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פעילות ב נמשיךאנו מאחלים בשנה הקרובה ש
א "ה באיפיבכל תחומי העשי פורייה ומועילה, עשירה

יטיבו באופן ה כי יל עם אמונה ותקוו"בארץ ובחו
  .רווחתם של חברי הארגוןמשמעותי את 
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  א"ל איפ"מנכ ,דוד אילוז
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   2014יעדים ומשימות לשנת 
   )'בדימ(ניצב - רב –טרנר יעקב , א"נשיא איפ

  

  

הייתה אחת  2013ברצוני לציין ששנת , 2014א לשנת "ת יעדי איפלפני שאציג א

הבולט ביותר הוא שינוי .  א"פעילויות איפלהשנים המוצלחות בכל הקשור 
.  ל בסבסוד משמעותי"ילופי המשלחות והוצאת טיולים מאורגנים לחוחפיסה של הת

ל ללא "א ובנות זוגם לחו"חברי איפ 1000שינוי זה הביא לתגובות חיוביות והוצאת כמות של מעל 
דבר שגרם ,  איש שיצאו בשנים קודמות במסגרת המשלחות 80-100הגרלה ביחס לכמות של 

שינוי זה זכה לתמיכה גדולה ופרגון מצד .  לכעס רב והתמרמרות מצד החברים שלא זכו לצאת
ות גם במסגרת הפעיל .ל"א בכל הקשור לחו"החברים והוגדר כהצלחה רבה בשינוי תדמית איפ

גמלאים ובנות זוגם לנופשונים בארץ  1000 -הוצאנו כ -בתיירות פנים הייתה הצלחה גדולה מאוד 

  .ותחום זה זכה לשביעות רצון רבה ועל כך קיבלנו מכתבי תודה רבים על איכות הנופשונים
  

  

  נסיעות וקשרי חוץ
סיעות ובגיבוי שנה זו הייתה אחת השנים הפוריות בתחום הנסיעות בפעילות יזומה של רכז הנ

א ישראל הוא "סניף איפ, בתחום קשרי החוץ  .א שביצע למעשה את הפעילות בשטח"מנגנון איפ
אנו נמשיך .  המדינות החברות באירגון 64אחד מהסניפים המובילים והייחודיים בעשייה מכל 

א ישראל לסניפים בעולם תוך כדי חילופי קבוצות "בחיפוש מתמיד להידוק הקשרים בין איפ
ת לארץ במסגרת ההדדיות ובמתכונת הטיולים המאורגנים במימון עצמי של הקבוצות המגיעו

' א וסגניהם לביקור בארץ למס"במסגרת זו נמשיך להזמין את נשיאי איפ. ל"והקבוצות שיוצאות לחו
להוצאת קבוצות   ימים ובאמצעות ביקורים אלה נהדק את הקשר ונפתח את הבסיס לפעילות

נמשיך , כמו כן.  ים לאותם המדינות תוך שילוב טיול מאורגן וזיקה לסניף המקומילטיולים מאורגנ

כנסי נוער וועדות בינלאומיות על מנת לשמור את מקומנו כסניף המוביל , להיות מיוצגים בסמינרים
חברי נשיאות ובעלי תפקידים בכירים במשטרת , ר הסניפים"בפעילויות הבינלאומיות תוך שילוב יו

  . מינרים מקצועיים משטרתייםישראל בס
  

  

  תרבות ואתר ההטבות
נשפים ואירועים בתחנות ובסניפים בסיוע רכז , תחום התרבות נתן ביטוי הולם לאירועי המשפחה

לייעל ולתת ביטוי לעוצמה , סניפים כדי לחסוך' התרבות ובכוונתו לקיים אירועים בשילוב מס
הן , אתר ההטבות: ולשביעות רצון רבה הוא תחום נוסף שזכה להערכה  .א"האירגונית של איפ

גם השנה נמשיך לפתח תחום .  בנגישות בהזמנת המוצרים ואיכותם וכן בעלויות השוות לכל נפש
  .זה יחד עם שאר התחומים

  

  ל"רגל לזכר יעקב שובל ז - טורניר קט 
.  ל"ובל זיעקב ש, א לשעבר"רגל לזכרו של סגן נשיא איפ –קיימנו טורניר קט  13/2/14בתאריך 

א לקבוצה מסגל הפיקוד הבכיר של "בטורניר זה קיימנו גם משחק ראווה בין קבוצת הפועל ת

ל וסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל "אירוע זה היה במעמד המפכ.  ס"משטרת ישראל ושב
  .א ישראל"ל ונשיאות איפ"כמו כן במעמד משפחתו של יעקב שובל ז, ס"ושב

ה הן ביוזמה והן באירגון ועל כך תודתי לרכזת הספורט ולכל האנשים אירוע זה זכה להערכה רב
  .שסייעו באירגון אירוע מורכב זה

  

  אסיפת פעילים
ושם דגש ה .עבודההתכניות כן אושרו ו 2014תקציב  אושר, 18.3.14- שנערכה באסיפת פעילים ב

ילות בצורה ר הסניפים לנהל את הפע"על חלוקת התקציב ברמת הסניף תוך מתן עצמאות ליו
  .  הסוהרים והגמלאים החברים באירגון, נבונה ומושכלת כדי למנף את הפעילות לרווחת השוטרים
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  2014בחירות 
א ובהשתתפות כל חברי "לקראת אוגוסט השנה תינתן אות הפתיחה לקיום בחירות בכל סניפי איפ

והלות בצורה מודרנית הבחירות מנ.  א מכל הארץ לבחור את נציגיהם בסניפים ובנשיאות"איפ
קריטריונים והנחיות יועברו בדיוור ישיר לכל החברים לביתם ותינתן הזכות הדמוקרטית .  ומתקדמת

שחבריה , תהליך זה מתנהל בפיקוח של וועדת בחירות חיצונית.  לכל אחד לבחור את נבחריו
  .וראש וועדה שיאושר על ידי הנשיאות ורשם העמותות, אינם חברים באירגון

  

  פרוייקט גיוס
 30,000 -בשנת העבודה הנוכחית נשים לפנינו משימה חשובה להגדיל את כמות חברי האירגון לכ

קי בריי להוביל פרוייקט זה ליישומו בשיתוף פעילים וחברי 'ג' חברים ולצורך כך מונה תת ניצב בגימ

  .נשיאות
  

  תקשורת ומאגר מיילים
מיילים : כגון, מתקדמיםתקשורת א באמצעים "יפגם השנה שמנו כיעד משימה חשובה לשווק את א

השאיפה היא להגיע למאגר של מקסימום מיילים .  להעברת מידע שוטף לחברים בזמן אמת SMS-ו
חברים  22,500מיילים מתוך  8,000 -נכון להיום הצלחנו במבצע מיוחד לאסוף כ.  של חברי האירגון

ברת המידע באופן שוטף ויעיל בעלות נמוכה הע: משמעויות והן' לפרוייקט זה יש מס. באירגון

 .וחסכון בכסף שיופנה לפעילויות אחרות באירגון
  

  ס"שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ושב
שיתוף פעולה זה .  א הוא קשר ההולך ומתחזק"ס לאיפ"הקשר בין משטרת ישראל ושב, לשמחתי

כגוף שתומך במשטרת ישראל א ואנו זוכים להכרה חיובית "מורגש מיום ליום בכל פעילויות איפ
אנו זוכים לפניות רבות מצד הפיקוד לסיוע בפעילויות .  ס בכל תחומי העשייה הקיימים באירגון"ושב

, מ"הסיוע נבחן באמצעות וועדת בלת.  סיוע רווחה ופעילויות ברמה מרחבית מחוזית, ספורט
במגבלות תקציב  הנבחנות כל אחת לגופה בצורה אחראית ומדודה תוך התחשבות ,יבראשות

אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך ולפתח את קשרי העבודה והגומלין לטובת כל הנוגעים  .א"איפ
  .בדבר

  

  דת ומורשת
  . א ישראל חברים רבים המשתייכים למגזר הדתי מכל העדות"בסניף איפ

אנו עושים הכל על מנת לתת ביטוי הולם לפעילויות עם אופי , בניצוחו של הרב אשר מלמד
  .אים לכל הדתות  וזאת במסגרת חלוקת עוגת התקציב השוויונית וההוגנת לכל המגזריםהמת

  

  אירגון מערך הסניפים
ר סניפים בעלי מודעות להתנדבות "יושם גם דגש על ארגון מערך הסניפים והצבת יו 2014בשנת 

  .תםא בסניפים לשמור על זכויות החברים לרווח"ויכולת ארגונית כדי למנף את פעילות איפ

  
א "חברי הנשיאות ומנגנון איפ, ר הסניפים"יו, א"ברצוני לאחל לחברי איפ, לסיכום דבריי

  .א ישראל"שנה של רעות ושיתוף פעולה לטובת כלל החברים בסניף איפ, שנה מוצלחת
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  דבר העורך
  )'בגימ(תת גונדר , ד חיים שמולביץ"עו

  
כמו גם בפעילות , ון בארץ ובעולםהייתה שנה מוצלחת בפעילות הארג 2013שנת 

זה מכיל סיכומים של הרכזים השונים בתחומי עשייתם ולאור  בטאון  .התקשורתית
  .לבתי החברים ישלח בדיוור ישירהוחלט כי  הבטאוןגודלו של 

  
למגזין , זה הינו אחד ממגוון אמצעי התקשורת בארגון וזאת בנוסף למגזין האלקטרוני בטאון
טיוב וכן נחבור לרשתות חברתיות נוספות -השנה אנו נשיק גם ערוץ יו. ייסבוקולדף הפ, הווידאו

תודתי לחברי ועדת . תוך יצירת אינטראקטיביות בין התקשורת הכתובה לתקשורת המצולמת
  .ומר דוד אילוז, קבלאן' כנג, יהושע לויה, ניהם ישראל ערןיהתקשורת וב

  
  .ושא השכר והגמלאותתוכלו למצוא כתבה ובה עדכונים בנ מגזיןכבכל 

תוספת אי (אני תקווה שבמהלך שנה זו יזכו הפעילים והגמלאים לתוספת שכר משמעותית 
  .עליה אנו נאבקים בבית הדין לעבודה) הקביעות

  

ל במסגרת הטיולים המאורגנים ובמסגרת זו יצאו "השנה חל גידול רב המספר היוצאים לחו
תודתי לאלכס . חברים 2000הוא להוצאת כ  2014חברים כאשר התכנון לשנת  1300למעלה מ 

 1000קרוב ל , חברים הוצאו גם לנופשונים בארץ  .זליקוביץ על פעילותו הברוכה בתחום זה
סיכומים מפורטים בתחום זה תוכלו  .חברים וגם בהקשר זה המגמה הינה להרחיב הפעילות

  .בטאוןלמצוא ב

  
וגם על כך . ועים רבים לפעילים ולגמלאיםהייתה גם מוצלחת בתחום התרבות עם איר 2013שנת 

  .תודתי לרכז התרבות מר יהושע לויה על הפעילות. בבטאוןסקירה 
  .תחום בו סניף ישראל מוביל בעולם, סקירה גם על אירועי הספורט בבטאון

במהלך הכנס הוענקה מדלית זהב . התקיים בשנה החולפת בקופנהגן א"איפהקונגרס העולמי של 
  .א ישראל"של איפ לאתר האינטרנט

  

, גל שרון, כידוע לסניף ישראל נציגה בנשיאות העולמית. הקונגרס העולמי יערך השנה בגרמניה
ידוע לי מה רבה העשייה , כמי שכיהן בעבר בתפקיד זה. המכהנת כסגנית ראשונה לנשיא העולמי

  .הנדרשת וההשקעה ואני מאחל לה המשך הצלחה בתפקיד
  

ועים בסניפים השונים וכן מידע על מבצעים שונים לרווחת החברים סקירה גם של האיר בבטאון

  .ובני המשפחה
  

ס "ס כולל הרה ארגון שבוצע בסניפי השב"סקירה גם על הפעילות בקרב החברים מהשב בבטאון
  .תת גונדר אילן בורדה, ס"תחת אחריות רכז שב

ברים שטרם העבירו עדיין חסרים לנו כתובות מייל של חברים רבים ואנו מבקשים מאותם ח
, או דרך האתר א"איפניתן להעביר את כתובת המייל למזכירות . כתובת מייל לעשות זאת

israel.org.il-www.ipa .  

חלק מהאירועים מבוצע תוך שיתוף פעולה עם איגוד הגמלאים ועל כך תודתי הן לרכז הגמלאים 
  .ל האיגוד מר חיים שרעבי"ר האיגוד מר דוד עטר ומנכ"וכן ליו, קבלאן' כנג, א"באיפ

  
שפעל , ל"א ישראל יעקב שובל ז"נפטר סגן נשיא איפ, השנה הלכו לעולמם שני פעילים מרכזיים

ובימיו האחרונים ועל אף מחלתו ניהל וארגן בצורה מופתית את הקונגרס , רבות למען הארגון
-בת/ר סניף גמלאי חולון"יו, ל"וכן נפטר לאחרונה ישראל שי ז. תא שנערך באיל"העולמי של איפ

  .ים שהיה פעיל עד יומו האחרון על אף גילו המופלג

ובמיוחד , זה בבטאוןתודתי לכלל הרכזים בנשיאות על העשייה הרבה והמגוונת הבאה לכלל ביטוי 
  .ל מר דוד אילוז"א בראשות המנכ"פילמנגנון א
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  שכר וגמלאות
  )'בגימ(תת גונדר , חיים שמולביץד "עו
  

  פעילים  - תמריצים לנגדים ודרגת שכר נוספת לקצינים
 33/זאת בהתאם להחלטת הממשלה ש, ל"כידוע שכר הפעילים צמוד לשכר משרתי הקבע בצה

  .תוך ניסיונות לשנות את ההחלטה או לצמצמה, ממנה מנסה משרד האוצר במשך שנים להתנער
  

שכן משרד האוצר התנה , ס"תכנית התמריצים לנגדי המשטרה והשבבשל מצב זה טרם קודמה 
  .ס ממשרתי הקבע"את ביצועה בהתנתקות מעשית של המשרתים במשטרה ובשב

  

כולל מתן דרגת שכר נוספת , ל ובו התניה שהתוספות"משרד האוצר חתם על הסכם עם צה
  .כר השוטרים והסוהריםל בתנאי שיחול ניתוק בין שכר משרתי הקבע לש"יינתנו בצה, לקצינים

  
  .ס עומדים בפרץ ולא מאפשרים ניתוק כאמור"המשטרה והשב, לשמחתי גורמי המשרד

  
ומתן דרגת שכר נוספת , לכן בשלב זה קיים מבוי סתום בכל הנוגע לתשלום התמריצים לנגדים

  .ס"במשטרה ובשב, ל"לקצינים בצה

  
  

  פעילים וגמלאים - תוספת אי הקביעות
דת בבית הדין לעבודה תביעתנו לתשלום תוספת שכרית שניתנה כמעט לכלל כזכור תלויה ועומ

לבעלי הדרגות  1.5%ובשיעור של , למרבית המשרתים 7%משרתי הקבע בשיעור של קרוב ל 
  .הבכירות

  
פ הצהרת בית הדין פסק "וע 30.6.2014סיום שלב שמיעת ההוכחות בבית הדין לעבודה קבוע ליום 

  .2014דהיינו בחודש ספטמבר , אחר פגרת בתי המשפטהדין צפוי להינתן מיד ל

  
בינתיים ניתן בבית הדין האזורי לעבודה פסק דין חשוב ביותר שקבע בהתייחס לגמלאי המוסד 

תוך שנדחו כל טענות משרד האוצר לפיהן ההבדל , כ כי הינם זכאים לתשלום תוספת זו"והשב
מאפשר בידול ) ס"המשטרה והשב, כ"השב, ובכללם המוסד(ל לארגונים האחרים "כביכול בין צה

ל "כ והמוסד וזאת כאשר התוספת שולמה גם לכל גמלאי צה"ואי תשלום התוספות לגמלאי השב
  ".היעדר ביטחון תעסוקתי"ללא קשר למה שהוגדר כ 

  

אני צופה כי פסק דין חשוב זה יסיע רבות גם לפעילים ולגמלאים שלנו בתביעה המתקרבת 
  .לסיומה

  

  ם שכר הגמלאי
שולמו בתחילת חודש , בהתאם לתיקון החקיקה והסיכומים בדבר הצמדת שכר הגמלאים למדד

וכן עודכנה הגמלה , ותק שלווכל אחד לפי ה, פברואר הפרשים שונים לגמלאים בגין הצמדות עבר

  .בשיעור עלית המדד בשנה החולפת
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http://youtu.be/FCik9MNzVxI   סיכום שנה.  

PRdeZwLO70-http://youtu.be/  1' מגזין ווידאו מס.  

http://youtu.be/_KfvWtjjAiI     2' מגזין הווידיאו מס.  
  

 .א"תוכניות הטלוויזיה ניתנות לצפייה בפייסבוק ובאתר איפ

  98במקביל יפורסמו מועדי שידור בערוץ 

  

  

  

  הקרובה סיכום שנה ותוכנית לשנה -תקשורת 
  רכז תקשורת, )'בגימ(תת גונדר , ד חיים שמולביץ"עו

  
התאפיינה בשיפור ושדרוג כלי התקשורת בארגון לצורך הובלת שינוי מהותי בתדמית  2013שנת 

ח העשייה והן בהצגתו הכללית של הארגון והן בשיקוף כ, הארגון בפני חבריו בארץ ובעולם
  .בארגון

  

  שדרוג אתר האינטרנט 
  .העולמית א"איפטרנט שודרג והוא אף זכה בפרס בינלאומי מטעם נשיאות אתר האינ

בוצע עיצוב וחלוקה נכונה של התכנים כך שישקפו בצורה נכונה את התדמית המקצועית של 

וכן הוספו באנרים אישיים גדולים וברורים על מנת שהמידע יוצג באתר באופן שישקף את , הארגון
 א"איפי מנגנון "עיקר העשייה בתחום זה יבוצע ע  .השוניםהעשייה בחלוקה לתחומי העשייה 

  .ותודתי להם על כך

  

  דף פייסבוק
כולל תמונות וזאת  א"איפדף הפייסבוק נועד לעדכן באופן שוטף על כל הפעילויות והאירועים ב

י "בשנה החולפת בוצעה הפעילות בעניין זה ע  .בדגש על הפעילות בסניפים והפעילות הארצית

השנה בכוונתי לנהל פעילות זו בשיתוף ועדת התקשרות של . אל ותודתי לו על כךערן ישר
  .הארגון

  

  מגזין אלקטרוני 
הפרסום במגזינים   .המגזינים האלקטרונים מופצים לחברים במתכונת חודשית או דו חודשית

. האלקטרונים הביא הן לחיסכון בהוצאה הכספית והן תרם להעברת המידע בצורה שוטפת

למגזין האלקטרוני שולבו   .ם בשנה הופק מגזין בדיוור ישיר וזאת לחברים שאין להם מייליםפעמיי
  .קטעי וידאו אינטראקטיביים ולינקים המקשרים למקורות מידע ואמצעי תשלום

  

  מגזין וידאו   
גם מגזין וידאו הכולל כתבות שטח ואולפן  א"איפהוספנו למערך התקשורת וההסברה ב

באתר , )98ערוץ (המגזין זמין לצפייה בערוץ המקומי   .עים ולחדשות הארגונייםהמתייחסות לאירו
  .י מתנדבי הארגון הפועלים תחת צוות התקשורת"המגזין הוקם ומופעל ע  .טיוב-האינטרנט וביו

  .תודתי למתנדבים אלו המשקיעים מזמנם ומרצם להצלחת המגזין
  

  טיוב- ערוץ יו
וץ ער, השנה נוסיף ערוץ תקשורת חדש

שיכלול את כל התכנים , טיוב-יו
המצולמים ויאפשר לקהל בארץ ובעולם 

לצפות בתכנים בכל זמן נתון ובכל 
  .מקום בו יש זמינות של רשת

  

  חיבור לרשתות חברתיות נוספות
כך שנחבור לרשתות חברתיות נוספת כגון  א"איפבכוונתי לקדם עוד יותר את תחום התקשורת ב

דרך זאת תתחבר לעידן   .וזאת כמובן בכפיפות לצורכי המערכת 'אינסטגרם וכו, גוגל פלוס
אשר כולל חיבור של כל אפיקי התקשורת ויצירת אינטראקטיביות בין , מדיה- החדש של הניו

א ולחברי ועדת התקשורת "תודתי למנגנון איפ  .התקשרות הכתובה לתקשורת המצולמת
  .הפעילים בתחוםהמסייעים לי בפעילות בתחום זה וכן למתנדבים הרבים 
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  א"חדשות איפ
  אילוז דוד, א"ל איפ"מנכ

  
אופיינה בעשייה מבורכת ומוצלחת בכל היעדים שהארגון העמיד  2013שנת 

אין  ספק ששנה זו סימלה שינוי בפעילות של הארגון .  בפניו בתכנון השנתי

נה הש  .וזאת רואים במספר החברים המשתתפים באירועים ברמה הארצית
טיולים , התרבות, הספורט: קיימנו מגוון פעילויות ברמה הארצית בתחומי

נופשונים וטיולים חד יומיים בארץ וטיפול במערך הסניפים , ל"מאורגנים לחו
  .והגמלאים

  
הוכנה תוכנית עבודה מסודרת ומגוונת ואני שמח שבסיכומה של הפעילות אנו יכולים  2013לשנת 

כאשר גולת הכותרת הייתה הוצאת קבוצות לטיולים , בוצעו בהצלחה לציין שכל היעדים שתוכננו

השנה יתווספו עוד .  ללא הגרלה וכולל בנות זוג, מעלות הטיול 10%ל בסבסוד של "מאורגנים לחו
מחוזיות וברמת , בתחום התרבות נעשו פעילויות ארציות  .ר הסניפים"י ביקוש יו"יעדים חדשים עפ

דבר אשר השפיע באופן משמעותי על הקשר בין חברי  ,יום הגמלאי ,ימי אישה: כגון, הסניפים
א היה אחד התחומים החשובים שחיבר "תחום הספורט באיפ  .א ובני משפחותיהם לארגון"איפ

א עם משטרת ישראל כגוף שנתן כיסוי הן בהקצאת אמצעים והן בארגון ימי ספורט "את איפ

שבמקום הראשון זכתה , ל"ו של שובל יעקב זלזכר ס כולל טורניר ברמה המחוזית"י ובשב"במ
 שתשתתף י"נבחרת מחוז שבמקום השני זכתה ל ו"לחו שיוצאת בחרת מחוז ירושליםנ

, חלוקת עוגת התקציבשוויוני ב גם השנה קיבל תקציב, מגזר הגמלאים  .ספורטיאדה באילתב
, תחום המורשתב  .דבר שאיפשר הוצאת סניפי גמלאים לימי ספורט ובריאות מתקציב הספורט

א הוציא קבוצות רבות לסיורי מורשת וקברות צדיקים ביוזמת הרב אשר מלמד רכז דת רווחה "איפ
א שומרי מסורת וזכה להערכה רבה מצד "תחום זה נתן ביטוי גם לחברי איפ. ומורשת

ים באופן מאוזן לאחר בדיקה יסודית של וועדת הרווחה מענקחולקו בתחום הרווחה   .המשתתפים

א אשר ענו על הקריטריונים "קוחו של מבקר הארגון והוקצה סכום מכובד מאוד לחברי איפבפי
  .לקבלת סיוע רווחה ולמחלות חשוכות מרפא

  

  שי שנתי
ישנם מקרים רבים .  לרשותם טרם נוצלו יתרות השי השנתי העומדותלידיעתכם ישנם חברים ש

א שלא "מומלץ לכל חברי איפ  .שנים וכספם נשמרשבהם חברים לא ניצלו את זכאותם מספר 

חבר שהכרטיס ברשותו ומעולם  ,שברשותם" א קארד"איפ"ניצלו את השי לבצע בדיקה בכרטיס 
  .עליו להפעיל את הכרטיס ,לא השתמש בו

  

     :בדיקת יתרה

  .בדיקת יתרה> - שי שנתי > - א "או באמצעות אתר איפ, 03-6177808: בטלפון
  

   :הפעלת הכרטיס
  .א קראד"הפעלת כרטיס איפ> - שי שנתי > - א "או באמצעות אתר איפ, 03-6066229: בטלפון

  
על , 03-6833442: מתבקש לשלוח לנו פנייה במייל או בפקס" א קארד"איפ"חבר שאין לו כרטיס 

  .מנת שנשלח לו כרטיס חלופי

  

  לסיכום
בכל  אנו עושים מאמצעים לא מעטים על מנת להציג את הפעילות בשקיפות תוך בקרה ורגישות

הקשור להוצאות הכספיות של הארגון ואנו יכולים להעיד על כך שהמאזנים הכספיים חיוביים 

  .דבר המעיד על חוסנו של הארגון ותכנון נאות של ההוצאות, והארגון לא נמצא בגירעונות
תמצית הפעילויות המפורטות מצביעות על הצלחה בעשייה בשנה זו אשר באה לידי ביטוי במאמץ 

  .עה רבה של הרכזים בנשיאותרב ובהשק
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  ים - בת/ר סניף גמלאי חולון"יו, ל "ז, ישראל שי- האיש והעשייה
  אילוז דוד , א"ל איפ"מנכ:  כתב וראיין

  

בת ים כשבוע וחצי אחרי /ר סניף גמלאי חולון"יו, לצערנו שי ישראל

לא עמד בסבל והחזיר את נשמתו לבורא ולא זכה  ,פטירת רעייתו
  .שנה להיוולדו 90 במלאתבה שנעשתה לכבודו לראות את הכת

  
ת העלמין בהרצליה נערכה הלווייתו בבי) ש"מוצ( 15/3/14בתאריך 

נשיא : א"חבריו הרבים לסניף ובהשתתפות נציגי איפ בהשתתפות

גל ' גב ,ורכזת הספורט סגנית נשיא עולמי, מר יעקב חביב –כבוד 
    .אילוז דוד ,א"ל איפ"שרון ומנכ

  
א ולאיגוד "מסירותו של האיש ותרומתו לאיפ, ינו את פועלובהספדים צי

  .אין ספק שחסרונו יורגש בקרב כולנו  .הגמלאים

  

  .יהי זכרו ברוך

  

  

  א עוד בטרם מותו"ל איפ"ראיון אישי עם מנכ
 

אחד  ,ל"זכתבה זו נעשתה במסגרת שיחה עם שי ישראל 
 ,90בהגיעו לגיל . א ישראל"רים המצטיינים של איפ"היו

אנרגיות ברקע אוטוביוגרפי אודות איש יוצא דופן ניכם לפ
א בסניף גמלאי "איפ ובעשייה היומיומית לרווחת חברישלו 

ובמסירות בחן , בסבלנותכל זאת עשה . בת ים/חולון
  . יוצאת דופן

  

  : רקע
ארגון (וינט 'היה שוטר בקהילה היהודית בג, בגרמניה

ו שושנה כל משפחתו נספתה בשואה למעט אחות). יהודי
מגרמניה עם אשתו ובנו יעקב  1948- עלה לארץ ב. רייזל

  . יצחק
בארץ שירת בצבא שנתיים לאחר מכן גויס למשטרה 

היגר לדרום אמריקה לאורוגוואי היה  1958 -ב. בתחנת יפו
  . לו שם בית חרושת לייצור ניילון

  
גויס שוב  2/2/1965. עלה חזרה ארצה 1964בשנת 

קורס קצינים (מ "הג והועבר לפונ/למשטרה בתפקיד שוטר

 פרש . עד שהגיע לדרגת פקד קצין ניהול בנעורים) בכירים
א ובאיגוד גמלאי "פעיל באיפוהיה  1991בשנת לגמלאות 

א "ר סניף גמלאי איפ"כיו שימש, ס"המשטרה ושב
את מועדון  וניהל. גמלאים 415-כ המונה ים-בת/חולון

  . א והאיגוד"בשילוב איפהגמלאים 

צליח להוציא קבוצות לנופשונים השנוהל על ידו  הסניף
את עשה ו, גמלאים 200- ל 100זור בין ולטיולים בכל מח

  . ללא תקלות וברמה מקצועית גבוהה ,במסירות, תפקידו
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א צועד עם הקידמה והחליט לשים בפניו כיעד איסוף בנק מיילים של "מנגנון איפ

ל מנת להביא לחיסכון בהוצאות דיוור ושעות עבודה מרבית חברי הארגון וזאת ע

  .ולהעברת מידע שוטף בזמן אמת לכל חברי הארגון

א לשתף פעולה ולהעביר לנו את כתובת "לצורך כך אנו מבקשים מכל חברי איפ

  .הדואר האלקטרוני שברשותם לצורך העברת מידע ומגזינים

הכוללים עדכונים על  SMS עדכון מספר טלפון נייד לצורך שליחת הודעות, כמו כן

  .א ומבצעים"פעילויות איפ

  :ל בדרכים הבאות"ניתן להעביר את הפרטים הנ

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

  .הותז.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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  2013סיכום שנת עבודה 
  א"סגן נשיא איפ, אורי אסף

  
  :א סניף ישראל כגון"יינה בשינויים אסטרטגיים באיפהתאפ 2013שנת 

 ל"שינוי בשיטת אירוח שוטרים מחו  
 ל"א ישראל לחו"שינוי בשיטת הוצאת משלחות חברי איפ  

 א ישראל"הכנת נהלים המתייחסים לאופן התנהלות סניף איפ  
 השתתפות בקונגרסים עולמיים  

 א ישראל הפעילים"שינוי ארגוני של סניפי איפ  
  

  ל"יטת אירוח שוטרים מחושינוי בש

₪  50,000-ל בעלות של כ"א מחו"בשנים האחרונות נהגנו לארח משלחות של שוטרים חברי איפ
הכל על , כלכלה וטיולים ברחבי המדינה, האירוח כלל אירוח במלונות ברחבי הארץ.  למשלחת

וצות שונתה השיטה וכיום אנו מארחים קב 2013במהלך שנת .  א ישראל"חשבון תקציב איפ
קובע את אתרי , א ישראל מארח את הקבוצות"איפ.  ל כשעלות השהייה על חשבונם"שוטרים מחו

 ומלווה את הקבוצה בכל ימי השהייה שלה בארץ אך אינ, קובע את אתרי הלינה, הסיורים בארץ
  .את האירוח מתקצב

  

  ל"א ישראל לחו"שינוי בשיטת הוצאת משלחות חברי איפ
א ישראל לאותן "משלחות של חברי איפ הוציאא "איפבעבר , המשלחות על סמך ההדדיות באירוח 

כך נוצרה הדדיות של , ל הייתה על חשבון המדינה המארחת"מדינות כשהשהות של המשלחות בחו
בעלויות אירוח גבוהות בארץ לעומת עלויות אירוח זולות יותר היה עיקר הבעיה .  אירוח גומלין

שונתה זאת ובמקום  זוול אירוח והוצאת משלחות במתכונת לאור זאת הוחלט על ביט.  ל"בחו
ל תהיה על חשבון המשתתפים והסניף "וקבלת קבוצות כשעלות השהייה בחו ההשיטה להוצא

  .ל"מאות חברי הארגון לחו בעקבות שינוי זה יצאו.  בלבד הקבוצותהמקומי ידאג לליווי 
  

  אלא ישר"הכנת נהלים המתייחסים לאופן התנהלות סניף איפ

א ישראל עשה זאת "גם איפ, כמו בכל ארגון המעוניין לשמור על תהליכי עבודה חוקיים ושקופים
.  חוקי ושקוף, ם תהליך עבודה תקיןולקי, בעזרת נהלים שפרטו את תהליכי העבודה הנדרשים

במסגרת זו הוכן בין השאר נוהל רכישות שבמסגרתו פורטו התהליכים הנדרשים מכל המעורבים 
רכישות והתהליכים הנדרשים לביצוע מכרזים פומביים ושקופים המספקים שוויון הזדמנויות בביצוע 

  .תוך הפקת מירב התועלת לארגון והחברים, לכל הספקים
  

  השתתפות בקונגרסים עולמיים

ארגוני  64המשמעותיים והמשפיעים ביותר מבין , א ישראל המהווה את אחד הסניפים הגדולים"איפ
שותף בכיר בהכנת העקרונות  וא ישראל הינ"איפ.  א העולמי"בתוך ארגון איפהמשטרה הנכללים 

א "תוך הובלת תהליכים משמעותיים לרווחת חברי איפ, 2014א העולמי לשנת "ליעדים של איפ
הקונגרס העולמי שנערך בדנמרק היווה סמן ימני בתהליכי העבודה העתידיים שנקבעו .  בעולם

  .בעתיד במסגרתו ושישפיעו על הארגון
  

  א הפעילים"רה ארגון של סניפי איפ

של נשיא וחברי הנשיאות לשפר את תהליכי העבודה בסניפים ובעיקר בסניפים  רצונםבמסגרת 
במסגרת זו נעשתה עבודה מול .  ארגון הסניפים-הוחלט על רה, הפעילים של השוטרים בסדיר

ולערב יותר את פיקוד  ר הסניפים במגמה לשפר את השירות לחברי הסניף"זים ויו"הסממ
  .ר הסניפים וזאת על מנת להקל ולמנף את פעילותם"המשטרה בתהליכי העבודה של יו

  

  .ל"ז) 'צ בגימ"תנ(יעקב שובל  –א ישראל "פטירתו של סגן נשיא איפ :ולסיום
היוותה השראה לפעילותו  ,י"במסגרת שירותו במ, דמותו של יעקב שובל כאיש משטרה רב פעלים

דמותו הדומיננטית כסגן נשיא אפשרה פעילויות רבות .  פעילות שאר חברי הנשיאותא ול"באיפ
.  יעקב שובל לקח חלק והוביל את הפעילויות החשובות ביותר בשנים האחרונות.  לרווחת החברים

  .יהיה זכרו ברוך, יעקב חסר לכולנו.  רוחו והמוטיבציה שלו תישאר עימנו לעד
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  2013סיכום שנת עבודה 
  אחראי על המנגנון, בל לבוןפיי
  

  

   נסיעות 
א היה שותף דומיננטי בכל נושא המהפכה של ביטול המשלחות "נגנון איפמ

ללא תקלות ובפרגון , ל שהסתיימו בהצלחה רבה"והוצאת טיולים מאורגנים לחו

    בפעילויות אלה השתתפו .  ל לגבי הוצאת קבוצות לנופשים בארץ"כנ.  רב מצד חברי האירגון

 .א אשר הביעו את תודתם והערכתם במכתבים רבים"חברי איפ 314 -כ

  רווחה ומורשת 

בכל הבקשות לסיוע , בתיאום עם הרב מלמד, א טיפל"מנגנון איפ, במסגרת פעילות מורשת ורווחה

סיורי מורשת בהם  57 -כמו כן טיפלנו ב.  חברים בצורה מקצועית ועניינית 59רווחה שכללו 

 .א"תוך בדיקת זכאותם לסבסוד ושמירה מושכלת של תקציב איפחברים  1,849השתתפו 

  פרוייקט השי השנתי 

ומטופל על ידי עובדת אחת בצורה מקצועית ותוך ₪ מיליון  7כולל בתוכו תקציב של  פרוייקט השי

א הינו הארגון היחיד שפונה לחברים "איפ.  א שלא ניצלו את זכאותם"מעקב אחר חברי איפ

חלק מהחברים ביקשו להמיר את השי לשיק .  פם ועל כך הערכתםבמטרה שיקבלו את כס

קפדנות ותכנון , עבודה זו מצריכה דיוק.  ₪ 350,000א וסכום ההמרות עומד על סך של "מאיפ

 .לוגיסטי לא פשוט בכלל

כספי חברי הסניף הומר ונטען , ר הסניף"תקציבים של סניפים שלא נוצלו על ידי יו, כמו כן

  .ארד וכך קיבלו החברים את המגיע להםא ק"בכרטיס האיפ

  תרבות 
הרשמה לאירועים ומעקב , כל פעילויות התרבות נעשו בתיאום עם רכז התרבות כולל שיווק ופרסום

 .כל הפרויקטים עברו בהצלחה רבה תוך שביעות רצון הרכז הנוגע.  כספי

  ספורט ובריאות לגמלאים 
י מפתח שנקבע "דיר להקצאת ציוד ספורט עפא טיפל בכל בקשות סניפי המערך הס"מנגנון איפ

כמו כן נעשה טיפול בהוצאת .  בתכנית העבודה וכך נמנע מצב של כפילויות במתן ציוד הספורט

.  כל זאת נעשה בתיאום עם רכזת הספורט תוך גיבוי הדדי. ל"קבוצות לטורניר קט רגל בחו

תוך טיפול ובקרה בתכנון  למערך הגמלאים ניתן תקציב למימון פעילויות בתחום הבריאות 

 .הלוגיסטי הקשה

  תקשורת 
.  ריכוז הכתבות והפקתם, כולל עיצוב והדפסה, א אחראי על הוצאת כל המגזינים"נגנון איפמ

י "הכנת המגזין ע.  חברים באמצעות המייל וליתר החברים בדיוור ישיר 8,000 -המגזין נשלח לכ

  .הדיוור  והדפוסא הביא לחיסכון משמעותי בהוצאות "מנגנון איפ

  בנק מיילים 
 8,000 -במהלך השנה נעשתה עבודה מאומצת לאיסוף בנק מיילים ולשמחתנו הגענו למאגר של כ

 .כתובות מייל אשר הביאו לחיסכון משמעותי בהוצאות הדיוור והדפוס
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  עדכון מאגר נתונים 

מספרי טלפון  5000הצלחנו לקבל מחשבות המשטרה מאגר נתונים הכולל , לאחר מאמץ ממושך

ובכך  SMSאנו שולחים עדכונים לחברים באמצעות הודעות , על ידי נתונים אלה.  א"של חברי איפ
  .בהוצאות הדיוור ובטיפול דברי דואר חוזרים חסכנו

 
  מתן שירות לחברים 

א המצומצם מטפל בכל הזימונים לישיבות ולוועדות תוך שימת דגש על קשר עם פעילי "מנגנון איפ

מנגנון .  באופן אישי א"מזכירות איפהשירות לחברים הפונים ל ןיפור מתוש א וחברי הנשיאות"איפ
א זוכה להערכה מצד הפעילים וחברי הנשיאות והדבר בא לידי ביטוי ביחס ובתגובות "איפ

  .א"המתקבלות במשרדי איפ
 

  א "תעודת חבר איפ
ות שקיבלנו בעבר על התעודות א וחסכה מאיתנו את התלונ"התעודה החדשה שיפרה את מעמד איפ

  .ל מצטייד בתעודה הבינלאומית"כיום כל שוטר שנוסע לחו.  הישנות

  
שותפות  -סיוע משטרתי והחשוב מכל , ל"א בחו"כולל אירוח בדירות איפ, ל"סייעת בחוהתעודה מ

א בעולם מחויב לסייע לחבריו וכך אכן קורה "כל שוטר חבר איפ  .בינלאומית על בסיס חברי

  .הצורך בשירותי משטרה וגם באירועים משמחים, תאונות, קרי אסוןבמי

  

  שנקלעו לקשיים , א ישראל"חברי איפ"

  .א"בעזרת תעודת איפ" ניצלו", ל"בחו

  ."ל בלעדיה"אל תיסעו לחו

  

  :אופן הזמנת התעודה

מילוי כל הפרטים והעלאת קובץ תמונת [  : org.ilisrael-www.ipa. א בכתובת "באמצעות אתר איפ

  ]פספורט

תמונת פספורט בצירוף מזכר עם כל הפרטים האישיים וציון השם המלא   :באמצעות דואר ישראל

  . באנגלית כפי שמופיע בדרכון

  

  !שימו לב

  תקפה לשנה בלבד) כרטיס מגנטי(תעודת חבר 
 ,תקפהתעודה ינים בשברשותם תעודת חבר משנה קודמת ומעוניחברים 

  .א"יפנו למזכירות איפ
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  א "משרדי איפ

דבר שהביא לחסכון משמעותי , א היה שותף דומיננטי ברכישת המשרדים"כידוע לכם מנגנון איפ

  .א הם הפנים של הארגון ומוסיפים כבוד והערכה לכל באי המשרד"משרדי איפ.  בהוצאות השכירות
 

  בנק תשורות 
א במסגרת השירות לחברים ולקבוצות "את מחסן התשורות הקיימות באיפא מנהל "מנגנון איפ

מכירת התשורות . 100,000₪ בסךא "לאיפבנק התשורות הכניס רווח  2013בשנת .  ל"הנוסעות לחו

 .א"המשימות הקיימות באיפ למגווןבוצעה בנוסף 
  

  אירועים בינלאומיים וארציים 
ל וכל האירועים שהתקיימו "כנסים בארץ ובחו, עולמיא סייע רבות בהצלחת הקונגרס ה"מנגנון איפ

י המנגנון "האירועים זכו להצלחה רבה וללא תקלות בזכות הסיוע המקצועי הניתן ע . עד כה
 .ובשיתוף הרכזים בנשיאות

  

  וועדת ההשקעות 
נפגשנו עם נציגי בנק , מר עמי כוכבי, ח העמותה"במסגרת היותי ראש וועדת ההשקעות יחד עם רו

א מבנק הפועלים כדי לקבל הטבות וחסויות "והבנק הבינלאומי על מנת להעביר את חשבון איפ יהב
א ולהשקעה של כספי הארגון באפיקים "לפעילויות התרבות וכך להביא לחיסכון נוסף בהוצאות איפ

  .ריווחים

 
  ?2014מה מצפה לנו בשנת 

 1500-ל וכ"חברים לחו 2000מעל  ,בהוצאתמשך המגמה ה –ל "פרויקט הטיולים המאורגנים לחו 

 .בתיירות פנים

 .א"המשך איסוף כתובות מייל של חברי איפ 

 כל אחד בתחומו, בנשיאות משך מתן גיבוי לוגיסטי והוצאה לפועל של כל פעילויות הרכזיםה 

 .כולל פיקוח שיווק ואיסוף נתונים

    .להיבחר ועודבדיקת זכאות לבחור ו, הפקה, פרסוםהכרוך בהבחירות עם כל הערכות לקראת  
  

   

אי לכך הוא יידע לקבל ביקורת ויותר מכך הוא " שקיפות ושוויוניות"א הינו אירגון שסיסמתו "איפ

אנו פתוחים לקבל הצעות ייעול ושינוי לשיפור .  יידע למצוא את הכלים לתקן ולשפר את עצמו

  .השירות לחברים
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   2013סיכום שנת  - ספורט ותחביבים 
  סגנית ראשונה לנשיא העולמי ורכזת הספורט, ןגל שרו

  

א ”לאיפ, מאחר ובשונה מסניפים אחרים בעולם, ישראל מובילה בתחום הספורט

, ישראל יש קשר ישיר ומעורבות בכל פעילויות  הספורט של משטרת ישראל

, תחרויות, קבוצות אתלטיקה, ליגה למקומות עבודה, בקבוצות תחרותיות

  . בישראל ובעולם טורנירים, ספורטיאדה

  

  .ימי ספורט ובריאות לגמלאים: לכך ניתן להוסיף יוזמה ייחודית של ישראל

, באירועים מחוזייםב "ס ומג"שב, ניתן למצוא את כל מחוזות משטרת ישראל, פעילות השנתיתב

מעבר לסיוע ליחידות משטרת ישראל . נטויהעוד היד ווסניפי גמלאים רבים  מרחביים ותחנתיים

, ירי מעשי: נבחרות ותחרויות בארץ ובעולם בתחומים כמו, לקבוצות מסייעא ”איפ ,ס”ושב

  .ספורטיאדה, כדורסל, באולינג, אתלטיקה

  

  :התקיימו הפעילויות הבאות 2013בשנת 

  

 משתתפים' מס הפעילות נושא

סבסוד  סניפי 

 ימי ספורט ובריאות לגמלאים   גמלאים
478 

סבסוד מערך 

 סיוע כספי בשיק/א ומספקים"יפציוד ספורט מא הסדיר
4,321 

 רישום הנבחרת בהתאחדות הקליעה ירי מעשי
23 

 סיוע בתחרויות ריצה בכל הארץ אתלטיקה
90 

 רישום חברי הקבוצה באיגוד  טריאתלון
16 

נבחרת כדורסל 
  גברים

 רישום וביטוח בליגה למקומות עבודה
15 

  ספורטיאדה באילת
  רישום נבחרת כדורסל גברים

10  

  אירוח נבחרת כדורסל בקפריסין
13  

   ב ירושלים "סיוע לקבוצת מג  טורנירים בהולנד
11  

   א "מחוז ת לקבוצתסיוע   
5  

טורניר ירי מעשי 
  ל"מימון נציג לטורניר ירי בחו  ל"בחו

1  

טורניר טריאתלון 
  ל"מימון נציג לטורניר טריאתלון בחו  ל"בחו

1  
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  יעקב) קושי(א שובל "ן נשיא איפטורניר קט רגל לזכרו של סג
  

התקיים טורניר קט רגל  12-13.02.2014בתאריך 

בהשתתפות קבוצות מכל מחוזות משטרת ישראל 
, ס"י ושב"כ מ"הארוע התקיים במעמד ספ.  ס"ושב

ב בית חורון "פלוגות טירונים ממג, משפחת שובל
התקיים משחק  13.2.14ביום  . ואורחים רבים

כ "הפועל תל אביב לבין ספידידות בין קבוצת 

הארוע היה מרשים ומרגש   .ס"משטרת ישראל ושב
וזאת במסגרת הכבוד והערכה לסגן הנשיא שובל 

במשחקי בית הגמר זכו   .יעקב ולמשפחת שובל
במקום הראשון קבוצת מחוז ירושלים ובמקום השני 

טורניר זה נעשה במסגרת   .י"קבוצת מחוז ש
, גל שרוןורט הפעילות השוטפת של רכזת הספ

ל "סמפכובסיועו של , רכז התרבות לויה יהושע

  .המשטרה ניצב ניסים מור
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  2013- רבה קשרי חוץ בה
  א"ל איפ"מזכ ,ערן ישראל' דר
  
  

באה לידי ביטוי מעיסוק בהרבה קשרי חוץ  2014לשנת  2013המעבר משנת 
   .להרבה מאוד קשרי חוץ

  
אירוח יקר , בהוצאת עשר משלחות בשנהההתעסקות הרבה . יצאנו לחופשי

, ח"השתלטה על כל הקשב של וועדת קש, כמעט כולם ממזרח אירופה, מאוד של מאה חברים
  .המזכירות וכל בעלי התפקידים

  

, שיבוץ, הגרלות, בדיקת זכאות, מעקב, רישום, התעסקות בדואר, חודשים של שליחת טפסים
החלטנו שאת מרבית הקשב בתחום . זה בא לסיומו כל, רזרבות ומילואים, בחירת ראשי משלחות

  . א מישראל"קשרי החוץ אנחנו משקיעים בחברי איפ
  

הגיעו , לא ניתקנו קשרים בעולם
סייענו לחולים , אורחים רבים

קבלות , דאגנו לאירוח, ופצועים

מבחינות רבות העצמנו . פנים
את הקשרים בעולם על ידי 

פתיחת תחום קשרי החוץ לכלל 
, ת החברות בארגוןהמדינו

במיוחד עם מדינות שקופחו 

עקב ההתמקדות , בעבר
בקבוצה מצומצמת של מדינות 

  .איתן ניהלנו חילופי משלחות
  

אך הפעם לא על בסיס , ימשיכו ליהנות מאירוח חם שלנו, המדינות איתן ניהלנו חילופי משלחות
בקבוצות שזכו לטיפול כמו , חברים מישראל 400-קרוב ל 2013-כך יצא שלרומניה יצאו ב. הדדיות

פורום . א והמשטרה המקומית"מרבית הקבוצות זכו באירוח רשמי של איפ. משלחות רשמיות

היה אורח של מטה מחוז ברשוב ונפגש , חים של משטרת ישראל ביקר בבית הספר לשוטרים"רמ
ו ראשי לכל הקבוצות מונ. חברים 500-למלטה יצאו קרוב ל  .א רומניה"עם חברי נשיאות איפ

א "צוידו בתשורות ונערכו מפגשים וקבלות פנים עם משטרת מלטה ונשיאות איפ, משלחת
קצין משטרה , ש מלטה"אמ' כל קבוצה ביקרה במטה משטרת מלטה ונפגשה גם עם ר. המקומית
  .הדובר עברית ומבקר מידי שנה בישראל ללימודי יהדות, יהודי חם

  
מורכב ודורש אחריות ועבודה , דים נבחרים הוא ארוךא ליע"חברי איפ 1,300תהליך הוצאת מעל 

שאף טיפלה בכל הקשור למשטרה , ח"בחירת היעדים והדגשים נעשתה בוועדת קש  .רבה
וועדת רכישות בראשות סגן   .ביקורים ומפגשים, ליווי, כולל קבלות פנים, א"המקומית וסניפי איפ

  . ותימחור א אורי אסף טיפלה בכל הקשור באיסוף הצעות"נשיא איפ
  

  .ריכוז החומר וההצעות, ל דוד אילוז ריכזה את הקשר עם החברות"א בראשות המנכ"מזכירות איפ

בכך לא תמה המלאכה כי ליעד . א"ח של איפ"מבקר ורו, כל התהליך נעשה בליווי ייעוץ משפטי
ה לבדוק ל ורכז נסיעות יצאו למלט"מזכ, נשיא' ס. אליו שולחים מאות חברים צריך לבדוק ולאשר

בשונה מוועדי עובדים . א מלטה"אירוח ותיאום עם משטרת מלטה ואיפ, מסלול, את המלון
חברי הנשיאות שיצאו למלטה עשו . אצלנו זה עובד אחרת, המתארחים על ידי החברה המבצעת

  .במחיר מלא ואף יקר ממה ששלמו במסגרת הקבוצות וללא סבסוד, זאת על חשבונם
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א ביחד עם רכז הנסיעות אלכס "קבוצות והטיפול בהם עשו במזכירות איפאת מלאכת הוצאת ה
הקפדנו שכל בעיה או תלונה תיענה מיד . אלכס דאג לתדרך אישית ולפגוש כל קבוצה. 'זליקוביץ

  .כולן טופלו מידית על ידי החברה המבצעת, ואכן היו מעט מאוד תלונות

  
, "הרבה יותר קשרי חוץ"נחנו מדברים על לימוד והפקת לקחים וכשא, כל התהליך לווה בבקרה

כאשר בחירת היעדים נעשתה עם , 2013-התחילה כבר באמצע  2014-הכנת תכנית העבודה ל
ההתקשרות , תהליך איתור החברות. ח"קשב לדרישות החברים ודיונים מעמיקים בוועדת קש

 2014תחיל את וכך ניתן לה 2013והחתימה על ההסכמים נעשו כבר במהלך השליש האחרון של 

  .עם תוכנית עבודה מפורטת ושנתית לכל השנה
  

כמו פורום החירות , במסגרת תכנית העבודה השתלבו פורומים מקצועיים שיזכו לתכניות מיוחדות
חים היוצא לרוסיה וילמד על "פורום רמ. פ היוצא לאיטליה ללמוד על אסונות טבע"של המשרד לבט

ים עם משטרת ברצלונה ומונה איש קשר שיהיה מופקד במקביל נעשו תיאומ. המשטרה המקומית
וזכתה לראות את המשחק ( 2013קבוצה ראשונה יצאה כבר בסוף , על אירוח הקבוצות מישראל

  .קרואטיה וסלובניה, א יוון"תיאומים נעשו גם עם איפ). בן מילאן לברצלונה

  
א "סיקון איפקהצלחנו למחוק מל 2013-ב

לאחר , למה אני: "את השאלה הנצחית
לא מצליח לצאת , שנים רבות של חברות

כל מי שרצה לנסוע  2013בשנת " ?ל"לחו

, מסובסד, במחיר אטרקטיבי, ל יצא"לחו
בנוסף . בת זוג/כולל אפשרות לצרוף בן

לכך התאפשר מימוש השי השנתי במסגרת 
  .התשלום לנסיעה

  
באה לידי ביטוי ההתלהבות  2013-ב

הגדולה מישראל שנבטה במסגרת 

אורחים . ונגרס העולמי שהיה באילתהק
כולל , רבים ביקשו לחזור ולבקר בישראל

משרד , נוצר שיתוף פעולה טוב עם משטרת ישראל. קבוצות מקצועיות, משפחות, יחידים, קבוצות
  .פ וגופים נוספים"המשרד לבט, החוץ

  
בכנס , גןבכנס העולמי בקופנהא, השתתפנו בכנסים הבינלאומיים המשמעותיים ביותר עבורנו

א שביקשו "מדינות הים התיכון בפורטוגל ובכנסים לאומיים אליהם נשלחו ראשי דסקים וחברי איפ

  .לצאת לכנסים כנציגי ישראל
  

הכנסים . א ישראל בכנס הנוער העולמי שנערך בשווייץ"שני בני נוער מישראל נבחרו לייצג את איפ
. חוויה מדהימה וחד פעמית, מכל העולם הללו מאפשרים הכרות בין בני נוער מישראל לבני נוער

ביקשנו וקיבלנו אישור להוצאת שני בני , השנה יערך הכנס בצרפת ומעבר לשני בני הנוער שנבחרו

, בני הנוער נבחרים מתוך רשימת נרשמים. בני נוער 4כך שהשנה ייצגו את ישראל , נוער נוספים
  .תפות בכנס מסוג זהתלאחר ראיון ובדיקת ההתאמה להש

  
כולל חברות בוועדה , א העולמי"ד גל שרון בתפקידה כסגנית ראשונה לנשיא איפ"סייענו לעו

  .הוועדה החברתית הבינלאומית, שבראשה היא עומדת
  

. תחרויות ומשימות, אנחנו דואגים להשתתפות בכל פעילות בינלאומית, במסגרת הייצוג הבינלאומי

, א ישראל"שנה לאיפ 50ישראל זכתה בכנס העולמי בקופנהאגן במדליה ותעודה על ציון א "איפ
מקום שני בתחרות סרטי וידיאו בינלאומית ופרס כספי שנתרם לטובת ציוד לצוות התיעוד החדש 

  .שהוקם
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ישראל הובילה גם בתחומים כמו אירועי   - א ישראל"מדליית זהב לאתר האינטרנט של איפ
ד גל שרון העומדת בראש הוועדה המופקדת על תחום הספורט "אך עו, פעילות הספורטהתרבות ו

שלא נכון להעניק לישראל את הפרס שנה אחרי שנה ולמרות שאנחנו במקום , החליטה ובצדק

  .השנה הוחלט לעודד סניפים קטנים ופעילים והגביע הוענק לליטווניה, הראשון
  

הקובעת גבול עליון לעלות השתתפות , בכנס העולמיסניף ישראל העביר הצעת החלטה חשובה 
שהתנגדה , למורת רוחה של הנשיאות העולמית, יורו 800הגבול נקבע על , נציג בכנס עולמי

  .אך היא זכתה לתמיכת רוב הסניפים בעולם, להחלטה

  
בגלל עוצמתו ופעילותו והן , הן בגלל גודל הסניף, א בעולם"לישראל יש מעמד מיוחד בין סניפי איפ

  . המעורבות בפעילות הבינלאומית ותרומת הסניף לנעשה בעולם
  

כאשר אנחנו , א נהנים מיחס זה"חברי איפ. יוזמים ומשפיעים, בתחומים רבים אנחנו מובילים
ביקור ביחידות משטרה וקשר עם , א"אירוח בבתי איפ, תקלות שונות בעולם, מטפלים בבעיות

  .משטרות וסניפים בעולם

  
כל , אבל במקרה שלנו יש כתובות ברורות, ו מקובל לברך את כל מה שזז בשטחזה המקום ב

כל בעלי , א וצוות המנגנון"ל איפ"מנכהפעילות  הרבה הזאת לא הייתה אפשרית ללא שיתוף 
נציגתנו בנשיאות העולמית והחברים הרבים שהיו שותפים , ראשי הדסקים, התפקידים בנשיאות

 .ה הרבה הזאתילעשי
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  אירוח קצינים מגרמניה
 רכז אירוח וראש פרוייקט גיוס, קי בריי'ד ג"עו

   

  

 

חברי (ביקרו בארץ ארבעה קציני משטרה  9.3.14 ועד 23.2.14בין התאריכים 
  .אכיפת התנועהב הקצינים תחומי התמחות . בכירים מגרמניה) א"איפ

 
  .איפא ישראל י"הביקור תואם ותוכנן ע

 
   .השתלמות ולמידה -קצינים ה מטרת ביקור

 
במסגרת האגף שולבו עם . הקצינים אורחי ראש אגף התנועה ואנשיוהיו , בשבוע הראשון לביקורם

  .קצינים ושוטרים במשמרות ופעלו עמם במגוון תחומי האכיפה ברחבי הארץ

 
ידיעת הארץ  בשבוע השני לשהייתם התארחו הקצינים במחוזות המשטרה תוך שימת דגש על

  .טחוניותיוהתמודדות המשטרה עם בעיות חברתיות וב
 

    .רוחיציינו לשבח את ארגון ההשתלמות והא, בסיכום ביקורם

 
את לפועל אלמלא צהוצאתו לפועל והאירוח ברמתו הגבוהה לא היו יכולים ל ,תאום ההשתלמות

שהותם של ל זמן במשך כ ,ליווי ודאגה לאורחים ,בתאום ,תרומתם האישית והקדשת זמנם
גיא , ב"רכז מג- חלבי נזיה, אילוז דוד-ל איפא"מנכ: להצלחת הביקור הביאו.  בארץ האורחים

  .טל מילמן ואורי בראל ,אברהם רביבו, מיכה מאור, גרוסמן
  
  

א "התארחו בארץ חברי איפעוד 
דאגנו  ,שהגיעו כבודדים ל"מחו

לארח אותם בארץ בסיוע ראשי 
  .  ר הסניפים"דסקים ויו

  
 :במלונות התארחובמסגרת ביקורם 

  .  א ובירושלים במחיר מוזל"סינט בת

  
הגענו להסכם אירוח עם , כמו כן

להם בתי אירוח , א"כסניות אנא
  .הארץ בכל רחבי

  

ל יהיו "א המגיעים מחו"חברי איפ
  .10%הנחה של זכאים ל

  
מלון בוטיק הגענו להסכם עם כן 

  .  אירו 20בעלות של , בוקר וארוחת ב לינה"בשם אסטרל קורל באילת ע
  

עולמי במסגרת שירות תוך ידידות ארגון הא באתר ה"אירוח פורסמו לכלל חברי איפמקומות היעדי 

 .בסניפי בעולם
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  נסיעות -  2013סיכום שנת 
  רכז נסיעות, אלכס זלקוביץ

  
  

התאפיינה ביישום החלטת הנשיאות בדבר שינוי , 2013הפעילות בשנת העבודה 
  .א עד לאחרונה"חילופי המשלחות שהיה נהוג באיפשיטת 

  
הנושא חייב אותנו להיערך ביתר שאת לתכנון ארגון והוצאה לפועל של טיולים מאורגנים בהיקף 

  .א ובני משפחותיהם באשר הם"על מנת לאפשר את השתתפותם של כלל חברי איפ, רחב יותר

  
בסכום נכבד מסך עלות , בהתאםהתוכנית סובסדה , על מנת לספק מענה הולם לכל הפונים

  .חבילת התיור
  

את היענות החברים שיתופם בפעילויות שאורגנו ופורסמו על ידי נשיאות , אני יכול לציין בסיפוק רב
, הנופשים בארץ, ואת שביעות הרצון אותה הביעו המשתתפים בתום הטיולים המאורגנים, א"איפ

  .הטיולים החד יומיים וימי הכיף במסגרת הסניפים

  
טיפלנו במשלחות יוצאות שהורכבו משתי קבוצות של חברים שזכו בעבר בהגרלות , בנוסף לכך

  .וטרם ממשו את זכאותם
  

  .נוסעים 1,300- קבוצות שונות שבהן השתתפו כ 39בטיולים המאורגנים נטלו חלק 

  
  .א מקומיים במדינות שבהן ביקרנו"במסגרות אלה שולבו גם מפגשים עם חברי איפ

  
  .בהוצאת בני נוער לכנס הנוער הבינלאומי שנערך השנה בשוויץטיפלנו 

  
  .חברים 11 ל השתתפו"בכנסים הבינלאומיים שנערכו בחו

  

    חדרי מלון  448- במסגרת זו התארחו ב. גם בתחום תיירות הפנים בוצעה פעילות ענפה ביותר
  . חברים ובני משפחותיהם 900-כ

  
פה הייתה ברוכת פעילות ומוצלחת בכל הקשור לניצול ניתן לומר שהשנה שחל, בסיכומו של דבר

  .תרבות הפנאי

  

  תודתי נתונה לכל אלה שעמלו

  להוצאת התכנית מן הכוח אל הפועל

  ובעיקר לצוות המנגנון שטיפלו 

  .במקצועיות ראויה בנושא
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  תרבות -  2013סיכום שנת 
  רכז תרבות ,לויה יהושע

  
                            

  
אחת השנים זו הייתה .  2013בימים אלה סיימנו את סיכום פעילות לשנת 

המוצלחות הן בכמות החברים שהשתתפו בפעילות והן במגוון הפעילויות במסגרת 
יום , יום הגמלאי ורעייתו: נשפים וימים מרוכזים, אתר ההטבות, תרבות הפנאי

  . ימי משפחה ועוד, השוטרת והסוהרת

  
  .י החברים"השימושים הגדול ביותר ע' מס היו, אתר ההטבותהדבר הבולט ביותר ב

  
כמות החברים הגדולה ביותר הן , השתתפו בכלל פעילויות התרבות 2013לשמחתי בשנת 

  . חברים 17,971- באמצעות אתר ההטבות והן בפעילות התרבות הארצית המסתכמת ב
  

ול ביותר בסך של הסכום שהוקצה לחברים במסגרת פעילות התרבות עמד על הסכום הגד

.  נאלצנו להקפיא את הפעילות באתר ההטבות לתקופה קצרה שנוצל עד תום ועקב כך ₪ 370,111
בסודים במגוון מוצרים כפי שבאו לידי ביטוי יא אישרה תקציב נוסף לתרבות וחודשו הס"נשיאות איפ

  . באתר ההטבות
  

ר הסניפים וניתן ביטוי "ים ויונגדיל את נפח הפעילות תוך התחשבות בדרישות החבר 2014בשנת 

יום האישה ומגוון גדול של מוצרים שסובסדו , לרצונות החברים בפעילות ארצית של ימי משפחה
אני תקווה שגם בשנה זו נזכה לשיתוף פעולה על מנת להגדיל את רווחת חברי  . באתר ההטבות

  . הארגון ובני משפחותיהם
  

לצוות הצילום , א וצוות המנגנון"ל איפ"למנכ, א"אות איפר הסניפים לנשי"לכל יו זה המקום להודות
  .2013על הגיבוי והתמיכה בהצלחת הפעילות בשנת 

  

  : להלן דוח סיכום המפרט את הפעילות ומדבר בעד עצמו
  

  

 בשקלים סכום הסבסוד סניפים שוברים/א"חברי איפ תקציב

  66,370 22 1,327 ניםאוממימון סיוע ב/נשפים

   238,614 - 13,508 גה לאןמ -אתר ההטבות 

 4,320 - 432 נחשונית במשפחה  שלושה ימי

 8,877 - 807 יום המשפחה שפיים

 1,705 - 155 2000יום המשפחה ימית 

 9,865 - 694 יום המשפחה חוף גיא

 17,670 - 698 ש"פרח השכונות ב -הצגה 

 150 יום הגמלאי ורעייתו סינמה סיטי 
- 13,850 

- 550 

 8,200 6 200הגמלאי ורעייתו לעדה הדרוזית יום

 370,111 28 17,971 כ"סה
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  א ישראל "סניף איפ –אירועי יום האישה הבינלאומי 
  רכז תרבות, לויה יהושע

  
  . א יזמה זו השנה הראשונה פעילות במסגרת יום האישה הבינלאומי"איפ

  
  .מלאה בתפוסההיו  ,שהתקיימובשני האירועים השתתפות הנשים 

   
  . נשים 390: כ"סה, נשים 250נשים ובטבריה השתתפו  140בים המלח השתתפו 

  

ולוועדי . הרישום והתיאומים שתרמו להצלחת האירועים, לצוות המנגנון על הטיפולברצוני להודות 
ויגאל , פנינה אלמקייס, הדסה מורג, עמרם בן עזרי: הסניפים אשר סייעו בהצלחת האירוע

  . ת האירועברגמן שצילם א
  

, מרכז, צפון: בשנה הבאה אנו נקיים את יום האישה בפריסה ארצית, לאור ההצלחה השנה
  .ר הסניפים"בשיתוף יו, דרום וירושלים

  

תצוגת , הרצאות, אומנים: התוכנית הייתה עשירה וכללה ,גדולהכהצלחה  ואישה הוגדרימי ה
  .לתגובותיהןהייתי עד ובאופן אישי  בשני האירועים נכחתי . אירוח ולינה בבית מלון, אופנה

  
  " תמונה אחת שווה אלף מילים"כמו שאומרים  יםתמונות מעידות על הצלחת האירועה
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

24



  

  

  

  
  

  דת רווחה מורשת – 2013סיכום שנת 
  רכז דת רווחה ומורשת, הרב אשר מלמד

  
  

  
  

  
  

פעילות . סניפים 57-חברים ב 1849-כ והקיפאשר  ,התאפיינה בכמות סיורי מורשת 2013שנת 

  . ס"א וסגל הפיקוד של המשטרה והשב"שזכתה להצלחה רבה של חברי איפ

  

בחנו  א"ובנוכחות מבקר איפ חברי הוועדה בראשותי .רווחהבנושא גם השנה התקבלו פניות לסיוע 

כות מרפא עיקר הסיוע ניתן לחברים החולים במחלות חשו.  רבהידה בקפהרבות הפניות את 

להעניק סיוע מוקטן לאור מקרים חריגים הוועדה מצאה בשזקוקים לתרופות שאינן בסל התרופות ו

  .מגבלות התקציב

  . ₪ 100,000היו מעל רווחה מתקציב שחולקו השנה ם יהכספיהמענקים 

  

כדי ₪  10,000שר תוספת של יא א"רווחה נוצל עד תום לפני סוף השנה ונשיא איפהתקציב סיוע 

  . מענה למקרים דחופים לתת

  

 פנו  2013בשנת . להעניק לחבר תשומת לב בעת ביקור חולים בתחום היאנוספת ימה חשובה מש

שהועברו ברשימה  א"חברי איפ על פי כמות החולים "שי לחולה"בבקשה לקבלת סניפים  29

  . מסודרת

  

  : להלן דוח סיכום המפרט את הפעילות

  

 תקציב
חברי 

 םשוברי/א"איפ
 סניפים

סכום 

 הסבסוד
 הערות

סיוע רווחה  - רווחה 

שאינן  בגין הוצאות

 בריאות ה בסל

עשרות 

 חברים
וועדות  8

מעל 

100,000  ₪   

סיורים  -דת ומורשת

 בארץ
1,849 57  92,450₪ 

לפי מפתח של 

איש  50/70- ל₪ 50

 בסניף 

    30,070₪  29 601 שי לחולה
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  ב"סיכום שנה מג
   ב"רכז מג, חלבי נזיה

  
  

  
א נטל חלק פעיל "התאפיינה בעשייה ובפעילות ענפה וארגון איפ 2013שנת 

הדבר בא לידי ביטוי בהיקף האירועים וכמות החברים הגדולה .  מאוד בפעילות

, תרבות, הן באירועי ספורט, א השונים"שנטלה חלק במהלך השנה במגוון הרחב של אירועי איפ

  .ת טיולים מאורגניםל במסגר"דת ומורשת ובדגש על נסיעות לחו

  

ב חשו בשינויים הרבים וזאת הודות להגברת המודעות בקרב "א במג"ניכר כי מרבית חברי איפ

א "ר סניפי איפ"החברים וכן הגברת הפעילות המשותפת עם כלל מפקדים בשטח ובעיקר עם יו

  .אכפתיות ומקצועיות בפעילותם לאורך כל השנה, ב אשר גילו אחריות ומנהיגות"מג

  

, מר דוד אילוז ל"א והמנכ"פ המלא ובדגש למנגנון איפ"צוני להודות לחברי הנשיאות על השתבר

בביסוס הארגון וניהולו בצורה הראויה והשקופה ביותר ולזכותו ראוי לזקוף  אשר מהווה עוגן מרכזי

  .הטיפול המהיר והיעיל והשירות יוצא הדופן לכל חבר וחבר בארגון, האוזן הקשבת, את היחס החם

  

תניב עשייה ברוח השנה החולפת והפעילות תטיב על כלל החברים  2014כולי תקווה ששנת 

  .א"באיפ

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  ל"ז, רגל לזכרו של שובל יעקב- ב בטורניר קט"פלוגות מג
  
  

26



  

  

  

  
  

  גזברות - סיכום שנה 
  אחראי על הגזברות, נסר נסראלדין

  
  

  

לציין שלקראת תחילת שנת  ברצוני ,במסגרת תפקידי כממונה על הגזברות

שנות כהונה של  4שהיא שנה שאמורה לסכם את הקדנציה של  2014עבודה 

בחירות לנשיאות ולפעילי  הנשיאות הנוכחית ואנו בפתחה של שנה אחרונה שבסופה נקיים

  .ולכן בתקופה זו יהיה פיקוח על ההוצאות הכספיות הסניפים

ש על מנת לשמור על תקציב הארגון בצורה א עשתה את כל הנדר"נשיאות איפ ,2013שנת ב

שוויונית תוך ניצול כוח הקנייה בצורה מושלמת וסיום שנה במאזן  חיובי וללא גירעונות וזאת תוך 

כך שתקציב הארגון ילך לטובת החברים  ,הקפדה על רגישות בחלוקת תקציב בסניפים ובנשיאות

  . המשלמים דמי חבר

ח עושים יחד עבודת קודש לשמירה על "גזברית ורו, א"יפל א"מערכת הגזברות הכוללת את מנכ

  . א וחלוקתו בצורה מקצועית וברגישות הראויה"תקציב איפ

דבר שמחייב הוצאה  ,כאמור אנו נקיים את הבחירות למוסדות הארגון 2014לקראת סיום שנת 

ובכדי  2013כפי שהיו בשנת  אוזנותהיו מבהוצאות על מנת שיקפיד יותר ונ תמבוטל כספית לא

  .רעון תקציבימצב של ג למנוע
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  ס"שבסיכום שנה 
  ס"רכז שב| ד "תג, אילן בורדה

  
  

  
א באופן "ס באיפ"בוצע ארגון מחדש של כל סניפי שב 2013במהלך שנת 

שמאפשר ניהול טוב יותר של הסניפים וקשר טוב יותר של ראשי הסניפים עם 
 .החברים

 

בכדי לייעל את הניהול של הסניפים ואת ) אחד בכל מחוז(ירים מונו בכל מחוז ראשי סניפים בכ
 .ס בנשיאות"עבודת רכז שב

  
ס עם ראשי הסניפים במטרה לחזק את הקשר של "אחת לחודשיים התקיימו ישיבות של רכז שב

 .ראשי הסניפים עם הנשיאות ולוודא טיפול נכון של ראשי הסניפים בחברים
  

ו לתקצב ביגוד ספורט לנבחרות קט רגל וכדורסל ביום ספורט א ורכזת הספורט סייע"נשיאות איפ

ס "ייצגו את שב) בקט רגל ואחת בכדורסל נשים 2(קבוצות  3ובנוסף ) גביע נציב(ארצי 
מ ותקציב "תקציב בלת, ת שלהם מומנו בסיוע רכזת הספורטובספורטיאדה באילת וגם התלבוש

 .ס"רכז שב
  

דשים כאשר שיא הפעילות היה במהלך גביע הנציב במהלך השנה ניתן דגש על גיוס חברים ח

 .א"חברים חדשים לאיפ 40כאשר רק באותו היום גויסו 
  

ס בנשיאות וכבר בשנה "במהלך השנה הייתה הקפדה על ביצוע תכנית העבודה של רכז שב
  .ס יפקח על ביצועה"הקרובה תיבנה תכנית עבודה פרטנית לכל סניף ורכז שב

  
  .אילוז דוד, א"ל איפ"א בראשות מנכ"ות מנגנון איפס זכה לסיוע רב מצו"שב

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

28



  

  

  

  
  

  סיכום שנה גמלאים
  רכז גמלאים ואלמנות, קבלאן' כנג

  
  

הייתה בסימן של פעילות מגוונת במרבית סניפי הגמלאים תוך ניצול  2013שנת 

ספורט ובריאות , התקציב הסניפי וסיוע מתקציב הרכזים בתחומי התרבות
 2-3נשפים שנתיים בשילוב , סיורי מורשת, ל"נסיעות בארץ ובחו, גמלאיםל

   . סניפים

  : האירועים המרכזיים שראויים לציין הם

  . לחבר₪  200בסיוע רכז הנסיעות ובסבסוד של  -נופשונים בארץ 

 10%ל בסבסוד "לשמחתי חלק נכבד מהסניפים הוציאו קבוצות לחו –ל "טיולים מאורגנים לחו
  . כרטיס הטיסה לחברמעלות 

פעילות זו זכתה לתגובות חיוביות בדגש על הנשפים  - סניפים 2-3נשפים בסוף שנה בשילוב 

  . א"שיתקיימו במרבית סניפי גמלאי איפ

א וחברי הנשיאות כיבדו את הסניפים והגיעו "בחלק נכבד מהאירועים המרכזיים נשיא איפ
  . לאירועים

, הרכזים בסיורי מורשתוהסניפים  ישל תקציב מקסימאלי היה ניצול 2013- במסגרת הפעילות ב

הגמלאים של הצלחה ושביעות רצון  אירועים שנחלו. ספורט ובריאות הגמלאים ואירועי תרבות
  . בסניפים

ר הסניפים על שיתוף הפעולה בעשייה המבורכת ולהודות גם לנשיא "זו ההזדמנות להודות ליו

  . הביאו להצלחת האירועיםא ולרכזים על תמיכתם בתקציבים ש"איפ

  . א"אני תקווה שגם בשנה זו נצליח למנף את הפעילות לרווחת הגמלאים באיפ

א ומגיעה "ל איפ"רבה של צוות המנגנון בראשות מנכה תםתרומבזכות  הצלחת האירועים הייתה
  . להם מילת תודה והערכה

  

  , לאחר תקופה ממושכת של חולי

  .צ"ר סניף גמלאי ראשל"והלך לעולמו אוליאל שמעון סגן י
    .צ"בבית העלמין בראשל 14/3/14 -הלוויתו התקיימה ב

  .נציגי האיגוד וקהל רב ממוקיריו, בהלוויה השתתפו חבריו לסניף

  א "נשיאות איפועד סניף גמלאי שפלה רבתי ו
  .בצער המשפחה יםמשתתפ

  

  .יהי זכרו ברוך
  

  ועד סניף גמלאי שפלה רבתי
  א ראשון לציון"ף גמלאי איפר סני"יו, שלום שמעון

  א רמלה לוד"ר סניף גמלאי איפ"יו, ורנו שלום'ז
  א יבנה רחובות"ר סניף גמלאי איפ"יו, י שלמהטטיפ
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  א גליל מערבי  "סניף גמלאי איפ -  2013סיכום פעילות 
  א גמלאי גליל מערבי"ר סניף איפ"יו - אבוריש מחמד 

  
הייתה שביעות .  2012מתקציב  חברי הסניףלפליז  מעילי 280 חולקו 2013במהלך חודש אפריל 

  . רצון מהשי שהוענק להם
  

א ובנות זוגם לטיול מאורגן לפראג וינה "איפ חברי 42 שלקבוצה על ידי  אורגנה - 11-17/6/13
והאנשים מאוד מעניין הטיול היה  . ט למשך שבוע ימים עם מדריך ישראלי צמוד לקבוצהשובודפ

התרשמות . בתי המלון ברמה טובה מאוד, ירהעשתוכנית  ,ל של הטיולמסלוהנהנו מהארגון ו

החברים מקווים שנמשיך  . וללא שום תקלותלשביעות רצונם של החברים הייתה האנשים מהסיורים 
  .במסורת זו

  . בשמי ובשם כל הקבוצה תודה מיוחדת למר אלכס זלקוביץ רכז נסיעות על הארגון הטיולים
  

א ובנות זוגם לנופש במלון רויאל "איש רובם חברי איפ 60 שלקבוצה ל ידי אורגנה ע – 8-12/9/13
לו את החדרים בכולם קי ,קבלת הפנים בהגעה הייתה נפלאה והיה כיבוד קל, רימונים בים המלח

ובהמשך , ריצה של שעה וחצי לנשים בלבדאורגנה בבוקר . ינו בקומה אחתיבזמן ולפי בקשתי ה

נשים מאוד נהנו מהאוכל של המלון ורמת האירוח תודה מיוחדת הא . הספא היה פתוח לכולם
  .ל המלון מר עופר שטרית מאחר ודאג לנו וכל הבקשות שלנו נענו בחיוב "למנכ

  
איש רובם חברי  95מהסניף שלי השתתפו  . יצאנו ליום הגמלאי ורעייתו לחמת גדר  -  22/12/13

ארוחת צהרים היתה עשירה ומאוד  ,בנפרד א ובנות זוגם הייתה רחצה של שלוש שעות לנשים"איפ

א מר יעקב טרנר "זה מאחר ונשיא איפהנהנו מהאוכל היה יום נפלא והאנשים מאוד נהנו מהיום 
  . כיבד אותנו והגיע מבאר שבע לברך את המשתתפים

בשמי ובשם כל המשתתפים מודים לו מאוד על השתתפותו באירוע ומאחלים לו הרבה בריאות 
  .שים אוהבים אותך מר טרנרהאנ !חווישר כ

  
קבלאן על הארגון יום נפלא זה מאחר והאירוע היה מוצלח מאוד והאנשים ' תודה מיוחדת למר כנג

  .קבלאן ונמשיך לעבוד ביחד' מאוד נהנו הרבה תודות לך כנג

  
א מר אילוז "ל איפ"כל חברי סניף גלילי מערבי והעומד בראשו רוצים להביע את הערכתנו למנכ

  .הפעולה והמענה המהיר להצלחת האירועים ףמנגנון על שיתוהוות דוד ולצ
  

  .2013ט בחודש יוני שטיול מאורגן לפראג וינה בודפ
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  נופש באילת גמלאי בית שמש
  א בית שמש"ר סניף גמלאי איפ"יו ,דוד לוי

  
, לון קיסר באילתא בית שמש לנופש במ"חברי מועדון סניף אפ 66יצאו  2013בחודש אוקטובר 

  .הטיול כלל שייט בים סוף וביקורים נוספים באתרים השונים בעיר  .א"בסיוע של איפ
  

  
 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  א סניפי שפלה רבתי"גמלאי איפ 2013סיכום פעילות שנת 
   ורנו 'שלום ז, שלמה טיפטי, שלום שמעון - א שפלה רבתי"יפי איפר סנ"יו

  

גמלאים  190 בהשתתפות, ם המלחנופש במלון רימונים י  2-7.2.13
  .א ואיגוד הגמלאים ובנות הזוג"חברי איפ

בנס ציונה ' א באולמי ויטראז"איפ יום המשפחה בסבסוד  5.3.13

  זוגםא ובנות "גמלאים חברי איפ 300 בהשתתפות

א "חברי איפ 300בהשתתפות נופש במלון רימונים אילת   7-11.4.13

  .ואיגוד הגמלאים עם בנות הזוג

א "חברי איפ גמלאים 295יום הגמלאי בחמי געש השתתפו   17.6.13
  .שוטריםהבסבסוד קרנות , גמלאים עם בנות הזוגהואיגוד 

א "חברי איפ גמלאים 200נופש במלון כפר בלום השתתפו   29.9.13

  .ואיגוד הגמלאים עם בנות הזוג

 

צעדה לגמלאי מרחב ערב ה ז מרכז נערך"ס מזכרת בתיה במעמד סממ"במתנ 17.11.13בתאריך 
גמלאים עם  250א ואיגוד הגמלאים השתתפו "א ואיגוד הגמלאים בסבסוד איפ"שפלה חברי איפ

  .בנות הזוג
  

רכז , א"באולמי משכן רימונים ברחובות נערך נשף שנתי במעמד נשיא איפ 28.11.13בתאריך 
גמלאים חברי  400השתתפו . א ואיגוד הגמלאים"ויושב ראש איגוד הגמלאים בסבסוד איפ תרבות

  .א ואיגוד הגמלאים"איפ

  
רכזת  תקציבטבריה בסבסוד  בשני מחזורים נערך יום בריאות בחמי 18-25.12.13בין התאריכים 

  .א עם בנות הזוג"גמלאים חברי איפ 200ספורט השתתפו 
  

ל "א ובמיוחד למנכ"נשיאות איפלא שפלה רבתי מודים מכל הלב "אנו יושבי ראש סניפי גמלאי איפ
  .יישר כח. א מר דוד אילוז וצוותו על הסיוע והתמיכה בהצלחת האירועים"איפ
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  מסיבת סיכום שנתי 
  ס סניף נצרת עלית"גמלאי המשטרה ושב פעילות 

    נצרת  א"איפף גמלאי יר סנ"יו ,שלום ברטוב
  ר הסניף"סגן יו ,פירסט יעקב

  

  
 ליתס נצרת ע"נערכה מסיבה במתנ 14/0119/ בתאריך

  .  שלום בר טוב תבהנחיי
  

   :השתתפו במסיבה

אחראי על המנגנון - פייבל לבון מר ,גמלאי המשטרה
מפקדי תחנות נצרת , ראש עירית נצרת עלית ,א"באיפ

  .ס נצרת עלית"נהל מתנומ ונצרת עלית
שזכו " אירוס הנצרתי"הברכות הופיעה להקת  בסיום   

   .במקום ראשון בפסטיבל בפראג
  .הזמרת עדינהה הופיע, ארוחת ערב לאחר

  

  

  

  לא עוצר בעצור 
 ת "סניף גימלאי פ -  2013סיכום שנת 

 א פתח תקווה ראש העין"ר סניף גמלאי איפ"יו ,יגאל ברגמן
  

החל מיציאה מרוכזת של חברי  ,ת"הסתיימה כשנה ברוכה ועתירת פעילויות בסניף פ 2013שנת 
חבר לצאת עם בת הזוג  א שמאפשר לכל"הסניף למלטה במסגרת האסטרטגיה החדשה של איפ

  .ל ואינו תלוי יותר בהגרלות"לחו
  

  :2013להלן פירוט האירועים בשנת 

  
טיול מורשת חד יומי לירושלים כאשר רשימת הנוסעים נסגרה תוך זמן קצר ביותר עקב תוכנית  

  .א"הטיול המרשימה ועלות הטיול המזערי לאחר סיבסוד איפ
  .יום טיול באילת ויום ביקור בעיר המלכים, בים נופשון באילת אשר כלל בין היתר יום שיט 

הרמת כוסית לקראת ראש השנה שבו השתתפו למעלה ממאה ועשרים חברים וחברות חברי  
א יעקב טרנר שהגיע במיוחד מבאר שבע כאשר על ידו "הסניף כיבד אותנו בנכחותו נשיא איפ

  .א ורכזים"סמוכים בשולחן חברי נשיאות איפ

פתח תקווה ורמת גן באולמי  ,שומרון ,כפר סבא ,של הסניפים הרצליה מסיבה שנתית מרוכזת 
  .א יעקב טרנר וסגנו אורי אסף חברי נשיאות ורכזים"קווין סיטי בנוכחות נשיא איפ

במהלך החודשיים האחרונים חולקו לכל הזכאים שי שכלל שמיכת קורל  - חלוקת שי שנתי  
  .מלווה אותנו נראה שהשי פגע במטרהבעקבות הסופה שפקדה אותנו לאחרונה והקר העז ש

  

הצוות מקבל הדרכה , א הקמת צוות תיעוד ותקשורת משורות חברי הסניףיגולת הכותרת ה
המטרה להנציח , ר ערן ישראל שיזם גם את הרעיון להקמת הצוות"ל ד"מקצועית וליווי טכני מהמזכ

יסבוק היוטיוב ימו הפא ולפרסמם ברשתות התקשורת כ"אירועים בעלי חשיבות המתרחשים באיפ
  .בטלויזיה 98וערוץ 

  
  

  .בהזדמנות זו אני פונה לבעלי זיקה שלא ממרכז הארץ להצטרף לצוות דרכי
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 תחרות קליעה למקומות עבודה 
  א פתח תקווה ראש העין"ר סניף גמלאי איפ"יו ,יגאל ברגמן

   
חרות קליעה בירי נערכה ת 5.1.14בתאריך 

של  ,ליהבהרצבמטווח האולימפי  אקדח
  .  ליגה למקומות עבודהה

  
של קלעי מחוז תל אביב  והשתתפ בתחרות

כאשר , גביעים 4-במשטרת ישראל שזכו 

ראשון הגיעה רב פקד רינת כהן  למקום
    .עוזרת משפטית מרחב ירקון

בין המשתתפים בתחרות היו נבחרות חברת 
ש מכון "תע, שירותי בריאות כללית, החשמל

ת מאמן בוריס את הנבחר .ויצמן ועוד
טכס חלוקת  .פרידמן קצין קליעה מחוזי תל אביב ואחראי על נבחרת הקליעה של משטרת ישראל

מנהל העמותה של הספורט במקומות העבודה שדאג גם ) אקלה(י נתן אקשטיין "הגביעים נפתח ע

 ,ר תל אביב"יתר מקבלי הגביעים של נבחרת המשטרה היו אוקסנה גרגיר מימ  .לחלוקת הגביעים
  .ענף התנועה רוני מרחבי  ,מקום שני  ,א"בוריס פרידמן מטה מחוז תו מקום שלישי

  
  כה לחי לזוכים והצלחה גם בשנה הבאה

  

  "זה לא רק ספורט"
  א"ב בנשיאות איפ"ב ורכז מג"ש מפקד מג"רל, חלבי נזיה

  
ע לויה מוכר לרוב אזרחי מדינת יהוש

  .ישראל כשופט כדורגל בינלאומי בעבר
שפרש משיפוט כדורגל אולם מאז 

לויה לא הפסיק את עיסוקו , מקצועי
, לויה  .מכיוון שונה לחלוטין, בספורט

משמש בימים אלו כחבר וועדה באיגוד 

השופטים וגם כרכז התרבות של ארגון 
, לויה כבר איננו צעיר  .א ישראל"איפ

ואולם כל חייו הספורט היה עיסוקו 
הקשר של   .המרכזי ואהבתו הגדולה

לויה עם משמר הגבול החל כבר  עיהוש
והתחזק מאוד בשנתיים , לפני שנים רבות

ב "ע סייע לאנשי מגיהוש  .האחרונות

שהיו  -בקיום ימי הספורט האחרונים
מסייע לויה רבות בקיום נשפים ואירועי תרבות מרכזיים במשמר , זאת ועוד   .הצלחה של ממש

  .ים במהלך כל ימות השנה עבודת קודשב ועוש"והכל לרווחת הלוחמים המשרתים במג - הגבול 
כולל ליווי מקצועי , הערך המוסף שלויה מביא איתו זה הידע הרב בארגון וניהול אירועי ספורט

בניהול ובקיומם התקין , בארגון  .ב"בנוסף הוא מסייע לקיום ימי ספורט מרחביים במג  .צמוד

מפקד משמר  ,ב"כיר של מגסגל הפיקוד הב  הישיבה של  במהלך, בחודש שעבר  .והמקצועי
החל מתרומתו . העניק ללויה תעודת הוקרה על עשייתו הרבה למען החיל, ניצב עמוס יעקב - הגבול

הקשר בינינו "  .ב"א בכלל וכלה בתרומתו המיוחדת להצלחת יום ספורט מג"הרבה לסניפי איפ
, ב ללויה"מג אמר מפקד, "וכולי תקווה שנמשיך לשתף פעולה יחדיו עוד שנים רבות, מופלא

  ".ב"אני מודה לך מקרב לב בשם כל הלוחמים והמפקדים במג: "והוסיף
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  ביקור ראש דסק נשים איפא ישראל בבודפשט
  ראש דסק נשים איפא ישראל, פנינית שיין

 
במסגרת זו נפגשתי . השתתפתי בהשתלמויות של הזומבה למבוגרים בבודפשט 19/1/14בתאריך 

 בהשתתפותומבה זהדרכתי מסיבת  20/1/14בתאריך   .זומבה כתחביבעם שוטרות שהן מדריכות 
בהגיעי לשדה   .שוטרות גמלאיות שהן מתאמנות של המורה שלי ואני מכירה אותן באופן אישי

כמו כן . התעופה בבודפשט נפגשתי עם שוטרות בשדה ששמחו מאוד לבקשתי להצטלם איתן
    .שוחחנו על השוטרות בעולם והצגתי את תפקידי

  .א אנחנו מקבלים יחס מיוחד ולבבי"שבזכות התעודה של איפ יצויין

  
         

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  סיור לימודי תחנת בית שמש
  ח בית שמש"מת –צ "סנ, שלומי טולדנו

  
  .כ תחנת בית שמש"נערך סיור לימודי לספ 22-23/12/13בין התאריכים 

אין לי .  א"שמעותי שקיבלה התחנה מאיפבין השאר אודות לסיוע המ, הסיור הוכתר כמוצלח מאוד
  .ספק כי הקצינים והמפקדים מעריכים את תרומת הארגון ויפעלו למען גיוס חברים חדשים לארגון
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  א"פעילויות איפ
  א זבולון"ר סניף איפ"יו, אבי רונן

  !!מכובדי כולם 

, הצלחת יום האישה בטבריהל מר יהושע לויהברצוני לשבח את עבודתו ודאגתו הרבה של 

ולשתפכם במקצת מהחוויות שעברו נשותינו ביום האישה שנערך במלון לאונרדו קלאב בטבריה בין 

  .26-27/03/2014התאריכים 

ביום הראשון הנשים הגיעו לחמי טבריה שם העבירו את כל שעות הבוקר ועד לצהריים בהנאה 

  . רבה

בשעות הערב . יבוד קל ולאחר מכן קיבלו חדריםכשהגיעו למלון נערכה להם קבלת פנים עם כ

  .נערכה להם תצוגת אופנה וכן הרצאה ביום למחרת

  .הנשים סיפרו כי יומיים אלה היו מלאי תוכן והם נהנו מאוד

במהלך השנה ובתרומתו  מר לויה יהושעברצוני להוסיף ולשבח את הפעילויות הרבות אותם יוזם 

  .הרבה לרווחת החברים בפעילויות

שנה איני זוכר מתי דאגו לחברים כמו שדואגים לנו לאחרונה דבר  20 -א מזה כ"י שחבר איפכמ

    .'דת וכו,תרבות , נסיעות : ששוטף את הארגון  בכל הנושאים

אני עד במקרים רבים לשוטרים שפונים . פעילויות אלה והקמת אתר ההטבות עושים את שלהם

  . עילויות אותם הם עושים ובאתר ההטבות אותו הקימובארגון בפ"  א"כל הכבוד לאיפ"אלי ואומרים 

ל במשרד נסיעות ולאחר "שוטר פנה אלי ואמר לי כי הזמין נסיעה עם בנו לחו: אביא דוגמא קטנה 

א שקיים בתחנתי מצא כי "ל בלוח המודעות של איפ"שתליתי את הפלקט של הנסיעות לחו

טל את הזמנתו במשרד הנסיעות והזמין לכן בי. א זולה לו בהרבה ממה ששילם"החבילה של איפ

  .א"את נסיעתו דרך איפ

למר דוד אילוז    שיש הסבלנות והסובלנות, דבר נוסף אותו אני מעוניין לציין היא האוזן הקשבת

בכל בקשה אליו פניתי תמיד   .אין פעם שנתקלתי בסירוב. בכל פעם אליו אני פונה בבקשות

  . א לכך"שמח לעזור ולרתום את איפ
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   "תו פלוס" חברי הארגון יוכלו לבצע רכישה של תווי קניה

  . ₪ 6000 ועד לסכום של ₪ 500- מ בסכום שלא יפחת

   13%בהנחה של  -  )למעט חגים(רכישות בכל ימות השנה 

   .הנחה %3.5- כדהיינו  מהסכום הנקוב בתו %90ערך התו ברכישת מזון הינו 

   15%בהנחה של ) !עיים ימים לפני החג בלבדשבו במהלך(, "חגי ישראל"בתקופת  רכישות

   .הנחה %6- כדהיינו  מהסכום הנקוב בתו %90ערך התו ברכישת מזון הינו 

  

  

  

: באמצעות פקס" תווי קניה"אשר יועבר למחלקת , י החברים תבוצע באמצעות טופס"הזמנת הכרטיסים ע -
15389330202 .  

 2עד (באמצעות כרטיס אשראי , בקופה הראשית התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת בעת איסוף התווים - 

  . או במזומן בלבד) תשלומים

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

  . ה ההזמנה בסניף המבוקשימי עסקים מהתאריך בו נשלח 7הכרטיסים יסופקו לאחר 

או בפנייה   www.ipa-israel.org.il: א בכתובת"ניתן להוריד מאתר איפ" תו פלוס"טופס הזמנת כרטיסי שי 

  .א"למזכירות איפ

  1שלוחה  1-700-550-550להתקשרות לסניפים 
  

  רשימת סניפי הרשת
  

  ביתןיינות 
  פתח תקווה  חולון הסיירים    אשקלון חאן  ט סיטיאיירפור

  ראש העין  חולון קטן  צפוני. ת.אשקלון א  אילת

  ראשון לציון  כפר סבא  אשקלון בסיטי  אילת בסיטי

  ראשון לציון בסיטי    מודיעין     הרצליה  אלפי מנשה

  רעננה  מעלה אדומים    הרצליה בסיטי  אשדוד בסיטי

  תל מונד    נתניה     חדרה  אשדוד סיטי

    נתניה בסיטי    חולון גדול צפוני. ת.אשדוד א

  

  כמעט חינם
  קרית אתא    תל ציון  ירקונים פתח תקווה    אשדוד

  טירת הכרמל  כוכב יאיר    מודיעין    נתיבות

  טבריה    דאלית אל כרמל  רמלה  ערד

  נצרת עילית    טמרה  לב הסביונים פתח תקווה  רחובות

  מגדל העמק  טבעון    רמלה לוין  יבנה

  נצרת    כרמיאל  אור יהודה  לציוןראשון 

  אור עקיבא  מעלות    בית שמש  מתן

  עפולה    נהריה  אלפי מנשה    צור יצחק

    עתלית  קרית ביאליק  בית אל    תל אביב

        כוכב יעקב

  .תשבועו| יום העצמאות | פסח | שמח תורה | סוכות | ראש השנה  –חגי ישראל 

  .  תחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מועד" חגי ישראל"תקופת ההנחה ב
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  "CARDויקטורי "חברי הארגון יוכלו לבצע רכישת תווי קניה 

  

  ]14.2.14 – 14.4.14בתקופת פסח  [ "החגים"בתקופת 

  

   8.9% ערך נקוב באחוזי הנחה של ₪ 6,000 ועד לסכום של ₪ 500- מ כום שלא יפחתבס
  " תווי קניה"אשר יועבר למחלקת , י החברים תבוצע באמצעות טופס הזמנה"הזמנת הכרטיסים ע

  .15388673886: לפקס

בין השעות ' ה-'בימים א, באמצעות הקופאית הראשית בכל סניף, הכרטיסים יסופקו בסניפים המפורטים מטה

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

  כרטיס אשראי באמצעות , בעת איסוף התווים בקופה הראשית" ויקטורי"התשלום יבוצע באופן ישיר לרשת 

  .א"בכפוף להצגת תעודת איפ, או במזומן בלבד) תשלומים 2עד (

  . זמנה בסניף המבוקשימי עסקים מהתאריך בו נשלחה הה 6הכרטיסים יסופקו לאחר  

  !בעת מסירת הכרטיסים אין הכרטיסים ברי תוקף 

  .יהיו ברי תוקף למחרת בבוקר 16:00כרטיסים שימסרו עד לשעה  

  .ייחשבו לכאלה שנמסרו למחרת 16:00כרטיסים שימסרו לאחר השעה  
  .בבוקראו ביום שישי יהיו ברי תוקף ביום ראשון  16:00כרטיסים שימסרו ביום חמישי לאחר השעה  

  

  א"או בפנייה למזכירות איפ  israel.org.il-www.ipa  : א בכתובת"ניתן להוריד מאתר איפ הטופס הזמנ

  

  

  רשימת סניפי הרשת

  "ויקטורי"סניפי 
  כתובת   שם הסניף   כתובת  שם הסניף  כתובת   שם הסניף

  הממשלה.ק 9הרצל   רמלה  75/1שיר השירים   אלקנה  3הכישור   גן יבנה

  4האורזים   נתניה  14נתיב האבות   כפר סבא  3פינס   גדרה

  16בר כוכבא  פתח תקווה  16לינקולן   לינקולן-א "ת  3סימטת הפלדה   שדרות

  נווה גנים, 1ירושלים  שד  מוצקין  13אחד העם  אחד העם–א "ת  מסחרי. מ 10הערבה   אורנית

  7הרצל   בית שמש  53סלמה   פלורנטין-א "ת  18דוד המלך  אשדוד

  8בוטינסקי 'ז  מלאכי. ק  3הגפן   סנטר -גת .ק  1חנה סנש  אשדוד מהדרין

  הכלנית פינת בני תורה  רכסים  3/6דרך הדרום   גת  ביג.ק  48בן צבי   אשקלון

  בן גוריון סמוך לפינת האורגים' שד   באר שבע  23יוספטל   לוד מרכז  26שבזי   ראש העין

      צפוני.ת.א 2פסח לב   לוד חדש  20הכרמל   גני תקווה
 

 

  "סופר ספיר"  /  "הכי זול"סניפי      ביג זולסניפי 
  כתובת  שם הסניף      כתובת  שם הסניף

   1הרצוג ' צומת פת רח  סניף פת, ירושלים      תעשיה  צפוני. א  קריית שמונה

    59שמריהו לוין   יובל. סניף ק, ירושלים      ר"צח.פארק ת, פ"ר  )פינה ראש/חצור/צפת( ר"צח

  101דרך חברון ' רח סניף בית הנציב, ירושלים      city 1הר יונה   נצרת עילית

  ן3בן גוריון ' רח  צ"ראשל      יהושוע חנקין  עפולה

  117שוק אלנבי   חיפה      4המלאכה   מגדל העמק

  5המעלה  'רח  פרדס חנה      2אבא חושי   עוספיה

  1תל חי ' רח  חצור הגלילית      1' ראשי בית מס' רח  שפרעם

  10ויצמן ' רח  צפת      תעשייה. א  בית שאן

  אזור התעשייה הדרומי  קרית שמונה        
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  3.5% –   רגילה במהלך השנהאחוזי הנחה 

  !בלבדבמהלך שבועיים ימים לפני החג  7% –   בתקופת חגי ישראלאחוזי הנחה 
  

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

  

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

  .  בתקופת חול המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד

  

  :השיטה

.  א קארד"כרטיס איפ/ומציג תעודת חברחבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת 

  .₪ 1000ושל ₪  500בקופה ראשית בערך נקוב של " כרטיס הטבה טעון"הרשת תמכור לחבר 

  

התשלומים בו יחויב כרטיס ' מס, התשלום יבוצע על ידי החבר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן

  .האשראי יהיה כנהוג ברשת מעת לעת

  

  .₪ 3,000 :בחודשסכום הרכישה המקסימאלי לחבר 

  . ₪ 1,000 סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על

  

  

  רשימת סניפי הרשת

 פקס טלפון  כתובת  סניף

 08-6290406 08-6280163 באר שבע 1בית אשל ' רח בית אשל

 08-6595854 08-6595853 עין יהב 86820נ ערבה .ד עין יהב

 08-6211671 08-6211672 באר שבע 4ירושלים ' שד' רח ט' שכ

 08-6512033 08-6512520 מרכז מסחרי להבים  להבים

 08-6990926 08-6990920 באר שבע 7מאפו ' רח נווה זאב

 08-9925593 08-9965997 אופקים 14יהדות דרום אפריקה ' רח אופקים

 08-6422308 08-6422538 באר שבע 28ק "רד' רח ק"רד

 08-6556644 08-6555060 מרכז פרץ סנטר דימונה דימונה

 08-6450078 08-6450088 באר שבע  7האורגים ' רח אורגים

 08-6236470 08-6270802 באר שבע 100המשחררים ' רח משחררים

 08-6420072 08-6420054 באר שבע 2מבצע עובדה  עובדה

 08-6224438 08-6224436 ישוב יד בינימין יד בינימין

 03-6123249 03-6124452  רמת גן 128בוטינסקי 'ז' רח בוטינסקי'ז

 08-6582492 08-6582540 1ל "צה' רח קרית מלאכי

 08-8538575 08-8538577 20ח "הפלמ' רח 'אשדוד ג

 02-5730548 02-5730398 20ן "הר' רח ביתר עלית

 04-8218933 04-8218841/67 113אזור התעשיה בית הדר יהודה הלוי  טבריה
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EDITOR'S DESK 
By Advocate Haim Szmulewitz, Brig. General (ret.) 

 

This IPA Israel magazine summarizes the 2013 activity, which was successful inside 
Israel and out - in the international sphere -and in the expansion of the organizations' 
means of communication. 

The new means of communications include magazines, electronic magazines, video magazines, the 
organizations' Facebook page, and this year we'll launch the YouTube channel and connect to 
additional social network - thus creating interactivity between the printed and digital media. In 
addition, IPA members can now enjoy a dedicated website full of benefits, in which they can purchase 
various products in noticeable discounts. 

2013 was most notable for the expansion of the IPA tours abroad. More than 1300 members 
participated in these activities, and the goal for 2014 is to exceed 2000 members. Internal tourism also 
flourished, with more than 1000 members who enjoyed the program, and in 2014 we aim to double 
that number.  

This year we had a verity of cultural activities, with dozens of live shows, balls and events by IPA Israel, 
with more than 10,000 participants. IPA Israel is also well known for hosting sport activities, including 
football, basketball, running, cycling, bowling, shooting competitions and more. Approximately a 
month ago, a mini-football tournament was held in the memory of Jacob Shoval, who served as the 
vice-president of IPA Israel. Jacob Shoval, at his last days, managed the world congress that took place 
in Eilat, Israel - with great success. 

With a constant effort to improve regional activities, many regions were re-organized this year. This 
was done with the cooperation of the police headquarters, which represented another step taken to 
improve the involvement of the police in the work of the IPA.Nearing the end of 2014, elections, will 
be held in our section, and soon we will begin seeing the preparations for the occasion. 

This magazine presents articles of the IPA board members - each expressing their area of operations, 
reports of activities in various regions (active policemen and retired) and of the international activity.  

The IPA secretariat has been, as always, most efficient and resourceful in promoting the activities. We 
also receive great support from volunteers who assist the organizations with great care. To all I give my 
great appreciation. 

More on the sections' activities can be found on IPA's website - www. Ipa-israel.org.il  

 

 

Brig. General Haim Szmulewitz is a board member of IPA Israel and served as a PEB member, 
including as first international vice president. 
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