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  )          'ימדב( ניצב- א רב"נשיא איפ, טרנר יעקב

  !ג סוכות שמחחחברים יקרים 

  

המשך תנופה , המשך פעילות ברוכה וענפה, אני רוצה לאחל לכולנו, בפרוס עלינו השנה החדשה
  .א"והרחבת מעגל השותפים והנהנים משירותי איפ

השינוי האסטרטגי . שנים הקודמותג עם היקפי פעילות שלא הכרנו ב"סיימנו את שנת תשע

תגובות החברים , ל"בתחום קשרי החוץ הביא להוצאת מעל אלף חברים לטיולים מאורגנים בחו

ומכתבי ההערכה של החברים שיצאו לפעילות זו מעידים על שביעות רצון והצלחה רבה ואנו רק 
  .בתחילת הדרך

יקבל כל  2014ל השולחן ולקראת הפקנו לקחים והתוכניות לשנה הבאה כבר מונחות ע, למדנו
  .א את כל התכניות לשנה הבאה"חבר איפ

סיימנו את השנה עם חלוקת פרסים לזוכים בתחרות הצילום הארצית ופרס מפעל חיים בתחום 

בסרטים , שאת פירותיו ניתן לראות במגזין זה, הקמנו צוות תיעוד חדש. הצילום למאיר ונונו
  .ראשונים שהפיק

סיימנו סדרת קיץ גדולה של ימי , הצגות ומופעים, ם מאתר הטבות משודרגא נהני"חברי איפ
  .סניפים רבים ערכו טקסים חגיגיים לקראת ראש השנה. משפחה וכיף לשביעות רצון החברים

  .בימים אלו מתקיימות פעילויות רבות בתחום המורשת וסיורי סליחות

  .והקצאת ציוד ספורט לכל היחידותתחום הספורט גם הוא קיבל תנופה ענפה בקיום ימי ספורט 

הדבר מאפשר , שנים ממשיך במתכונתו המוצלחת 8פרויקט השי השנתי שאנו מובילים מזה 

השנה גם אפשרנו להשתמש בשי . רשתות שבהסכם 20 -י רצונם ב"לחברים לרכוש שי עפ
  .ל בנוסף לסבסוד של הארגון"כהנחה נוספת לטיולים מאורגנים בארץ ובחו

ך הקשר עם רשתות המזון שמאפשרות רכישה באופן ישיר ובהנחות וללא קשר במקביל ממשי
  . לשי השנתי

  .א"בזכות פעילויות אלו אנו עדים לאחרונה לתנופת גיוס גדולה וחברים חדשים מצטרפים לאיפ

מתנדבי , הגמלאים, ס"שב, מאחל לכל אנשי המשטרה, ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל
  .פורייה ולתועלת מדינת ישראל, שנת פעילות בטוחה היחידות המיוחדות
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   דבר העורך 
  )          'בגימ(גונדר - תת, ד חיים שמולביץ"עו

שנת  ,היס והגמלאים לשנה פורי"השב,ראשית ברכתי לכלל החברים מקרב משרתי המשטרה 

לל החברים ובעיקר שנת בריאות טובה לכ ,עשייה מספקת ומוצלחת בתחום האישי והמקצועי

 .ובני המשפחה

באירועים ,ההחלטה על הפצת המגזינים האלקטרוניים נועדה לשתף את חברי הארגון בחדשות 

חיזוק תחושת השייכות ושיפור תדמית ,זאת על מנת להדק את הקשר עם החברים  ,ובעדכונים

 .הארגון ומיתוגו

ופק מגזין מודפס אשר פעמים בשנה י 4כאשר  ,המגזינים האלקטרוניים יפורסמו אחת לחודש

במידת הצורך יופצו מגזינים מקוצרים בתדירות גבוהה   .ל"ישלח בדואר לכל מי שאין לו דוא

 .על מנת להביא את המידע הנדרש לכלל החברים ובזמן אמת ,יותר

כן ישולבו בהם קטעי וידאו  כמו  .המגזינים יכללו מידע בנושאים שונים כולל על מבצעים והטבות

 .ייםאינטראקטיב

וכן הדרך ,יתר על כן הוקם צוות תיעודי באזור המרכז על מנת לתעד את האירועים השונים

המעוניינים להצטרף לצוותי .פתוחה להקמת צוותים נוספים וזאת במטרה לשקף את העשייה

 .א"הצילום מתבקשים לפנות למזכירות איפ

ושאי השכר והגמלאות על במרכז המגזין הפעם מופיעה סקירה שהכנתי אשר כוללת עדכונים בנ

 .מנת שתהיו מודעים לנעשה בתחום זה ולזכויותיהם

ל "א שהשתתפו במסגרות השונות של הנסיעות לחו"בנוסף מופיעים במגזין רשמים של חברי איפ

 .וכן סקירה על הנעשה בסניפים

ברצוני להשתמש במגזינים על מנת לשתף את החברים בתהליכי קבלת ההחלטות ולפיכך 

להעלות רעיונות ולהעביר ביקורת ותהיה לכך התייחסות ופרסום , לכתוב ,זמנים להגיבהנכם מו

 .במגזינים

 חג סוכות שמח

  



  2013ספטמבר  – 4' מגזין מס
3 

  

  עידכונים –שכר וגמלאות 

  )          'בגימ(גונדר - תת, ד חיים שמולביץ"עו

  

  :להלן סקירה בסוגיות שכר וגמלה שונות לעיונכם

  

  

  :הניסיון לפגיעה בתנאי הפרישה
סיון משרד האוצר יישור תקציב המדינה לשנה הקרובה התמודדו האירגונים עם נבמסגרת א

  .ס"לפגוע בתנאי הפרישה של המשרתים בפנסיה תקציבית במשטרה ובשב

של " האוטומטיות"במסגרת זו ניסה משרד האוצר לייצר בהצעת המחליטים ביטול ההגדלות 

  .תקופות השירות לצורכי פנסיה של שוטרים וסוהרים

  .בתנאי וותק מסויימים 8%-4%ות אילו נעות בדרך כלל בין הגדל

י הביאו להסרת ההצעה "א מ"ס וראש אכ"א שב"ל מש"רמ, פ"מאמץ משותף של המשרד לבט

  .מסדר היום

  

  :שכר הנגדים
 8ס טבלת תמריצים  לפי "ל ובהתאמה במשטרה ובשב"כידוע אמורה להיות מוחלת הן בצה

האוצר נוהג בסחבת מתמשכת ביישום . ס"דים במשטרה ובשבקבוצות תיעדוף אירגוני בקרב הנג

עוד בטרם הבחירות לכנסת . ס"ל למשטרה ולשב"טבלת התמריצים ואישורם לתשלום לצה

ל שהתלה את הפעלת התמריצים לנגדים "נחתם הסכם בלתי חוקי בין נציגי האוצר לבין צה

ל לבין "ההצמדה בין צה ל בניתוק"ל וכן תשלום תוספת רה דירוג לקצונה ותיקה בצה"בצה

מונעת  33/החלטה זו העומדת בסתירה מוחלטת להחלטת הממשלה ש. ס"המשטרה והשב

יש לזכור כי עוד לפני   .ס"ל והן במשטרה ובשב"בשלב זה את הפעלת התמריצים הן בצה

ל "מספר שנים שונו והוחמרו כללי התגמול לבעלי השכלה אקדמאית מקרב הנגדים בצה

ס והמשטרה יפעל בנחישות למניעת "כי המשרד בשיתוף שב טוחיםבאנו   .ס"במשטרה ובשב

כרסום בהצמדת שכר השוטרים והסוהרים לשכר משרתי הקבע וכי ההתליה הבלתי חוקית 

  .ס תבוטל"המונעת יישום התמריצים הן למשרתי הקבע והן למשטרה ולשב

  

  :תביעת תוספת אי הקביעות
י שוטרים וסוהרים בהכוונת ובתמיכת "ה תביעה עכזכור הוגשה בהקשר זה לבית הדין לעבוד

, פ"איגוד הגמלאים ובתמיכת השר לבט, א"איפ, כלל האירגונים ובכלל זה נשות השוטרים

ר ומעלה "לנגדים מדרגת רס 7% –המדובר בתוספת שכרית בשיעור של כ   .ל והנציב"המפכ

 –צ "דרגת תנ, גות הבכירותבדר(  .גונדר –רב כלאי ועד דרגת ניצב  –ן "ולקצינים מדרגות רס

  ).1.5%תת גונדר ומעלה התוספת היא בשיעור של 

ל והתביעה "לדרגות השונות בצה 2009ודצמבר  2007מרץ , 2006ל מיוני "תוספת זו שולמה בצה

ל הן "היא לשלם תוספות אלה באופן רטרואקטיבי מהמועדים בהם שולמה התוספת בצה

  .ל"ביליהם גמלאי צהלפעילים בעלי הדרגות השונות והן למק

  

מ צפוי "ד לעבודה מצוי בעיצומו ולאחר שנישמעו חלק מהעדים ובכללם הח"דיון ההוכחות בביה

אני מעריך כי מאבק זה ישא בסופו של דבר פרי . המשך שמיעת העדים לחודש נובמבר הקרוב

  .לתועלת כלל הפעילים והגמלאים
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  :הסדר הפנסיה הצוברת
הגם שהסכם . הסכם הפנסיה הצוברת ביחס לשוטרים ולסוהריםלצערי עד היום לא נחתם 

  .2010כ בשנת "ולגבי גמלאי השב, 2009שכזה כבר נחתם ביחס למשרתי הקבע כבר בשנת 

  .ואילך 2004משנת ) ל"שלא ברצף מצה(המדובר בפנסיה העתידית של שוטרים וסוהרים שגוייסו 

ר לפורשים ממועד פרישתם ועד לגיל הסכם הפנסיה הצוברת אמור לכלול תשלום פנסיית גישו

כמוכן אמור להיות מועבר לקרן הפנסיה , מועד בו יחלו לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה בחרו, 67

משכורות חודשיות לשיפור הפנסיה הקיימת של הדור הבא  12 –של הפורשים סכום שווה ערך ל 

  .ס"של גמלאי המשטרה והשב

  

חתימת הסכם זה חרף מאמצים רבים המושקעים לצערי האוצר מגלה סחבת אופיינית גם ב

אם תימשך הסחבת של משרד האוצר יהיה . ס"המשטרה והשב, פ"בעניין על ידי המשרד לבט

מקום לדעתי להגשת עתירה כנגד משרד האוצר לערכאות משפטיות כדי לאלצם להפעיל הסדר 

  .זה

  

  :עדכון שכר הגמלאים
פ לבין משרד האוצר "המשטרה והמשרד לבט ,ס"טרם הושלם בחקיקה הסיכום בין נציגי השב

  .2008-2011לתשלום הפרשי ההצמדה המלאים המגיעים לגמלאים בגין השנים 

  

המדובר בהפרש שבין הפרשי ההצמדה המלאים לבין ההפרשים החלקיים שעוגנו  בחוק שירות 

  .ה על פני מספר שניםסומשולמים בשוטף בפרי) גמלאות(נה המדי

  

  .2013רי הועבר תקציב לצורך תמיכה ברווחת הגמלאים גם עבור שנת במסגרת הסיכום המקו

י הארגונים "הכספים אמורים להיות מחולקים השנה בהתאם לאמות מידה שמאושרות ע

  .ובאמצעות קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים הנערכים לכך) ס"המשטרה והשב(

  

  :שכר הפקדים
פקדים אלו , ) שנים בדרגת פקד 10מעל ( לאחרונה ניתן פסק דין בתביעתם של פקדים ותיקים

שהגישו תביעתם באמצעות ארגון נשות השוטרים טענו לקיפוח רב שנים ולאי תגמולם בשל 

ק ומאידך ביטלה "אילוצי המערכת המשטרתית  שמחד אין בה די תקנים לקידומם לדרגת רפ

  .את הסדר רב פקד גמיש שנהג לפני מספר שנים

וחו מההתנהלות בנושא שכרם של הפקדים הותיקים וחייב את ד לעבודה הביע מורת ר"ביה

פ ונציגיו לקיים דיון בועדת המעקב לבחינת אופן תיקון הפגיעה "האוצר ביחד עם המשרד לבט

ד לעבודה אף "ביה. בשכר הפקדים הוותיקים הגם שלא נתן צו אופרטיבי המחייב מתן תגמולים

  .טיזיכה את העותרים בהוצאות לטובתם בהליך המשפ

ס במאבקים מול "ד לעבודה יסייע למשטרה ולשב"אני תקווה כי המסר הברור שהעביר ביה

  .הכלאים הוותיקים/משרד האוצר למצוא את דרך התגמול הנאותה גם של  הפקדים

שנים ניתנו וניתנים  4כלאי של /יוזכר בהקשר זה כי לכלאים ופקדים בעלי ותק בשכר פקד

 .בכפוף למעבר השתלמות ייעודית שנקבעה לצורך כךמענקים וכן תוספת קבועה לשכר 
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  פעילות בסניפים

  ד"ראש השנה נגב תשע

, א במרחב נגב חגגו את תחילת השנה החדשה בארוע בו נטלו חלק הנהלת הסניף"גמלאי איפ

  א ישראל"חברי הסניף ויעקב טרנר נשיא איפ

  

  

  

  

  

  

  

  מוטי אסף:  צילום

  ש השנה גמלאי פתח תקווהרא

, גמלאים 130א פתח תקווה חגגו את השנה החדשה במסעדת טימין בהשתתפות "גמלאי איפ

אלכס זלקוביץ רכז , א"ל איפ"ערן ישראל מזכ' דר, א"יעקב טרנר נשיא איפ, א"חברי נשיאות איפ

נית נשיא עולמי סג –יהושע לויה רכז תרבות וגל שרון , קבלאן רכז גמלאים ואלמנות' כנג, נסיעות

ברכות דומות נאמרו , ר הסניף יגאל ברגמן בירך בשם הסניף"יו  .א ישראל"ורכזת ספורט באיפ

  .מפי חברי הנשיאות שכיבדו את הארוע

א המבוסס בשלב זה על מתנדבים "ארוע זה היה הראשון בו פעל צוות התקשורת החדש של איפ

  .ברגמןמקרב גמלאי סניף פתח תקווה ובניהולו של יגאל 
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  2013א ישראל לשנת "פרסים לזוכי תחרות הצילום של איפ

א ישראל ובני המשפחות של הזוכים חולקו הפרסים "בטקס חגיגי בו נטלו חלק חברי נשיאות איפ

  .2013לזוכים בתחרות הצילום לשנת 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  ג מאיר ונונו"פרס מפעל חיים לרנ

ג מאיר "ענק לרנפרס מפעל חיים בתחום הצילום הו

ל משטרת ישראל "וסמפכ א ישראל"י נשיא איפ"ונונו ע

בטקס השתתפו חברים רבים ובני  .ניצב ניסים מור

  .משפחתו של מאיר
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  א"זומבה במחוז ת

פנינית שיין גנון מובילה מזה כחודשיים סדרה , א ישראל"ח של איפ"ראש דסק נשים בצוות קש

 א"בין השאר נערכו ארועי זומבה במחוז ת, רות במחוזות משטרת ישראלשל אימוני זומבה לשוט

  .ובמחוז מרכז

  

  

  

  

  

  

  

  2013אולימפיאדת שוטרים וכבאים בבלפסט 

לארגון השוטרים הבינלאומי , אולימפיאדת השוטרים והכבאים בבלפסט הסתיימה בהצלחה גדולה

א "ופעילות מיוחדת של סניפי איפ משחקים, אירועים, ניתן מעמד מיוחד כולל מעורבות בטקסים

סגנית  –ק "רפ, ד גל שרון"נציגת הנשיאות העולמית בתחרויות הייתה עו.  של אנגליה ואירלנד

בכוונת הוועדה בראשה עומדת גל להציע בכנס העולמי הקרוב .  ראשונה לנשיא העולמי

שתהיה מבוססת על אולימפיאדה בינלאומית .  א"בקופנהגן קיום אולימפיאדת שוטרים חברי איפ

  .א מכל העולם"א וסניפי איפ"חברי איפ
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 א"תגובות מחברי איפ -ל "טיולים מאורגנים לחו

   טיול לקרואטיה סלובניה 

  ראשון לציון, אשר גרבוב

 

תרבויות , מהנים ומרתקים בהם נחשפנו למראות קסומים, היו אלה שבעה ימים בלתי נשכחים

מיצינו באופן מרבי את הזמן שעמד לרשותינו ואף , ות מיעוט הימיםלמר  .ורקעים היסטוריים

, טיול זה הגיע לסיומו המוצלח בעיקר תודות למדריך איתן קרן  .גלשנו מעבר לתוכנית המקורית

התגלתה בו גם (צורת הגשת החומר , במאגר הידע הבלתי נדלה  שלו, שבאישיותו המיוחדת

כל אלה היוו גורם מכריע ביצירת . ה ותכנון יעיל של הזמןמענה ענייני לכל שאל, )דמות של מחנך

הקבוצה הביעה את רצונה פה אחד שהנהלת   .ושביעות רצון בקרב הקבוצהה אווירה טובה ונינוח

ההנאה הרבה  .איתן קרן בטיולים העתידיים המתוכננים–את המדריך האיכותי" תאמץ"א "איפ

  .ת וטעם של עודמהטיול הטביעה בנו חותם של חוויה בלתי נשכח

  

   טיול לקרואטיה סלובניה 

 רחל גרינברג

לאחרונה השתתפתי יחד עם עמיתי 

, הגמלאים בטיול לסלובניה וקרואטיה

הטיול היה חוויה . א"י איפ"שאורגן ע

מענגת ומרחיבת אופקים ואני מוצאת 

  .לנכון לשתף אתכם בכך

הטיול היה מאורגן באופן מופתי החל 

, נים בארץמשלבי ההתארגנות הראשו

והמשיך במסע מרתק בהדרכתו מאירת 

העיניים והמחכימה של המדריך איתן קרן 

, שהעשיר אותנו בידע הרב שלו

קבוצת .  במקצועיותו ובניסיונו הרב

א "שוטרים בשרות וגמלאים חברי איפ

שהשתתפו בטיול היו גם הם נדבך חשבו 

למרות שלא הכרנו זה , מאוד בהצלחתו

נו מהר מאוד את זה לפני הטיול הפכ

נוצרו בנינו קשרים מרתקים וחברויות חדשות שאין ספק כי , לקבוצה מלוכדת ומגובשת ביותר

מסלול הטיול היה מתוכנן היטב וכלל מסע בין מראות מרגשים ועוצרי . ימשכו מעבר לשבוע הטיול

ים בתי המלון בהם התארחנו היו איכותי. נהרות ויערות, נשימה של טבע ירוק משופע באגמים

א יכלו לצרף בני משפחה ואנשים "הטיול הזה שבו חברי איפ.  והצטיינו ברמת שרות גבוהה

ומן הראוי שהצלחת הטיול תהיה , התקיים במתכונת  הזו בפעם הראשונה, שאינם חברי הארגון

  .סנונית ראשונה שתבשר על טיולים נוספים מהסוג הזה

היוזמה הברוכה של הטיולים מאורגנים  א בשמי ובשם חברי לקבוצה על"ברצוני להודות לאיפ

השטיח "כמו כן אני רוצה להביע את תודתי והערכתי הרבה לחברת .  למען גמלאי המשטרה

שניהלה וארגנה את הטיול הזה במקצועיות רבה שתרמה להצלחתו והנאה הרבה " המעופף

  .ששאבנו ממנו
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   טיול לקרואטיה סלובניה 

  אליעז רוחמה ודוד

 

הטיול היה .  א"יצאנו פעם ראשונה לקרואטיה וסלובניה טיול מאורגן מטעם איפ 22.08.13 -ב

רמת , מאורגן למופת וההשקעה הרבה להצלחת הטיול ניכרת בין היתר במסלול הטיול, מהנה

ולרכז . א"כל התודות והפרגונים על כך מגיעות לארגון איפ.  'וכוטיול למדריך בחירת ה, המלון

  .על עבודתו ההתנדבותית והעשייה הברוכההנסיעות אלכס זלקוביץ 

   

  פראג וינה בודפשט טיול ל

  שרה ברעדמ

 

היה , ולליאת,למר זליקוביץ , ל"ותכנון של הטיול הנ. בארגון, הריני להודות לכל מי שלקח חלק

פשוט אין , וכמובן המדריך המצוין והמעולה חזקי חריט, קבוצה נהדרת, טיול מהנה ומעניין ביותר

  .הדברים כאל

  !תודה על הכלו כל הכבוד ,המשיכו כך

  !וגמר חתימה טובה, בברכת שנה טובה

  

  טיול שומרי מסורת לרומניה

 ר סניף גמלאי ראשון לציון"יו, שלום שמעון

  

י חברת אשת טורס "לילות ע 6, ימים 7 -נקבע טיול לשומרי מסורת לרומניה ל 13.8.13בתאריך 

א ורכז "ל איפ"י מנכ"זוגות ולכן נתבקשתי ע 6סך הכל עד לשבוע לפני הטיול נרשמו ב  .א"ואיפ

זוגות  13לקחתי על עצמי ותוך שבוע ארגנתי עוד   .הנסיעות לעזור ולהוציא את הטיול לפועל

היה מאורגן ומגובש ועמדנו בציפיות ' ועד ת' ברצוני לציין שהטיול מא  .איש 45 - כ ל"והגענו בסה

בעל ידע רב ואיש שיזם ועשה לנו , ת טורס היה מעולההמדריך אודי שרעבי מאש  .מכל הבחינות

התנהגות , הרוח של כל המטיילים הייתה חיובית  .הרבה דברים שמדריכים אחרים לא עושים

ללילך מאשת טורס , א"לליאת מאיפ, א דוד אילוז"ל איפ"למנכ, יישר כוח לכולם .מעולה של כולם

  .ולכל המטיילים
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  תרבות
   

  א בשפיים"יף למשפחות חברי איפיום כ

רכז תרבות הוביל סדרה של ימי כיף , יהושע לויה

א ובני המשפחה בפארקים ואתרי "לחברי איפ

  .נופש

  .רוע האחרון שנערך בשפייםיבצילום הא

  

  

  

  

  

  א ישראל"צוות תיעוד איפ

וות בראש הצ.  א סניף פתח תקווה"הוקם צוות תיעוד המבוסס על מתנדבים מקרב גמלאי איפ

הצוות עובר הכשרה במדיה תקשורת .  א פתח תקווה"ר סניף גמלאי איפ"יו, עומד יגאל ברגמן

עם הזמן יצטרפו לצוות חברים .  בפתח תקווה ובמהלך החודש האחרון קיבל ארבע הכשרות

הצוות כבר הפיק את שתי הכתבות הראשונות ותוכלו לצפות בהם בקישורי  .נוספים מכל הארץ

בין השאר הצוות הפיק ברכה לשנה החדשה והכין כתבה על טקס .  בגליון זה סרטים המופיעים
  . ראש השנה שנערך בסניף

  .א פתח תקווה"ר סניף גמלאי איפ"יו, כל המעוניין להצטרף לצוות מוזמן להתקשר ליגאל ברגמן 
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  של גמלאי המשטרה ביבנה" ספורט בשטח"קבוצת 
  

  גדי מנקין

  

הוקמה קבוצת ספורט במועדון גמלאי המשטרה ביבנה ביוזמתו של גדי מנקין סגן לפני כשנתיים 

י "ומופעלת ע, הפעילות מתקיימת מידי יום חמישי בשעות הבוקר המוקדמות  .מנהל המועדון

י איגוד "בוגרת וינגייט ומאושרת ע –אורלי חזן שהינה מאמנת כושר גופני ובריאות ' הגב

, מגרשי הספורט(ת הוא בכך שהיא מתבצעת בשטחי העיר יבנה ייחודה של הפעילו . הגמלאים

ופעילות ) הליכה בעיקר(ומשלבת בתוכה פעילות אירובית ) מגדל המים העירוני וברחבי העיר

  ).שילוב של ציוד ואביזרים ומכשירי כושר בשטח( אנאירובית 

  

, א"מועדון במימון  איפכדורים ומזרנים נרכשו לטובת ה,דלגיות , לרבות גומיות –אביזרי הספורט 

  . אשר מסייעים ומייעלים בגיוון השיעורים ושיפור היכולות הספורטיביות של כל אחד מהמשתתפים

א שסייע "רכז התרבות של איפ–יהושוע לויה, דאילוז דו-א"ל איפ"מנככאן המקום להודות ל

ולאדי בן שושן א שתמכה ברכישת הציוד "לשרון גל רכזת ספורט איפ, פשר את רכישת הציודיוא

  . מנהל המועדון שתומך ועוזר בכל פעילות ברוכה במועדון

  

הידע הרב בתחום , מקצועיותה, כמו כן חשוב לציין ולהודות למאמנת אורלי חזן על חריצותה

התזונה והכושר הגופני שבהחלט תורמים לגיבוש הקבוצה ולנוכחות מלאה של המשתתפים 

ויכולתה , נכונותה להקנות את הידע המקצועי,ובית גישתה החי. במהלך המפגשים השבועיים

התקשורתית הגבוהה המיוחדת לגמלאי המשטרה נתנה את אותותיה ובשילוב עם הציוד הנלווה 

  .גמלאי המשטרה המשתתפים בקבוצה חשים שיפור רב בבריאות ובאורח החיים שלהם

  

שך הפעילות העניפה תורמים להמ, שיתוף הפעולה בין כל הגורמים שצוינו לעיל, ללא ספק

 120תורחב ותימשך עד , וכולנו תקווה כי פעילות זו תועצם, במועדון גמלאי המשטרה ביבנה

  .שנה לרווחת הגמלאים
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  השוטר במקרא
  

מופיע במספר רב של פסוקים המגדירים את תפקידו של השוטר בחיי העם  אהשוטר במקר

על ) פרעה(וטרים כאחראים בפני המלכות בפעם הראשונה מתגלים הש  .בתקופת המקרא

ואחראים על מכסות העבודה שהוטלו על בני . ביצוע עבודות הפרך שהוטלו על בני ישראל

נופל על ) פרעה(כאשר בני ישראל לא עומדים במכסת העבודה הכעס של המלכות   .ישראל

לו את אשר עשתה  והם פונים למשה ומספרים". ויכו שוטרי בני ישראל"השוטרים והפסוק מציין 

שהיו כופתים רצועה ובמצעים הוראות "י "בפירוש של שוטר במקרא כותב רש  .להם המכלות

אנו למדים " שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך" פרשת שופטים מתחילה בפסוק   ".בית דין

על פי המדרש המילה   .והיו מבצעים את פסקי הדין שלהם, שהשוטרים נסמכו לשופטים

הפה , האוזניים, פיע השוטר הפנימי שאחראי על השערים בגוף האדם שהם העינייםבשעריך מו

התורה מצווה לשים בשערים האלה שוטר פנימי שישגיח ויזהיר מפני אי קיום מצוות . והאף

כל . כל דיבור של הוצאת לשון הרע. י התורה"להיזהר מפני מאכלים אסורים עפ-לפה  .התורה

כול דיבור . אמת כשהתורה מפקידה על אמירת האמת מאודדיבור שאינו קשור לאמירת ה

" הפסוק שמופיע בתורה  -לעיניים  ".עדים יקום דבר 2על פי "ש כשכתוב "שקשור לעדות בבימ

ולכל דבר , וזאת מצווה שקשורה ללבוש" לא תתורו אחרי עינכם אשר אתם זונים אחריהם

נעשה " ת עשרת הדברות בקול ואמרו האזהרה האוזניים ששמעו א -לאוזניים  .שקשור לצניעות

יכול לבוא לידי ביטוי בתלונות בני ישראל למשה זכרנו את ריח התבשיל שעולה  -לאף  ".ונשמע

  .קישואים ואבטיחים, מסיר הבשר במצריים

  

  
  

  א ישראל"סרטים על פעילות איפקישורי 

http://youtu.be/w7ycpnmgpSk  א ישראל"צוות התקשורת של איפ
 

  ת''גמלאי פ -  שנה טובה

  
http://youtu.be/oDXs9VT0yjI

 

 rN6OGqS0-http://youtu.be/xQ  חים ברומניה"ביקור פורום רמ
 

 http://youtu.be/Rs6X47KEP8Y  סולו איטליה'אומית בגמפגש הוועדה החברתית הבינל
 

  א מישראל"חברי איפ 400השנה ביקרו במלטה מעל 

  
http://youtu.be/Cr1b_zenC2c 

  שנה טובה

  
http://youtu.be/uBD8XIUpqwQ 
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א צועד עם הקידמה והחליט לשים בפניו כיעד איסוף בנק מיילים של מרבית חברי "מנגנון איפ

העברת מידע שוטף בזמן ול יסכון בהוצאות דיוור ושעות עבודההארגון וזאת על מנת להביא לח

  .אמת לכל חברי הארגון

 

א לשתף פעולה ולהעביר לנו את כתובת הדואר "ברי איפלצורך כך אנו מבקשים מכל ח

  .האלקטרוני שברשותם לצורך העברת מידע ומגזינים

  

הכוללים עדכונים על פעילויות  SMSעדכון מספר טלפון נייד לצורך שליחת הודעות , כמו כן

  .א ומבצעים"איפ

  

  :ל בדרכים הבאות"ניתן להעביר את הפרטים הנ

 "צור קשר"תחת  israel.org.il-www.ipaא שכתובתו "אתר איפ

  .ז.בציון שם מלא ומספר ת israel.org.il-info@ipa באמצעות מייל
  

  

  

  :כתובתנו

  6816522יפו  ,37שארית ישראל   

  6108302אביב -תל 8446. ד.ת

  03-6833174:  רב קווי' טל

  03-6833442: פקס
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