דמי חבר חודשי: 48 ₪ 

דמי חבר שנתי:  576 ₪

מי יכול להיות חבר באיפ"א ישראל?

תעודת חבר איפ"א בינלאומית

טוב להיות באיפ"א

איך מקבלים תעודת חבר איפ"א ?
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איפ”א במרכז העשייה
במתן  באיפ”א שעיקרה  ראייה אסטרטגית חדשה  העשייה:  במרכז  איפ”א  חבר 

השירותים האיכותיים ביותר לחברים בתחומי התיירות והנסיעות.
וועדת  של  בחינה  לאחר  ומשימה,  יעד  לפי  יבחרו  שירותים  שיעניקו  החברות 
סניפי  המשטרה,  ביחידות  יפורסמו  והמבצעים  היעדים  איפ”א.  של  הרכישות 
גמלאים, פייסבוק ואינטרנט. שינוי זה יביא להוזלה משמעותית, יעדים אטרקטיביים 

ופתיחת אפשרויות אירוח ונסיעות לכלל חברי הארגון.

חשוב לזכור, כי השוק התיירותי הוא 
עונתיים,  בו שינויים  וחלים  ביותר  דינמי 
על כן על מנת שתזכו ברכישות הטובות 
הפרסומים  אחרי  לעקוב  מומלץ  ביותר 
יופיעו  העדכונים  כל  בנושא.  השוטפים 

באתר האינטרנט של איפ”א.

במסגרת  ההיערכות המחודשת ישנה כוונה להוציא טיולים מאורגנים 
בסבסוד  איפ”א[,  חברי  ]כ-2000  מחוז.  בכל  חברים  ל-100   50 בין 

משמעותי ולאותם יעדים שיקבעו ע”י רכז הנסיעות.

למען הסר ספק, הזכאות לסבסוד ניתנת באופן חד שנתי לחברי איפ”א והינה 
בלבד  הנסיעות  רכז  ידי  על  לקבוצות  המאורגנות  לעסקאות  כאמור  תקפה 

והמתפרסמות באמצעי הפרסום השונים. 
שימו לב: חבר איפ”א חדש יוכל להצטרף לטיולים בתנאי שיחתום על התחייבות 

של שנתיים לחברות בארגון. 

תיירות פנים נופשונים במלונות בארץ לקבוצות 
ולבודדים, טיולים חד יומיים, סיורי דת ומורשת, 

סיורים לימודיים, ספורט ובריאות לגמלאים.
יפורסמו באמצעות יו”ר הסניפים, באתר ובבטאון איפ”א.

עת
סי

נ

* בעקבות הפסקת ההתקשרות עם חברת דיזנהאוז לא ניתן 
להמיר את השי השנתי לתחום התיירות.

מהפך!מהפך!
נצ”ם )גימ’( דר’ ערן ישראל מזכ”ל איפ”א

2013 באיפ”א ישראל תעמוד בסימן של שינוי אסטרטגי ארוך טווח,  שנת 
שבמרכזו ארגון מחדש של כל תחום קשרי החוץ של הארגון.

איפ”א  חבר  לכל  לאפשר  היא,  לעצמנו  שהצבנו  המטרה 
המעוניין בכך, לצאת לחו”ל, ליעדים אטרקטיביים, במחירים 
מסובסדים, בשיתוף פעולה עם סניפי איפ”א בעולם. הדגש 
הוא על כל חבר, בלי צורך בהגרלה, וותק, או תלות בנסיעות 

קודמות.

ישראל  בינלאומי, בקשרים בעולם. לסניף  כוחו של ארגון 
בעולם.  ואירוח  נסיעות  על  המקשה  ייחודי  מאפיין  יש 
חברים  בטיסה.  בעולם  יעד  לכל  יציאה  מחייב  מיקומינו 
מאירופה יכולים להיעזר בשירותי רכבות, מעבורות, מכוניות 
ואוטובוסים, אנחנו חיים על אי, מנותק יבשתית מהסביבה.

סניף ישראל פיתח מודל ייחודי בעולם של חילופי משלחות 
חברי  כ-100  בשנה  הוציא  הזה  המודל  איפ”א.  סניפי  בין 
איפ”א ב-10-9 משלחות לחו”ל. הנהלים החדשים בתחום 
בכל  והיושר  ההגינות  השקיפות,  את  הסדירו  חוץ  קשרי 
תהליך בחירת היוצאים במשלחות. נערכה הגרלה פומבית 
ומתוך אלפיים נרשמים, עלו בגורל 100. במילים אחרות, על 
כל 100 ברי מזל, נותרו 1,900 חברים ממורמרים. המשפט 
“אני  היה:  איפ”א  חברי  עם  שיחה  בכל  עצמו  על  שחזר 
לחו”ל  יצאתי  לא  ומעולם  שנים  עשרים  כבר  איפ”א  חבר 
במשלחת...”. במקום בו מתקיימת הגרלה, תמיד יהיו מעט 

זוכים והרבה ממורמרים.

המשלחות הפכו לנושא מרכזי שחייב מאמץ משרדי כבד, 
הנכנסות,  המשלחות  של  גבוהה  עלות  רבה,  התעסקות 
בשורה  אבל  ישראל,  מדינת  של  החוץ  ליחסי  תרומה 

התחתונה, חוסר שביעות רצון של מרבית חברי הארגון.

נפש  מפח  היא  שתוצאתו  בפרויקט  גדולה  השקעה 
והתמרמרות, איננה חכמה.

עם  היה  הקשר  עיקר  נוספים,  נתונים  להוסיף  ניתן  לכך 
ארה”ב,  אירופה,  ובמערב  מאחר  אירופה,  במזרח  סניפים 

אפריקה ודרום אמריקה, המודל לא עובד.

נתון נוסף קשור לאופן בו מטיילים ומארחים סניפי איפ”א 
המטיילים,  חברים  ל-200,000  קרוב  בשנה  יש  בעולם. 
ארגון  של  בחוויה  החברות  מדינות  ב-67  ומתארחים 
יחידות  בקבוצות,  הן  הנסיעות  בעולם.  הגדול  השוטרים 
משפחות  מקצועיות,  יחידות  גמלאים,  סניפי  משטרתיות, 

וחברים.

איך עושים את זה?
באמצעות דירות איפ”א, אפשרויות אירוח אחרות, מתקני 
אירוח  בתי  שוטר,  בתי  ספר,  בתי  מכללות,  משטרה, 
ממשלתיים, בתי חברים ובתי מלון. מי שמופקדת על תחום 
מרכזי זה בארגון העולמי היא גל שרון, חברת נשיאות שלנו, 
אבל מעל לכל, סגנית נשיא ראשונה לנשיא העולמי וראש 

הוועדה החברתית.

איך סניף איפ”א ישראל ישתלב בכל זה? 
המהפכה בתחום קשרי החוץ תכלול מספר שלבים:

משנה  חוב  נשלים  השנה  המשלחות.  פרויקט  ביטול   �
שעברה ושתי משלחות בלבד, שנדחו, פולין ומוסקבה, יהיו 

האחרונות לצאת.

�  השנה לא תיערך הרשמה וגם לא הגרלה למשלחות.
הנכנסות,  המשלחות  אירוח  מתחום  שיחסך  הכסף  כל   �

יושקע בהוצאת חברי איפ”א לחו”ל.

פך
מה
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� הוצאות חברים לחו”ל תתבצע בשלוש מסגרות: 
וסניפי  מטא”ר  מג”ב,  שב”ס,  )מחוז,  יחידתיות  קבוצות 
ונסיעות  ומשפחות  לבודדים  וטיולים  נופשונים  גמלאים(. 
טייסים,  חבלנים,  ימי,  שיטור  כמו,  מקצועיות,  יחידתיות 

שוטרי תנועה וכו’.

איך הופכים נסיעה לחו”ל לאטרקטיבית 
ונגישה לכל חבר? 

היציאה במסגרת משלחת רשמית חייבה טיסה סדירה 
ומאחר וארגון הקבוצה ורכישת כרטיסי הטיסה נעשו 

בסמוך למועד הנסיעה, העלויות היו גבוהות.

בניית תכנית נסיעות ונופשונים לקבוצות, תאפשר רכישת 
כרטיסים מוזלים, בהערכות ארוכת טווח. ביטול המשלחות 
סבסוד  לטובת  גדול  תקציב  הסטת  יאפשר  הרשמיות 
היוצאים לחו”ל בקבוצות, כך שהאפשרות לנסוע במסגרת 
איפ”א תהפוך לאטרקטיבית, זולה ובהישג ידו של כל חבר 

שיהיה מעוניין בכך.

יחידות מקצועיות היוצאות לחו”ל לצורך גיבוש, טיול וסתם 
כיף, יקבלו שירות ממוקד בהתאם ליעד המבוקש, קשר עם 
סניף איפ”א המקומי, סבסוד חברי איפ”א וקבלת שירותים 
במחירים  קרקע  ושירותי  טיסה  כרטיסי  רכישת  בתחום 
בתי  לגבי  גם  יינתן  הסיוע  לנסוע.  חבר  לכל  שיאפשרו 
איפ”א, אפשרויות אירוח אחרות, בסיוע הסניף המקומי, כפי 

שמקובל בעולם.

סתם  או  ספא  בנופש,  שמעוניינים  גמלאים  סניפי  יש 
מרגוע. במקביל לתוכנית הטיולים הקבוצתיים, תוכן הצעה 
שנה,  בכל  מוציאים  גדולים  עובדים  ארגוני  לנופשונים. 
השיטה  בחו”ל.  נבחר  לאתר  נופש  מחזורי  של  רב  מספר 
פשוטה, נבחר אתר אטרקטיבי ומשוריינים כרטיסי טיסה, 

חדרי מלון והסעות. היציאה היא במחזורים שמתפרסמים 
כבודדים  או  כסניף,  לצאת  יהיה  וניתן  איפ”א  חברי  לכלל 

שירשמו לכל מחזור, כפי שיפורסם.

מתקיימים  מרכיביה,  כל  על  הנסיעות,  לתוכנית  בנוסף 
אירועי  ידידות,  כמו: שבוע  רבים  אירועים  בעולם  באיפ”א 
אירועים  וכבאים,  שוטרים  של  אולימפיאדה  כולל  ספורט 
ועוד  בעולם  שייט  נהרות,  שייט  דוגמת  בינלאומיים 
אירועים רבים. האירועים הללו מתפרסמים זמן רב מראש 

וההרשמה מתבצעת בסניף המארגן. אנחנו נדאג לפרסם 
המעוניינים  בהרשמת  נסייע  בינלאומיים,  אירועים  רשימת 
כולל סבסוד וקשר עם הסניף המארח, נצייד את היוצאים 
בתשורות מטעם איפ”א ישראל ואף נתדרך את היוצאים, 

כנציגי איפ”א ישראל.

ביטול המשלחות לא יפגע בקשרי החוץ של איפ”א ישראל, 
ויגדיל את הקשר עם סניפים בעולם.  ירחיב  אלא להיפך, 
אנחנו נתחיל ביישום תכנית ארוכת טווח של הזמנת בעלי 
לישראל.  בעולם,  איפ”א  סניפי  מכל  בכירים  תפקידים 
האירוח  אפשרויות  הכרת  קשרים,  יצירת  הזימון,  מטרת 
העולם  מכל  איפ”א  חברי  של  קבוצות  והבאת  בישראל 

לביקור בישראל.

רבים,  תיירותיים  אוצרות  יש  הקודש,  כארץ  לישראל, 
הבעיות היחידות הן הצורך בטיסה לישראל ועלויות האירוח 
היקרות. במרבית הסניפים בעולם יש היצע של אפשרויות 
מחו”ל,  אורחים  להביא  כדי  איפ”א.  לחברי  זולות,  אירוח 
במשטרת  המסתייע  האירוח  תחום  בפיתוח  צורך  יש 
איכותיות,  אירוח  אפשרויות  יש  ישראל  למשטרת  ישראל. 
שבהשקעה קטנה, ניתן להכשיר ולהעמיד לטובת שוטרים 
בבית  סיום  בשלבי  והוא  לדרך  יצא  התהליך  מהעולם. 
השוטר בתל אביב ויורחב בהמשך למקומות נוספים. הרצון 
אפשרויות  בפיתוח  המשטרה  עם  הפעולה  ושיתוף  הטוב 
האירוח הללו קיים. ההשקעה באירוח שוטרים תניב פירות 

באירוח שוטרים שלנו בסניפי איפ”א בעולם.

אנחנו עומדים בפאתי מהפכה גדולה, לא עוד נבחרים, אלא אלפים. מבחן 
המהפכה יהיה בכמות החברים שנצליח להוציא בשנה לחו”ל. 

אנחנו מבטיחים שקיפות, כל האפשרויות יפורסמו בכל הסניפים והיחידות, 
כולל סניפי גמלאים. הדברים יופיעו באתר האינטרנט, בפייסבוק ובפרסומי 

הארגון. על כל לוח מודעות ועל כל מסך.

המידע לא יעבור מפה לאוזן ולא ישוריין ל”מקורבים”, כי אין באיפ”א 
מקורבים, יש חברים והכל פתוח ושקוף.

המבחן להצלחה יהיה, שבעוד שנה לא יהיה חבר איפ”א שיגיד: 
במסגרת  לצאת  זכיתי  ולא  שנה  עשרים  כבר  איפ”א  חבר  “אני 

הארגון לחו”ל...”.

קש”ח:  וועדת  חברי  יובילו  הזאת  המורכבת  המהפכה  כל  את 
לויה  יהושע  נשיא,  אורי אסף סגן  זלקוביץ’ רכז הנסיעות,  אלכס 

רכז תרבות, דוד אילוז, מנכ”ל איפ”א וציוותו המסור.
אנחנו פתוחים לכל שאלה, הערה, הצעה ונשמח ללמוד ולהחכים.
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מסלול הטיול
יום 1: ת”א – וינה 

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לוינה. לאחר הנחיתה וסידורים פורמאליים 
נצא לסיור בעיר. נבקר בעיר העתיקה שמהווה מוקד משיכה לתיירים רבים 
בזכות סמטאותיה הציוריות והארכיטקטורה הייחודית שלה. לאחר הנחיתה 
נצא לסיור פנורמי בעיר היפה, נראה את קתדרלת סנט סטפן, נצפה על בניין 
העירייה ובניין הפרלמנט ולאחר מכן נמשיך לגן העיר. בתום הסיור ניסע לבית 

המלון בעיר.
יום 2: בודפשט 

ונצפה  היהודי  ברובע  נתחיל  הסיור  את  לבודפשט.  נקדיש  אותו  קסום  יום 
הגיבורים”  “כיכר  הבוכייה”,  ה”ערבה  את  באירופה,  הגדול  הכנסת  בית  על 
ואנדרטת המילניום. נעצור לצילום מול בנין הפרלמנט המפואר. נעבור מעל 
הדנובה לעבר גבעת המצודה שבבודה, שם נראה את כנסיית מטיאש ומצפה 
“אנדרטת  למרגלות  והגשרים  העיר  על  מרהיבה  תצפית  נערוך  הדייגים. 

השחרור”. בתום הסיור נחזור למלוננו בבודפשט.
יום 3: בודפשט ברך הדנובה

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור  לאורך נהר הדנובה, נבקר בכפרים הציוריים 
לאורך “ברך הדנובה”. נבקר בעיירת האומנים הציורית “סנט אנדרה” הבנויה 
בסגנון הבארוק שבה חנויות ודוכני מזכרות, מפות רקומות, משחות קוסמטיות 

לפנים ולעיניים ועוד. נערוך תצפיות על  נהר הדנובה הזורם באזורים אלו.. 
בתום הסיור נחזור למלוננו.

יום 4: בודפשט – ברטיסלבה 
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מבודפשט וניסע לברטיסלאבה, שהיוותה מוקד 

פראג בודפשט וינה 
הערים הקסומות

סבלות  הישראלי   למדריך  טיפ  אישיות   הוצאות  ביטוחים   כולל:   אינו  המחיר 

טובה  תיירות  מדרגת  במלונות  לינה  ושוב   הלוך  איירליינס  אוסטריאן  של  סדירות  טיסות  כולל:   המחיר 
והיטלים  מסים  וממוזג   נוח  תיירים  אוטובוס  טורס”   “אשת  מצוות  ישראלי  מלווה  בוקר   ארוחת  ע”ב 
סבלות(. )למעט  מקומיים  שירותים  לנותני  טיפים  במסלול   שמצוין  כפי  לאתרים  כניסות  ובחו”ל   בארץ 

יהודי חשוב באירופה לאורך שנים. עם הגיענו נצא לתצפית מרהיבה על העיר 
מיכאל  נעבור בשער  העתיקה.  בעיר  נבקר  המצודה.  מגבעת  הדנובה  ונהר 
ונראה את הבית הצר ביותר בברטיסלבה. נגיע לכיכר העיר העתיקה שבה 
מוזיאון העיר הממוקם בבית העירייה העתיק. קבר החת”ם סופר, נסיים את 

סיורנו בתצפית על בית האופרה והבלט.
 יום 5: פראג 

נהר  של  גדותיו  על  הבנויה  צ’כיה,  של  בירתה   - לפראג  נקדיש  היום  את 
ברובע  סיורנו  את  נתחיל  באירופה.  היפות  מהערים  אחת  היא  הוולטאווה, 
היהודי של פראג שם נצפה על  בית הכנסת וביתו של הגולם מפראג. לאחר 
נעלה  רבים.  פסלים  המעוטר  קארל  גשר  לאורך  ונלך  בסיור  נמשיך  מכן 

לתצפית מרהיבה על העיר. בתום הסיור נחזור למלוננו.
יום 6: פראג – קרלו וארי 

בעולם  המפורסמת  המרפא  עיירת  אל  מערבה  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
- “קרלובי וארי” )קרלסבאד(, שבמערב בוהמייה. העיר נקראת ע’’ש קארל 
14. קיסרים, מלכים ואנשי החברה  הרביעי שגילה את המעיינות במאה ה- 
נשוטט  מאירופה.  אמידים  יהודים  גם  ביניהם  בעיירה,  מבלים  היו  הגבוהה 
לאורך המדרחוב המרכזי, בקולונדות המלכותיות בסגנונות הקלאסי והבארוק.

יום 7: פראג – וינה - תא 
לעבר  וניסע  ניפרד מפראג  במלון  הבוקר  ארוחת  לאחר  טיולנו הקסום  תם 
וינה, עם ההגעה לעיר נצא לסיור מקיף באתריה היפים ובין היתר נבקר בעיר 
העתיקה נצפה על  ארמון הופבורג נמשיך לכיכר מריה ונצפה על קתדרלת 
סנט. סטפן. נראה את בית העירייה, בניין הפרלמנט, כיכר האופרה , האנדרטה 

לזכר השואה.

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח - לינה וארוחת בוקר

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 859 
תוספת יחיד בחדר: 180

]שלישי בחדר – הנחה של $10 מהמחיר הנקוב[

$
$

בשני מועדים

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד 

$ 699

11/6/13 17/6/13-  27/5/1321/5/13 -

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  
הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

טיולים מאורגנים
תנאים והנחיות להצטרפות 

הנחיות להרשמה:
לחוברת זו צורפו טפסי הרשמה לכל יעד בנפרד.

יש למלא את טופס ההרשמה ליעד המבוקש ולשלוח למזכירות איפ”א 
באמצעות פקס: 03-6833442 

info@ipa-israel.org.il : או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
חובה לצרף צילום דרכון עדכני – בתוקף שישה חודשים מיום היציאה.

תנאי הצטרפות
חבר איפ”א חדש יוכל להצטרף לטיולים בתנאי שיחתום על התחייבות של שנתיים לחברות בארגון.

 הסבסוד הינו חד שנתי ורק לדילים המפורסמים בחוברת זו ע”י רכז הנסיעות.
חבר שיהיה מעוניין להצטרף לטיול נוסף בשנת 2013 לא יהיה זכאי לסבסוד וההרשמה תהיה ע”ב מקום פנוי.

תנאי תשלום ואפשרויות פריסה לתשלומים:
באמצעות כרטיס אשראי

עד 3 תשלומים צמודי דולר. 
עד 12 תשלומים שקליים נושאי ריבית, חברת אשת טורס.

עד 18 תשלומי קרדיט שקליים נושאי ריבית חברות כרטיסי אשראי.
אפשרות לתשלום במזומן.

אין כפל מבצעים והנחות.

� לאחר גיבוש כל קבוצה יתקיימו מפגשים כולל חלוקת שי אישי, תדריך והכרת המדריך וחברי הקבוצה.

חשוב!
� במידה ותחול עליית מחירי דלק ו/או שינוי בגובה מסי הנמל, תחול עליית מחירים בהתאם.

� המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים, ייתכנו שינויים     
  בסדרי הביקורים והלינות. 

� היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.
� חבילות הנופש הינן באחריותה הבלעדית של אשת טורס בעמידה בהתחייבות כפי שפורסמו בחוברת זו.

דמי ביטול
ידוע לי שאם אבטל את העסקה יחולו עלי תנאי הביטול הבאים:

כל הרוכש שרות מאת החברה רשאי לבטל את העיסקה ע”פ הוראות חוק הגנת הצרכן, ובלבד שהודעת הביטול תתבצע בכתב 
לסניף הרלוונטי ותאושר ע”י החברה בכתב. בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14ג.)ג( )2( וסעיף 14ג.)ד( )2( לחוק הגנת הצרכן.

על עסקאות שאינן בגדר הגדרות החוק יחולו דמי הביטול הבאים: 
מרגע ביצוע ההזמנה ועד 21 ימי עבודה לפני מועד היציאה- 250$ לאדם.

מ-21 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני מועד היציאה - 35% משווי עלות החבילה.
מ-14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני מועד היציאה - 70% משווי עלות החבילה.

מ-7 ימי עבודה ועד מועד היציאה - דמי ביטול מלאים ) 100% (. 

רישום יתר על ידי בתי המלון
יתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים  לא ניתן לקבל חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. 
במקרה של רישום יתר על ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג 
באותה רמה או גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים, האחריות לכל לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון 
ו/או הסוכן המקומי. יתכנו שינויים בשעות הטיסה, וזאת באחריות המוביל האווירי בלבד. אין שינוי בשעות הטיסה מהווה עילה 
לביטול ההזמנה  הנקובה בטופס זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את שעות ו/או ימי הטיסה ו/או מספר 
הטיסה ו/או שדה התעופה ו/או מוביל תעופתי , אם לדעתה הדבר מצדיק את קיום התחייבותה על פי הזמנת חבילת התיור. מבלי 
לגרוע מהאמור ברישא בסעיף הנ”ל , באם ייתכנו שינויים בשעות ו/או בימי הטיסה ו/או בשדה התעופה, האחריות תרבוץ על כתפי 
המוביל האווירי בלבד. אין שינוי בשעות הטיסה מהווה עילה לביטול ההזמנה. המלון אינו מאושר מיידית עם ביצוע ההזמנה. במידה 
ולא יאושר המלון המוזמן ו/או מועדון הנופש ) Club ( ו/או במקרה של “הזמנת יתר” יוצע במידת האפשר מלון חילופי המדורג 

באותה רמת תיירות. ייתכנו מקרים שעלות המלון החלופי גבוהה יותר מהמלון המקורי ועלות ההפרש תחול על המזמין .

נשיאות איפ”א מאחלת ניצול חכם של האפשרויות שעומדות לרשות החברים.



מלטה
נופשון

קצת על מלטה 
מלטה - קסם איטלקי באווירה ים תיכונית, ממוקמת דרומית לסיציליה. 

במרחק שעתיים וחצי טיסה בלבד. 

טיסות המאפשרות ניצול ימים מלאים. הלוך בבוקר, וחזור בלילה.   יעד 
"בטן-גב"  לטיולים,  אפשרויות  המשלב  קייצי,  אוויר  מזג  עם  מקסים 
דיסקוטקים,  בארים,  מסעדות,  עם  תוססים  לילה  חיי  בילויים.  ומגוון 

קזינו. עם מסביר פנים דוברי אנגלית מצוינת. 

יומין, עם  מיתוס עתיק  היא ממש  אינה סתם מדינה עתיקה,   מלטה 
מבנים פרהיסטוריים, בתי כלא מימי הביניים והמערה של נימפת הים 
הצרים  ברחובות  אודיסאוס.  את  האגדה  לפי  החזיקה  בה  קליפסו, 
ומרוצפי האבן שבעיירות של קבוצת האיים ניצבים ארמונות מתקופת 
מהמבנים  כמה  פזורים  הכפר  ובאזורי  נורמניות,  וקתדרלות  הבארוק 

העתיקים ביותר בעולם.

בין  מרענן  מאיזון  נהנים  כאן  שהמבקרים  היא  זה  כל  של  התוצאה 
נוחות  על  ולהתענג  והמסורת,  המקומי  הקסם  לבין  התיירות  שירותי 

4 לילות 5 ימים ]אמצע שבוע[
בסיס אירוח - לינה וארוחת בוקר

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 379 יורו
תוספת ליחיד בחדר: 80 יורו

]שלישי בחדר – הנחה של 10 יורו  מהמחיר הנקוב[

המחיר כולל:  טיסות הלוך ושוב  אירוח במלון 4* על בסיס לינה וארוחת בוקר  מיסים והעברות.  נציג מקומי דובר עברית   

את  התיכון.  הים  באגן  אחרים  ביעדים  מאשר  בהרבה  זול  במחיר 
ניירות  המלטזים  זורקים  בהם  הפסטיבלים,  מחיים  הרוגעת  האווירה 
צבעוניים, נושאים ברחובות פסלים של הקדושים המגינים על עריהם 

ושותים לחיי האבירים של מסדר יוחנן הקדוש, הם אבירי מלטה.

והנופים הדרמטיים  מ', המים החמים   30 בזכות הראות למרחק של 
מתחת לפני הים, יש במלטה אפשרויות נהדרות לצלילה. בגוצו תמצאו 
שבצפון  החוף  מימי  כולל  לצלילה,  ביותר  הטובים  מהאתרים  כמה 
מזרח האי, ליד מארסאלפורן )Marsalforn(. מפרץ סיינט ג'ורג' בחוף 

שבדרום מזרח, הוא יעד טוב נוסף.

פזורים  הערים  מרכזי  בכל  "רעש"  יותר  קצת  שמחפשים  לאלה 
תוססים  הלילה  חיי  קזינו,  בתי  ומספר  דיסקוטקים  בארים,  מסעדות, 
מאד במלטה לצעירים וגם למבוגרים שבינינו עד השעות הקטנות של 

הלילה.

                 NEW DOLMEN HOTEL                   לינה במלון

המלון ממוקם באזור סיינט פול, 5 דקות ממרכז הבילויים במלטה.
במלון קזינו מפואר, חדרי השינה מעוצבים לנוחות מרבית.

המלון משקיף לחופיה של מלטה וממוקם ליד רצועת חוף ארוכה ובה טיילת, חנויות, ברים וחיי לילה.
www.dolmen.com.mt :אתר המלון

 6/6/132/6/13 -

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד 

299 יורו

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 
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מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

המחיר אינו כולל:  טיולים  ביטוחים   טיפים  הוצאות אישיות 

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  

מסלול הטיול
יום 1: וולטה – סיור פנורמי

נקדיש את הסיור להכרות מעמיקה עם וולטה היפהפייה, בירת מלטה. נתחיל בביקור 
של  מרהיב  נוף  נשקף  מהם  העיר(,  )ביצורי  העליונים  ברקה  גני   – הקסרקטין  בגני 
הנמל הגדול וסביבותיו, נצפה אל  קתדראלת סט. ג'ון - הכנסייה המרשימה בסגנון 
הרנסאנס, הקרויה על שמו של יוחנן המטביל, שהייתה המרכז הדתי של אבירי מלטה. 
נעבור דרך  כיכר הניצחון, נצפה אל ארמון "האחים הגדולים", מושלי האי, שכיום שייך 
לבית הנבחרים של מלטה ונראה את בניין האופרה הממלכתי. בתום הסיור, נותיר זמן 

לארוחת צהרים ושוטטות בין החנויות הרבות ברחוב הראשי. 
 יום 2: מוסטה , כפר אומנים , מדינה , רבאט ומערת סנט פול  

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ביומנו האחרון באי מלטה , נתחיל את הביקור בדום 
של מוסטה, הכיפה נתמכת בגובה של 67 מטר , השלישית בגודלה באירופה, נשמע 

את סיפור המלחמה המיוחד של המקום. 
לאחר מכן נצא לכיוון כפר האומנים ta` Qali, מרכז לעבודות יד מסורתיות, כמו רקמה 
וניפוח זכוכית, שם נוכל לחזות באומנים בעבודתם וגם נותיר זמן לקניות למעוניינים 
בעבודות יד ובמזכרות.  נמשיך לביקור בבירה הקודמת של מלטה ואחת הערים היפות 
מוזיאון, עם מבוך של  עיר  נטייל ברחובות ה"עיר השקטה",  באי, מדינה.  והחשובות 
סמטאות ומבנים שמורים, נצפה בקתדראלה בסגנון הבארוק המלטזי ונצפה מחומות 
העיר השוכנת בנקודה הגבוהה באי. נמשיך אל רבאט, העיר שמחוץ לחומות מדינה 
פול  סנט  מערת  את  נראה  מרשימה.  ארכיטקטונית  יחידה  מדינה  עם  יחד  ומהווה 
,הקשורה למסורת של האי על בואו של שאול הטרסי , הוא פאולוס השליח ,תלמידו 
של ישו, בשנת 60 לספירה אל האי. לפי המסורת זו , שהה פאולוס במערה זו וממנה 

הפיץ את הנצרות. 

4 לילות 5 ימים ]אמצע שבוע[
בסיס אירוח חצי פנסיון

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 499 יורו
תוספת ליחיד בחדר: 80 יורו

]שלישי בחדר – הנחה של 10 יורו  מהמחיר הנקוב[

המחיר כולל:  טיסות שכר  ת"א – מלטה  - ת"א   4  לילות  במלון 4 כוכבים   
העברות מ/ אל שדה התעופה  מסי נמל והיטלי בטחון  מדריך ישראלי מצוות אשת טורס  4 טיולים   

המחיר אינו כולל:  ביטוח רפואי ומטען לחו"ל  כל הוצאה שאינה מצוינת בסעיף "המחיר כולל"   לא כולל טיפים 
למדריכים ונהגים מקומים או למדריך הישראלי  

 יום 3: מרסהשלוק, זוריק, ומערה כחולה 
נצא בנסיעה דרומה אל עבר הכפרים שנשתמרו בצורה מרשימה בדרום האי.

נטייל בין כיכרות ורחובות עתיקים , בהם הזמן כאילו עצר מלכת.
נבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה, מרסהשלוק, הממוקם על שפת המפרץ 
ניסו  דרכם  הנמלים  אחד  הוא  הכפר  נמל  האי.  בדרום-מזרח  במלטה,  ביותר  הגדול 
הצבאות התורכיים והצרפתיים לכבוש את האי בעבר. נהנה מזמן לסיור וקניות בשווקים 

הנערכים מדי יום לאורך קו המים. 
נמשיך בנסיעה אל הכפר זוריק לתצרפית מרהיבה מראש הצוק אל המערה הכחולה. 
נחתום את היום בשייט מענג ויפיפה,)אם מזג האויר יאפשר זאת ובתוספת מחיר 7 יורו 
לאדם( בסירות מנוע קטנות, אל המערות הכחולות, שבתוך מצוקי הים הלובי. לאחר 

מכן חזרה למלון.  
יום 4: יום חופשי 

יום 5:האי גוזו
וביקורים באתרים המרכזיים של האי  ליום שלם של טיול  נצא  לאחר ארוחת הבוקר 
היפהפה, גוזו, אחד משלושת האיים המרכיבים את הארכיפלג של מלטה. נצא בשיט 
מעבורת אל האי המלטזי הקטן, שתושביו עוסקים בעבודות אדמה ובדיג. עם ההגעה 
לאי תוכלו לשים לב כי הוא בעל אופי ייחודי, הוא בנוי על שלוש גבעות ירוקות והוא ציורי 
יותר מאחיו הגדול-האי מלטה. ניסע אל אתר הטבע המיוחד במערב האי, מפרץ דווירה, 
לו  יוחסו  ונצפה אל צוק פונגוס שבעבר  לחזות ב"חלון הכחול" המרהיב, בים הפנימי 
סגולות מרפא. נמשיך לביקור בעיירת הדיג והנופש שלנדי,  במרכז לעבודות יד של גוזו 
ובבירת האי וויקטוריה. בחלקו השני של הסיור נגיע לביקור במערת קליפסו הצופה אל 
מפרץ רמלה,  מקום בו שהה, לפי סיפורי המיתולוגיה, הגיבור היווני אודיסאוס, במשך 7 

שנים. בתום הביקורים נשוב בשיט לאי מלטה.

מלטה
טיול מאורגן

                 NEW DOLMEN HOTEL                   לינה במלון
המלון ממוקם באזור סיינט פול, 5 דקות ממרכז הבילויים במלטה. במלון קזינו מפואר, חדרי השינה מעוצבים לנוחות מרבית. 

המלון משקיף לחופיה של מלטה וממוקם ליד רצועת חוף ארוכה ובה טיילת, חנויות, ברים וחיי לילה.
www.dolmen.com.mt :אתר המלון

בשני מועדים
 9/5/135/5/13 -19/5/13 23/5/13-

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד  

399 יורו

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 

30 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל



מסלול הטיול
יום 1: וולטה – סיור פנורמי

נקדיש את הסיור להכרות מעמיקה עם וולטה היפהפייה, בירת מלטה. נתחיל בביקור 
של  מרהיב  נוף  נשקף  מהם  העיר(,  )ביצורי  העליונים  ברקה  גני   – הקסרקטין  בגני 
הנמל הגדול וסביבותיו, נצפה אל  קתדראלת סט. ג'ון - הכנסייה המרשימה בסגנון 
הרנסאנס, הקרויה על שמו של יוחנן המטביל, שהייתה המרכז הדתי של אבירי מלטה. 
נעבור דרך  כיכר הניצחון, נצפה אל ארמון "האחים הגדולים", מושלי האי, שכיום שייך 
לבית הנבחרים של מלטה ונראה את בניין האופרה הממלכתי. בתום הסיור, נותיר זמן 

לארוחת צהרים ושוטטות בין החנויות הרבות ברחוב הראשי. 
 יום 2: מוסטה , כפר אומנים , מדינה , רבאט ומערת סנט פול  

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ביומנו האחרון באי מלטה , נתחיל את הביקור בדום 
של מוסטה, הכיפה נתמכת בגובה של 67 מטר , השלישית בגודלה באירופה, נשמע 

את סיפור המלחמה המיוחד של המקום. 
לאחר מכן נצא לכיוון כפר האומנים ta` Qali, מרכז לעבודות יד מסורתיות, כמו רקמה 
וניפוח זכוכית, שם נוכל לחזות באומנים בעבודתם וגם נותיר זמן לקניות למעוניינים 
בעבודות יד ובמזכרות.  נמשיך לביקור בבירה הקודמת של מלטה ואחת הערים היפות 
מוזיאון, עם מבוך של  עיר  נטייל ברחובות ה"עיר השקטה",  באי, מדינה.  והחשובות 
סמטאות ומבנים שמורים, נצפה בקתדראלה בסגנון הבארוק המלטזי ונצפה מחומות 
העיר השוכנת בנקודה הגבוהה באי. נמשיך אל רבאט, העיר שמחוץ לחומות מדינה 
פול,  סנט  מערת  את  נראה  מרשימה.  ארכיטקטונית  יחידה  מדינה  עם  יחד  ומהווה 
הקשורה למסורת של האי על בואו של שאול הטרסי, הוא פאולוס השליח תלמידו 
של ישו, בשנת 60 לספירה אל האי. לפי המסורת זו, שהה פאולוס במערה זו וממנה 

הפיץ את הנצרות. 

4 לילות 5 ימים ]אמצע שבוע[
בסיס אירוח חצי פנסיון

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 619 יורו
תוספת ליחיד בחדר: 80 יורו

]שלישי בחדר – הנחה של 10 יורו  מהמחיר הנקוב[

המחיר כולל:  טיסות שכר  ת"א – מלטה  - ת"א   4  לילות  במלון 4 כוכבים   העברות מ/ אל שדה התעופה  מסי נמל 
והיטלי בטחון  מדריך ישראלי מצוות אשת טורס  4 טיולים   

המחיר אינו כולל:  ביטוח רפואי ומטען לחו"ל  כל הוצאה שאינה מצוינת בסעיף "המחיר כולל"   לא כולל טיפים 
למדריכים ונהגים מקומים או למדריך הישראלי  

 יום 3: מרסהשלוק, זוריק, ומערה כחולה 
נצא בנסיעה דרומה אל עבר הכפרים שנשתמרו בצורה מרשימה בדרום האי.

נטייל בין כיכרות ורחובות עתיקים , בהם הזמן כאילו עצר מלכת.
נבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה, מרסהשלוק, הממוקם על שפת המפרץ 
ניסו  דרכם  הנמלים  אחד  הוא  הכפר  נמל  האי.  בדרום-מזרח  במלטה,  ביותר  הגדול 
הצבאות התורכיים והצרפתיים לכבוש את האי בעבר. נהנה מזמן לסיור וקניות בשווקים 

הנערכים מדי יום לאורך קו המים. 
נמשיך בנסיעה אל הכפר זוריק לתצרפית מרהיבה מראש הצוק אל המערה הכחולה. 
נחתום את היום בשייט מענג ויפיפה,)אם מזג האויר יאפשר זאת ובתוספת מחיר 7 יורו 
לאדם( בסירות מנוע קטנות, אל המערות הכחולות, שבתוך מצוקי הים הלובי. לאחר 

מכן חזרה למלון.  
יום 4: יום חופשי 

יום 5:האי גוזו
וביקורים באתרים המרכזיים של האי  ליום שלם של טיול  נצא  לאחר ארוחת הבוקר 
היפהפה, גוזו, אחד משלושת האיים המרכיבים את הארכיפלג של מלטה. נצא בשיט 
מעבורת אל האי המלטזי הקטן, שתושביו עוסקים בעבודות אדמה ובדיג. עם ההגעה 
לאי תוכלו לשים לב כי הוא בעל אופי ייחודי, הוא בנוי על שלוש גבעות ירוקות והוא ציורי 
יותר מאחיו הגדול-האי מלטה. ניסע אל אתר הטבע המיוחד במערב האי, מפרץ דווירה, 
לו  יוחסו  ונצפה אל צוק פונגוס שבעבר  לחזות ב"חלון הכחול" המרהיב, בים הפנימי 
סגולות מרפא. נמשיך לביקור בעיירת הדיג והנופש שלנדי,  במרכז לעבודות יד של גוזו 
ובבירת האי וויקטוריה. בחלקו השני של הסיור נגיע לביקור במערת קליפסו הצופה אל 
מפרץ רמלה,  מקום בו שהה, לפי סיפורי המיתולוגיה, הגיבור היווני אודיסאוס, במשך 7 

שנים. בתום הביקורים נשוב בשיט לאי מלטה.

מלטה
לשומרי מסורת בלבד

                 NEW DOLMEN HOTEL                   לינה במלון

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד  

499 יורו

 30/5/1326/5/13-

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 

מסעדת "לחיים" במלון דולמן – לשומרי מסורת
מסעדה המציעה תפריט כשר ובית כנסת. נפתחה לאחרונה ע"י בית חב"ד. ההכשר הינו של חב"ד מלטה בהשגחת הרב חיים 

סגל - רב מוסמך מטעם הרבנות הראשית ומטעם רבני אירופה, האוכל ברמת כשרות של הבד"ץ העדה החרדית ירושלים.

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

30 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  

מסלול הטיול
יום 1: ת”א – עמק פראחובה - תצפית 3 הארזים - סינייה

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לבוקרשט בירת רומניה. לאחר הנחיתה וסידורים 
פורמאליים ניסע לכיוון העיירה סינייה שבהרי הקרפטים. בדרכנו לשם נעבור דרך 
עמק פראחובה המרשים, נעצור לתצפית שלושת הארזים ממה נצפה על רכסי 
הקרפטים והרי בוצ’ץ. לאחר מכן נמשיך בנסיעה לסינייה פנינת הקרפטים. עם 
ההגעה לעיירה נצא לסיור בגן הפסלים היפה שנבנה ע”י המלך קרול ונצפה על 
בניין הקזינו העתיק ונשמע את סיפורו. נמשיך את סיורנו בעיירה היפה ולאחר מכן 

ניסע למלוננו שבאזור.
יום 2 : ברן - בראשוב- פויאנה בראשוב

דראקולה  הרוזן  של  בטירתו  ונבקר  בברן  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
המשמשת כמוזיאון, נשמע סיפורי הערפדים. לאחר הביקור בטירה יינתן מעט זמן 

חופשי לקניות בשוק המקומי המציע מזכרות שונות. 
עד  מדהימות  טבע  ופנינות  יערות  החוצה  בכביש  בראשוב  לפויאנה  ניסע  משם 
ברומניה  היפה  התיירות  אתר  היא  בראשוב  פויאנה  בראשוב.  לפויאנה  הגעתנו 
הממוקם בגובה של 1000 מטר מעל פני הים. נטייל סביב האגם המלאכותי ובין 
הכנסייה העשויה  על  ונצפה  לעיירה,  היחודיים  העץ  בתי  עם  הציוריים  הרחובות 
ונצפה על הכנסייה  עץ. משם נמשיך לעיר בראשוב בה נצפה על בית הכנסת, 

השחורה, ונטייל בכיכר המרכזית. 
בתום הסיור נחזור למלון לארוחת ערב לאחריה נהנה מערב קברט במלון. 

יום 3 : סיגישווארה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לסיגישוארה - עיר מימיי הביניים, שהשתמרה בצורה 
מופלאה.  העיר הבנויה רחובות צפופים וסמטאות צרות המוקפים בחומת אבן. 
נבקר במגדל השעון עם הדמויות המסתובבות. נמשיך לבית שבו נולד דראקולה 
ושכיום משמש כמסעדה מקומית. נסייר בכיכר המרכזית של העיר בה יינתן זמן 

חופשי. בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה.

6 לילות 7 ימים
בסיס אירוח חצי פנסיון

)למעט לילה אחרון בבוקרשט לינה וארוחת בוקר(
מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 730 

תוספת יחיד בחדר: 100 
 ]שלישי בחדר – הנחה של 10 $ מהמחיר הנקוב[

המחיר כולל:  טיסות הלוך ושוב.   לינה במלון רינה סינייה או דומה ברמתו   מלווה ישראלי מצוות “אשת טורס”  אוטובוס 
תיירים נוח וממוזג  מסים והיטלים בארץ ובחו”ל  כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  טיפים לנותני שירותים מקומיים )למעט 

סבלות(  ערב פולקלור  ערב קברט
המחיר אינו כולל:  ביטוחים, הוצאות אישיות.  טיפ למדריך הישראלי   סבלות 

יום 4 : טושנד - אגם אנה 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר טושנד. נגיע לטושנד– עיירת ספא, החבויה בהרי 
הגבוה  והריכוז  המינרלים  המים  מעיינות  בזכות  מפורסמת  זאת  עיירה  הקרפטים. 
ביותר של יונים. נסייר בעיירה הציורית, נטעם ממי המעיינות המיוחדים ובסיום הסיור 
נעבור דרך בלווניוש וניסע לעבר אגם ספנטה )“אנה הקדושה”( הנמצא בתוך לוע 

הר געש כבוי. בתום הסיור ניסע למלוננו.
יום 5: סינייה פנינת הקרפטים

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בארמון “פלש” שנבנה ע”י הנסיך קארול. הארמון 
נחשב לאחד הארמונות היפים באירופה גם בגלל מיקומו למרגלות הרי הקרפטים. 

בארמון גני נוי מדהימים שבהם מפוזרים פסלים רבים של בני משפחת המלוכה. 
בחלקו השני של היום נוכל לצאת בתשלום לסיור בקניון דמבווויצאורה. מעבר הרים 
לכפר  נמשיך  ומשם  בשמורה  רגלית  .נסייר  טבע  כשמורת  המשמש  יפיפה  וקניון 
מואצו שם ניסע בעגלות רתומות לסוסים למסעדה רומנית ונקנח בארוחה רומנית 

טיפוסית.
יום 6 :  מכרות המלח- מנזר זמפירה

נצא לעיירה סלאניק שבמחוז פראחובה, שם נבקר במכרות המלח הייחודיים של 
רומניה “. הנחשבים למכרות המלח הגדולים באירופה. נרד 220 מטר מתחת לפני 
בחלקו  הייחודי.  ומתוכנו  העצום  מגודלו  המכרה.ונתרשם  בחדרי  ונסייר  האדמה 
השני של היום נבקר במנזר זמפירה שם נראה ציורי הקיר המעטרים את קירות 

המנזר. לינה בבוקרשט. )ארוחת ערב להתארגנות עצמאית, לא כלול( 
יום 7 : בוקרשט – ת”א

לאחר ארוחת הבוקר, נצא להתרשם מהעיר. נראה את שער הניצחון שהוא העתק 
של שער הניצחון הנמצא בפריז. משם נמשיך אל כיכר  המהפכה הנמצאת אל מול 
הארמון המלכותי,נטייל באתר ונמשיך לסיור רגלי בפארק קארול. נותיר זמן לקניות 

באחד ממרכזי הקניות הגדולים של בוקרשט ולאחר מכן ניסע לשדה התעופה.

רומניה 
הקרפטים, כפרים ורוזנים טיול מאורגן

בשני מועדים
 3/6/1328/5/13 -21/5/13 27/5/13-

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד  

$ 599 $
$

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 

30 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל
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תרבות
• ימי משפחה סגורים בחודשי הקיץ בפארקי מים בשלושה 

מוקדים: צפון, מרכז ודרום. 
• אתר ההטבות – מכירת כרטיסים והטבות כל השנה במגוון עשיר 
שמשפיע על הרחבת סל התרבות לחברי איפ”א ובני משפחותיהם. 
סבסוד באתר עבור כרטיסים ל: מופעים, אטרקציות, צימרים, ספא, 

ימי כייף, ארוחות בוקר, בתי קולנוע, תיאטרון וכדומה מתקציב 
תרבות. הכוונה להביא לחברים כרטיסים ב’הנחות ובעלות מוזלת. 

מבצעיים ייחודים לאיפ”א על פי תקופות. 
לדוגמא: מבצעי קיץ במחירים מוזלים ואטרקטיביים עבו בריכות, 
פעילויות באילת, קייקים, ארוחות בוקר וכדומה. מבצעי חורף עבור 
חנוכה  מבצעי  וכדומה.  לסרט  כרטיסים  גדר,  חמת  טבריה,  חמי 

למיטב הצגות הילדים. 

• אירוע מרכזי לסיכום פעילות התרבות באזור המרכז. 
• נשפים בשילוב של 3 סניפים כולל יחידות שב”ס, מג”ב, כחולה 
וגמלאים תוך שילוב תקציב התרבות ותקציב הסניף. סבסוד של 50 
₪ לחבר עד לכמות של 50 חברים באותו הסניף בכפוף לרשימת 

חברים שהשתתפו בסיור ובהתאם לתקציב השנתי. 
• יום גיבוש ליו”ר הסניפים בשילוב יום עיון.  

• יום הגמלאי ברמה מחוזית במגזר הגמלאים. 
• יום השוטרת לסדירות בשעות הערב בשלושה מוקדים:

 צפון, מרכז ודרום. 
• יום הילד ברמה ארצית באחד החופשים – עם תוכנית המתאימה לאירוע. 
• כנס פעילים חגיגי בהשתתפות תקציב תרבות בארגון ובהוצאות. 

יום האישה, אטרקציות, אירועי תרבות בכל הארץ, ימי פינוק בבתי מלון, נופש כפרי, נשפים ברמה מחוזית ועוד...

אתר ההטבות – מבצעים נוספים
ישנן מאות הטבות מסובסדות מתקציב תרבות. בנוסף ישנם מבצעי אטרקטיביים במשך כל עונות השנה. 

לדוגמא בעונת הקיץ: קייקים/ פארקי מים/ אטרקציות באילת ועוד, ובעונת החורף: כרטיסים מסובסדים ומוזלים למופעי חנוכה.  
הזמנת הכרטיסים הנה לבודדים בלבד ולא ברמה קבוצתית.הרכישה תתבצע דרך האתר בלבד באמצעות כרטיס אשראי. 

כניסה לאתר ההטבות 
למשתמשים קיימים

כניסה לאתר ההטבות 
למשתמשים חדשים

טיולים

מנויים

ספרים שובריםכרטיסים

כיצד מקבלים את הכרטיסים?
הרשת הארצית של עמדות הכרטוס מאפשרת לכם לקבל את הכרטיסים במהירות וביעילות, 24  שעות ביממה, בסמוך למקום 

מגוריכם - רשימת הסניפים מפורטת באתר ההטבות איפ”א.  יש צורך להעביר את כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה.

אי
פנ

 ה
ות

רב
ת

מסלול הטיול
יום 1: ת”א – עמק פראחובה - תצפית 3 הארזים - סינייה

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לבוקרשט בירת רומניה. לאחר הנחיתה וסידורים 
פורמאליים ניסע לכיוון העיירה סינייה שבהרי הקרפטים. בדרכנו לשם נעבור דרך 
עמק פראחובה המרשים, נעצור לתצפית שלושת הארזים משם נצפה על רכסי 
הקרפטים והרי בוצ’ץ. לאחר מכן נמשיך בנסיעה לסינייה פנינת הקרפטים. עם 
ההגעה לעיירה נצא לסיור בגן הפסלים היפה שנבנה ע”י המלך קרול ונצפה על 
בניין הקזינו העתיק ונשמע את סיפורו. נמשיך את סיורנו בעיירה היפה ולאחר מכן 

ניסע למלוננו שבאזור.
יום 2 : ברן - בראשוב- פויאנה בראשוב- ביקור בבית הכנסת

דראקולה  הרוזן  של  בטירתו  ונבקר  בברן  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
יינתן מעט  המשמשת כמוזיאון, נשמע סיפורי הערפדים, לאחר הביקור בטירה 

זמן חופשי לקניות בשוק המקומי המציע מזכרות שונות. 
ופנינות טבע מדהימות עד  יערות  ניסע לפויאנה בראשוב בכביש החוצה  משם 
ברומניה  היפה  התיירות  אתר  היא  בראשוב  פויאנה  בראשוב.  לפויאנה  הגעתנו 
הממוקם בגובה של 1000 מטר מעל פני הים. נטייל סביב האגם המלאכותי ובין 
ונצפה על הכנסייה העשויה  הרחובות הציוריים עם בתי העץ היחודיים לעיירה, 

עץ. משם נמשיך לעיר בראשוב בה נבקר בבית הכנסת היפה. 
בתום הסיור נחזור למלון לארוחת ערב לאחריה נהנה מערב קברט במלון. 

יום 3: סינייה פנינת הקרפטים
קארול.  הנסיך  ע”י  שנבנה  “פלש”  בארמון  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הארמון נחשב לאחד הארמונות היפים באירופה גם בגלל מיקומו למרגלות הרי 
הקרפטים. בארמון גני נוי מדהימים שבהם מפוזרים פסלים רבים של בני משפחת 

המלוכה. 

6 לילות 7 ימים

מחיר לבן/בת זוג שאינו חבר איפ”א: 799  
תוספת ליחיד בחדר: 100

]שלישי בחדר – הנחה של 10 $ מהמחיר הנקוב[

המחיר כולל:  טיסות הלוך ושוב    לינה במלון רינה סינייה או דומה ברמתו ע”ב חצי פנסיון  מלווה ישראלי מצוות “אשת 
לנותני  טיפים  כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול   ובחו”ל   והיטלים בארץ  מסים  וממוזג   נוח  תיירים  אוטובוס  טורס”  

שירותים מקומיים )למעט סבלות(  ערב פולקלור  ערב קברט
המחיר אינו כולל:  ביטוחים, הוצאות אישיות  טיפ למדריך הישראלי  סבלות 

פירוט ארוחות:
 ארוחת בוקר במלון על בסיס מוצרים מותרים 

 ארוחת צהרים – באופן עצמאי עצמאית 
 ארוחת ערב 4 ארוחות ערב של דג בנייר כסף 2 ארוחות ערב בשריות בכשרות של רבנות בוקרשט רומניה. 

יום 4 : יום שבת - למנוחת השבת
יום חופשי למנוחת השבת  

יום 5 : סיגישווארה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לסיגישוארה - עיר מימיי הביניים, שהשתמרה בצורה 
מופלאה.  העיר הבנויה רחובות צפופים וסמטאות צרות המוקפים בחומת אבן. 
נבקר במגדל השעון עם הדמויות המסתובבות. נמשיך לבית שבו נולד דראקולה 
ושכיום משמש כמסעדה מקומית. נסייר בכיכר המרכזית של העיר בה יינתן זמן 

חופשי. בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה.
יום 6 :  מכרות המלח- מנזר זמפירה

נצא לעיירה סלאניק שבמחוז פראחובה, שם נבקר במכרות המלח הייחודיים של 
רומניה “. הנחשבים למכרות המלח הגדולים באירופה. נרד 220 מטר מתחת לפני 
הייחודי. בחלקו  ומתוכנו  מגודלו העצום  ונסייר בחדרי המכרה.ונתרשם  האדמה 
השני של היום נבקר במנזר זמפירה שם נראה ציורי הקיר המעטרים את קירות 

המנזר. 
לאחר מכן חזור למלוננו.
יום 7 : בוקרשט – ת”א

לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל עבר עיר הבירה של רומניה בוקרשט. העיר בעלת 
המבנים הייחודיים. נראה את שער הניצחון שהוא העתק של שער הניצחון הנמצא 
בפריז. משם נמשיך אל כיכר  המהפכה הנמצאת אל מול הארמון המלכותי,נטייל 
נבקר   ובתשלום  האפשר  ]במידת  קארול  בפארק  רגלי  לסיור  ונמשיך  באתר 
של  הגדולים  הקניות  ממרכזי  באחד  לקניות  זמן  נותיר   ] צאושסקו  בארמון 

בוקרשט ולאחר מכן ניסע לשדה התעופה.

רומניה 
הקרפטים, כפרים ורוזנים לשומרי מסורת

מחיר לחבר איפ”א 

לאחר סיבסוד  

$ 649

 10/6/134/6/13 -

$
$

בסיס אירוח חצי פנסיון
)למעט לילה אחרון בבוקרשט לינה וארוחת בוקר(

40 איש למחזור

כל הקודם זוכה!

הטיול באחריותה הבלעדית של חברת אשת טורס ואין איפ"א נושא באחריות כלשהי. 

מהפך
השנה כל חברי 

איפ”א נוסעים לחו”ל

* מסלולי הטיולים מתארים את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
* היציאה לטיולים מותנית במינימום נרשמים.

  



שי שנתי

איפ”א - איתך ובשבילך כל השנה

כרטיס איפ”א קארד הוטען בסך 385 ₪ ביום 15 , אוגוסט 2012
הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד 1,000 ₪.

טעינת השי שלא הוטענה לכרטיס בשל יתרה גבוהה, הטעינה תישמר במערכת איפ"א עד לניצול הסכום הצבור בכרטיס. 
לאחר ניצול הסכום בכרטיס, באחריות החבר ליצור קשר עם מזכירות איפ"א לצורך ביצוע היתרה הממתינה 

בטלפון: 03-6833174 שלוחה 6.

איך אני מפעיל את הכרטיס?
חברים שטרם הפעילו את הכרטיס עליהם לבצע הפעלה ראשונית 

באמצעות: המוקד הטלפוני: 03-6066229
www.ipa-israel.org.il :אתר איפ”א

הטעינה מתבצעת לאחר 2 ימי עסקים במידה וקיימת יתרה בכרטיס.
לכן, אין צורך לבדוק יתרה מיידית לאחר הפעלת הכרטיס.

איך אני מברר יתרה בכרטיס?

אתר איפ”א:
www.ipa-israel.org.il

מוקד טלפוני ממוחשב:
03-6177808

אבד לי הכרטיס/אין לי כרטיס... מה עלי לעשות?
info@ipa-israel.org.il :חברים שאין ברשותם כרטיס איפ”א קארד יפנו למזכירות איפ”א במייל

או באמצעות פקס: 03-6833442 ויציינו את הפרטים הבאים: ת.זהות, שם ומשפחה, מס’ נייד, כתובת מלאה ומיקוד.
• הנפקת כרטיס חלופי עד 30 יום מיום מסירת ההודעה למזכירות איפ”א.
עלות הנפקת כרטיס חדש לאחר אובדן/גניבה/השחתה - 15 ₪ מתקציב הסניף.

חבר המבצע חסימת כרטיס דרך המוקד של “לאומי קארד” בשל אובדן/גניבה/השחתה מחויב לדווח במיידי לאיפ”א.

שי שנתי, 
שמות הרשתות

בהתאם לאמור בתקנון השי הנמצא באתר איפ”א וזאת לאחר השינויים שחלו ברשתות ובתקנון

כרטיס איפ”א קארד בתוקף עד שנת 2015
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חברי הארגון יוכלו לבצע רכישה במהלך השנה בסכום שלא יפחת מ-500 ₪

ועד לסכום של 6000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 8%

הכרטיסים יסופקו בסניפים המפורטים מטה, באמצעות הקופאית הראשית בכל סניף, בימים א’-ה’ 

בין השעות 08:00-16:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00. 

הזמנת הכרטיסים ע”י החברים תבוצע באמצעות טופס, אשר יועבר למחלקת “תווי קניה” 

באמצעות פקס מספר: 15389330202. 

התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת “כמעט חינם” בעת איסוף התווים בקופה הראשית, באמצעות 
כרטיס אשראי )עד 2 תשלומים( או במזומן בלבד. 

הכרטיסים יסופקו לאחר 7 ימי עסקים מהתאריך בו נשלחה ההזמנה בסניף המבוקש. 

טופס הזמנה ניתן להוריד מאתר איפ”א בכתובת:

www.ipa-israel.org.il  או בפנייה למזכירות איפ”א

להתקשרות לסניפים 1-700-550-550 שלוחה 1 רשימת חנויות הרשת: 
להלן נתונים אישיים ופרטי כרטיס אשראי לצורך טעינת כרטיס השי בכסף.

מ.א. ___________ שם ומשפחה _____________________  
ת.ז. של בעל כרטיס השי  ________________ 

רחוב _________________________ מס′ בית _______ עיר_____________   
מיקוד______________   טלפון בית _____________ טלפון נייד _____________

דואר אלקטרוני _______________ @______________

ויזה             ישראכרט              אמריקן אקספרס    

סכום של 425 ₪           ]בשני תשלומים[       סכום של 850 ₪        ]בשלושה תשלומים[  
 

מס’ הכרטיס:

תוקף הכרטיס:    

מס′ זהות של בעל הכרטיס: ________________ חתימת בעל הכרטיס: ___________
יודגש כי:  מזכירות איפ"א נוקטת בכל אמצעי הזהירות והאבטחה למען שמירת סודיות.

הכרטיס הינו לשימוש רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת.  אנא שימרו עליו.  הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 תוקפו של הכרטיס והיתרה שבו - עד 28/2/2015  

מהפך........ מהפך.......
קניית כסף בכסף  “אונליין”

ארגון השוטרים
הבינלאומי

123456

cvv123

בתוקף 02/2015

ישראל ישראלי
6584 8888 6701 4580

www.ipa-israel.org.il

באיפ”א הכסף שלך שווה יותר 
הטבה בשיעור של 15% בטעינה נוספת

כנס לאתר איפ”א www.ipa-israel.org.il והזמן!
שלם 425 ₪ - קבל 500   ₪ )הטבה של 75   ₪(
שלם 850 ₪ - קבל 1000 ₪ )הטבה של 150 ₪(

מימוש רכישות באמצעות הכרטיס הינו אונליין ממועד טעינת הכרטיס באמצעות אתר איפ"א 
www.ipa-israel.org.il

במידה ואין באפשרותך לבצע טעינה דרך האתר יש למלא את הטופס 
ולשלוח למזכירות איפ"א בפקס: 03-6833442,  ההזמנה תתבצע בתוך 7 ימי עסקים.
היתרה המירבית המותרת בכרטיס בכל רגע נתון היא 1000 ש"ח, כולל הזכאות בשי.

ניתן למצוא את הטופס הנ”ל באתר איפ”א - טפסים להורדה.

סניף רמלה רחוב קלאוזנר 10 רמלה                      
סניף כוכב יאיר מרכז מסחרי רח′ דרך המרכז 4 כוכב יאיר

סניף תל אביב נחלת יצחק 20  ת”א)מגדלי ת”א(              
סניף בית שמש שדרות יגאל אלון )מרכז ביג( ב”ש

סניף עפולה קהילת ציון 1                            
סניף אור יהודה המפעל 13 אור יהודה

סניף אשדוד מרכז טימול רח′ גיא אוני רובע ט′  
סניף טבריה יהודה הלוי 113 טבריה

סניף מגדל העמק רמת יזראל 11 מרכז מסחרי  מגדל העמק 
סניף רחובות אופנהיימר 10 רחובות קרית המדע

סניף טירת הכרמל קרן היסוד 2 טירת הכרמל  
סניף עתלית רחוב הרדוף )מרכז מסחרי(

סניף מודיעין ישפרו סנטר מרכז מודיעין שד′ המלאכה 121 
סניף נצרת עילית רחוב היצירה 12 נצרת עילית אזור תעשיה ג′

סניף רמלה - לוין רח′ אבא אחימאיר 1, קרית-מנחם, רמלה 
סניף קריית ביאליק שד′ חן 1, ליד הקריון, קריית ביאליק

סניף יבנה - רח′ המיסב 7, א.ת. יבנה   

סניף אור עקיבא רח′ האילן 2, א.ת. צפוני אור עקיבא
סניף פ”ת - ירקונים רח′ ירקונים 50, פ”ת   

סניף תל ציון רח′ אהבת ציון, פינת קהילת יעקב, מרכז מסחרי
סניף כוכב יעקב רח′ הכסף 1, כוכב יעקב   

סניף בית אל רח′ הראי”ה 34, בית אל
סניף קרית אתא רח′ ההסתדרות 247, קרית-אתא  

סניף נהריה רח′ הגדוד העברי 21
סניף מתן רח′ הדר 84     

סניף נתיבות רח′ בעלי המלאכה 11
סניף פתח תקווה רח′ חיה פינשטיין 11   

סניף טבעון, קק”ל 16, קרית טבעון
סניף קדימה, החסידה 2, קדימה    

סניף ראשל”צ, השירה העברית 10, ראשון לציון
סניף צור יצחק, א.ת. מסחרי, צור יצחק   

סניף תמרה-ג′ברי, כביש ראשי שפרעם תמרה, 
ליד מסעדת גני הגליל

סניף נצרת, רח′ 50/183 שכונת דיר אל חלאט

טופס דוגמא
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אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3.5%

אחוזי הנחה בתקופת חגי ישראל – 7%  במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!

*חגי ישראל: ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח ראשון, יום העצמאות. 

תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד. 

בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד. 

השיטה:

חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר/כרטיס איפ”א קארד. 
הרשת תמכור לחבר “כרטיס הטבה טעון” בקופה ראשית בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪.

התשלום יבוצע על ידי החבר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, מס’ התשלומים בו יחויב כרטיס 
האשראי יהיה כנהוג ברשת מעת לעת.

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪

סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על 1,000 ₪

 רשימת חנויות הרשת: 
סניף להבים - מרכז מסחרי להבים  סניף בית אשל - רחוב בית אשל 1 , באר-שבע            

טל:08-6512520  פקס:08-6512033  טל:08-6280163  פקס:08-6278961,6209587          
סניף אופקים - רחוב הרצל 18/20 , אופקים   סניף נווה זאב - רחוב מאפו 7                 

טל:08-9965997  פקס:08-9925593 טל:08-6990920 פקס:08-6990926     
סניף דימונה - מרכז פרץ סנטר דימונה סניף רד"ק - רחוב רד"ק 28 , באר שבע     
טל:08-6555060  פקס:08-6556644 טל:08-6422538  פקס:08-6422308   

תאומים- רחוב המשחררים 100, באר- שבע  סניף האורגים - רחוב האורגים 7 , באר-שבע   
טל: 08-6270802 פקס: 08-6236470 טל:08-6450088  פקס:08-6450078   

מרלוג-מחסן מרכזי קרית יהודית 401, באר-שבע סניף מצדה -מבצע עובדה , באר-שבע   
טל: 08-6271084,6276989  פקס: 08-6278827 טל’: 08-6420054 פקס: 08-6420072   
כהן מחסני השוק בע"מ –משרדים הנהלה ראשית  סניף מחסני השוק רח′ ז′בוטינסקי 128רמת- גן   

פקס: 03-6123249                             רח′ בית אשל 1

אחוזי הנחה רגילה במהלך השנה – 3%

אחוזי הנחה בתקופת “חגי ישראל” – 6% במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד!

*חגי ישראל – ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, יום העצמאות, שבועות. 
תקופת ההנחה ב”חגי ישראל” תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד. 

בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד. 

השיטה:

חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר/כרטיס איפ”א קארד. 
הרשת תמכור לחבר “תווי ביתן” בקופה ראשית בערך נקוב של 500 ₪ ושל 1000 ₪

התשלום יבוצע על ידי החבר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, מס’ התשלומים בו יחויב כרטיס 
האשראי יהיה כנהוג ברשת מעת לעת.

סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש: 3,000 ₪

סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על 1,000 ₪

רשימת חנויות הרשת: 
סניף אשקלון חאן - כיכר חאן 33                           סניף ראשל”צ - רח’ שמוטקין 29

טל: 03-9671326/7, פקס: 03-9699410 טל: 08-6728651, פקס: 08-6728653    
סניף חולון קטן)רבין(- רח’ דוד שאלתיאל 16 סניף אשקלון צפוני- רח′ הפנינים 38, א.ת הצפוני  

טל: 03-5521117, פקס: 03-5521240 טל: 08-6727020 , פקס: 08-6725030   
סניף אשדוד סיטי- רח’ הבנים 3 סניף אשדוד צפוני )א.ת יזהר( - רח′ האורגים 13  

טל: 08-8677741 פקס: 08-8677742 טל: 08-8566012 פקס: 08-8566733   
סניף רעננה - רח’ זרחין 12 סניף חולון גדול- רח′ פרופסור שור 36   

טל: 09-7467410, פקס: 09-7467411 טל: 03-5563001, פקס: 03-5563002   
סניף כפר סבא - רח′ השקמה 21                                      סניף ראש העין - רח’ המרץ 13

טל: 03-9042799, פקס: 03-9022502 טל: 09-7681618, פקס: 09-7681623   
סניף אייר פורט - רח’ השרון 1 סניף פתח תקווה- רח′ בר כוכבא 63   

טל: 03-9736000, פקס: 03-9737000 טל: 03-9042799, פקס: 03-9317088   
סניף נתניה - רח′ הפלדה 13                סניף מעלה אדומים - רח’ צמח השדה 29

טל: 02-5909000, פקס: 02-5906000 טל: 09-8612980, פקס: 09-8612981   
סניף חדרה - רח′ צה"ל 100                           סניף אשדוד סיטי )ש.ש.ה( - רח’ השייטים 11

טל: 08-8558442, פקס: 08-8657934 טל: 04-6898572/3/4, פקס: 04-6898570   
סניף נתניה בסיטי -  רח′ האר"י 12, רמת חן                          סניף מודיעין סיטי - רח′ גינות החולה 76

טל:08-9702229, פקס: 08-9702211 טל: 09-8859033/4, פקס: 09-8859008   
סניף אשקלון בסיטי - רח′ קיבוץ גלויות 5 סניף ראשל"צ בסיטי - רח′ חלמונית 29   

טל: 08-6758635, פקס: 08-6725278 טל: 03-9526671, פקס: 03-9526685   
סניף אילת צפוני - רח′ ברקת 13 סניף אילת - רח′ חטיבת גולני 41    

טל: 08-6349906, פקס: 08-6349907 טל: 08-6339975, פקס: 08-6339974   
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חברי הארגון יוכלו לבצע רכישת תווי קניה מגנטיים:

בתקופת “החגים” בתקופת פסח 25.3.13-25.1.13 

בסכום שלא יפחת מ- 500 ₪ ועד לסכום של 6,000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 8.9% 

בתקופות “בין החגים” בין התאריכים 26.3.13 - 03.7.13

בסכום שלא יפחת מ - 500 ₪ ועד לסכום של 3,000 ₪ ערך נקוב באחוזי הנחה של 6.7%

הזמנת הכרטיסים ע”י החברים תבוצע באמצעות טופס הזמנה,
אשר יועבר למחלקת “תווי קניה” לפקס מספר 15388673886

הכרטיסים יסופקו בסניפים המפורטים מטה, באמצעות הקופאית הראשית בכל סניף,
בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00. 

התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת “ויקטורי” בעת איסוף התווים בקופה הראשית, באמצעות כרטיס אשראי 
)עד 2 תשלומים( או במזומן בלבד, בכפוף להצגת תעודת איפ”א.

• הכרטיסים יסופקו לאחר 6 ימי עסקים מהתאריך בו נשלחה ההזמנה בסניף המבוקש. 
• בעת מסירת הכרטיסים אין הכרטיסים ברי תוקף!

• כרטיסים שימסרו עד לשעה 16:00 יהיו ברי תוקף למחרת בבוקר.
• כרטיסים שימסרו לאחר השעה 16:00 ייחשבו לכאלה שנמסרו למחרת.

• כרטיסים שימסרו ביום חמישי לאחר השעה 16:00 או ביום שישי יהיו ברי תוקף ביום ראשון בבוקר.

טופס הזמנה ניתן להוריד מאתר איפ”א בכתובת:  www.ipa-israel.org.il  או בפנייה למזכירות איפ”א

רשימת סניפי הרשת: 
שדרות, סמטת הפלדה 1 גדרה, פינס 3  גן יבנה, הכישור 8 

אשדוד מהדרין, חנה סנש 1 אשדוד, מ. מסחרי י”ב  שד’ שאול המלך  אורנית, מרכז מסחרי 

ראש העין, שבזי 26 בנין יהלום לוד נתב”ג, פסח לב 2 א.ת צפוני  לוד, יוספטל 22 ת. רכבת 

גני תקוה, הכרמל 20 מרכז הבמה אלקנה,  מרכז מסחרי   תל אביב, אחד העם 13 

כפר סבא, נתיב האבות 14 מרכז שרונה    תל אביב, לינקולן 16                                        אשקלון, בן צבי 48

קרית גת, הדרום 3 מרכז ביג קרית גת,  הגפן 3 גת סנטר  קרית מלאכי,  ז’בוטינסקי 8 

רמלה,  הרצל 9 קניון ק. הממשלה נתניה,  האורזים 4 

וץ
 ח

רי
ש

ק

כנסים וארועים בינלאומיים
סניף איפ”א ישראל משתתף בסמינרים וקונגרסים בינלאומיים ומייצג את משטרת ישראל ומדינת ישראל בכבוד רב וזוכה להערכה 
רבה. ישנם קונגרסים מסוימים וסמינרים שבהם משתפים את משטרת ישראל בשליחת נציגים כגון: אלימות במשפחה, אלימות 

במגרשי כדורגל, וכן קונגרסים מקצועיים.

דירות אירוח בחו”ל
כל חבר רשאי ללון בדירות אירוח בחו”ל, ע”י יצירת קשר עם מנהל הדירה ותיאום מראש. לבודדים 3 חודשים מראש, לקבוצה 

כחצי שנה מראש.  פירוט הדירות ראו באתר איפ”א לפי מדינה.

המדינות שלהן דירות אירוח בחו”ל

אוסטרליה-2 דירות

ברזיל-דירה 1

ספרד-דירה 6 לוקסמבורג-דירה 1 הולנד-2 דירות נורבגיה-דירה 1

גרמניה-15 דירות

שוודיה-5 דירותאיטליה-דירה 1

צרפת-2 דירות

הונגריה-4 דירות

אירלנד- 5 דירות בריטניה- דירה 1

פולין-5 דירות פורטוגל-3 דירות

בלגיה-דירה 1 רומניה-דירה 1

דרום אפריקה-5 דירות

יוון- 2 דירות

דנמרק- 4 דירות פינלנד-דירה 1

 - איפ”א  באתר  לראות  ניתן  הדירות  במאגר  לצפייה 

www.ipa-israel.org.il

קשרי חוץ
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ס רווחה, דת ומורשת
סיורי מורשת

סיורי מורשת לקברות צדיקים, סבסוד של 50 ₪ לחבר עד לכמות של 50 חברים באותו הסניף בכפוף לרשימת חברים שהשתתפו 
בסיור ובהתאם לתקציב השנתי. 

שי לחולה 
חלוקת שי לחברים המאושפזים בבתי חולים זמן ממושך. החלוקה מתבצעת על ידי יו”ר הסניפים. 

סיוע רווחה 
איפ”א מעניק סיוע רווחה באמצעות וועדה בפיקוח מבקר הארגון, על פי הפרמטרים הבאים: 

• הסיוע מתבטא ברכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות ומחלות ממאירות וחשוכות מרפא. 
• הסיוע ניתן לחברי איפ”א ולבני משפחה מדרגה ראשונה בלבד )הורים, אחים וילדים(. 

• לידיעתכם חבר שקיבל מענק עד לגובה המקסימאלי )3,000 ₪(, לא יוכל להגיש בקשה נוספת. 
• את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מסודר אותו ניתן למצוא באתר איפ”א בטפסים להורדה. 

הארגון אינו מסייע על רקע קשיים כלכליים.  

מי זכאי למענק סיוע רווח / מענק כספי?
חבר שמלאה לו שנת חברות.

חבר/בן משפחה מקרבה ראשונה הסובל ממחלות קשות ונזקק לתרופות יקרות אשר אינן מופיעות בסל הבריאות.
 

טיולים בהווי דתי 
בר מצווה, סיורי סליחות, טיולים ונופשונים מסובסדים לשומרי מסורת בארץ ובחו”ל 

ספורט
ישראל מובילה בתחום הספורט, מאחר ובשונה מסניפים אחרים בעולם, לאיפ”א ישראל יש קשר ישיר 

ומעורבות בפעילויות הספורט של משטרת ישראל ושב”ס.
פעילות הספורט למערך הסדיר, מתבצעת בסיוע לקבוצות תחרותיות, ליגה למקומות עבודה, קבוצות אתלטיקה, 

תחרויות, ספורטיאדה, ירי מעשי, באולינג, טריאתלון, קט רגל, כדורסל, טורנירים בישראל ובעולם. 

יוזמה ייחודית של ישראל בתחום הספורט הינו ימי ספורט ובריאות לגמלאים שמתקיימים כבר כמה שנים לאור ההצלחה 
הרבה.  חלוקת התקציב נעשית ברמה שוויונית בין כל המגזרים ע”מ לאפשר השתתפות מרבית של החברים.  

סכום הסבסוד עד- 50 ₪ למימון ימי ספורט ובריאות כולל הרצאות שמתאימות לאוכלוסיה זו, הסבסוד יינתן ל- 50 חברי 
איפ”א המשתתפים בפעילות פעם אחת בשנה לאותו סניף.  סניפים מעל 400 חברים יתוקצבו במס’ חברים יותר מהרגיל 
הכל בהתאם למספר המשתתפים. הסבסוד יינתן לגמלאים רק לאחר ניצול תקציב הסניף או שילוב תקציב הסניף עם 

תקציב ספורט.



282012

רת
שו

תקשורת, בטאון ואינטרנטתק
 

זכה במקום הראשון  ואף  אינטרנט  ואתר  ביותר בתחום המחשוב  נחשב לסניף איפ”א המתקדם  ישראל  סניף איפ”א 
בתחרות בינלאומית שנערכה בין סניפי איפ”א בעולם. האתר מהווה מודל לחיקוי בכל סניפי איפ”א ברחבי העולם.   האתר 

מוזן “on line” בפעילויות שותפות ובזמן אמת ומהווה אפיק תקשורתי נוסף לכלל חברי הארגון.
האתר של איפ”א עבר שדרוג ושינוי, במרכיבים הטכנולוגיים שלו, בסוג השירותים שהוא מסוגל להעניק, בכמות המידע, 

זמינותו ובעיצובו,  מציאת הדרכים הפשוטות והברורות ביותר לאיתור מידע וסיווגו באתר.
כל חבר איפ”א יכול בצורה פשוטה ואינטואיטיבית להגיע לכל מידע ולכל שירות שאיפ”א מעניקה לחברים. מחד, שקיפות 

מוחלטת לנעשה בארגון ומאידך, שירות איכותי וזמין.
כל השירותים שניתנים בארץ ובעולם נמצאים על דף הבית, למשל בלחיצה על כפתור ניתן להיכנס  לכל דירת איפ”א 
בעולם, בכל מדינה ובכל מקום ולא רק זאת, ניתן גם להזמין מקום, לקבל פרטים על המקום, האחראי, הדרכים ליצור 

קשר ולטייל בעולם עם המשפחה.

ומה עם הגמלאים שאין להם מחשב או ידע בתחום?
הביטאון וחוברת ההטבות שאתם מחזיקים ביד הוא עדות לכך שלא ניתן לבצע את כל ההתקשרות עם החברים באמצעות 
האינטרנט. זה יקרה בעתיד הקרוב. אנחנו אוספים כתובות דוא”ל ומגדילים באופן שיטתי את מאגר הכתובות, כך שניתן 
להעביר מידע במהירות וביעילות, באופן שביטאון זה יהפוך לאלקטרוני. לא יהיה צורך להמתין חודשיים, כדי לפרסם 

מבצע או עדכון. אנחנו כבר מיישמים זאת באתר, מאחר וחומרים רבים המגיעים אליכם בביטאון, נמצאים כבר באתר.
הגמלאים שאינם שולטים בטכנולוגיה היום, דומים לנו ולצעירים מאיתנו, שלא נשלוט בטכנולוגיה מחר. תמיד יהיה דור 
מעבר, שלא ימצא בקדמת הטכנולוגיה ולא יסתדר עם החידושים. חלק מהחידושים של העשור האחרון, הפכו לחלק 
בלתי נפרד מההתנהלות היום-יומית שלנו. ההתעסקות עם הבנקים, הזמנת תור לרופא, הזמנת כרטיס טיסה, בדיקת 

מחירים, גלישה בפייסבוק ואפילו שיחה עם הילדים והנכדים באמצעות הסקייפ.

ביטאון איפ”א נשלח לכלל חברי איפ”א ובו כל המידע אודות פעילויות מתוכננות של הארגון וכן כתבות של החברים 
ופעילי איפ”א על פעילויות הסניפים. ביטאון איפ”א הינו אפיק תקשורתי חשוב בין חברי הנשיאות לחברי איפ”א וחשוב 

לעיין במידע שמפורסם בו. “מי של קורא לא יודע מה קורה”.  

www.ipa-israel.org.ilתג למזוודה+כלי תפירה - 10 ש”ח
מפתח פריט 4008

סט עט אוקטבה, מחזיק ושעון - 55 ש”ח
מפתח פריט 0045

בול 50 שנה לאיפ”א+מעטפה 120 ש”ח
מפתח פריט 4066

מודד משקל- 70 ש”ח
מפתח פריט 0035

קופסת עזרה ראשונה - 15ש”ח
מפתח פריט 0031

שעון יד בקופסא - 40ש”ח
מפתח פריט 0099

מחזיק מפתחות קונגרס - 20ש”ח
מפתח פריט 0032

דף מזכרת - 50ש”ח
מפתח פריט 4002

מגבת רקומה - 25 ש”ח
מפתח פריט 0055

פנס 9 לדים - 25 ש”ח 
מפתח פריט 4046

פנס נטען ידני - 30 ש”ח
מפתח פריט 0038

מחשבון מטר+עט, ניירות ופנס 25 ש”ח
מפתח פריט 4039

מדבקה לרכב - 2 ש”ח 
מפתח פריט 0005

סיכת איפ”א - 2 ש”ח 
מפתח פריט 0013

עניבה עם רקמת לוגו - 50 ש”ח
מפתח פריט 4045

ערכת מניקור - 25 ש”ח
מפתח פריט 4012

כובע איפ”א רגיל - 7 ש”ח  
מפתח פריט 0018

דגלון איפ”א מוזהב גדול  20 ש”ח 
מפתח פריט 0012

פותחן בקבוקים דמוי עץ 15 ש”ח 
מפתח פריט 4062

חולצות איפ”א בצבעים שונים: 
 S,L,1XL,2XL,3XL 40 ש”ח למידות

3XL מפתח פריט 0011 - עד
4XL,5XL  :60 ש”ח למידות
5XL מפתח פריט 0003 עד

ארנק עור עם סמל FBI קטן  50 ₪ 
מפתח פריט 0014

ארנק דרכון FBI גדול 60 ₪ 
 מפתח פריט 0039

אלפון כיס גדול - 25 ₪
מפתח פריט 0084 

עט+מחזיק מפתחות באריזה 25 ₪
מפתח פריט 4027

בנק תשורות
באיפ”א קיימות תשורות שאנו מאפשרים לחברים לרכוש, כגון: ארנק FBI, חולצות פולו, שעונים, ארנקים לאישה ברמה 
איכותית וגבוהה מאוד ועוד עשרות פריטים במחיר עלות תוך כדי מינוף כוח הקנייה של הארגון. לדוגמא ארנק “FBI” – עם 
לוגו איפ”א ישראל, זוכה לביקוש רב ומסייע רבות בעת הזדהות החבר בחו”ל. פניות לרכישת תשורות, ניתן לבצע באמצעות 

יו”ר הסניפים בצורה מרוכזת, או באופן עצמאי דרך טופס רכישת תשורות באתר איפ”א.



כמותמחיר ב-ש”חשם הפריטמפתח פריט

25אלפון כיס גדול0084
0039 FBI  -60ארנק דרכון  גדול
50ארנק עור עם סמל- FBI  קטן0014
20דגלון איפ”א מוזהב גדול0012
40חולצות איפ”א- )נא להקיף את המידה הרצויה( S,  M,  L,  1XL, 2XL, 3XL    - צבע: _______0011
60חולצות איפ”א מידות גדולות- )נא להקיף את המידה הרצויה(: 5XL  ,4XL   - צבע: ________0003
7כובע איפ”א רגיל0018
5סיכת איפ”א0013
2מדבקה לרכב0005
15פותחן בקבוקים דמוי עץ4062
30פנס נטען ידני0038
25פנס 9 לדים4046
25מגבת רקומה0055
40שעון יד בקופסא0099
15קופסת עזרה ראשונה0031
25ערכת מניקור4012
20מחזיק מפתחות קונגרס0032
50דף מזכרת  30 שנה למשא”ז4002
25מחשב מטר + עט, ניירות ופנס4039
120בול 50 שנה לאיפ”א + מעטפה4066
70מודד משקל0035
55סט-עט אוקטבה, מחזיק ושעון0045
25עט+ מחזיק מפתחות באריזה פשוטה4027
10תג למזוודה + כלי תפירה4008
50עניבה + רקמת לוגו4045

טופס רכישת תשורות
ההזמנה תבוצע באמצעות משלוח לפקס: 03-6833442

נא הקפד למלא את פרטיך ואת פרטי כרטיס אשראי: 
ת.ז.  ___ -________________    שם ומשפחה  ____________________  

כתובת מלאה _____________________ טלפון/נייד___________________   

ויזה           ישראכרט             אחר          _____________ מס’ תשלומים:                   הסכום הכולל בסך_______ ₪

מס’ הכרטיס  

תוקף הכרטיס

מס’ זהות של בעל הכרטיס  ___ -__________________           חתימת בעל הכרטיס _________________     

חתימת  המזמין _________________      תאריך ________

משלוח המוצר לבית החבר עד 14 יום מיום ההזמנה, דמי משלוח יחוייבו לפי משקל החבילה
======================================================================

לשימוש המשרד:   לחייב דיוור           כן                    לא




