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

הקביעות,  אי  תוספת  לקבלת  השנים  רב  המאבק  של  האחרונה  בישורת  כעת  נמצאים  אנו 
השוטרים  נשות  ארגון  עם  יחד  זה  במאבק  חלק  נוטלת  איפ"א  בדין.  לנו  המגיעה  תוספת 

והסוהרים, קרנות הסוהרים, איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס וקרנות השוטרים.

עדכון בתחום זה בבטאון.

בארץ  הספורט  התרבות,  החוץ,  קשרי  בתחומי  האחרונה  השנה  במחצית  באיפ"א  העשיה  למגוון  ביטוי  נותן  הבטאון 
ומגוון  השנתי  השי  הרווחה,  ובחו"ל,  בארץ  האירוח  הסדירים,  במיוחד  החברים,  גיוס  ובחו"ל,  בארץ  הנסיעות  ובעולם, 

הפעילויות המבוצעות ע"י סניפי הסדירים במשטרה, מג"ב ושב"ס ובסניפי הגמלאים.

הבלתי  להשקעה  והודות  המנכ"ל  בראשות  המקצועי  המנגנון  לצוות  הודות  מתאפשרת  זו  ועשירה  מגוונות  פעילות 
נלאית של מאות הפעילים המבצעים עבודתם בהתנדבות בנשיאות ובסניפים.

והוביל לשיתוף  ובעולם  והעצים את מעמד הארגון בארץ  יעקב טרנר שביסס  נשיא הארגון מר  מוביל  את הפעילות 
פעולה פורה יותר הן עם פיקוד המשטרה והשב"ס והן עם הארגונים המקבילים הפועלים לטובת השוטרים, הסוהרים 

והגמלאים.

הגמלאים,  למען  השנים  רב  פועלו  על  תודתנו  שרעבי,  חיים  מר  הגמלאים  איגוד  מנכ"ל  מתפקידו  פרש  אלה  בימים 
המסירות, ההשקעה והמקצועיות ומאחלים לו בריאות ואריכות ימים. לתפקיד מונה חבר נשיאות איפ"א אורי אסף ואנו 

מאחלים לו הצלחה בתפקיד.

השנה נערכות בחירות לנשיאות העולמית ואני תקווה כי גל שרון, המכהנת כסגנית הנשיא העולמי, תצליח להיבחר 
לנשיאת הארגון העולמי. כמי ששימש בעבר בתפקיד סגן הנשיא העולמי אני יכול להעיד על עשייתה המרובה, היוזמה 

וההשקעה המכשירים אותה לתפקיד נכבד זה.

השנה יערכו הבחירות לנשיאות ולוועדי הסניפים ותקוותי כי יהיו אלה בחירות הוגנות שיתנהלו, ברוח חברית ומקצועית. 
בהצלחה לכולם.

בטאון זה הינו אחד מערוצי התקשורת שמפעיל הארגון הכוללים גם אתר אינטרנט משוכלל שזכה בפרסים בי"ל ונחשב 
לאתר המוביל באיפ"א בעולם, דף פייסבוק, מגזין אלקטרוני, מגזין טלויזיה וקבוצות ווטסאפ בחתכים שונים.

יצאנו לדרך עם אפליקציה חדשה שתאפשר דחיפת מידע לכלל החברים המחזיקים בסמארטפונים.

תודתי לכל הפעילים על העשייה, ההשקעה, וההתנדבות הבלתי פוסקת לטובת חברי הארגון.
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דבר הנשיא 
יעקב טרנר, נשיא איפ"א

איפ"א.  נשיאות  של  הנוכחית  בקדנציה  של  האחרונה  השנה  מחצית  את  מסכם  זה  ביטאון 
היעדים, תוכנית העבודה והמשימות נקבעו במסגרת תכנון אסטרטגי מקצועי שנעשה עם 

יציאת הנשיאות הנוכחית לדרכה לפני שלוש וחצי שנים.

לתוכנית עבודה ולתכנון אסטרטגי יש יתרונות ברורים, אך בצדם גם מבחן. מי שלא מתכנן ולא עושה, אין סיכוי שיטעה. 
כשיוצאים לדרך עם משימות מורכבות, המחייבות שיתוף פעולה הדוק עם הפעילים בסניפים, פיקוד המשטרה וגורמים 

נוספים, יש הצלחות ויש יעדים בהם פחות הצלחנו.

יש לנו נשיאות טובה, ביחד עם מנגנון יעיל ואיכותי ויושבי ראש סניפים המובילים את העשייה בשטח. 
הכי פשוט וגם הכי פוליטי, לנפנף בהצלחות והיו הרבה כאלה, אך באם רוצים להתקדם, צריך לבחון גם את החולשות 

ואת המקומות בהם אנחנו פחות טובים.

בין  הייתה הסינרגיה החיובית  גם בקודמתה,  הדיוק  ולמען  הנוכחית  של הנשיאות בקדנציה  ביותר  הגדולה  ההצלחה 
חברי הנשיאות, הפעילים בשטח, המנגנון ובעלי התפקידים המלווים את איפ"א. איפ"א ישראל הוא ארגון גדול, מורכב, 

מהפעילים ביותר בעולם. 

לחברים  לייעץ  יכול  אני  אבל  השנה,  בסוף  שיתקיימו  הבחירות  בגלל  ל-2018,  מעבר  יעדים  לקבוע  יכלים  לא  אנחנו 
שימלאו את התפקידים הבכירים בארגון ולכל מי שישתתף בבחירות. חשוב מאוד לשמור על הרוח הטובה והסינרגיה. 
איגוד הגמלאים, קרנות שוטרים,  כמו  ושב"ס,  והארגונים תומכי משטרה  ישראל  חשוב שיתוף הפעולה עם משטרת 
קרנות סוהרים וארגון נשות שוטרים. כולנו ביחד מהווים קו חזית אחיד לתמיכה במשטרה ושב"ס, כולל מלחמה עיקשת, 

ארוכה ונחושה למען זכויות שוטרים, סוהרים וגמלאים. 

פחות הצלחנו לתקן את תקנון איפ"א, למרות שזה היה יעד מרכזי בתכנון האסטרטגי. יעד שחלק מהשינויים המבניים 
תלויים בו וללא השינוי, אי אפשר לתקן את שיטת הבחירות או את המבנה הארגוני, בעיקר במערך הסדיר. משימה זו 

תעבור לנשיאות החדשה שתבחר בסוף השנה.

בהשקעה  מצוינות  בפרס  זכה  ישראל  סניף  הבינלאומית,  ברמה  פירות  הניבה  איפ"א  סגל  במקצועיות  ההשקעה 
במקצועיות בקונגרס העולמי שנערך באוקטובר באוקלנד ניו זילנד לפני שנתיים והשנה ואף השנה בקונגרס העולמי 

בבולגריה.  באותו קונגרס זכה אתר האינטרנט שלנו במדליית זהב, בפעם השלישית ברציפות. 

בשנים האחרונות השקענו רבות בתחום התקשורת, בניה מחדש של אתר האינטרנט, אפליקציה חדשה ומתקדמת, 
מגזינים אלקטרוניים, מגזין טלוויזיה שעבר לשידור חודשי ושידורים חוזרים 8 פעמים בכל חודש. תחום זה ימשיך להיות 
מועדף, בגלל החשיבות הרבה של הקשר עם החברים וניצול כל האפשרויות הגלומות ברשתות החברתיות, באינטרנט 

וגם בתקשורת מודפסת.

הוועדה הבינלאומית שגל שרון, סגנית הנשיא העולמי, עומדת בראשה, הציגה תוכנית עבודה שאפתנית שמשפיעה 
על מרבית הסניפים בעולם, בתחום האירוח, נסיעות, תרבות, תחביבים, ספורט, גיוס חברים חדשים ועוד נושאים רבים. 

השנה פורסם ספר האירוח הבינלאומי החדש. הועלה בכל אתרי איפ"א בעולם. במאי התקיימו לראשונה משחקי איפ"א, 
אולימפיאדת השוטרים בליסבון. למשחקים יצאה משלחת ישראלית גדולה שכללה את נבחרת הקט רגל של מחוז תל 
אביב, רצים, צלפים ועוד. אין לי ספק שבמשחקים הבאים ב-2020 תצא משלחת גדולה יותר לאור הצלחת המשחקים 

השנה.
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השנה חל גידול משמעותי בתחום פעילות הספורט הבינלאומית, פעילות שתתרחב השנה ושותפים לה, בעיקר קבוצות 
ספורט של יחידות סדירות, משטרה ושב"ס. נמשיך לעודד השתתפות בטורנירים ותחרויות בעולם.

מאז התחלנו את תוכנית הנסיעות במתכונת החדשה, אנו מוציאים מידי שנה כ- 2,000 חברים מטיילים במגוון יעדים 
בעולם, במקביל לכך יוצאים חברים ובעלי תפקידים לכנסים ואירועים בסניפי איפ"א. 

ולהשתתף  להצטרף  לעיין,  מוזמנים  וכולכם  התפקידים  בעלי  לכל  ופתוחה  שקופה  הבינלאומיים  האירועים  תוכנית 
בפעילות הבינלאומית. במקביל יש גידול משמעותי בביקורים בישראל, אנחנו מסייעים באירוח קבוצות ובודדים, מכל 
העולם. האירוח, הפגישות עם שוטרים מישראל, הכרת המשטרה, טכנולוגיה, אתרים, מורכבות השיטור במקומות כמו 

ירושלים, תורמים למעמד מדינת ישראל, משטרת ישראל ואיפ"א ישראל בעולם. 

השנה סייענו לחברים מהעולם שנזקקו לטיפולים רפואיים בישראל. שוטר שנפצע קשה מירי של עבריין בקפריסין 
הגיע לתל השומר עם משפחתו וזכה לסיוע צמוד של צוות קש"ח שלנו בראשות דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א, ביחד עם 
מתנדבים שנרתמו לעזור למשפחה.   בימים אלה השוטר הפצוע חזר לקפריסין ואנו מאחלים לו בריאות ואריכות ימים.

גם מפכ"ל משטרת קפריסין הגיע לביקור אצל השוטר. נציגינו בכנס מדינות הים התיכון שהיה בקפריסין קיבלו מגן 
הוקרה ותודות ממפכ"ל משטרת קפריסין ונשיא הסניף.

 600 יום האשה הגדול בתולדות הארגון, עם  יש הרחבה בפעילות התרבות בסניפים וברמה הארצית. השנה התקיים 
נשים בים המלח, אירוע מוצלח שזכה להוקרה ושבחים רבים. מגמת הרחבת פעילות התרבות תמשך השנה.

יש הצלחה רבה בתחום הגיוס, מצטרפים אלינו בשנה האחרונה כ-900 חברים חדשים, רובם בשירות, הישג בלתי רגיל 
וחריג במפה העולמית של איפ"א. 

סניף ישראל עבר לראשונה את ה-23,000.  המגמה הזאת נמשכת, בעיקר בגלל הפעילות הרבה והרצון להיות שותפים 
להצלחה. ההישגים הרבים הם תולדה של צוות מקצועי שמשקיע רבות ברמת הנשיאות, הסניפים והמנגנון.

 לכל העשייה הרבה וההישגים לכל אורך הקדנציה האחרונה יש כתובת ברורה: כל בעלי התפקידים, בנשיאות, בסניפי 
ובמנגנון שנושאים ארגון גדול זה על כפיים.

ברצוני להודות לכל העושים במלאכה, בנשיאות, בסניפים ובמנגנון, המשיכו להצליח ולהוביל. 

העולמי.  הנשיא  תפקיד  על  הבאה  בשנה  שתתמודד  העולמי,  הנשיא  סגנית  שרון,  גל  לעו"ד  מיועדת  מיוחדת  ברכה 
לראשונה יש סיכוי שאשה תעמוד בראש הארגון הענק הזה ולא רק זה, אלא נשיאה מישראל. לגל יש כבר ותק של 9 

שנים בתפקיד סגנית נשיא ואנו מאחלים לה בהצלה בבחירות בשנה הבאה.

את דרכו  החל  ואיגוד הגמלאים.  נפתלי  ת"א  יו"ר סניף איפ"א גימלאי  ז"ל,  הלך מאיתנו, נפתלי טל-אל  אלה  בימים 
במשטרה כקצין המשמר האזרחי של מחוז המרכז, תפקיד אליו הגיע מחיל האוויר, שם שימש כטייס קרב.  הוא היה 
מהקצינים הבכירים הבודדים שנרתם לניהול סניף איפ"א ואיגוד הגמלאים.  אנו משתתפים בצער המשפחה וחבריו.

לכולנו אני מאחל המשך עשייה ברוכה ויעילה למען חברי הארגון.
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לקראת סוף הקדנציה הנוכחית 
עו"ד גל שרון סגנית נשיא איפ"א עולמי וסגנית נשיא איפ"א 

שלוש  על  מביטים  אנחנו  כאשר  במיוחד  חכמה,  אמרה  חדשה.  התחלה  הוא  סוף  כל 
הקדנציה.                                        את  שתסיים  האחרונה  הישורת  ולקראת  הנוכחית  בנשיאות  עשיה  שנות  וחצי 

סיום שהוא נקודת הפתיחה ל"הנהגת איפ"א" שתבחר בבחירות בסוף השנה.

אנחנו הסניף היחיד בעולם המקיים בחירות באופן זה. היתרון ברור, כל חבר איפ"א רשאי לבחור ולהשפיע על ניהול 
מערכת  מקיימים  אנחנו  ישראל  בסניף  בעולם.  הסניפים  מרבית  את  ומהיכרותי  הקודמות  הבחירות  מניסיון  הארגון. 

בחירות מורכבת, המאפשרת לכל חבר איפ"א לבחור ולהשתתף בחגיגה דמוקרטית. 

למרות המורכבות וגודל הפרויקט, הבחירות בישראל מנוהלות בצורה מקצועית, נקיה והוגנת. לצערי אין זה כך בסניפים 
רבים בעולם, שם הבחירות מצומצמות מאוד ובכל זאת יש יריבויות אישיות, מלחמות יקרה וכל מה שלא מתאים לערכי 

איפ"א ובעיקר, חברות. 
 

והמשך  העבודה  תוכניות  מימוש  התקציב,  של  ומושכל  נכון  בניצול  נשקיע  אנחנו  הנוכחית  לקדנציה  האחרון  ברבע 
עמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו. הבחירות העומדות בפתח ויתקיימו בסוף השנה, לא צריכות להפריע בהמשך קידום 
תוכנית העבודה, אך עם זאת מחייבות משנה זהירות בכל הקשור במרכיבים שיש בהם קידום אישי של מועמדים, כמו 
חלוקת שי, פרסום ועוד. הנשיאות הנחתה את היועץ המשפטי ואת המבקר והנחיות ברורות פורסמו כדי למנוע תקלות 

ואי הבנות.

עברו עלינו שלוש וחצי שנים של תנופה גדולה בתחומים רבים, כמו גיוס חברים חדשים, השקעה בשוטרים הסדירים, 
חיזוק הקשר עם פיקוד המשטרה באמצעות הסניפים הסדירים, פיקוד שב"ס וסניפי שב"ס. תיאום ושיתוף פעולה עם 
המשטרה וארגונים מקבילים, כמו איגוד הגמלאים וקרנות שוטרים. שיתוף הפעולה נועד להגברת הפעילות, מתן שירות 

איכותי יותר לחברים, ניצול יתרון הגודל ומניעת תחרות מיותרת.

במקביל, יש שיתוף פעולה במסגרת מטה המאבק המשותף בו שותפים גם ארגון נשות שוטרים, איגוד הגמלאים, קרנות 
שוטרים וקרנות סוהרים. המטה מרכז את כל הפעילות סביב המאבק על תוספת אי ביטחון תעסוקתי. מאבק הנמשך 

שנים רבות, הן בבית המשפט והן כמחאה. אני מקווה שהשנה עניין זה יבוא לפתרונו, למרות שאין הדבר תלוי בנו.

בכוונתנו לפתוח בפני חברי איפ"א ישראל עולם גדול ומגוון של אפשרויות אירוח בעולם, בבתי איפ"א ואפשרויות אירוח 
אחרות. תחום עליו אני מופקדת כיו"ר הוועדה החברתית תרבותית הבינלאומית. אנו שוקדים בוועדה על הפקת ספר 
האירוח  ספר  ובישראל.  בעולם  איפ"א  אתרי  לכל  שתופץ  האירוח  אפשרויות  של  מעודכנת  רשימה  העולמי,  האירוח 

התפרסם השנה והוא ימשיך להתעדכן וגרסאות מעודכנות ישלחו לכל הסניפים בעולם. 

ועוד. כל האירועים הבינלאומיים  יוזמות חדשות כמו רשתות בתי מלון, החלפת בתים בין חברי איפ"א, קרוואנים  יש 
הופצו לכולכם ומופיעים באתר האינטרנט שלנו כדי לעודד חברים ובעלי תפקידים להשתתף בכנסים, שבוע ידידות, 

אירועי יובל ואירועים מיוחדים.

חשוב להדגיש כי המדיניות שקבענו ובנוהל שפרסם מזכ"ל איפ"א והאחראי על קשרי חוץ, אין נסיעות חינם. כל יציאה 
לאירוע מחייבת תשלום. איפ"א מסבסדת נסיעה אחת לשנה ב-10%. יש סניפים המממנים את האירוח, או מסבסדים, 

בכל מקרה איפ"א ישראל לא נושאת בכל הוצאה, כולל בעלי תפקידים היוצאים מהנשיאות או מהסניפים.
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אולימפיאדת  נערכה לראשונה  בחו"ל, מגמה שתתרחב.  השנה  ביציאת קבוצות ספורט לתחרויות  גידול  היה  השנה 
שוטרים, חברי איפ"א, בליסבון פורטוגל. שלחנו קבוצה גדולה של ספורטאים. אני יזמתי את האירוע הזה והוועדה שאני 

עומדת בראשה עבדה על המשחקים למעלה מ-4 שנים. 

350 ספורטאים מ-23 מדינות. אירוע  זה היה האירוע הבינלאומי הגדול והמרכזי של איפ"א בעולם בהשתתפות מעל 
שיתקיים אחת לשנתיים. זה אירוע שנתן דחיפה גדולה לגיוס שוטרים וסוהרים בשירות לאיפ"א.

במסגרת ייעול הקשר עם החברים, יעד מרכזי שקבענו, יש לאיפ"א אתר חדש, כולל אפליקציה חדשה. האפליקציה 
עברה עדכון ושיכלול בחודשים האחרונים, כדי לעמוד ביעד של אפשרות דחיפת מידע לחברים. 

כולכם נחשפתם לאפשרויות הגדולות הגלומות באתר ובאפליקציה. כעת אנחנו נכנסים לעידן מתקדם שלאפשרות 
לדחיפת מידע לכל חבר איפ"א שברשותו סמארטפון, ורובנו, כולל הגמלאים, מחזיקים טלפון כזה בכיס וכלה בהעלאת 
עדכונים לחברים ברמת מחוז וסניף. זו תהיה קפיצת דרך גדולה ביעד שקבענו לעצמנו, להגיע אישית לכל חבר ולהעניק 

לכל יו"ר סניף, כלי תקשורתי שבאמצעותו ניתן יהיה להגיע לכל חברי הסניף בזמן אמת.

לקבוצה הקטנה שאיננה מחוברת למחשב או לסמרטפון, אמצעי הקשר הקיימים ימשיכו לעמוד לרשות יושבי ראש 
היודעים  תפקידים  בעלי  מחייבים  לעצמנו  שהצבנו  והיעדים  העבודה  תוכנית  הגמלאים.  בסניפי  בעיקר  הסניפים, 

ומסוגלים לקדם את הארגון ואת הסניפים. 

נקודת הקשר עם החברים מהווה את המרכיב החשוב ביותר בארגון. כדי לתת לכם את הכלים המקצועיים, הנהלים 
והתקנון התואמים את הכיוון אליו אנחנו מובילים, קיימנו ימי עיון מקצועיים, פגישות והכשרות אישיות, בעיקר ליושבי 
ראש חדשים מהמערך הסדיר, ליווי אישי של רכז מהנשיאות לכל מחוז. סניף ישראל זכה בתעודת הצטיינות על תהליך 

ההתמקצעות, אבל לדעתנו אין זה מספיק. צריך לתת ליושבי ראש הסניפים את הכלים המקצועיים לניהול איכותי. 

2017, כמו נסיעות ותרבות, הפעילות נמשכת, אלא שהפעם התכנון הוא  בנושאים בהם הייתה הצלחה גדולה בשנת 
לאורך כל השנה ולראיה, תוכנית הנסיעות היא שנתית. 

התכנית שקבענו בתחילת הקדנציה כללה אבני דרך, בקרה, דרכי מדידה ולוח זמנים, לא רק לנשיאות, אלא גם לסניפים. 
בסוף הקדנציה ניתן לקבוע שאנחנו בדרך הנכונה, אבל המתחרה של הטוב הוא המצטיין ולשם אנחנו שואפים.

יש תנופה גדולה בסניפים, בעיקר הסדירים. יש יושבי ראש חדשים שעושים עבודה בלתי רגילה. קיים צימאון לידע, 
להתמקצעות, רוצים ללמוד ולקבל כלים לקידום הסניף וכך אכן קורה.

לראשונה, בדומה לארגונים מתקדמים בארץ ובעולם, נוכל לציין בסיפוק, יצאנו לדרך חדשה, ברורה, מתוכננת בצורה 
מקצועית והנותנת ביטוי לכל בעלי התפקידים בארגון ובמיוחד לבעלי התפקידים בסניפים, המהווים את עמוד השדרה 

של הארגון. 

אני יכלה להעיד על כך בראיה בינלאומית רחבה. אני מכירה היטב את כל הסניפים בעולם, לא רוצה להישמע שחצנית, 
ניהול  של  המדדים  במרבית  ואיכותיים  שונים  באמת  אנחנו  בעולם,  ומוביל  בולט  לסניף  נחשבים  רק  לא  אנחנו  אבל 

ושירות ויש לכולנו במה להתגאות.

ארגון  זהו  איפ"א.  ונשיאות  המנגנון  הסניפים,  ראש  יושבי  הארגון,  בחברי  בכולנו,  תלויה  ישראל  איפ"א  סניף  הצלחת 
הפועל בהתאם לערכים של שירות וחברות ואני מאחלת לכולנו הצלחה במחצית האחרונה לקדנציה הנוכחית.
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ממונה על המנגנון ויו"ר ועדת השקעות 
פייבל לבון אחראי על המנגנון

במסגרת תפקידי כאחראי על צוות המנגנון בנשיאות איפ"א מוצא אני חובה לציין את צוות 
הקשור  בכל  והמסורה  המקצועית  העשייה  על  דוד  אילוז  איפ"א  מנכ"ל  בראשות  המנגנון 

לביצוע החלטות הנשיאות. 

מנגנון איפ"א נחשב כאחד המנגנונים המקצועיים ביחס למדינות החברות באיפ"א מכל סניפי העולם.  אנו שמים דגש 
על שירות לחברי נשיאות, ועדי הסניפים וחברי איפ"א בכל משימה ופניה למנגנון בסובלנות ובמקצועיות.

לחו"ל,  נסיעות  בתחומים:  מרשימים  והישגים  עשייה  2018 כשמאחורינו  שנת  של  השנה  במחצית  כיום  נמצאים  אנו 
נופשונים בארץ, ימי ספורט, הצגות ומופעים.

לשמחתנו ישנה מודעות גדולה ליכולות הארגון והאטרקטיביות שלו. מרבית החברים מצטרפים אלינו ביוזמתם בשל 
ערך תעודת החבר והמשמעויות שלה בחו"ל ובשל הפעילויות שאנו מספקים לחברי הארגון.

מתחילת שנה זו אנו מרגישים את החיבור של איפ"א לשוטרים הסדירים שזיהו את הפוטנציאל "מה הארגון יכול לתת 
לחבריו",  הדבר בא לידי ביטוי בהצטרפות מסיבית לארגון. לראייה הארגון היום מונה מעל 23,400 חברים. שיא של כל 

הזמנים. 

במחצית השנייה של השנה אנו נערכים לקיום בחירות למוסדות הארגון לתפקידי נשיא, נשיאות וועדי הסניפים.
תהליך זה מתקיים בצורה מתקדמת שלא קיימת באף ארגון והיא מנוהלת ע"י וועדת הבחירות בראשות עו"ד ציון אמיר 
ואנו נדע מי הנבחרים של הארגון לקדנציה  יסתיימו הבחירות  ורו"ח. לקראת דצמבר  יועמ"ש  כראש הוועדה, מבקר, 

הבאה.

שירות,  יחידת  עדכניות,  לכתובות  הקשור  בכל  הנתונים  מאגר  את  לעדכן  פועלים  אנו  לבחירות  ההיערכות  במסגרת 
ושינוי סטטוס לגמלאים וזאת על מנת שהחברים יוכלו להצביע בבחירות בנציגי הסניף בו הם משרתים ולגמלאים עפ"י 

מקום מגוריהם.

וועדת השקעות
במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת השקעות אנו יוזמים פנייה לכל החברים שלהם יש יתרות משנים קודמות שצברו 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 החדשה היא החלטה של הנשיאות העולמית ומחייבת את כל הסניפים בעולם. ההחלטה ברורה, מאחר 
והיא מאפשרת אחידות בינלאומית וכל שוטר המציג את התעודה בכל מקום בעולם יזכה לסיוע של שוטר אחר. אין היום 

חברים שנוסעים לחו"ל שלא מצטיידים בתעודה. 
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אתר האינטרנט 

האתר שוכלל ופותח מחדש והוא מכיל את המידע על איפ"א בכל התחומים. 
כל חברי העמותה יכולים היום להרשות לעצמם רגעי גאווה על היותם חלק מארגון גדול ומיוחד הנקרא עמותת איפ"א, 

שהיא הגוף היחידי שמייצג את מדינת ישראל ב- 67 מדינות.

אני כאחראי על המנגנון פועל כדי שכל חברי הארגון יהיו שווי זכויות ודואג שכל חבר יקבל את כל מה שמגיע לו באופן 
שוויוני.

מנגנון איפ"א מטפל בחברים ויו"ר הסניפים בהוצאת קבוצות לטיולים מאורגנים לחו"ל עפ"י החלטתה של ועדת הרכישות 
ורכז הנסיעות.  המטרה להוציא כ-2,000 חברים לחו"ל בסבסוד של 10% או עד 100 $.  במקביל להוציא נופשונים וטיולים 

חד יומיים בסבסוד מכובד גם לסדירים וגם לגמלאים.

בבואנו לסכם את מחצית השנה הראשונה ואת שלוש השנים וחצי של הקדנציה הנוכחית שאמורה להסתיים בסוף 
השנה, אנחנו יכולים לציין בגאווה שמרבית היעדים שתכננו הושגו ולראייה ההצטרפות לאיפ"א של חברים רבים דבר 

זה נעשה תוך כדי שיתוף פעולה הדוק בין יו"ר סניפי איפ"א לחברי נשיאות ולמנגנון איפ"א.

חובה לציין שכל הפעילות של חברי הנשיאות ויו"ר הסניפים נעשית בהתנדבות ללא שכר ונעשית במסירות ראויה לציון.

גם השנה אנו ממשיכים לשים דגש חשוב והכרחי בכל הקשור למענה טלפוני לפניות החברים ולכל הגורמים האחרים 
הנעזרים בשירותינו.

ומקבלי  החברים  לטובת  המנגנון  עבודת  את  לייעל  כדי  ההטבות  ואתר  האינטרנט  המחשוב,  מערכת  את  שדרגנו 
השירותים.

אני מאחל לחברי הנשיאות וועדי הסניפים שנת עשייה פורייה לרווחת חברי הארגון ובני משפחותיהם.
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עדכוני שכר וגימלאות
מאת: עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'(

הקביעות,  אי  תוספת  לקבלת  שנים   10  – מ  למעלה  מזה  המתנהל  המאבק  של  האחרונה  בישורת  כעת  נמצאים  אנו 
תוספת בשיעור ממוצע של כ – 7% ששולמה למשרתי הקבע בצה"ל ולגמלאי צה"ל בשנים 2006 ו – 2007 ולא שולמה 
לצה"ל.  וזאת על אף החלטת הממשלה ש/33 שקבעה את השוואת השכר  ולגמלאים  למשרתים במשטרה, בשב"ס 

תוספת זו לא שולמה גם למשרתים ולגמלאים של השב"כ והמוסד.

העניין הובא לפתחו של בית הדין לעבודה הן על ידינו והן על ידי גמלאי השב"כ והמוסד. האוצר על אף שידע שאין בסיס 
משפטי אמיתי למניעת תשלום התוספת ניהל מאבק רב שנים שבעיקרו נועד למשיכת זמן ויצירת סחבת. בסופו של 
דבר ניתנו ע"י בית הדין האזורי לעבודה פסקי דין הן בתביעה שלנו והם בתביעת גמלאי השב"כ והמוסד ובהם הוכרה 

הזכאות שלנו לתשלום התוספת בהתאמה למה ששולם למשרתי וגמלאי צה"ל.

האוצר לא השלים עם פסיקת בית הדין האזורי והגיש ערעורים לבית הדין הארצי לעבודה הן על פסק הדין בענייננו והן 
על פסק הדין בעניין גמלאי השב"כ והמוסד.  בימים אלה ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה בו דחה בית הדין את 

ערעור האוצר בעניינם של גמלאי השב"כ והמוסד, וקבע כי יש לשלם אותה לגמלאי השב"כ והמוסד.

כוחנו  ולבאי  האוצר  את  המייצגת  לפרקליטות  פורמלית  בהחלטה  זה  בעניין  פנתה  לעבודה  הארצי  הדין  בית  נשיאת 
וציינה כי לאור העובדה שמדובר בסוגייה דומה, הם מתבקשים לבחון את השלכות פסק הדין על הערעור התלוי ועומד 
בעניין השוטרים, הסוהרים וגמלאים.  אם יישקלו שיקולים מקצועיים ומשפטיים בלבד, ברור כי על האוצר למשוך את 

הערעור ולשלם את התוספת המגיעה לכולנו עפ"י הדין.

נודע  האוצר.  ע"י  הסחבת  המשך  את  למנוע  והפוליטי  הציבורי  במישור  מאמץ  עושים  עימנו  יחד  השונים  הארגונים 
לנו שהאוצר בוחן אפשרות להגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה זאת על אף שברור להם שאין 
לכך כל סיכוי משפטי ממשי שכן לא מתקיימים התנאים שנקבעו בפסיקה להתערבות בג"ץ.  באם ינקטו צעדים אלה 
והעוול  הינה להמשיך לדחות הקץ תוך התעלמות מהפגיעה הקשה  היחידה שלהם  כי המטרה  ברור  הרי  ע"י האוצר 

המתמשך למשרתים ולגמלאים.

אנו מכל מקום נחושים להמשיך במאבק, שאני בטוח שיסתיים בניצחון.  

בתקווה לבשורות טובות בקרוב.
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דבר המנכ"ל 
דוד אילוז, סנ"צ )גימ'( -  מנכ"ל איפ"א

עדכון פרטים לקראת הבחירות

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

ת.ז.

 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 
הזנת  לאחר  אלקטרוני"  לדואר  סיסמה  "שליחת 

למייל.  סיסמא  תתקבל  לב!(  לשים  )יש  תקין  מייל 
לכניסה יש להכניס ת"ז ואת הסיסמא וללחוץ אישור במידה וישנה בעיה עם הסיסמא יש להתקשר לטלי מאיר טלפון: 

03-6833174 שלוחה 4  

שפרוייקט  לציין  ברצוני  החברים.   עידוד  תוך  לאיפ"א  הגיוס  הרחבת  בנושא  נמשיך   ,2018 בשנת  גם   – גיוס  פרוייקט 
הגיוס שמזכה בכל הזכויות לחברים החדשים, הינו עד 31 לאוגוסט באותה שנה )לאחר מועד זה החבר לא יהיה זכאי 
לסבסודים שי שנתי-איפ"א קארד, תקציב אישי בסניף, תקציב רכזים. )מראשון לספטמבר עד סוף השנה יקבל כל חבר 

חדש ארנק FBI מרכזת הגיוס(

מספר החברים בארגון נכון למועד כתיבת הכתבה:  23,380 -  כמות שיא של כל הזמנים.  הדבר מצביע על אימון החברים 
בארגון בפעילותו ובהתנהלותו השוטפת.
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בחירות איפ"א 2018 - מידע ראשוני 
דוד אילוז,  מנכ"ל איפ"א ומזכיר ועדת הבחירות

הזכות לבחור:
1.  חבר באיפ"א ביום פרסום ההודעה על מועד הבחירות הקרובות, דהיינו 14/8/18  

2.  תשלום כל דמי החבר.
3.  בבחירות לוועד הסניף ולאסיפת הפעילים, זכאות לבחור רק מי ששייך לאותו סניף. עפ"י הקבוע בתקנון.

הזכות להיבחר לנשיאות הארצית ולכהונת נשיא: 
1.  חברות באיפ"א של לפחות 30 חודש, לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות, דהיינו  14/2/16 

2.  תשלום כל דמי החבר. )ניתנת האפשרות לחבר המעוניין להיות מועמד לשלם רטרואקטיבית את מלוא חובותיו(.

הזכות להיבחר לוועד הסניף ולאסיפת הפעילים: 
1.  מינימום 12 חודשי חברות באיפ"א לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות.

2.  תשלום כל דמי החבר )חבר שירצה להיות מועמד יוכל לשלם רטרואקטיבית את מלוא חובותיו בגין דמי חבר(.
3.  לוועד הסניף יכול להיבחר רק מועמד אשר חבר באותו סניף.

4.  לכל חבר הזכות להיבחר בסניף אחד בלבד, הסניף שבתחומו הוא גר, או הסניף שבתחומו הוא משרת, לפי בחירתו.

חבר רשאי להציג מועמדותו למוסדות השונים – נשיא, נשיאות, אסיפת פעילים וועד הסניף. היה ויבחר ליותר ממוסד 
אחד, יודיע החבר ליו"ר ועדת הבחירות באיזה מוסד הוא מבקש לכהן. )החריג הוא שחבר הנבחר לאסיפת הפעילים 

ולוועד הסניף, יהיה רשאי לכהן בשני המוסדות בעת ובעונה אחת(. 

סיכום והבהרות:
הזכאות לבחור ולהיבחר תיחשב לפי מועד פרסום הבחירות – 14/8/18

מועד אחרון להצטרפות לארגון :  14/8/18.הזכות לבחור:  בנציגים לוועד הסניף ולנשיאות

12 חודשי חברות בארגון מיום פתיחת מערכת הבחירות.הזכות להיבחר:  כנציג בוועד הסניף ולאסיפת הפעילים
מועד אחרון להצטרפות לארגון :  14/8/17.

30 חודשי חברות בארגון מיום פרסום מועד הבחירות.הזכות להיבחר: כמועמד לכהונת הנשיא ו/או לנשיאות
דהיינו  14/2/16.

ציון  עו"ד  הבחירות  ועדת  יו"ר  מטעם  מפורטת  רשמית  הודעה  לידיעתכם:  
אמיר וטופס הגשת מועמדות מצורפים לבטאון זה.
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כרטיס איפ”א קארד 
יוטען באופן אוטומטי

בתאריך 28/8/18 
בסך 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 ₪.

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

היתרה תוטען  לכרטיס בתום 2 ימי עסקים מיום הניצול.
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יום האישה 2018 
עו"ד גל שרון סגנית נשיא איפ"א עולמי וסגנית נשיא איפ"א ישראל

איך יודעים שאירוע היה מוצלח? יש לכך מספר סימנים. הראשון, שואלים מתי והיכן האירוע הבא. השני, גברים שואלים 
למה לא יום הגבר?

השלישי והמשמעותי ביותר, כל משתתפת מציינת בסיום שתשמח להשתתף באירוע הבא.
600 נשים השתתפו באירועי יום האישה במלון לאונרדו קלאב בים המלח. באם היו חדרים זמינים נוספים, היו משתתפות 
רבות יותר. זהו האירוע הגדול מסוגו שארגן איפ"א ישראל ב-2018. ההחלטה הפעם הייתה שהולכים על אירוע אחד גדול 

ומושקע. את ההחלטה קיבל אורי אסף רכז התרבות שהוביל את הפרוייקט.
הצלחת האירוע הייתה תלויה במיקום, בעלות, בתכנים ובדרכי הגעה. בכל הנושאים הללו הייתה הצלחה גדולה. התוכנית 
בת היומיים הייתה מעולה. המשתתפות קיבלו הרצאות, נפגשו עם מיס יוניברס בעבר, צחקו ביחד עם שלום אסייג, רקדו 
לצלילי אורן חן וסטאלוס. באם היה תלוי רק בנשים, הלילה לא היה נגמר. מגוון ההרצאות, האומנים, הסטנדאפיסטים, 
ניצול המתקנים הרבים במלון, יצרו ביחד, חווייה מושלמת.  נשות איפ"א הוכיחו שלא צריך גברי כדי לחגוג וליהנות. 
הגברים היחידים באירוע היו נשיא איפ"א יעקב טרנר, שפתח ובירך את באות הכנס, עם רבות מהן עבד בעבר כראש 
אכ"א, מפקד מחוז ומפכ"ל. הוא פתח וציין שהן נראות צעירות כמו אז, הזמן פסח עליהן וזכה לתשואות. טרנר זכה גם 
לרקוד עם נשים רבות שלא הניחו לו לרגע.  אני ברכתי בשם נשיאות איפ"א והנשיאות העולמית, מאחר ואין בעולם 

אירוע בסדר גודל כזה, שאף זכה לפרסום המידעון העולמי של איפ"א.
דר' ערן ישראל, מזכ"ל איפ"א הנחה את ערב הפתיחה וברך בשם אורי אסף, שנבצר ממנו מלהגיע.
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יום האישה 2018 
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כנס פעילים לסיכום שנה 
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

https://youtu.be/oaRGjLKSxHE :כתבה ביוטיוב

לפני שנה, הצטרפנו לאותם סניפי איפ"א בעולם שמקיימים סיכום שנה בהשתתפות חברים 
מהעולם. שנה שעברה זה היה בים המלח והשנה בקריית שדה התעופה.

רוסיה,  רומניה,  מקפריסין,  אורחים  השנה  לסיכום  הגיעו 
אותנו  שמזמינים  סניפים  מזמינים  אנחנו  ויוון.  מקדוניה 
לכנס השנתי שלהם ויש איתם קשרי עבודה הדדיים.   מעבר 
כדי  נועד  השנה  לסיכום  הכנס  מחו"ל,  אורחים  להזמנת 
להודות לפעילים שנושאים על כתפיהם את הארגון הגדול 
והמורכב שלנו. אין זה פשוט או מובן מאליו לנהל ארגון בגודל 
ישראל,  הזה, בהתנדבות. בנוסף לכך הוזמן פיקוד משטרת 

הגיעו הסמפכ"ל, ר' אג"ת, מפקד מג"ב וקצינים נוספים.

הנשיא  וסגנית  ישראל  איפ"א  נשיא  סגנית  שרון,  גל  עו"ד 
העולמי ציינה בברכתה: 

חגיגי  בערב  במלאכה  העושים  כל  את  מכבדים  "אנחנו 
ובהשתתפות אורחים מסניפי איפ"א בחו"ל. אנחנו מסכמים 

שלוש שנים מהקדנציה הנוכחית. שלושת ריבעי קדנציה. אני 
חברה בנשיאות העולמית ובתפקידי כסגנית נשיא אני נחשפת לנעשה בכל הסניפים בעולם ויש 67 כאלה. סניף ישראל 
הוא אחד המקצועיים, האיכותיים ובעלי ההישגים המרשימים ביותר. מעבר להיותנו הסניף הרביעי בגודלו בעולם, יש 
יתרון לקוטן, אנחנו מדינה קטנה עם משטרה לאומית אחת ויחסית, קל לנהל עבודת מטה מסודרת, ישיבות נשיאות 
חודשיות, כנסי פעילים, השתלמויות מקצועיות, שיתוף פעולה טוב עם המשטרה ושב"ס. אז נכון, מותר וצריך לטפוח 
הגמלאים  ישראל.  איפ"א  של  והלב  השדרה  עמוד  המתנדבים,  התפקידים,  בעלי  מכם,  אחד  לכל  ולהודות  השכם  על 

והסדירים המנהלים את הפעילות, ברמת הנשיאות ובסניפים בשטח."

מדליית  את  קיבלו  מחו"ל  והאורחים  המשטרה  מפקדי  כל 
איפ"א החדשה. נשיא איפ"א העולמי לשעבר ונשיא איפ"א 
קפריסין, מייקל אודיסאוס ברך את סניף ישראל על שיתוף 
שרון  גל  את  ברך  הוא  הסניפים.  שני  בין  המיוחד  הפעולה 
הבאה,  בשנה  העולמיות  בבחירות  בהצלחה  לה  ואיחל 
בתקווה שלראשונה תיבחר אישה לתפקיד הנשיא העולמי. 

זוהר דביר, ברך את איפ"א  ניצב  ישראל,  סמפכ"ל משטרת 
ועל  ישראל  למשטרת  העזרה  הפעולה,  שיתוף  על  ישראל, 

הייצוג המכובד בעולם.

מסורת זו של סיכום שנתי "בינלאומי" חשוב להצגת הסניף 
לחברנו בעולם וכן הזדמנות ליושבי הסניפים וחברי הנשיאות 
לפגוש נשיאי איפ"א מסניפים מובילים בעולם, איתם יש לנו 

קשרים מצויינים. 
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כנס פעילים לסיכום שנה 



17 16

כנס פעילים לסיכום שנה 
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פרוייקט גיוס
ענת ביבר, רכזת גיוס ופרוייקטים

השנה, לראשונה עלה מספר חברי איפ"א ישראל על 23,400 ומעלה.
לאור העובדה שמדי שנה נגרעים חברים עקב מחלות ומקרי מוות, לא עלינו, אנו עומדים על ממוצע שנתי של כ-1,000 
גיוסים חדשים בשנה.  מהבחינה הזאת, איפ"א ישראל מוביל בעולם בתחום גיוס חברים חדשים.  תחום גיוס החברים 
הגיוס  ביע  לעמוד  כדי  הנוכחית.   לקדנציה  האסטרטגית  בתוכנית  המרכזיים  היעדים  כאחד  נקבע  לאיפ"א  החדשים 

וצמתים  ארועים  בכנסים,  בהשתתפות  צורך  יש  שקבענו, 
בבית  לשוטרים  הלאומית  האקדמיה  כמו  במשטרה,  מרכזיים 
עם  פורה  פעולה  בשיתוף  מתבצעת  בשטח  הפעילות  שמש.  
יושבי ראש הסניפים הסדירים ואני מקווה שנסיים את הקדנציה 
הנוכחית בשיא נוסף.  אני מודה לכל יושבי ראש ופעילי הסניפים 

על הסיוע ושיתוף הפעולה.
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הצגת איפ"א לסגל הפיקוד של מג"ב 
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

האסטרטגי  בתכנון  שקבענו  החשובים  היעדים  אחד 
משטרת  פיקוד  בקרב  איפ"א  קידום  היה  הזאת  לקדנציה 

ישראל, השוטרים הסדירים והסניפים הסדירים.

יובל בן חמו. למג"ב, כחייל גדול  למג"ב יש נציג בנשיאות, 
יש סניפי משנה ביחידות, כאשר לכל סניף יחידתי יש יושב 

ראש.  

לנו  יש  איתו  שבתאי,  קובי  ניצב  מג"ב,  מפקד  בקשת  לפי 
רכז  אסף  אורי  איפ"א  את  הציגו  מצוינים,  עבודה  קשרי 
, נציג מג"ב בנשיאות וכותב שורות  יובל בן חמו  הסניפים, 

אלו.

בארץ  הארגון  פעילות  על  מצגת  כללה  איפ"א  הצגת 
הרלוונטיים  נושאים  אותם  על  הושם  הדגש  ובעולם. 
למג"ב, כמו שיתוף פעולה וביקורים ביחידות מקבילות 
בעולם, פעילות ספורט בארץ ובעולם, פעילות ביחידות,  

תרבות, טיולים והטבות.  
אנחנו ציינו לשבח את שיתוף הפעולה באירוח קבוצות 
קבוצות  את   ובעיקר  מחו"ל  שוטרים  של  גדולות 
של  השומרים  איגוד  מניו-יורק,  היהודים  השוטרים 

ה-NYPD שביקרו בארץ לפני שנה ואף השנה. 

הביקורים הללו היו גולת הכותרת של ביקור השוטרים 
מניו יורק בישראל, כך על פי דיבריהם.
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צוות קש"ח איפ"א ישראל 
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

ומאיפ"א  בישראל  בלגיה  משגרירות  בקשה  הגיעה 
קציני  של  מכובדת  משלחת  באירוח  לסייע  בלגיה 
משטרה בכירים, חלקם אחראים על אבטח מוסדות 
האיחוד האירופאי בבריסל, לוחמה בטרור, פרופסור 

מהאוניברסיטה ועוד.

יש  החוץ,  משרד  יש  ישראל?  לאיפ"א  פונים  למה 
קש"ח של משטרת ישראל. התשובה פשוטה, אנחנו 
זה  כחברים,  לאורחים  ומתייחסים  כחברים  פועלים 
היא פניה  המוטו של איפ"א. פניה באמצעות איפ"א 

בין חברים וכך גם הטיפול, ללא בירוקרטיה מיותרת. 

הקבוצה שהגיעה לקבלת פנים במשרדי איפ"א בתל 
משטרת  ישראל,  מדינת  על  הרצאה  קיבלה  אביב, 
ישראל ואיפ"א ישראל. מעבר לביקור בתל אביב, הם 

ביקרו גם במחוז ירושלים, במרחב דוד ולמדו על הדילמות המורכבות של פעילות המשטרה בירושלים, במיוחד סביב 
המקומות הקדושים לשלושת הדתות.

בתום הביקור התקשרו אלי חלק מהאורחים ושיבחו את האירוח, אופן ההצגה ואת נקודת המבט הישראלית שהייתה 
חסרה להם בבריסל. ארגון הביקור על ידי השגרירות הבלגית נועד כדי לחשוף את מדינת ישראל מההיבטים הביטחוניים, 
בנושאים  אקדמיה,  בכירים,  צה"ל  קציני  עם  פגישות  להם  היו  חלק,  נטל  איפ"א  בו  לחלק  בנוסף  חברתיים.  מדיניים, 

רלוונטיים ובעלי תפקידים נוספים.

המשוב שקיבלנו מהאורחים היה חשוב, כי הוא מלמד על התרומה הגדולה של צוות קש"ח באיפ"א. צוות מתנדבים קטן 
המטפל בקשר עם סניפי איפ"א בעולם, אירוח, ליווי והדרכה. בנוסף לכך טיפול במקרי חירום של חברי איפ"א מישראל 

בחו"ל. מיקרי שוד וכייסות, חירום רפואי ותקלות נוספות, לא עלינו.

 הקשר עם המשטרה המקומית, באמצעות איפ"א, מסייע רבות ולעיתים אף מציל חיים.

פעילות צוות קש"ח תלויה בשיתוף הפעולה של יחידות המשטרה שמתבקשות לסייע באירוח. יש לציין ששיתוף הפעולה 
מצוין ומניב תגובות נלהבות מהאורחים. השנה ביקרו בישראל קבוצות ובודדים מהולנד, בלגיה, רומניה, הונגריה, ארה"ב, 
קנדה, גרמניה, שווייץ, דרום אפריקה, מקדוניה, קפריסין, יוון, רוסיה, אוסטיה, אוקראינה, צרפת, איטליה, יש סטודנטים 
בביקורים  להם  מסייעים  שאנחנו  בקיבוצים,  מתנדבים  יש  איתם.  בקשר  ואנחנו  בישראל  הלומדים  איפ"א  חברי  של 

ביחידות משטרה וקשר עם חברים שוטרים.

הקשרים הללו מאפשרים לנו לסייע לחברים הנזקקים לסיוע באותן מדינות, כמו שוטר שבנו נזקק לטיפולי מורכבים 
בבית חולים בארה"ב ונרתמו לסייע לו, באמצעות איפ"א, חברי הקהילה היהודית, ארגון השומרים של שוטרי ניו יורק, 

קרן החירום של משטרת ניו יורק ועוד.

לכך מגיעה להם תודה על שנת  הודנו בכנס הפעילים הארצי, אבל מעבר  בצוות קש"ח בתחום האירוח  למצטיינים 
עבודה מאומצת, ברוכה בפעילות והישגים, ראשי הדסקים, צוות האירוח, המדריכים והמלווים ולמנגנון איפ"א שדאג 

לכל הלוגיסטיקה הנלווית. אתם מביאים כבוד גדול למדינת ישראל, משטרת ישראל ואיפ"א ישראל.
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מקצועיות
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

סניף איפ"א ישראל זוכה מידי שנה באות הוקרה על מקצועיות, השקעה בהכשרה והתמקצעות.
אין בעולם סניף עצמאי, שאיננו מנוהל על ידי המשטרה או בסיוע גורמי ממשל , המתנהל באופן שמתנהל סניף איפ"א 

ישראל. מה שנראה לכולנו ברור, מתבקש וחלק מתהליכי העבודה המקצועיים, לא קיים במקומות אחרים בעולם.

אנחנו מדינה קטנה, עם משטרה, יחסית קטנה. סניף אחד לאומי, כך גם המשטרה ושב"ס. יתרון "הקוטן" בא כאן לידי 
ביטוי, קל, יחסית, לקיים ימי עיון ארציים, כנסי פעילים, סיכומי שנה, ימי עיון, ישיבות נשיאות חודשיות וכנסים בסניפים.
לא נכון להשוות את סניף ישראל לסניפים אחרים, כי אנחנו יוצאי דופן בהרבה מובנים, גודל הסניף, מנגנון מקצועי, 
שיטת הבחירות, עצמאות כלכלית )איפ"א ישראל לא נתמך על ידי כל גורם ממשלתי או מסחרי( ועוד נושאים רבים 

ומגוונים.
שנת 2018 הייתה גדושה בפעילות מקצועית, סיכום שנה חגיגי, סיכום שנה ואישור תוכנית עבודה בכנס פעילים, ימי 

עיון נשיאות עם יושבי ראש סניפים, כנסים מחוזיים וימי עיון מחוזיים ועוד אירועים, ישיבות וכנסים ברמות שונות.
ריבוי אירועים מקצועיים, מאפשר שיתוף פעולה, מעורבות ומשוב הדדי בין נשיאות איפ"א לסניפים.

בכל הליך של לימוד, חייבת להיות הדדיות בין כל הגורמים. כנסים גדולים, כמו כנסי פעילים, מאפשרים דיון כללי והבעת 
זה במפגשים מקצועיים  זאת  ניתן ללבן בעיות בצורה מקצועית. המקום הנכון לעשות  בו  זה לא הפורום  דעה, אבל 

מצומצמים כמו ימי עיון יושבי ראש סניפים, ימי עיון מחוזיים, או מפגשים בסניפים. 

יושבי ראש  בין  ולהדדיות  יש מקום רב לשיפור בכל הקשור לתקשורת  ישראל הוא מאוד מקצועי, אבל  נכון שסניף 
הסניפים, לנשיאות, למנגנון ובתוך כל חייל, מחוז ושב"ס.

סוגיה נוספת המחייבת התייחסות ותידרש לה גם הנשיאות שתבחר בסוף השנה, הטיפול בסניפים הסדירים, במשטרה 
ושב"ס. 

ההחלטות שהתקבלו במסגרת התכנון האסטרטגי איתו יצאנו לדרך בתחילת הקדנציה, קבעו אבני דרך בנושאים כמו, 
שינוי התקנון, חיזוק הסניפים הסדירים, שינוי המבנה הארגוני באמצעות סניפים מחוזיים. חלק מהשינויים המתבקשים 

לא התבצעו בגלל הקושי בתהליך שינוי התקנון, למרות הרצון של יושבי ראש סניפים וחברי נשיאות.

אין ספק ששדרת הניהול הנוכחית של איפ"א תעביר למנהלים שיבחרו בבחירות הקרובות, ארגון המנוהל נכון ומקצועי, 
הצלחות רבות, אבל גם מספר יעדים תקולים, איתם תצטרך להתמודד ההנהלה הבאה.
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אורחים מרומניה ומהונגריה באיפ"א ישראל 
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

בישראל  ביקרו  האחרונה  השנה  במחצית 
מספר קבוצות ויחידים מהונגריה ומרומניה. זה 
בנוסף לאורחים רבים שהגיעו מהולנד, בלגיה, 

צרפת, ארה"ב, קנדה ודרום אפריקה.
קשרים  המקיימים  בולטים,  איפ"א  סניפי 
דסקים  ראשי  לנו  ויש  ישראל  עם  קבועים 
נמרצים וחרוצים המטפלים בקשרים הללו הם 

רומניה והונגריה.

אלכס זליקוביץ' רכז נסיעות בנשיאות משמש 
ראש  רוטרו,  ומנדי  הונגריה  דסק  כראש  גם 

דסק רומניה.
משטרה  קציני  בישראל  ביקרו  מהונגריה 
סניפים  ראשי  בגמלאות,  חלקם  בכירים, 

מקומיים, חברי נשיאות ובעלי תפקידים בכירים 
במשרדי ממשלה. מרומניה הגיעו יושבי ראש מחוזות, כאשר בסניף הרומני, ראשי הסניפים הם מפקדי מחוזות בפועל. 

קצינים בכירים המנהלים את ענייני איפ"א במחוזם.

הקשר עם הסניפים הללו מאפשר הדדיות. אלכס מסייע רבות ליחידים וקבוצות המבקרים בהונגריה. מעבר לטיפול 
במפגשים הדדיים, תוכנית ביקור, אירוח ביחידות משטרה וחברי איפ"א, אלכס מטפל גם במקרי חירום. השנה נשדדה 
חברת איפ"א בבודפשט. הונגריה היא מדינה מארחת למופת, מלבד העובדה שכמעט ואין שוטרים דוברי שפות זרות, 
מלבד הונגרית. כשנדרשנו לסייע, אלכס נכנס לתמונה ויצר קשר עם תחנת המשטרה שטיפלה במקרה, דאג שחברת 

איפ"א מישראל תקבל את כל האישורים הנדרשים.

היו גם מקרים נוספים של פציעות ומחלות של חברים מישראל שחייבו התערבות וסיוע מישראל. ההדדיות באה לידי 
ביטוי בכך שכאשר חבר איפ"א מהונגריה שביקר בישראל איבד הכרתו ונזקק לטיפול נמרץ להצלת חייו, איפ"א ישראל 
נרתמה לסייע לאשתו ולבני המשפחה האחרים, כולל ליווי בבית החולים, השכרת דירה בתל אביב וליווי עד עזיבתו את 

ישראל.

כמות המבקרים מהונגריה נמצאת בעליה מתמדת, למרות שביטלנו את תוכנית המשלחות ומזה 7 שנים אין משלחות. 
ההונגרים היו שמחים לחדש את התוכנית, אבל אנחנו מוציאים היום מעל 2,000 חברים לחו"ל במקום 100 במתכונת 
של משלחות, כאשר העלות זהה. הפתרון שהצענו, גם להונגרים וגם לרומנים ולאחרים שהשתתפו בתוכנית המשלחות, 
הוא להשתמש בכלים העומדים לרשות איפ"א ישראל בהנחות בבתי מלון, שכירת רכב, הדרכה, ליווי ואפילו אירוח בבתי 

חברים. ישראל היא מדינה יקרה מאוד לאירוח ובפועל יש עליה מתמדת בכמות המבקרים.
מרומניה הגיעו לישראל יושבי ראש סניפים מבוקרשט ומחוזות אחרים, כולם קצינים בכירים בשירות. למרבית המבקרים 
אנחנו עורכים קבלת פנים במשרדי איפ"א ישראל. יש סיוע של המתנדבים בתחום האירוח ובעיקר יוסי גרוסברג, שדואג 
לאסוף את האורחים משדה התעופה, ביקורים בארץ, ביקור ביחידות משטרה. מנדי רוטרו דואג לא רק לביקורים, אלא 
גם לסמינרים מקצועיים שהרומנים מרבים בהם, בעיקר כנס שוטרות שנערך בשפך הדנובה. יושב ראש המחוז המארח 

הוא גם נשיא איפ"א רומניה בפועל פלורין אולארו. חבר אמיתי לאיפ"א ישראל.

הקשרים עם הסניפים הללו תמיד היה חזק ובפועל אנחנו רואים שהוא מתהדק כאשר המבחן הוא כמות המבקרים 
ושיתופי הפעולה.



27 26

אורחים מרומניה ומהונגריה באיפ"א ישראל 



27 26

אירוח נשיאי איפ"א  
נסר נסראלדין, ממונה על הגזברות

נשיאי איפ"א שהגיעו לכבד את סניף איפ"א ישראל בסיכום השנתי, טיילו גם בצפון. עיקר 
הביקור היה במקומות הקדושים לנוצרים בטבריה, אתר הטבילה בנהר הירדן, נצרת ואתרים 
נוספים. לטיול הגיעו אורחים מקפריסין, מקדוניה, יוון, רוסיה ורומניה. סייעו בהדרכה יוסי בן 

דרור ואלן.
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ביקור בבודפשט 4-8/2/18  
אורן משולם, רפ"ק  - מ' מוקד המידע הארצי 110

בתאריך 4 לפברואר יצאתי עם אשתי לחופשה פרטית בהונגריה בעיר בודפשט.
, רכז הנסיעות של איפ"א אלכס זלקוביץ היקר, שמיד החל  כשבועיים לפני היציאה פניתי לר' דסק הונגריה באיפ"א 

לדבר עם מכריו השוטרים באיפ"א הונגריה.
כעבור מספר ימים חזר אלי אלכס עם תוכנית ביקור בת 3 ימים שהכינו נציגי איפ"א בהונגריה עבור הגעתי שכללה:

- ביקור ביחידת הפרשים של בודפשט.
- ביקור במטה הארצי של משטרת הונגריה ובמוקד החירום הטלפוני שלהם.

- ביקור בבית הכנסת הגדול בבודפשט.
- ביקור באנדרטת השואה , בבית שהרצל נולד והמוזיאון היהודי.

- ביקור בפרלמנט ההונגרי המפואר.
- שייט פרטי בנהר הדנובה.

- ביקור במשכן הנשיא.
- ארוחת צהריים ותצפית על העיר .

- סיום בארוחת ערב חגיגית עם כלל נציגי איפ"א ובנות זוגן בראשות נשיאת איפ"א מחוז וספרים.

וכן  וסנ"צ(  ובליווי תמידי של שני קציני משטרה בכירים )מקביל של נצ"מ  לכל הביקורים אספו אותנו ברכב מפואר 
במתורגמנית דוברת עברית ואנגלית הגברת אגי המדהימה. 

חברי איפ"א היקרים אין לתאר במילים את הביקור המדהים שזכינו לו בבודפשט מנציגי איפ"א הונגריה, הכבוד וההערכה 
שקיבלנו והאירוח החם והאוהב שזכינו.

מגיע המון תודה והערכה לרכז הנסיעות ור' דסק הונגריה באיפ"א ישראל מר אלכס זלקוביץ שלא נח לרגע ודאג לכל 
הפרטים הקטנים מול עמיתיו באיפ"א הונגריה.

ללא ספק חברים ולא בפעם הראשונה
אין כמו להשתייך  לארגון השוטרים הבינלאומי 

זוהי בהחלט סיסמת איפ"א  "שירות תוך ידידות "
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ביקור בבודפשט 4-8/2/18  
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ביקור הולנדים בצפון 19/1/18 
יוסי גרוסברג, צוות קש"ח אירוח

אספתי את חברי איפא , אלברט ווילי רוקסאם מקיבוץ נס 
עמים שליד רגבה לביקור במשל״ט מחוז חוף והצפון.

סמי  ועם  רפי  חוף  מחוז  איפא  יו״ר  עם  תואם  הביקור 
מהמשל״ט.

קיבלו  והאורחים  חן  רס״ר  המשמרת  ראש  ע״י  נתקבלנו 
ביקרנו  מכן  לאחר  המחוזי.  המוקד  על  מקיף  הסבר 

במשל״ט החדש שנחנך בתחילת פברואר.

מהאורחים  אחד  לכל  הענקתי  במשל״ט  הביקור  במהלך 
את התשורות שהכנו עבורם וכן דגלון איפא שנתתי אותו 
משל״ט  איפ"א  בשם  אותו  להם  שיעניק  כדי  חן  לרס״ר 
לאזרח,  שירות  במרכז  לביקור  עברנו  מכן  לאחר  צפון.  
זבולון  בתחנת  הביקור  בתום  זבולון.   תחנת  של  מש״ל 
חיפה  הלוחם  בבית  צהרים  לארוחת  האורחים  הזמנתי 
והם  . משם נסענו לגן הבהאים  ולביקור בבית ובמתקניו 

ביקרו בגן .

האורחים מאוד נהנו בסיור . והחזרתי אותם חזרה לקיבוץ 
נס עמים, שם הם שוהים.

. הם באו  נס עמים כמתנדבים  האורחים שוהים בקיבוץ 
וחצי  חודש  עוד  להם  ונותר  התנדבות  חודשי  לשלושה 

בקיבוץ .
מזכ"ל  ישראל  ערן  לדר'  הסיוע  על  להודות  מבקש  אני 
שריקי  ליילה  לגב.   , החוץ  קישרי  על  ואחראי  איפ"א 
מזכירת קשרי חוץ , לרפי מאיפ"א צפון , לרס״ר חן ולסמי 

מהמשל״ט. 

כל ביקור כזה תורם רבות לדימוי של מדינת ישראל וכמובן 
למשטרת ישראל ואיפ"א.
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ביקור סמפכ"ל משטרת ניו יורק במג"ב ירושלים 
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

לישראל  הגיעו  יורק  ניו  ממשטרת  בכירות  קצינות  שבע 
לביקור דתי, בראשן סמפכ"ל משטרת ניו יורק.

לפי בקשתה, היא רצתה להיפגש עם שוטרות ישראליות. 
הקצינות.  את  שאירח  ירושלים  במג"ב  נערכה  הפגישה 
כולן בתפקידי  מג"ב.  לוחמות של  הגיעה קבוצת  למפגש 
לחימה וביחידות הנמצאות בחזית הביטחון בירושלים. את 

המפגש ארגן יובל בן חמו נציג מג"ב בנשיאות.

בכירות  כולן  והקצינות,  מאחר  מרגשת,  הייתה  הפגישה 
אין  "הלוחמות",  השוטרות  את  מכירות  ופחות  ומבוגרות 
תפקיד כזה בניו יורק. הן התעניינו בהכשרה, בתפקידים, 

ברקע של השוטרות.

בתום הצגת השוטרות ושיחה משותפת נערכה הצגה של 
אמצעים של מג"ב, אמל"ח וגם כלבים. הדבר היחיד שהיה חסר, זה זמן. הקצינות רצו לבקר את השוטרות ביחידות, אבל 

לוח הזמנים שלהן לא אפשר זאת, בפעם הבאה, הן הבטיחו. בכל מקרה יש חברות יקרות במשטרת ניו יורק.
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ביקור סמפכ"ל משטרת ניו יורק במג"ב ירושלים 



33 32

ביקור שוטרים מניו יורק
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

זו השנה השלישית שקבוצות גדול של שוטרים יהודים מניו יורק מבקרים בישראל וזו השנה השלישי שאיפ"א מסייע 
באירוח שלהם במשטרת ישראל. 

השותפים הקבועים באירוח הם חברינו ממשמר הגבול. לפני שנה זה היה בבה"ד מג"ב והשנה בבסיס האימונים במכמש.

לשוטרים היהודים בניו יורק יש איגוד בשם: השומרים. איגוד זה שומר על קשר אתנו ואף סייע רבות כאשר שוטרים 
ג'רסי.  ילדי שוטרים שנזקקו להקרנות בבית חולים שזה עיסוקו העיקרי בניו  יורק.  מישראל נזקקו לסיוע רפואי בניו 

שוטרי ניו יורק נרתמו לסייע לשוטרים מישראל, לבני המשפחה. סיוע באירוח, הסעות, ליווי ותמיכה.
הקשרים ההדדיים הללו תורמים לשותפות בין איפ"א ישראל לשוטרי ניו יורק, גם מעבר לאיפ"א.
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ביקור שוטרים מניו יורק
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חגיגות שבוע המשטרה/איפ"א בעיר דברצן - הונגריה
אלכס זלקוביץ- חבר נשיאות, ראש דסק הונגריה

במהלך חודש אפריל השנה, נערכו החגיגות המסורתיות 
של משטרת דברצן)Debrecen(. העיר נחשבת לשנייה 
בגודלה ,שוכנת באזור מרכז הונגריה ומפורסמת בעיקר 
הצמוד  האוניברסיטאי  והמרכז  המרפא  מעיינות  בשל 
באוניברסיטה  במדינה.  הגדולים  החולים  מבתי  לאחד 
הנוהרים  ישראלים  צעירים  הרבה  גם  לומדים  זאת 

למקום עקב מיקומו הנוח והנגיש.

צורך  ללא  לדברצן  מישראל  ישירות  טיסות  כיום  ישנן 
במעבר דרך עיר הבירה בודפשט.

אורתודוקסית  יהודית  קהילה  בעיר  פועלת  לכך  בנוסף 
עם מסעדה כשרה ברמה גבוהה המאפשרת גם לשומרי 

מסורת קיום סביר בעיר המקסימה הזו.

השנה  גם  דברצן,  איפ"א  סניף  מארחנו,  של  כהרגלם 
שנערכות  המסורתיות  בחגיגות  חלק  ליטול  הוזמנו 
של  בהובלתו  איפ"א  חברי  של  קבוצה  ואכן  הזו  בעונה 
רפ"ק )גימ'( שנדור קלוגר יצאה בטיסה ישירה להשתתף 
במפגש בינלאומי מרתק שבו נכחו חברי איפ"א מרחבי 

אירופה.

החבורה הישראלית התקבלה בחגיגיות בשדה התעופה 
הפיקוד  וסגל  המקומי  איפ"א  נשיא  ידי  על  העיר  של 

המשטרתי המקומי.

ריקודים  בנשף  השתתפו  האורחים  החגיגות,  במהלך 
ארץ  בשירים  ליבם  נתנו  אף  שבו  בציבור  שירה  וערב 

ישראלים יפים.

ההונגרי  המטבח  של  המפורסמים  מהטעמים  נהנו 
האזורים  את  תרו  וכן  המקומיים  היינות  וטעימת 

התיירותיים שבסביבה.

תרמו  אלה  בחגיגות  שהשתתפותנו  בליבי  ספק  אין 
רבות להידוק הקשרים  החמים וארוכי הימים, בין הסניף 

המארח ובין איפ"א סניף ישראל.

הארגון  על  קלוגר  שנדור  לרפ"ק  המיוחדת  תודתי 
וההובלה ולכל המשתתפים שהביאו כבור רב לישראל.     
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אורחים בישראל
אלכס זלקוביץ- רכז נסיעות

בימים  מבקרים  הונגריה  בודפשט  מסניף  איפ"א  חברי 
אלה בישראל.

לכולם אין זו בפעם הראשונה בארץ הקודש.

הקשר שלהם עם ישראל התחיל בימים שבהם עוד היו 
חילופי משלחות.

בביקורם אז הם תרו את הארץ לאורכה ולרוחבה, נחשפו 
ולהיסטוריה ארוכת הימים של עם  לערכי הטבע, הנוף 
ישראל ולחיי הים יום הלא פשוטים של יושבי ציון, ראו 

והתאהבו.

מאז ימי ביקורם ועד כה הם שומרים על הקשר ברציפות 
עם החתום מטה שמשמש כחבר בנשיאות וראש רסק 

הונגריה.

הגישה שלי לאורחים מאז ומתמיד שמגעים ממרחקים, 
לתת  אימם,  שפת  מלבד  שפה  שום  ידיעת  וללא  לרוב 
לחשוף  בארץ,  זמנם  את  להנעים  שניתן  ככל  ולסייע 
אותם ככל שניתן. לשגרת חיינו המורכבים והלא פשוטים 

במציאות שבהם אנו נמצאים במולדתנו היחידה.

אותם  הופכים  כאן  החיים  את  והבנתם  הזו  החשיפה 
בשובם לארצם לשגרירים של רצון טוב לישראל.

אוהדים  כמסבירים  משמשים  אלה  אורחים  פעם  לא 
שאנו  וכפי  לנו  מחמיאות  תמיד  שלא  החדשות  לנוכח 

מוצגים בכלי התקשורת המקומיים.

של  תרומתם  את  לציין  מבלי  אלה  שורות  אסיים  לא 
חבריי היקרים באיפ"א ישראל שתמיד מוכנים ל"קריאה" 

ולסייע ביידי ללוות, לכוון ולארח את אורחינו.

שמוליק  נובל,  גבי  גרוסברג,  יוסי  יבואו  הברכה  ועל 
ירדנה  היקרה  וחברתי  אפל  שלום  מרמלשטיין, 

אברמוביץ. 
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כנס מדינות הים התיכון - ניקוסיה קפריסין
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

גולת הכותרת של כנס מדינות הים התיכון שנערך 
הרבים  וההוקרה  הכבוד  היה,  בניקוסיה  השנה 
לשוטרים  הסיוע  על  ישראל  איפ"א  זכה  בהם 

פצועים מקפריסין שהגיעו לאשפוז בישראל.

לפתיחה  בברכה  ציין  קפריסין  משטרת  מפכ"ל 
הלכה  מיישם  ישראל  איפ"א  שסניף  הכנס, 
למעשה את המוטו של הארגון: שירות תוך ידידות, 
בטיפול המסור, האכפתיות והליווי של משפחות 

שוטרים שהגיעו לישראל לטיפול רפואי.

שיתוף  את  בפתיחה  ציין  קפריסין,  איפ"א  נשיא 
הפעולה המצוין בין ישראל לקפריסין. 

יוסי גרוסברג, מתנדב בצוות קש"ח  לכנס הוזמן 
לאורחים  רבות  שסייע  ישראל,  איפ"א  של 
מקפריסין ובעיקר למשפחתו של השוטר שנפצע 

ליווה את המשפחה, את  ואושפז בתל השומר. איפ"א ישראל  ונפצע אנושות. הוא הוטס לישראל  מיריות של עבריין 
המפכ"ל שבא לבקר ואת חבריו ומשפחתו של השוטר הפצוע, בכל מהלך שהותו בישראל.

יוסי זכה בטכס הסיום של הכנס בתעודת הוקרה של 
המפכ"ל ושל איפ"א קפריסין.

הפעולה  שיתוף  על  הוקרה  במגן  זכה  ישראל  איפ"א 
והסיוע לשוטרים מקפריסין.

בכנס השתתפו נציגים מ-18 מדינות: קפריסין, איטליה, 
ישראל, מלטה, קרואטיה, ספרד, יוון, מקדוניה, רוסיה, 
בולגריה,  פורטוגל,  שווייץ,  רומניה,  סרביה,  סלובניה, 

צרפת, מונטנגרו, ונציג של האו"ם לזכויות אדם.

בטכס הפתיחה של הכנס השתתפו מפכ"ל קפריסין, 
איפ"א  נשיאות  וכן חברי  וסמפכ"לים  מפקדי מחוזות 

קפריסין.
בין  פעולה  לשיתוף  הקשורים  נושאים  נדונו  בכנס 

הסניפים השותפים לפורום, הערכות לבחירות העולמיות ב-2019, יוזמות של סניפים ואירועים עתידיים.

במסגרת הכנס נערך מרוץ עממי למרחק של 5 ו-10 ק"מ. המרוץ אורגן על ידי איפ"א ומשטרת קפריסין. את המדליות 
חילקו מפכ"ל המשטרה וסגנו. את באי הכנס ייצגה עו"ג גל שרון סגנית הנשיא העולמי, שהשתתפה במרוץ ל-5 ק"מ 

וזכתה לקבל את המדליה ממפכ"ל משטרת קפריסין.
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כנס מדינות הים התיכון - ניקוסיה קפריסין
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כנס מדינות הים התיכון - ניקוסיה קפריסין
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שוטר פצוע ירי מקפריסין
דר' ערן ישראל מזכ"ל איפ"א ואחראי על קשרי חוץ

מפקד  הקו  על  מקפריסין  טלפון  בלילה,  מאוחר 
שהיה  בקצרה  מסביר  הוא  מכיר.  שאני  תחנה 
קרב יריות בין פושע לשני בלשים. אחד השוטרים 
שלושה  קלצ'ניקוב,  מרובה  מטר  מטווח  נורה 
כדורים במרכז הגוף, השוטר השני פצוע אף הוא, 
אבל במצב בינוני. השוטר שנפצע אנושות מוטס 
חיים  להצלת  חירום  לטיפול  לישראל  עכשיו 
איפ"א  של  הסיוע  את  מבקש  הוא  השומר.  בתל 
ישראל, בעיקר לאשתו של השוטר הפצוע ולבני 

המשפחה.
השוטר הקפריסאי הגיע מוקדם בבוקר לישראל 
מורכב  לניתוח  השומר  לתל  במהירות  ומובל 
ולמחלקה לטיפול נמרץ. עם השוטר טסה אשתו 

שליוותה אותו לישראל.
קש"ח  בצוות  מתנדב  גרוסברג,  ליוסי  טלפון 
ונוסע  עבודתו  את  עוזב  יוסי  ישראל.  איפ"א  של 
ניתן  מה  לבדוק  כדי  החולים,  לבית  במהירות 

יש חברי איפ"א שהתנדבו לארח את המשפחה  נוספים.  ובני משפחה  לאירוח של האישה  נערכים  בינתיים  לעשות. 
ומחכים לתשובה מבית החולים. יוסי מדווח שהשוטר יצא מהניתוח, הוא במצב קשה, אבל יציב, אשתו איתו ואין צורף 

לדאוג לאירוח כי היא תלון במלון שנמצא בבית החולים. יוסי דואג לכל מה שהיא צריכה, שתיה, מזון, ליווי.
שיחת טלפון בערב מסמפכ"ל משטרת קפריסין, 
קפריסין,  איפ"א  של  בפועל  כנשיא  גם  המשמש 
ובבוקר  בטיסה  בלילה  מגיע  קפריסין  מפכ"ל 
לאחר  הפצוע,  השוטר  את  החולים  בבית  יבקר 
עם  מתואם  הביקור  התעופה.  לשדה  יעזוב  מכן 

משטרת ישראל.
אשר בן ארצי ויוסי גרוסברג, מלווים את המפכ"ל 
איפ"א  בשם  לתשורות  דואג  יוסי  החולים,  בבית 
ונמשיך  המשפחה  עם  בקשר  שאנחנו  ומבטיח 
ללוות את השוטר ומשפחתו בכל שהותו בישראל.
במהלך השבועיים הבאים ביקרו את השוטר חבריו 
ללוות  דאגנו  לישראל,  במיוחד  שטסו  מקפריסין 
התעופה.  ולשדה  החולים  לבית  אותם  ולהסיע 
כשיצא הפצוע מבית החולים, הוא הועבר לשלומי, 
לליווי  בצמוד  שם,  גר  ואביו  משפחה  לו  יש  שם 
ישהה בישראל עד שיבריא לחלוטין.  רפואי. הוא 
חברים נוספים ממשטרת קפריסין הגיעו לישראל 

וסייענו להם להגיע לצפון לבקר את חברם.
בעוד השוטר הקפריסאי בתהליך הבראה ושיקום 
בישראל נערך כנס מדינות הים התיכון בקפריסין. מפכ"ל משטרת קפריסין ונשיא איפ"א קפריסין הזמינו במיוחד את 
שיתוף  על  הוקרה  מגן  קיבל  ישראל  איפ"א  סניף  ומאיפ"א.  מהמשטרה  הוקרה  אות  לקבלת  לקפריסין  גרוסברג  יוסי 

הפעולה והסיוע למשטרת קפריסין. זו הרוח האמיתית של איפ"א.
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עו"ד גל שרון סגנית נשיא איפ"א עולמי וסגנית נשיא איפ"א 

https://youtu.be/hun76rZQNdU :משחקי איפ"א ביוטיוב

חברי  ספורטאים  של  גדולה  ישראלית  משלחת 
איפ"א  למשחקי  לליסבון  מאי  בחודש  יצאו  איפ"א 

הראשונים וההיסטוריים.
הוועדה  היא  המשחקים  של  והמתכננת  היוזמת 
בראשותי. הבינלאומית  התרבותית  החברתית, 

אחראי  מהם  אחד  שכל  חברים   11 הזאת  בוועדה 
על פרוייקט, דוגמת ספר האירוח, פעילות חברתית 
בעולם, פעילויות ספורט ותרבות, תחביבים, מורשת, 

נסיעות ועוד.
קדנציות  שלוש  מזה  הוועדה  בראש  עומדת  אני 
ובשנה הבאה אשלים  10 שנים בנשיאות העולמית. 
בבחירות  העולמי  הנשיאה  לתפקיד  מועמדת  אני 

שיערכו ב-2019. 

נרתם  הארגון  כאשר  עלה  איפ"א  משחקי  רעיון 
של  העולמיים  המשחקים    WPFG עם  לשותפות 

שוטרים וכבאים. בדומה למשחקים האירופאים. בשני המקרים איפ"א נרתמה לסייע, אבל מבדיקה שנערכה עלה כי 
חברי  היו  מהמשתתפים  מ-5%  פחות 
אני  זהירה.  בהערכה  זה  וגם  איפ"א 
משחקים  ייזום  של  רעיון  העליתי 
של  בסיוע  בלבד,  איפ"א  חברי  של 
שנים  ארבע  העולמית.  הנשיאות 
גיבוש  הדיונים,  ההכנות,  ארכו 
המארחת.  המדינה  ובחירת  השיטה 
לבסוף הוחלט לקיים את המשחקים 
פורטוגל  איפ"א  נשיאת  בפורטוגל. 
ומוביל  שלי  בוועדה  חברה  היא 
איפ"א  נשיא  הוא  הספורט  פרוייקט 

ליטא. 

בקטן  להתחיל  הייתה  ההחלטה 
ולהפיק  ללמוד  שתאפשר  ובצורה 
לקחים. נבחרו 5 ענפי ספורט: קליעה, ריצה, קט-רגל, כדור-עף וכדור סל.  ליסבון נבחרה לארח את המשחקים, בשיתוף 
משטרת ליסבון, עיריית ליסבון וגופים נוספים שנרתמו לסייע.  חודש מאי, שיועד לקיום המשחקים הפך לחודש העמוס 
ביותר בליסבון מבחינת אירועים בינלאומיים. הארווויזיון, פסטיבל סרטים, יציאה לעליה לרגל לפטימה ועוד אירועים 
רבים ומגוונים. האירועים הרבים הפכו את השהות בעיר לצבעונית וחגיגית, אבל גם עמוסה מבחינת אפשרויות האירוח.
השתתפו במשחקים מעל 350 חברי איפ"א מ-23 מדינות, נוספו להם שוטרים מפורטוגל שהשתתפו באירועים נקודתיים, 

כמו מרוץ ל-5 ק"מ.
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רפ"ק  עמד  בראשה  חברים,   22 מנתה  ישראל  משלחת 
אורן משולם מתל אביב. 

 55 עם  מברזיל  הייתה  ביותר  הגדולה  המשלחת 
 25 עם  מליטא  המשלחת  מכן  ולאחר  משתתפים 
ביותר.  המרשימים  בהישגים  זכתה  שאף  משתתפים 
גל,  בוועדה של  ליטא, החבר  איפ"א  נשיא  בשיחות עם 
עלה כי חלק מהשוטרים הספורטאים מליטא הם אלופי 
עולם בתחומים בהם התחרו, ברמה אולימפית.  קלעית 
מליטא סיפרה, שהיא משתתפת בתחרויות בינלאומיות 
רבות, אבל אלו היו המשחקים המהנים והכיפיים ביותר 
חברה  הבאים.   למשחקים  גם  שתחזור  ספק  לה  ואין 
חברה  את  לשבח  ציינה  בריצה  שהתחרתה  מקפריסין 
הצעיר(  הגיל  )בקבוצת  במרוץ  הראשון  במקום  שזכה 
63 שזכה  בן  ואת חברה השני, מפקד תחנה בקפריסין, 

על  ההדדי,  והכיף  השמחה  המשתתפים,  ססגוניות  שנרקמו,  החברויות  הצבעוניות,  המבוגר.    בגיל  הראשון  במקום 
המגרשים, בערבים, בטכסי הפתיחה והסיום, הפכו את משחקי איפ"א למפגן חברות מרשים ומרגש. כל המשתתפים 
רוצים להשתתף במשחקים ב-2020. בחירת הסניף המארח תתבצע בקונגרס העולמי בספטמבר ברוטרדאם ואז גם 

יתחילו ההכנות בסניפים לקראת המשחקים. 
הגיעו אלינו שאלות לגבי ההשתתפות במשחקים. ההודעה על אופן ההרשמה, ענפי הספורט, עלויות וכו' מועברים דרך 
ראשי הסניפים ובאפשרויות הפרסום הנוספים כמו רשתות חברתיות, קבוצות ווטסאפ וכן דרך ראשי הקבוצות ורכז 
הספורט בנשיאות. הרשמה לאירועים בינלאומיים מסוג זה נעשית חצי שנה מראש, לעיתים אף יותר. ההרשמה הייתה 
לא תחרותית,  אבל במקביל התאפשרה צעידה  הייתה תחרותית,  והריצה  חבר שרצה להשתתף, מאחר  לכל  פתוחה 
לכל  תודה  מסודרת.   הודעה  תצא   ,2020 משחקי  של  המארח  הסניף  לגבי  פרטים  שנקבל  ברגע  לכולם.   המתאימה 

המשתתפים, הייתם נהדרים ולהתראות במשחקי 2020.
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נשף שב"ס מחוז צפון
נסר נסראלדין, ממונה על הגזברות

בתאריך 29.5.18 נערך נשף למחוז צפון שב"ס באולמי 
"ארמוניה" בטבריה.  השתתפו בנשף כ-400 קצינים, 
זוגם.  ראוי להזכיר, שהמחוז  סוהרים, אורחים ובנות 

מקיים זו שנה שניה נשף מחוזי ברמה הראויה לציון.
על  אחראי  גמלאים,  רכז  מהנשיאות,  הנשף  אורחי 
הגזברות שברכו את הנשף.  שיתוף הפעולה הפורה 

בין המחוז לבין נשיאות איפ"א נושא פרי. 
עשייה  חיוביות,  לתוצאות  מביאים  בינינו  המפגשים 
מרובה וקיום אירועים מחוזיים ברמה הגבוהה ביותר.

יש לפרגן למפקד המחוז ועוזריו על העשייה הברוכה 
למען קציני וסוהרי המחוז חברי הארגון.  בשמי ובשם 
הנשיאות אני מודה להם על שיתוף הפעולה ומאחל 

המשך עשייה פוריה.
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ערב הצדעה לסוהרי מחוז  צפון
אבי כהן ,  סג"ד ק. תמיכה לוגיסטית מחוז צפון

בתאריך 29.5.18 התקיים ערב הצדעה לסוהר של מחוז צפון 
איפ"א,  נשיאות  חברי  הארגון,  בכירי  בהשתתפות  שב"ס 
והסוהרים  ומנכ"ל נשות השוטרים  מנכ"ל קרנות הסוהרים 
באולמי "ארמוניה" טבריה.  באירוע השתתפו כ- 600 קצינים 
וסוהרים ובמסגרתו התקיימה פרידה מקצינים אשר פרשו 
המחוז.   יחידות  מכלל  מצטיינים  סוהרים  וטקס  לגמלאות 
עבודה  מבצעים  אשר  לסוהרים  הצדעה   – הערב  מטרת 
עם  לעיתים  אדירה  השקעה  תוך  לשעון,  מסביב  מאומצת 
ציין  מקבל  טאפש  גונדר  המחוז,  מפקד  רבים.  סיכונים 
בפתיחת הערב כי הוא חש גאווה במעמד חגיגי זה על הדרך 
המצוינת בה הסוהרים מבצעים תפקידם , מובילים תהליכי 
מונחת  אשר  האחריות  גודל  את  ומבינים  משותפת  עשייה 
לכל אחד ואחת על הכתפיים. מחוז שבאיכות אנשיו, גיבושו 

הפנימי וטיפוח מורשתו הייחודית מהווה דוגמא ומופת לכלל 
הארגון.  במסגרת הערב התקיים חידון מורשת אינטראקטיבי נושא פרסים שתכניו עסקו במורשת מחוז צפון ושב"ס.

שיאו של הערב בהופעה מרגשת של הזמר ליאור נרקיס ולהקתו- חגיגה ים- תיכונית.
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יעקב פירסט, יו"ר סניף איפ"א גמלאי נצרת עילית

סניף איפ"א נצרת עילית יצא לטיול בן 3 ימים שבו למדנו כי יש לנו ארץ נהדרת ואין צורך בטיול לחו"ל כדי ליהנות מטיול 
נפלא. אני רוצה להודות לאיפ"א על הסיוע והארגון.  מטרת הטיול הייתה להכיר את אזור אשקלון והדרום ובעיקר את 
הישובים העוטפים את רצועת עזה.  התחלנו בהיסטוריה, באנדרטת מגיני הנגב בקיבוץ נגבה ולאחר מכן נסענו למצפה 

סיבוני בקיבוץ ניר עם לזכר אסף שנפל באסון המסוקים. 
באתר "החץ השחור" המוקדש למורשת הצנחנים קיימנו תצפית על עזה ולמדנו על הדילמות המורכבות שיש באזור.  

ביקרנו גם במוזיאון חיל האוויר בחצרים שמפקדו ומייסדו הוא יעקב טרנר נשיא איפ"א ישראל.

על  הגנוזות,  המגילות  על  רבות  למדנו 
בקיבוץ  הראשונה  הציונית  ההתיישבות 
פרוייקט  דופן,  יוצא  הייטק  על  וגם  רוחמה 
מהנגב  בדווים  ידי  על  המובל  עתיר  ואדי 
המשלבים טכנולוגיות חדשניות בידע בדווי 
במכתש  סיימנו  החקלאות.   בתחום  עתיק 
באתר  דופן,  יוצא  גבורה  בסיפור  הקטן, 
ניצנים הישן, מקומה של הלוחמת העברייה 

בהקמת המדינה.
אני מודה לחברי להנהלת הסניף רותי זוהרי 
ולאיפ"א  ודלח ששון על השותפות בארגון 

על הסיוע בכלל. 
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גמלאי חדרה/זכרון – טיול לירושלים
משה חפר, יו"ר סניף איפ"א גמלאי חדרה/זכרון

בתאריך 22-23.4.18 יצאנו בשני אוטובוסים, גמלאי איפ"א חדרה- זיכרון יעקב לטיול לירושלים וסביבתה.

ביומיים אלה ביקרנו בבה"ס לשוטרים בבית שמש ובאלפי מנשה , שם צפינו על כל אזור המרכז והרשות הפלסטינית, 
נוף מרהיב ביופיו.

סיירנו בעיר דוד וצעדנו בנקבת השילוח, בתעלה הכנענית ובכותל התפללנו.

לקינוח ביקרנו במערת הנטיפים, מקום מקסים ביופיו.

בכל האתרים בהם היינו הייתה הדרכה ע"י מדריכים מוסמכים שהרחיבו את הידע של החברים, והפליא בהם החבר 
בפנינו.                                 שהפגין  בידע  לוי  שרגא 
וחבר  לשעבר  עמית  הינו  אגב  )דרך 

איפ"א(.

אלה  לכל  נתונה  תודתי  אלה,  כל  על 
שעזרו וסייעו במלאכה להצלחת הטיול 

עם כל המשתמע.

אילוז,  דוד  מר  איפ"א  למנכ"ל  תודה 
לרכז הנוגע, למרכזת הענף הגברת טלי 

מאור ולכל המנגנון.

תודה מיוחדת לחברי לצוות, סגני פנחס 
אשר  הגברת  הסניף  ומזכירת  טוב  שם 
הטיול  ימי  לכל  בידי  סייעו  אשר  סמדר 

להצלחתו.
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מועדון גימלאי איפ"א מלמ"ש
יוסי דוידוביץ', יו"ר סניף איפ"א גמלאי מלמ"ש

מועדון גמלאי איפ"א מלמ"ש, הוקם לאחר העברת בית הספר הארצי לשוטרים משפרעם לבית שמש , המועדון הוקם על 
בסיס גמלאי מלמ"ש, כאשר המטרה היא המשך הרעות בין חברי המועדון שעבדו בצוותא שנים רבות והפכו למשפחה 
אחד גדולה.  המועדון מקיים מרכז פעילות במטה מרחב גליל )מלמ"ש לשעבר(.  פעילות המועדון כוללת, התנדבות – 
המועדון מפעיל יחידת מתנדבים שפועלים עפ"י דרישת את"ל מטא"ר, טיולים בארץ ובחו"ל, פעילות חברתית ענפה, 
ערבי גיבוש והרצאות בנושאים מגוונים שעל הפרק.  פרויקט הדגל של המועדון לשנת 2018 הוא צעידה בשביל ישראל 

וביקורי באתרי מסורת. נכון לחודש מאי 2018 המועדון קיים כ- 55 פעילויות לטובת גמלאי המועדון.  
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מועדון גימלאי איפ"א מלמ"ש
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טיול ליער השחור ועמק הריין
סוריאנו שמואל

מיוחד,  לטיול  הארץ  מכל  איפ"א  חברי   40 נפגשנו 
אחד.   לכל  ומתאים  ומדויק  חלומי  היה  שפשוט 
בעיירות  לבקר  והתחלנו  שעות   12 טיילנו  יום  בכל 
עתיק  יהודי  כנסת  בבית  ביקרנו  וורמס.  היידלברג 
מתקופת רש"י.  התפללנו מנחה ומשם נסענו לביקור 
הכתב  את  לראות  מצמרר   . העתיק  הקברות  בבית 
כמעט  המקום  השנייה  העולם  שבמלחמת  היהודי 
הרומנטית  בדרך  נסענו  השני  ביום  נפגע.   שלא 
עמק  השלישי  ביום  המיין.  ונהר  רוטנברג  וירצבורג 
לורליי קובלנץ. ביקרנו בעיירה בכאראך. טיול בכיכר 
טיילנו  בפרנקפורט.   בבירה  וטיול  והדואר  השוק 
בערב לאורך המדרחוב השוקק חיים ושופיניג.   ביום 
500 ואגם מומלזה ופרייבורג.  הרביעי נסענו דרך ה- 
ביקור בעיירה באדן באדן.  ביום החמישי, חבל אלזס 
הצרפתי.  החלק  שזה  היין,  ודרך  קולמר  שטרסבורג 
פשוט מדהים ויפה ועצירה בהפתעה בעיירה כפרית 

השישי,  ביום  מהאגדות.   יצאה  כאילו  נראית  קטנה 
ביערות.  מוקף  הכול  לשייט,  יצאנו  טיטזה  אגם 
הקוקיה  שעוני  בירת  לטריברג,  המשכנו  מכן  לאחר 
סבוך.   יער  בתוך  הטריברג  למפלי  המשכנו  ומשם 
בערב עשינו טיול בבאזל וביקרנו בעיירה במרפסת 

המפורסמת של הרצל .

ביום השביעי ביקור במפלי הריין שבמחוז שפהאוזן 
שבשוויץ. מקום מדהים ויפה ומשם המשכנו לציריך 
עד סוף היום וחזרה הביתה. ביקרנו בארצות גרמניה 
פרנקפורט  לילות   3 כוכבים   2 טיול  וצרפת  שוויץ 

גרמניה ו-3 לילות בבאזל שוויץ. 
המדריך המקסים יורם סבו הנעים לנו את הטיול.
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טיול מאורגן של איפ"א למקדוניה 7-13/6/18  
אהרון באן, יו"ר סניף איפ"א גימלאי כרמיאל

אני שמח שבחרתי את הטיול למקדוניה ארץ מעניינת ומאירת פנים. נסענו 32 חברי סניף גמלאי כרמיאל ועוד 3 זוגות 
מירושלים וזוג מחיפה.

במפלי  ביקרנו  בסלוניקי  נחיתה  לאחר  בכרמיאל.  טורס"  מ"אשת  ויטליס  פיליפ  המדריך  עם  היכרות  פגישת  נערכה 
אדסה Edessa המדהימים ובערב הגענו למלוננו הקבוע מלון "דרים" על שפת אגם אוכריד. מהמלון נסענו כל יום לטיול 
לעיירות וכפרים משולבים בין יערות ואגמים עם נופים בתוליים. מקדוניה משופעת מים ואגמים דבר שאפשר לנו לשוט 

בהם 3 פעמים.

 שפע הירוק והנופים סחררו אותנו לטובה. ביקרנו בין היתר במוזיאון השואה בסקופיה הבירה, מוזיאון מושקע ברמה 
גבוהה. לציין שכל יהודי מקדוניה נשלחו למחנה טרבלינקה ולא שרד אף אחד. 

בעיר ביטולה ביקרנו בבית הקברות היהודי שבשיפוץ לאחר שהנאצים שברו את המצבות ופיזרו את תוכנם לכל עבר. 
כאן קיימנו טקס זיכרון ובסיומו שרנו את התקווה.. מרגש. חזרנו דרך סלוניקי ביוון בה לאחר סיור פנורמי בילינו בטברנה, 
דבר שלא היה בתוכנית אך בא בזמן לסיום חוויה מדהימה של הטיול כולו. ברצוני לציין שחווית הטיול לא הייתה יוצאת 
לפועל ללא המדריך המקצועי ביותר שפגשתי מר פיליפ ויטליס מ"אשת טורס" שעליו ארחיב בנפרד. רב תודות מגיע 

למנכ"ל איפ"א דוד אילוז ולליילה מזכירת רכז הנסיעות שסייעו רבות בהכנת הטיול למקדוניה.
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טיול לבאקו סניף איפ"א גמלאיות  גוש דן 
אתי יוחנן, יו"ר סניף איפ"א גמלאיות גוש דן 

יצאנו לטיול הראשון מטעם איפ"א, לבאקו,  "ארץ האש 
 - הנצחית". יצאנו קבוצת גמלאיות וגמלאים מגוש דן 
42 איש.  הקבוצה יצאה  סניף איפ"א, הקבוצה מנתה 
בין התאריכים 4-8/6/2108  לעיר הבירה של אזרבייג'ן 
" באקו" עם המדריך עודד אביטל מטעם חברת "כרמל 

תיירות".  

הטיול אורגן למופת, נהננו ממראות העיר המתחדשת   
רחבות  שדרות  שחקים,  גורדי  הלהבה,  ממגדלי 

ומצוחצחות, העיר נקייה להפליא. 

ביקרנו בעיר העתיקה, בסמטאות המצוירות, במוזיאון 
בבאקו  האש"  ב"מקדש  בעולם,  הגדול  השטיחים 
החדשה , בבית הכנסת היהודי, במוזיאון  ע"ש הנשיא  

היידר אלייאב,   סיירנו בשוק הססגוני והגדול. 

במסעדה  ערב  מארוחת  נהננו  לסיום,  
אותנטית, ממטעמים מהמטבח האזארי 
הרכב  של  וצלילים  מריקודים  ונהננו 

מוסיקלי אותנטי. 

החוויה הייתה עצומה לכל חברי הקבוצה, 
תודה  לאיפ"א על הסיוע והארגון, תודה 
למדריך עודד אביטל שעשה את עבודתו 
נאמנה.  תודה מיוחדת לכל חברי הקבוצה 

שיחד הייתה לנו חוויה יוצאת דופן . 
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שי שנתי לחברי איפ"א מחוז ירושלים
איציק שמעיה, יו"ר סניף איפ"א מטה מחוז ירושלים

לאחר כשנתיים שחברי איפ"א ממחוז ירושלים לא קיבלו שי שנתי , חולק השנה, לכלל החברים במחוז, שי על פי בחירת 
יו"ר הסניפים השונים. יושבי הראש שהיו שותפים לבחירת השי היו, מרחב דוד , מרחב ציון ומרחב קדם וכן כ-245 חברי 

סניף איפ"א מטה מחוז ירושלים.

 השנה נעשה סדר וארגון ברשימות החברים במטה המחוז ובמחוז בכלל וכל חבר שוייך לסניף בו הוא נמצא וזאת בסיוע 
מנגנון איפ"א.

תודה מיוחדת למנכ"ל איפא מר דוד אילוז על הסיוע בקבלת סל הרווחה לטיולי יחידות לחברי איפא ממטה המחוז.

הופצו לחברי איפ"א רשימות ומקומות לטיולים מאורגנים ומסובסדים ע"י איפ"א ויש התעניינות רבה בטיולים.

 בעקבות חלוקת השי וחשיפת פעילות איפ"א,  מטרות הארגון ויתרונות החברות בו, יש התעניינות רבה ורצון להצטרף 
לאיפ"א.

יישר כוח לחברנו במנגנון איפ"א ובנשיאות, להמשך הסיוע לשוטרים ולגימלאים.

בצילום ק'  אח"מ מחוז ירושלים וקציני אח"מ ירושלים חברי איפ"א, מקבלים את השי הסניפי מיו"ר הסניף. 
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סיכום חצי שנתי - גימלאי איפ"א נגב
יפרח יוסף, יו"ר סניף איפ"א גימלאי נגב

סניף גימלאי איפ"א נגב, חגג השנה את הזכייה באליפות המדינה של הפועל באר שבע.
במקביל קיימנו סדרה של הרצאות, ההצגה "קנאביס" ביחד עם רכז התרבות אורי אסף, טיולים ופעילות חברתית.

ברצוני להודות לכל הפעילים והחברים שתרמו לקיום הפעילות.
ברצוני להודות גם לנשיאות איפ"א, מנגנון הארגון ומאחל לכולנו המשך עשייה פוריה עד לסוף השנה. 
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סיכום חצי שנתי - גימלאי איפ"א נגב
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יום עיון לגימלאי נצרת
יעקב פירסט, יו"ר סניף איפ"א גימלאי נצרת עלית

נצרת  גמלאי  איפ"א  בסניף 
לא  דואגים  אנחנו  עילית, 
גם  אלא  חברינו,  לרווחת  רק 
בנושאים  דעתם  להרחבת 

הקשורים לאיפ"א ובכלל.

בסניף  שקיימנו  עיון  ביום 
טאפש,  סמיח  דיב  את  הזמנו 
הגמלאים  הסניפים  רכז 
מה  את  להציג  בנשיאות 
ודעתו  היום  באיפ"א  שקורה 
הארגון  של  העתיד  לגבי 

החשוב הזה.

הלאומי  הביטוח  סניף  מנהל 
וציוותו הסבירו  בנצרת עילית 
זכויותיהם  על  לחברים 
ההסבר  הלאומי.  מהביטוח 

כלל שאלות ותשובות.

מאפשרים  זה,  מסוג  עיון  ימי 
חשובים  נושאים  הצגת 
ומעבר  גמלאים  המעניינים 
על  ולימוד  הרחבה  גם  לכך 
נושאים כלליים וחשובים, כמו 

שירותים וזכויות לגמלאים.

ההשתתפות הרבה באירועים 
חשוב  שזה  מעידים  זה  מסוג 

ומעניין. 

אחרים  לסניפים  גם  ממליץ 
לקיים ימי עיון מסוג זה.
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קוטפים ונהנים ברמת הגולן
נסר נסראלדין, ממונה על הגזברות

כרמל  אל  דלית  גמלאי  סניף   ,2018 לשנת  העבודה  תוכנית  במסגרת 
-עוספיא, בשיתוף יו"ר סניף גליל מר רג'א חיר, גזבר עמותת הכומתות של 

מג"ב מר אבי, ערכנו יום כיף ברמת הגולן.

היום כלל קטיף דובדבנים וביקור בברכת רם, ביקור בקבר הנביא אליעסורי.

אלטוס  במסעדת  צהריים  ארוחת 
ופארק  במוזיאון  ביקור  בקצרין. 

בקצרין.

חברים   66 הכיף  ביום  השתתפו 
ובנות זוגם.

התוכנית  פי  על  עבר  היום 
רצון  לשביעות  הראויה  ברמה 

המשתתפים היה כיף ממש. 

איפ"א,  למנגנון  להודות  ברצוני 
עמותת  גזבר  גליל,  סניף  יו"ר 
הסניף  ויו"ר  מג"ב,  של  הכומתות 
העזרה  על  אמבדא,  והבה  מר 

והסיוע להצלחת יום הכיף.
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טיול מועדון גמלאי המשטרה ושב״ס בית שאן 
אבי תורג'מן, יו"ר סניף איפ"א גימלאי בית שאן

סניף איפ"א גמלאי בית שאן יצא לטייל באזור ירושלים. הטיול היה במסגרת 70 שנה למדינה וכלל ביקור במוזיאון לטרון, 
מוזיאון המשטרה, הכותל ובמוזיאון גבעת התחמושת וזאת במסגרת לימוד על מלחמת ששת הימים.

הוקרה והערכה למען הקהילה
נסר נסראלדין, ממונה על הגזברות

אל  דלית  בישוב  העירוני  השיטור  פתיחת  במסגרת 
גלעד  השר  במעמד   22.5.18 בתאריך  שנערך  כרמל, 
ארדן, המפכ"ל רוני אלשייך, מפקד מחוז חוף, נכבדי 
של  חוף  ממחוז  ושוטרים  קצינים  והעדה,  הישוב 

המשטרה. 

הציבור  למען  פעילותי  על  הוקרה  מגן  לי  הוענק 
שב"ס  המשטרה,  גמלאי  למען  ותרומתי  והקהילה 
ופעילות באירגון השוטרים איפ"א ע"י ראש המועצה 

מר רפיק חלבי.
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קיץ 2018 באתר ההטבות
פעילות מסובסדת מתקציב תרבות

בין התאריכים:  31/8/18 - 1/7/18

www.ipa-israel.org.il פרטים נוספים ורכישה, כנסו לאתר ההטבות דרך אתר איפ"א
חשוב ביותר!  הזמנת הכרטיסים, הינה ליחידים בלבד ולא לקבוצות.  ההזמנה מתבצעת דרך אתר ההטבות בלבד!

 נשיאות איפ"א ישראל מאחלת לכם קיץ מהנה.



כתובתינו:

איפ"א ישראל

ארגון השוטרים הבינלאומי

רח' שארית ישראל  37, יפו  2268165

ת.ד. 8446 תל- אביב 6108302

טל' רב קווי:  03-6833174

פקס: 03-6833442

info@ipa-israel.org.il
www.ipa-israel.org.il
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