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כללי

עדכון שכר וגמלאות
מאת: עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'(

החל מה 01.01.2020 מקבלים כלל הפעילים במשטרה ובשב"ס את אחוזי התוספת המלאה, כל אחד לפי דרגתו, כאשר 
מחצית התוספת שלא שולמה עבור שנת 2019 מתווספת לכל אחד לסכום הרטרו המגיע לו לפי לוחות הזמנים שנקבעו.  

בכך הושלם הלכה למעשה התשלום המלא ההיסטורי של תוספת אי הקביעות הן לגמלאים והן לפעילים.

אנחנו עדיין במאבק לתיקון אופן הפעלת התוספת על הקצינים בדרוג המח"ר. 
אנו עומדים על כך כי בהתאם להחלטת הממשלה שהחילה את ההסכם עם צה"ל אמור לחול דור מעבר שמשמעותו 
שהקיזוז המוגבר שהתבצע בצה"ל לקצינים בדירוג המח"ר ובהתאמה גם כעת לקצינים פעילים וגמלאים בדירוג המח"ר 

לא יחול, בדיוק כפי שלא הוחל בצה"ל על קצינים עד לשלב שבו עלו בדרגתם ולא הוחל כמובן על כלל גמלאי צה"ל.
נושא זה מצוי כבר על שולחן המשנה ליועמ"ש לממשלה שהפנה המלצתו לאוצר לתקן עניין זה. גורמי השב"ס והמשרד 
זה לקצינים בדירוג  ויתקן עוול  זה מול משרד האוצר.  בכל מקרה, ככל שהאוצר לא יתעשת  לבט"פ פועלים בנושא 

המח"ר, הוכנה כבר בקשה לביזיון שתוגש לביה"ד הארצי לעבודה בהליך בו ניתן תוקף לניצחוננו במאבק.

תשלומי הרטרו
כידוע גמלאים בגילאים מבוגרים אמורים היו לקבל חלק או כל תשלומי הרטרו בשנת 2019.  בשלב זה הועברו מקדמות 
על חשבון תשלומי הרטרו המגיעים בשנת 2019  וגורמי החשבויות במשטרה ובשב"ס פועלים ללא לאות, מול חברת 
מל"מ שבידיה כל נתוני העבר על מנת להשלים את החישוב המדוייק לכל אחד ואחת.  בנוסף במהלך הרבעון הראשון 
של שנת 2020 אנו מקווים כי כל גמלאי ופעיל במשטרה ובשב"ס שלזכותו זכאות להפרשי עבר בגין התוספת יקבל דף 
רשמי בו יפורטו באופן מלא התשלומים הצפויים להיות משתלמים לו וכן אופן הפרישה המלא שלהם בהתאם לגילו. 
מסמך זה יאפשר למי שיבחר לעשות זאת לקבל הלוואה בנקאית שתקדים לו את קבלת מלוא הפרשי הרטרו בקיזוז 

ריבית.

הלוואות
לאחר מאמץ אינטנסיבי של מנכ"לי קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים שעשו לילות כימים הושג הסכם עם בנק לאומי 
מימוש  הקדמתם.   לצורך  הלוואה  לקבל  ויבקש  הרטרו  לתשלומי  שזכאי  מי  לכל  נמוכה  בריבית  ההלוואות  להעמדת 
ההלוואות יחל מיד לאחר שחשבויות המשטרה ושב"ס ישלימו את הכנת החישובים המדוייקים ויעבירו את המסמכים 
הרלבנטיים לכל גמלאי ופעיל הזכאי להפרשי עבר בגין התוספת. גובה ההלוואה 60% מהברוטו.  הודעה מסודרת על 

אופן ומועד מימוש ההלוואות בבנק לאומי תוצא לכם באופן סדור על ידי קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים.

מענקים לגמלאים ופעילים נזקקים 
כזכור בעת המאבק שניהלנו להשגת התוספת הושגה גם הסכמת משרד האוצר להקצות במשך 5 שנים סכום של 10 
מיליון ₪ לשנה לתשלום מענקים בעיקר לגמלאים נזקקים. המשטרה ושב"ס פעלו ללא ליאות ובלו"ז קצר מאוד על מנת 
שכל הכספים שהוקצו לשנת העבודה 2019 אכן יחולקו לגמלאים ולפעילים נזקקים, ואכן בתחילת חודש ינואר הועברו 
נציב בתי  להודות למ"מ  כאן המקום  לכך.  זכאים  ונמצאו  והפעילים שהגישו בקשות  המענקים לחשבונות הגמלאים 

הסוהר, למ"מ המפכ"ל, לראש מנהל מש"א בשב"ס ובמשטרה ולגורמי הרווחה והחשבות במשטרה ובשב"ס. 
בלעדיהם לא היו מאות גמלאים ופעילים מקבלים מענקים אלו.

תהליך מתן המענקים יימשך כמובן גם בשנת העבודה 2020.
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חברי וחברות איפ"א היקרים,

לעיונכם ביטאון סיכום שנת העבודה באיפ"א של שנת 2019 וכן פרטים על המתכונת החדשה 
של הנסיעות לחו"ל שנקבעה בנשיאות, כולל היעדים, הסבסוד וטלפונים להתקשרות למימוש 

הזכאות.

בביטאון כתבות על אירועים ונשפים שבוצעו הן ברמה הסניפית והן ברמה הארצית, רשמים מטיולים של החברים בארץ 
ובחו"ל וסקירה על הפעילות הבינלאומית כולל הכנסים הבינלאומיים.

איפ"א פועל תוך שיתוף פעולה עם אירגונים מקבילים: קרנות הסוהרים, אירגון נשות השוטרים והסוהרים, איגוד גמלאי 
המשטרה והשב"ס וקרנות השוטרים.

לשיתוף פעולה זה בין האירגונים הייתה תרומה רבה להצלחת המאבק לקבלת תוספת אי הביטחון התעסוקתי.

כמידי ביטאון ניתן דיווח עדכני בנושאי השכר והגמלאות המתמקד באופן טיבעי בתוספת אי הבטחון התעסוקתי.

המאבק רב השנים לקבלת התוספת הסתיים בניצחון היסטורי, חסר תקדים במערכת יחסי העבודה בישראל, הן מבחינת 
היקף אוכלוסיית הזכאים והן מבחינת שיעור הזכאות.

 2008  – מ  ובתחולה   2012  – מ  כידוע  שכן  לצה"ל,  זו התוספת האחרונה המשולמת מכוח ההשוואה  הייתה  לגמלאים 
שונתה שיטת ההצמדה להצמדה למדד.

משטרת ישראל והשב"ס התמודדו ומתמודדים עם תקופה לא קלה של אי יציבות שלטונית בשלוש מערכות בחירות, 
אחת אחר השנייה היוצרות באופן טיבעי מתח ועימותים בין ציבורים שונים.

אני בטוח שנדע לצעוד קדימה במקצועיות למען המשטרה, השב"ס והעם בישראל.

מאחל לכולכם חג אורים שמח, בריאות טובה והגשמת המשאלות בפן האישי והמקצועי.

דבר העורך 
מאת: עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'(

עו"ד חיים שמולביץ, יו"ר ועדת תקשורת

דר' ערן ישראל, עורך וחבר ועדת תקשורת

עו"ד ג'קי בריי, חבר ועדת תקשורת

דוד אילוז, מנכ"ל איפ"א

ליז משולם, עריכה ועיצוב גרפי

הדפסה, "דפוס גסטליט"



3

ברכת נשיא איפ"א
יעקב טרנר

יצאנו לדרך לקדנציה חדשה בתחילת השנה. יש לנו צוות מוביל ואיכותי שפועל עם כל 
הלב והנשמה. אתם בחרתם בהם ותפקידם להוכיח לכם שנתתם את אמונכם באנשים 

הנכונים.

לנשיאות יש רשימת מטלות, חלקן מהקדנציה הקודמת. אני מאמין בניהול איכותי היודע 
ללמוד מהעבר. לקחת את הנושאים בהם העבודה התחילה ולהמשיך עד הגעה ליעד.

חלק מהיעדים שהצבנו לעצמנו, בעיקר בתחום שינוי התקנון והתאמתו למקובל בסניפי איפ"א בעולם, מורכבים 
ודורשים שיתוף פעולה הדוק עם כל בעלי התפקידים ובעיקר יושבי ראש הסניפים. 

היחיד  ויקר. אנחנו הסניף  בסוף השנה שעברה הקדשנו, כמעט ארבעה חודשים, לתהליך בחירות ארוך, מורכב 
בעולם המתנהל בשיטה הזאת. שיטה יקרה שיעילותה מוטלת בספק. שינוי השיטה בעייתי, בגלל שהתקנון הקיים 

מחייב תהליך מורכב, המשלב את כל בעלי זכות ההצבעה להיות מעורבים בתהליך השינוי.

אני מקווה שעד תום הקדנציה הנוכחית נצליח לתקן את התקנון באופן שיהיה דומה לכל סניפי איפ"א בעולם.

בכל העולם נבחרים בעלי תפקידים במחוזות, ערים, סניפים. הנציגים הללו ביחד, משמשים כאספת הפעילים של 
הסניף הלאומי. 

האספה הזאת שמאגדת את כל הנבחרים במחוזות, בוחרת את הנשיאות והנשיא. כל חבר איפ"א בוחר את הנציג 
שלו במחוז. באופן זה, הבחירות קצרות, מאפשרות ייצוג הולם של כל חבר בארגון והנשיאות הארצית נבחרת על 

ידי בעלי תפקידים המכירים את הנפשות הפועלות ופועלם. 

אני מאחל לכל בעלי התפקידים באיפ"א, בסניפים, בנשיאות, במנגנון, בהצלחה במילוי תפקידם לתועלת כל חברי 
איפ"א ישראל.
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ברכת סגנית נשיא איפ"א
עו"ד גל שרון  

"באנו חושך לגרש" שרנו בחג החנוכה, אלא שבהקשר אלינו, אין כוונה לגרש את היוונים, 
הם דווקא חברים טובים שלנו באיפ"א, אלא לעשות סדר.

התחלנו את השנה בקביעת מספר יעדים מרכזיים, המחייבים עשיית סדר. התחלנו בתחום הנסיעות ונמשיך בתחום 
התקנון והנהלים.

הדגש ברור, העלאת איכות השירות לחברים. חלק מהפעילות קשור לרמת הנשיאות והמנגנון וחלק לרמת ניהול 
הסניף.

כאשר חבר איפ"א יכל לקבל את כל שירותי הנסיעות במקום אחד, החל מהזמנת כרטיסי טיסה, שכירת רכב, בתי 
מלון, שייט ועוד שירותים רבים. כאשר השירות ניתן גם לחבר הבודד וגם לקבוצה. 

כאשר אתה יכל לבחור את המסלול, הרמה, המשך ועם מי לנסוע. כל זה במחיר מיוחד לחבר איפ"א. זה הכיוון אליו 
אנחנו מובילים.

בסניפים  בהתארגנות  תלוי  השאר  והמנגנון,  הנשיאות  ברמת  ביצענו  הנסיעות,  סוכנות  מול  הראשון,  החלק  את 
וביוזמות של חברים ומשפחות.

לא אחת אני שומעת טענות בנוסח, "מה יוצא לי מזה?" התשובה המתבקשת היא, שמי ששואל את השאלה הזאת 
לא גילה עניין, לא נהנה מהאפשרויות הרבות הפתוחות לחברי איפ"א וכנראה לא ישתמש בשירותי סוכנות נסיעות 

שתציע לו את ההצעות האטרקטיביות ביותר מכל החברות בשוק. 

והדוגמא הטובה  יושבי ראש הסניפים ובעלי תפקידים נוספים  נדרש פה שילוב של הרכזים בנשיאות ביחד עם 
ביותר היא משחקי איפ"א במונטנגרו 2020.

המשחקים  העולמית.  החברתית-תרבותית  הוועדה  ראש  כיושבת  שלי,  הייתה  איפ"א  משחקי  לקיום  היוזמה 
הראשונים וההיסטוריים נערכו בליסבון ב-2018. מישראל השתתפה קבוצה בת 24 חברים. למשחקים במונטנגרו 
כבר יוצאת קבוצה בת קרוב ל-100 חברים. כאן נדרש שיתוף פעולה של רכז ספורט, מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ, 

ראשי הקבוצות, מנגנון איפ"א והספורטאים המעוניינים להצטרף.

בסופו של דבר ההצלחה טמונה ביכולת וברצון לפעול ביחד, בשיתוף פעולה הדדי. 

אני מאחלת לכולנו, שנמשיך בדרך של חיפוש מתמיד, פתיחת אפשרויות חדשות, הובלת איכות בשירות והחשוב 
מכל ברוח הארגון, שירות תוך ידידות.
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ממונה על המנגנון והגזברות
פייבל לבון  

מנגנון איפ"א הינו עמוד השדרה של איפ"א ישראל ובמסגרת תפקידיו מבצע את החלטות 
הנשיאות ומוציא לפועל את כל הפעילויות באמצעות צוות מנגנון מקצועי ומסור בראשות 
גורם חשוב בסיוע פעילויות הרכזים  הינו  צוות מנגנון איפ"א  דוד.   מנכ"ל איפ"א אילוז 
בהישגים  ישראל  איפ"א  סניף  את  לזכות  תרמה  זו  עשייה  הסניפים  ולוועדי  בנשיאות 

2019 ועל כך  מכובדים שזכו להערכה בקונגרס העולמי שהתקיים בקרואטיה באוקטובר 
התקבלו תעודות הוקרה במגוון תחומים.

במסגרת תפקידו מטפל בהוצאה לפועל של מגוון פעילויות:
-  עידכון בנק מיילים, עדכוני כתובות והעברת מידע של כלל הפעילות כולל הוצאת פליירים על פעילויות הסניפים 

   בתיאום עם יו"ר הסניפים.
-  הוצאות ביטאונים, מגזינים, מיילים ומסרונים לכלל החברים על אירועי תרבות, נסיעות ומידע שותף .

-  משתתף בכל הוועדות ומוציא לפועל את החלטות הוועדות.
-  מתן שירותים לחברים כולל מענה וטלפונים בצורה מהירה ומקצועית.

-  זימון ישיבות וועדות.
-  ניפוק ציוד ספורט על פי תכנית עבודה של רכז הספורט

-  נסיעות, טיפול בכל טופסי ההרשמה וגיבוש קבוצות לטיולים לחו"ל בתיאום רכז הנסיעות.
-  תרבות -  פרסום והרשמה בכל תחומי העשייה תחזוקת אתר ההטבות והוספת אטרקציות, תרבות למשפחות 

    ולבודדים על פי  רכז התרבות

וועדת השקעות
יוזמים פנייה לכל החברים שלהם יש יתרות משנים קודמות שצברו  במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת השקעות אנו 
בכרטיס איפ"א קארד ומביאים לידיעתם את המידע בכדי שינצלו את הכספים המגיעים להם. אנו הארגון היחידי 
שמטפל באופן שוטף באמצעות יו"ר הסניפים באיתור החברים ע"מ להביא לידיעתם את המידע אודות היתרות 
בכרטיס. מנגנון איפ"א הינו עמוד השדרה של הארגון המיישם את החלטות הנשיאות הלכה למעשה בכל התחומים 

הקיימים באיפ"א.

תעודת חבר
תעודת החבר שהייתי בין יוזמי הפקתה במקום התעודה הישנה עם הבולים זוכה להכרה ואין היום חברים שנוסעים 

לחו"ל שלא מצטיידים בתעודה. 

אתר האינטרנט 
האתר שוכלל ופותח מחדש והוא מכיל את המידע על איפ"א בכל התחומים.  כל חברי העמותה יכולים היום להרשות 
ומיוחד הנקרא עמותת איפ"א שהיא הגוף היחידי שמייצג את  גדול  גאווה על היותם חלק מארגון  רגעי  לעצמם 
מדינת ישראל ב- 68 מדינות. אני כאחראי על המנגנון פועל כדי שכל חברי הארגון יהיו שווי זכויות ודואג שכל חבר 

יקבל את כל מה שמגיע לו באופן שוויוני.

פרויקט שי שנתי
טיפול ומעקב לגבי חברים שאיבדו את כרטיס השי או צברו סכומים מכל מיני סיבות.  בתחום זה נעשית עבודה 
מתמדת להביא לידיעת החברים את יתרות כספים המגיעים להם ואנו נעזרים ביו"ר הסניפים לאיתור החברים על 
מנת להביא לידיעתם את סכומי הכסף העומדים לרשותם ואופן הניצול.   השנה ניפקנו כ- 1,300 כרטיסי איפ"א 

שאבדו לחברים.



6

ממונה על המנגנון והגזברות

שי סניפי
נותן שירותים לוועדי הסניפים בהצעות לבחירות שי סניפי על פי מסגרת התקציבית שמגיעה לכל חבר  איפ"א 
ומאיזה תקציב  וסוג השי  ישיר לחברים הכולל מידע שוטף על הפעילויות הארציות  ומוציא פלייר בדיוור  בסניף 
מוענק השי. לצורך כך הפקנו חוברת עם מגוון מוצרי שי בעלות של מ50 ₪  עד 120 ₪ במחירים מוזלים בהשתתפות 

חברות שעוסקות בתחום זה .

פרויקט גיוס
כל החומר הפרסומי כולל טפסי גיוס, רולאפ, מטופלים הן באופן ישיר במשרד והן בתיאום עם רכזת פרויקטים וגיוס 

ענת ביבר. כל מגויס מקבל ארנק FBI  במחיר מוזל בסבסוד פרויקט גיוס.
סט פרויקט גיוס, הכולל טפסים להרשמה וחומר פרסומי עומד לרשות כל יושב ראש המעוניין בכך.

כנסים ואירועים ארציים
האירועים  לכלל  והרשמה  שיווק  בפרסום  מטפל  בנשיאות  הנוגעים  הרכזים  עם  פעולה  בשיתוף  המנגנון  צוות 

והפרסומים באתר איפ"א. ובאמצעי פרסום אחרים כמו רשתות חברתיות, מיילים, פקסים, אפליקציה.

אתר איפ"א
ידי צוות המנגנון כולל הזנת מידע והסרת פעילויות שפג תוקפם ושומר על אתר  האתר של איפ"א מתוחזק על 
עדכני ונוח לצפייה.  כל המידע על הפעילויות מוזן באופן מיידי ועדכני, כולל טיולים מאורגנים לחו"ל ואירועי תרבות.

מחשוב ומאגר נתונים 
מאגר הנתונים באיפ"א עבר שינוי והתאמה לצורכי הארגון במטרה לתת שירותים לוועדי הסניפים בכל הקשור 
הפעילויות  כל  הזנת  הסניפים.  יו"ר  של  פניות  פי  על  הסניפים  בכל  איפ"א  חברי  של  עדכניות  רשימות  להעברת 
בכרטסת של כל חבר, הכוללים מועדי האירוע סכומי הסבסוד והפעילות בתחומים כגון: שי סניפי, אירועי תרבות, 
ספורט, סיוע רווחה, נסיעות לחו"ל, נופשונים בארץ וסיורים חד יומיים. בסניפי איפ"א הגדולים הוקצה מחשב עם 

כל העזרים כדי להקל על עבודות יו"ר הסניף.

נופשים וחד יומי בארץ תיירות פנים
טיפול ופרסום פעילות בתחום הנ"ל על פי דרישת יו"ר הסניפים כולל הוצאת פליירים בדיוור ישיר לבית החבר לאחר 
ויו"ר הסניף כולל סכומי הסבסוד וכל המידע על מנת שהחברים יהיו מעודכנים בכל  קבלת אישור רכז הנסיעות 
הפרטים הנחוצים להרשמה כולל אפשרויות להמרת השי השנתי על סך 300 ₪ ותקציב אישי מהסניף וזאת במטרה 
לתת לחבר את חבילת הנופש בעלות אטרקטיבית כדי למנף את הפעילות ולהוצאת מקסימום חברים מהסניפים 

לנופשונים וטיולים חד יומיים.

תחום הגזברות
תחום הגזברות הינו תחום בעל חשיבות רבה לניהול כספי הארגון בצורה מושכלת שמחייב בקרה על כל ההוצאות 
לפעילויות השוטפות של הארגון תוך הקפדה רבה לאישור הוצאות עפ"י תוכנית העבודה ונהלי הארגון.  תפקיד 
הגזברות מחייב מעקב ובדיקה יסודית של כל הוצאה ופיקוח הוצאה תינתן עפ"י רשימות של חברי איפ,א למעט 
מקרים של סיוע ברמה מחוזית ע"י ועדת בלת"ם נשיא במסגרת אישורים חריגים.  אין ספק שלתפקיד זה ישנה 

השלכה לעמידה ביעדי הארגון בניהול כספי החברים למטרות שהארגון הציב לעצמו בתוכנית העבודה השנתית.
כיום, המאזן הכספי של הארגון נמצא במגמה חיובית, וזאת בשיתוף פעולה עם מבקר איפ"א, רואה חשבון וגזברית 

הארגון.
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דוד אילוז, סנ"צ )גימ'( -  מנכ"ל איפ"א

עדכון פרטים אישיים

אנו מבקשים מכל חברי איפ"א להעביר עדכונים ושינויים בכתובת המגורים, שירות ביחידה, 
טלפון, דוא”ל וזאת  לצורך מימוש זכויות החברים להשתתף בבחירות וכן העברת מידע שוטף, 
מגזינים ועוד.. עדכונים אלו חשובים על מנת שפעילות איפ”א תגיע לכלל החברים בכל אמצעי 

התקשורת הקיימים.    כל עדכון ניתן לעשות באמצעות: אתר איפ"א שכתובתו www.ipa-israel.org.il תחת "צור קשר", 
או באמצעות מיילinfo@ipa-israel.org.il  בציון שם מלא ומספר תעודת זהות.

 אתר ההטבות לתרבות הפנאי 

הצגות,  של  גדול  למגוון  כניסה  לחבר  מאפשר 
מופעים, אטרקציות, פארקים אתרים וכדומה, בדגש 

על חופשת הקיץ 2018 – מסבסוד תקציב תרבות.
לשירות  לפנות  יש  כרטיסים,  בנושא  פנייה  בכל 
ולאחר   3 שלוחה   03-5270545 בטלפון:   הלקוחות 

מכן שלוחה 1.  
איפ"א                          של  האתר  דרך  כניסה  ההטבות  אתר 
"אתר  כפתור  על  לחיצה    www.ipa-israel.org.il

ההטבות" – יפתח המסך הבא.
הכחולה  לקובייה  להיכנס  יש  סיסמא  לקבלת 
"שליחת סיסמה לדואר אלקטרוני" לאחר הזנת מייל 
תקין )יש לשים לב!( תתקבל סיסמא למייל. לכניסה 
יש להכניס ת"ז ואת הסיסמא וללחוץ אישור במידה 
וישנה בעיה עם הסיסמא יש להתקשר לטלי מאיר 

טלפון: 03-6833174 שלוחה 4  

בנושא  נמשיך   ,2020 בשנת  גם   – גיוס  פרוייקט 
הרחבת הגיוס לאיפ"א תוך עידוד החברים.  ברצוני לציין שפרוייקט הגיוס שמזכה בכל הזכויות לחברים החדשים, הינו 
עד 31 ליולי באותה שנה )לאחר מועד זה החבר לא יהיה זכאי לסבסודים שי שנתי-איפ"א קארד, תקציב אישי בסניף, 
להגיע  היעד שלנו  הגיוס(  FBI מרכזת  כל חבר חדש ארנק  יקבל  סוף השנה  עד  )מראשון לספטמבר  רכזים.  תקציב 

ל-30,000 חברים בשנה הבאה.

איפ"א  לחו"ל. במזכירות  הנוסעים  איפ"א  רבות בעיקר לחברי  זכויות  תעודת החבר מקנה    - תעודת חבר איפ"א  
התקבלו תגובות  ומכתבים מחברים אשר התעודה סייעה להם רבות בעת מצוקה בחו"ל ורק בשל כך שווה להיות חבר 
באיפ"א. החברות באיפ"א מקנה תעודה בינלאומית, המסייעת בחו"ל, כולל אירוח בדירות איפ"א בחו"ל, סיוע משטרתי 
והחשוב מכל - שותפות בינלאומית על בסיס חברי.  כל שוטר חבר איפ"א בעולם מחויב לסייע לחבריו וכך אכן קורה 
ישלח  תעודה,  לו  הונפקה  לא  שעדיין  חבר  משמחים.  באירועים  וגם  משטרה  בשירותי  הצורך  תאונות,  אסון,  במקרי 
למזכירות איפ"א מזכר בפקס/מייל ובו הפרטים הבאים: שם ומשפחה בעברית ובאנגלית ) כפי הרשום בדרכון(, תאריך 

לידה, מס' אישי, מס' זהות בצירוף קובץ תמונת פספורט.  

דבר המנכ"ל 
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כרטיס איפ”א קארד 

מוטען באופן אוטומטי

לקראת ראש השנה

על סך של 385 ₪   

שימו לב!     
בחלק מהרשתות קיימות מגבלות שימוש בכרטיס פרטים מלאים באתר  איפ"א -<תקנון שי שנתי.

באפשרותך לקבל הטבה בשיעור של 15% בטעינה נוספת:

שלם בכרטיס אשראי 425 ₪   -   קבל בכרטיס איפ"א קארד 500 ₪
שלם בכרטיס אשראי 850 ₪  -  קבל בכרטיס איפ"א קארד 1000 ₪

למימוש ההטבה, כנסו לאתר  איפ"א www.ipa-israel.org.il  או ע"י טופס הזמנה באמצעות מזכירות איפ"א

בירור יתרה בכרטיס: 
באמצעות מערכת קולית זיהוי דיבור: 03-6177808

www.ipa-israel.org.il :או באתר

אי טעינת הכרטיס יכול לנבוע מהסיבות הבאות:

אי הפעלת/איקטוב הכרטיס:
יש להפעילו דרך המוקד הטלפוני - 03-6066229 

או באמצעות אתר איפ"א בכתובת: 
www.ipa-israel.org.il - < שי שנתי. 

במידה וקיימת יתרה היא תוטען לכרטיס בתום 2 ימי עסקים  מרגע 
הפעלת הכרטיס.

יתרה גבוהה:
הכרטיס יכול להכיל בכל עת סכום מקסימאלי של עד 1,000 ₪.

טעינה שלא נקלטה בכרטיס בשל יתרה גבוהה, תישמר במערכת עד 
לניצול הסכום הצבור בכרטיס.   

היתרה תוטען  לכרטיס בתום 2 ימי עסקים מיום הניצול.

זכאות לקבלת השי:
מצטרפים חדשים: כל מצטרף חדש לארגון שיצטרף עד לחודש אוגוסט, זכאי לשי שנתי, בכפוף להתחייבותו לחברות 

בארגון לשנתיים.
חברים ותיקים: הזכאות לשי ניתנת לחבר אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון, דהיינו: עד תום דצמבר לאותה 

שנה, וזאת מאחר ותקציב איפ"א הינו שנתי. 
קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות מצדו להישאר בארגון עד תום השנה.  במידה והחבר יפרוש קודם לכן 

לא יוחזר לו כספו.

דבר המנכ"ל 
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תיירות בארץ ובחו"ל-שנת העבודה 2020
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות ומג"ב

יטופל  הנסיעות  תחום  כל   2020 העבודה  בשנת  איפ"א,  נשיאות  להחלטת  בהתאם 
.YPAYMORE LTD באמצעות סוכנות נסיעות אחת. החברה הזוכה היא

להלן נציגי השירות - בחלוקה לקטגוריות:

טלפון דוא"ל שם הנציג הזמנות

09-8648651 rivi@ypaymore.co.il ריבי בירנבאום להזמנת קבוצות

09-8648653 meir@ypaymore.co.il מאיר זוננפלד להזמנת טיסות 
בתי מלון 

  השכרות רכב
09-8648634 yuval@ypaymore.co.il יובל איתן

09-8648638 anael@ypaymore.co.il אנאל קריאף

09-8648631 cruise@ypaymore.co.il פזית רביב שפירא להזמנת הפלגות

טלפון חירום  מ-17:00 ועד למחרת ב-08:00  -  09-8648648
פקס:  09-8853927

 

סוכנות הנסיעות תיתן את כל שירותי התיירות מרמת הפרט ועד לרמת הקבוצה לכלל חברי איפ"א ובני המשפחה 
בהנחה קבועה ומחירים תחרותיים.

השירותים יתיחסו לכלל ענפי התיירות בארץ ובחו"ל כדלקמן:
ארגון ואספקת שירותי תיירות ונסיעות, תיירות ונופש בארץ ובחו"ל לחברי הארגון, משפחותיהם ולאורחיו הכולל 
בין השאר: אירוח, נסיעות ופעילויות שונות. שירותי ביטוח נסיעות וספורט ארגון והפקת כנסים ואירועים וכל הכרוך 
בהם, ימי טיול ושירותים משלימים, טיולים חד יומיים, שייט, השכרת רכב, הזמנת בתי מלון, טיסות, טיולים מאורגנים 
ובני  לקבוצות ובודדים, דילים,נופשונים וכדומה. הפעילות התיירותית היא ברמה הארצית ומיועדת לכלל החברים 

ביתם.

הסוכנות מתחייבת לתת לארגון את שירותי התיירות המתבקשים ממנה באותו מחיר הנמכר ע"י הספקים השונים 
בשוק או נמוך ממנו תוך שמירה על טיב המוצר, התאמתו לאופי הארגון ובחירת הספקים הטובים ביותר לשירות 

המבוקש.

הסוכנות תקצה מרכז הזמנות למתן שירות לחברי איפ"א.  הסוכנות תהיה אחראית להזמנת וכרטוס טיסות, חבילות 
נופש, טיולים מאורגנים, הזמנת חדרים לבתי מלון, רישום בודדים לתיור ולנופש, השכרת רכב, ביטוח נסיעות, כנסים, 
ו/או לסופ"ש  ולקבוצות לאמצע השבוע  "בנק חדרים" בבתי מלון לבודדים  ובחו"ל.  הסוכנות תייצר  טיולים בארץ 

ברחבי הארץ ואם ניתן גם בחו"ל.

 
 

נסיעות
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תיירות בארץ ובחו"ל-שנת העבודה 2020
 

הזמנת השירותים תתבצע בשני מסלולים שונים:

א. לבודדים - הזמנה ישירות ע"י חבר הארגון באתר החברה.
ב. לקבוצות מאורגנות ו/או אירועים מאורגנים - הזמנה ע"י יושבי ראש הסניפים של  הארגון ו/או רכז הנסיעות, רכז 

     תרבות ומנכ"ל איפ"א.

הסוכנות תקצה באתר האינטרנט של איפ"א דף ייעודי )דף נחיתה( לחברי איפ"א בו יתפרסמו השירות והעסקאות 
שמוצעות לחברי הארגון ואשר יעודכן לפי המבצעים לרבות מבצעי הרגע האחרון.

נסיעות

זכאות לסיבסוד במסגרת קבוצות
תיירות חו"ל

הסיבסוד ינתן אחת לשנה לחברי איפ"א בלבד, לטיולים במסגרת 
קבוצות, ליעדים שיפורסמו ע"י איפ"א.  הסבסוד הוא בשיעור 10% 
לזכאים  וינתן  מביניהם(  )הנמוך  דולר   100 ועד  העסקה  מעלות 
בלבד. )בדיקת הזכאות הינה מול איפ"א ולא מול משרד הנסיעות(. 
לשנת  שלהם  השנתי  השי  את  להמיר  יוכלו  המעוניינים  כן,  כמו 
2020, שווי המרת השי הינו 300 ₪ ]במקום 385 ₪ בכרטיס איפ"א קארד עקב הורדת 

23% )85 ₪( המתקבל כמתנה לקנייה ברשתות[.

תיירות פנים
סבסוד תיירות פנים לקבוצות, ינתן עפ"י נהלי איפ"א שיפורסמו 

ליו"ר הסניפים.

יש לזכור שתחום התיירות הוא דינמי ביותר וחלים בו שינויים עונתיים, התייקרויות והוזלות בכל עת ולכן כדי שתזכו 
ברכישה הטובה ביותר מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים השוטפים, לבצע השוואת מחירים כשתוכן שירותי התיור 
והנופש המוצעים הינם זהים.  יש לזכור שהמחיר נכון לרגע פרסומו או מסירתו טלפונית לחבר והוא עשוי להשתנות 
ויהיו שינויים במחיר לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן יהיה לשנות את המחיר  . במידה  כל עוד לא נסגרה ההזמנה 

ללקוח .

הפעילות התיירותית כולה מבוצעת באחריות הבלעדית של החברה שנבחרה ואין איפ"א נושאת באחריות כלשהי 
ו/או עוולה. כל הרוכש שירות כלשהו עושה זאת מרצונו  ו/או לכל נזק  בגין השירותים שמתפרסמים מעת לעת 

החופשי ועל אחריותו.
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טל:  09-8648648      
www.ypaymore.co.il

נסיעות

בחרת חופש - למה לשלם יותר?

היער השחור

אמסטרדם - הולנד

טוסקנה

כפר נופש-הולנד

אגם גארדה

סיישל

טיסות

מאוריציוס

איטליה-ונציה

הפלגות

זנזיבר

מלדיביים

חברת YPAYMORE הקיימת משנת 2001 היא השילוב 
האולטימטיבי של מיומנות, שרות, איכות ומחירים תחרותיים 

ביותר. מרכז ההזמנות האינטרנטי אותו מפעילה החברה 
מאפשר לה להציע בנוסף גם מגוון רחב ביותר של מוצרי 
תיירות של מיטב הסיטונאים בארץ ובעולם החל מטיסות, 

חבילות תיור ונופש, חבילות טוס וסע דרך כפרי נופש, וילות 
מפוארות וכלה בטיולים מאורגנים וקרוזים יוקרתיים.  

כמו כן מתמחים במחירי הרגע האחרון.  

חברת YPAYMORE מקבלת באופן שוטף מחברות 
התעופה וספקי התיירות מחירים אטרקטיביים ומהווה להם 
מסלקה למחירי הרגע האחרון ודילים אטרקטיביים ביותר.  

מחלקת קבוצות הנותנת שרות מקצועי, יעיל ובמחירים חסרי 
תקדים לוועדי עובדים, גופים וארגונים )כמו חבר, אירגון 

המורים, משרד רוה"מ, בנק אוצר החייל, איפ"א ועוד( לטיסות, 
בתי מלון וטיולים בארץ ובעולם.

המחלקה הסיטונאית שלנו מתמחה בחופשות משפחתיות 
וחופשות VIP ומוכרת את מוצריה לכלל משרדי הנסיעות 
בישראל.  אנחנו מתמחים בכפרי נופש באגם גרדה, הולנד, 
היער השחור, וילות בטוסקנה וחופשות אקזוטיות בסיישל, 

מאוריציוס, האיים המלדיביים, זנזיבר וכו'
בנוסף מפעילה החברה את הקו החם, טלפון חירום שעומד 
לרשות הנוסעים 24 שעות ביממה לעזרה וסיוע בכל הנדרש.

אנו ממליצים להצטרף למועדון הלקוחות 
שלנו וליהנות מדיוורים שוטפים על מבצעים

 והטבות לחברי מועדון 
דרך האתר www.ypaymore.co.il בלינק מועדון לקוחות. 

נשמח אם תעקבו אחרינו:
ypaymore_ltd             באינסטגרם  |  YPAYMORE בפייסבוק               

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בברכה,

סעד פוקס - צוויק
מנכ"ל
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איפ"א - ארגון השוטרים הבינלאומי

אמנת שירות
איפ"א ישראל

ארגון השוטרים הבינלאומי, סניף ישראל יעניק שירות מעולה לחבריו, 
אנשי משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, גמלאים ומתנדבי היחידות 
של  הבינלאומיים  לעקרונות  בהתאם  האזרחי,  במשמר  המיוחדות 

הארגון ותקנון סניף ישראל.

נשיא איפ"א ישראל
יתווה יעדים ומטרות, ויקצה את המשאבים הדרושים לשם מתן כלים 
והנחיה לנשיאות ולפעילים לצורך ייזום, קידום ומעידה ברמת שירות 

איכותית ולצורך ביצוע תפקידיהם ביעילות.

חברי נשיאות איפ"א ישראל
מחוייבים לפעול לשם מתן שירות בהתנדבות, ייזום פרוייקטים וייצוג 

הולם של סניף ישראל ובהתאם לתקנון הארגון.

פעילי איפ"א ישראל
יפעלו למען חברי הארגון בסניפים היחידתיים, ע"י עמידה בהתחייבות 
לשירות התנדבותי איכותי, מקצועי, ובזמן, תוך מתן יחס אדיב ונכונות 

לסייע לכל חבר בסניף.

דבר המנכ"ל 
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סמינר מקצועי שט
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי לקשרי החוץ

הסיסמא  פעם  הייתה  ונהנים,  לומדים 
כמה  עד  יודע  אינני  ויצו.  פנימיות  של 
ישראל  איפ"א  פעילי  אבל  שם,  נהנו 
לרודוס  בהפלגה  ונהנו  למדו  בוודאי 
וכרתים. הרעיון היה לשלב גיבוש, לימוד 
משותף, לפגוש חברים מסניפים בעולם 
ייחודית.   שייט  מחוויית  להנות  וכמובן 
מקומות  בשריון  היה  המרכזי  הקושי 
חדרים  כמות  על  והתחייבות  באוניה 
באיפ"א.   התפקידים  לבעלי  שתספיק 
אספת  של  החלטה  הייתה  כי  להזכיר, 
הפעילים, לקיים השתלמויות מקצועיות 
הייתה  הראשונה  ההשתלמות  בחו"ל. 
כולם  שנתיים.   לפני  בקפריסין, 

משלמים, זו המדיניות והנוהל. אין נסיעות חינם באיפ"א. ניתן להשיג הנחת מופלגות, כפי שאכן היה וגם לסבסד.  
עיקר העבודה נעשתה על ידי רכז הנסיעות אלכס זליקוביץ', בסיוע מנכ"ל איפ"א. נעשו פגישות מקדימות, סיור 

באוניה, פגישה עם הבעלים, משה מנו והצוות הבכיר.

מזכ"ל איפ"א תיאם את המפגש עם נשיאות איפ"א כרתים ורודוס, כולל ליווי, בילוי משותף וסיור באיים.  ברודוס נערך 
סיור בלינדוס ובערב בילוי משותף בטברנה הגדולה והמפורסמת באי. ערב בו נטלו חלק כל חברי נשיאות איפ"א 
רודוס ומפקד המשטרה המקומי.  בכרתים הייתה פגישה עם נשיאות איפ"א וסגן הנשיא הלאומי, שבעברו היה נשיא 

איפ"א כרתים. נערך סיור למערת הולדתו 
היוונית.  המיתולוגיה  לפי  זאוס,  של 
התאים  שלא  ייחודי,  תיירותי  מוקד 
לחברים שאינם מטיבי לכת. יש שנעזרו 
ממיץ  שנהנו  ויש  להר  בעליה  בחמורים 
מפגשי  כללה  ההפלגה  טיבעי.   רימונים 
התפקידים.  ובעלי  הפעילים  של  עבודה 
מקום  שיש  הייתה,  העיקרית  המסקנה 
להמשיך ביוזמה הברוכה הזאת גם בשנה 
גם  אחיזה  קנה  ההפלגה  רעיון  הבאה.  
ובנגב  בירושלים  איפ"א  סניפי  בקרב 
לאיפ"א.   שנקבעו  מהמחירים  שנהנו 
הפלגה באוניה מרווחת שיש בה אולמות 
להרצאות, פגישות, אירועי תרבות. האוכל 
לחברים  גם  ומתאים  למהדרין  כשר 
לקיום  הצעות  נבחנות  מסורת.    שומרי 
כינסי  האישה,  יום  כמו  גדולים  אירועים 
פעילים והפלגות נופש בעונת ההפלגות 

הקרובה.

נסיעות
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סמינר מקצועי שט

נסיעות
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גמלאי איפ"א ירושלים מפליגים
אבי ששון יו"ר סניף גמלאי איפ"א דרום ירושלים

 7.11.19 ל-   3.11.19 התאריכים  בין 
יצאנו להפלגה עם ספינת מנו ספנות 

ללימוסול קפריסין ורודוס איי יוון.

מהנה  היה  הטיול  איש,   52 השתתפו 
וכל החברים נהנו בהפלגה. 

כאן אני רוצה להודות למנכ"ל דוד אילוז, 
זלקוביץ  אלכס  מר  הנסיעות  לרכז 
תכנון  מתחילת  הדרך  כל  אותי  שלווה 
שרית  לגב'  וגם  שהגענו,  עד  ההפלגה 
חברת  עם  ובתאום  ברשום  לי  שעזרה 
לכולם  מודה  אני  כך  על  ספנות,  מנו 
הצליח,  הטיול  שבעזרתם  כוח  ויישר 

והמשך שיתוף פעולה פורה.

נסיעות
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טיולי לסלוניקי – מג"ב חוף
 

בתאריכים 14-18/7/19 יצאנו קבוצה איכותית לסלוניקי כחלק מחברי איפ"א, משלחת ברשות נצ"מ ששון חממה.  
במשלחת השתתפו קצינים בכירים, שוטרים/שוטרות ובני זוגם ממג"ב ומ"י.  

במלון  חדרים  בתיאום  לנו  שעזר  לאלכס  במיוחד  הפרטים,  לכל  הדאגה  על  לאיפ"א  גדולה  תודה  להוקרי  ברצוני 
והגדלת כמות האנשים מול השטיח המעופף שהוצאנו לטיול , 39 שוטרים ובנות זוג חברי איפ"א ממג"ב חוף . 

מפגש  כולל  שביקשנו  בקשה  כל 
הקבוצה  לגיבוש  הטיול  לפני 
ונהלים בחו"ל מולאה.  נחתנו ביום 
א' 14/7/19 בסלוניקי שביוון בשעה 

  .11:30

שהסיע  אוטובוס  לנו  המתין  שם 
אותנו למלון שבו המתין לנו מדריך 
מלווה, תושב המקום, שוטר מג"ב 
סימנטוב.   מ"י  פנסיונר  לשעבר, 
בוריין  על  השפות  שתי  את  דובר 
אשר סייע  בתהליך קבלת החדרים 

והאיץ את התהליך.  

העיר  במרכז  לסיור  המשכנו  מיד 
להכרת אתרים הסטוריים תיירותיים, 
התרשמנו ונהנינו להתוודע זה מקרוב 
השיא  היוונית.  התרבות  להכרת 
המקומויות  בטברנות  בבילוי  הגיע 
ולהנות  לשמוח  האותנטיות, 

מהמוזיקה, מהאוזו ומהאוכל שהוגש בשפע רב והיה ערב לחיך.  מרגישים חובה נעימה להודות למדריך סימנטוב על 
הדרכה צמודה, על היותו יווני ישראלי שידע להעביר תכנים ועובדות היסטוריות במינון מדוייק ובהתאמה לקבוצה 
רגוע, שמח,  אין קץ, על היותו כיתר הסלוניקאים, אדיב, אדם חם, מחויך תדיר,  ההטרוגנית שהיינו.  על סבלנות 
וישר, מיקס תכונות זה עם הישראליות הצברית נתן את הערך המוסף לבחירה הנכונה במדריך המתאים  עממי 
ביותר.  בהמשך למה שנכתב על האוכלוסיה הסלוניקאית, סלוניקי היא בהחלט לא המקום הכי יפה באירופה, אך 

זהו המקום שניתן לטייל בו בנוחות מירבית ולהתנהל בנינוחות שאף אחד לא מנסה "לעבוד עליך".  

תודה רבה לקבוצה המדהימה על טיול מהנה, על הערבים השמחים מאוד בטברנות, על האיכויות ועל הלכידות 
הטיול  להצלחת  שסייעו  הצוות  חברי  וליתר  לחמיש  מיכל  נתן,  למאיר  חממה,  לששון  מיוחדת  תודה  הנפלאה.  

והשאירו טעם טוב.

בברכה משתתפי הטיול.

נסיעות
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טיול לסלוניקי – 16-22/7/19
כרמלה עזאני – יו"ר סניף גימלאי איפ"א כפר סבא

בראשית דברי רוצה להודות למנכ"ל איפ"א – מר אילוז, לרכז הנסיעות-אלכס, ולשרית )שקישרה בין איפ"א לאשת 
טורס(, על תמיכתכם ועזרתכם לאחר מאמצעים והשקעה להוציא לפועל את הטיול הנ"ל.  ישר כח לכם.

יצאנו קבוצה של חברי איפ"א, היה טיול מהנה ומוצלח, לשביעות כל החברים.  הקבוצה הייתה איכותית ומגובשת 
מאוד, נהנינו מכל רגע במהלך הטיול, וזה בזכות המדריך אורי שרעבי מאשת טורס, שהוביל את הטיול עם אפס 

תקלות.  הדאגה לכל אחד ואחת, לכל פרט ופרט מעבר למצופה.

מדובר במדריך בחסד עליון, עם ידע נרחב ועשיר )היסטוריון מהלך( עם לב ונשמה ענקין! אז המון תודה לך אודי 
שרעבי, שהבאת להצלחת הטיול והשקעת מכל הלב, יישר כוח !!!

מחכים לטיול הבא – בשמי ובשם כל חברי הקבוצה.

נסיעות
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טיול לסלוניקי וצפון יוון-שומרי מסורת
יונה אבן, סגן יו"ר סניף גימלאי איפ"א טבריה

אז מה היה לנו אתמול....נסיעה ארוכה ארוכה..
יוון.  וצפון  סלוניקי  איפ'א  בטיול  יומי  היום  הסגנון  היה  זה 

שומרי מסורת.
חוויות  מלא  מקסים  לטיול  טבריה  מסניף  זוגות   10 יצאנו 
אוטובוס   ,35 היינו  סה'כ  ועוד.  מהדרומיים  הצטרפו  אלינו 
שאין  אחת  ומדריכה  קבוע  מלון   , קבוע  נהג  קבוע  אחד 

מהכלל  יוצא  חיבור  כמותה. 
ארוחות  מושלמת,  להנאה 
שאפשרה  הארץ  ממטעמי 
של  לסיכומו  לדרך.  צידה  להכין 
המקומי,  חב'ד  בבית  ארוחה  יום 
,שירה  קידוש  שבת   ליל  ארוחת 
ואוירה קסומה.  למחרתו תפילה 
וקידוש וסיפור הטרגדיה הנוראית 
סלוניקי.  יהודי  את  שפגשה 
טעמנו  היהודי.   במוזאון  וביקור 
מפלאי תבל וגם מטברנה ובעיקר 
של  מהכלל  יוצאת  מהדרכה 

המדריכה אסתר הלוי.
..אז מה היה לנו היום, פלאי תבל 
למנזרים  נסענו  יחד  גם  ועולם 

התלויים במטאורה....

נסיעות

מכתב תודה
אהרון באן, יו"ר סניף איפ"א גימלאי כרמיאל

אני מבקש להודות למר נסר נסראלדין, רכז הגימלאים ולמר חלבי נזיה, רכז הספורט על הסיוע ליום בריאות עבור 
סניף גימלאי איפ"א כרמיאל.

רב תודות לדוד אילוז, מנכ"ל איפ"א ולטלי על הליווי בארגון האירוע.

יישר כח!
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אנטישמיות ביוון
עו"ד ג'קי בריי, חבר נשיאות

עד שנות ה-70 של המאה ה-19 רווח לו המושג שנאת יהודים ושנאת ישראל. אנטישמיות 
הנו המונח המודרני של שנאת יהודים. מונח זה נצרב על ידי היהודי המומר וילהם מאר. 
הפרוש המילולי של המונח אנטישמיות הוא "נגד השמיים". דהיינו, שנאת כל בני הגזע 

השמי.  המונח "אנטישמיות" נטבע לראשונה בתקופה זאת בגרמניה על ידי יהודי מומר בשם וילהלם ַמאר )-1904
המושג   .1879 בשנת  לאור  שהוציא  הגרמניות"  על  היהדות  "ניצחון  הכותרת  תחת  פרסם  אותה  בחוברת   )1819
אנטישמיות פירושו: נגד העמים הֵׁשִמִיים. החוברת שפרסם וילהלם מאר הייתה לרב מכר, ובתוך כחצי שנה הודפסו 
כי היהודים השתלטו על גרמניה: על הפרלמנט, על מערכת המשפט, על  12 מהדורות שלה. בחיבורו טען מאר 
הכלכלה ועל העיתונות. את דעותיו האנטישמיות פרסם מאר גם בעזרת עיתון שהפיץ תעמולה אנטי-יהודית. הוא 
אף הקים ארגון אנטי-יהודי – ”הליגה האנטישמית" - שמטרתו לדבריו: להציל את מולדתנו הגרמנית מִייהּוד גמור. 
הטיעונים שהעלה וילהלם מאר בחיבורו נגד היהודים, ודרכי הפעולה שנקט - פרסום הדברים בדפוס והקמת ארגון 

- מאפיינים את האנטישמיות המודרנית. ) הספרייה הווירטואלית של מט"ח(.
עם בני הגזע השמי נמנים כאמור היהודים והערבים. בפועל המושג אנטישמיות משמש לציון שנאת יהודים בלבד. 
מושג זה מעולם לא שימש לציון שנאה כלפי עמים שמיים אחרים. במהלך השנים מאז מלחמת העולם השנייה 
ידענו מורדות ועליות ככל שהדבר נוגע לגילויי אנטישמיות. בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה בתקריות על 

רקע אנטישמי.
מרכז קנטור לחקר האנטישמיות פרסם דו"ח המצביע על כי בשנת 2018 נרצחו ברחבי העולם 13 יהודים על רקע 
אנטישמי. זאת ועוד, בשנת 2018 נרשמו 387 תקריות חמורות. נתון זה מהווה עלייה של 13% משנת 2017 בהתפלגות 
הבאה: בארצות הברית למעלה מ 100 תקריות; בריטניה 68 תקריות; צרפת 35 תקריות; גרמניה 35 תקריות; קנדה 
20 תקריות; בלגיה 19 תקריות; הולנד 15 תקריות וארגנטינה 11 תקריות - זאת לצד מאות תקריות המוגדרות כפחות 

חמורות.
 

נסיעות

סלוניקי – אנדרטה בקמפוס אוניברסיטת אריסטו בסלוניקי )AUT( המנציחה את בית העלמין 
היהודי שנהרס על ידי הנאצים, הושחתה על ידי אלמונים.
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אנטישמיות ביוון

המערב  ומדינות  אירופה  לתחושה.  רק  מעבר  היא  האנטישמיות  התגברות  שבה  בתקופה  נמצאים  שאנו  נדמה 
משנות פניהן. שוב נשמעים במדינות אלו קולות של טוהר הגזע, לאומניות, שנאת זרים ואנטישמיות בוטה. שליש 
בשנים  לחייהם.  חשש  מתוך  יהודיים  באירועים  להשתתף  ו/או  מלקיים  נמנעים  שהם  מצהירים  אירופה  מיהודי 
מתפללים  ציבור  לעבר  ירו  הברית  בארצות  יהודים.   כנגד  שנאה  בפשעי  דרמטית  עלייה  חווים  אנו  האחרונות 
בבית כנסת בפיטסבורג, שמונה יהודים נרצחו בבית כנסת סמוך לעיר סאן דייגו ובית כנסת באינדיאנה הושחת. 
לשיטתם, קרי לשיטת מובילי דעת הקהל האנטישמי, "הגזע היהודי" ממשיך לתכנן את השמדת הגזע האירופי – 
למעשה הגזע הארי.  בצרפת על רקע מחאת "האפודים הצהובים" הימין הקיצוני מתחבר עם השמאל הקיצוני 
והמוסלמים נגד האויב המשותף – היהודים. איש הרוח, הפילוסוף והסופר היהודי אלן פינקלקראוט שנקלע לאחת 
ההפגנות, קולל בבוטות וצעקו לעברו "...שצרפת שלנו לא שלך". ביוון רוססו צלבי קרס על אנדרטת השואה בעיר 
סלוניקי, בקסטוריה הושחתה האנדרטה לזכר השואה, האנדרטה לציון בית הקברות היהודי בסלוניקי הושחתה 

וסמל המנורה נעקר ממקומו. גם האנדרטה בטרקילה חוללה, וכתובות נאצה כנגד יהודים רוססו באתונה. 

גינויים רשמיים מצד מוסדות שלטוניים באותם המדינות נשמעות מעת לעת מבעלי תפקיד רשמיים ואף ישירות מפי 
מנהגי אותן המדינות. ממשלת יוון והעומדים בראשה מגנים, נשיא צרפת מקרון מגנה, ממשל טראפ מגנה, וכך גם 

ממשלים אחרים ברחבי אירופה. האם יש בכך דיי? 
!!!! אין בידי ספק שממשלות, בוודאי בעידן הנוכחי,  
אינן דוחפות ומקדמות מעשה נבלה. אך קורה דבר 
והאמריקאי  האירופאי  מהציבור  לחלק  או  לציבור 
המעצימים ומזינים את האנטישמיות. האם מנהיגי 
המדינות עושים די למיגור התופעות האנטישמיות? 

לא אטעה באם אומר שאין הם עושים מספיק.

יאניס בוטאריס, ראש עיריית סלוניקי עד לאחרונה 
מהלוחמים  אחד  הוא  בישראל(,  ביקר  )אשר 
פועל  ירא,  אינו  הוא  היוונית.  בלאומנות  הבולטים 
רבות למיגור האנטישמיות ומכונה לכן על ידי הניאו 
נאצים "עבד היהודים". לאחר שנבחר למשרת ראש 
המועצה  לישיבת  בוטאריס  הגיע  סלוניקי,  עיריית 
הראשונה כשהוא עונד על חזהו טלאי צהוב כמחאה 
על כך שנציגי מפלגת "השחר הזהוב" נבחרו לשמש 

כחברי המליאה.
רק  להסתפק  לא  המערבי  בעולם  המנהיגים  על 
בצעדים  ולנקוט  מעשים  לעשות  עליהם  בגינויים. 
הרבה יותר משמעותיים אשר יביאו למיגור התופעה. 
אנו  אין  מדוע  עצמם  לשאול  מנהיגים  אותם  על 
לבני  המשויכים  האחר  ובשנאת  בגזענות  נתקלים 

חם ויפת. אין אנו מכירים או נתקלים במושגים: אנטי 
חמיות ו/או אנטי יפיות.

 

נסיעות

טריקאלה – אלמונים ניפצו שמונה מצבות בבית הקברות 
מנהיג  של  קברו  שהושחתו,  הקברים  בין  ביוון.  היהודי 
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סלוניקי וצפון יוון
אשר סמדר, יו"ר סניף איפ"א גימלאי חדרה זכרון

בספטמבר יצא סניף גמלאי איפא חדרה זכרון לטיול בסלוניקי וצפון יוון עם חברת אשת טורס והמדריך צחי בוטבול.
ביקרנו בסלוניקי היפה, אכלנו ורקדנו בטברנה  יונית, ביקרנו בחלקידיקי, אדסה הפלגנו בסירה והאכלנו שחפים, 
ראינו  להקת דולפינים, עלינו להר אולימפוס, דובדבן.  ביקרנו במטאורה המנזרים התלויים, מראה עוצר נשימה, 
ורגינה חזרנו לארץ מרוצים ומאושרים.   אנו מודים לנשיאות ומנכ״ל איפא  ובסוף  ביקרנו ברובע היהודי ובכפר 

בסיוע להוצאת הטיול , הנפלא. 

נסיעות

רציתי להודות לרכז איפ"א של תחנת זבולון, אבי רונן על 
השירות המהיר והיעיל בחידוש התעודה.

אותי  הצילה  שהתעודה  לספר  רציתי  הזדמנות  באותה 
ואת בעלי שגם הוא שוטר.

חזרנו  כאשר  ברומניה,  בטיול  היינו  שעברה  בשנה 
תקין  לא  בעלי  של  שהדרכון  החליטו  דרכונים  בביקורת 
נזכר  בעלי  ואז  לאבטחה,  וקראו  לעבור  לנו  נתנו  ולא 
בתעודה והציג אותה.  ישר ביקשו מאיתנו סליחה ונתנו 

לנו לעבור.

אז הבנתי את חשיבות התעודה והחלטתי לחדש גם את 
שלי.  אין מצב שאני נוסעת לחו"ל בלעדיה.

תעודת איפ"א הצילה אותי
רויטל קוניר שמר, תחנת זבולון.
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נופש בראש הנקרה
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

סניף גימלאי דלית אל כרמל עוספיא יצא לנופש בראש הנקרה בין התאריכים 14-16/11/19 .
הנופש כלל: ביקור בגן הבהאיים בחיפה, ביקור בשוק עכו וקניות, רחצה בחמי טבריה הצעירה וביקור בשוק, ירידה 
ברכבל בראש הנקרה )נקרות(.  השתתפו 48 חברים ובנות זוגם.  הנופש היה מוצלח, נהנינו מאוד מעל המצופה.  

תודה לכל מי שסייע להצלחת הנופש.

קוטפים ונהנים - סניף גמלאי דלית אל כרמל עוספייא
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

סניף  עם  ביחד  עוספיא  כרמל  אל  דלית  גמלאי  סניף 
צדיקים  קברות  וביקור  סיור  ערכו  גליל  מעלה  גמלאי 
ברמת הגולן.  השתתפו ביום הזה כ-100 חברים ובנות 

זוגם.
הסיור כלל: קטיף דובדבנים ברמת הגולן. ביקור בקבר 
תמר  חוף  במסעדת  צהרים  ארוחת  יעפורי.  הנביא 
נבי שועייב.  הסיור  טבריה. שייט בכנרת. ביקור בקבר 
הביקור  התוכנית.  עפ"י  ולמופת  מדהימה  בצורה  עבר 
ברצוני  המשתתפים/ות.   רצון  ולשביעות  מהנה  היה 

להודות למארגנים ולמנגנון להצלחת הסיור.

תודה יישר כח.

נסיעות
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להתאהב בטבע – קטיף ליצ'י - סולימני
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

לימודי בצפון בישוב  וסיור  כיף  יום  21.7.19, ערכנו  בתאריך 
והוסבר על  ליצ'י  נכנסנו למטע קטיף  עבדון אשר במהלכו 

הפרי ע"י מדריך. קטפנו, אכלנו וקנינו.

קפה   : פנים  קבלת  בצת.  בישוב  חקלאית  בחווה  ביקור 
וגידול עצי  יבשים  פירות  יצור  וטעימות.  קיבלנו הסבר על 

בננות.

ארוחת צהריים באתר ראש הנקרה.

נסע  וחלק  בסרט  צפה  חלק  ברכבל.  ירידה  בנקרות:  ביקור 
ברכבים חשמליים לאורך חוף אכזיב.

בהצלחה  עבר  הסיור  נהנינו.  במינה,  מיוחדת  חוויה  עברנו 
לשביעות רצון המשתתפים. 

השתתפו כ-76 חברים ובנות זוגם.

מטרת הסיור: להתאהב בטבע.

קרנות  איפ"א,  הסיור:  להצלחת  שסייע  מי  לכל  תודה 
השוטרים, איגוד הגמלאים ובמיוחד ידידי, רג'א חיר.

נסיעות
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טיול לאילת
יעקב פירסט  - יו"ר סניף גימלאי איפ"א נוף הגליל.

תמונות מטיול נפלא של סניף גמלאי איפ"א נוף הגליל לאילת והסביבה. טיול שכל אחד זועק מאז שחזרנו "רוצים 
עוד".

תודות לאילוז, טלי ולכל מי שטרח להצלחת הטיול יצא בקרוב.

נסיעות
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טיול לקברות  צדיקים 
שמחי יוסף,  יו"ר סניף גימלאי איפ"א נתניה

נעימה של  אוירה  הייתה  ומעניין  היה מהנה  וגמלאים. הטיול  גמלאיות   50 נתניה   איפ"א  בטיול השתתפו מסניף 
משפחתיות  המדריך השכיל לחדש דברים על אזור הצפון בקרנו אצל סבא חביב ושם אכלנו ארוחת בוקר המשכנו 
משם צפונה ביקרנו בכמה אתרים לאחר הביקור הגענו לקיבוץ עמיעד ושם אכלנו ארוחת צהריים משם נסענו 

לקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה ומשם חזרה הביתה הגמלאים היו מרוצים והיה פידבק חיובי.

נסיעות
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סיכום שנת העבודה 2019 סניף גימלאי בית ג'אן 
כנג' קבלאן, יו"ר הסניף  |  נסר אבו חייה, סגן  |  ג'מאל דובאה, מזכיר

באיפ"א   התקיימו  אשר  האחרונות  בבחירות 
על  חרט  אשר  צוות  נבחר  ג'אן  בית  סניף 
לכלל  הסניף  של  הפעילויות  את  למנף  דגלו 

החברים.
כגון : הידוק הקשר בין החברים, לגייס חברים 
חדשים לשורות איפ"א, ביקור חולים ובמיוחד 
אשר  משפחות  לווי  למיטות,  המרותקים 
רפואי  במענק  סיוע  יקיריהם,  את  מאבדים 
מועדת הרווחה, לשאוף ליצור קשר אישי עם 

כל החברים  ואלמנות.

חדשה  לדרך  יצאנו   2019 שנת  בהתחלת 
עם רצון טוב ושת"פ עם כל הגורמים ובעלי 
התפקידים השונים בנשיאות איפ"א.  למרות 
במטרה  והתערבות  בקשיים  נתקלנו  הרצון 

להכשלת הנהלת הסניף ומילוי תפקידם.

להלן הפעילויות:
והעברת  והנכנס  היוצא  בהתחלת הקדנציה התקיים מפגש מצומצם  לארוחת ערב אשר הוזמנו הנהלת הסניף 
תפקיד, במעמד הזה חולקו תעודות הוקראה ליוצאים ומנויים לצוות הנבחר ) באירוע זה נתרמו מתנות אשר נרכשו 

ע"י המזכיר הנבחר בתרומה(.   
בחודש 3/2019 חולק שי סניפי לכל החברים.  

להודות  ערב  לארוחת  מפגש  2019 התקיים  אפריל  בחודש 
לצוות ולפעילים אשר עסקו בחלוקת השי לחברים ולשתפם 

בתכנון הפעילות לחברי הסניף.  
ב-20/5/2019 התקיים יום האישה בבית מלון קיסר בטבריה 

השתתפו כ 50 נשים , היה יום חוויתי ומוצלח .
לחו"ל  מאורגן  טיול  יזמה  הסניף  הנהלת   2019 יוני  בחודש 

היה טיול מהנה.
ב-28/8/2019 בוצע סיור קברי צדיקים בצפון אשר ביקרנו 
במקומות קדושים ברמת הגולן עם ארוחת צהריים עשירה 

וסיימנו את היום הנפלא הזה בשייט בכנרת.
ב-26/11/2019 התקיים נשף שנתי למגזר כפרי, בהשתתפות 

7 סניפים, היה ארוע מוצלח ומרשים.
בהשתתפות  בטבריה  איפ"א  לחברי  נופש  התקיים  ב-1/12/2019 

חברי הסניף, היה נופש מהנה ומוצלח.

הנהלת הסניף מקווים לשיתוף פעולה פורה מחברי הנשיאות.

נסיעות
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סיכום שנה תרבות 
מוטי , רכז תרבות

תרבות

הפעילות התרבותית היא מהחשובות ביותר בארגון לכלל חברי הארגון . 
והמגזרים  כדי לתת מענה לכל הסניפים  ומחוזית  ביטוי בפעילות ארצית  לידי  היא באה 
לחברים  מעניקים  השנה  במהלך  המתקיימים  והפנאי  התרבות  אירועי  בארגון.   השונים 

וסדירים.  השנה נאלצנו לדחות  ותיקים גמלאים  בין חברים  בילוי משותף ומפגש מרגש 
מספר אירועים, המנגנון נכנס לביצוע שינויים לרווחתו של החבר ובימים אלו אנו נמצאים בישורת האחרונה לסיום 

ולהוצאת תכניות התרבות  לשנת העבודה 2020 .

אתר ההטבות של איפ"א:  האתר מעניק לחברים מגוון הצעות ותכנים במהלך כל השנה ובמיוחד בחודשי הקיץ 
הצגות  קפה,  בתי  ,קולנוע,  לאטרקציות  ושוברים  כרטיסים  רכישת  באמצעות  ופנאי  תרבות  בנושא  והחופשות 
אחד  לכל  התרבות  מסל  מסובסדים  כרטיסים  מספר  רכישת  של  האפשרות  עומדת  חבר  לכל  כאשר  ומופעים 
מהתכנים וההצעות המופיעות באתר, בנוסף האתר מאפשר רכישה של יתר ההצעות המוצעות ללא הגבלת רכישה 
בעלות מוזלת  מוסכמת מול ספק האתר.  השנה חלה עליה בשימוש באתר ובכמות רכישת הכרטיסים והשוברים.

השנה נרכשו 12.500 שוברים בסבסוד של 140.000 ₪, בצענו רכישת כרטיסים למופע שירה והצגות ילדים כפיילוט 
ניסיוני, אשר עבר בהצלחה, בתוכנית השנתית נגדיל את ההיצע וההיקף ביתר המקומות בארץ .

פעילות הסניפים: השנה נערכו 65 אירועי תרבות לחברי איפ"א בסניפים השונים מסבסוד תקציב סל התרבות סך 
של 88,450 ₪, נערכו 20  אירועי נשפים, 7 אירועי הרמת כוסית, 16 אירועי גיבוש, 2 ימי אירועי משפחה 2 הצגות, 2 

ערבי הוקרה, יום השוטר, יום האישה.

אלו  באירועים  המשתתפים,  בין  החברתיים  הקשרים  של  חיזוק  ומאפשרים  מרגשים  מפגשים  הינם  האירועים 
המתקיימים לעיתים ולחלק מהחברים זוהי הזדמנות לפגוש חברים ושותפים לתקופות של שירות שונות במהלך 

החיים .

נשים.   330 של  קיסר בטבריה בהשתתפות  יום האישה במלון  נערך  אוגוסט  יום האישה במגזר הכפרי:  בחודש 
האירוע כלל שימוש במתקני המלון ,ארוחת צהריים , מופע צמד סטנדאפיסטים  וחלוקת שי אישי.  הפקת האירוע 

בשיתוף רכז סניפי הגמלאים ויושבי הראש הסניפים.  

מופע סליחות:  בחודש ספטמבר, ביחד עם רכז מורשת ודת ערכנו אירוע  מיוחד בהיכל התרבות פתח תקוה, עם 
התזמורת האנדלוסית מזרח ומערב מעלות תרשיחא ועם מיטב הזמרים והפייטנים מהשורה הראשונה. את האירוע 

כיבד בנוכחותו הרב הראשי לישראל ובהשתתפות של 800 חברים ואורחים.  

מופע הפנינג לילדים:  בחודש דצמבר בחופשת חנוכה יעלה מופע הפנינג סגור בבית צבי ברמת גן לחברי איפ"א 
מופע  ובהמשך,  וסופגניות  שתיה  חלוקת  נרות,  הדלקת  טכס  סדנאות,  במספר  פעילות  תיערך  במתחם  בלבד.  

מחזמר.  

כאן המקום לומר תודה לחברי ועדת התרבות על הסיוע העזרה וההשקעה לטובת רווחת החברים.  תודה למזכירת 
התרבות טלי מאיר על השירות והסיוע בכל נושאי התרבות.  תודה למנכ"ל הארגון דוד אילוז ולצוות מנגנוני הארגון 
ונציגיהם,  הסגנים  הראש  יושבי  לכל  תודה  הארגון,  חברי  ולכל  לי  מעניקים  שאתם  והיחס  הטיפול  השירות  על 
לכל חברי הארגון הארצי.  חברים האירועים המופקים במהלך השנה הינם לרווחתכם ומצפים מכם לקחת חלק 

בהשתתפותכם .
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ערב סליחות
מוטי , רכז תרבות

תרבות

רכז  ע"י  הופק  הנוראים  הימים  במהלך  השנה 
הללויה,  חברת  עם  יחד  ומורשת  דת  ורכז  תרבות 

ערב סליחות, אירוע מיוחד עבור חברי הארגון.
האירוע התקיים בהיכל התרבות בפתח תקוה וכלל 
ומערב  מזרח  האנדלוסית  התזמורת  של   הופעה 
שוקרון  אוריאן  של  בניצוחו  תרשיחא  מעלות 

והמנחה שלומי גולדברג.  
העולמי  ,הזמר  האומנים  מיטב  חלק  נטלו  באירוע 
חיים ישראל,  הפייטן ליאור אלמליח והחזן ישראל 

רנד.  
בנוכחותו  הרב הראשי  כיבד אותנו  באותו מעמד 
חברי   800 כ-  השתתפו  וכן  לאו  דוד  הרב  לישראל 
וחברות איפ"א יחד עם בני זוגם ופלוגת לוחמי דקל 

מג"ב.  
מדובר באירוע מיוחד ושונה מסוגו, הנערך לראשונה.  האירוע גרף מחמאות ושבחים רבים.  אנו מלאי תקווה שנוכל 
לקיים ערבים נוספים.  כאן המקום לומר תודה לנשיא איפ"א, סגנית נשיא וצוות חברי הנשיאות מנכ"ל איפ"א וצוות 

מנגנוני הארגון, יושבי ראשי הסניפים ולחברי הארגון.
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קשרים עם פיקוד המשטרה
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי לקשרי החוץ

כל  של  המרכזיים   היעדים  אחד 
עם  הדוק  קשר  הוא  שוטרים  ארגון 
מחצית  מעל  המשטרה.   פיקוד 
שוטרים  הם  ישראל  איפ"א  מחברי 
עם  קשר  ולכן  בשירות  וסוהרים 
תנאי  הוא  ושב"ס  המשטרה  פיקוד 
פעילות  תיאום,  עבודה,  תוכנית  לכל 

תיכנון אסטרטגי.  

מ"מ  עם  פגישות  נערכו  השנה 
שיטור  אגף  ר'  אג"ם,  ר'  המפכ"ל, 
וקהילה, עם מפקדי מרחבים ומחוזות, 

במשטרה ובשב"ס.  

הצגת  הפגישות,  של  המטרה 
איפ"א  סיוע  של  האפשרויות 
החל  ולשב"ס.  ישראל  למשטרת 
וכלה  הבינלאומיים  מהקשרים 
גיבוש,  תרבות,  ספורט,  בפעילויות 
ושב"ס  המשטרה  ועוד.   נסיעות 
בעלי  דינאמיים  ארגונים  מהווים 
בבעלי  תכופים  ושינויים  ניעות 
חשוב  הארגוני.  במבנה  התפקידים, 
הבכירים  התפקידים  לבעלי  להציג 
היכולות  בניצול  ולסייע  איפ"א  את 

של הארגון.

איפ"א  נשיאות  של  הארגוני  במבנה 
של  הייצוג  ומג"ב.  לשב"ס  רכזים  יש 
רכז  באמצעות  נעשה  הגמלאים 
הסדירים  והשוטרים  גמלאים  סניפי 
סדירים.   סניפים  רכז  באמצעות, 
איפ"א  נשיאות  כל  מעשית,  מבחינה 
אך  ישראל,  משטרת  לרשות  עומדת 
וידע, כדי לנצל  נכונות  צריכה להיות 
אבל  מוזר,  זה  הזאת.  המוכנות  את 
הרבה  שירות  לתת  ערוכה  איפ"א 
ישראל  משטרת  מאשר  טוב  יותר 

ערוכה לקבל שירות.

כללי



30

פרוייקט גיוס
ענת ביבר, רכזת סניפים וגיוס

במהלך השנה נעשה מאמץ גדול לגיוס חברי איפ"א מכל המחוזות ממג"ב וגמלאים. 

לשמחתי, היום איפ"א נחשבת כאטרקטיבית כגוף תומך בשוטרים וישנה מעורבות של המפקדים לכל נושא גיוס 
ושיתוף פעולה עם איפ"א.

היתה פגישה עם סממ"ז ת"א, תנ"צ חיים בלומנפלד, בה סוכם לקיים פרוייקט גיוס מחוזי כשהסממ"ז מעורב באופן 
ראשון  כתהליך   15.12.19 ב-  ת"א  במחוז  גיוס  עמדת  להצבת  ראשונה  פגישה  ונקבעה  הפעילות  את  למנף  אישי 

לפרוייקט הגיוס.

הפרוייקט השני הינו פרוייקט במרחב השרון שבה הממ"ר והסממ"ר הבטיחו להיות מעורבים יותר בגיוס חברים 
לאיפ"א לאור הסיוע לסל הרווחה של 8 תחנות מרחב שרון בערב מפקד שהתקיים במרחב שרון בו נכחו כל פיקוד 

מטה מרחב והמת"חים.

איפ"א זכתה להערכה רבה על הסיוע שניתן לכל התחנות. הפיקוד מטה והמת"חים הבטיחו לסייע בגיוס מסיבי של 
השוטרים לאיפ"א.

גיוס אנשים מכל הארץ: 

לשמחתי ישנה תנופה רבה בגיוס סוהרים ושוטרים מכל התחנות והיחידות עקב החשיפה הגדולה שאיפ"א מעניקה 
לכל החברים, סיבסודים לחו"ל, תיירות פנים, ספורט, תעודת חבר שמעניקה בטחון וחוסר חשדנות בכל סניפי איפ"א 
בעולם וכל מגוייס חדש קיבל ארנק + תקציב סניפי כך שפעילות זו השפיעה רבות ואנו עדים לכך שאיפ"א גודלת 

ובעתיד יתואמו מועדים עם כל המת"חים במרחב שרון בהשתתפות בשיעורים שבועיים בקידום גיוס לאיפ"א.
הקמת עמדת גיוס במכללת השוטרים בבית שמש גם שם ישנה תנופה רבה לגיוס.

בכוונתי להמשיך בתהליך זה גם ביתר המחוזות לקידום פרוייקט הגיוס שהמטרה להגיע לכ-30,000 חברים באירגון 
לאור הסיוע שקיבלו ומינוי סגן יו"ר חדש.

פעילות בסניפים
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שותפות בין ארגונים
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ

ארגון נשות שוטרים וסוהרים קיים את הכנס השנתי שלו השנה בפקיעין.
ההתארגנות המשותפת במסגרת פורום ראשי ארגונים, שנועדה לצורך המאבק על תוספת אי ביטחון תעסוקתי, 
הניבה שותפות מבורכת בין כל הארגונים הפועלים למען שוטרים, סוהרים וגמלאים. שותפות ורעות החורגים הרבה 

מעבר למאבק איתו יצאנו לדרך.  
תולדה  יש  הזאת  לשותפות 
הרחבת  המאפשרת  מבורכת 
בנושאים  הפעולה  שיתופי 
יש  ארגון  לכל  ומגוונים.   רבים 
שלו  והיתרונות  העוצמות  את 
ושיתוף פעולה סינרגטי מאפשר 
לכלל  יותר  איכותי  שירות  מתן 
בארגונים  השותפים  החברים 
נשות  ארגון  של  בכנס  הללו.  
גם  השתתפו  וסוהרים  שוטרים 
מנכ"ל קרנות שוטרים, ניצב גימ. 
פיטוסי,  יעקב  פריאנטה,  יוסי 
ערן  ודר'  הגמלאים  איגוד  יו"ר 

ישראל מטעם איפ"א. 
כל הדוברים שיבחו את תרומתה 
אביגייל  של  רגילה  הבלתי 
נשות  ארגון  מנכ"לית  שררה, 

שוטרים וסוהרים, למאבק בנושא תוספת אי ביטחון תעסוקתי. במקביל ציינו את ההצלחה הגדולה בעצם הקמת 
חזית משותפת של פורום ראשי ארגונים הפועלים ביחד למען השוטרים, סוהרים וגמלאים.

פעילות בסניפים
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נשף סיכום שנה - דאלית אל-כרמל
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

השנה נערך נשף וסיכום שנת פעילות לשנת 2019 ומפגש לרגל חג הקורבן שחל בחודש 
אוגוסט.  האירוע נערך באולם תאג' מאהל בדאלית אל כרמל.

חגיגית,  ערב  ארוחת  נשיאות,  וחברי  אורחים  ברכות  עשיר,  וכיבוד  פנים  קבלת  בתוכנית, 
הגרלות ופרסים, הקרנת סרט על הארגון, צילום תמונות מגנט לכל חבר ובת זוגו עם הלוגו של איפ"א.

באירוע השתתפו 176 חברים ובנות זוגם.

אורחי הכבוד:  מנכ"ל ארגון מעמד השוטר והסוהר, אביגייל שררה.
רג'א חיר – יו"ר סניף הגליל באיגוד.

מפקד תחנת רכס הכרמל, רפ"ק אשר מלכה.
חלבי נזיה, רכז ספורט.

האירוע היה מוצלח מאוד ואיכותי, הוא עבר בצורה מדהימה לשביעות רצון המשתתפים.
ברצוני להודות לכל מי שסייע להצלחת הנשף:  מנכ"ל איפ"א, מר אילוז דוד שעשה הכל לטובת האירוע, מנכ"ל 
דר' ערן  32 מתנות לפרסים, למזכ"ל איפ"א,  והסוהר, אביגייל שררה, לכל החברים שתרמו  ארגון מעמד השוטר 

ישראל ששלח צלם מטעמו, מתנדב איפ"א.

כנס יו"ר סניפים מחוז דרום, י-ם, מרכז
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

2019, נערך מפגש בראשון לציון בהשתתפות מרבית ראשי הסניפים מהדרום,  במסגרת תוכנית העבודה לשנת 
ירושלים והמרכז.

כמו כן, השתתפו חברי הנשיאות ומנכ"ל איפ"א.

מטרת המפגש: 
• גיבוש

• הדרכה
• ניצול תקציבים

• תוכניות עבודה לשנת 2019
• שיתוף פעולה בין הרכזים בנשיאות ליו"ר סניפים

• כל חבר נשיאות מסביר על תחום עיסוקו.  

הכנס עבר בהצלחה רבה ובסיום ארוחת צהריים משותפת.

תודה לכל מי שאירגן וסייע להצלחת הכנס.

פעילות בסניפים
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יום האישה לסניפים הדרוזים נערך בתאריך 20.5.19 במלון קיסר טבריה.
השתתפו 312 נשות הגמלאים ועו"ד של מלווים וחברי נשיאות, סה"כ השתתפו 323 חברים וחברות.

ומכירות, תצוגת  ומאפה, שתייה קרה למשך כל היום, הרצאה טיפוח חן  האירוע כלל: קבלת פנים שכללה קפה 
אופנה מרשימה ומכירות, ארוחת צהרים עשירה, מופע סטנדאפיסטית, ברכות חברי הנשיאות, חלוקת שי אישי 

לכל משתתפת.
יום האישה עבר ללא תקלות בצורה מרשימה על פי התוכנית ובסדר מופתי.  אירוע מרשים איכותי לשביעות רצון 

המשתתפות. 
ברצוני להודות לכל מי שסייע להצלחת יום האישה, מנגנון איפ"א, מנכ"ל דוד אילוז.

סיוע בשי למשתתפות, נשות השוטרים.
וסגניהם  הסניפים  ליו"ר  מרעי,  טליע  פארס,  עאדל   , מוטי  זלקוביץ,  אלכס  הנשיאות:  לחברי  להודות  ברצוני 

ולמשתתפות שגילו משמעת מופתית.
אירוע מוצלח מאד.

יום האישה הדרוזית
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

פעילות בסניפים
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ערב תרבות, "כנר על הגג" - גימלאי נגב
 נועם אלעזר , חבר מועצה

ערב תרבות איפ"א הצגה "כנר על הגג" בשילוב הרמת כוסית לחגי תשרי התקיים  בבית ספר גודמן  בבאר שבע. 
בסיוע רכז תרבות מוטי  ורכז דת ומורשת הרב מלמד אשר. השתתפו חברי איפ"א ובנות זוגם.

כיבדו אתנו בערב זה , רכז התרבות  מוטי  ורכז דת ומורשת הרב אשר מלמד ויו"ר גמלאי משטרה ושב"ס יעקב 
פיטוסי. 

כמו כן כיבדו אותנו בנוכחותם מנכ"ל תיאטרון באר שבע שמוליק יפרח והגברת אושרה דנן מנהלת מכירות תיאטרון 
באר שבע.

פעילות בסניפים
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נשף למגזר הכפרי
נסר נסראלדין, רכז גימלאים ואלמנות

אולמי   , עילבון  בכפר  הכפרי   למגזר  נשף  נערך   26.11.19 בתאריך 
זוגם, חברי הנשיאות ואורחים.   590 חברים ובנות  זייד.  השתתפו:  אבו 
בתוכנית, קבלת פנים כולל כיבוד עשיר, ארוחת ערב חגיגית מרשימה 
כיד המלך, ברכות חברי נשיאות ואורחים, הגרלות ופרסים שבמסגרתם 
חולקו 45 מתנות מכובדות.   האירוע עבר בהצלחה רבה ובשביעות רצון 

של כל המשתתפים מ-7 סניפים של גמלאי צפון ובנות זוגם.  

יו"ר  לכל  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
הסניפים והגורמים שסייעו בהצלחת הנשף 
רכז  איפ"א,  מנכ"ל  המנגנון,  צוות  והם: 
שכיבד  שב"ס  ורכז  הנסיעות  רכז  תרבות, 

אותנו בנוכחותו.

רצון  עם  מרשים  באולם  היה  האירוע 
הקשור  בכל  המקסימום  את  לתת 
של  גדול  ובמגוון  המשתתפים  באירוח 
רבות  שתרם  ומיוחדות  עשירות  מנות 
רצון  ושביעות  האירוע  להצלחת 

המשתתפים.

פעילות בסניפים
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ימי הולדת באילת
יהודית רימון, יו"ר סניף איפ"א גימלאי אילת

ערב גיבוש גמלאי איפא אילת וחגיגות ימי הולדת לגמלאים היה כף גדול מזל טוב לכל החוגגים ותודה לכוח אדם 
מרחב אילת על השתתפותם בשמחתנו שאפו ולמנכל איפא אילוז על העזרה בהפקת האירוע ולאחת ויחידה גל 

שרון סגנית הנשיא.
 

פעילות בסניפים
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נשף מועדון גמלאי מלמ"ש
יוסי   דוידוביץ, יו"ר מועדון גמלאי מלמ"ש

נשף המועדון התקיים במלמ"ש בתאריך 15.08.19, בנשף השתתפו 
210 גמלאי מלמ"ש וכן אורחים מכובדים וביניהם סממ"ז צפון תנ"צ 
שמואל בוקר וסממ"ז חוף תנ"צ יוסי חמו, את איפ"א ישראל יצגו 

החברים נסר אלדין ונזיה חלבי.

זו הזדמנות מצוינת להודות לנשיאות איפ"א, למנכ"ל מר דוד אילוז 
השנה,  לאורך  במועדון  איפ"א  של  התמיכה  על  המנגנון  ולצוות 
סיוע  וללא  ורווחתם  הגמלאים  למען  גאים בפעילות המועדון  אנו 
שלכם למועדון שלנו ספק אם היינו יכולים לתת שירות מצוין כזה 

לגמלאים.

פעילות בסניפים
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נשף מועדון גמלאי מלמ"ש
 

 

פעילות בסניפים
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הרמת כוסית - גימלאי נוף הגליל
יעקב פירסט, יו"ר סניף גימלאי איפ"א נוף הגליל

פעילות בסניפים
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חנוכת בסיס מג"ב בבית אל
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות ומג"ב 

השתתפתי בטכס חנוכת 
אל  בבית  מג"ב  בסיס 
איפ"א.   נשיאות  כנציג 
במעמד  התקיים  הטכס 
אלוף פיקוד מרכז, מפקד 
מג"ב, משפחות שכולות, 
כמו  ומוזמנים.  אורחים 
שוטרים  השתתפו  כן 

וקצינים רבים.

לציין שהיה טכס מאורגן 
בסיס  לחנוכת  למופת 
חדיש ומודרני שהושקעו 

בו משאבים רבים.
את  הכנס  לבאי  הבאתי 

ברכת איפ"א ישראל.

פעילות בסניפים
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נשף גימלאי לכיש
פרוספר אמזלג, יו"ר סניף גימלאי לכיש, כהן אילנה, סגנית הסניף

דהאן יוסף, מזכירת הסניף
    

שנת  סיום  נשף  התקיים   18.12.19 בתאריך 
במרינה  "דולוס"  באולמי  לכיש  מרחב  של   2019
משטרה  לגימלאי  מיועד  היה  הנשף  באשקלון.  
ושב"ס חברי איפ"א.  התכנית כללה:  ארוחת ערב 
ורקדניות  לגימלאים,מוסיקה  שי  חלוקת  עשירה, 
לאורך כל הערב.  הופיעו האומנים: צחי בן אלישע, 
נוספות.   והפתעות  הגרלות  התקיימו  הראל.  שי 
איפ"א,  בנשיאות  התרבות  לרכז  להודות  ברצוננו 
לפעילים  וכן  בנוכחותו  אותנו  שכיבד  מוטי  מר  

והמתנדבים שפעלו ללא ליאות להצלחת הערב.

פעילות בסניפים
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נשף גימלאי חולון/בת-ים ותל-אביב
 

פעילות בסניפים
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שב"ס
טליע מרעי, רכז שב"ס

פעילות בסניפים

חברי  איפ"א שב"ס היקרים,

שרות  רכז  ומאתגר   חשוב  תפקיד  עלי  לקבל  ישראל  איפא   נשיאות  כחבר  בחלקי  נפל 
לגמלאות  יצאתי  ממנו  ארגון  באיפא,  הסוהר  בתי 
הקיימים  והפערים   הצרכים  את  ומכיר  לליבי  קרוב 
מול איפ"א מקרוב.  עם כניסתי לתפקיד בחנתי את  
פערים  שקיימים  וגליתי  הארגון  מול  ההתנהלות 
וכן  איפ"א  מול הנהלת  היו"רים  בתחום  הקשר של 
פערים בניצול תקציבים  דבר שנבע מכך שלא כל 
צורך  היה  כן  ועל  מאוישות   היו  היו"רים   משרות 
לארגן את מערך היו"רים מחדש.  כך נעשה במהלך 
שנת 2019.  מיניתי יו"רים לכל סניפי שב"ס, על מנת 
לתת מענה איכותי לצרכי החברים.   נבנתה תוכנית 
עבודה שנתית  ונקבעו יעדים. חלקם בוצע במהלך 

השנה ונמשיך בבצוע במהלך שנת 2020. 
לנצל  היו"רים   מול  המנכ"ל   עם  ביחד  דאגתי, 
היתר  בין  נוצלו,  שלא  קודמות  משנים  תקציבים  
תרבות  אירועי  וסבסוד  השתתפות  שנתי,  שי  ניצול 
וגיבוש   יחידתיים ומחוזיים  וכן סבסוד ימי ספורט 
לחלק מהיחידות שפנו בבקשה.  מתוכנן בקרוב יום 

והמנכ"ל  שיטות עבודה מול הארגון כולל הדרכה בהגשת  ידי רכז שב"ס  ילמדו  על  עיון לכלל היו"רים במהלכו 
בקשות לאירועים  וכל הנושאים הקשורים בעבודת היו"רים.  אציין שבמהלך השנה הצלחנו להביא לגיוס עשרות 
תמשך.   זו  שמגמה  תקווה  כולי  היו"רים   ידי  על  זכויות  וניצול  פעולה  משיתוף  כתוצאה  משב"ס   חדשים  חברים 
ברצוני להודות  ליו"רים על שיתוף הפעולה  ואשמח להמשך עבודה משותפת  לרווחת  כלל החברים בארגון, תודה 

מיוחדת לנשיאות איפ"א על התמיכה ושיתוף הפעולה.
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שב"ס

פעילות בסניפים



45

נטיעות לטו' בשבט
ורדי שמואל, מזכיר סניף גימלאי איפ"א - בית שמש

השנה נערכו נטיעות לטו בשבט במועדון סניף בית שמש. העצים נטעו בתרומתו האדיבה של מפעל המלט בבית 
שמש. נשאו דברי ברכה וכן שיחה במנהגי החג ע"י הרב משעלי יצחק. בסיום הוגש כיבוד להנאת החברים.  

פעילות בסניפים
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נשף חנוכה גימלאי שפלה

הנשף השנתי של גמלאי שפלה שנערך אתמול, 24.12.19 
באולמי ויטראז' התקיים בשיתוף איפ"א ואגוד הגמלאים 

ונכחו בו 450 גמלאים ובנות זוגם.

הנשף היה מוצלח והיתה שביעות רצון רבה. הנשף נוהל 
ע"י סניפי גמלאי איפ"א שפלה רבתי בשיתוף עם איגוד 

הגימלאים.

סניף ראשל"צ:
שלום שמעון, יו"ר הסניף גמלאי ראשל"צ
צ'רלי שלמה כהן, מזכיר גמלאי ראשל"צ

מאיר עובד, מנהל גימלאי מועדון ראשל"צ

סניף יבנה/רחובות:
טיפטי שלמה, יו"ר סניף גימלאי יבנה/רחובות

אהובה לוי, מנהלת מועדון גימלאי יבנה/רחובות
שלמה לולוי, מזכיר גמלאי יבנה/רחובות

אדי בן שושן, יו"ר ועד סניף גמלאי יבנה/רחובות

סניף רמלה/לוד
שלום ז'ורנו, יו"ר גמלאי רמלה/לוד

מצא דוד, סגן יו"ר סניף גימלאי רמלה/לוד

פעילות בסניפים
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פעילות בסניפים

נשף חנוכה גימלאי נגב

נשף חנוכה גימלאי עפולה
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סיכום שנה - רווחה
פארס עאדל, רכז רווחה

פעילות בסניפים

של  תקציב  עם  רווחה  רכז  תפקיד  קיבלתי  לנשיאות,  שנבחרתי  לאחר  הזו  "בקדנציה 
 .₪ 100,000

הפעילות של הוועדה מתמקדת בשני מישורים:

סיוע הרווחה לחברים שזקוקים בהתאם לקריטריונים שקיימים באיפ"א.

ביקור חולים בבתי חולים ובבית ע"י יושבי ראש הסניפים.

סיוע הרווחה מוענק לחברי איפ"א ובני משפחותיהם בגין הוצאות רפואיות והכל בהתאם להמלצת הוועדה.

ביקור חולים: הינו מצווה וחיזוק הקשר בין יושבי ראש הסניפים והגמלאים.

טפסים לסיוע הרווחה: ניתן לקבל ליו"ר הסניפים ובהמלצתם.

כל בקשה לסיוע הרווחה תוגש לוועדה ובסמכותה של הוועדה לאשר או לדחות את הסיוע.

במהלך שנת העבודה הנוכחית, התקבלו כ- 64 בקשות בסכום של 88,900 ₪.

ועדת הרווחה מאחלת החלמה מהירה ואריכות ימים לחולים.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לחברי ועדת הרווחה על שיתוף הפעולה למען השקיפות ולטובת הגמלאים.
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ביקור חולים
אריאלה אברהם, סגנית יו'ר איפא מג'ב דרום 

דיין  יצחק  החבר  אצל  חולים  ביקור 
ממג'ב דרום  עבר ניתוח להסרת גידול 
סרטני  מהערמונית  נאחל לו בריאות 

והחלמה מהירה.

שמח  יפה   מגבת  רווחה  שי  קיבל 
והעריך מאוד את הביקור ואת המתנה 

להעניק  שמחה  אני  גם  אגב   דרך 
ושימושית   יפה איכותית  מתנה שכזו  

כל הכבוד!

ביקור חולים  של שוטרי מג'ב דרום  
שנפגעו  במהלך ההפגנה  הגדולה 
פורטל  ניר  אתיופיה,   יוצאי  של 
עקב  בגוף  וחבלות  בעין   שנפגע 
השלכת אבנים  חלוקי נחל  לעבר  
הניידת  ופגיעה ישירה בעין  סובל 
מטופל  בעיניים   זכוכיות  מרסיסי 
הרסיסים    את  להוציא  כדי  יום  יום 

תפרים בעין  וחבלות בגוף.  

שמח על הביקור למרות הכאבים  
בריאות   .. יפה  מחווה  לו  עשינו 

ורפואה שלימה.   

חתף  פלד   יחיאל  נוסף   שוטר 
חבטות בגוף  שבר  צלעות  סובל 
להצטלם  מסרב  בגב  מכאבים 
ולא צילמתי   אז כיבדנו  את רצונו 
סניף  מאיפ"א   רווחה  שי  ..קיבל 

מג'ב דרום    

פעילות בסניפים
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פעילות מורשת והווי דתי
הרב אשר מלמד, רכז דת ומורשת

באיפ"א  דתי  והווי  מורשת  פעילות 
ישראל מהווה נדבך חשוב בתרבות 
מכל  איפ"א  חברי  כלל  של  הפנאי 
מתאים  הפעילות  סגנון  הדתות. 
בהכרת  דתיים  שאינם  לחברים  גם 
העם  מורשת  של  ההיסטוריה 

היהודי והדתות האחרות. 

הפעילות כוללת סיור באתרים בעלי 
סיור  הסטורית,  דתית  משמעות 
פעילות  תקצוב  צדיקים,  לקברי 
בישראל  העדות  של  מורשת 
 2019 בשנת  ועוד.  הסיגד  חג  כגון: 
של  המגוונת  בפעילות  השתתפו 
חברי   1,500  – כ  דתי  והווי  מורשת 

איפ"א פעילים וגמלאים. 

לראשונה  התקיים  הנוכחית  בשנה 
הודות  אלול  בחודש  סליחות  ערב 
 , מוטי  תרבות,  רכז  עם  לשת"פ 
בהשתתפות כ – 700 חברים בהיכל 
התרבות פ"ת. הרב הראשי לישראל, 
את  כיבד  שליט"א  לאו  דוד  הרב 
המעמד ובירך את משטרת ישראל 
בברכת חג לקראת השנה החדשה. 

ערב הסליחות נערך עם התזמורת 
מן  זמרים  בליווי  האנדלוסית 
המעלה הראשונה אשר הביאה את 
המשתתפים לרוממות רוח רוחנית 
ההדדית  הערבות  את  ומחבקת 
בעוד  בישראל.  החברה  חלקי  בכל 
כחודשיים שבת פרשת 'משפטים', 
מתוכנן סוף שבוע בהווי דתי בכפר 
חברי  לכלל  הנקרה  ראש  הנופש 
בסבסוד  משפחותיהם  ובני  איפ"א 

משמעותי.

דת ומורשת
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משחקי איפ"א במונטנגרו
חלבי נזיה, רכז ספורט

ספורט

משחקי איפ"א, אולימפיאדת שוטרים חברי איפ"א, הייתה יוזמה של עו"ד גל שרון, כיושבת 
ארבע  שנמשכו  ונחישות  עקשנות  רק  הבינלאומית.   החברתית-תרבותית  הוועדה  ראש 
שנים, הצליחו בסופו של דבר להוציא לדרך את המשחקים הראשונים שנערכו ב-2018 
בליסבון. המשחקים הראשונים עשו היסטוריה. הם היו הראשונים. השתתפו במשחקים 

350 ספורטאים מ-26 מדינות. גם לישראל הייתה משלחת גדולה.

אחראית  שהייתה  הוועדה 
סיכום  קיימה  למשחקים 
משובים,  נבחנו  בליסבון, 
כולל  משתתפים,  עם  שיחות 
המסקנות,  מישראל.  החברים 
הוצגו  והמלצות  לקחים 
ברוטרדאם  העולמי  בקונגרס 

ב-2018. 
שרון  גל  בראשות  הוועדה 
השנתית  הישיבה  את  קיימה 
במונטנגרו,  ב-2019  שלה 
את  לארח  שנבחרה 
הישיבה  ב-2020.  המשחקים 
לבחון  השאר,  בין  נועדה, 
המקומי,  הסניף  מוכנות  את 
הרשות  המדינה,  הערכות 

המקומית וגורמי המקצוע בתחום הספורט.
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משחקי איפ"א במונטנגרו
 

יושמו בהערכות למשחקים בבאר.  העיר קטנה  יערכו בעיר באר. כל הלקחים מהמשחקים בליסבון  המשחקים 
וקומפקטית, כל מגרשי הספורט קרובים ואין בעיה של שליטה או הסעות מורכבות.

המלון המרכזי שיארח את המשתתפים נמצא בקרבת המגרשים. רמת האירוח, הפעילות החברתית ומעורבות כל 
הגורמים המוניציפאליים והממשלתיים יבטיחו חוויה ייחודית, שתהפוך את המשחקים למסורת קבועה באיפ"א.

בישראל מוביל את ההתארגנות נזיה 
ביחד  בנשיאות.  הספורט  רכז  חלבי, 
כדור  רגל,  הקט  קבוצות  ראשי  עם 
סל, ריצה, טניס שולחן, ירי וכדור עף. 
למונטנגרו.  ישירה  טיסה  שוריינה 
יתארחו  מישראל  המשתתפים  כל 
במלון איכותי במרכז העיר ובקרבת 
ייהנו  המשתתפים  הספורט.  מתקני 
גם מטיולים, מפגשי חברים, מסיבות 

וטכסים. 
הגדולה  לקבוצה  מאחלים  כולנו 
למשחקים,  מישראל  שתצא 

בהצלחה!
 

ספורט
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נבחרת איפ"א ישראל בחצי מרתון בפולין
 

13 רצים/ות שוטרים פעילים לצד גמלאים השתתפו ב- 8.9.19 בחצי מרתון פילה בפולין אשר הנבחרת זכתה במקום 
וליווי קצינים  ונציגיו  הראשון קבוצתי כמשלחת הגדולה ביותר, לצד אירוח מרשים מאד מצד נשיא איפ״א פוזנן 
פולנים מהאקדימיה הפולנים לבית ספר לשוטרים שכלל סיורים מודרכים וביקורים מיוחדים בבית ספר לשוטרים 

וקבלת פנים עם מפקדים בכירים בצד הפולני ומפגש מרתק עם הקהילה היהודים בפוזנן...
כראש משלחת מוקיר ומעריך את נשיאות איפ״א על האמון שהפקידו בידיי את האחריות לניהול המשלחת ובראשם 
רכז הספורט חברי ואחי נזיה חלבי. המשלחת חזרה עם המון כבוד והערכה ותוצאות מדהימות לחברי המשלחת 

כדוגמת שבלי שנאן עם תוצאה של 01:27, אלון עפרי 01:32, פארס חיר אלדין 01:42

ספורט
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אלופה!
רפ"ק רינת כהן, עו"ד

בסוף חודש אוקטובר 2019 התקיימה באילת הספורטיאדה, שהינה אירוע הספורט העממי הגדול במדינה בו נטלו 
חלק ארגונים רבים וביניהם משטרת ישראל.

ייצגו את  ונבחרות המשטרה, חדורות המוטיבציה,  רבות ברחבי העיר  במהלך האירוע התקיימו תחרויות ספורט 
המשטרה בכבוד בענפי ספורט רבים ומגוונים ביניהם שיט, קליעה למטרה, ירי מעשי, קט רגל, כדורסל, טניס וריצה 

והגיעו להישגים מרשימים.
את נבחרת הקליעה ייצגה רפ"ק עו"ד רינת כהן מנבחרת מחוז תל אביב שהגיעה למקום הראשון בירי מדויק בקליבר 

גדול לנשים.

ספורט
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קונגרס עולמי בקרואטיה 2019
דר' ערן ישראל, מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

הקונגרס העולמי נערך השנה בדוברובניק שבקרואטיה. בהשתתפות 65 מדינות החברות 
אתר  על  זהב  ומדליות  הצטיינות  תעודות  רבים.  הישגים  היו  ישראל  לאיפ"א  באיפ"א. 
האינטרנט, סמינרים מקצועיים לסגל איפ"א, לצלמים שזכו בתחרות הצילום. מדליית זהב 
לעו"ד גל שרון על שירות של 10 שנים כסגנית נשיא עולמי. לדר' ערן ישראל, על שירות של 
12 שנים בוועדות בינלאומיות.  השנה נערכו בחירות לנשיאות העולמית ונבחרה נשיאות 

חדשה לארבע השנים הקרובות.
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קונגרס עולמי בקרואטיה 2019

קשרי חוץ

לראשונה הייתה מועמדת נציגה מישראל לתפקיד הנשיאה העולמית, לאחר 10 שנים כסגנית נשיא. מולה התמודד 
הנשיא המכהן, ששינה את דעתו בשנה האחרונה, למרות התחייבות שלא יתמודד בפעם השלישית.

לראשונה היינו עדים ללחצים פוליטיים באיפ"א והתארגנות למניעת בחירה של מועמדת מישראל. היו נציגים של 
מדינות שציינו כי באם גל שרון לא הייתה מישראל, היא הייתה נבחרת לתפקיד. הנושא נדון בנשיאות איפ"א ישראל 
והוחלט לדרוש ברור מהנשיאות העולמית, מאחר ובאם הייתה התארגנות אנטי ישראלית בתהליך בחירת הנשיא 

העולמי, הסניף הישראלי יצטרך לבחון את המשך דרכו בארגון.



57

קונגרס עולמי בקרואטיה 2019
  

קשרי חוץ
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קונגרס עולמי בקרואטיה 2019 - זכייה בפרסים
 פרס מדליית זהב על אתר האינטרנט  |  פרס על מצויינות במקצועיות  | פרסים על
 תחרות הצילום | מדליות זהב לגל שרון על 10 שנים   כסגנית נשיא עולמי  | לדר’ ערן

 ישראל על חברות בוועדות בינלאומית
 

קשרי חוץ
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כנס שנתי איפ''א רומניה
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

רומניה, הסניף השני בגודלו,  איפ"א 
הסניף  להיות  ובדרך  גרמניה  אחרי 
ללמוד  מה  יש  בגודלו.   הראשון 
הסניפים  ראשי  מרבית  מהרומנים, 
משטרתיים.  מחוזות  מפקדי  הם 
גדול  כספי  סיוע  מקבל  הסניף 
מעבר  ומהממשלה,  מהמשטרה 
לנשיאות  הבחירות  החבר.  לדמי 
מתקיימות באסיפה השנתית, כאשר 
המצביעים הם יושבי ראש הסניפים. 
עם  חברים,   50,000 עם  סניף  זה 
חברים.   ל-100,000  פוטנציאל 
את  שעברה  בשנה  אירח  הסניף 

את  שהחליף  הראשון,  האירוח  כנס 
של  יוזמה  איפ"א.  דירות  מנהלי  כנס 
הוועדה  ראש  כיושבת  שרון,  גל  עו"ד 
החברתית-תרבותית. יוזמה משותפת 
פתיחת  היא  ורומניה  ישראל  לסניף 
ומנהיגות  לניהול  שנתי  מקצועי  כנס 

באיפ"א.  
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כנס שנתי איפ''א רומניה
  

קשרי חוץ

ופעם  ברומניה  פעם  בשנה,  פעמיים  יערך  הכנס 
בינלאומי,  פעולה  שיתוף  הכנס,  מטרת  בישראל. 
סניפים  והכרת  איפ"א  של  מקצועיים  תכנים  לימוד 
ליושבי  מיועדים  יהיו  הללו  הכנסים  בעולם.  אחרים 
מרומניה  רק  הראשון  בשלב  איפ"א.  סניפי  ראש 
וישראל ובשלב השני, הכנסים יפתחו לכל הסניפים 
קיים קשר חברי הדוק עם הסניף הרומני.  בעולם.  
ראש הדסק לעינייני רומניה הוא רפ"ק מנדי רוטרו. 
הסניף  של  השנתי  לכנס  מוזמנים  מישראל  נציגים 
הרומני, כך גם לגבי הכנס השנתי של איפ"א ישראל.  
מקווים לשיתוף פעולה הדוק שיניב קשרים, חברות 

ולימוד הדדי.
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כנס מדינות הים התיכון באיטליה
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי לקשרי החוץ 

קשרי חוץ

כנס מדינות הים התיכון נערך השנה באיטליה. כנס זה שהיה הראשון מסוגו, ככנס אזורי המאפשר דיונים מעמיקים 
בנושאים שלא עולים לסדר היום בקונגרס העולמי, היה אף הגדול מבין הכנסים האזוריים.  במקרה הזה, הגודל הפך 
לגדול, הכולל כמעט את  ובעלת אינטרסים משותפים, הפך הכנס  ומהתארגנות אזורית הומוגנית  לרועץ, מאחר 
מחצית מהחברות באיפ"א בעולם ועם אינטרסים מנוגדים.  בכנס השנה, הסתבר כי המארחים האיטלקים תומכים 
זה, שימשו  בפורום  התיכון.  בעבר, החלטות שהתקבלו  לים  ולא בשכניהם  אירופאית  דווקא בהתארגנות הצפון 
בסיס להצעות והסכמה לגבי מועמדים לבחירות. השנה, לא הייתה תמימות דעים, מצב חדש שמעמיד בספק את 

עצם קיום הפורום בעתיד. 
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25 שנים לאיפ"א בולגריה
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

 25 השנה  חגגה  בולגריה  איפ"א 
טכסים  של  בסדרה  להיווסדה,  שנים 

ואירועים. 
האירוע המרכזי נערך בסופיה, במוזיאון 
פיקוד  בהשתתפות  הטכס  המשטרה.  
המשטרה, השר לביטחון הפנים וחברי 
הנפקת  בסימן  עמד  נוספים  ממשלה 
בול רשמי של השירות הבולאי הבולגרי 
ואיפ"א  בולגריה  משטרת  לכבוד 

בולגריה.
חשיפת הבול והחתמת מעטפות היום 

הראשון נעשו בטכס במוזיאון. 
חתמו  הראשונות  המעטפות  על 
ונציג  הפנים  לביטחון  השר  המפכ"ל, 
מזכ"ל  ישראל,  ערן  דר'  ישראל,  איפ"א 
איפ"א.  לטכס זה קדמו טכסים נוספים 
בולגריה,  איפ"א  המנון  נחשף  בהם 
המפורסם  הזמר  בידי  ובוצע  שנכתב 

ביותר בבולגריה. 
הנשיאות  את  ייצגה  המרכזי  בטכס 
העולמית, עו"ד גל שרון, סגנית הנשיא. 
תקשורתית  לחשיפה  זכה  זה  טכס 
בעיתונות  ראיונות  כולל  לאומית, 
הכתובה ובטלוויזיה.  כבוד גדול לאיפ"א 
והשותפות  המעורבות  על  ישראל 
באירועים ובטכסים של איפ"א בולגריה 
25 שנים נוספות  ואנחנו מאחלים להם 

של הצלחה ושירות תוך ידידות.
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תחרות צילום בינלאומית 2019
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

תחרות הצילום הבינלאומית לשנת 2019 הסתיימה. הפרסים הוענקו בקונגרס העולמי בקרואטיה, במסגרת פעילות 
הוועדה החברתית-תרבותית שבראשה עמדה עו"ד גל שרון.  השופטים היו מקפריסין ולתחרות הגיעו 600 צילומים 

של חברי איפ"א.

1st Tomasz Lewicki IPA Poland

1st  milan tomazin IPA Slovenia
''MTO5 '' By anchor  
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תחרות צילום בינלאומית 2019 

קשרי חוץ

2nd Amnon Ziv IPA  Israel

3rd  Michelle Harris IPA Australia B1 MMEH 3rd Desislava Victorova IPA Bulgaria

''Alan Keane  IPA Ireland  ''Connection

2nd  Jamie Ryan   IPA Ireland
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תחרות צילום בינלאומית 2019 - ציון לשבח

קשרי חוץ

Adas  UFARTAS -IPA LITHUANIAN-Operation

Amnon Ziv  IPA Israel Amnon Ziv  IPA Israel

ALAMOMMO Pekka OIavi- FINLAND

Aneta Sobieraj IPA Poland Asher Shemulevits IPA Israel
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תחרות צילום בינלאומית 2019 - ציון לשבח

קשרי חוץ

Borut Graj IPA Slovenia  Fishermans dream

David Idan- Israel IPA LITHUANIAN - ROBERTAS RUKAS

daniel abraham- Israel

James Cronin IPA Ireland  The Sunbeam Matjaz Corel IPA Slovenia MatCo002
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תחרות צילום בינלאומית 2019 - ציון לשבח

קשרי חוץ

Michael Arsenault  IPA Canada  Tribal Welcome

XRISTOS PARGINOS- IPA GREECE Yoni Zamir- ISRAEL

''Vasilios Dragoutsos IPA Greece  ''herd of cows
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תרומת איפ"א ישראל להנצחת קורבנות השואה בהולנד
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

בקונגרס העולמי שנערך בשנה שעברה ברוטרדאם הולנד, תרם איפ"א ישראל את הסכום הגבוהה ביותר מבין כל 
סניפי איפ"א, להנצחת קורבנות השואה בעיר גאודה.  

התרומה נועדה לרכישת אבני זיכרון המנציחים את הקורבנות ומופיעים בצמוד לבניינים בהם חיו יהודים שגורשו 
אל מחנות ההשמדה.  לאחר שפגשנו את חברי העמותה המנהלת את מבצע הזיכרון, כולל יושבת הראש ונשיא 

איפ"א הולנד, שהתחיל את המבצע בהיותו ראש עיריית גאודה, הוחלט באיפ"א ישראל להכפיל את התרומה.  

נכון להיום, לפי עידכון מיושבת ראש העמותה, בזכות תרומת איפ"א ישראל, הושלם מבצע הזיכרון בעיר גאודה וליד 
כל בית בו חיו יהודים, יש היום מצבת זיכרון.  

גאווה גדולה להיות שותפים למבצע זיכרון מרגש ומיוחד זה וכבוד לכל חבר באיפ"א ישראל השותף להנצחת זכר 
הנרצחים בעיר גאודה בהולנד.
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אורחים באיפ"א ישראל
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

אורחים  אותנו  ביקרו  בישראל. השנה  רבים מכל העולם המבקרים  לא מרתיעה אורחים  היציבות הביטחונית  אי 
ספרד,  הולנד,  ארה"ב,  הצפונית,  מקדוניה  קרואטיה,  אוסטריה,  בלגיה,  יוון,  קפריסין,  רוסיה,  רומניה,  מגרמניה, 
פורטוגל, הונגריה, פולין ועוד. יש ביקורים שמטרתם איננה תיירותית, כמו השתתפות בכנסים, אירועים או בדיקות 
וטיפולים רפואיים. כל אורח המגיע לישראל מתקבל בברכה ומקבל את כל הסיוע שאנחנו מסוגלים להעניק, לפי 

בקשתו.

בקבוצות  נערכו  הביקורים 
יותר,  קטנות  קבוצות  גדולות, 
זוגות ובודדים. כל אורח הפונה 
ישראל  מאיפ"א  סיוע  לקבל 
ביקור  תיאום  ביעוץ,  זוכה 
ביחידות משטרה, לפי דרישה, 
קבלת  תיירות,  באתרי  ביקור 
פנים במזכירות איפ"א, איסוף 
עם  ופגישות  התעופה  משדה 
לנו  יש  ישראל.  איפ"א  חברי 
מלונות  רשתות  עם  הסכמים 
המעניקות מחיר מיוחד לחברי 
נמצאים  הפרטים  וכל  איפ"א 
הבינלאומי  האירוח  בספר 
אתרי  במרבית  המתפרסם 
באתר  כולל  בעולם,  איפ"א 

העולמי.
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אורחים באיפ"א ישראל
 

קשרי חוץ

יוזמה של הוועדה הבינלאומית שבראשה עמדה 
למעשה,  עולמי.  נשיא  כסגנית  שרון,  גל  עו"ד 
הוועדה היחידה שתרמה לכל חבר איפ"א בעולם 

בתחומים רבים ומגוונים.  
לחברי  הסיוע  בישראל,  החמה  הפנים  קבלת 
איפ"א מכל העולם, תורמת להעלאת קרנה של 
ישראל, משטרת ישראל ואיפ"א ישראל בעולם, 
אך גם תורמת ליחס אותו מקבלים חברי איפ"א 
כל  בעולם.   רבות  במדינות  בביקור  מישראל 
המפעל הגדול והמורכב הזה מתנהל באמצעות 
של  צוות  ישראל.  איפ"א  של  החוץ  קישרי  צוות 
מתנדבים, המלווה, מארח, מסיע, מתאם ומדריך 
את האורחים.  כדי להיות חברים בצוות מסור זה, 
צריך לדעת שפות, להיות ערוך להסיע ולהדריך 

את האורחים.   

הם  כי  לעמלם,  פרי  רואים  זה,  בצוות  החברים 
מגיעים  מהן  מהמדינות  אחת  בכל  כבוד  אורחי 
בעולם,  ידידים  רוכשים  הם  לישראל.  אורחים 
מוזמנים לאירועים וזוכים גם לאירוח אישי מצד 

אותם חברים שהתארחו בישראל.

מוזמנים  מתאימים,  כישורים  בעלי  אתם  באם 
להצטרף לצוות מובחר זה.
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מוקירים את מיכה מאור ז"ל
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

מיכה מאור ז"ל היה ראש דסק גרמניה באיפ"א ישראל. 
הגרמני.   הסניף  עם  הקשרים  את  וניהל  פיתח  הוא 
נשיאות איפ"א גרמניה החליטה להעניק לו אות הוקרה 
מיוחד על פועלו ולעניין זה הגיעה לישראל משלחת בת 
30 קציני משטרה, כולל סגן נשיא איפ"א והמזכ"ל. עקב 
מצבו הבריאותי של מיכה, שהיה מרותק למיטה, הוחלט 
לקיים את הטקס בביתו במודיעין.  זה היה טקס מיוחד 
במינו, אליו הגיעו ילדיו ונכדיו של מיכה, כולל בנו שהגיע 
מסניף  חברים  ישראל,  איפ"א  נשיאות  חברי  מקנדה, 
מודיעין, סגו בצוות קש"ח, נציגי מג"ב, בתפקידו האחרון 

היה קצין המודיעין של מג"ב.  

סלון ביתו של מיכה היה צר מהכיל את כל האורחים והמברכים, אבל ניכר היה בו שהאנרגיה, החיבוק החם, האהבה 
נציגי  ולהלווייתו במודיעין הגיעו  נפטר  שהרעיפו עליו, טענו אותו בכוחות מחודשים.  כעבור חודש, מיכה מאור 
מג"ב, משטרת ישראל, איפ"א, חברים רבים ובני משפחה.  למיכה הייתה היסטוריה ארוכה ומרתקת, ניצול שואה 
שהפך לסוכן מוסד. היה שותף ללכידת אייכמן. מיכה היה הסוכן שהשיג בגרמניה את המסמכים שחשפו את מקום 
מושבו וזהותו של אייכמן בארגנטינה. מיכה היה גם מדריך צניחה שרבים ממפקדי צה"ל עברו דרכו. הוא הקים את 

מערך המודיעין במג"ב. 
 

קשרי חוץ
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מוקירים את מיכה מאור ז"ל
  

עם  הקשר  את  ייסד  ובהמשך  איפ"א  נשיאות  חבר  היה  מיכה 
הסניף הגרמני. העבר, הקשרים ואישיותו של מיכה, אפשרו לו 
לטפל בבעיות סבוכות של שוטרים חברי איפ"א שנקלעו לצרות.  
חבר איפ"א שהגיע למקאו כדי להמר, נתפס עם כסף מזוייף. 
עבירה שמחייבת את העברתו לסין לחקירה ומשפט.  משפחתו 
לסין,  החבר  והעברת  מאחר  ישראל,  מאיפ"א  סיוע  ביקשה 
עלולה לגרום לנתק ממושך ואולי לכליאה ארוכה.   מיכה נרתם 
לסייע ובאמצעות קשריו במקאו, שעות לפני שהשוטר הועבר 
שאכן  כפי  מקאו,  את  מייד  לעזוב  והתבקש  שוחרר  הוא  לסין, 
הרוב  נודע,  הקטן  חלקם  רק  רבים,  סיפורים  יש  למיכה  קרה.  
נותר חשאי, כמו הרקע ממנו הגיע.   למיכה יש אוטוביוגרפיה 
מקווים  ואנחנו  לעברית  תרגום  בהליכי  שנמצאת  בגרמנית, 
המיוחד  האיש  של  המיוחדת  ההיסטוריה  על  ללמוד  שנוכל 
הזה.  מחליף את מיכה בצוות קש"ח איפ"א, רפ"ק גיא גרוסמן, 
שליווה את מיכה שנים רבות ומסייע עכשיו בתרגום זיכרונותיו 

של מיכה ז"ל.
 

קשרי חוץ



73

פרידה מנשיא איפ"א קפריסין
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

קשרי חוץ

איפ"א קפריסין, הסניף הקרוב ביותר אלינו, מכל הבחינות, חגג 36 שנים להקמתו. את הסניף הקים מייקל אודיסיאוס 
שאף כיהן בכל התקופה הזאת כנשיא הסניף.  בשנת 2000 נבחר מייקל לנשיא העולמי וכיהן בתפקיד עד 2012, 

הקונגרס העולמי שנערך באילת, אז הוא החליט לפרוש לאחר 4 קדנציות כנשיא עולמי.

ניהול הסניף הועבר לסגנו, דימיטריס דימיטריו,  השנה החליט מייקל לפרוש גם מתפקיד נשיא איפ"א קפריסין. 
סמפכ"ל משטרת קפריסין. מייקל ימשיך להיות נשיא כבוד, כמייסד הסניף.  בטכס מרגש בפאפוס, שם התקיים 
נציגי  המשטרה,  פיקוד  המשטרה,  מפכ"ל  המחוזות,  כל  נציגי  הסניף,  נשיאות  כל  ממייקל,  נפרדו  השנתי,  הכנס 
אודיסיאוס,  למייקל  מאחל  ישראל  איפ"א  סניף  אחרים.  ורבים  הממשלה  נציגי  בקפריסין,  הבריטית  המשטרה 
בריאות, אריכות ימים ואושר.  מייקל הותיר נציגה בנשיאות איפ"א את נכדתו. קצינה במשטרת לימאסול, שאף 

העניקה לו את התואר רב-סבא, לאחר שילדה נינה למייקל ושמה, מיכאלה.
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טכס מצילי נפשות בקפריסין
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי 

קשרי חוץ

גופים,  להוקרת  טכס  לשנה,  אחת  מקיימת  קפריסין  ממשלת 
הטכס  נערך  השנה  נפשות.   בהצלת  שסייעו  ויחידים  ארגונים 
המפכ"ל,  המשטרה,  פיקוד  ממשלה,  שרי  בהשתתפות  בלימסול 
ראשי ערים וראשי הכנסייה.  איפ"א ישראל הוזמן עקב המעורבות 
לקבלת  לישראל  שהוטסו  פצועים  לשוטרים  בסיוע  השנים  רבת 
טיפול רפואי. המקרה האחרון היה של שוטר שנפצע קשה מירי של 
סוחר סמים על חוף הים בסמוך לפאפוס. הוא נורה מטווח קצר מירי 
והובהל  ומונשם  מורדם  לישראל  הוטס  הוא  בחזה.  קלצ'ניקוב  של 
לבית החולים תל השומר לניתוח חירום.  מאיפ"א קפריסין הגיעה 
בקשה לסייע למשפחה ובעיקר לאשתו של השוטר שהגיעה איתו.   

וליווה  החולים  לבית  הגיע  גרוסברג  יוסי  קש"ח,  וצוות  איפ"א  חבר 
את הפצוע והמשפחה במשך כל ימי האשפוז. איפ"א ישראל דאג 
ימים לאחר הגעת השוטר  ולאשתו של השוטר.  מספר  למשפחה 
לישראל, הגיע לבקרו מפכ"ל משטרת קפריסין. המפכ"ל שיבח את 

הסיוע של איפ"א ישראל.  השוטר שהה בישראל שלושה חודשים וחזר לקפריסין ולתפקידו במשטרה. פגשתי את 
השוטר בטכס שנערך בקפריסין, הוא בריא וחזר לתפקוד מלא.  שר המשפטים והמפכ"ל של משטרת קפריסין 
העניקו את אות ההוקרה לאיפ"א ישראל וציינו את התרומה ארוכת השנים בסיוע של ישראל לשוטרים פצועים 

שהגיעו לישראל.
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טכס גבורות
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

שנה  מידי  הנערך  הגבורות  טכס 
מהווה  הגמלאים  איגוד  ידי  על 
תשתית חשובה לעדכונים בנושאי 
הסתיים  השנה  לגמלאים.   שכר 
ביטחון  אי  תוספת  בנושא  המאבק 
השוטפת  התוספת  תעסוקתי. 
וחישובי  השנה  מתחילת  משולמת 
נמצאים  הרטרואקטיבי  המענק 
הגמלאים  אך  שמתעכב,  בתהליך 
החישוב  את  יקבלו   71 גיל  מעל 
האחרים   ,2019 בסוף  לזכאות 
יצטרכו להמתין עד לגמר התהליך. 

נמצאת  המח"רים  בסוגיית  הטיפול 
ביזיון  של  בנושא  ותביעה  בטיפול 
בית הדין הוגשה בימים אלה, בתקוה 
שהאוצר יתעשת וימלא באופן מלא 
אחר החלטות הממשלה ובית הדין. 

הגב'  ידי  על  ניתנו  בנושא  עדכונים 
נשות  ארגון  יו"ר  שררה  אביגייל 
עו"ד  ידי  על  וכן  וסוהרים  שוטרים 
יו"ר קרנות סוהרים  חיים שמולביץ, 

ודר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א.   

אין ספק שיש בברכות של מכובדים 
חשיבות רבה, אבל עדכונים בנושאי 

בתוספת  מדובר  כאשר  במיוחד  שכר, 
האחרונה שיקבלו הגמלאים, חשובים מאוד 
לכל גמלאי, שוטר וסוהר.  אנו מאחלים לכל 
כלות וחתני טכס הגבורות, בריאות, אושר 

ואריכות ימים.
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טכס גבורות
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הוקרה לעורכי הדין שניהלו את המאבק המשפטי 
בנושא אי ביטחון תעסוקתי

דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ 

פורום ראשי ארגונים, הכולל את ארגון 
נשות שוטרים וסוהרים, קרנות שוטרים, 
קרנות סוהרים, איגוד הגמלאים ואיפ"א, 
אי  תוספת  בנושא  המאבק  את  מוביל 
ביטחון תעסוקתי בשנתיים האחרונות. 
המאבק  את  שניהלו  הדין  עורכי 
עו"ד  היו  לעבודה  הדין  בבית  המשפטי 
רטוביץ'.   רחל  ועו"ד  אברהמי  ברוך 
דופן  יוצא  היה  מאוד,  המורכב  המאבק 
התקדימיים.  ובהישגיו  בהתנהלותו 
לא מודע  היה שותף לתהליך,  מי שלא 
ולמכשולים  המשפטית  למורכבות 
לפסק  עד  לעבור  צריך  שהיה  הרבים 
מהבחינה  גם  גדול,  הישג  שהיה  הדין 
המשפטית וגם בהישג לכל שוטר, סוהר 

וגמלאי שזכאי לתוספת.  פורום ראשי הארגונים ערך טכס הוקרה לעורכי הדין שהובילו את המאבק, כדי להודות להם 
על המאמץ, המקצועיות והנשמה היתרה לאורך כל המאבק.  לצערנו הרב, המאבק לא הסתיים, מאחר ופקידי האוצר 
מערימים קשיים ומכשולים בנוגע ליישום המלא של החלטת בית הדין והממשלה, בעיקר בנושא התוספת לבעלי 
דירוג המח"ר. עורכי הדין ימשיכו לייצג אותנו בבית הדין והפעם בתביעה על ביזיון בית המשפט על ידי פקידי האוצר.  
כולנו מקווים שבמדינת חוק, החלטות של בית המשפט והממשלה, יכובדו כלשונן והעניין יגיע לפתרונו המלא בקרוב.
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קורס מחשבים לגימלאי משטרה ושב"ס
יוסף דהאן, יו"ר סניף גימלאי איפ"א אשדוד 

קורס מחשבים לגמלאי משטרה ושב"ס נערכים בהתנדבות לכל המעוניין.

תחום המיחשוב הפך לחיוני בחיינו היומיומיים, והיום מרבית השירותים הציבוריים והמסחריים מחייבים נגישות 
וידע בתחום המיחשוב.

בהנדסת  ידע  בהכרח  איננו  מיחשוב, 
של  בסיסית  בהפעלה  אלא  מחשבים, 
כולל  בסיסיות,  בתוכנות  ושימוש  מחשב 

אינטרנט,  מיילים, ואפליקציות.

שירותים  המעניקים  האתרים  מרבית 
קרנות  שוטרים,  קרנות  כמו  לגמלאים, 
סוהרים, איפ"א ואיגוד הגימלאים, מחייבים 

ידע בסיסי בהכרת המחשב.

יש כיתת מחשבים כמעט בכל מתנ"ס בכל 
הללו  בכיתות  שימוש  לעשות  וניתן  עיר 

לצורך הדרכה של עד שעתיים בשבוע.

אשמח לעמוד לרשות סניפי איפ"א בתיאום ישיר איתי בטל' 050-33338297  ואני מוכן להגיע לכל מקום שיידרש.
כיו"ר סניף איפ"א אשדוד, פתחתי 10 קורסים להכרת המחשב לגימלאים באשקלון בהתנדבות וללא שכר.
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איפ"א ישראל
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רח' שארית ישראל  37, יפו  6816522
ת.ד. 8446 תל- אביב 6108302

טל' רב קווי:  03-6833174
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