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

, הסוהרים, א מקרב השוטרים"אקדים בברכת חג חנוכה שמח לכלל חברי איפ

  .המתנדבים והגמלאים

המגזינים האלקטרוניים מוכיחים עצמם ככלי יעיל להעברת מסרים עדכניים על החלטות 

ורת מתכננת בקרוב הפקת ועדת התקש.  א"להידוק הקשר שבין החברים לאיפוהארגון 

  .מגזין טלוויזיוני

הן לגמלאים והן לסדירים , חג החנוכה הינו מועד בו מתקיימים מפגשים ונשפים רבים

  .ואלו יבואו לידי ביטוי במגזין

  

השתתפתי לאחרונה בכנס הארצי של 

  .ס"גמלאי השב

כנס מרשים ורב משתתפים וזו היה זה 

ב מנות ראויה להדגיש את הקשר הטודהז

א בין החברים מקרב "הקיים באיפ

  .ס"המשטרה והשב

  

לאישור תכנית העבודה אנו מתקרבים לסיום השנה ובצד סיכומי השנה אנו נערכים גם 

  .2014תקציב לשנת וה

יושם דגש על חיזוק ערוצי התקשורת עם החברים והוצאת חברים רבים  2014גם בשנת 

  .ל"בקבוצות לחו

מחכה לנו שנה מלאה בפעילות ועשייה למען , א"נא עקבו אחרי הפרסומים של איפ

  .החברים
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  דבר העורך
  )'בגימ(תת גונדר , ד חיים שמולביץ"עו

  
אריק היה אחד מעמודי .  ל"בימים אלה הלך לעולמו גדול זמרי ישראל אריק איינשטיין ז

  .גדלנו על השירים שלו והוא יחסר לכולנו מאוד, התווך של התרבות הישראלית
  

מקבץ בתוכו כתבות בנושאים מגוונים הקשורים לפעילות הענפה  6' מגזין הדיגיטלי מסה

את מרבית האירועים מלווה   .פעילות בה חברי הארגון לוקחים חלק פעיל, של הארגון

  .הצוות התיעודי הפועל תחת ועדת התקשורת
  

הטבות שונות תמונות ו, רועיםיסקירת א, אני רואה חשיבות רבה בהעלאת תכנים ענייניים

שכן בצורה זו המידע מופץ לכלל החברים בארגון ובזמן , באמצעות המגזין הדיגיטלי
במגזין לינקים לכתבות וסרטים ובקרוב יופץ גם מגזין טלוויזיוני שהגישה אליו   .אמת

  .תהיה באמצעות היוטיוב

  

ות ובהמשך כתבה המתעדת חווי, בתחילת המגזין כתבת עדכון בנושא השכר והגמלאות
- ובו נכחו למעלה מ, ס שנערך במושב ברכיה"ותמונות מכנס הגמלאים הארצי של השב

  .גמלאים 1200

  
במגזין גם כתבה המתעדת חוויות ותמונות מהכנס השנתי של ארגון בתי הסוהר העולמי 

)ICPA( ,הכנס עסק .  מדינות ברחבי הגלובוס 84-ארגון בו חברים שרותי בתי סוהר מ

  .רבים הקשורים לעבודת שירות בתי הסוהרבנושאים מקצועיים 
  

עזרה המשקפת , בהמשך המגזין כתבות המספרות על עזרה הדדית בין חברי הארגון

  . א ממדינות שונות"בין חברי איפ" שירות תוך ידידות"את סיסמת הארגון 

  
אשמח לקבל מחברי הארגון רעיונות יצירתיים לנושאים ותחומים המעניינים אתכם 

  . פעילות בה השתתפתםוכתבות על 

  .israel.org.il-info@ipa :  את החומר אנא שילחו לכתובת מייל
  

  !אורים שמח בברכת חגאנו חוגגים את חג החנוכה וזאת הזדמנות נאותה לברך אתכם 
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  בנושא שכר ניםעדכו
  )'מבגי(תת גונדר , ד חיים שמולביץ"עו:  מאת

  

  תביעת תוספת אי הקביעות
  

נערכה ישיבת הוכחות נוספת בבית הדין לעבודה בקביעת תוספת , 25/11/13בתאריך 

-כזכור המדובר בתוספת כספית בשיעור של כ  .אי הקביעות שיזמו הארגונים השונים

ס שלא קיבלו תוספת זו "מובהק במשטרה ובשבלמרבית הקצינים והנגדים בקבע  7%
והאוצר סירב לשלמה למשרתים  2007ל החל משנת "י הקבע בצהששולמה למשרת

  .ס"במשטרה ובשב

  

והשופט הודיע כי פסק הדין יינתן לא יאוחר מחודש  30.6.14המשך הדיון נקבע ליום 
  .2014ספטמבר 

הצלחה שתוביל לתוספת , אני מעריך כי קיים סיכוי גבוה להצלחה בהליך המשפטי

  .הסוהרים והגמלאים, ר מהשוטריםכספית משמעותית ביותר לחלק ניכ
  

  ס"הפרשים נוספים לגמלאי המשטרה והשב
  

ס למדד המחירים לצרכן במקום "הוצמדו גמלאות משרתי המשטרה והשב, כידוע
  .ההצמדה לפעילים כפי שהיה בעבר

  

במסגרת הסיכום שמצא ביטוי בתיקון לחוק הגמלאות עתיד שכר הגמלאים להתעדכן 

  .ית המדד בשנה שחלפהבשיעור עלי 2014בתחילת 
  

בנוסף לכך אמורים הגמלאים להמשיך ולקבל הפרשים נוספים המגיעים להם בגין 

  .  2008-2011הפרשי ההצמדה של השנים 
  

בנוסף אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק האמורה לאפשר תשלום הפרשים נוספים 

  .ומלאים בגין שנים אלו לגמלאים
  

וגנה זכאות גמלאי המשטרה ל ע"אי צהגמלם עבמסגרת החוק הקיים שקדם להסדר 

ל "כעת משאושרו בחקיקה למשרתי הקבע בצה.  ס למחצית מהפרשי ההצמדה"והשב

ס "יזוכו גם גמלאי המשטרה והשב, ה ארוכה יותרהפרשי הצמדה מלאים אם כי בפריש
  .במחצית הנוספת של ההפרשים

  

, פ"האוצר לבין המשרד לבטסכומים אלו ישולמו בפעימות שונות כפי שסוכם בשעתו בין 
הקרנות ואיגוד הגמלאים מהלך של עם דעתי לנסות ליזום יחד ב. ס"המשטרה והשב

הסדרת הלוואות גישור לגמלאים ותיקים על מנת שיוכלו ליהנות ולנצל את הסכומים 

  .המגיעים להם מבלי להמתין לפעימות המתפרשות על פני מספר שנים
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  ס"כנס הגמלאים הארצי של שב
  

נערך , ס"כנס הגמלאים הארצי של שב
במפגש .  במושב ברכיה 6.11.13-השנה ב

הכנס .  גמלאים 1200השתתפו מעל 

.  א"נערך בחסות קרנות הסוהרים ואיפ
א מר יעקב "השתתפו בכנס גם נשיא איפ

הסוהרים וחבר  נשיא קרנות, טרנר

ד "תג–חיים שמולביץד "א עו"נשיאות איפ

, מר דוד עטר- איםר איגוד הגמל"יו, )'בגימ(
' הגב, ל האיגוד מר חיים שרעבי"מנכ

לית הארגון לקידום "מנכ, אביגיל שררה

מעמד השוטר והסוהר וכן חברים נוספים 
לויה , ד אילן בורדה"תג:  א"מנשיאות איפ

    .פייבל לבון ונפתלי לוי, יהושע

גונדר -ס"סגן נציב שב: ס ייצגו"את שב
א נשי.  ס"כ שב"אלי גביזון וחברי ספ

  .א העניק שי לגונדר אלי גביזון"איפ

  

גמלאים למען גמלאים במסגרתו ד חיים שמולביץ את פרוייקט "במסגרת הכנס הציג עו
ס השונים ובמטה הנציבות ויתנו שירות לגמלאים "ימוקמו גמלאים מתנדבים במחוזות שב

ה הגימלה והפניות לתעסוק, במגוון נושאים בדגש על זכויותיהם בנושא הביטוחים

  .והתנדבות
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  )ICPA(י הסוהר העולמ בתיכנס ארגון 
  

הכנס השנתי של ארגון בתי הסוהר 

נערך השנה בארצות ) ICPA(העולמי 

 ,חברים 700נכחו מעל בכנס .  הברית
  .  ארצות 84-נציגי שירותי בתי סוהר מ

הארגון משמש כארגון מייעץ למוסדות 

מטעם ישראל .  ם ולמועצת אירופה"האו

ד חיים "עו) 'בגימ(ד "השתתפו תג
שמולביץ המכהן כחבר הנשיאות 

העולמית והיועץ המשפטי העולמי של 

ס ישראל "הארגון וכן משלחת שב
גונדר אלי -ס"בהשתתפות סגן נציב שב

ראש אגף האסיר גונדר עופרה , גביזון

גונדר -קלינגר ומפקד יחידת נחשון תת
  .גניש

  

הן בתחום הטיפול , מקצועיים רבים הקשורים לעבודת הסוהריםהכנס עסק בנושאים 

באסירים ושיקומם והן בתחום האחזקה הבטוחה של אסירים וההתייחסות המיוחדת 
אסירים חולי , אסירים ביטחוניים, אסירים מסוכנים: הנדרשת לאוכלוסיות מיוחדות כגון

  .לתי חוקייםנוער וכן שוהים ב, נשים: נפש וכן אוכלוסיות ייחודיות כגון

  
ד חיים שמולביץ הציג והעביר שינויים לתקנון הארגון בדיוני האסיפה הכללית וכן "עו

העבירה הרצאה בנושא מסקנות פרוייקט אזיקים אלקטרוניים , גונדר עופרה קלינגר

אסירים נגמלים המרצים בבתי ספר תיכוניים על  –" שלהבת"ס וכן פרוייקט "בשב
  .  לחם בתופעת השימוש בסמים במסגרות בתי ספרניסיונם במסגרת המאמץ להי
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  א בתנופה"תרבות איפ
  רכז תרבות  – לויה יהושע

  

  צ "אירוע יום הגמלאי ורעייתו בסינמה סיטי בראשל

בסינמה  11/11/2013-האירוע התקיים ב. השנה זו השנה הראשונה בה קיימנו אירוע לגמלאי ורעייתו

. א ובנות זוגם"גמלאי איפ 170-באירוע השתתפו כ". ביטלס"עה של שירי הסיטי וכלל כיבוד והופ

  . האירוע עבר בהצלחה רבה ותגובות המשתתפים היו אוהדות ומפרגנות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  אירוע יום הגמלאי ורעייתו הצדעה לעדה הדרוזית בחמת גדר 

חברי נשיאות , א"פבמעמד נשיא אי 15/12/2013: סניפים האירוע מתוכנן לתאריך 5בהשתתפות 

  . פעילות זו הינה פעילות מסורתית שמקיימים אותה בכל שנה. ואורחים נוספים

  נשפים לגמלאים 

דצמבר מתקיימים נשפים שנתיים בסבסוד תקציב תרבות בייעוץ מקצועי - במהלך החודשים נובמבר

  . ר הסניפים כולל אומנים ותקציבים"ליו

  מקום  אירוע  שעה  תאריך

  א"בית השוטר ת  ל "נשף את  19:30  26/11/13

  רחובות , אולמי רימונים  סניפים  3 –נשף גמלאי שפלה   19:00  28/11/13

02/12/13  19:30  
, קרית שמונה- צפת, נהריה-עכו(סניפים  3 –נשף גמלאי כרמיאל 

  )כרמיאל
  כרמיאל , אולמי שביט

  ק פוסט 'צ" רובינס"אולמי   סניפים  2 –נשף גמלאי חיפה והקריות   19:00  03/12/13

  סניפים 2 –נשף גמלאי אשדוד ולכיש   19:00  04/12/13
קניון לב  –אולמי רפאל 

  אשקלון

  אזור , קווין סיטי  )שומרון, הרצליה, ס"כ, ג"ר, ת"פ(סניפים  5 –נשף גמלאי מרכז   18:30  23/12/13



  

  ארגון השוטרים הבינלאומי –א "איפ

7 

  נשף גמלאי נגב 

, אופקים דימונה, ם מערדבנשף השתתפו אנשי 24/11/2013-נערך באולמי הינומה באר שבע ב

מר , א"בהשתתפות נשיא איפ. התוכנית אומנותית היתה המגוונת ועשירה. באר שבע והסביבה

  . יעקב טרנר וחברי נשיאות

  

  

  

  

  

  

  

 

  חוגג ל"א גמלאי את"סניף איפ

. ל התכנסו בבית השוטר בתל אביב לחגוג במשותף את ערב חנוכה"גמלאי את, א"חברי איפ 200

גדל , א ובניהולם של דוד גבאי וסוויסה"סגן נשיא איפ, ביוזמתו של אורי אסף הסניף שהוקם

סנדו מזור וסגני ראשי , אינה וולף, יעקב רז: ל לשעבר"את הנוכחים כיבדו ראשי את. במהירות

 ערן ישראל' ודר ,את הנשיאות ייצגו יהושע לויה. אלכס יעקבי ומוטי יונה, האגף בעבר ובהווה

   .זל דוד אילו"והמנכ

   

  

  

  

  

  

  

  http://www.youtube.com/watch?v=yBhb80_XK6w&feature=youtu.be:  ל סרטון"כנס גמלאי את
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  מועדים ושעות לכל המופעים ניתן למצוא באתר ההטבות

הכניסה דרך  - ! המכירה באמצעות אתר ההטבות בלבד,  כרטיסים לאירוע 4  - זכאות לחבר 

  www.ipa-israel.org.il : א"אתר איפ

  
לקראת ינואר .  הסבסודים באתר ההטבות הוסרו מאחר ותקציב תרבות נוצל השנה:  הערה

  .נחדש את הסבסודים 2014

  

  : לסיכום

ר "א על הסיוע ושיתוף הפעולה המקצועי וליו"ל איפ"מנכאבקש להודות לצוות המנגנון בראשות 

  . הסניפים שסייעו במהלך השנה למנף את פעילות התרבות

  א "מחיר לחבר איפ

  ₪ 59: לאחר סבסוד

  ₪ 149: מחיר מלא
  

  :יוצג ב המופע

היכל , תיאטרון ירושלים בירושלים

המשכן , התרבות בקרית מוצקין
, אשדוד: לאומניות הבמה בערים

 אביב-תל,שבעבאר

  א "מחיר  לחבר איפ
  ₪ 45: לאחר סבסוד

  ₪ 110: מחיר מלא
  

  :המופע יוצג ב

  היכל הקרקס המפואר

 רמת השרון, צומת כפר הירוק

  א "מחיר לחבר איפ

  ₪ 59: לאחר סבסוד
  ₪ 149: מחיר מלא

  

  :המופע יוצג ב

המשכן , צפון חיפהתיאטרון ה

לאומניות הבמה באר שבע ובהיכל 

, אביב-תל: התרבות בערים

 אשקלון ופתח תקווה 



  

  ארגון השוטרים הבינלאומי –א "איפ

9 

  

  א קפריסין"הקונגרס השנתי של איפ
  א"ל איפ"ערן ישראל מזכ' דר
  

בכל שנה בחודש נובמבר נערך הקונגרס 

בסניף יש מעל . א קפריסין"השנתי של איפ

חבר , באי חברים וכמעט כל שוטר 5,000

לכל מחוז יש , מחוזות 6יש בסניף . בארגון

חברי הנשיאות . נשיא וצוות נשיאות מקומי

המקומית מכל המחוזות בוחרים את הנשיאות 

השנה נבחר בפעם נוספת . הארצית והנשיא

מייסד הסניף הקפריסאי , מייקל אודיסיאוס

מייקל היה גם הנשיא . ונשיאו מאז הוקם

עד לקונגרס , רונותהשנים האח 12-העולמי ב

  .באילת

  

כנשיא , מייקל אודיסיאוס. ולא רק בגלל הקרבה הפיזית, לקפריסין וישראל יש קשרים מיוחדים

  . כולל חברים נוספים מהסניף, ביקר בישראל פעמים רבות, א קפריסין"עולמי וכנשיא איפ

  

, אורי אסף: ישראלהשנה ייצגו את . א ישראל מוזמנים מידי שנה לכנס הלאומי שלהם"נציגי איפ

סגנית ראשונה לנשיא , את הנשיאות העולמית ייצגה גל שרון, סגן הנשיא וכותב שורות אלו

  .מתוך כבוד לסניף הקפריסאי, היציאה נעשתה על חשבון המשתתפים. העולמי

  

 .נציגי ישראל העניקו תשורות לנשיאי המחוזות ולנשיאות הארצית וברכו את הנשיאות החדשה

  

  

  המשרד לביטחון הפנים ביקרה בברצלונהקבוצה של 
  

בתחילת חודש נובמבר ביקרה 

קבוצה גדולה של עובדי המשרד 

א ישראל "איפ. פ בברצלונה"לבט

, תיאמה ביקור במשטרת ברצלונה

, פגישה עם מפקד המשטרה

ביקור במוקד , הרצאות מקצועיות

, זהו ביקור ראשון מסוגו. העירוני

, 2014-הפותח סידרת ביקורים ב

מאחר וברצלונה נבחרה על ידי 

א כיעד "וועדת קשרי החוץ של איפ

א "בכל היעדים יש קשר הדוק עם נשיאות איפ. ביחד עם יעדים נוספים, א"מרכזי לקבוצות איפ

קבלות פנים , משטרה, א"כדי לפגוש בחברי איפ, המקומית ומונו אנשי קשר ביעדים הנבחרים

נה יש אטרקציה נוספת וחלק מחברי הקבוצה זכו בברצלו. משותפות וביקור במשטרה המקומית

חוויה גם למי , נו-להתארח במשחק של ברצלונה נגד מילאן באליפות אירופה בכדור רגל בקמפ

 .שאיננו אוהד כדור רגל
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  א"מתנדבי התנועה מצטרפים לאיפ
  

הופעה מרשימה ואלפי מתנדבי התנועה במשטרת ישראל , טכס רב רושם, מפגש חברים

    .נהבפארק רענ

  

  

  

א הייתה שותפה בארגון הכנס הגדול של מתנדבי התנועה בפארק רעננה ואף הצטרפו "איפ

א שמורה למתנדבי היחידות המיוחדות "הזכות להצטרף לאיפ . א"מתנדבים לאיפ 30מעל 

בקרוב יערכו מפגשים נוספים   .מתנדבי התנועה שייכים לקבוצה הנבחרת הזאת, ובאשר כך

  .כדי להציג להם את ארגון השוטרים הבינלאומי עם מתנדבי התנועה

  

  

  קפריסין- ץ חניתה כהן מונתה לראש דסק יוון"סנ
  

א "מינוי חדש בצוות קשרי החוץ של איפ

  . ישראל

  

עד לאחרונה עסקה , ץ חניתה כהן"סנ

בתחום תכנון השכר באגף משאבי 

מונתה , אנוש וכעת בדרך לגמלאות

ות קפריסין בצו-לתפקיד ראשת דסק יוון

, לחניתה עבר יווני עשיר  . א"ח איפ"קש

אלא לימוד , לא בגלל שנולדה שם

   . מוסיקה ומורשת, התרבות, השפה

  

אין ספק שכישוריה יחזקו את הקשרים 

 .המדינות שהיא מופקדת עליהן
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  ט"ט תמיד קב"פעם קב
   

טים במרכז השלטון המקומי נפרד "איגוד הקב

ל "עוזרו של מנכ ,א"חבר נשיאות איפ, מיהושע לויה

ט העיר יבנה במשך "איגוד השופטים וגם קב

   .למעלה מעשור

  

יהושע לויה איש עתיר פעלים והתנדבות ימשיך 

ימשיך , א בתחום התרבות"לרכז את פעילויות איפ

  .לעסוק בספורט וכדור רגל וימשיך להתנדב

  

  

  

  6/11/13  - גמלאי נצרת מטיילים ביהודה ושומרון 
    יעקב פירסט וסגנו סניף ה ר"יו - ברטוב שלום 
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  קפריסיןא ישראל ב"ות נבחרת הכדורסל איפדהתמוד
  א ישראל"מנהל נבחרת הכדורסל איפ ,מרון אייל וש

  

א "נבחרת הכדורסל של איפ

ישראל יצאה להתמודדות 

בטורניר כדורסל באי השכן 

טורניר זה הינו . קפריסין

מסגרת הראשון אשר נערך ב

התמודדות כדורסל בינלאומית 

הביקור באי   .א בעולם"באיפ

    . ימים 4השכן נמשך 

  

במסגרתו התארחו חברי 

הנבחרת במטה משטרת 

קבלו סקירה ידידותית , לרנקה

   . ונתקבלו בחום בביקור בתחנת כיבוי האש של לרנקה, ונרחבת ממפקד משטרת לרנקה

המשחקים שסוקרו גם , )א"קפריסין כוחות המשטרה והכיבוי מאוחדים ורובם חברי איפב(

נערכו באולם המפואר של האקדמיה האמריקאית בלרנקה וכללו טקס , בתקשורת הקפריסאית

  .הקבוצות 2החלפת תשורות בין שחקני 

  

לרוח  כיאה . נצחה הקבוצה הישראלית את מתחרותיה, בהתמודדות ספורטיבית קשה וראויה

יצאו בתום ההתמודדות שחקני כל הקבוצות לארוחה , החברות בארגון השוטרים הבינלאומי

  . עם הרבה מוסיקה וריקודים יוונים, משותפת במסעדת פולקלור מקומית

  

ביקור המשלחת נערך בניהולו ופיקוחו של 

. א לרנקה מר אנדריאס פלאריס"נשיא איפ

רי בביקור זכינו ליחס חם מאוד הן מצד חב

הליווי ,  א והן מהמשטרה הקפריסאית"איפ

א לרנקה  החל למן "הצמוד של חברי איפ

הירידה מהמטוס ועד לעליה למטוס בחזרה 

במסגרת הביקור נלקחו חברי . ארצה

השתתפו בשייט , המשלחת גם לעיר פאפוס

בתערוכת מכוניות עתיקות , בספינת פיראטים

ות אתרים היסטוריים ובמקומ, וביקרו במוזאונים

  .בילוי מקומיים

  

הביקור היה  מכובד ומהנה ביותר לכל 

בביקור נרקמו חברויות . הצדדים וכלל התמודדות כדורסל ראשונה מסוגה במסגרת העולמית

גל שרון אשר ' תודה מיוחדת לסגנית הנשיא העולמי הגב . שימשכו עוד לאורך זמן, חדשות רבות

דאה יה על קשר יומיומי עם חברי הקבוצות וושמר, סייעה בתכנונו והפקתו, יזמה את הביקור

מר אנדריאס , קפריסין, א לרנקה"כן תודה רבה והערכה לנשיא איפ  .שהכל מתנהל כמתוכנן

  .א"כיאה לרוח החברות שבאיפ, חם והמושקע, פלאריס על האירוח הנפלא
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  א הצילה אותי"תעודת חבר איפ
  א"ל איפ"ערן ישראל מזכ' דר

  
וה את הנכס העיקרי א מהו"תעודת חבר איפ

א "מה איפ"של כל חבר בארגון ולשאלה 

  .תעודה: התשובה פשוטה" ?נותנת לי

מאחורי התעודה עומד ארגון ענק של 

מדינות והתעודה  63- שוטרים מ 430,000

. יוצרת שותפות וחברות בין שוטרים בעולם

מגיעים אלינו מאות סיפורים בשנה ואין ספק 

איננו מודעים ש, שיש כמות הרבה יותר גדולה

  .לה

יש מקרים בהם התעודה ממש מצילה חיים 

. וכך קרה במקרה של פטרוס מקפריסין

שאף אביו משרת , שוטר סיור צעיר בלרנקה

במשטרה כאחראי על הלוגיסטיקה במטה 

פטרוס נפצע קשה בתאונת . משטרת לרנקה

  .דרכים בלרנקה לפני חמש שנים

פטרוס הוטס לישראל לטיפול . אי וסיוע למשפחהא קפריסין פנו אלינו בבקשת סיוע רפו"איפ

משותק , הוא הגיע מונשם. השיקום נעשה בהר הצופים. ושיקום בבית החולים הדסה בירושלים

מאחר והשיקום , משפחתו שליוותה אותו הייתה זקוקה לסיוע באירוח. בכל הגוף ובסכנת חיים

, רוח בבית השוטר בירושליםא ישראל נרתמה למשימה וארגנה אי"איפ. נמשך ארבעה חודשים

שוריין להם שולחן בחדר האוכל ונשמר להם אוכל , נרכש ציוד למשפחה. הסמוך להר הצופים

בכל יום שישי בלילה דאגנו להסיע את האב לשדה התעופה לקבלת בני משפחה . בכל יום

ית בכל שבוע נערכו ביקורים בב. סיוע בקליטת האורחים, שהגיעו והתחלפו ליד מיטת פטרוס

  .החולים וסיוע בנושאים שהמשפחה ביקשה

, לאחר ארבעה חודשים הסתיים השיקום

נושם , כאשר פטרוס על כיסא גלגלים

בכוחות עצמו ומרבית היכולת המוטורית 

הוא חזר לקפריסין וכעבור . הוחזרה לו

שבוע הוטס בבהילות בחזרה לישראל 

בגלל מקרה חירום שחייב ניתוח לב 

, משפחה וסייענוליווינו את ה. מיידי

הבטחנו לפטרוס שנבקר אותו 

ההבטחה . כאשר הוא בריא, בקפריסין

ביקרנו אותו , מולאה לאחר חמש שנים

בביתו בלרנקה ופגשנו במשפחתו 

פטרוס היום ממשיך לעבוד . וחברתו

הוא הפך , במשטרה בתחום המחשוב

לזמר מפורסם בקפריסין ויוון והוציא 

שנתנו לו כשעזב את , הוא הפתיע אותנו בבקבוק ויסקי. ולהכבר שני דיסקים שזכו להצלחה גד

הבקבוק נפתח והרמנו כוסית . ישראל לפני חמש שנים והבטחנו שנפתח אותו כשיבריא

  .א"א ולכבוד החברות האמתית העמדת מאחורי תעודת חבר איפ"לבריאותו של חבר איפ
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 התעללות בילדים במגזר החרדי
  א"סגן נשיא איפ –אורי אסף 

 

ו במגזר החילוני גם המגזר החרדי נתון למתקפות של מתעללים  בילדים אך המודעות כמ

והפרסום של מתקפות אלה נשמרה בחדרי חדרים עד לאחרונה כי לא מתאים ולא נעים לדבר 

את המודעות והצורך לדבר על תופעה זו בפרהסיה ובפרט עם הילדים עמלים הרבנים   .על כך

  )מד בראש מסלול הכשרת מטפלים גברים במכללת בית וגןהעו MAפסיכותרפיסט (נתאי  

  .שהוא כיום אוטוריטה בנושא מטעם המשטרה ובאקדמיה והרב אשר מלמד

  

הרב מלמד המשמש במסגרת תפקידו המשטרתי כרב מחוז מרכז  אחראי על מגוון , כידוע

י מוצרי רב מדור מזון לשעבר האחראי על קשרי הכשרות בין המשטרה לספק  :נושאים כגון

מאבטחי , ס"אנשי שב,אנשי משטרה 24,000רב אירגון השוטרים הבינלאומי האוגר בתוכו   .המזון

ס ומתנדבים במסגרת תפקידו עוסק בכל הקשור למורשת "גמלאי שב, גמלאי משטרה,הכנסת 

 .סיוע רווחתי לנזקקים ולחולים של הארגון, דתית

להתאמת הפעילות למניעת התעללות  חבר צוות ההיגוי של המשרד לביטחון פנים שפועל

הרב אשר מלמד מוזמן לכל הדיונים של המועצה לשלום הילד ולימי עיון   .בילדים במגזר החרדי

הוא אחד האישים   .מקצועיים באקדמיה ומשמש ככתובת למשרד הרווחה ברמה הארצית

בוגר ישיבת , הרב מלמד . המרכזיים שפועלים בקו התפר הרגיש שבין הציבור החרדי למשטרה

חי בתוך הוויה חרדית ומודע לכל הרגישויות של המגזר החרדי , חברון וכיום תושב העיר אלעד

אליו מתנקזים הסיפורים העגומים שמאחורי , אל מול תופעת ההתעללות בילדים חרדים

הסטטיסטיקות והסיפורים העגומים המחייבים מציאת פיתרון יצירתי לטיפול בבעיה ויצירת גשר 

  .חרדים לחילוניים שתאפשר תקשורת הדתית המחויבת על מנת למצוא פיתרונות לבעיהבין ה

  

כחברה חרדית עלינו להוקיע מתוכנו אנשים שפוגעים בילדים או פוגעים "לדעת הרב מלמד 

הגורם היחיד שיכול להוות כגורם הרתעה וטיפול ענישתי הוא משטרת , ונכן להיום ,בחסרי ישע

ן הרב מלמד שתפקידו בנושא מתרכז בהתאמת הטיפול המשטרתי לאור זאת טוע  ".ישראל

  .הייחודי לטובת הציבור החרדי

חודיים של הציבור החרדי באה לידי ביטוי בפניה לפקיד הסעד יהתאמת החוק למאפיינים הי

, אם קיימת היתכנות כזו. שישקול היתכנות של שיקום התא המשפחתי כחלופה לטיפול משטרתי

הפרקליטות והרווחה , את המקרה לוועדת הפטור המורכבת מנציגות המשטרההוא יוכל להפנות 

  .בסמכותה בהתאם לנסיבות לפטור מחובת הדיווח למשטרה

  

הפטור קצוב בזמן תלוי . המשמעות המעשית של הפטור היא שלא נפתח תיק פלילי ואין מאסר

חוקר חרדי בכל להצבת , בנוסף, הרב מלמד פועל.   בהליך שיקום שהוועדה עוקבת אחריו

במקביל מעביר , תחנת שטרה כדי ליצור שפה משותפת ואווירה מתאימה לשיתוף פעולה

הרצאות בכל הקורסים הבכירים של המשטרה על מנת להעניק לשוטרים כלים להכרת הציבור 

  .להבין את רגשותיו ולדעת לפעול מולו בצורה נכונה ומתחשבת,החרדי

ושיתוף , בתאום מלא עם רבנים מכל גווני הציבור החרדיכל הפעילויות של הרב מלמד נעשות 

  .פעלה זה הביא לפריצת דרך לטיפול בבעיית התעללות בילדים במגזר החרדי

בכל מקרה של בקשות סיוע ומידע בכל התחומים המפורטים בכתבה לעיל ניתן לקבל את סיועו 

הרואה בתפקידיו   rav.melamed@gmail.com: ל "ואוזנו הקשובה של הרב מלמד בכתובת הדוא

  .לייעץ ולסייע,שפורטי לעיל כשליחות והוא נמצא שם בשבילך על מנת לכוון
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  חסד של אמת
  א"ל איפ"ערן ישראל מזכ' דר

  

א עומדת החברות "בלב החברות באיפ

חברות נמדדת לא . בין שוטרים בעולם

אירועים , סיםכנ, רק באירוח הדדי

אלא דווקא כלפי מי שאנחנו , וטורנירים

  .לא מכירים ולעולם לא יודה לנו

  

לפני מספר חודשים אירעה תאונה 

 18מחרידה באירופה ובה נהרגו 

הנהג היה . מטיילים ונהג אוטובוס

א "שוטר ששימש כנהג למשלחת איפ

ישראל שהייתה שנה קודם לכן אורחת 

  .ברומניה

  

לקראת . א והמשטרה"חים ונפגשה עם נציגי איפ"ה קבוצת גדולה של רמהשנה ביקרה ברומני

סגן ראש דסק רומניה וסגן ראש המשלחת , ק מנדי רוטרו"ערב לסיכום הביקור פנה רפ

אלי וסיפר את סיפורו של השוטר שנהרג בתאונה ועל משפחתו , שביקרה לפני שנה ברומניה

כך גם קבוצת , לתרום כסף למשפחהחברי המשלחת נרתמו . הנמצאת בבעיה כלכלית קשה

    .שצורף לתרומת חברי המשלחת, ובערב הסיכום נאסף סכום כסף גדול חים"הרמ

  

א לביקור פרטי ברומניה וביקשתי "נשיא הכבוד של איפ, לפני שלושה שבועות נסע יעקב חביב

  .ממנו ליצור קשר עם האלמנה ולהעביר לה את התרומה מישראל

  

האישה הודתה , לאלמנה ולדברי יעקב חביב ההתרגשות הייתה גדולההתרומה הועברה אישית 

לחברים מישראל שלא שכחו את בעלה וסיפרה על מצוקתה הגדולה ועל המשמעות הכלכלית 

 .א וזהו חסד של אמת"זו הרוח האמתית של איפ. הגדולה לסיוע מישראל

  

  

  דרישת שלום מסנטפטרסבורג
   

א "ות איפלישראל הגיעה אולגה בירקינה מנשיא

  . סנטפטרסבורג

  

ספר : היא הביאה איתה מתנה לחברי הנשיאות

למרבה . על משטרת ישראל המיועד לילדים

אנגלית , ההפתעה הספר נכתב ברוסית

, כלי רכב, עברית והוא כולל מעט היסטוריה...ו

לים לשעבר וסמלי "מפכ, מדים, כלי נשק

  .משטרה

  

את הספרים היא העניקה לחברי הנשיאות 

 .בת הנשיאות האחרונהבישי
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  איגוד בינלאומי למען ילדי רחוב
  א"ל איפ"ערן ישראל מזכ' דר

  
ארגון מפקדי , איחוד אירופאי, ם"או, עמותות, א ברמה הבינלאומית יש קשרים עם ארגונים"לאיפ

חלק מהקשרים הללו מתחבר לפעילות   .איגוד שוטרות בינלאומי ועוד גופים רבים, משטרה

מניעת אלימות נגד ילדים ופעילות למען ילדי , כמו מניעת אלימות נגד נשים חברתית בתחומים

הוועדה לקשרי חוץ והוועדה : יש בארגון הבינלאומי שתי וועדות העוסקות בקשרים הללו .רחוב

  .ק גל שרון סגנית ראשונה לנשיא העולמי"בראשה עומדת רפ, החברתית

  

אלא גם בפעילות של , טיולים ואירוח, פורטס, א כארגון בינלאומי עוסק לא רק בתרבות"איפ

העלאת המודעות , סיוע במצבי חירום, התנדבות בנושאים רבים ומגוונים, תרומה לקהילה

ר ארגון בינלאומי למען "הציגה יו, בכנס העולמי האחרון שנערך בקופנהאגן  .בנושאים חברתיים

לקביעת יום קבוע לציון המאבק  בין השאר הארגון פועל . ילדי רחוב את עיקרי פעילות הארגון

ם בהמשך השנה וקבלת פנים גדולה נערכה בלונדון "הנושא יוצג באו. והמודעות למען ילדי רחוב

האירוע שמטרתו הייתה גיוס תרומות והעלאת המודעות כלל אישי ציבור רבים . לפני שבוע

  .ראש ממשלת בריטניה לשעבר, ור'ון מייג'ג: מאנגליה וגם את נשיא הארגון

  

הנשיאות העולמית החליטה לשתף פעולה עם הארגון ואופן שיתוף הפעולה יובא לידיעת 

  .הסניפים
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  :נושא הכנס

"DISCOVERY THE PAST & PRESENT" 
  "גלו את העבר וההווה"

  

א "ות חברי איפ/ות בני/נערים 2א ישראל מעוניין להוציא "איפ

  - ל אשר יערך השנה בצרפת בין התאריכים"לכנס הנוער הבינ

  .2/8/14עד  19/07/14

דוברי אנגלית ,  בלבד 17-16בגילאים הכנס מיועד לבני נוער  

אשר אחיהם או הם לא יצאו לכנס ,  הטובה עם יכולת ניהול שיח

להכיר ולהעביר חוויות עם , מסוג זה בעבר ושמעוניינים ליהנות
  . ות נוער מרחבי העולם/בני

  עלויות  

י הצעות מחיר שיתקבלו "צרפת עפ/עלות כרטיס הטיסה לפריז 

  .במימון המשתתפים –א "במזכירות איפ

הסעות , ארוחות, יורו הכוללים לינה 650עלות האירוח בסך  

  . א"במימון איפ –ופעילויות 

       ות תשורות אישיות /א יקצה לנערים"כמו כן איפ 

 .תשורות למארגני הכנס+

  

   12.1322. וארך עדמועד אחרון להרשמה ה
. ות בלבד/נערים 2-מספר המקומות מוגבל ל –לא יתקבלו מועמדים נוספים , לאחר מועד זה

או  03-6833442: א לפקס"ולשלוח אותו למזכירות איפא "טופס הרשמה ניתן למצוא באתר איפ

  .י ועדת קשרי חוץ"הנרשמים יוזמנו למיון התאמה ע  -  info@ipa-israel.org.il: למייל 

  !שימו לב
  .אחד התנאים החשובים הוא ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה של ניהול שיחה   

.ינתן עדיפות לדוברי צרפתיתת
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א צועד עם הקידמה והחליט לשים בפניו כיעד איסוף בנק מיילים של מרבית חברי "מנגנון איפ

הארגון וזאת על מנת להביא לחיסכון בהוצאות דיוור ושעות עבודה ולהעברת מידע שוטף בזמן 

  .אמת לכל חברי הארגון

 

שתף פעולה ולהעביר לנו את כתובת הדואר א ל"לצורך כך אנו מבקשים מכל חברי איפ

  .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

  

  7' להתראות במגזין מס
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