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האפליקציה של איפ"א ישראל
הכל בטאצ' אחד

ניתן להכנס ל-App Store או ל-Google Play ולהתקין את  האפליקציה ישירות מהנייד

חשוב מאוד שכל חבר איפ"א יוריד את האפליקציה

באפליקציה החדשה תוכלו לקבל עדכונים בזמן אמת לגבי: פעילויות, מבצעים, 
הצעות, טיולים, כנסים אירועים  ועוד נושאים רבים 
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דבר העורך
מאת: עו"ד חיים שמולביץ' תג"ד )גימ'(

חברי וחברות איפ"א היקרים,

נושא מרכזי על סדר יומנו הינו המאבק לקבלת תוספת 
אי בטחון תעסוקתי.

להצלחת המאבק בוצע לראשונה שילוב כוחות של כל 
הארגונים המייצגים את השוטרים, הסוהרים והגמלאים: 
הסוהרים,  קרנות  איפ"א,  והסוהרים,  השוטרים  נשות 

איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס וקרנות השוטרים.

הוקם פורום ראשי הארגונים להובלת ותיאום הפעילות 
המשפטיים  הלגיטימיים  האמצעים  בכל  זה  בתחום 

והציבוריים וכן על מנת לספק לחברים מידע אמין. 

עדכון בשם מטה המאבק בבטאון זה.

עם תום השנה האזרחית מתפרסמים בבטאון גם סיכומי 
העשייה בתחומי הפעילות השונים של איפ"א, פעילות 
לתכנית  בהתאם  פעולה  וכיווני  יעדים  עפ"י  המבוצעת 

האסטרטגית שאושרה.

הצטרף  אלה  ובימים  תאוצה  תופס  הגיוס  פרוייקט 
לארגון כחבר גם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דוד אלשייך.

ברכות לכל המתגייסים החדשים.

מפכ"ל המשטרה השתתף בישיבה עם נשיאות איפ"א, 
עיקרי  בפניו  והוצגו  הנשיאות  חברי  עם  היכרות  ערך 
הפעילות. המפכ"ל הביע התרשמותו מהעשייה המרובה.

כן  גם  הינו  לחו"ל  הנסיעות  תחום 
תחום בו נחלנו הצלחה רבה עם אלפי 
לחו"ל,  שנה  מידי  היוצאים  חברים 
ודיווח  זה  בעניין  פרטים  בבטאון 

מהמשתתפים בנסיעות השונות.

אחד  הינו  ישראל  איפ"א  סניף 
הסניפים המובילים בעשייה באיפ"א 
בארגון  חשוב  למעמד  זוכים  ואנו 

העולמי.

חברת הנשיאות גל שרון מכהנת כסגנית הנשיא העולמי 
ויו"ר הוועדה החשובה בארגון ואנו מאחלים לה המשך 

הצלחה.

בבטאון כתבות על הפעילות הבינלאומית, קשרי החוץ 
ואירוח חברים מחו"ל.

דגש ניתן גם לפיתוח סניפי הסדירים והגמלאים באיפ"א. 
העשייה בתחום זה מוצאת ביטוי בבטאון.

בבטאון גם דיווחים על פעילות התרבות הענפה, פעילות 
הרווחה ועוד.

וזהו המקום להודות  על הפעילות מנצח מנגנון איפ"א 
למנכ"ל ולכל צוות המנגנון על העשייה הרבה.

תקשורת  אמצעי  של  רחב  ממגוון  אחד  הינו  זה  בטאון 
אינטרנט  אתר  והכוללים  החברים  לרשות  העומדים 
פייסבוק הפתוח לכלל  בינלאומיים, דף  שזכה בפרסים 
החברים, מגזין וידאו המופק ע"י צוות התיעוד של איפ"א, 
האפליקציה  וכמובן  ווטסאפ  וקבוצות  אלקטרוני,  מגזין 
מידע  דחיפת  המאפשרת  הסמארטפונים  סוגי  לכל 

באופן יזום לחברי הארגון.

ליהנות,  לחברים  מאפשרת  התקשורת  אמצעי  זמינות 
והטיולים  האירועים  ההטבות,  ממגוון  אמת,  ובזמן 

המוצעים לחברי הארגון.
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מטה המאבק-עדכונים
מאת: עו"ד חיים שמולביץ' תג"ד )גימ'(

למימוש  והציבורי  המשפטי  המאבק  של  בעיצומו  אנו 
אי  תוספת  בעניין  לעבודה  האזורי  הדין  בבית  הזכיה 

הבטחון התעסוקתי.

לכשיינתן,  הדין  פסק  את  לכבד  שניתנו  הבטחות  חרף 
פעל משרד האוצר להגשת ערעור על פסק הדין לבית 
הקץ  את  לדחות  מנת  על  וזאת  לעבודה  הארצי  הדין 
ולייצר המשך סחבת שתמנע את תשלום התוספת לה 

אנו זכאים מזה למעלה מעשור שנים.

הדיון בערעור המדינה נקבע ליום 25.04.2018. אנו הגשנו 
את הסיכומים הנדרשים מטעמנו.

להגשת  חודש  של  ארכה  וקיבלה  ביקשה  המדינה 
הסיכומים בתירוץ מטעה וכוזב כאילו יש כוונה למצוא 
בראשות  צוות  באמצעות  התוספת  לתשלום  פתרון 

מנכ"ל משרד רוה"מ.

אלא שהצוות שאמור היה, כביכול, לדון במציאת הפתרון 
המשטרה  נציגי  עם  קצרה  פגישה  זולת  דבר  עשה  לא 
והשב"ס ולאחר מכן הפניה לפגישה נוספת עם הממונה 

על השכר ויועמ"ש משרד האוצר.

של  כהטעיה  התבררה  הצער,  למרבה  זו,  פגישה  גם 
האוצר שכן למרבה התדהמה במקום להציע פתרונות 
השכר  על  הממונה  ניסה  התוספת,  תשלום  לתחילת 
התוספת  על  להתעקש  צורך  אין  בכלל  מדוע  לשכנע 
השוטרים  שכר  הצמדת  את  לבטל  לשכנע  ניסה  ואף 

והסוהרים לשכר משרתי הקבע. 

גלעד  ח"כ  לבט"פ  השר  הוציא  ישיבה  אותה  בעקבות 
ארדן מכתב נחרץ לשר האוצר ובו שב להבהיר כי מנגנון 
ההצמדה היחידי לשכר השוטרים והסוהרים היה וימשיך 

להיות ההצמדה לשכר משרתי הקבע. 

להתעשת  האוצר  בשר  לבט"פ  השר  הפציר  בנוסף 
ולהפסיק את העוול שנגרם לשוטרים ולסוהרים.

 .2019 לשנת  כולל  המדינה  תקציב  אושר  אלה  בימים 
בשקל  ולו  הממשלה  תקצבה  לא  מפתיע,  לא  באופן 
אחד, עלויות כלשהן הנוגעות לתשלום תוספת אי בטחון 
תעסוקתי, ואנו נמצאים כעת במצב שבו עלינו להמשיך 
במאבק בכל האמצעים הלגיטימיים, הן המשפטיים והן 

הציבוריים.

יש להחריף המאבק כנגד הפקידות הבכירה של משרד 
לפגוע  כדי  ידה  שלעיל  ככל  לעשות  הממשיכה  האוצר 
בשוטרים, בסוהרים ובגמלאים, וממשיכה לסכל באופן 
בלתי חוקי את החלטת הממשלה ש/33 שהייתה ונותרה 

העוגן היחידי לשיפורים בשכר השוטרים והסוהרים. 

דוד  ח"כ  ע"י  פרטית  חוק  הצעת  מוגשת  אלה  בימים 
את  בחקיקה  לעגן  נוספים  ח"כים  בשיתוף  אמסלם 

תשלום התוספת לשוטרים, לסוהרים ולגמלאים.

בדיון בנושא זה בוועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ 
דוד אמסלם קראה הוועדה למשרד האוצר להפסיק את 
הסחבת בתשלום תוספת אי הקביעות ולתקן את העוול 

המתמשך הנגרם לשוטרים, לסוהרים ולגמלאים.

במטה המאבק שותפים ארגון נשות השוטרים והסוהרים, 
איפ"א, קרנות הסוהרים, איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס 

וקרנות השוטרים.
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דבר הנשיא
יעקב טרנר, נשיא איפ"א

חברי איפ"א יקרים, אנחנו מסכמים שלוש שנות פעילות 
בחירות  יערכו  הבא  בשנה  כאשר  הנוכחית,  בקדנציה 

לנשיאות ולסניפים.

הקדנציה הנוכחית הייתה ייחודית בכך שקבענו לעצמנו 
צורך  אין  ברורים.  פעולה  וכיווני  אסטרטגית  תוכנית 
אסטרטגיה  בקביעת  התועלת  לגבי  במילים  להכביר 
ברורים  ליעדים  הצמודה  עבודה  ותוכנית  טווח  ארוכת 

ובחינים.
יעדים,  קובעים  וכאשר  מאחר  סכנה,  גם  כמובן  יש 
הנושאים  את  גם  כמו  ההישגים,  את  לבחון  יחסית,  קל 

שטופלו חלקית, או בכלל לא. 
יעדים  בקביעת  הסיכון  את  לקחת  ששווה  בדעה  אני 
לא  אנחנו  החברים.  למבחן  לעמוד  של  האתגר  ואת 
על  בנוי  איפ"א  של  האירגוני  המבנה  כל  פוליטיקאים, 
מתנדבים שלקחו על עצמם משימה לא פשוטה, לעבוד 
הבחירות  למבחן.  ולעמוד  להימדד  ואף  חבריהם  למען 

באיפ"א ישראל הן יוצאות דופן. 

בה  כלליות  בחירות  המבצעת  בעולם  מדינה  אף  אין 
שותפים כל החברים. לא סתם שותפים, אלא שופטים, 
בוחנים את תרומת חברי הנשיאות, יושבי ראש הסניפים. 
בישראל כל חבר איפ"א הוא שופט, יש לו את הסמכות 

לבחון, לבדוק וגם להצביע בהתאם לשיקול דעתו. את מי 
הוא רוצה לראות בנשיאות, בסניפים.

שיפוט על בסיס מה? אז זהו , שבקדנציה הזאת יש בסיס 
לשיפוט, יש יעדים מדידים, יש אסטרטגיה וכיווני פעולה 

ברי בחינה.

יכול  השורה  מן  איפ"א  חבר  איך 
לשפוט את העשייה ברמת הנשיאות 
או הסניפים. כל המידע פתוח ושקוף 
לידיעת כל החברים. בגיליון זה אנחנו 
מפרסמים סיכומי שנה של הנשיאות 
והסניפים, יש גם את כיווני הפעולה. 
לא שנה, אלא שלושת ריבעי קדנציה. 

מספיק זמן כדי לבחון את העשייה.
בארגון  פשוטה  לא  שאלה  להשפיע?  יכולים  אתם  איך 
כולנו  סניפים.   100 ומעל  חברים   23,000 בן  התנדבותי 
מכירים את עניין היועצים, יש בקרבנו חברים רבים שיש 

להם ביקורת, עצות למכביר וגם שאלות. 

אי  על  למאבק  שותפים  כולנו  כאשר  עכשיו  במיוחד 
הקביעות ותוספות השכר שמגיעות כדין לכל השוטרים, 
סוהרים וגמלאים.  כל הארגונים היציגים של השוטרים, 

סוהרים וגמלאים חברו יחד למטה מאבק משותף.

השוטרים  נשות  ארגון  סוהרים,  קרנות  שוטרים,  קרנות 
הארגונים  אלו  ואיפ"א.  הגמלאים  איגוד  והסוהרים, 
הרשמיים, הייצוגיים והנבחרים של כולנו. כל ארגון פועל 
ויעדים  משפטי  יעוץ  פיקוח,  תחת  עקרונותיו,  פי  על 

ברורים. 
בבית  אלא  ובכיכרות,  ברחובות  תיפול  לא  ההכרעה 
המשפט ובכנסת. את המאבק המשפטי אנחנו מנהלים 
פעולה  בשיתוף  הארגונים  כל  מתואמת,  ובצורה  ביחד 

מלא. 
יש חברים השואלים, מי שמכם? מי בחר בכם לנהל את 
המאבק? התשובה פשוטה, אתם, כל שוטר, סוהר, גמלאי 
השותף לארגונים הגדולים הללו. אין לשוטרים, סוהרים 

וגמלאים ארגון חליפי המייצג אותם. 

עם  ביחד  הפועל  היחיד  הוא  המשותף  המאבק  מטה 
משטרת ישראל, נציבות שב"ס ואיגוד הגמלאים, המייצג 

את כל הגמלאים.

הארגונים  כל  הראשונה,  בפעם  ניצחנו.  כבר  למעשה, 
פועלים  וגמלאים  סוהרים  בשוטרים,  בתמיכה  הפועלים 

ביחד, למען מטרה משותפת. 

ממשיכים  מאוד,  פשוט  קדימה?  ממשיכים  איך  אז 
ביותר,  הגדול  הארגון  איפ"א  באחדותנו.  כוחנו  ביחד, 
הקשרים  את  לחזק  ימשיך  החברים,  את  לשרת  ימשיך 
במיוחד  הסניפים,  את  לקדם  ימשיך  הבינלאומיים, 
הסדירים. כל פעולה תהיה שקופה, ברת בחינה, פתוחה 
לכל החברים. אין באיפ"א נסיעות חינם, כולם משלמים, 
כולל חברי הנשיאות וכל בעלי התפקידים, אין מקורבים 
זכויות  וכולנו נהנים מאותן  ואין בעלי עניין, כולנו שווים 

שמקנה תעודת חבר איפ"א.
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מקום איפ"א ישראל בעולם
עו"ד גל שרון סגנית נשיא עולמי 

וסגנית נשיא איפ"א ישראל

החשיפה לפעילות איפ"א בעולם, לנעשה ב-65 סניפים 
את  לראות  לי  מאפשרת  העולמית,  בנשיאות  בעולם, 

הדברים בראיה רחבה והשוואתית.

בין  אישיים  מאבקים  שונים,  בסניפים  לראות  מטריד 
משפט,  לבתי  פניות  מודחים,  נשיאים  נשיאות,  חברי 
שוטרים  כארגון  איפ"א  גדולים.  בסניפים  דווקא  ולאו 
בינלאומי, שבבסיסו חברות בין שוטרים בעולם היה צריך 
להתנהל בחברות, בשיתוף פעולה. מרבית סניפי איפ"א 
הם עמותות הפועלות ללא כוונות רווח, מרבית הפעילים 
הם מתנדבים. יש איסור מוחלט לנצל את איפ"א לצרכים 
בעל  או  ספונסר,  חבר,  לתועלת  וכלכליים  מסחריים 

תפקיד במשטרה. 

בקונגרס העולמי האחרון שהיה בבולגריה, עלתה סוגיה 
הסניפים  מרבית  כל  באיפ"א  כבוד"  "חברי  של  מטרידה 
שהשתתפו בדיון, כולל ישראל, הביעו התנגדות נחרצת, 
ראשית כי במדינות רבות, זה תהליך שמוביל לשחיתות, 
נגד  יש מדינות רבות בהן יש סייגים משפטיים נחרצים 
כל מפעל ה"ידידים" המסייעים לאיפ"א ודרכה למשטרה. 

יש מדינות בהן זה חלק משיטה מקובלת.

פועל  בעולם,  סניפים  להרבה  בדומה  ישראל,  איפ"א 
דמי  על  מבוסס  הסניף  תקציב  כאשר  עצמאית  בצורה 
לחברים  הניתנים  והשירותים  ההטבות  כל  בלבד.  חבר 
סיוע  כל  ללא  הארגון,  של  התקציב  מבסיס  מתוקצבים 

חיצוני. 

אנחנו מנצלים את יתרון הגודל בניהול מו"ם מול חברות 
אנחנו  אטרקטיביים.  מחירים  להשיג  ויכולים  מסחריות 
טובים  תנאים  להשיג  כדי  השוטרים  קרנות  עם  בדיונים 
השי  בכרטיס  כולל  פעולה,  שיתוף  באמצעות  יותר,  אף 

החכם.

"העשיר  לסניף  נחשב  ישראל  סניף  הזאת,  מהבחינה 
בעולם", בגלל אופן ניהול התקציב ועובדת היותו מרכזי.

הוועדה הגדולה  אני עומדת בראש  בנשיאות העולמית, 
יש  הזאת  לוועדה  החברתית-תרבותית.  הוועדה  ביותר, 
פרסמנו  השנה  בעולם.  איפ"א  חבר  בכל  כמעט  נגיעה 
לראשונה את ספר האירוח של איפ"א. ספר הכולל את 
אפשרויות האירוח לחברי איפ"א, בתי איפ"א, בתי מלון 
מלונות  של  רשתות  אירוח,  מתקני  גדולות,  הנחות  עם 
בכל  וגם  העולמי  האינטרנט  באתר  נמצא  הספר  ועוד. 

אתרי איפ"א בעולם, כולל ישראל. 

בקלות  להגיע  מאפשר  הספר 
לרשימה ארוכה של אפשרויות אירוח, 
להזמנה  החשובים  הפרטים  כל  דרך 

ולהסתייעות בסניף המקומי. 

בתי  של  רשת  יש  בישראל  לנו  גם 
מלון בתל אביב, בירושלים וגם באילת 
ומתן  משא  לנהל  ממשיכים  ואנחנו 

מול מלונות נוספים.

של  ראשונה  שוטרים  אולימפיאדת  תתקיים  השנה 
איפ"א בליסבון פורטוגל. פרוייקט גדול שאנחנו עובדים 
מפרסמים  אנחנו  הפרטים  את  שנים.  מספר  כבר  עליו 
ובעולם.  בישראל  איפ"א  של  התקשורת  אמצעי  בכל 
המשחקים יערכו 13-18.5.18 ולראשונה כל המשתתפים 

יהיו חברי איפ"א מכל העולם. 

תחרות  למצטייני  הפרסים  את  חילקנו  שעבר  בחודש 
היה  ישראל  לסניף  איפ"א.  של  הבינלאומי  הצילום 
מקום של כבוד, כאשר  בשלושת המקומות הראשונים 
בקטגוריה המשטרתית, זכו חברי איפ"א מישראל, כך גם 
לגבי המקום הראשון בצילום כללי. היו גם זכיות בציונים 
היו  המצטיינים  בתערוכת  מהצילומים  ורבים  לשבח 

מישראל.

את התחרות ניהל חבר הוועדה מקפריסין, בשיתוף איגוד 
הצלמים המקצועיים, שאף שפטו בתחרות.

ספורט,  נסיעות,  האירוח,  בתחום  גם  עוסקת  הוועדה 
צעירים  שוטרים  גיוס  תרבותית,  ופעילות  פולקלור 

לאיפ"א ועוד נושאים רבים ומגוונים .

בעולם,  מהמשטרות  בהרבה  שונה  ישראל,  משטרת 
כפי שגם מדינת ישראל שונה. אנחנו מדינה קטנה עם 
משטרה לאומית אחת וקטנה וסניף איפ"א גדול ומרכזי 

עם שיא בינלאומי בכמות הסניפים.

היתרון בסניף לאומי מרכזי שהוא מאפשר ניהול מקצועי, 
מסודר עם עבודת מטה אחודה וקיום קשר הדוק עם כל 
נשיאות  ישיבת  לקיים  ניתן  בהן  מדינות  יש  הסניפים. 
בין  הגדולים  המרחקים  בגלל  בשנה,  פעם  רק  לאומית, 
לסניפים  יותר  גדולה  עצמאות  יש  שם  ולכן  המחוזות 

המקומיים.

להודות  רוצה  אני  ופעילה,  ברוכה  עבודה  שנת  בתום 
לחברי  בסניפים,  התפקידים  בעלי  לכל  איפ"א,  למנגנון 
וקידם את איפ"א בשנה  ולכל מי שעזר, תמך  בנשיאות 
החולפת. מאחלת לכולנו שעת עבודה מוצלחת גם בשנה 

הבאה.
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חבר חדש באיפ"א
דר' ערן ישראל, מזכ"ל

ואחראי על קשרי החוץ
 

השוטרים  לארגון  הצטרף   1 מס'  השוטר 
להצטרף  "רציתי  ישראל.  סניף  הבינלאומי 
דברי  חבר"  להיות  רוצה  ואני  חברים  כולם  כי 
המפכ"ל רב ניצב רוני אלשיך, בביקור בנשיאות 
איפ"א ובשיחה עם חברי הנשיאות. ענת ביבר, 
הגיוס,  לתחום  והאחראית  הנשיאות  חברת 
יעד  איפ"א  לשורות  המפכ"ל  בצרוף  ראתה 
והמפכ"ל  בנחישות  פעלה  והיא  וייחודי  חשוב 
פעולה  שיתוף  הבטיח  אלא  הצטרף,  רק  לא 

וסיוע הדדי ככל שיידרש.

הוא  הנשיאות  חברי  עם  ובפגישה  בביקור 
קיבל הסבר על איפ"א, נפגש עם נשיא איפ"א 
יעקב טרנר, מפכ"ל גם כן, קיבל הסבר מסגנית 
פעילות  על  איפ"א  וממזכ"ל  העולמי  הנשיא 

איפ"א בישראל ובעולם.
ועוצמת  הפעילות  מהיקף  התרשם  המפכ"ל 
הסניף הישראלי בעולם, מרמת חברי הנשיאות, 
בארגון  הגלום  והפוטנציאל  הרבה  מהעשייה 

והחברות בו.
איפ"א  חברי  למען  הפעילות  למפכ"ל  הוצגה 
ההצלחות  הרבים,  העשייה  תחומי  ישראל, 

בעולם והקשרים עם סניפים בעולם.
את  המפכ"ל  קיבל  החגיגי  המפגש  במעמד 

תעודת חבר איפ"א לשנת 2018.
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מנגנון איפ"א
פייבל לבון, אחראי על המנגנון

ישראל  איפ"א  של  השדרה  עמוד  הינו  איפ"א  מנגנון 
ובמסגרת תפקידיו מבצע את החלטות הנשיאות ומוציא 
לפועל את כל הפעילויות באמצעות צוות מנגנון מקצועי 

ומסור בראשות מנכ"ל איפ"א אילוז דוד .

מגוון  של  לפועל  בהוצאה  מטפל  תפקידו  במסגרת 
פעילויות:

עידכון בנק מיילים, עדכוני כתובות והעברת מידע של כלל 
הסניפים  פעילויות  על  פליירים  הוצאת  כולל  הפעילות 

בתיאום עם יו"ר הסניפים.

 )SMS( ומסרונים  מיילים  מגזינים,  ביטאונים,  הוצאות 
לכלל החברים על אירועי תרבות, נסיעות ומידע שותף .

החלטות  את  לפועל  ומוציא  הוועדות  בכל  משתתף 
הוועדות.

בצורה  וטלפונים  מענה  כולל  לחברים  שירותים  מתן 
מהירה ומקצועית.

זימון ישיבות וועדות.

ניפוק ציוד ספורט על פי תכנית עבודה של רכז הספורט
קבוצות  וגיבוש  ההרשמה  טופסי  בכל  טיפול  נסיעות, 

לטיולים לחו"ל בתיאום רכז הנסיעות.

תרבות 
אתר  תחזוקת  העשייה  תחומי  בכל  והרשמה  פרסום 
למשפחות  תרבות  אטרקציות,  והוספת  ההטבות 

ולבודדים על פי  רכז התרבות

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

1700 כרטיסי איפ"א שאבדו לחברים.

שי סניפי
איפ"א נותן שירותים לוועדי הסניפים בהצעות לבחירות 
לכל חבר  מסגרת התקציבית שמגיעה  פי  על  סניפי  שי 
מידע  הכולל  לחברים  ישיר  בדיוור  פלייר  ומוציא  בסניף 
שוטף על הפעילויות הארציות וסוג השי ומאיזה תקציב 

מוענק השי. 

לצורך כך הפקנו השנה חוברת עם מגוון מוצרי שי בעלות 
בהשתתפות  מוזלים  במחירים   ₪  120 עד    ₪ מ50  של 

חברות שעוסקות בתחום זה .

פרויקט גיוס
גיוס, רולאפ, מטופלים  כל החומר הפרסומי כולל טפסי 
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
עם  פעולה  בשיתוף  המנגנון  צוות 
מטפל  בנשיאות  הנוגעים  הרכזים 
לכלל  והרשמה  שיווק  בפרסום 
באתר  והפרסומים  האירועים 
איפ"א. ובאמצעי פרסום אחרים כמו 
פקסים,  מיילים,  חברתיות,  רשתות 

אפליקציה.

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

תרבות.

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

עבודות יו"ר הסניף.

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

חברים מהסניפים לנופשונים וטיולים חד יומיים.

בנק תשורות: 
באיפ"א קיים בנק תשורות במחירי הקרן בתוספת עלויות 

דיוור הוצאות שוטפות.

עבודה  עושה  איפ"א  מנכ"ל  בראשות  המנגנון  צוות 
הסניפים  יו"ר  הנשיאות,  מצד  להערכה  שזוכה  מסורה 
מידע  לקבלת  איפ"א  למשרדי  שפונים  איפ"א  וחברי 
בסיוע  חשוב  גורם  הינו  איפ"א  מנגנון  צוות  ושירות. 
זו  עשייה  הסניפים  ולוועדי  בנשיאות  הרכזים  פעילויות 
תרמה לזכות את סניף איפ"א ישראל בהישגים מכובדים 
שזכו להערכה בכנס העולמי שהתקיים בספטמבר 2017 

ועל כך התקבלו תעודות הוקרה במגוון תחומים.

בחירות לנשיאות איפ"א ולוועדי הסניפים
ספטמבר -דצמבר 2018

מקיים  שהארגון  מורכב  פרויקט  הינו  הבחירות  פרויקט 
ורע  אח  לה  שאין  ייחודית,  בשיטה  שנים  ארבע  בכל 
אחד  לכל  שמאפשר  היחיד  הוא  ישראל  סניף  בעולם. 

מ-23,000 החברים להשתתף בבחירות.
מנגנון איפא מוביל את ההערכות הלוגיסטית ואת ניהול 
הבחירות ע"פ הנחיות יו"ר ועדת הבחירות וחברי הוועדה  
לאור רגישות העניין מידע מפורט ישלח בדיוור ישיר לכל 

חברי הארגון בנוסח שיוכן ע"י וועדת הבחירות.
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עדכונים - מנגנון איפ"א
דוד אילוז, מנכ"ל איפ"א

 

וועדות  עם  בתיאום  הפעילויות  לכל  שותף  המנגנון  צוות 
איפ"א וועדי הסניפים. תפקיד המנגנון לשפר ולשדרג את 

העשייה בעמותה לרווחת חברי איפ"א ובני משפחותיהם. 

החברים  מירב  להשתתפות  ניתנת  מיוחדת  לב  תשומת 
מאורגנים  טיולים  ספורט,  ימי  כגון:  שונים  במיזמים 
אתר  ארציים,  תרבות  אירועי  ובחו"ל,  בארץ  ונופשונים 
ופרויקט  יומיים,  חד  סיורים  נשפים,  האישה,  יום  הטבות, 

השי השנתי.  

הלכה  רעיונית  מתחדש  ולא  שמריו  על  הקופא  מנגנון 
למעשה, הינו מנגנון כושל.  מנגנון איפ"א בשנים האחרונות 
שינה את פני איפ"א מקצה לקצה.  שיטת העבודה והפיקוח 
באחריות מר פייבל לבון - האחראי על המנגנון הביא לכך 
פרטני  מקצועי,  באופן  מבוצעת  השוטפת  שהפעילות 
מקצועי,  ממוחשב  במערך  מגובה  הפעילות  וכל  ושוויוני 
המשאבים  חלוקת  של  מדויק  בפיקוח  רבות  המסייע  דבר 

והוצאתם.
 

כל חבר בעמותה יכול להרשות לעצמו רגעי גאווה על היותו 
חלק מארגון גדול ומיוחד הנקרא עמותת איפ"א.

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

חבר חדש ארנק FBI מרכזת הגיוס(

השנה,  ינואר  מחודש  החל   –  2018 איפ"א  חבר  תעודת 
התחלנו בחלוקת תעודות חבר איפ"א לשנת 2018.  חברים 
להעביר  מתבקשים  התעודה,  את  לקבל  המעוניינים 
פספורט במייל ואנו נשלח את התעודה בדיוור ישיר לביתם.  

איפ"א  למשרדי  ישירות  להגיע  היא  נוספת  אפשרות 
להנפקה מיידית.  חברים שברשותם תעודה משנה קודמת, 
פרטים  עם  המייל  דרך  או  טלפונית  בקשה  להעביר  יש 

אישיים ואנו נשלח את התעודה בהתאם.

בשנת 2017 הופקו 15,000 תעודות חבר על פי דרישה, בעיקר 
חברים שטסים לחו"ל.  ערך התעודה בחו"ל חשובה מאוד 
מהחברים  שהתקבלו  מכתבים  לאור  שנקלעים,  לחברים 
החברים  והיום  בחו"ל  להם  סייעה  התעודה  כמה  שציינו 

מקפידים לצאת לחו"ל עם התעודה לאור חשיבותה. 

תגובות מחברים ניתן לראות באתר איפ"א. 

נכללו  ובה  הסניפים  ליו"ר  סניפי  שי  חוברת  הפקנו  השנה 
כח הקנייה  ניצול  כדי  תוך  מוצרים במחירים אטרקטיביים 
של הארגון והתגובות שמתקבלות, חיוביות ומשביעות רצון 
החברים בסניפים.  המגמה תימשך בשנת 2018 תוך שימת 

דגש על מוצרים חדשים נוספים.

מכל  מבקשים  אנו   – פרטים  עדכון 
חברי איפ"א להעביר עדכונים ושינויים 
ביחידה,  שירות  המגורים,  בכתובת 
העברת  לצורך  וזאת   דוא”ל  טלפון, 

מידע שוטף, מגזינים ועוד.

מנת  על  חשובים  אלו  עדכונים 
שפעילות איפ”א תגיע לכלל החברים 

בכל אמצעי התקשורת הקיימים. 

שכתובתו  איפ"א  אתר  באמצעות:  לעשות  ניתן  עדכון  כל 
באמצעות  או  קשר",  "צור  תחת   www.ipa-israel.org.il

מיילinfo@ipa-israel.org.il  בציון שם מלא ומספר ת.ז.

אתר ההטבות

אתר ההטבות לתרבות הפנאי מאפשר לחבר כניסה למגוון 
אתרים  פארקים  אטרקציות,  מופעים,  הצגות,  של  גדול 

וכדומה.   

הלקוחות  לשירות  לפנות  יש  כרטיסים,  בנושא  פנייה  בכל 

בטלפון:  03-5270545 
שלוחה 3 ולאחר מכן שלוחה 1

אתר ההטבות 
כניסה דרך האתר של איפ"א

 www.ipa-israel.org.il 
לחיצה על כפתור "אתר ההטבות" – יפתח המסך הבא.

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

יש להתקשר ל:טלי מאיר טלפון: 03-6833174 שלוחה 4  
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עו"ד חיים שמולביץ, יו"ר ועדת תקשורת

דר' ערן ישראל, ס.  ומ"מ יו"ר ועדת תקשורת

נקבעו  הנוכחית  לקדנציה  האסטרטגי  התכנון  במסגרת 
ביותר  והחשוב  הראשון  התקשורת.  בתחום  יעדים  מספר 
האפליקציה  לאיפ"א.  אפליקציה  שלבים,  בשני  התבצע 
האינטרנט  לאתר  והתחברות  מידע  דחיפת  מאפשרת 

בנושאים חדשותיים, הודעות, מבצעים או כל נושא אחר.

החלק הראשון בפרויקט האפליקציה יצא לדרך בשנת 2016  
, כאשר האפליקציה אפשרה התחברות לאתר האינטרנט  
של איפ"א מכל סמרטפון. החלק השני התחיל לפני חודש 
ויסתיים עם קבלת ביטאון זה. אפליקציה פעילה המאפשרת 
עם  ומהיר  ישיר  קשר  על  לשמור  כדי  יזום,  מידע  דחיפת 
כל חבר איפ"א.  נפתחו שני מקומות לטיול בחודש הבא, 

למעוניינים, להתקשר מיד למזכירות ולהירשם. 

נא  בודדים  כרטיסים  נותרו  שבע,  בבאר  תרבות  אירוע 
ליצור קשר עם יוסי. לא עלינו, נפטר חברינו....ההלוויה מחר 
ב-12:00 בצהרים בבית העלמין...וכן הלאה והלאה, בדומה 

לארגונים מתקדמים בארץ ובעולם.

כאן  הסמרטפונים,  סוגי  לכל  האפליקציה  להורדת  הסבר 
בביטאון זה. חשוב שכל חבר איפ"א יוריד את האפליקציה 
ויתעדכן בנעשה בארגון, און-ליין, מהר, יעיל ושירותי.  את 
הרחבת אפשרויות התקשורת הצבנו במקום גבוהה ביעדי 
איפ"א בגלל שאי אפשר לקבל שירותים וליהנות מהטבות, 
אירועים, טיולים, בלי לקבל מידע. אחת הטענות הנפוצות 

איתי  היו  לא  שמעתי,  לא  ידעתי,  לא  היא:  החברים  בקרב 
בקשר, אין לי מושג מה קורה. האפליקציה תיתן מענה לכל 
הטענות הללו. מענה לא רק לפעולות שיוזמת המזכירות, 
ושאר  רכזים,  סניפים,  ראש  ליושבי  גם  אלא  הנשיאות,  או 

מבשרי בשורות טובות.

בצד החידושים שירחיבו משמעותית את אפשרויות הקשר 
עם חברים, אנו מקפידים לפרסם בכל רבעון מידעון מודפס 
המגיע לכל חבר איפ"א. את הביטאון מפיצים גם בדוא"ל, 
אבל מתוך הכרה שיש חברים שאינם שולטים ברזי המחשב 
מודפס,  הביטאון,  את  שולחים  אנו  האלקטרוני,  והדואר 

הביתה.  

גיליונות,  מאות  בדואר  חזרו  הקודם,  הביטאון  במשלוח 
להקפיד  מאוד  חשוב  שגויה.  כתובת  עקב  החזיר  שהדואר 
לעדכן את המזכירות בשינויי כתובת, אחרת אין אפשרות 

לתקשר, לשלוח חומר, תשורות ועוד.

 .17 מס'  איפ"א  של  הטלוויזיה  מגזין  את  צילמנו  החודש 
המגזינים הללו מופקים על ידי צוות התיעוד של איפ"א, 

עומד  הצוות  בראש  הארץ.  מכל  מתנדבים  על  המושתת 
יגאל ברגמן יו"ר סניף פ"ת ר' העין. צוות מופלא של חברי 
השתלמויות  מקיים  לערוך,  לצלם,  ביחד  שלמד  איפ"א 
כל  את  מלווה  זה  צוות  חברתיות.  והתכנסויות  מקצועיות 
פעילות איפ"א בארץ. החומרים בסטילס ובוידיאו מופיעים 
הטלוויזיה.  במגזין  וגם  איפ"א  של  התקשורת  אמצעי  בכל 
כל מגזין משודר בערוץ 98 בהוט ובייס 4 פעמים בכל חודש 
בשידורים חוזרים. המגזין מועלה גם בפייסבוק של איפ"א 
ישראל וגם ביוטיוב. אוסף השידורים משמש כארכיון פתוח 
המגזינים  כל  כתבה.  בכל  לצפות  המעוניין  חבר  לכל  וזמין 

נמצאים באתר האינטרנט של איפ"א.  
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אתר האינטרנט של איפ"א שנבנה מחדש בשנה שעברה, 
האינטרנט  אתרי  בתחרות  זהב  במדליית  בעקביות  זוכה 
ובשורה  בעולם  מהמתקדמים  אתר  בעולם.  איפ"א  של 
איפ"א. החיבור לאפליקציה החדשה,  הראשונה של אתרי 

יאפשר קשר מהיר, עדכני ואיכותי עם כל חבר. 

איפ"א,  חבר  לכל  פתוח  ישראל,  איפ"א  של  הפייסבוק  דף 
כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על כפתור ה"לייק" . הדף 
פתוח  הדף  ובעולם.  ישראל  באיפ"א  הנעשה  בכל  מעדכן 
לחברים  גם  אבל  חברים,  של  ותגובות  הערות  לשאלות, 
עשרות  של  רבתי  בהתקפה  זכינו  לאחרונה  מהעולם. 
תגובות מטורקיה על פוסט שפרסמנו בעברית לגבי תמיכה 
בהוראת  שנרדפים  הנשיאות  וחברי  טורקיה  באיפ"א 

ארדואן, נכלאים, מואשמים בבגידה וריגול. 

מעקב  שיש  כך  על  מעידות  מטורקיה  הנזעמות  התגובות 
קבוע של אנשי מקצוע אחר פרסומים הקשורים בטורקיה 
רשמיים  בדוברים  שמדובר  ברור  התגובות,  ומניתוח 
כי  זאת,  לזהות  מסובך  לא  שונות.  זהויות  תחת  המופיעים 
הפרסום היה בעברית והתגובות בטורקית. מרבית התגובות 
הן בסגנון זהה ונוסח המסגיר את העובדה שמדובר בניסוח 
שידעו  חשוב  לנו  טורקים.  מקצוע  אנשי  של  ורשמי  אחיד 
שאכפת לנו מהחברים בטורקיה ואנחנו לא מוכנים לעבור 
והאשמתם  כליאתם  איפ"א,  חברי  רדיפת  על  היום  לסדר 

באשמות שווא. 

יש לנו גם קבוצות ווטסאפ המיועדות לצוותים המקצועיים 
של הנשיאות, יושבי ראש סניפים ובעלי תפקידים. מרבית 
יכול לעבור גם באפליקציה החדשה, שתעמוד גם  המידע 

לרשות יושבי ראש הסניפים.  

כדי להפעיל נכון את כל אמצעי התקשורת הרבים והמגוונים 
העומדים לרשות איפ"א, חשוב שיתוף הפעולה של החברים 

ובעלי התפקידים. ראשית בהורדת האפליקציה של איפ"א 
נושא  ותגובות, כל  ושנית, בהעברה מסודרת של עדכונים 

בערוץ הרלוונטי.

מדובר  בשפע של תקשורת ואפשרויות, אבל בצד הרחבת 
העבודה  מרבית  ההוצאות.  את  צמצמנו  האפשרויות 
דף  ניהול  התיעוד,  צוות  מתנדבים,  באמצעות  מתבצעת 
הפייסבוק, עריכת הביטאון, עריכת מגזין הטלוויזיה, הטיפול 

באפליקציה, באתר האינטרנט. 

כאשר  איפ"א,  ומנגנון  מתנדבים  בשילוב  מתבצע  הכל 
ההוצאות היחידות הן על שירותים טכנולוגיים מתבקשים.

בתחום  העוסקים  המתנדבים  לכל  להודות  ברצוננו 
התקשורת, למנגנון איפ"א ולגופים הנותנים לנו שירותים.
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סיכום קשרי חוץ
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 

ואחראי על קשרי חוץ

הנתון המשמעותי ביותר בסיכום שנת 2017, איננו בכמות 
כנסים  לישראל,  שהגיעו  האורחים  כמות  לחו"ל,  היוצאים 
ועד הרבה נתונים מרשימים,  בינלאומיים, פעילות ספורט 

אלא אותם חברי איפ"א שנזקקו לסיוע חירום בחו"ל. 

טיול משפחות שהסתיים בשוד, אובדן דרכונים, שוד מחוץ 
למלון, מקרי כייסות ברכבת התחתית וברחוב, מקרי חירום 
תרומות  וארגון  סיוע  התעופה,  בשדה  תקלות  רפואיים, 
ועוד  בארה"ב  ישראלי  שוטר  של  לתינוק  רפואי  לטיפול 
צנעת  מטעמי  עליהם  מדווחים  לא  שאנחנו  רבים  מקרים 
לא  בישראל  איפ"א  חברי  בדבר,  הנוגעים  ומלבד  הפרט 
של  בישראל,  מיקרים  גם  יש  הללו.  הסיפורים  את  שמעו 
סיוע לשוטרים מחו"ל ובני משפחה שנזקקו לסיוע רפואי, 
משטרתי ואחר. זה אולי הביטוי הכי מדויק של מהות איפ"א, 

שוטרים  בין  חברות  ארגון 
בעולם.

שוטרים  ארגון  של  כוחו 
בינלאומי הוא בשיתוף הפעולה 
שיש  הגדול  בכוח  הבינלאומי, 
בעולם,  איפ"א  חבר  לתעודת 
לא התעודה, כמו ערך החברות 
בבסיס  שנמצאים  והשירות 

התעודה.

השנה סייענו לעשרות חברים, 
בחו"ל.  וקבוצות  משפחות 
קבוצה  באמצעות  ניתן  הסיוע 
בצוות  חברים  של  קטנה 
מנגנון  דסקים,  ראשי  קש"ח, 
בחו"ל,  חברים  והרבה  איפ"א 
נשיאי איפ"א, מזכ"לים, מפקדי 
היהודית,  הקהילה  משטרה, 

של  ארגונים  ישראל,  שגרירויות 
שוטרים וארגונים יהודיים.

בששת השנים האחרונות, מאז בוטלו 
המשלחות הרשמיות יצאו לחו"ל מידי 
כ-2,000  איפ"א,  של  בקבוצות  שנה, 
ובנוסף  מאורגנות  בקבוצות  חברים 
ספורט  נבחרות   4 השנה  יצאו  לכך 

לטורנירים בינלאומיים. 

השתתפנו ב-8 כנסים בינלאומיים, כולל 
אפריקה,  בדרום  בינלאומי  נוער  כנס 

כנס שוטרות ברומניה, כנס מדינות הים התיכון, הקונגרס 
נוספים  וכנסים  בבולגריה  העולמי 
כמו  ורוסיה.  קפריסין  יוון,  בסרביה, 
מקצועיים  בסמינרים  השתתפנו  כן 

בקפריסין וספרד.

הבינלאומיים  האירועים  רשימת 
מתפרסמת ושקופה לכל חבר איפ"א. 
הכנס  בסוג  תלויה  ההשתתפות 

והדרישות מהמשתתפים. 

בעלויות  נושא  משתתף  כל 
ההשתתפות, אין נסיעות חינם באיפ"א 
נשיאות,  וחברי  תפקידים  בעלי  כולל 

כולם משלמים.

בעלי  מרבית  לראשונה,  יצאו  השנה 
מקצועי  לסיור  באיפ"א  התפקידים 
חברים   144 בהשתתפות  בקפריסין 
קפריסין  משטרת  ובשיתוף  מישראל 
בעתיד  גם  יערכו  דומים  סיורים  קפריסין.  איפ"א  ונשיאות 

בדגש על יושבי ראש הסניפים הנושאים בעול של 
ניהול המערכת האזורית של איפ"א ישראל. הסיור 

היה ראשון מסוגו בישראל וגם בעולם. 

בעלי  מרבית  את  שהוציא  הראשון  הסניף  אנחנו 
בעולם.  אחר  סניף  ולהכיר  ללמוד  כדי  התפקידים 
הפעם הדגש היה על המערך הסדיר ולכן הנסיעה 
וליווי  לאבטחה  זכה  הסיור  שבוע.  בסוף  הייתה 
איפ"א  ונציגי  התנועה  הסיור,  הימ"ם,  של  צמוד 

בקפריסין. 
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סיכום קשרי חוץ
 

סניפים,  בקשות  לפי  מקצועיים,  סיורים  גם  היו  השנה 
דוגמת סניף מתנדבי בט"פ בחירום, שיצא להכיר את מערך 
התנועה,  אגפי  ראשי  עם  ונפגש  יוון  משטרת  של  החירום 
כלל  הסיור  ביוון.  האווירית  והמערכת  הסיור  הביטחון, 
פגישה עם הקהילה היהודית באתונה. הקבוצה תרמה כסף 
לקהילה וחברים בקבוצה ימשיכו להיות בקשר עם הקהילה 

היהודית לסיוע.

איפ"א  סניפי  עם  והכרות  מקצועיים  מפגשים  תיאום 
המקומיים, אפשרית בהתאם לדרישות הקבוצה.

של  הבינלאומי  האירוח  ספר  לראשונה  פורסם  השנה 
איפ"א. הספר נמצא בכל אתרי איפ"א בעולם, כולל האתר 
העולמי ובאתר הישראלי. ספר זה מתורגם השנה לעברית 
שולטים  שאינם  החברים  לטובת  בעברית  גם  זמין  ויהיה 
הוועדה  של  הפרוייקטים  אחד  הוא  הספר  באנגלית. 
החברתית תרבותית, בראשה עומדת עו"ד גל שרון, סגנית 

נשיא איפ"א העולמי. 

אפשרויות  מאות  איפ"א  חבר  כל  בפני  פותח  זה  פרוייקט 
אירוח  ואפשרויות  איפ"א  בתי  כולל  העולם,  בכל  אירוח 
אחרות. הספר הוא פרוייקט מתמשך ויעודכן מספר פעמים 
נכון  נוספות.  אירוח  אליו אפשרויות  ככל שיתוספו  בשנה, 

לרגע זה, פורסמה המהדורה הרביעית שלו.

אורחים  של  מאוד  גדולה  כמות  בישראל  אירחנו  השנה 
ממדינות רבות, יחידים וקבוצות, בעיקר מהונגריה, גרמניה, 
רוסיה,  ספרד,  אנגליה,  ארה"ב,  שוודיה,  הולנד,  שוויצריה, 

יוון, קפריסין ומדינות נוספות. 

קבוצות המגיעות במסגרת איפ"א מקבלות סיוע בביקורים 
ובעיקר  משטרה  ביחידות  ביקורים  הקדושים,  במקומות 
לשוטרים  הלאומית  המכללה  ירושלים,  אביב,  תל  במחוז 

החוץ  קשרי  של  הדסקים  מצוות  איפ"א  חברי  ובחיפה. 
במלונות  או  התעופה,  בשדה  האורחים  פני  את  מקבלים 
הביקורים.  את  ומתאמים  מלווים  מתארחים,  הם  בהם 

מרבית האורחים מגיעים לביקור במשרדי איפ"א ביפו.

מלון,  בתי  בהצעת  להם  מסייעת  שאיפ"א  מבקרים  יש 
אביב,  בתל  ישראל,  לאיפ"א  שיש  להסכמים  בהתאם 

ירושלים ואילת. 

איפ"א  לחברי  מגורים  במציאת  סייעה  ישראל  איפ"א 
כמו  ארוכה,  לתקופה  לישראל  המגיעים  משפחתם  ובני 
כך  ארוכה,  להשתלמות  המגיעים  שוטרים  או  סטודנטים, 
מסגרות  או  האו"ם  במסגרת  המגיעים  איפ"א  לחברי  גם 

בינלאומיות שונות.

ישראל  איפ"א  והשתלמויות,  מקצועיים  כנסים  סמינרים, 
בישראל  הנערכים  בינלאומיים  לכנסים  נציגים  שולחת 
ובעולם, בהתאם לדרישות המארגנים, בחלק מהמקרים זה 

משרד החוץ הישראלי. 

בהתאם  זאת  עושים  ישראל  את  המייצגים  איפ"א  חברי 
והאקדמי  המשטרתי  והרקע  המקצועיים  לכישוריהם 

שלהם.

תעודת חבר איפ"א בינלאומית. במהלך השנה הגיעו אלינו 
עשרות דיווחים של חברי איפ"א ישראל על הסיוע שקיבלו 
בעולם בעקבות הצגת תעודת חבר איפ"א. מעבר לדרכון, 
זו התעודה החשובה ביותר המסייעת בחו"ל לחברי איפ"א.

קבוצה  מבצעת  הזאת  והברוכה  הרבה  הפעילות  כל  את 
דוד  המנכ"ל  בראשות  איפ"א  מנגנון  חברים,  של  קטנה 
אילוז, רכז הנסיעות אלכס זליקוביץ', ראשי הדסקים בצוות 
קש"ח ועוזריהם לעניין האירוח. נשמח לצרף חברים נוספים 
באירוח, שולטים בשפות, מסוגלים  המעוניינים להשתתף 

להסיע אורחים ולהדריך בישראל.

תודה לכל מי שתרם, סייע והיה שותף לעשיה.
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קונגרס עולמי בבולגריה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 
ואחראי על קשרי חוץ

העולמי  הקונגרס  את  השנה  אירחה  בבולגריה  אלבנה, 
של איפ"א. נציגים מ-65 מדינות, כולל אורחים 

המעוניינות  ממדינות  ומשקיפים 
ומוזמביק  קירגיסטן,  כמו  להצטרף, 
החוץ  שר  אורח,  נציג  אפילו  והיה 
לברך  כדי  במיוחד  שהגיע  העיראקי, 
את המשתתפים ולעדכן לגבי הנעשה 

במדינתו.

טורקיה  איפ"א  נציג  היה  טראגי  נציג 
הסניף  חיסול  סיפור  את  שסיפר 

הטורקי על ידי ארדואן. 

משטרה  קציני  הנשיאות,  חברי  כל 
בכירים, חלקם עסקו בחקירת שחיתות 

משפחת ארדואן, פוטרו מהמשטרה, נאסר על קיום איפ"א 
כל  חוקית.  ולא  זרה  בנציגות  שמדובר  בטענה  בטורקיה 
ונכלאו, רבים  חברי הנשיאות ורבים מחברי הארגון נעצרו 

אחרים ברחו למדינות שכנות וביקשו מקלט מדיני.

בלתי  כשוהה  נעצר  ושם  ליוון  ברח  טורקיה  איפ"א  נשיא 
חוקי. 

יוון  איפ"א  נשיאות 
סייעה לו בבקשת מקלט 
לאפשר  כדי  מדיני, 
בה  למדינה  לעזוב  לו 
חבר  משפחתו.  שוהה 
משטרת  נציג  נשיאות, 
שהיה  באו"ם,  טורקיה 
החברתית  בוועדה  חבר 
שרון,  גל  עו"ד  בראשות 
היה בכלא הטורקי למשך 
נמלט  ולבסוף  שנה  חצי 
אשתו  עם  מהמדינה 

וילדו. 

נשיאות איפ"א העולמית אפשרה את ייצוג הסניף הטורקי, 
לכל  ופנתה  אחרות  למדינות  שנמלטו  חברים  באמצעות 
לקבל  מטורקיה  איפ"א  לחברי  לסייע  בעולם,  הסניפים 

מקלט מדיני ולסייע להם.

איפ"א  בחברי  תמיכה  הודעת  פרסם  ישראל  איפ"א  סניף 
בטורקיה בדף הפייסבוק שלו 

את  התוקפים  פוסטים  עשרות  הייתה,  הטורקית  והתגובה 
איפ"א, את חברי איפ"א בטורקיה, כאשר המכנה המשותף 

היה הטענה שהם בוגדים ופושעים.

 ניתוח של התגובות העלה בברור שההתקפה הגדולה באה 
מקצוענים  הסתם  מן  מגיבים,  של  מצומצם  מספר  מצד 

מטעם הממשלה.
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הוועדה הבינלאומית שזכתה לבולטות הרבה ביותר, הייתה 
שרון,  גל  עו"ד  בראשות  החברתית-תרבותית,  הוועדה 
סגנית הנשיא העולמי. הוועדה כולל 11 חברים, רובם נשיאי 

סניפים. הוועדה הציגה שורה ארוכה 
ספר  כמו  מרשימים,  פרוייקטים  של 

הספורט  פרס  הבינלאומי,  האירוח 
העולמי, אולימפיאדת איפ"א, שתיערך 

חברים  לגיוס  תוכנית  בליסבון,  ב-2018 
חדשים לארגון, שיתוף פעולה בינלאומי 

תחרות  תוצאות  חברתית,  בפעילות 
הצילום הבינלאומית ורשימת הזוכים, ספר 

בעולם  איפ"א  סניפי  כל  ותרבות  פולקלור 
ועוד נושאים רבים ומגוונים.

השנה  זכה  הבינלאומי  הספורט  בגביע 
הסניף הסלובקי, אותו העניקה עו"ד גל שרון. 

הזכייה היא תולדה של שינוי גדול בדרך חישוב 
הוועדה  ספורט.  בפעילות  ההצטיינות  מרכיבי 

כך שנוסף מרכיב חשוב  גל שינתה את דרך החישוב,  של 
לנוסחה, גודל הסניף ביחס לכמות הפעולות והמשתתפים. 
כל  בעבר  ולבלוט.  להצטיין  ופעיל  קטן  סניף  גם  יכול  כך 
הפעילות  היקף  בגלל  הגדולים,  לסניפים  ניתנו  הפרסים 
וכמות החברים, היום המצב מאוזן יותר ונותן סיכוי שווה גם 

לסניפים קטנים יותר ופעילים.

סניף ישראל זכה בשורה ארוכה של פרסים ותעודות 
בהכשרת  התמקצעות  על  הצטיינות  הצטיינות. 
באיפ"א,  תפקידים  ובעלי  סניפים  ראש  יושבי 
מדליית זהב על אתר האינטרנט. בתחרות הצילום 
הבינלאומית, בקטגוריית הצילום המשטרתי, בכל 
הכללית  בקטגוריה  הראשונים,  הפרסים  שלושת 

במקום הראשון ועוד ציונים לשבח.
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פרוייקט גיוס
ענת ביבר, רכזת גיוס ופרוייקטים

בקרב  במיוחד  הגיוס  בתחום  רבות  השקענו  השנה 
של  מהאסטרטגיה  כחלק  בשירות,  וסוהרים  שוטרים 

הארגון לקדנציה הנוכחית.
FBI מתנה והוא  כל מגוייס חדש מקבל עם גיוסו ארנק 

זכאי למלוא הזכויות של חבר איפ"א.

מגוייס חדש לשורות איפ"א
אריאלה אברהם, פעילה בסניף מג"ב דרום

לשורות  חדש  מגוייס  
איפא  ..כמה זמן  )שנים(  
שלא היה לי דייט  שכזה  
כביש  באמצע  חחחח 
בתחנת  עצירה    40
האחד  עם  בדרך    פז 
פקד  והמיוחד   החתיך 

כהן ערן.

..הפעם אני עצרתי את 
מתנ'א  לכיש  .. וגייסתי 
אותו  לארגון השוטרים 
הבינלאומי  ..איפ'א .. אז 
גם בכביש 40  אני לא 

נחה חחחחח  
 ..תודה ערן  כל הכבוד ..
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שנת פעילות תרבות איפ"א
אורי אסף, רכז תרבות

הייתה שנה תרבותית באיפ"א. אחד הנושאים   2017 שנת 
החשובים והנוגעים במרבית חברי איפ"א בישראל.

בתחום  מוביל  ישראל  סניף  בעולם,  לנעשה  בהשוואה  גם 
תרבות  תרבות.  בפעילויות  החברים  ומעורבות  התרבות 
בישראל קשורה בהטבות לחברים בתחום ההצגות, סרטים, 
יום  כמו  נושאית  ופעילות  התכנסויות  נשפים,  אירועים, 

האישה.
נשפים : אחד האירועים המרכזיים בהם נוטלים חלק רבים 
מחוזות  סניפים,  יחידות,  התכנסות  הוא  איפ"א  מחברי 
בערבי בילוי משותף. זו ההזדמנות לפגוש חברים ותיקים, 

צעירים.  עם  ותיקים  גמלאים,  עם  סדירים 
בה  היחידה  ההזדמנות  זו  מהנשפים,  בחלק 
מרחבים  תחנות,  מיחידות,  חברים  נפגשים 
ומחוזות. עצם המפגש והחברות הופכים את 

האירועים הללו למרגשים.

גמלאים.  בין  המפגשים  במיוחד  מרגשים 
הקשר  את  מאבדים  לרוב  שפרשו,  חברים 
מחוז.  לאגף,  או  ליחידה  חבריהם  עם 
במסגרות  רבות  שנים  המשרתים  שוטרים 
המסגרת  וזו  ביחד  רבות  מבלים  הומוגניות, 
החברתית בה הם מבלים, מטיילים, מקיימים 
מפגשים חבריים. הפרישה יוצרת, לגבי חלק 
בה  החברתית  מהמסגרת  ניתוק  מהחברים 
פעלו במשך שנים רבות. הנשפים במחוזות 
החברתיים  הקשרים  את  ומחזקים  מחזירים 
בין חברים שזו ההזדמנות היחידה להתאחד 
שוב עם חבריהם בעבר. זו לא רק נוסטלגיה, 
משותפת  מורשת  ליושנה,  עטרה  החזרת  זו 

השוטרים  ארגון  של  המרכזית  המטרה  בעצם  זו  וחברות. 
הבינלאומי, חברות.

בתקציב  וסדירים  גמלאים  של  נשפים  כ-55  נערכו  השנה 
מסובסד של כ- 159,035 ש"ח. בהשתתפות 3759 חברים. 

עם  ומצחיקה,  מעולה  הצגה   : וניל  שוקו  הצגות   5 נערכו 
הרבה מוסר השכל בצידה. בחירה מצוינת במיזם תרבותי 

משובח שהניב תגובות רבות ומעולות. גם תרבות, 
זה  מסוג  מיזם  חברים.  מפגש  וגם  לחיים  לקח  גם 
יזכה  הוא  ומניסיון השנה,  גם בשנה הבאה  ימשיך 
מעולות  הצגות  הבאת  יותר.  אף  גדולה  להצלחה 
לחברי איפ"א, באירועים סגורים, המיועדים לחברי 
איפ"א, הכוללים מפגש חברים, פגישות עם הפיקוד 
נשיאות,  חברי  איפ"א,  סניפי  ראשי  הטריטוריאלי, 
הופכים את ההצגה לאירוע חשוב בסדר היום של 

איפ"א. 
בהצגות  וגמלאים  שוטרים   2490 השתתפו  השנה 

ובסבסוד של כ 97,800- ₪.

למגזר  ייחוד  יש  המיעוטים:  במגזר  האישה  יום 
בתוכנית  לכך  התייחסנו  באיפ"א,  המיעוטים 
חברינו  של   מצוין  פעולה  ובשיתוף  העבודה 
לנשיאות, המשכנו במסורת הקיימת באיפ"א, קיום 
למגזר  והותאם  תוכנן  היום  לנשים.  המוקדש  יום 
הייתה  שקיבלנו,  הרבות  מהתגובות  המיעוטים. 
וכך  במסורת  להמשיך  ורצון  רבה  רצון  שביעות 

נעשה.
בהובלת  בצפון  התקיים  האישה  יום   
ורכז  הנשיאות  חבר  טאפש  סמיח 
הגמלאים ובהשתתפות של 220 נשים .
היעדים  אחד  חוף:  למחוז  הוקרה  ערב 
המרכזיים שקבענו בקדנציה הנוכחית 
הסדיר  המערך  ועידוד  חיזוק  היה 
המערך  עם  הבעיות  אחת  באיפ"א. 
או  מחוזיים  אירועים  קיום  היא  הסדיר 
לא  מהחברים  חלק  בהם  יחידתיים, 
ניתן  והסיוע  הסבסוד  באיפ"א.  חברים 

ליחידה ולא לחבר, כך פעלנו גם לגבי שב"ס ויחידות נוספות. 
ניתן לנצל  ייחודי לאיפ"א, אבל  אין אפשרות לקיים אירוע 
אירועים אלו לגיוס שוטרים צעירים לאיפ"א וכך אנו פועלים. 
ניצול  בעולם.  איפ"א  בסניפי  גם  נעשה  כך  לי,  הידוע  ככל 
אירועים חברתיים, להצגת איפ"א לשוטרים צעירים וגיוסם 

לארגון. יש חשיבות בלתי רגילה בקיום אירועים מסוג זה, כי 
עתיד איפ"א תלוי בשוטרים בשירות, הם צריכים להכיר את 
זאת.  לעשות  ההזדמנות  וזו  בהצטרפות  והתועלת  הארגון 
הוביל את הפרוייקט נזיה חלבי, חבר נשיאות ורכז ספורט 
שעושה רבות למען השוטרים הצעירים. השתתפו כ- 800 

שוטרים וגמלאים.
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שנת פעילות תרבות איפ"א

המשך  הוא  הספורט  יום  שב"ס:  למחוז  ונשף  ספורט  יום 
לאיפ"א,  הצטרפות  עידוד  של  חשוב  ויעד  מגמה  לאותה 

במשטרה ובשב"ס. 

להצלחת  תנאי  הוא  המקומי  הפיקוד  עם  הפעולה  שיתוף 
הובילו  האירוע  את  בצפון.  היה  אכן  וכך  זה  מסוג  אירוע 
שב"ס,  ונציג  נשיאות  חבר  רוזנוולד,  ואריה  נאיל  עימרן 

בהשתתפות כ-600 אנשי שב"ס

עם  ביחד  ביותר,  חשוב  ערב  הדרומי:  למחוז  הוקרה  ערב 
המחוז הדרומי\ פיקוד המחוז וביוזמה וניהול של מוטי עשור 
הסדירים  השוטרים  סניף  את  מובילה  יחיאל,ענבל  וענבל 
בלכיש ושיתוף הפעולה עם מוטי עשור הוביל לערב מוצלח 

ומרגש בו השתתפו כ- 600 שוטרים וגמלאים.

ולגמלאים:  לפעילים  באתר  קיץ  פעילות 
אתר  דרך  מתנהלת  רבה  תרבות  פעילות 

ההטבות של איפ"א. 

האתר מאפשר פעילות ביחד עם המשפחה 
של  רב  ובמגוון  מסובסדים  במחירים 
אתרים ופעילויות השנה השתתפו כ-4,609 
של  מסובסד  בתקציב  וגמלאים,  שוטרים 

כ– 66,050 ₪.

שירותים  נותן  איפ"א  של  ההטבות  אתר 
שירותי  ניתנו  השנה  רבים,  איפ"א  לחברי 
הטבות במסגרת האתר לכ–13,221 חברים 

בתקציב מסובסד של כ-130,045 ₪.

השנה  התרבות  באירועי  השתתפו  סה"כ 
כ-21,688 חברים/ות. פעילות מרכזית של 
איפ"א הנוגעת במרבית החברים ומעניקה 

ולחברים  לסוהרים  סדירים,  לשוטרים  בעיקר  הטבות, 
במחירים  משפחתי  בילוי  להם  מאפשר  שהאתר  צעירים 

מסובסדים.

על עמדה  תרבות  מתקציב  הכוללת  הסבסוד  עלות 
כ– 506,000 ₪. אני מקווה שבשנה הקרובה נצליח להגביר 
את הפעילות, לייעל את השירות ולשלב כמות גדולה יותר 

של חברי איפ"א בפעילויות התרבות.

ב-2018.  גם  תמשיך  התרבות  בתחום  הגדולה  התנופה 

יום האישה הארצי ב- 2018  יתקיים במלון בים המלח ב--21
22/3/2018 ויכלול בילוי, הופעות והפתעות רבות.  

נמשיך ברכישת הופעות והצגות שימכרות לחברים במחיר 
וניל"  "שוקו  ההצגה  הצלחת  סגורים.  ובאירועים  מסובסד 
מס'  יתקיימו    – "קאנביס"  נוספת,  הצגה  לרכישת  תביא 

מחזורים ארציים בשנת 2018. 

תתקיים הצגה מיוחדת ליושבי ראש הסניפים, כדי שיבינו 
על מה מדובר וניתן יהיה לשווקה לחברים בסניפים. 

 14.2.18 ב-  "אווניו"  באולם  יתקיים  חגיגי  שנה  סיכום 
בהשתתפות אורחים מסניפים בעולם.
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יום ספורט שב"ס מחוז צפון
סג"ד אריה רוזנוולד, נציג שב"ס 

בתאריך  08/11/2017  נערך  יום  ספורט  ויום  בריאות  
הסוהר  במחוז  צפון  של שב"ס  בספורטן  חיפה.

האירוע אורגן ע"י מחוז צפון של שב"ס.

השתתפו בו סוהרי המחוז מבתי הסוהר בצפון.

כמו כן, השתתפו מפקד המחוז, סגל פיקוד המחוז ונציגי 
נשיאות איפ"א ישראל.

איפ"א סייעה למימון וארגון יום הספורט, כל 
המשתתפים קיבלו חולצות של איפ"א.

בקרב  אירועים  לקיום  רבה  חשיבות  יש 
של  בסיוע  הסדירים  והסוהרים  השוטרים 
הארגון  של  מהאסטרטגיה  כחלק  איפ"א 
איפ"א  סניפי  להעצמת  הנוכחית,  בקדנציה 

בקרב שוטרים וסוהרים פעילים.
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סיכום תוכנית עבודה 2017
עו"ד ג'קי בריי, רכז סניפים

של  האירגוני  למבנה  סדירים  איפא  סניפי  התאמת 
ובעיקר  ושב"ס  משטרה  האירגונים  ושב"ס.   המשטרה 

המשטרה הינם דינמיים ומבצעים שינויים.
על  בהתבסס  קבוע,  בסיס  על  כמעט  ופריסה  באירגון 
צרכיהם תוך הקמת יחידות חדשות וחלוקה טריטוריאלית 
שונה.   הדבר מחייב את איפ"א להערך בהתאם לשינויים 
למול  התאמה  בוצעה  השנה  באירגונים.  המתקיימים 
ייתן אותותיו באיפ"א  ומחוז חוף אשר סיומו  מחוז צפון 

בשנת העבודה 2018.

פעילות יזומה בסניפים הסדירים

הסדירים  הסניפים  פעילות  את  רבה  בהערכה  לציין  יש 
את"ן,  לכיש,  מרחב  שרון,  מרחב  מרכז,  במחוז  במטה 

יחידות מג"ב, סדירי וגימלאי מלמ"ש.
יו"ר הסניפים הסדירים אינם מצליחים לקדם  עדיין רוב 

פעולות יזומות ביחידותיהם.

2018 יושם דגש  בשנת העבודה 
על ייזום פעילויות מחוזית לכלל 
ולשלב  סדירים  איפ"א  סניפי 

כוחות של הון אנושי ותקציב.

הסדירים  לקחו   2017 בשנת  גם 
חלק בפעולות התרבות והספורט 
שנערכו באופן שוטף ע"י אירגון 

איפ"א.

איפ"א הייתה שותפה ללא מעט 
ותרבותיים  רווחתיים  אירועיים 
המשטרה  במחוזות  נערכו  אשר 
סיוע  מתן  תוך  ובעיקר  ושב"ס, 
סניפים  רכז  בעדוד  תקציבי 

סדירים.

תוכניות עבודה

להגשת  נדרשו  הסדירים  היור"ים 
עמדו  כולם  לא  עבודה.   תוכנית 
היכולת  המעטה.   בלשון  וזאת  בכך 
בתוכנית  לעמוד  סדירים  יור"ים  של 
פעילותם  אגב  סדירה,  עבודה 
במבחן  עומדת  אינה  המבצעית, 

המציאות.
למיצוי  נערך   2018 העבודה  בשנת 

תוכניות באופן שונה.
לטובת העניין הוקם צוות בראשותי.

כנסים רבעוניים

לא קויימו.
ניסיון לערוך ערב הוקרה והערכה ליו"ר סניפים סדירים 
ובני/בנות זוגם לא צלח עקב אי היענות למעלה ממחצית 

היור"ים .
הנבחרים  לרצון  באשר  מעמיקה  בחינה  מחייב  הדבר 

לתפקידים לממש את אחריותם כלפי חברי סניפם.
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סיכום שנת עבודה רווחה
כנג' קבלאן, רכז רווחה

המשיכה  הרווחה  ועדת  השנה  גם  שעברה  לשנה  בדומה 
בפעילות למען חברי איפ"א אשר נזקקו לסיוע רווחה.

הפעילות התמקדה בשני מישורים:

1.  סיוע רווחה לחברים שהזדקקו לו.
2.  ביקור חולים בבתים ומאושפזים בבתי חולים.

מקרבה  משפחה  ולבני  איפ"א  לחברי  מוענק  רווחה  סיוע 
ראשונה בגין הוצאות רפואיות ואין בסל התרבות. כל סכום 
ניתן לפי קריטריונים ונהלים הקיימים באיפ"א ולפי שיקול 
את  להעלות  כוונה  יש  כן,  כמו  הרווחה.  ועדת  חברי  דעת 

סכום הסיוע בשנה הבאה לפי הצורך.

ביקור חולים חובה ומצווה על כל יו"ר הסניפים לבקר חולים 
לכל  שי  ברכישת  תסייע  איפ"א  רווחה  בהתאם,  ולעדכן 

חולה.
לתשומת לב יו"ר הסניפים מתן מענק פעם אחת בלבד.

טפסים לבקשות סיוע רווחה ניתן לקבל באיפ"א או מיו"ר 
הסניפים.

סיכום שנה 
סניף גימלאי גליל עליון

עאדל פארס, יו"ר הסניף
 

במהלך שנת העבודה 2017 חברי איפ"א סניף גמלאי גליל 
תרבות  באירועי  השתתפו  עליון  

ברמה הארצית.

האישה,  יום  מורשת,  סיורי  נשפים, 
טיולים ונופשים בארץ ובחו"ל.

שיתפו  בסניף  איפ"א  חברי  השנה 
הרצון  ושביעות  באירועים,  פעולה 

הייתה רבה ומגוונת.

לחולה  ושי  רווחה  לסיוע  בקשה  כל 
תוגש דרך יו"ר הסניף בלבד.

לא  או  לאשר  הרווחה  ועדת  בסמכות 
לאשר בקשות שמופנות לסיוע רווחה.

להשתתף  סניף  יו"ר  כל  של  מחובתו 
בהלוויית חברי איפ"א לקנות זר פרחים ולעדכן את הרווחה. 

כמו כן עליו להמשיך לבקר את משפחת הנפטר.

במהלך שנת העבודה התקבלו הרבה בקשות סיוע רווחה.
עמדו  אשר  חברים  ל-41  סיוע  אישרה  הרווחה  ועדת 

בקריטריונים הדרושים.

ניתן סיוע כולל בסך של: 54,750 ₪.

חלוקת שי לחולים 186 ערכות בסכום כולל של: 5,580 ₪. 

החלמה  החולים  איפ"א  חברי  לכל  מאחלת  הרווחה  ועדת 
מהירה ואריכות ימים.

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לכל חברי ועדת הרווחה על 
ורגישות לכל  פועלם למען חברי איפ"א בפעילות שקופה 

בקשה.

ישר כח.
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סיור מקצועי של סניף איפ"א 
מתנדבי המשרד לבט"פ 

באתונה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 

ואחראי על קשרי חוץ

יאסו גנון! יעקב גנון יו"ר סניף איפ"א מתנדבי 
והמשקיעים  מהפעילים  לבט"פ,  המשרד 
ביותר מבין יושבי ראש הסניפים של איפ"א 

ישראל. 

מהקשים  הם  בסניף  שלו  החברים 
והביקורתיים בין חברי הארגון. 

יציאתם  שעם  בכירים  קצינים  קבוצת 
ולסייע למשרד  לגמלאות החליטו להירתם 

לבט"פ בחירום.

מרבית החברים היו מנותקים מסניפיהם, כגמלאים, לא זכו 
להשתתף בפעילות, אירועים או כל קשר לנעשה באיפ"א. 
הצעה  העלנו  גנון,  עם  ביחד  החירום,  במערך  כמתנדב 
מי  איפ"א.  לסניף  להפוך את קבוצת הקצינים המתנדבים 
שמכיר את הפרסומת לשפן של דורסל, יזהה במהירות את 
אופן הפעולה של גנון, יושב ראש-טורבו. מאז הוקם הסניף, 
להציע.  לדחוף,  ליזום,  מפסיק  לא  גנון  שנתיים,  הכל  בסך 
חברים  מפגש  סיטי,  בסינמה  סרט  יום  ברמלה,  ביקור  יום 
אצל חבר בסניף, יציאה לסיור מקצועי לקפריסין, ללימוד 
מערך החירום שם ועכשיו, סיור באתונה ומפגש עם פיקוד 
משטרת יוון ואתונה, ראש אגף החירום, ראש אגף התנועה, 
ראש אגף הסיור והביטחון, ביקור במרד"ם, במוקד, בחדר 
במצבי  המשטרה  הפעלת  אופן  על  והסברים  המבצעים 

חירום. 

במקביל נערך ביקור בקהילה היהודית באתונה. התוודענו 

ותמיכה  בסיוע  לצורך  לאנטישמיות,  הכלכליים,  לקשיים 
אישית  בתרומה  לסייע  נרתמו  הקבוצה  חברי  מישראל. 
הקהילה.  למנכ"לית  והועברה  משתתף  מכל  שנאספה 
הבטחנו להמשיך ולסייע, באמצעות הקשר עם המשטרה 

המקומית ומדינת ישראל.

לא פשוט, מאחר וחודש נובמבר, מסיבות לא ברורות, הפך 

ואין  באתונה  במיוחד  עמוס  לחודש 
לקבוצה  לא  בוודאי  טיסה,  כרטיסי 
של  חודש  לאחר  חברים.   35-40 של 
נסיעה,  סוכנויות  והפעלת  חיפושים 

כולל נסיונות באל-על ובאג'יאן. 

היוונית  החברה  של  טיסה  נוספה 
כאשר,  טיסה,  כרטיסי   30 קיבלנו  וכך 
נשארו  להצטרף,  שרצו  רבים  חברים 

בארץ בגלל שלא היה מקום בטיסות.

סניף  ידי  על  אורגן  באתונה  האירוח 
הסניף  מזכ"ל  ובעיקר  יוון  איפ"א 
קיריאקוס קאראקאליס, כולל הביקור 

במשטרת אתונה והמטה הארצי. 

בלב  במלון  מופתי,  היה  האירוח 
אתונה. בכל ערב בילוי בטברנה יוונית 
ביקור  האחרון  ביום  חיה.  מוסיקה  עם 
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סיור מקצועי של סניף איפ"א 
מתנדבי המשרד לבט"פ 

באתונה

היווני  השייט  איגוד  יו"ר  עם  בפגישה  הסתיים  הביקור 
ושגרירת ישראל ביוון, כדי להכין משט חגיגי לרגל 70 שנה 
לישראל. ישתתפו שייטים מישראל ויוון, חברי איפ"א. כבר 
שאמור  לאירוע  שנרשמו  איפ"א  חברי  עשרות  יש  עכשיו 

להתקיים ביוני 2018. 

טכסים  כולל  הסרוני,  במפרץ  שבוע  תהיה  ביוון  ההפלגה 
באתונה ובאיים. בישראל מתוכנן שייט חגיגי משותף בן יום 

וסיור בישראל ובמקומות הקדושים.
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מחוז ירושלים
הענקת דרגות וברכות

דר' ערן ישראל, מזכ"ל
ואחראי על קשרי חוץ

השנה  בראש 
למצטיינים  דרגות  הוענקו 
במחוז ירושלים, אך מעבר לכך, הייתה זו 
התכנסות בעלת מסורת של שנים רבות 
בה מברכים את שוטרי המחוז נציגי כל 
הציבורית  והמנהיגות  דתות  העדות, 

בעיר.

בקדמת  העשייה,  בלב  הנמצא  המחוז 
במקומות  הביטחונית,  העשייה 
הרגישים ביותר ותחת זכוכית מגדלת 

תקשורתית בינלאומית.

של  המצטיינים  הקצינים  את  לפגוש  הלב  את  מחמם 
גאוות  את  וההורים,  הילדים  המשפחה,  בני  עם  המחוז, 

היחידה, את הפרגון והאחווה.

המשטרתית,  העבודה  איכות  את  ציין  הלוי  יורם  ניצב 
פרי ניסיון, תכנון, הערכות קפדנית וזהירה ואת המרכיב 

החשוב ביותר, תעוזה ומסירות שוטרי המחוז.
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סיכום שנת עבודה
סניף גמלאי 

דלית-אל כרמל/עוספיא
נסר נסראלדין, אחראי על הגזברות

במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2017 סניף גמלאי דלית 
אל כרמל/ עוספיא ניצל תקציב מקסימלי כולל בלת"ם 

סניף ובסיוע בלת"ם נשיא תוכנית מול ביצוע.

בחודש מאי סיור חד יומי וקטיף דובדבנים לרמת הגולן 
השתתפו 53 חברים ובנות זוגם.

54 חברים ובנות  ביקור קברות צדיקים בצפון השתתפו 
זוגם.

חודש יולי טיול מאורגן לגיאורגיה במסגרת הטיולים של 
33 חברים ובנות זוגם טיול יפה  רכז הנסיעות השתתפו 

מעניין ואיכותי.

חודש ספטמבר מפגש לרגל חג הקורבן וחלוקת שי לחג 
לכלל חברי הסניף, השתתפו 177 חברים ובנות זוגם כולל 
ארוחת ערב חגיגית, תכנית אומנותית, סרט על הארגון 
שרים  השוטרים,  נשות  מהנשיאות,  אורחים  בנוכחות 

וחברי כנסת.

טבריה  קיסר  במלון  המיעוטים  למגזר  האישה  יום 
השתתפו 55 חברים.

ובנות  53 חברים  וספורט חמי טבריה השתתפו  כיף  יום 
זוגם.

דוואד  באולמי  המיעוטים  למגזר  נשף  דצמבר  חודש 
בכפר יאסיף השתתפו 55 חברים.

טיפול שוטף בסיוע לנזקקים, חולים עם שי ועוד.

נשיאות  חברי  רכזים,  איפ"א,  למנגנון  להודות  ברצוני 
על התמיכה והעזרה בעשייה ליו"ר הסניף והחברים על 

השתתפותם באירועים השונים.

שנה מוצלחת ומבורכת לשביעות רצון החברים.

על  הסניף  ליו"ר  מיוחדת  תודה 
שנה מוצלחת .
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סניפי איפ"א שפלה רבתי 
הסגנים  רבתי,  שפלה  סניפי  ראש  יושבי 

והמזכירים
 

ים  קלאב  לאונרדו  במלון  נופש    22-25.1.17 בתאריכים 
ואיגוד הגמלאים עם  180 חברי איפ"א  המלח, השתתפו 
באולמי  כיף  יום  התקיים   27.2.17 בתאריך   | הזוג  בנות 
ואיגוד  איפ"א  חברי   294 השתתפו  ציונה  נס  ויטראז' 
נופש   26-30.3.17 בתאריכים   | הזוג  בנות  עם  הגמלאים 
ואיגוד  איפ"א  חברי   206 השתתפו  אילת  קיסר  במלון 
יום  12.6.17 התקיים  | בתאריך  הזוג  בנות  הגמלאים עם 
השוטרים  וקרנות  איפ"א  בסבסוד  יואב  בחמי  בריאות 
השתתפו 200 חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים עם בנות הזוג 
| בתאריך 4.9.17 התקיים יום כיף בחמי געש השתתפו 174 
חברי איפ"א  ואיגוד הגמלאים עם בנות הזוג | בתאריכים 
10-13.9.17 נופש בצפון במלון כפר גלעדי השתתפו 160 
בתאריך   | הזוג  בנות  עם  הגמלאים  ואיגוד  איפ"א  חברי 
הרימונים  באולמי  חנוכה  שנתי  נשף  התקיים   17.12.17
 350 ואיגוד הגמלאים השתתפו  רחובות בסבסוד איפ"א 

חברי איפ"א ואיגוד הגמלאים עם בנות הזוג.

תודתנו לחברי נשיאות איפ"א ובמיוחד יבואו על הברכה 
מנכ"ל איפ"א וצוות הבנות על ההיענות והסיוע להצלחת 

האירועים.

סיכום שנה
סניף גמלאי רמת גן

גבריאל בלינקו, יו"ר הסניף

נשף פורים באולמי ויולה חולון, בשיתוף יבנה, חולון בת ים 
| נופש במלון לה פלאיה אילת 5.11.2017 למשך חמישה 

ימים, הוזמנו 52 חדרים מתוכם 38 חדים לחברי איפ"א | 
למשך   3.12.17 המלח  ים  פלאזה  לאונרדו  במלון  נופש 
נתניה  סניף  בשיתוף  חדרים    13 הוזמנו  ימים,  חמישה 

,מתוכם 10 חדרים לחברי איפ"א .

סיכום שנה
סניף גמלאי בית ג'אן
כמאל קורדאב, יו"ר הסניף

סניפים,  לשני  חולק  ג'אן  בית  איפ"א  סניף   2016 בשנת 
מאחלים להם כל טוב והצלחה.

2017 הייתה שנה ברוכה ועתירת פעילות לחברים  שנת 
החל ביציאות מרוכזות  לחו"ל ובתוך הארץ.

יומי  לסיור  יצא  ג'אן  בית  איפ"א  סניף  השנה  במהלך 
לקברות צדיקים באזור הצפון. יום מהנה ומרגש למפגש 

חברתי לחברי איפ"א עם בנות זוגם בחיק הטבע 
איפ"א  לחברי  פטרסבורג  וסנט  למוסקבה  מאורגן  טיול 

אלכס  הנסיעות  רכז  את  לשבח  ברצוני  זוגם,  ובנות 
הטיול  להצלחת  הרבה  ודאגתו  עבודתו  על  זליקוביץ 

המהנה.

ערב  וארוחת  גיבוש  לערב  והסגן  הסניף  יו"ר  של  יוזמה 
לחברי הסניף בשני מחזורים, ערב מהנה ומפגש חברתי 
חברתי  גיבוש  לערבי  המפגשים  עם  להמשיך  ובכוונתי 

נוספים.

הגמלאים,   רכז  ע"י  קיסר  במלון  הרעיה  יום  התקיים 
השתתפו בו רעיות חברי איפ"א, יום מוצלח ומהנה .

רכישת שי שנתי וחלוקה לכל חברי איפא סניף בית ג'אן.  
חברי  עם  האישי  הקשר  את  ומהדק   מחזק  הזה  השי 

איפ"א. 

וסניפים   , ג'אן  בית  איפא  לחברי  שנתי  נשף  התקיים 
נוספים. האירוע התקיים באולמי דאווד  בכפר יסיף .

במהלך כל השנה ביקרנו חולים ונמשיך לבקר את חברי 
איפא סניף בית ג'אן.

הפעילות  את  למנף   ונמשיך  בברכה  עלינו  הבאה  שנה 
למען חברי איפ"א.

החברים  להוצאת  שעמלו  אלה  לכל  נתונה  תודתי 
למפגשים חברתיים כמו כן תודה למנגנון איפ"א  שטיפלו 

במקצועיות. 
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סיכום שנה
גימלאי חולון/בת-ים

סויסה יעיש, יו"ר הסניף

במהלך שנת 2017 בוצעו פעילויות רבות בסניף גימלאי 
חולון בת ים.

עכו  העתיקה,  יפו  אילת,  המלח,  ים  טבריה,  טיולים: 
והחומות, זיכרון יעקב, ירושלים-הכותל וירושלים יד ושם.
יציאה לבילוי: סינמה סיטי סרט וארוחת ערב משותפת, 

בילוי ביפו וארוחת צהריים.

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח באולמי "ויולה".

מסיבת פורים באולמי "ויולה".

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה.

השתתפות בהצגה "שוקו וניל".

חלוקת שי מועדון: מארז יינות לכבוד חג הפסח.

מארז מתוק לכבוד ראש השנה.

חנוכיה ונרות לכבוד חג החנוכה.

שי סניפי 2016 סט סכינים וסכו"ם.

שי סניפי 2017 סט מצעים מהודר.

עם  חברים   430 עם  גדול  סניף  הינו  ים  בת  חולון  סניף 
פעילות ענפה.

השנה  כל  במשך  בשבוע  ויותר  פעמיים  מפגשים  יש 
במועדון יש משחקי חברה. הרצאות עם מיטב המרצים 
ומפגשים בין החברים לתועלת החברים. טיפול בבעיות 
תקשורת   , משפטיות  בעיות  כולל  החברים  של  אישיות 
לטיולים  יציאות  מאושפזים,  חברים  ביקור  החברים,  בין 

יומיים ופעילויות אחרות.

בהזדמנות זו אני רוצה לציין את שני העוזרים, סגן בבא 
ישראל וגזבר יעקב בן משה ולומר להם תודה.

סיכום שנה
גימלאי כרמיאל
אהרון באן, יו"ר הסניף

מלכה  אורי  ללב"  הקשבה  "מעגלי  הרצאה   29/1/17
26/2/17 הרצאה "גוף ונשמה" עליזה מנדס

5-9/3/17 נופש בים המלח
בראש  נכדים  סבים/סבתות  פורים  מסיבת   12/3/17

הנקרה 
19/3/17 הרצאה "בישול בריאותי" שולה בישולה 

7/5/17 טיול לירושלים
29/5/17 2/6/17- נופש באילת

8/6/17 סדנת ידיעת הארץ
18/6/17 טיול לצפון 

25/6/17-2/7/17 קרוז לפיורדים הנורבגיים 
18/7/17 יום כיף בחוף התמרים בעכו 

30/7/17 הרצאה "לחם מחמצת" שולה בישולה 
23/8/17 הרצאה "יתרונות הסידן" תיקי סידן

6/9/17 טיול 
7/9/17 קורס מחשבים למתחילים 8 מפגשים 

12/9/17 טיול לצפון מוזיאון האצל 
13/9/17הרמת כוסית לראש השנה עם ראש העיר 

22/10/17-1/11/17 טיול למרוקו 
14/11/17 יום כיף בחמי טבריה 

20/11/17 הצגה "שוקו וניל" באודיטוריום חיפה 
30/11/17 מפגש גמלאי הצפון בבת גבריאל 

17/12/17 נשף חנוכה בנהריה 

27/12/17 הרצאה "ים של רגשות " איילת חקלאי
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סיכום שנה
סניף גמלאי נתניה
ישראל משה, יו"ר הסניף

כיף  ליום  איש   -100 כ  הוצאתי   2017 יוני  חודש  במהלך 
ארוחת  כולל  השוטרים  קרנות  בשיתוף  געש  בחמי 

צהריים ורחצה במתקני המתחם.
בחודש יולי 6/7/17 הוצאתי 39- איש לטיול לחו"ל, ליער 

השחור טיול שומרי מסורת.
חברים   100 כ-  הוצאתי   22/10/17 אוקטובר  בחודש 

לנופשון באילת במלון קראון פלאזה.
 -70 כ  חברים  קבוצת  הוצאתי   3/12/17 דצמבר  בחודש 

איש לנופשון בים המלח במלון לאונרדו פלאז'ה.
במהלך חודש אוגוסט 2017 ארגנתי קבוצה של 15 איש 
לחוג הכרת המחשב מטעם קרנות השוטרים-השתלמות 

ניסיונית.  

תודה לכל מי שסייע לנו להוציא את התוכנית לפעולה.
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אהרון באן
יקיר העיר כרמיאל

דר' ערן ישראל, מזכ"ל
ואחראי על קשרי חוץ

במסגרת  שהתנדבות  מסתבר  מתנדב.  תמיד  מתנדב, 
רבים  של  היחיד  ההתנדבותי  העיסוק  איננה  איפ"א, 
מיושבי ראש הסניפים וחברי הנשיאות. מי שההתנדבות 
בנשמתו, ממשיך להתנדב ותרום בתחומים רבים נוספים.
אהרן באן, יו"ר סניף איפ"א כרמיאל הוא בעל זכויות רבות, 
בתחומים רבים ומועצת העיר כרמיאל החליטה להוקירו 
הוענק  האות  כרמיאל.  העיר  יקיר  אות  את  לו  ולהעניק 
בטכס רב רושם ובהשתתפות חברי מועצת העיר, ראש 
שבאו  נוספים  ורבים  משפחה  בני  האות,  מקבלי  העיר, 

לחלוק כבוד למי שתרם לתושבי כרמיאל והסביבה.
לו  קדם  עיר,  יקיר  אות  את  שמקבל  שני  יו"ר  הוא  אהרן 
יגאל ברגמן, יו"ר סניף פ"ת, ראש העין, שזכה באות יקיר 

העיר פתח תקוה. בהצלחה!
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ערב הוקרה לחברי איפ"א מחוז 
דרום 

ענבל יחיאל יו"ר סניף איפ"א לכיש

לחברי  הוקרה  ערב  התקיים   2.11.17 בתאריך 
איפ"א מחוז דרום בהיכל התרבות באשקלון.

ישראל  איפ"א  נשיא  בנוכחות:  התקיים  הערב 
מר  אשקלון  העיר  ראש   | יעקב  טרנר  מר 
 | דוד  אילוז  מר  איפ"א  מנכ"ל   | גלאם  תומר 
המנגנון  על  ממונה   | בריי  ג'קיי  הנשיאות  חבר 
פייבל לבון | מפקד מחוז דרום ניצב דוד ביתן | 
פיקוד מחוז דרום נגב ומרחב לכיש | יו"רים של 
סניפי איפ"א דרום | 600 חברי איפ"א )סדירים, 

מתנדבים, וגמלאים נגב ולכיש(.

הערב התקיים בהיכל התרבות אשקלון בעזרתן 
ועובדות  גנון  אילנה  הגב'  ההיכל  מנהלת  של 

ההיכל – שני, דקלה וחני שכל הערב טרחו ועמלו 
על הסדר והניקיון.

היכל  קפה"  "קפה  ע"י  ביותר  עשיר  כיבוד  נערך 
התרבות אשקלון בניהולו של קובי ומיכאל מנהלי 

המקום שלא נחו ודאגו שלא ייחסר דבר.

דברי פתיחה נאמרו על ידי בציון פעילות סניפי 
מהלב  ונתינה  מסירות  תוך  המאופיינת  דרום 
ומתנדבים.   גמלאים  קצינים  השוטרים,  למען 
יעקב  מר  ישראל  איפ"א  נשיא  דברים:   נשאו 
וראש  המחוז  למפקד  תשורה  שהעניק  טרנר 
דוד  ניצב  דרום  מחוז  מפקד  אשקלון.   העיר 
גמלאים  הסדירים,  אחדות  את  ששיבח  ביתן 
ומתנדבים.  ראש העיר אשקלון מר תומר גלאם.

הזמרת נוי פדלון שרה ביחד עם להקתה במשך 

כ-40 דקות.  הופעה של הסטנדאפיסט ישראל קטורזה 
במשך 45 דקות.  חולק שי לחבר הארגון בכניסה לאולם. 
ואיחלו  לדברי המוזמנים מדובר בערב מוצלח, מושקע 

לעוד אירועים שכאלו ברצוננו להודות לנשיאות איפ"א 
הצלחת  זה,  ערב  במימון  סיוע  על  אסף  אורי  מר  ולך 
החברים  אמון  את  שמחזקת  זו  היא  והנתינה  זה  ערב 
בארגון, אמון המהווה מפתח להערכה וליצירת אקלים 
של שיתוף פעולה תוך מתן שירות בכל אחד מתחומי 
למר  הועברו  האירוע  מן  תמונות  הארגון.  עשיית 

ישראל ערן.
ברצוני להודות לחברי, יד ימיני – מר מוטי עשור.

הוא זה שהתרוצץ, טרח ודחף אותי להרים ערב זה, 
ללא ספק האדם הנכון במקום הנכון לעשות טוב 

לשוטרים והגמלאים
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קורס שיטור בסיסי, מצדיע
ליעקב טרנר, נשיא איפ"א

דר' ערן ישראל, מזכ"ל
ואחראי על קשרי חוץ

במכללה  בסיסי  שיטור  קורס 
הלאומית לשוטרים הכין ערב 
טרנר  ליעקב  שכאלה  חיים 
נשיא איפ"א ישראל, אך גם 

מפכ"ל מוערך ואהוב.

הכינו  בקורס  החניכים 
בו  מורשת  של  ערב 
ההיסטוריה  הוצגה 
יעקב  של  האישית 
מחיל  החל  טרנר, 
האוויר, ניהול עיריית 
באר שבע ונשיאות 

איפ"א.

נערך  הערב 
ה  ל ל כ מ ב
ת  י מ ו א ל ה
ם  י ר ט ו ש ל
שמש  בבית 

ו  פ ת ת ש ה ו
המכלל  מד"ר   ,16/17 בסיסי  שיטור  קורס  חניכי 
נצ"ם קובי כהן, סנ"ץ יצחק שרעבי מפקד הקורס, 
רפ"ק דני קדושים ר' תחום שיטור בסיסי, סגנית 
נשיא איפ"א העולמי עו"ד גל שרון, בני משפחה 

ומנכ"ל איפ"א דוד אילוז. 
והיסטוריה.  מוסיקה  מורשת,  קטעי  כלל  הערב 
צוות התיעוד של איפ"א תיעד את הערב וכתבה 

הוכנה למגזין הטלוויזיה של איפ"א ישראל.
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טיול לירושלים 26-28/11/17
גימלאי נצרת עלית

יעקב פירסט, יו"ר הסניף

יציאה מנצרת עלית שעה 07:30. ביקור במוזיאון המכללה 
הנטיפים  במערת  ביקור  שמש.  בבית  משטרה  ללימודי 
בגן  ביקרנו  כתחליף  במקום.  חשמלי  קצר  בשל  בוטל 

החיות התנכי בירושלים. ארוחת צהרים בקניון מלחה.
וארוחת  התארגנות  חדרים  קבלת  קיסר.  למלון  נסיעה 
הבילויים  במרכזי  לילי  לסיור  יצאנו   20:30 שעה  ערב. 

בירושלים.
הבית.            הר  לכוון  יצאנו  בוקר  ארוחת  לאחר   27/11/17
עמידה  ללא  הבית  להר  ועלינו  אישים  קשרים  )הפעלנו 

בתור הארוך(. קיבלנו הסבר על הר הבית.   

ביקרנו  בטיול.  המשכנו  תפילה  .לאחר  לכותל  המשכנו 
ארוחת  מהמדריך.  הסברים  קבלת  היהודי,תוך  ברובע 

צהרים בשוק מחנה יהודה.

ביקור בכנסת ישראל. לאחר קבלת הסבר ביקרנו באולם 
וערכנו ישיבה סוערת באולם הוועדות.  לאחר  המליאה 
מקום  הלילי.  יהודה  מחנה  לשוק  יצאנו  ערב  ארוחת 
והגרפיטי   חוויה.  זורמת.  בירה  רבים  פאבים  קהל  הומה 

המצוירים על דלתות דוכני הירקות , מדהים.

הסיור  דוד.  עיר  לכוון  יציאה   10:00 בשעה   28/11/17
נמשך כ – 5 שעות. חוויה בלתי נשכחת קשה אך מומלץ.

)שעה  הטיול  לסיים  החלטתי   . החברים  עייפות  בשל 
17:00( ולחזור לכוון נצרת עלית.

לסיכום: הטיול היה מדהים, . מדריך מצוין ובעל ידע רב. 
בשפע,  טוב  אוכל  ומסודרים  נקיים  חדרים  קיסר  מלון 

מומלץ. כל החברים נהנו ומבקשים כבר טיול נוסף. 
ומנהלה  ונופש"  תיירות  שיווק   "  online השיווק  חברת 
הסיוע  הביצוע  התכנון   על   מיוחדת  תודה  קינן.  אודי 

והסבלנות ומציאת פתרון לכל דבר. 
להוצאת  הסיוע  על  ולטלי  אילוז  דוד  למנכ"ל  לאיפ"א 

הטיול.

לציין כי יצאנו 48 חברי איפ"א.
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טיול לגליל
גימלאי נצרת עלית
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אירוח בישראל
דר' ערן ישראל, מזכ"ל
ואחראי על קשרי חוץ

מדינת ישראל מדשדשת במקום בכמות התיירים ובהשוואה 
למדינות אירופה ואפילו לשכנינו במזרח התיכון המסוכסך, 

את  ממצה  לא  הקודש  ארץ 
פוטנציאל האירוח הגלום בה 
אסלאם  לנצרות,  כקדושה 

ויהדות.

יש  שונה,  המצב  באיפ"א 
בכמות  מתמדת  עליה 
האורחים המגיעים לישראל, 
יודעים.  אנחנו  כולם  על  לא 
על  מתבססים  הנתונים 
סיוע  המבקשים  חברים 
בתחום  ישראל  מסניף 
ביקור  לינה,  מקומות  איתור 
מקומות  משטרה,  ביחידות 
באיפ"א  ביקורים  קדושים, 

ופגישה עם חברים.

בביקור  בעיקר  גדולות,  קבוצות  גם  לישראל  מגיעות 
מגיעים  האורחים  מרבית  הקדושים.  במקומות 
מקפריסין, יוון, רוסיה, רומניה, הונגריה. אנחנו דואגים 
לליווי, פגישות עם אנשי משטרה, קבלות פנים, הדרכה, 

תיאום כניסות לאתרים ופגישות עם חברי איפ"א.

משטרה  אנשי  של  רבים,  מקצועיים  ביקורים  יש 
המגיעים לישראל ללמוד, לעיתים להסתייע במשטרת 
ישראל בחקירה או מידע. במקרים הללו אנחנו פועלים 
בתיאום עם משטרת ישראל. הביקורים הללו מסייעים 
פעמים,  הרבה  מקצועיים-חבריים.  קשרים  ביצירת 
בקשה חברית מזרזת תהליכים ונעשית בצורה אוהדת 

, שמסייעת במקרים בהם נדרש סיוע מהמשטרה הזרה.

הדברים נכונים גם לגבי מדינות שאינן חברות באיפ"א, אבל 
לישראל  שהגיעו  קצינים  בגלל  חבריים  קשרים  איתן  יש 
ללמוד במסגרת משרד החוץ, כמו למשל גאורגיה, מדינות 

אפריקאיות מסוימות ורפובליקות רוסיות לשעבר.

זרות,  שפות  דוברי  מתנדבים,  דורש  בישראל  האירוח 
התעופה.  בשדה  ולקלוט  להדריך  להסיע,  ללוות,  המוכנים 
יש קבוצה קטנה של מתנדבים הנושאים בכל עול האירוח, 
לדסק  שייכים  הם 

האירוח בצוות קש"ח. 

את  להרחיב  נשמח 
המארחים,  מעגל 
סדירים,  שוטרים  כולל 
יחידות  מפקדי 
ובאתרים  במתקנים 

אטרקטיביים לביקור. 
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אירוח בישראל-המשך...
 

משטרת  ויחידות  מחוזות  של  מצויין  פעולה  שיתוף  יש 
הפנים  שקבלת  לזכור  צריך  ושב"ס.  מג"ב  כולל  ישראל, 

משטרה  ביחידות  מישראל,  למבקרים  החמה 
בחו"ל היא תולדה של ההשקעה הגדולה שלנו 

באירוח חברים מחו"ל.

חלק מהאורחים הם קצינים בכירים ברמה של 
ומחוזות.  אגפים  ראשי  סמפכ"לים,  מפכ"לים, 
אירוח חם וחברי בישראל מאפשר לנו להדק את 
הקשר עם המדינות הללו. במקרים רבים להדק 
לסניף  המקומית  המשטרה  בין  הקשר  את  גם 
איפ"א המקומי. למשל, סמפכ"ל משטרת מלטה 
שביקר לאחרונה בישראל, הוא יהודי חם שמבקר 
קודמות,  אירח בשנים  הוא  בישראל,  מידי שנה 

עשרות רבות של קבוצות מאיפ"א 
הקשר  במלטה.  שביקרו  ישראל 
וסיוע  ההדוק לישראל, הפך לקשר 
שלאחרונה  במלטה,  איפ"א  לסניף 

חווה קשיים פנימיים ואישיים.

שוטרים  קבוצת  באירוח  סיוע 
בארגון  החברים  מניו-יורק,  יהודים 
איפ"א,  חברי  שאינם  "השומרים", 
מסייעים  אנחנו  שנה  מידי  אך 
בביקורם בישראל, הביא לקשר בין 
ארגון זה, לאיפ"א בניו-יורק. קשרים 
אלו עזרו לנו לארגן סיוע למשפחה 
שלו  שתינוק  מחיפה  שוטר  של 
בבית  דחוף  רפואי  לטיפול  נזקק 

חולים בניו-ג'רזי.

חברים המעוניינים להצטרף לצוות 
מתבקשים  בישראל  המארחים 
להשאיר פרטים, כולל שפות זרות, 

במזכירות  לסייע,  יכלים  הם  בהם  ונושאים  מגורים  מקום 
איפ"א ישראל.

החברים  של  והאיכותי  הקטן  לצוות  להודות  רוצה  אני 
תיאומים  הדרכה,  ליווי,  קליטה,  בהסעה,  שמסייעים 
תבורכו,  סדירים,  ושוטרים  גמלאים  הקדושים.  במקומות 

הגדולה  מההשקעה  נהנים  איפ"א  חברי  וכל  מאחר 
באירוח בישראל. 
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אורחות מגרמניה 
אבי בן עמי

 

בביתי.  היה  הבסיס  כאשר  לארץ  לשבועיים  הגיעו  הבנות 
במהלך שבועיים אלה לקחתי אותן לטיולים ברחבי הארץ. 

בהר  שנרצחו  השוטרים  לזכר  ג'יפים  במסע  החל  הביקור 
והוסברה  מתנ"א  בניידת  התיישבו  המסע  במהלך  הבית. 

להן העבודה בתנועה.

בתום המסע ביקרנו בראש הנקרה שם הן גם ראו את גבול 
ישראל – לבנון.

בשוק  איתן  ביקרנו 
בנימין  נחלת  הכרמל, 
ולקחנו  אביב  תל  ונמל 

אותן לים בחוף ינאי.

טיול  יום  במסגרת 
את  הפתעתי  לצפון 
אותן  ולקחתי  הבנות 
שהן  לציין  יש  למטווח. 
קלעיות לא רעות בכלל.

 – בירדנית  ביקרנו 
לנוצרים  טבילה  מקום 
ובכנסיית  הירדן  בנהר 

הבשורה בנצרת.

הדרמנו לים המלח שם 
היינו בחוף נווה מדבר.             
ממסכת  נהנו  הבנות 
ורכיבה  הגוף  בכל  בוץ 

על גמל.

הבנות טעמו מהמאכלים העממיים שלנו: חומוס פלאפל.

מפאת המצב הבטחוני בעיר העתיקה בירושלים נערך להן 
סיור בסובב ירושלים וארמון הנציב בליוויו של מיכה מאור, 

ניצול שואה וראש דסק גרמניה.

ולסיכום, במהלך שהותן בביתי ונסיעתן לאילת, קיבלו סיוע 
וממחוז  צורך  למקרה  כמטריה  בתיאום  אילת  ממשטרת 
אלי  חזרה  לרכבת  מרכזית  מתחנה  שוטר  בליווי  אביב  תל 

הביתה. 

ומחברת מבני  אוויר צח  נהנו מרוגע, שמש,  בביתי הבנות 
משפחתי. 
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ביקור נשיא איפ"א סניף 
Debrecen  בישראל

אלכס זלקוביץ, חבר נשיאות
ראש דסק הונגריה

זו,ביקרו בארץ חברי איפ"א  במהלך חודש ספטמבר שנה 
מהונגריה בראשות נשיא הסניף בעיר Debrecen, עיר מחוז 

.Budapest שהינה השנייה בגודלה אחרי עיר הבירה

האורחים התקבלו בשדה התעופה על ידי  חבר איפ"א ותיק 
מר שנדור קלוגר והחתום מטה.

ימים  מספר  במשך  בארץ  סיירו  החברים 
ההיסטוריה,הנוף  לערכי  נחשפו  שמהלכם 

והטבע של ישראל.

עמדו מקרוב על החיים השוטפים והלא פשוטים 
ביום יום ועל הבעיות  שאיתן העם היושב בציון 

מתמודד ביום יום.
האורחים התארחו גם במזכירות איפ"א,התקבלו 
על ידי המנכ"ל מר דוד אילוז שפירט בפניהם את 
בישראל  איפ"א  חברי  למען  המבורכת  העשייה 

ואף החליפו תשורות צנועות.

נשיא  עם  בטלפון  שוחח  דברצן  איפ"א  נשיא 
איפ"א ישראל והדה לו במילים חמות על קבלת 

הפנים הלבבית.

נפרדו  ימי שהות בארץ האורחים  לטחר מספר 
מאוד  מרוצים  אך  עייפים  שבעים,  מאיתנו 

מהאירוח החם וסבר פנים היפות של ישראל ושבו לארצם.
בטוחני שהחברים ישמשו מעתה כשגרירים של רצון טוב 

של ישראל בארצם.

כדי  מעצמו  חסך  ולא  בידי  משסייע  לכל  ניתנת  תודתי 
להנעים את זמנם בעת הביקור.

מר  הברכה  אל  ויבואו 
קלוגר,אורן  שנדור 
אילוז,יוסי  משולם,דוד 
איפ"א  ונשיא  גינסבורג 

מר יעקב טרנר.

 Vac חברי איפ" א מסניף
שבהונגריה

אורחים   2 בארץ  ביקרו   2017 נובמבר  חודש  במהלך 
מהונגריה.  

בזמן שהתארחו באילת, הוזמנו לביתו של שלמה חוטה.
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ביקור חברי איפ"א מבודפשט
אלכס זלקוביץ חבר נשיאות

ראש דסק הונגריה

איפ"א  חברי  בארץ  זו,ביקרו  שנה  נובמבר  חודש  במהלך 
מסניף בודפשט בירת הונגריה.

מטה  החתום  ידי  על  התעופה  בנמל  התקבלו  האורחים 
ובסיוע יושב ראש בית דגן מר יהודה גבאי.

החברים שהו בישראל במשך שבוע ימים שבמהלכם תרו 
את הארץ ונחשפו לערכי ההיסטוריה,הטבע והנוף.
עמדו מקרוב על מרקם החיים הלא פשוטים בארץ.

וסובב  אביב,חיפה,נצרת,טבריה  בירושלים,תל  ביקור  נערך 
הכנרת,ים המלח,מצדה,שדרות,באר שבע ומוזיאון חיל אויר 
שבחצרים תוך מפגש מרגש עם נשיא איפ"א ישראל מר 
יעקב טרנר שסיפר לאורחים ששורשיו מצד אביו קושרים 
שהינה  דברצן  המחוז  בעיר  הולדתו  מקום  להונגריה  אותו 

השנייה בגודלה בארץ ה"מאגרים.

ראש הקבוצה, אוהד גדול של ישראל אף ביקר במזכירות 
איפ"א והתקבל על ידי  מנכ"ל איפ"א מר דוד אילוז שסקר 
והעניק  בארגון  הנעשית  המבורכת  העשייה  את  בפניו 

לאורח מזכרת צנועה .

לשדה  אורחנו  את  וגדוש,לוונו  מעניין  שבוע  בתום 
בחיבוקים  ונפרדנו  מרוצים  אך  עייפים  התעופה 

ודמעות הדדיות.

תודתי ניתנת לכל אלה שסייעו בידי להנעים לאורחים 
יבואו  ועל הברכות  זמנם בישראל  חשובים אלה את 
אפל  קריאה,לשלום  לכל  מוכן  שתמיד  נובל  גבי  מר 
ידידי,לאורן חזן שעושה שירות אדיר למדינת ישראל 

ולמשטרת ישראל, למתנדב היקר יוסי גינסבורג
ולחברי הטוב אבנר סביון.

כ"שגרירים  מעתה  ישמשו  הקבוצה  שחברי  בטוחני 
של רצון טוב לישראל בארצם"!
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שוטר תמיד שוטר
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 
ואחראי על קשרי חוץ

מצרות  אותה  לנושאים  עוזרת  איפ"א  תעודת  כלל  בדרך 
בחו"ל, הפעם הסיפור הפוך.

שהיה  תרשיחא  מעלות  מתחנת  שוטר  עבדאללה,  כאנג' 
חש  נסיעה  כדי  תוך  בעיר.  בחשמלית  נסע  בפראג,  בטיול 
שמישהו מנסה לכייס אותו, מחזה נפוץ בתחבורה הציבורית 

בהרבה מערי אירופה.

במרדף  והתחיל  הכייס  את  זיהה  הוא  נרתע,  לא  כאנג' 
בקרון החשמלית ולאחר מכן ברחובות פראג. שוטרי פראג 
את  כאנג'  לכד  שבסופו  למרדף,  הצטרפו  במקום,  שהיו 
לשבחים  זכה  כאנג'  המקומיים.  לשוטרים  והעבירו  הכייס 
ומקצועיותו.  ליבו  אומץ  על  הוקרה  ולתעודת  מהשוטרים 

הפעם תעודת איפ"א סייעה בלכידת פושע .
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כנס מפכ"לים בספרד
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 
ואחראי על קשרי חוץ

נערך  קטלוניה  עצמאות  סביב  המהומה  בשיא 
כנס מפכ"לים של המשטרות המקומיות בספרד. 
בכנס השתתפו גם קציני המשטרה הפדראלית, 

הגוורדיה סיביל. 

מכירים  שאנחנו  האזרחי  המשמר  לא 
משמר  לשוטרי  דומים  יותר  בישראל, 
הגבול. זו המשטרה שנשלחה לברצלונה, 
הקטלונית  המשטרה  את  להחליף  כדי 

המקומית, מסיבות מובנות.

נערך  ימים,  ארבעה  שנמשך  הכנס 
ספרד,  בצפון  אסטוריאס  בחבל 

בעיר חיחון.

בעיקר  דופן,  יוצאת  תקשורתית  לב  לתשומת  זכה  הכנס 
בגלל המשבר בקטלוניה והשתתפות שרים וראשי ערים.

של  הבינלאומי  החלק 
בשיטור  עסק  הכנס 
הוזמנו  ואליו  קהילתי 
מיאמי  משטרת  מפקד 
שורות  וכותב  בארה"ב 

אלו. 

מיאמי  משטרת  מפקד 
הוא יליד קובה שמשפחתו 
בשנות  משם  נמלטה 
ספרדית  דובר  והוא  ה-60 

רהוטה. 

תרומת סניף איפ"א ספרד לכנס הייתה גיוס מרצה מישראל, 
שעשה זאת בהתנדבות.

הספרדים,  המפכ"לים  את  מאוד  עניין  הישראלי  המודל 

וההתנדבות.  הקהילתי  השיטור  של  השילוב  בגלל  בעיקר 
גם  שמשפיע  פשיסטי  עבר  יש  לאיטליה,  כמו  לספרד, 
נכונות  חוסר  למשטרה.  לסייע  להתנדב  הנכונות  על  היום 
על  גם  משפיע  להתנדב 
למשטרה  לסייע  המוטיבציה 
מודלים  להפעיל  היכולת  ועל 

של שיטור קהילתי.

כמו  בנושאים  הרב  העיסוק 
כמו  מספרד,  חלקים  עצמאות 
הבסקים,  חבל  או  קטלוניה, 
מעורר את הרגשות הלאומיים 
בו  הנושא המרכזי  היה  גם  וזה 

עסק הכנס.

ומה בנוגע לישראל? לצאת בלא 
במסיבת  אפשר,  אי  הרי  כלום 
ההרצאות,  בתום  עיתונאים 
שנשאלתי  הראשונה  השאלה 
לא  המשטרה  למה  הייתה: 
ערפאת  הרעלת  את  חוקרת 

בפלוטוניום....
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כנס שוטרות ברומניה
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סמינר מקצועי בינלאומי
בתחום השיטור הקהילתי 

בקפריסין
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 
ואחראי על קשרי חוץ

בתחום  בינלאומי  סמינר  אירגן  קפריסין  איפ"א  סניף 
השיטור הקהילתי. בסמינר השתתפו נציגים, קציני משטרה 

ושוטרים ממדינות רבות, כולל כל השוטרים 
הקהילתיים של משטרת קפריסין.

ובהשתתפות  באנגלית  היו  ההרצאות 
פיקוד  סגנו,  קפריסין,  משטרת  מפכ"ל 
הארצי,  הקהילתי  השיטור  קצין  המשטרה, 
נציגי אקדמיה, ארגונים התנדבותיים וכותב 

שורות אלו.

מתל  קצינות  שתי  השתתפו  מישראל 
גרמניה,  מפולין,  קצינים  בצד  אביב, 

אוסטריה, יוון, רומניה, אוקראינה.

לסניפים  מצטרף  קפריסין  איפ"א  סניף 
מקצועיים  סמינרים  המקיימים  נוספים 
הללו מאפשרים  בינלאומיים. הסמינרים 
להיפגש,  שונות,  ממדינות  לשוטרים 
מקצועיים  פעולה  שיתופי  ליצור  ללמוד, 
איפ"א  ביעדי  שמוגדר  כפי  וחברתיים, 

בתקנון העולמי.

פעילות  מממנת  לא  ישראל  איפ"א 
בסמינר  מדובר  כאשר  גם  בינלאומית, 

מקצועי ועל המשתתפים לשאת בהוצאות. 
או  לכנס  היוצא  חבר  שכל  היא  המדיניות 
כל אירוע בעולם, משלם את כל ההוצאות, 
תפקידים  בעלי  לגבי  גם  נכונים  הדברים 

בנשיאות או בסניפים.

לפעילות  להצטרף  כדאי  זאת  בכל  למה 
המארגנים  הסניפים  מרבית  בינלאומית? 
סמינרים, כנסים, שבוע ידידות, מסבסדים 
מהמקרים  ובחלק  ההשתתפות  את 
מעבר  האירוח.  מעלות  בחלק  נושאים 
לכך זו הזדמנות לפגוש חברים בתפקידים 
במשטרות  הנעשה  על  וללמוד  מקבילים 

אחרות בעולם.
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מג"ב חוף באיטליה
וסניף דאלית אל-כרמל 

בגאורגיה
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טיול גימלאי מלמ"ש לפורטוגל
יוסי דוידוביץ, נצ"מ בדימ'
יו"ר סניף איפ"א מלמ"ש

ישראל  איפ"א  בחסות  לפורטוגל  מלמ"ש  גמלאי  טיול 
חוויות  צברנו   . הטוב  לסיומו  הגיע  המעופף  והשטיח 
וציוריות  עתיקות  עירות   , מקסימים  נופים  מדהימות 
עם ניחוח של עבר , רצועת חוף ארוכה ומדהימה לחופי 
וזכינו  . התמזל מזלנו  ואוכל מצויין  האוקינוס האטלנטי 

במדריך מקצועי של השטיח המעופף בשם שחר רוביו 
הדרכה  יכולות  עם  ביחד  והנשמה  הלב  את  שהשקיע   ,
יהדות,   היסטוריה,  הכולל  רב  מקצועי  וידע  מעולות 
והמלכים  במנהיגים  דמוגרפיה,  בוטניקה,  גיאולוגיה, 
והמרגיע  הנעים  הקול  עם  שחר   , בפורטוגל  ששלטו 
את  לנו  והראה  מיוחד  למסע  אותנו  לקח   , רוגע  השרה 

פורטוגל היפה והמודרנית , שתינו בצימאון את הסיפורים 
הטיול  היה  זה  הגמלאים  לדעת   . הרב  והידע  המראות   ,
הטוב ביותר שהיה במועדון , כך זה שיש קבוצה איכותית 

ומגובשת , מדריך מעולה ומדינה מקסימה .

בשם כל הגמלאים חברי איפ"א שהשתתפו בטיול אנחנו 
הטיולים  רכז  לאלכס  הרבה  תודתנו  את  להביע  רוצים 
שדאג להוציא טיול כזה מקסים ולנשיאות איפ"א ישראל, 
על הסיוע שבו אנחנו זוכים מאיפ"א לא רק בטיול אלא 

במהלך השנה כולה, על כך תודה מקרב לב.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות למנכ"ל איפ"א מר' דוד 
והיחס  החם  השירות  על  אילוז 
במועדון  זוכים  אנו  לו  המיוחד 

איפ"א מלמ"ש.

איפ"א  שתעודות  אירוע 
עזרו לנו

לפורטוגל  מלמ"ש  גמלאי  טיול 
בעיירה  ישראל  איפ"א  בחסות 
אובידוש התקבלנו בשירת הבה 
נגילה והצטלמנו עם דגל איפ"א 
העתיקה  המצודה  על  ישראל 
הגענו  למחרת  אובידוש,  של 
החשובה  באוניברסיטה  לבקר  קויומברה  בשם  לעיר 
והדרך  הלימודים  חגיגת   התקיימה  במקום   , בפורטוגל 
הציג  דווידוביץ  יוסי  המועדון  יו"ר   , לרכב  סגורה  הייתה 
תעודות איפ"א לשוטר שפתח לנו את הדרך אחר כבוד , 
נכנסו פנימה במלא הוד והדר , השוטר קיבל מרכז איפ"א 
הטיול   , ישראל  איפ"א  אות  את   , עלמני  מאיר  מלמ"ש 

בחסות איפ"א ואיפ"א פתח דלתות .
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טיול למרוקו 22/10-1/11/17
גימלאי איפ"א כרמיאל

אהרון באן, יו"ר הסניף

כרמיאל,  איפ"א  גמלאי  מסניפי  איפ"א  גמלאי  קבוצת 
ירושלים, מרכז, חדרה, טבריה, שב"ס וחברים  ראשל"צ, 

נסענו לטיול מאורגן למרוקו בהדרכת תמר בצלאל.

ראשית עלי לציין את ההכנות לטיול של מזעירות איפ"א 
על הדאגה לכל פרט ובמיוחד למנכ"ל דוד אילוז ואלכס 

זליקוביץ רכז הנסיעות.

הקבוצה  חברי  עם  מפגש 
התקיים  תמר  והמדריכה 
בכרמיאל והחברה ענת ביבר 
כיבדה אתנו כנציגת נשיאות 

איפ"א.

 – איבריה-ת"א  בטיסת 
מספר  אבדו  מרקש  מדריד- 
לבעליהן  שהגיעו  מזוודות 

למחרת.

המעניינת,  ממרקש 
שווקים  המדהימה,  פס 
,ארמונות דרך עמקים ונופים 
עד  האטלס  הרי  מדהימים, 

2260, הריף, עמק האוריקה היפיפה, אסווארה על  גובה 
באיית  השמורה  הקסבה  האטלנטי,  האוקיאנוס  החוף 
בן חדו, פנטזיה לילית ורזוארת הקסומה, ג'יפים וגמלים 
בסהרה, העיר אפראן-שוויצריה הקטנה, המלאח היהודי, 
בתיה  עם  שפשואן  האנדלוסית  העיר  הפסית,  החפלה 

כחול\לבן ונופיה היפיפיים.

המיוחד  וארמונו  המלך  מושב  מרוקו,  בירת  ברבט 
והמאוזלאום של המלך חסן החמישי ושוב קסבה.

עיר  האטלנטי  האוקיאנוס  של  החוף  על  קזבלנקה 
מודרנית עם בניינים מערביים ושכונות יוקרה. 

כאן נבנה המסגד הגדול והמפואר ע"י המלך חסן השני. 

ביקור מרגש היה בבית הכנסת היהודי "בית אל" השמור.

אך  עייפים  ארצה  חזרנו  במדריד  פנורמי  סיור  לאחר 
מרוצים  מהחוויה הצבעונית והמדהימה של מרוקו.

נופש במלון קראון פלאזה 
בירושלים 

אהרון באן, יו"ר הסניף
איפ"א  גמלאי  סניף   26/9/17-24/9/17 התאריכים  בין 

מכרמיאל נפשו במלון קראון פלאזה בירושלים.

רכז  מזכירת  טלי  של  והשת"פ  ההכנה  את  לציין  ברצוני 
הנסיעות ושל אודי קינן לקראת הנופש דבר שתרם רבות 

להצלחתו.

המלון,  מצוות  אשכנזי  שחר  מר  את  לציין  מבקש  אני 
אחראי הקבוצות אשר מילא באדיבות את כל בקשותינו.

התחומים  בכל  המלון  של  הגבוהה  הרמה  את  גם  אציין 
האוכל  בחדר  והמלצרים  הקבלה  עובדי  אדיבות  ואת 

שעשו רבות כדי להנעים לנו את השהייה.
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טיול לזנזיבר
ורדה לוי מושב אביאל

בטיול  מטיילים   18 של  קטנה  קבוצה  יצאנו  ב-17/10 
איפ"א לזנזיבר.

רציתי להודות לכם על טיול מופלא, כמו שהחבורה אמרה 
"טיול של פעם בחיים."

הקסומים,  הנופים  עם  זנזיבר  הזה  המיוחד  המקום 
מלון  הזה,  הנהדר  והמלון  המראות,  הנהדרים,  החופים 

קראפו, כל זאת תרמו לטיול מופלא.

קבוצת  את  להנהיג  שידעה  המדריכה,  לרונה  תודה 
הליכותיה.  ובנועם  שלה  ,בכריזמה  רמה  ביד  המטיילים 
הארץ  קצוות  מכל  שהגיעו  שאנשים  לכך,  גרמה  היא 
התגבשו, גלו אחריות קבוצתית ולא אחרו לצאת לטיולים 

אפילו לא פעם אחת.

רונה ידעה לנווט ,להנהיג ולבנות את הטיול כך שהחוויות 
שלפני  שביום  השיא  עד  ליום  מיום  בהדרגה  התעצמו 
המיוחדת  הבקר  ,ארוחת  הנעלם  לאי  השיייט  האחרון, 
הלגונות,  שם.  המיוחדת  הצהרים  וארוחת  הנוסף  ,האי 
הצפיה בגאות והשפל. יום שיא מעולה ונפלא. ולמחרת 

בדרך הביתה חוות התבלינים המיוחדת.

בחוויות  וגדושים  מלאים  ימים  היו  הטיולים  ימי  כל 
והסברים מצוינים. 

אני מודה לכם שבחרתם בכרמל תיירות שנתנו לנו את 
מודה  אני  מאלפים.  חוויה  ימי   8 לנו  היו  שבזכותה  רונה 

לאיפ"א שהוציאה את הטיול ולרונה הנהדרת.

שנמשיך לטיייל יחד.

מסורת  שומרי  מאורגן  טיול 
ברומניה

שלום יעקב-רס"ב 
יו"ר סניף איפ"א מג"ב ירושלים

בתאריך 15.8.17 יצאנו לטיול מאורגן לרומניה, עם המדריכה 
והמהנה  לכם על הטיול המושלם  להודות  אסתר, ברצוננו 

ששפע בכל טוב ובאווירה נפלאה.

רוך  המון  ומקרינה  נעימה  מדהימה,  אישה  להכיר  נהנינו 
וניהול  ארגון  כושר  בעלת  בהדרכה.  ומקצועיות  הקשבה 

מדהימים סבלנות ומסירות אין קץ.

הכל התנהל על ידה באופן מסודר להפליא, עמידה בזמנים 
והכל ברוח טובה ואוהבת.

כל מילה נוספת לא תתאר את הכיף שהיה בטיול והשאיר 
טעם של עוד.

אך  טובים  שהיו  מאורגנים  טיולים  מעט  ללא  בעבר  יצאנו 
הטיול הזה היה טוב מכולם.

המדריכה  שבזכות  להודות  ואף  לציין  לנו  חשוב  לכן 
הנפלאה אסתר שלא נחה לרגע ודאגה להסביר ולהעשיר 
אותנו בהיסטוריה מעניינת ואף הפכה לחלק מאיתנו רוצים 
לראותה בעוד טיולים מאורגנים כמו הטיול הזה שלא ישכח 

לעולם.
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תחרות הצילום הבינלאומית של איפ"א, מנוהלת ע"י הוועדה הבינלאומית לתרבות וחברה שבראשה עומדת עו"ד גל שרון, 
סגנית הנשיא העולמי.

חבר הוועדה מקפריסין קיקיס פריקלאוס היה אחראי על ארגון התחרות והשיפוט.
השיפוט נעשה ע"י איגוד הצלמים המקצועיים בקפריסין.

כל הצילומים הזוכים והמצטיינים הופיעו בתערוכה שהוצגה בכניסה לאולם הקונגרס העולמי בבולגריה.
כל הצילומים הועברו לכל סניפי איפ"א בעולם לצורך פרסום והכנת תערוכות.

תערוכה של כל הצילומים המצטיינים הוכנה באיפ"א ישראל ותוצג בכנסים, ביחידות משטרה ובארועים משטרתיים.



כדאי להיות חבר באיפ"א
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