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ברכת נשיא איפ"א
יעקב טרנר

חברים יקרים, אנחנו בעיצומו של משבר בינלאומי המשליך ומשפיע על פעילות 
איפ"א בישראל ובעולם.  

כמו  פעילויות  ביטול  חברתי,  ריחוק  הדורים  מנע  לצעדי  אותנו  מחייב  המשבר 
נסיעות, כנסים, נשפים, ספורט ועוד.

ובעיקר  החברים  כל  למען  פועלים  אנחנו  זה  בצד  אך  הכללים,  על  לשמור  מקפידים  אנחנו  באיפ"א 
הדדית,  דאגה  ידידות.  תוך  שירות  הארגון.  של  המוטו  לפי  נדרשת חברות,  שם  המבוגרים.  הגמלאים 

ביקורים, סיוע ריווחתי וסתם שיחת טלפון חברית.

לסייע,  לחברים,  לדאוג  נמשיך  אנחנו  ולכן  הקרובים  בחודשים  ישתנה  לא  נמצאים  אנחנו  בו  המצב 
לעודד, לתמוך בשוטרים והסוהרים ולקוות לימים טובים יותר, עת נוכל לחזור למלוא הפעילויות של 

הארגון.



2

לעיונכם בטאון המסכם את שנת העבודה 2020 באיפ"א. השנה אנו גם חוגגים 
70 שנה לייסוד איפ"א העולמי.   שנת 2020 היתה יוצאת דופן שכן מחודש מרץ 
השנה השתנו סדרי עולם לאור התפרצות מגיפת הקורונה, מגפה שהשפיעה על 

כל תחום בחיינו וכמובן גם על פעילות הארגון. 

איפ"א שסיסמתו "שירות תוך ידידות" מבוסס בעיקר על הקשרים בין החברים, אירועי תרבות ואירועים 
אחרים, כנסים, נשפים, תחרויות ספורט, נופשים בארץ ובחו"ל, כל אלו פעילויות חברתיות שבעטיה של 
המגיפה הפכו לאסורות או למוגבלות וכפועל יוצא מכך חלק ניכר מהפעילויות השוטפות של הארגון 
הופסקו או צומצמו.   לאור האמור הופנו אפיקי העשייה בארגון לפעילויות בתחומים שניתן לקיימן 
תחת המגבלות הקיימות וכמו כן הופנה חלק ניכר מהתקציב לשי שניתן לחברים בנוסף לחלוקת השי 

המקובלת בארגון. 

גם להגברת השימוש באמצעי התקשורת המהווים תחליף למפגש האישי  מגבלות הקורונה הובילו 
כמו מפגשי זום וזאת כמובן בנוסף לפעילות הענפה במסגרת ווטס אפ, פייסבוק ואתר הארגון. כך גם 
אסיפת הפעילים הארצית של חברי איפ"א התנהלה באמצעות הזום, כמו גם הכנס העולמי של הארגון. 
תקופת הקורונה גם הציבה את השוטרים והסוהרים בחזית המאבק ובעין הסערה ולצערנו היינו עדים 
להתקפות והשמצות שערורייתיות כנגד השוטרים המבצעים מלאכתם נאמנה ויש להם חלק מרכזי 

באכיפת המגבלות שרק באמצעות הצלחה באכיפה זו ניתן יהיה לעצור את התפשטות המגיפה. 

לאור המצב הפוליטי הסבוך לא היו מינויי קבע למפכ"ל ולנציב בתי הסוהר כך שפעילות הארגונים מזה 
תקופה ארוכה מבוצעת ע"י ממלאי מקום דבר שבוודאי אינו מקל על נטל העשייה.   למשרד לבטחון 
פנים מונה שר חדש, אמיר אוחנה ואנו מאחלים לו הצלחה במילוי התפקיד הסבוך בעת הזו.  אנו ככל 
הנראה ניצבים בפני בחירות חדשות דבר שיוסיף עוד עומסים ומורכבויות בהתמודדות היומיומית של 
כאשר  המגבלות  אף  על  באיפ"א  לאותן פעילויות שבוצעו  ביטוי  ניתן  בבטאון  והסוהרים.   השוטרים 
פעילי הארגון מקדישים את זמנם ומירצם להיות בקשר עם חברי הארגון לסייע לחברים במצוקותיהם 

מתוך דאגה לחברים ולבני המשפחה. 

זו הזדמנות להודות לאותם פעילים מסורים על עשייתם המרובה בתקופה קשה זו.  בעת האחרונה 
איבדנו פעיל ותיק של איפ"א, פרוספר אמזלג שכיהן כיו"ר סניף גמלאי לכיש. תנחומינו למשפחתו. 

בעת  המגיפה.  עקב  מאד  צומצמה  הדברים  שמטבע  הבינלאומית  הפעילות  על  גם  סקירה  בבטאון 
האחרונה הלכה לעולמה אנאבלה, נשיאת סניף פורטוגל שהיתה חברה טובה של סניף איפ"א ישראל.  
בבטאון גם סקירה על פעילותו של חברינו מייקל אודיאוס, נשיא איפ"א קפריסין שכיהן שנים רבות 

כנשיא העולמי.  

בתקופה קשה זו עיקר העול לשימור הפעילות 
וצוות  אילוז  דוד  הארגון,  מנכ"ל  על  היה 

המנגנון. יישר כח לעשייתם הרבה.   

המשפחה  ובני  הארגון  לחברי  מאחלים  אנו 
בריאות איתנה ועמידה באתגרים שנכונו לנו. 

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

עו"ד חיים שמולביץ, יו"ר ועדת תקשורת

דר' ערן ישראל, סגן יו"ר ועדת תקשורת 

דוד אילוז, מנכ"ל איפ"א

ליז משולם, עריכה ועיצוב גרפי
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פעילות איפ"א בשנת קורונה
עו"ד גל שרון, סגנית נשיא ומ"מ נשיא איפ"א 

חברים יקרים, לא פשוט להפעיל מנגנון, נשיאות, ועדות ומנגנונים שונים בתקופת 
הקורונה. מעבר לכללי הזהירות המתבקשים יש קשיים רבים. לא ארחיב, מאחר 

והקשיים מוכרים לכולנו. 
ברצוני לברך את נשיא איפ"א יעקב טרנר, בבריאות איתנה, את חברי הנשיאות, 
שגם בעת הרעה הזאת ממשיכים לפעול למען החברים, במסירות ובמקצועיות. 

את מנגנון איפ"א, המזכירות, רו"ח, יועמ"ש, מבקר, וועדת הביקורת ומנכ"ל איפ"א שממשיכים לפעול 
למרות המגבלות והקשיים וממשיכים לתת שירות איכותי לחברים.

אבל המערכת צריכה לפעול ובהתאם לנהלים והכללים ואין קיצורי דרך. אנחנו מסכמים שנה, שהתחילה 
בפרוץ המגפה, סגר ראשון, הפסקת טיסות, ביטול טיולים ונסיעות, ביטול הפעילות הבינלאומית, ביטול 

משחקי איפ"א ועוד נושאים רבים.

למשחקי איפ"א, יוזמה אותה התחלתי כסגנית נשיא עולמי, שהיו אמורים להתקיים במונטנגרו בחודש 
מאי, הייתה לישראל את הקבוצה הגדולה ביותר של ספורטאים. נרשמו 100 חברי איפ"א, שוריין מטוס 
של חברת ישראייר שלם, בוצעה הרשמה בסניף המארח ואז התחיל הבלגן. צרות דומות ליוו קבוצות 

שהיו אמורות לצאת לחו"ל, נסיעות וטיולים בישראל, אירועי תרבות וחברה.

קיבלנו החלטה שחברי איפ"א לא יפגעו מהביטולים וההתנהלות מול המארגנים תהיה של הנשיאות 
ולא של החברים. אני יכלה לציין בסיפוק שאין חבר איפ"א שנפגע מביטול אירוע או נסיעה. הטיפול 

מול החברות ממשיך ומנוהל על ידי מנגנון איפ"א.

החלטה שניה הייתה לגבי פעילות איפ"א בתקופת הקורונה. כדי לאפשר קבלת החלטות מסודרת, כל 
המפגשים והישיבות עברו לזום. כלי עבודה פשוט, נוח, שאתם שותפים לו בכנס פעילים זה. הקונגרס 
העולמי של איפ"א שהיה אמור להתקיים בברצלונה באוקטובר, התקיים בזום בהשתתפות 50 מדינות. 

זמן.  או  ישיבות ללא מגבלת כמות משתתפים  קיום  דאגנו לרכישת אפליקציה מקצועית המאפשר 
גילינו שזה  וניסיון.  ידע מקצועי  וירטואליות מחייבות התאמות טכנולוגיות, מעט  אין ספק שישיבות 
אפשרי וניתן לוותר על הבאת חברים מכל הארץ לפגישה ביפו וניתן לקבל החלטות, להצביע ולהוביל 

את הארגון בצורה מסודרת ולפי כל הנהלים והכללים.
כאשר נדרשה נוכחות פיזית של חברי וועדה, כמו במקרה של בחירת שי לכלל החברים. הישיבה נערכה 

לפי כל כללי הזהירות המתבקשים.

כאשר הכללים הוקשחו, דאגנו להשארת צוות מצומצם בלבד במזכירות, כאשר הכלל המנחה היה, 
להמשיך ולתת שירות לחברים בכל עת, גם כאשר מרבית העובדים בחל"ת. לרגע לא נסגרה המזכירות 

ואף פרויקט או החלטה לא נדחו.

זה  בכלל  והמנותקים,  המבוגרים  הגמלאים  לחברים  סיוע  ראשית,  ודגשים.  עדיפות  סידרי  קבענו 
החברים שנזקקו לסיוע ריווחתי. כאן אנחנו פועלים ביחד עם איגוד הגמלאים, קרנות שוטרים ומערך 

הרווחה של משטרת ישראל ושב"ס.

שנית, עידוד, סיוע ותמיכה בשוטרים וסוהרים, דרך הסניפים והיחידות. סיוע בפרוייקטים מחוזיים, כמו 
שי יחידתי דרך המפקדים, סיוע ליושבי ראש הסניפים, סיוע תקציבי ליחידות ושי סניפי.
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שי קורונה חולק לכלל החברים, לאחר תהליך מסודר של בחירת שי, קביעת אופן החלוקה, לוח זמנים, 
קשר עם כל יושבי ראש הסניפים, בדגש על הסדירים שקיבלו את השי ליחידות.

הגמלאים קיבלו את המוצר עד הבית ולסדירים השי חולק ע"י יו"ר הסניפים.

הפרויקט הוכתר בהצלחה רבה וזכה לשבחים מצד בעלי התפקידים והחברים.

בכדי  תקדים  חסר  במבצע  מעודכנים,  פרטים  ללא  חברים   2800 כ-  זו  בתקופה  איתר  איפ"א  מנגנון 
שיוכלו לקבל את השי להם הם זכאים.

השי השנתי, האחרון במתכונת הזאת, הוטען לכרטיס איפ"א קארד לכל חברי הארגון ביום 2.9.20.

הונפקו 659 המחאות להמרה כספית לחברים המעוניינים בכך.

כחלק מהאסטרטגיה לעת הזאת החלטנו לתת סיוע ליחידות משטרה. הייתה עדיפות ליושבי ראש 
תחנות,  היו  מזה  וכתוצאה  ליוזמות  שותפים  התפקידים  בעלי  כל  לא  הרב  לצערנו  ופעילים.  יוזמים 
מרחבים ומחוזות שזכו לסיוע גדול יותר. אני מעלה זאת כאן כדי לעודד פעילות דווקא בתקופה הזאת. 
יש יוזמות ברוכות לקראת חג החנוכה, בשיתוף מפקדי מרחבים ומחוזות והחלטנו לשתף את כולכם 

בכל יוזמה כדי לעודד ולעורר את כל בעלי התפקידים.

דווקא בתקופה הזאת היה צורך בסיוע רווחה לשוטרים וסוהרים.

הקריטריונים  עפ"י  משפחותיהם  ולבני  וסוהרים  לשוטרים  רווחה  סיוע  השנה  במהלך  העניק  איפ"א 
הרווחה                 רכז  באישור  הסניפים  יו"ר  של  דרישה  עפ"י  חולק  לחולים  שי  באיפ"א,  הקיימים  והנהלים 
לכ-180 חברי איפ"א. כל פנייה נענתה בחיוב, כולל הוצאת דו"חות ביקור. בהזדמנות זו עלי לציין את 
שמה של סמדר אשר, יו"ר גמלאי חדרה/זיכרון יעקב, שביקרה באופן אישי את החולים ואף חילקה 
להם שי אישי. כמו כן הוציאה דו"ח מפורט הכולל סיוע לחולים במתן פתרונות במסגרת הביקור, כך גם 
שמחי יוסף, יו"ר סניף גמלאי נתניה, אשר ביקר את החולים ואת האנשים העריריים והבודדים וקישר 
אותם לגורמי הרווחה במקום מגוריהם.  אני יודעת שרבים מכם המשיכו לבקר חולים וליזום פעילויות, 
רק שלצערינו לא קיבלנו דיווחים על כך ואני מבקשת מכם שכל היו"רים שאני יודעת שעושים פעילויות 
בתקופה הזאת, לשלוח דיווחים ותמונות על מנת שנוכל להפיץ את הפעילות לכלל החברים.  אני מודה 

לכולכם ללא יוצא מן הכלל על הפעילות הברוכה שאתם עושים לחברים בתקופה הקשה הזאת.

היו גם אירועים משמחים וראויים לציון, קצין מתחנת עירון, דניאל פיראנט זכה במלגת ארתור טרופ 
המכובדת, המאפשר לימודי משטרה בכל מקום בעולם. הנכד עומר רגב זכה בתחרות ציורים בינלאומית 

ואנחנו ממתינים לתוצאות תחרות הצילום הבינלאומית.

הפעולה  דרכי  לגבי  אסטרטגית  חשיבה  קיימנו  הקרוב,  בעתיד  אותנו  ילווה  הקיים  שהמצב  בהנחה 
החברים,  לרשות  שיעמדו  הוירטואליים  בכלים  רבות  נשקיע  החברים.  לטובת  שנקדם  והפרוייקטים 
בעיקר אתר האינטרנט שיעבור חידוש ושידרוג לייעול מתן מידע ושירותים לחברים. חידוש פעולת 
האפליקציה של איפ"א שתאפשר מידע ושירותים מכל סמארטפון. חשיבה מחודשת לגבי מתן שירותי 
נסיעות ואירוח לחברי איפ"א בתקופת הקורונה ולאחר מכן. שינוי שיטת השי השנתי, הפרטים יוסברו 

על ידי מנכ"ל איפ"א בהמשך הביטאון.

נמשיך לפעול לטובת החברים, גמלאים וסדירים, נמשיך לעשות וליזום ודווקא עכשיו נשתדל יותר.

מאחלת לכולנו נחישות, עשיה חיובית ושמירה על כל הכללים למען בריאותנו.
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כזכור פנינו לבית הדין הארצי לעבודה למתן הבהרות באשר לביצוע פסק הדין שבפשרה ולמתן הוראות 
לממונה על השכר כל זאת לעניין הנמנים על דירוג המח"ר.

ועפ"י ההחלטה  וזאת מאחר  בית הדין הארצי לעבודה לדחות את בקשתנו  ביום 18.10.2020 החליט 
בית הדין סיים את מלאכתו במתן פסק הדין ואינו מוסמך ליתן הבהרות לצורך יישומו של פסק הדין או 

להמשיך ולדון בעניין.

יחד עם זאת המליץ בית הדין בפני הצדדים לפעול למציאת פתרון מוסכם שימנע התדיינות נוספת בין 
הצדדים, מה עוד שמדובר בקבוצה קטנה יחסית בת 623 משרתים וגמלאים במשטרת ישראל ובשב"ס 
יהיו השלכות  שלא  להניח  ניתן  יימצא  באם  ובנוסף לפתרון  הזכאים  והסוהרים  כלל השוטרים  מתוך 

רוחב על קבוצות אחרות.

לצערנו הממונה על השכר לא הסכים לקיים מו"מ בעניין זה ולפיכך בפורום ראשי הארגונים הוחלט 
לפנות לבג"ץ שיורה לממונה על השכר לפעול ליישום מתן התוספת גם לנמנים על דירוג המח"ר.

בימים אלו ובטרם הפניה לבג"ץ יצא מכתב "קדם בג"ץ" לשר האוצר ולממונה על השכר.

התוצאה בבג"ץ יכולה להיות או, כפי שאנו מקווים היענות לעתירה ומתן הוראות בהתאם או חלילה 
החלטה כי בג"ץ לא מתערב בעניין זה ומפנה אותנו להגשת תביעה חדשה לבית הדין האזורי לעבודה 

בעניינם של הנמנים על דירוג המח"ר.

אנו נשתדל להפעיל גם לחץ ציבורי על שר האוצר והשר לבט"פ כדי שיפעלו לסיום הפרשה עוד בטרם 
הכרעה שיפוטית בבג"ץ. 

המגזר  כלל  לגבי  המתוכננות  הכלכליות  לגזרות  הנוגעות  ההתפתחויות  אחרי  עוקבים  אנו  במקביל 
הציבורי ויתכן שאף לגבי גמלאים שגימלתם גבוהה. 

בשלב זה מתקיימת התדיינות בין מזכ"ל ההסתדרות לבין שר האוצר ואנו מניחים כי הדברים יתבהרו 
לאחר שתוגש הצעת תקציב 2021 ובכפוף לאילוצי המצב הפוליטי. 

 

מאבק השכר
מאת: עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'(
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מאבק השכר
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תחרות ציורים בינלאומית
 

  A.M.K. Himidiri Madanali Samaranayaka
IPA SRI LANKA

Vaia Eyaggelia Gousia – IPA GREECE
 W.A. Vihas Methsilu Lehasna Weerasena

IPA SRI LANKA

Omer Regev – IPA ISRAEL

 1st INTERNATIONAL CHILDREN’S PAINTING COMPETITION 2020
FINAL RESULTS  COMPETITION WINNER

A.M.K. Himidiri Madanali Samaranayaka – IPA SRI LANKA
POLICE AT WORK

W.A. Vihas Methsilu Lehasna Weerasena – IPA SRI LANKA
Vaia Eyaggelia Gousia – IPA GREECE

Mario Barišić – IPA CROATIA
POLICE AND ANIMALS

A.M.K. Himidiri Madanali Samaranayaka – IPA SRI LANKA
Tudor Ioan Georgescu – IPA ROMANIA

Elisabetta Durigon – IPA ITALY
CHILDREN OF THE WORLD

R.M. Imandi Dewmini Rathnayaka – IPA SRI LANKA
Ivon Aleksandrova Mitova – IPA BULGARIA

Omer Regev – IPA ISRAEL
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תחרות ציורים בינלאומית
 

Mario Barišic – IPA CROATIA

Tudor Ioan Georgescu – IPA ROMANIA Elisabetta Durigon – IPA ITALY

CHILDREN OF THE WORLD
R.M. Imandi Dewmini Rathnayaka

IPA SRI LANKA – 

Ivon Aleksandrova Mitova
IPA BULGARIA 
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תחרות צילום בינלאומית
 

The photo competition IPA 2020 Results

  Overall winner-   VIEW
Member Radoje Vukovic – IPA Bosnia& Herzegovina

Police winners
1st  Hallgrimur Hallrimson –IPA Iceland -  Assist  a homeless in Epidemic

2nd Mei Ching YUEN- IPA Hong Kong – Fearless
3rd  Eugenijus Onaitis –IPA Lithouania – sometimes is really difficult

Free Category Winners
1st Munisamy Visha Govind –IPA Mauritius- The Walk of  Rilief

2nd Josef  Franc- IPA Chech Republic- Winter Romance
3rd  Andrzej Koziol – IPA Poland ( Kalwaria)- Stone Seller

Awards for Police photos
Anabella Alferes  - IPA Portugal – Friendship
 Daniel Avraham –IPA Israel – Police raiders

Jacobus Van Litsenborgh- IPA South Afrika ZA
 Matiu Molesworth – IPA Australia Western Pegion

Emil Ionescu – IPA Romania ( iasi) – Working In hard winter
Maurice  Steiner- IPA Switzerland

Awards for  free Category
 Violetta Domany Pappne – IPA Hungary – Woman & Horse

Harvey Whittam – IPA UK – Jinshanlinh Great Wall China
 Berti Ohayon –IPA Israel - Camel in desert

Alexandra Clara Garcia Jadraque- IPA Spain – Great Bear
Artus  Andrejs Blomkalns- IPA Latvia – Summer night in Baltic sea

John Cahalin –IPA Ireland - Isolation

Member Radoje Vukovic – IPA Bosnia& Herzegovina
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תחרות צילום בינלאומית

1st Hallgrimur  Hallrimsson
IPA Iceland- Assist a homeless in Epidemic

2nd Mei Ching YUEN
IPA Hong Kong–Fearless 

 3rd  Eugenijus Onaitis
IPA Lithouania – sometimes is really difficult

POLICE WINNERS

 1st Munisamy Visha Govind
 IPA Mauritius- The Walk of

Rilief

2nd Josef  Franc
IPA Chech Republic- Winter Romance 

3rd  Andrzej Koziol
IPA Poland ( Kalwaria)- Stone Seller

FREE CATEGORY WINNERS
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תחרות צילום בינלאומית
Awards for Police photos

Awards for  free Category
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איפ"א בעולם בעידן הקורונה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל איפ"א ואחראי על קישרי חוץ

תעודת חבר איפ"א

מה איפ"א נותנת לי? התשובה פשוטה, תעודת חבר איפ"א. עם תחילת התפשטות 
חברי  מדינות.  בין  מחסומים  טיסות,  ביטולי  הסגרים,  התחילו  בעולם  הקורנה 
איפ"א, בני משפחה של חברי איפ"א נתקעו במקומות שונים בעולם בלי יכולת 

לחזור לישראל. 

ערים, מדינות,  בין  לעבור  צורך  היה  הללו  לטיסות  להגיע  כדי  טיסות החילוץ, אבל  על  רבות שמענו 
מחסומים וכניסה לשדות תעופה. 

איפ"א ישראל סייעה לחברים רבים, אבל בעיקר לבנים ונכדים של חברי איפ"א שהיו צריכים לעבור 
יצאו טיסות החילוץ  הייתה הגעה לשדות תעופה מהן  כדי להגיע לטיסות. עיקר הבעיה  בין מדינות 
ובעיקר בדרום אמריקה. טיסות שיצאו מסן פאולו ניקזו ישראלים מפרו, ניקרגואה, ארגנטינה, צ'ילה 

ועוד מדינות.

כל פניה לאיפ"א חייבה קשר עם חברים במדינות היעד, כולל הפעלת חברים במדינות שאינן חברות 
התעופה  לשדה  הגעה  התעופה.  לשדות  וליווי  גבול  מעברי  מדינות,  בין  במעבר  סיוע  ומתן  באיפ"א 
הייתה משימה מורכבת בגלל המחסומים וגם בגלל שחלק מהישראלים הגיעו לפני מועד הטיסה והיה 
איפ"א  חברי  של  ילדים  מספר  אירחו  פאולו  מסן  איפ"א  חברי  לשבוע.  לעיתים  לאירוח,  לדאוג  צורך 

מישראל, כולל סיוע בהגעה וכניסה לשדה התעופה, משם יצאה טיסת חילוץ לישראל.

וחייב סיוע גם במדינות שאינן חברות באיפ"א. החברות באיפ"א  ניתן בארגנטינה ובפרו  סיוע דומה 
הוכיחה את עצמה במצבי חירום. המוטו של הארגון, שירות תוך ידידות, הוכיח שאיננו מוטו וסיסמא, 

אלא עובדה בשטח.
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סיוע לחברי איפ"א מחו"ל בישראל

גם בישראל נתקעו חברים שלא הצליחו לחזור למדינותיהם עקב ביטולי טיסות ומגבלות שונות. עיקר 
הבעיה הייתה למי ששהה בישראל תקופה מושכת ואשרת השהיה שלו פג תוקפה. כל פניה לאיפ"א 

ישראל נענתה וטופלה. 

מול  טיפול  באירוח,  בסיוע 
משרד הפנים וכל סיוע נחוץ 
וביציאה  בישראל  בשהייה 

למדינות היעד.

סגנית נשיא איפ"א בולגריה 
לאחר  בישראל,  נתקעה 
לסייע  כדי  כאן  ששהתה 
בן  של  תינוק  על  בשמירה 
מתמחה  רופא  משפחה, 
עם  בהתמחות  שנמצא 
מתמחה  היא  אף  זוגתו, 
עין  הדסה  החולים  בבית 

כרם בירושלים. 

השהיה  בליווי  ניתן  הסיוע 
משרד  מול  סיוע  בישראל, 
בחזרה  וסיוע  הפנים 

לבולגריה, כשהתאפשר.

מרבית הביקורים לישראל, כולל קבוצות מתוכננות, סיורים מקצועיים, ביקורים פרטיים, נדחו. 

סגורים  ושב"ס  המשטרה  יחידות  שכל  להם  הודענו  וקבוצות,  יחידים  של  אירוח  לגבי  אלינו  פניות 
את  לדחות  ממליצים  ואנו  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם  מוגבלת  באיפ"א  הפעילות  למבקרים, 



14

קישרי חוץ עם העולם

 .2020 הקונגרס העולמי נערך לראשונה בזום, במקום בברצלונה שם היה אמור להיערך באוקטובר 
בין חלקים  67 החברות בארגון. צריך לזכור שיש הבדלי שעות  50 מדינות מתוך  בקונגרס השתתפו 

שונים בכדור הארץ ויש קושי לקיים קונגרס בשעון אנגליה.

פרסים והישגים

איפ"א ישראל שלחה משתתפים 
הבינלאומית,  הצילום  לתחרות 
מועמד  ילדים,  ציורי  תחרות 
למילגת ארתור טרופ, המאפשרת 
משטרתית  מסגרת  בכל  ללמוד 

בעולם. 

קצין  זכה  טרופ  ארתור  במלגת 
דניאל  עירון,  מתחנת  משטרה 

פיראנט. 

המקסימאלית,  במלגה  זכה  הוא 
המאפשר בחירת כל קורס בעולם. 
המלגה ניתנת לשוטר פעיל, חבר 
איפ"א, בהתאם להמלצת הסניף. 

גובה המלגה נקבע בהתאם לגודל הסניף ומאחר ואיפ"א ישראל הוא סניף מהגדולים בעולם, דניאל 
זכה במלגה המלאה. 

את המלגה העניק יו"ר הוועדה המקצועית הבינלאומית, דמיטריס דמטריו, שהוא נשיא איפ"א קפריסין 
וסמפכ"ל המשטרה שם.

השלישי  במקום  זכה  הוא  רגב.  נחמה  שגב,  מגוש  איפ"א  חברת  של  נכד  רגב  עומר  הוא  נוסף  זוכה 
בתחרות ציורי ילדים.

הבינלאומית  הצילום  תחרות 
שיו"ר  בגלל  הסתיימה  טרם 
חלה  מקפריסין,  הפרס  וועדת 
על  בהכרזה  עיכוב  ויש  בקורונה 
 120 נשלחו  מישראל  הזוכים. 

צילומים של טובי צלמינו.
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סניף איפ"א קפריסין נותן כבוד למייסדו מייקל אודיסאוס
דר' ערן ישראל מזכ"ל ואחראי על קישרי החוץ

הימי  השיטור  יחידת  מפקד  בהיותו  אודיסאוס,  מייקל 
בלימסול, בשנת 1980, ראה תיירים יורדים מספינה שנשאה 
דגל מוזר ולא מוכר. הוא ניגש לברר את פשר הדגל וכך התוודע 
באנטוורפן  העולמי  בקונגרס  הבינלאומי.  השוטרים  לארגון 
 20 בלגיה ב-1983 זכה סניף איפ"א קפריסין להכרה ואישור. 

שנים לאחר ההכרה שקיבל סניף ישראל. 

לסוף  עד  נשיאו  היה  ואף  הסניף  את  ייסד  אודיסאוס  מייקל 
השנה  שנערך  השנתי  הלאומי  הכנס   .2020 אוקטובר 
בלימסול, היה הפעם צנוע ומצומצם עקב הקורונה, אך נערכו 
בו בחירות, במסגרתן נפרדו ממייקל אודיסאוס. זה היה הכנס 

הראשון בו לא השתתפו נציגים מישראל. 

הקרובים  הם  הקמתו.  מאז  השכן  הסניף  את  מלווים  אנחנו 
שותפות  גם  אלא  גיאוגראפית,  קירבה  רק  ולא  אלינו  ביותר 

אמת בכל עשיה ויוזמה. 

כולו  שלנו  הפעילים  כנס  הדדיים,  ביקורים  ספור  אין  היו 
התארח בקפריסין לפני שלוש שנים. סייענו לחולים, פצועים, 
נכים שהגיעו לטיפול בישראל. שוטר פצוע ירי במצב קשה 
איפ"א  של  צמוד  לליווי  וזכה  השומר  לתל  שנה  לפני  הגיע 
ישראל, כולל ביקור של מפכ"ל קפריסין את הפצוע. סייענו 
הרב  הניסיון  לאור  ב-2015,  העולמי  הקונגרס  בהכנת  להם 
בתולדות  הגדול  שהיה  בישראל,  העולמי  הקונגרס  בהפקת 

הארגון.

מייקל ידידי,
מאת: עו"ד חיים שמולביץ', תג"ד )גימ'( 

הכרתי את מייקל כנשיא איפ"א סניף קפריסין וזאת בעת שכיהנתי כסגן הנשיא העולמי 
של הארגון.   הקשרים בינינו הלכו והתהדקו ויחד יזמנו הקמת פורום של סניפי איפ"א 

ממדינות הים התיכון. 
בבחירות של 1994 היתה לפורום זה הצלחה כבירה, אני נבחרתי כסגן ראשון לנשיא 
העולמי ומייקל כסגן שלישי.   זו היתה תחילת דרכו של מייקל בנשיאות העולמית ומאז 
צלחה דרכו עד לבחירה לנשיא העולמי תפקיד בו כיהן תקופה ארוכה.   סגנון מנהיגותו 
והורחבו  וגדל  הלך  הארגון  ובראשותו  צוות  בעבודת  תמיד  פועל  כשהוא  משתף  היה 
תחומי העשייה.  בכל אותם שנים נשמרה בינינו החברות האישית וכמובן גם החברות 

העמוקה שבין הסניף הישראלי לסניף קפריסין. 
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העולמי  בקונגרס   2000 בשנת  נבחר  אודיסאוס  מייקל 
העולמי  לנשיא  לארגון,  יובל  לציון  חגיגי  קונגרס  באנגליה, 
ומילא תפקיד זה עד שנת 2012, אז החליט לפרוש. הוא היה 

הנשיא העולמי הוותיק ביותר שנבחר 4 פעמים לתפקיד.

בקדנציה הרביעית שלו, בקונגרס העולמי בטורקיה ב-2009 
נבחרה גל שרון כסגנית נשיא עולמי וכיהנה ביחד עם מייקל 

עד שפרש.  

למייקל הייתה השפעה רבה על הקשרים ההדוקים בין סניף 
ישראל לסניף קפריסין, כמו כן הייתה למייקל השפעה על 

אופיו של הסניף.

קפריסין היא מדינת אי קטנה, אבל זו המדינה היחידה בה 
וכל  הבכירה  הקצונה  כל  כולל  איפ"א.  חבר  הוא  שוטר  כל 

מפכ"ל עד היום היו חברי הארגון.

דימטריו,  דמטריס  הנשיא,  בתפקיד  מייקל  את  החליף 
שעברה  בשנה  נבחר  שאף  קפריסין  משטרת  סמפכ"ל 
לנשיאות העולמית כיו"ר הוועדה המקצועית.  אנחנו נמשיך 
באי  החברים  עם  הפעולה  ושיתוף  הדוק  קשר  על  לשמור 

הסמוך ומאחלים בהצלחה לנשיאות ולנשיא החדש.

 

סניף איפ"א קפריסין נותן כבוד למייסדו מייקל אודיסאוס
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סניף איפ"א קפריסין נותן כבוד למייסדו מייקל אודיסאוס
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סניף איפ"א קפריסין נותן כבוד למייסדו מייקל אודיסאוס
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ישיבה משותפת של נשיאות איפ"א ומטה מחוז חוף
דר' ערן ישראל, מזכ"ל  

אחד היעדים המרכזיים שקבעה לעצמה נשיאות איפ"א היה החיבור לפיקוד משטרת ישראל ושב"ס. 
חיבור שבא לידי ביטוי בביקור ביחידות, פגישות עם מפקדים וקיום ישיבות משותפות.

מחוז חוף אירח את נשיאות איפ"א בתחילת השנה, כאשר הקורונה הייתה רק חדשות מדאיגות מסין. 
נזיה חלבי, מעבר לתפקידו כרכז ספורט בנשיאות, משמש גם כרל"ש מפקד מחוז חוף. 

ניצב פרץ עמר מפקד המחוז וחבר איפ"א ותיק, שותף לפעילות גם בתפקידיו הקודמים כמפקד תחנה, 
מרחב, סממ"ז וממ"ז.

ישיבה משותפת מאפשרת הכרות הדדית, הצבת יעדים משותפים, הגדרת תחומי פעילות משותפים 
והעמקת הקשר, אפילו ברמה האישית, למרות שמרבית הנוכחים מכירים שנים רבות.

מקווים לביקורים דומים בשנה הבאה לכשההנחיות יאפשרו זאת.
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כנס פעילים לסיכום שנה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל  

בחודש מרץ 2020 סיכמנו את שנת 
2019 ואושרו התקציבים ותוכניות 

העבודה ל-2020. 

שאנחנו  בדעתו  העלה  לא  איש 
שלא  אבודה  שנה  בפני  עומדים 
נרצה לזכור, שמרבית מה שאושר, 

לא יהיה בר ביצוע. 

מרבית תוכניות העבודה ל-  2020  
כפי  רבים  שינויים  ועברו  נפתחו 

שהמצב בשטח חייב.

לזוכים  פרסים  חולקו  בכנס 
של  העולמית  הצילום  בתחרות 

 .2019

עדיין   2020 של  בתחרות  הזוכים 
ויו"ר  מאחר  לתוצאות,  ממתינים 
חלה  מקפריסין  השופטים  צוות 

בקורונה ונמצא בבידוד זמן רב.

סביר להניח שלא יהיה סיכום שנה 
לכולנו  נאחל  אך  ב-2021,  דומה 
לזמנים  ונמתין  בריאים  שנהיה 
חגיגי  כנס  שיאפשר  יותר  טובים 

בהשתתפות כל בעלי התפקידים.
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כנס פעילים לסיכום שנה
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כנס פעילים אחרון בשנת קורונה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 

כנס הפעילים האחרון בהשתתפות פעילה של יושבי ראש סניפים התקיים ברווח בין הסגר הראשון 
לשני. כל הישיבות והכנס השני נערכו בזום.  כנס פעילים, בימים כתיקונם מיועד לעדכונים, הצעות, 

שיתוף החברים בנושאים שעל הפרק, תיקוני תקנון, אישור תקציב, אישור בעלי תפקידים.
הקורונה שיבשה את סדר הדברים השיגרתי, כמו דברים רבים אחרים. למרות זאת נעשה מאמץ גדול 
לשמור על שיגרת הפעילות וקבלת ההחלטות בשיתוף יושבי ראש הסניפים.  ההחלטות שהתקבלו 
עסקו בתיקון התקנון, באופן שפעילות איפ"א תהיה יעילה יותר. היה דיון פורה בנושא השי השנתי, 
נושא שעלותו מחצית מהתקציב השנתי של הארגון. הצעות יושבי ראש הסניפים רוכזו על ידי עו"ד 
גל שרון סגנית הנשיא והובאו לדיון בוועדה המקצועית העוסקת בשי, קורונה ורכש. המלצת החברים 
הייתה להחליף את כרטיס השי הנטען בשי שנתי גדול ומכובד. המלצה שהתקבלה, נדונה ואף נכנסת 

לשלב הביצוע לקראת השנה הבאה.
סביר להניח שהפעם הבאה שיתקיים כנס פעילים של מפגש חברי יהיה כאשר ההנחיות יאפשרו זאת. 

עד אז הכנסים והישיבות, רובן, יתקיימו וירטואלית בזום.
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כנס פעילים אחרון בשנת קורונה
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וועדות מקצועיות בנשיאות איפ"א בתקופת הקורונה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל 

הקורונה, רעה חולה המככבת בביטאון 
שלמה  שנה  כבר  אותנו  מלווה  זה, 
הקרובה  שבשנה  מקווים  ואנחנו 
בה  לפגוש  ולא  ממנה  להיפרד  נוכל 
מורכבת  מערכת  להפעיל  כדי  שוב.  
מתנות,  חוץ,  קישרי  שירותים,  של 
תקציבים והערכות אסטרטגית למצב 
הקיים ולשנה הבאה, יש צורך בוועדות 

מקצועיות.

רווחה,  בסיוע  עסקו  הללו  הוועדות 
רכישות,  חוץ,  קישרי  קורונה,  שי 
סיוע  אישור  חברות,  עם  התקשרויות 

ליחידות. 

ופעלה  דומיננטית  שהייתה  הוועדה 
הייתה  הרכישות  לוועדת  במקביל 
כדי  שהוקמה  הקורונה,  וועדת 
הרבים,  הצרכים  עם  להתמודד 

הבקשות והיוזמות לתקופת הקורונה.

בשונה מישיבות הנשיאות שהתקיימו 
בזום, וועדת הקורונה, השי והרכישות 
קיימו פגישות במשרדי איפ"א, מאחר 
והיה צורך לבדוק מוצרים, להיפגש עם 

ספקים.
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וועדות מקצועיות בנשיאות איפ"א בתקופת הקורונה
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ריכוז פעילויות בתקופת הקורונה 2020 
פייבל לבון אחראי על המנגנון והגזברות 

שי סניפי
וחולק   2020 מיתרות  סניפי  שי  לרכישת  הסניפים  לסבסוד  גדול  מבצע  נעשה 

ל- 49 סניפים.

חלוקת שי קורונה מטעם הנשיאות

חלוקת השי התבצעה ברמה ארצית כשהגמלאים קיבלו את המוצר עד הבית ולסדירים השי חולק ע"י 
יו"ר הסניפים.  

טובות,  תגובות  וקיבלנו  רבה  בהצלחה  הוכתר  הפרויקט 
בתקופת  החברים  מצד  האירגון  תדמית  את  ששיפר  דבר 

הקורונה.   

היו  2800 חברים שלא  כ-  זו  מנגנון איפ"א איתר בתקופה 
את  לקבל  שיוכלו  בכדי  תקדים  חסר  במבצע  ניידים  להם 

השי להם הם זכאים.

שי שנתי
חברי   23,209 ל-  קארד  איפ"א  לכרטיס  הוטען  שנתי  שי 

הארגון ביום 2.9.20.

המעוניינים  לחברים  כספית  המרה  שקים   659 הונפקו 
בהמרה.
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ריכוז פעילויות בתקופת הקורונה 2020 

סיוע לתחנות
לאור פניית המת"חים, איפ"א סייעה לתחנות: ראש העין, טייבה, כפר סבא ויחידות נוספות שפנו אלינו 

במסגרת פרויקט גיוס לאיפ"א. 

סיוע רווחה לשוטרים
איפ"א העניקה במהלך השנה סיוע רווחה לשוטרים ולבני משפחותיהם עפ"י הקריטריונים והנהלים 

הקיימים באיפ"א בדגש על תקופת הקורונה. 

כ- 21 חברי איפ"א קיבלו את הסיוע שהסתכם בסכום של 42,000 ₪. 

שי לחולים
השי חולק עפ"י דרישה של יו"ר הסניפים באישור רכז הרווחה לכ-180 חברי איפ"א. כל פנייה נענתה 

בחיוב, כולל הוצאת דו"חות ביקור. 

בהזדמנות זו עלי לציין את שמה של סמדר אשר, יו"ר גמלאי חדרה/זיכרון יעקב שביקרה באופן אישי 
את החולים ואף חילקה להם שי אישי. כמו כן הוציאה דו"ח מפורט הכולל סיוע לחולים במתן פתרונות 
במסגרת הביקור, כנ"ל גם שמחי יוסף, יו"ר סניף גמלאי נתניה, אשר ביקר את החולים ואת האנשים 

העריריים והבודדים וקישר אותם לגורמי הרווחה במקום מגוריהם.

מנגנון איפ"א
מנגנון איפ"א בתקופת הקורונה הוצא לחל"ת פעמיים ועבד במתכונת מצומצמת במטרה לשמור על 
קשר עם פעילים ועם החברים והיו"רים וכל דרישה שהתקבלה טופלה בצורה מקצועית ומהירה, דבר 

שזכה מצד החברים וועדי הסניפים להערכה רבה. 

אתר מגה לאן
רכז תרבות בתקופה זו יזם פעילות במסגרת תרבות הפנאי ע"י סבסוד מוצרי תרבות בדגש על הזמנות 

מצד החברים במשלוח עד לבית החבר כולל פרויקט הזמנת ציוד לבית הספר.

פרוייקט גיוס
בתקציבים  שסייעה  הסדירים  הסניפים  רכז  בשיתוף  חברים  לגיוס  פעולות  נעשו  זו  תקופה  במהלך 

לקיום אירועי גיוסים בשיתוף מפקדי תחנות ויו"ר סניפים.

מתן ייעוץ משפטי
במהלך השנה קיבלנו פניות מחברי איפ"א לייעוץ משפטי, כל הפונים קיבלו הסבר ויעוץ בכתב וגם 

בשיחות אישיות עם הפונים.

שי סניפי לקראת פסח
יו"ר הסניפים שצברו תקציב כפול לקראת פסח, יקבלו רשימות ועדכונים לגבי היתרות שלהם וחוברת 

שי על מנת שיבחרו את המוצר שיימסר לחברים בסניפים, כפי שסוכם עימם בתקופה זו.
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חלוקת שי בסניפים
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חלוקת שי בסניפים
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פעילות איפ"א בשב"ס
טליע מרעי, רכז שב"ס

התחלואה  האחרונים  ובימים  איתנו  עדיין  הקורונה  וירוס  אבל  נגמר,  הסגר 
מרבית  שבה  חדשה  חיים  למציאות  להתרגל  מנסה  כולו  העולם  מתפשטת. 
הפעילות במרחב הציבורי השתנתה, על מנת למנוע את התפשטות הנגיף.  כך גם 
באיפ"א מנסים בכל דרך להמשיך באורח חיים אומנם שונה אבל מתוך מחויבות 
לעזור ,להתחבר, להגיע, ולסייע לכל חבר בארגון וביניהם גם חברים משב"ס.  השנה 

ניתן להוציא  להבדיל משנים קודמות ובצל הנגיף והסגר הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. לא היה 
בהשתתפות  חברתים  אירועים  לפועל 
נופש   טיולים,   , יחידה  ,ערבי  חברים 
בלתת  התמקדה  עיקר הפעילות  וכו'.  
התבטא  וזה  ותמיכה  שייכות  הרגשת 
החברים  לכלל  סניפי  שי  בחלוקת 
ביחידות שב"ס , בנוסף, חולק שי מיוחד 
נשלח  אשר  קורונה"  "שי  סירים   סט 
באופן  וחולק  ביחידות  החברים  לכלל 
בשב"ס.   הסניפים  יו"ר  ידי  על  אישי 
בנוסף לאמור, שב"ס התאים את עצמו 
למניעת  ונערך  הקורונה  בצל  לעבודה 
ההתפשטות בבתי הסוהר תוך שמירה 
הסוהרים  של  ובטיחותם  ביטחונם  על 
ועבדו במתכונת מיוחדת שנתנה מענה 
לצוו השעה בהתאם להנחיות.  מסורת 
בצורה  אומנם  נשמרה  האירועים 
מצומצמת ובריחוק חברתי  כמו טקסי 
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פעילות איפ"א בשב"ס

רס"ב נפתלי טוכמן אלוף הארץ בתחרות ירי מעשי, משב"ס

בין תאריכים 04-05/09/20 במטווחים דני הי בחדרה, חבר איפ"א רס"ב נפתלי טוכמן המשרת במרכז 
הדרכה הארצי "ניר" – שבס כנשק היחידה ומדריך ירי . 

השתתף באליפות הארץ בירי מעשי לעונה 2019/20 שבה היו 12 תרגילים, 205 כדורים לפחות ו 183 
יורים. 

    STANDART SENIORנפתלי טוכמן סיים את התחרות כאלוף הארץ בקטגוריה
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רווחה בתקופת הקורונה
פארס עאדל, רכז רווחה

מיטב  את  עשיתי  הנוכחית  בקדנציה 
החברים  לכל  מענה  לתת  יכולתי 
המצב  ולאור  מחלה  מענק  שביקשו 
הקיים עם הווירוס שנחת עלינו.  סיוע 

הרווחה מתרכז בשלוש תחומים:

ביקור חולים בבתי חולים ובביתם על 
הפעילים  הסניפים  ראש  יושבי  ידי 
והגמלאים  כאחד.  סיוע רווחה מוענק 
משפחותיהם  ובני  איפ"א  לחברי 
הועדה.   של  בקריטריונים  שעומדים 
למסמכים  בהתאים  מותנה  הסיוע 
לאחר  ולהמלצה  לוועדה  שמוגשים 
חולים  ביקור  במסמכים.   עמוק  עיון 
יושבי  בין  הקשר  לחיזוק  מצווה  הינו 
את  והחברים.   הסניפים  ראש 
לקבל  ניתן  רווחה  לסיוע  הטפסים 
אצל יו"ר הסניפים.  כל בקשה שתוגש 
לסיוע רווחה תדון על ידי חברי הועדה 
בהתאם  הסיוע  את  לדחות  או  לאשר 
השנה  במהלך  הועדה.   להמלצת 
הנוכחית התקבלו  48 בקשות בסכום 

של: 72,500 ₪.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי 
והסיוע  הפעולה  שיתוף  על  הועדה 

שקיבלתי מהם לטובת החברים.

חברי סניף גימלאי איפ"א נגב הפתיעו את חבר איפ"א סמי ליאטו 
הנמצא בבית אבות לרגל יום הולדתו ה-85
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מנגנון איפ"א
דוד אילוז, מנכ"ל איפ"א

צוות המנגנון בתקופת הקורונה 
צוות המנגנון בתקופת הקורונה נאלץ לצאת לחל"ת בסגר הראשון ובסגר השני 
לאור הנחיות ואילוצי משרד הבריאות. ברוח התקופה הזאת, צוות המנגנון ביחד 
גדול  מאמץ  ועשו  המנגנון(  מצוות   20%( עובדות   2 שכלל,  איפ"א  מנכ"ל  עם 
בסיכון.    שהיו  גמלאים  על  בדגש  החברים  עם  שירותים  ומתן  קשר  על  לשמור 

החברים קיבלו את מקסימום השירות שניתן היה לתת. נענינו לכל דרישה שעלתה. 
 נשיאות איפ"א החליטה לתת שי קורונה – סט סירים בדיוור ישיר לכלל החברים: גמלאים בדיוור ישיר 
לבית החבר, כדי לשמור עליהם מהקורונה וסדירים חלוקה ע"י יו"ר הסניפים. הפרויקט עבר בהצלחה 

וזכינו לתגובות חיוביות. 

בהעדר פעילות עקב מגבלות הקורונה צוות המנגנון ניצל את התקופה להערכות לקראת שנה הבאה 
בעדכוני מערכת, נהלים ובדיקות בסניפים לאיתור מוצרי שי השייכים לחברים ולא חולקו . 

לשמחתי, זכינו לשיתוף פעולה מצד יו"ר הסניפים וכל מוצרי השי שלא חולקו הועברו למשרדי איפ"א 
ואנו עושים עבודה לאיתור החברים שיקבלו את השי המגיע להם. 

נעשו ביקורות של יועמ"ש, מבקר ורו"ח לבדיקת פעילות שוטפת של המנגנון ואיתור ליקויים. 
ארגון בריא יודע לקבל ביקורת ולתקן את עצמו. 

תעודת חבר איפ"א 
החל מתחילת ינואר 2021  נפיק תעודת חבר לשנת 2021. התעודות יחולקו לפי דרישה ממשרדי איפ"א. 

מי שאין לו תמונה מתבקש לשלוח תמונה במייל או תמונת פספורט בדואר והתעודה תשלח לביתו. 

עדכון מאגר נתונים 
לקראת פרוייקט השי ראש השנה 2021 אנו נערכים לחלוקתו לכן אנו מבקשים מכל החברים להעביר 

לנו מידע על כל שינוי: 
א.  כתובת מגורים 

ב.  העברה מיחידה ליחידה 
ג.  שינוי טלפונים 

ד.  מיילים 
הפנייה תשלח לכלל החברים במייל או בדואר עם טופס עדכון פרטים יש להחזיר את הטופס המעודכן 

)יש לשלוח רק שינויים שנעשו לאחרונה(, את הטופס/עדכון יש לשלוח במייל או בפקס. 

ייעוץ משפטי 
איפ"א מעניק לחבריו סיוע משפטי למעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ללא תשלום. הדבר נעשה בפנייה 
כתובה לאיפ"א שמועברת ליועץ המשפטי והוא חוזר לכל חבר עם ייעוץ בהתאם לנושא. ייעוץ בלבד 

ולא ייצוג. 

סיוע כספי לתחנות, יחידות משטרה ושב"ס 
סייע בסכומים משמעותיים לתחנות  איפ"א  עידוד השוטרים בדגש על תחנות המשטרה,  במסגרת 
המשטרה ושב"ס. פעילות שזכתה להערכה רבה ותגובות אוהדות מצד פיקוד המשטרה, סממ"ז ת"א 
לעידוד  ושב"ס  מג"ב  משטרה,  של  פנייה  לכל  רגישות  מגלים  אנו  זו  בתקופה  ושב"ס.  מרכז  סממ"ז 

השוטרים והסוהרים.  
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סיוע רווחה 
איפ"א מעניק לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם במעגל הראשון )אבא, אמא, אח, אחות, ילד ילדה(. 

סיוע רווחה למחלות חשוכות מרפא ולתרופות שאינן בסל התרופות הוצאות של מינימום ₪500 לחודש. 
הסיוע ניתן פעם אחת בלבד בתקופת חברות, במקרים חריגים הסיוע גדל עפ"י שיקול דעת של וועדת 
הרווחה.  חשוב לציין שקיים תקציב גדול אצל גורמי הרווחה במשטרה ובשב"ס, כחלק מההסכמים 

לגבי תוספת אי ביטחון תעסוקתי, מומלץ להיעזר בתקציב זה באמצעות גורמי הרווחה ביחידות.

שי לחולה 
במסגרת השנה התקיימו ביקורי חולים ע"י יו"ר הסניפים, כולל ביקור בבתי החברים ובבתי חולים חולקו  
178 יחידות שי. פרוייקט זה זוכה להערכה רבה מצד החולים. באיפ"א, כארגון של חברות בין שוטרים 
זו משימה חשובה וערכית. חשוב לציין שקשר עם חברים מוגבלים ומנותקים מתבצע בכל סניף ובלי 

קשר למחלה או שי. לעיתים מספיקה שיחת טלפון אחת לשבוע כדי לבדוק מה קורה. 

פרוייקט גיוס
חדשים  חברים  כ-670  לאיפ"א  הצטרפו  ביבר,  ענת  הגיוסים,  רכזת  בשיתוף  גיוס  פרוייקט  במסגרת 
שוטרים וגמלאים אני צופה שבשנה הבאה לאור שינוי בתהליכים חדשים. הגיוס יקבל תאוצה גדולה 

מעבר למה שהיה עד כה. 

שי שנתי ראש  השנה 2021 
סיכום החלטות נשיאות מיום ב- 2.11.20, התקיים דיון מורחב בנושא כרטיס איפ"א קארד, שי שנתי. 
בכנס הפעילים האחרון, בדיון החשוב על השי השנתי, הועלו הצעות של הפעילים. עו"ד גל שרון הביאה 
יש  דיון מעמיק בהתייחס להצעות של הפעילים. המסקנה הייתה,  את הנושא לפני הנשיאות, נערך 

עדיפות לשי גדול ומרשים על פני כרטיס הטבות ולכן נערך דיון בוועדת השי ולאחר מכן בנשיאות.
 ההחלטה לשנה הקרובה היא, לחלק שי גדול ומרשים, בעלות גבוהה תוך ניצול כוח הקנייה )עלות השי 
בסכום זה הינו חד פעמי לאור זאת שהשנה לא היו פעילויות והכסף שנצבר מושקע לטובת השי( כולל 
משלוח לבתי החברים. במחיר זה אנחנו מסוגלים לבחור שי שמחירו בשוק יכול להגיע עד ל-1,000 

ש"ח. בחירת השי תתבצע בשיתוף פעולה עם הפעילים. 

זכאות לשי שנתי תהיה לכל מגויס שיתגייס עד ה- 30.6.21.

מתגייסים חדשים
 FBI עד ה- 30.6.21 - שי שנתי, שי סניפי וארנק

1.7.21 עד 30.9.21 - ארנק FBI ושי סניפי בסך 65 ₪ כולל יחידות מיוחדות ואילת
1.10.21 עד לסוף שנת 2021 - ארנק FBI בלבד

כרטיס שי איפ"א קארד
כרטיס השי שנמצא ברשות החברים, יהיה בתוקף עד 30.6.21. עד מועד זה כל החברים יצטרכו לפרוק 
את היתרות העומדות לרשותם. מי שלא יספיק לממש את היתרות יכול לפנות למזכירות איפ"א לפני 

תום המועד לקבלת המרת השי לשיק מזומן בניכוי 23% המתקבל מהרשתות. 

ימי הולדת לחברים
SMS עם איגרת מצורפת  החל מנובמבר 2020 ישלחו ברכות ימי הולדת לכל ועדי הסניפים בהודעת 
מטעם נשיאות איפ"א.  אנו פועלים להכין רשימת ימי הולדת של כלל החברים בכל הסניפים ליו"רים 

על מנת שיוכלו לשלוח לחברים איגרת ברכה ליום הולדתם באמצעות המיילים/ווטסאפ. 
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מוצרי שי סניפי 
יו"ר הסניפים קיבלו הנחיות לנצל את התקציב הסניפי שעומד לרשותם מתקציבים שצברו. השאיפה 
לחלק שי במהלך 2021. השי הסניפי לשנה עומד על סך של 65 ₪ )למעט חריגים( אנו תקווה שעד פסח 
2021 כל היתרות שנצברו ינוצלו בצורה חכמה ונבונה. הוכנה חוברת שי לניצול כוח הקנייה לרכישת שי 

במחירים אטרקטיביים ועלויות מוזלות. 

אתר ההטבות 
בסבסוד  מבצעים  פרסם  עשור,  מוטי  התרבות,  רכז  של  בניהולו  ההטבות  אתר  הקורונה  בתקופת 
משמעותי מתקציב התרבות בעיקר למוצרים במשלוח עד הבית.   סבסודים אלה זכו להצלחה והערכה 
רבה ומימושים רבים מטעם חברי הארגון. מומלץ להיכנס לאתר ולראות את שלל המוצרים המוצעים 
לחברים. תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי ולא באמצעות כרטיס איפ"א קארד. הסבר לקבלת 
סיסמא מופיע בהמשך. מתחילת השנה סובסד האתר בגובה של כ-60,000 ₪ ונרכשו כ-4,700 שוברים.  

כיצד להיכנס לאתר ההטבות: יש להיכנס לאתר איפ"א www.ipa-israel.org.il  ישנם 2 מקומות כניסה 
לאתר ההטבות: 

או  העליונה  בקובייה  ראשונה  בחירה 
ההטבות  אתר  בבאנר  שנייה,  אפשרות 
מסומנות  )האופציות  הפנאי.   לתרבות 

בעיגול אדום בצילום מסך( <  

לאחר מכן ייפתח מסך אתר ההטבות < יש 
להזין מספר זהות וסיסמה.

לקובייה  להיכנס  יש  סיסמא  לקבלת 
להזין  יש   ) ירוק  בעיגול  )מסומן  הכחולה 
למייל.  סיסמא  לקבל  מנת  על  תקין  מייל 
להיכנס  יש  למייל  הסיסמא  קבלת  לאחר 
הסיסמא  וסיסמא  ת"ז  הראשי  למסך 

וללחוץ אישור )מסומן בעיגול כחול(  

יש  הסיסמא  עם  בעיה  וישנה  במידה 
להתקשר למזכירות איפ"א בטלפון:

  . 03-6833174
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SCC הוועדה החברתית-תרבותית הבינלאומית
 עו"ד גל שרון, סגנית נשיא איפ"א

היא  מה  בינלאומית?  וועדה  נראית  איך 
עושה? צ'ופר, או עבודה? במשך 10 שנים 
החברתית- הוועדה  ראש  כיושבת  כיהנתי 
במשך  העולמית.  בנשיאות  תרבותית 
החברתית  הוועדה  כיו"ר  קדנציות  שתי 
בין  חיברו  כאשר  האחרונה,  ובקדנציה 
שתי וועדות, החברתית והתרבותית, הייתי 
והמשפיעה  הגדולה  הוועדה  ראש  יושבת 
לנשיאות  בדומה  העולמית.  בנשיאות 
יוזמת  היא   וועדה  כל  ישראל,  איפ"א 
וממליצה, את ההחלטות מקבלת הנשיאות 
ישראל,  מאיפ"א  בשונה  אבל  העולמית, 
ממדינות  חברים  יש  בינלאומית  בוועדה 

רבות וב-SCC  היו חברים מ-10 מדינות.
לנשיאות  נבחרתי   2009 ב- 
העולמי  בקונגרס  העולמית 
בטורקיה,  שנערך  האחרון 
התפרק  הסניף  מכן  לאחר 
ונשיאות  השלטונות  בהוראת 
היום  נמצאת  טורקיה  איפ"א 
במדינות אירופה שונות ובקנדה. 
שנערך  העולמי  לקונגרס  עד 
יו"ר  הייתי  ב-2019  בקרואטיה 
ביותר  המשפיעה  הוועדה 

באיפ"א בעולם. 

המרכזיות,  היוזמות  מרבית 
בעולם,  האירוח  אפשרויות  כמו 
פעילות ספורט ומשחקי איפ"א, 

פעילות התרבות, תחרויות הצילום, וידיאו, 
אספני  תחביבים,  נסיעות,  פולקלור, 
פריטי משטרה ופרוייקטים מיוחדים היו 

באחריות וביוזמה של הוועדה.
הוועדה  הישגי  את  להדגים  פשוט,  הכי 
משחקי  ייחודית,  דוגמא  באמצעות 
שתי  פני  על  שהתנהלה  יוזמה  איפ"א. 
לדרך  ויצאה  הוועדה  של  קדנציות 
שנערכו  הראשונים  איפ"א  במשחקי 
הגדולה  המשלחת  ב-2019.  בליסבון 
ביותר הייתה מישראל. המארחת הייתה 
וחברה  הסניף  נשיאת  אלפרס,  אנבלה 
הפקת  את  עצמה  על  שלקחה  בוועדה, 
אולימפיאדת  הראשונים,  המשחקים 

איפ"א. 
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איפ"א  משחקי  ענק.  ולב  גדולה  נשמה  יוזמת,  יקרה,  חברה  לאחרונה,  נפטרה  אנבלה  הרב,  לצערינו 
השניים היו אמורים להתקיים במונטנגרו ב-2020 מישראל הייתה אמורה לצאת משלחת ענקית של 

100 ספורטאים. הקורונה שיבשה את התוכניות והמשחקים נדחו ל-2021. 

להחליף  אמורים  היו  איפ"א  משחקי 
הספורט  במשחקי  ההשתתפות  את 
וכבאים,  שוטרים  של  העולמיים 
מאוד  קטן  אחוז  יש  כי  הסתבר  שם 
של  וההשתתפות  איפ"א  חברי  של 
איפ"א לא יעילה ולא מובילה להגברת 
גם  כמו  הארגון,  חברי  השתתפות 
חברה  ידי  על  נוהלו  שהמשחקים 
כל  בלי  רווח,  כוונות  למען  מסחרית 

תועלת לאיפ"א.

להשתתפות  לחצים  עם  ההתמודדות 
הקשיים  בצד  המסחרי  בפרוייקט 
איפ"א  למשחקי  מקום  שיש  לשכנע 

לחברי איפ"א בלבד, היו מורכבים ונמשכו מספר שנים. ההצלחה הגדולה של משחקי איפ"א בליסבון, 
הביאו להחלטה להמשיך במפעל ולהפוך אותו לפרוייקט קבוע.

וועדה בינלאומית נמדדת בכמות הפרוייקטים, 
על  השפעה  להן  שיש  והמשימות  הנושאים 
שהוועדה  ספק  אין  בעולם.  איפ"א  סניפי 
הוועדה  הייתה  ביותר  והמשפיעה  הגדולה 
בגלל  לא  הבינלאומית.  החברתית-תרבותית 
סניפים  ש-10  בגלל  ולא  אותה  ניהלתי  שאני 
שהנושאים  בגלל  אלא  בוועדה,  שותפים  היו 
על  שהשפיעו  אלה  היו  הוועדה  בהן  שעסקה 
כל חבר איפ"א בעולם. ספר האירוח המעודכן 

מידי חודש, עומד לרשות כל חבר איפ"א. 

מאות  אלא  בלבד,  איפ"א  בתי  עוד  לא 
החברות  המדינות  בכל  אירוח  אפשרויות 
באיפ"א, בלחיצת כפתור, פשוט, נוח וברור. 

כולם  נוספים,  רבים  פרוייקטים  כמובן  יש 
הגדולה  העדות  ואולי  היום  גם  ממשיכים 
ביותר להצלחה, שכל הפרוייקטים פועלים, 
חיים ובועטים גם היום וגם בשנים הבאות. 
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פרידה מאנבלה אלפארס ז"ל 
נשיאת איפ"א פורטוגל

 עו"ד גל שרון, סגנית נשיא איפ"א

אנבלה שלי חיבוק אחרון גדול. בשנה האחרונה ליוויתי אותך מרחוק בגלל 
לגבי  והתעדכנתי  מפורטוגל  משותפים  חברים  עם  בקשר  הייתי  הנגיף. 
מצבך. ידעתי שהמצב קריטי.   קיוויתי שתנצחי בקרב נגד המחלה הארורה 
הזו. היית אישה קטנה בגוף אבל הגדולה ביותר ברוח. באיפ"א נוצרות לאורך 

השנים חברויות ברמות שונות.   
עם כמה אנחנו מתכתבים, עם כמה אנחנו גם מתראים מדי שנה ויש אנשים 

שהפכו לחברים אמיתיים עם השנים. 

בני זוג בנשמה, קרובים כמו בן משפחה, כמו אחות. 
שלי,  בצד  תמיד  משפחה.  בת  אחות,  היית  בשבילי 

תמיד מסייעת, מייעצת ותמיד מכל הלב. 

לבסוף, הנגיף תקף אותך כשהיית כל כך חלשה ולא 
נתן לך שום סיכוי להחלים. היינו יחד בכל העולם, היית 
רקדנית נהדרת, תמיד שמחה עם חיוך מכל הלב, היה 

לנו הכי טוב ביחד.   

כשלא נבחרתי לתפקיד הנשיאה העולמית בשנה 
שעברה, בכית הרבה ואמרתי לך ששום דבר לא 

חשוב יותר מבריאות. 

כנשיאת איפ"א פורטוגל, הפכת את הסניף לגדול 
ואהוב בכל העולם. משחקי איפ"א הראשונים היו 

בפורטוגל. 

נהדר.  היה  וזה  המארגן,  הטבח,  המארחת,  היית 
שבועות   3 לפני  הייתה  שדיברנו  האחרונה  הפעם 
ושתינו בכינו, ניסיתי לעודד אותך, אבל ידעתי שאני 

לא יכולה לעשות הרבה. 

כולך  יותר.  אותך  אראה  שלא  מאמינה  לא  אני 
היית לב אחד גדול. עבור הסניף שלך, עבור איפ"א 

ועבורי, את אבדה גדולה. 
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משמר הגבול
אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות ומג"ב

מאז מותו של ליבנה, בסוף מרץ השנה, נפל עלי תיק לא קל שדורש מעורבות 
כמעט יום יומית.  

הפעילות  שעיקר  ובממון  בחומר  למג"ב,  בסיוע  רבים  מאמצים  משקיעים 
מתבצעת בתאום מלא עם מפקדת מג"ב.  

יתומים  לאלמנות  הקשור  בכל  רבות  עוסקים 
של  בית  ביקורי  נערכו  לאחרונה  החיל.   ופצועי 

גורמי הרווחה בבתיהם של כ 660 חללי מג"ב!  

לכל משפחה הענקנו מגן איכותי, הדגם המוקטן 
של אנדרטת מג"ב עם השם  ותמונת החלל.

גאווה למג"ב

גאווה גדולה למשמר הגבול!!  שמי אלירן מרזייב, 
יש לאבא שלי מכולת ברחוב חיל האויר בפסגת 
בחנות  בעודי  הבוקר,  אגד.  למסוף  סמוך  זאב 

כשגשם יורד וקור אימים בחוץ. 

הבחנתי במרחק מעבר לכביש בבחור המתנייד 
על כסא גלגלים כשהוא מנסה לחצות את הכביש 

בגשם, בקור.  

שלא  מכך  לפספס  הספיק  הוא  אחד  אוטובוס 
ניידת  הגיעה  לפתע  הכביש.  את  לחצות  הצליח 
של משמר הגבול שעברה במקום הבחינה בבחור 
אחד  זיהתי  וחיילת  חייל  ירדו  מהניידת  ונעצרה  
בטיטו  נתנאל   - החולצה  שעל  השם  לפי  מהם 

ועוד חיילת יקרה שלא זיהתי את שמה. 

אותו  והעלו  צריך  שהוא  האוטובוס  שיגיע  עד  והמתינו  הכביש  את  איתו  חצו  לבחור  ניגשו  החיילים 
בבטחה. 

בימים אלו שהיד על המקלדת קלה בזלזול בחיילים ושוטרים מגיע שנתגאה בשניים האלה!!! גאווה 
לחיילי מגב כולם. הלוואי שכולם ילמדו מכם!!! 

 



42

משמר הגבול
שוטר מג"ב הציל בחור ישיבה באינתיפדה השניה - ]מדפי ההיסטוריה של מג"ב[

פלסטינים  ידי  על  מארה"ב,  ישיבה  תלמיד  גרוסמן,  טוביה  הותקף  השנייה  האינתיפאדה  בראשית 
בירושלים. גדעון ספדי, שוטר מג"ב, חסם בגופו את ההמון הזועם והציל את חייו. מקרה זה זכה לפרסום 
ישראל  על  החרם  תומכי  את  שימש  והצילום  המקרה  את  צילם  במקום  שנכח   AP שצלם  בגלל  רב 

בטענה שמדובר בחייל ישראל שתוקף עצור פלשתיני. 

בפועל היה זה בחור ישיבה יהודי שהותקף, נדקר והוכה על ידי המון פלשתיני מוסת.

את  להדוף  הצליחו  לוחמים  ארבעה  ועוד  ספדי  גדעון  מג"ב,  לוחמי  חמישה  מג"ב.  שוטר  היה  החייל 
ההמון, להציל את טוביה ולפנות אותו לבית החולים.  אלא שלמחרת התפרסמה התמונה של השניים 

במספר עיתונים בתקשורת העולמית תחת הכותרת: 

"שוטר ישראלי ופלסטיני בהר הבית", שהציגה את גרוסמן כצעיר פלסטיני ואת גדעון כמי שמאיים 
עליו עם אלה משטרתית, ואת הסיטואציה כאילו קרתה בהר הבית. 

יורק טיימס", פנה לסוכנויות הידיעות, והעיתונים השונים  אביו של טוביה, שראה את התמונה ב"ניו 
פרסמו התנצלות - אך הנזק התדמיתי כבר נעשה.  דבר פרסום התמונה בתקשורת העולמית הגיע 

לישראל במהירות, גדעון הבין שנעשה לו עוול. 

"הציגו אותי כקצין ישראלי שהורג בחור פלסטיני בהר הבית בדם קר. התמונה הזאת פורסמה על בניין 
של 12 קומות בצרפת, נגד מדינת ישראל. 

סיטואציה  הצגת  או  מהקשרן,  תמונות  הוצאת  תמונות,  חצאי  ניוז,  בפייק  שימוש  הראשון".    BDS-ה
בפרשנות מטעה, הם כלים המשמשים להסתה ולרוב קשה מאוד לתקן את הנזק בדיעבד, גם כאשר 
מתפרסמות העובדות המדוייקות. שוטרי משמר הגבול, נמצאים לא אחת, בסיטואציות מורכבות, בלב 
עימות אלים והיום כל פעולה נמצאת תחת תיעוד בסמארטפון, כך שנדרש שיקול דעת קפדני, הקפדה 

על החוק והנהלים.

גרוסמן, צעיר בן 20, תלמיד ישיבה אמריקני, נסע במונית לכותל המערבי ערב ראש השנה להתפלל 
ביום הולדתו. בדיוק כשעבר דרך שכונת ואדי ג'וז במזרח ירושלים עלה יו"ר האופוזיציה דאז, אריאל 

שרון, להר הבית, והחלו מהומות במקום. 

פלסטינים שזיהו כי גרוסמן יהודי הוציאו אותו מהמונית בכוח, דקרו והכו אותו עד זוב דם. אחרי שקרא 
"שמע ישראל" הצליח גרוסמן בכוחותיו האחרונים לברוח מההמון, ואז ראה את המדים של גדעון, מדי 

משמר הגבול. "זה האיש שהולך להציל אותי", הוא מספר שחשב באותם רגעים.  

ג'וז. "הבינו שאני תלמיד ישיבה והעיפו אותי על  זוכר היטב את הרגעים ההם במונית בוואדי  טוביה 
הרצפה", הוא משחזר. "דקרו אותי והתחילו להרביץ לי. חשבתי שאני הולך למות. צעקתי 'שמע ישראל' 
והתחלתי לרוץ עם הכוח שנשאר לי למעלה. אחד הדברים האחרונים שאני זוכר זה המדים של גדעון 
והחבר'ה שלו. שם הבנתי שאני אהיה בסדר. זה האיש שהולך להציל אותי. הגיבור של החיים שלי. הם 

היו רק חמישה שהצליחו להדוף את ההמונים".  
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משמר הגבול
שוטר מג"ב הציל בחור ישיבה באינתיפדה השניה - ]מדפי ההיסטוריה של מג"ב[

ספדי פיקד על גזרת מזרח ירושלים כשהופצה באזור השמועה שאריאל שרון מתכוון לכבוש את אל-
אקצא. "אמרתי לצוות שלי שצריך להשתלט על צומת רוקפלר, ובהגעה לשם זיהיתי את הלינץ'", הוא 
נזכר. "לא ידעתי אפילו אם זה ערבי או יהודי. העליתי אותו על הרכב, וידאתי שהוא בסדר והוא הלך 

לבית חולים. היו שם אלפים שנהרו לעבר הר הבית, אבל הצלחנו להשתלט על האירוע".

אחרי פרסום התמונה בתקשורת העולמית גדעון הבין שנעשה לו עוול. 

"הציגו אותי כקצין ישראלי שהורג בחור פלסטיני בהר הבית בדם קר. התמונה הזאת פורסמה על בניין 
של 12 קומות בצרפת, נגד מדינת ישראל. ה-BDS הראשון". 

כיום ספדי גר בכפר סמיע ויש לו חמישה ילדים. הוא מנהל מחוז חוף ברשות למאבק בסמים ובאלכוהול. 
גרוסמן, שעלה לישראל כחמש שנים אחרי האירוע, גר במודיעין. הוא יועץ משפטי ואב לשניים. "חשבנו 

לקרוא לבן גדעון. בסוף קראנו לו גבריאל, על שם המלאך השומר", הוא מספר.

סנ"צ ד"ר טל משגב, היסטוריון ומפקד מוזיאון מג"ב, הוסיף: "משמר הגבול הוא חיל מקצועי שבלעדיו 
מדינת ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי. חמישה אנשים עצרו נהירה של אלפים להר הבית".
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גימלאי נתניה מטיילים
יוסף שמחי, יו"ר סניף גימלאי איפ"א נתניה

איפ"א  בסניף   2020 שנת  במהלך 
במסגרת  פעילות  הייתה  נתניה 

האילוצים והמגבלות.

ביחד  איפ"א  גמלאי  מרץ,  בחודש 
נשף  ערכו  האיגוד  גמלאי  עם 
פורים בנתניה בהשתתפות כ- 130 
איש כיבדה בנוכחותה הגברת ענת 
ביבר ,הנשף היה מוצלח לשביעות 

כל המשתתפים.

 28/06/2020 בתאריך  בנוסף 
לנופש  מחזורים,  בשני  יצאנו  
 100 בהשתתפות  הנקרה  בראש 
גמלאי איפ"א וגמלאי איגוד נתניה 
ימים כל מחזור. אוטובוס  שלושה 

צמוד עם מדריך צמוד.

היה מהנה ומעל המצופה, אנשים אמרו שהם מעוניינים בעוד 
טיולים כיפיים כאלו לאור המצב של הקורונה היינו מוגבלים 

בכמות.  
וכן  טלפוניות  שיחות  בוצעו  הזאת  הקשה  התקופה  במהלך 
ביקור  וכן  מצוקות   העלו  אשר  איפ"א  גמלאי  בבתי  ביקורים 

חולים.
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סניף איפ"א מלמ"ש – תעודת זהות
יוסי דוידוביץ', יו"ר סניף גימלאי מלמ"ש

כמועדון  מלמ"ש   איפ"א  סניף  את  הקמתי 
הארצי  הספר  בית  העברת  לאחר  גמלאים 
בשנת  שמש  לבית  אתא  מקרית  לשוטרים 
פרש  מלמ"ש  סגל  שרוב  לאחר   ,  2015
לגמלאות כפרישה מוקדמת.  הרעיון שהוביל 
הרעות  שימור  היא  המועדון,  להקמת 
המשפחתיות והחברות רבת השנים שנוצרה 
סיוע  הייתה  המטרה   , משותפת  בעבודה 
לגמלאים שזקוקים לעזרה בעיקר מול גורמי 
ותרומה  התנדבות  החברים  רווחת  אמ"ש, 

לקהילה.  

שמורכבות  יחידות  שתי  פועלים  במועדון 
מגמלאים , הראשונה - היא יחידת המתנדבים 

במדים שפועלת לטובת משטרת ישראל שכבר פעלה בעיקר כיחידה לוגיסטית במבצעים כולל מבצע 
נפרט  שעליה  לקהילה  תרומה  לטובת  בעיקר  שפועלת  הסורגות  יחידת  היא  השנייה  היחידה  מירון. 
בהמשך.  הסניף מקיים שיגרת עבודה כמו במטות המשטרה.  המטה מרכז את כל הפעילויות של הסניף 
ובראשו עומד אנוכי, יו"ר הסניף יחד עם גזבר הסניף, רכזים, מזכירה, אחראי לוגיסטיקה ודובר המועדון 
שכולם בהתנדבות.  המטה מקיים ישיבות עבודה ובהם דנים בכל הפעילויות למען ובשביל הגמלאים 

כולל אחריות ביצועית ומקורות מימון.
עשרות  לקיים  הצלחנו  המועדון  פעילות  שנות  במהלך 
ובחו"ל  בארץ  טיולים  הכוללים  לגמלאים,  פעילויות 

כקבוצה אורגנית, להלן מקצת הפעילויות המובילות:  

פרויקט שביל ישראל – הכרת הארץ במסלולים של שביל 
ישראל מקרית שמונה ועד אילת , פרויקט שנמשך כשנה 
אלבום  קיבל  משתתף  כל  הפרויקט  של  ובסיומו  וחצי 
תמונות גדול על נייר כרומו משובח עם תמונות שצולמו 
נמסר לחברים בטקס שערכנו  , האלבום  לאורך המסע 
טיולים במסלולים בארץ  לכבודם עם סיכום הפרויקט.  
אדום  דרום  כולל  דרום  יפו,  אביב  תל  ירושלים,  ובניהם, 
ואילת, איזור צפון גולן, צפת  כמו כן ערכנו טיול מתגלגל בן יומיים לעשרות מהחברים . קטיפי דובדבנים 
–טיולים מאורגנים שסגורים רק לקבוצת המועדון הספקנו לטיול מספר פעמים  וליצי.  טיולים לחו"ל 
לחו"ל, ביקרנו בארצות כמו פורטוגל, גאורגיה, רוסיה )2 ביקורים כל פעם במקום אחר(, פולין שהיה טיול 

מרגש עם סיור שואה, קרואטיה וסלובניה, פראג.
קיום ימי אזכור וטקסים-טקסי יום השואה, הרמת כוסית בכל 
לחבר  אזכור  יום  וחנוכיות,  סליחות  טיולי  ופסח,  השנה  ראש 

שנפטר ארז דוד ז"ל.
פעילות  להצגת  שנתיים  סיכומים  פורים,  נשפי   – מסיבות 
המועדון לחברים, נשפי מסיבות שנתיות, ארוחות ערב חגיגיות 
בליווי הרצאות מעניינות, סדנאות וקורסים כמו סדנת בישול , 

קורס אנגלית וצילום שנערכו בשני מחזורים לחברים .
לאחר סיום פרויקט שביל ישראל התחלנו בפרויקט שביל גולן 

והצלחנו לקיים 4 מסלולי סיור עד שנעצרנו בשל הקורונה .
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השתתפנו בהפגנות בנושא העדר ביטחון תעסוקתי לשוטרים ומתן תוספת המגיעה לנו מול ביתו של 
שר האוצר דאז בחיפה.  בחודש מרץ השנה נכנסנו לסגר אבל חילקנו שי לחברי המועדון בונבוניירות 
ראשונית  יציאה  שליח.   באמצעות  השי  את  קיבלו  המועדון  חברי   , הסגר  את  להמתיק  כדי  שוקולד 

מהסגר ערכנו מסיבה מפוארת לגמלאים 
המסיבה   הייתה בהתאם להוראות התו 
וכללה  הסגול, התקיימה באוויר הפתוח 
 . חגיגית  ערב  וארוחת  אומנים  הופעת 
מחזורי  שלושה  קיימנו  אוגוסט  בחודש 
לקפסולות  בחלוקה  לגמלאים  כייף  ימי 
עשירה,  פנים  קבלת  כלל  הכיף  יום 
ופעילות  מסאג' מפנק,  פעילות אירובי 
בבריכה תצוגת אופנה וסיימנו בארוחת 
השנה  ראש  מתנות  חגיגית.   צהריים 
שכללה  מפנק  שי   – המועדון  לחברי 
דרך  מחוות  איכותית  תבלינים  חבילת 
השי  הגלילית,  לחם  בבית  התבלינים 
שליח  באמצעות  גמלאי  לכל  הגיע 
הסגול.   התו  לכללי  בהתאם  הבית  עד 
המועדון  של  הסורגות  יחידת  פעילות 

זכתה לשבחים רבים על תרומתה לקהילה במהלך תקופת 
 , קשישים  לקבוצות  צמר  פרטי  מאות  ,נתרמו  הפעילות 
בתי אבות , ניצולי שואה , פנימיות של ילדים ונוער בסיכון, 
למחלקות  ונעלולים  כובעים,  שמיכות,  של  סטים  עשרות 
פגיות של בתי חולים בצפון , מעונות לנשים מוכות ונערות 
בסיכון  ולנשים שרצות במסגרת גם אני רצה לחולות סרטן 
, מאות כובעי צמר שנסרגו לחיילים , לוחמי מג"ב ומשטרה 
כחולה. לציין שכל הצמר נתרם ע"י גמלאי המועדון והנשים 

בסכום  מדובר  הסורגות, 
מצטבר של אלפי שקלים 
שנתרמים באהבה.  בשם 
מלמ"ש,  גמלאי  מועדון 
הסיוע  על  ישראל  לאיפ"א  העמוקה  הערכתי  את  להביע  מבקש  הנני 
הרב למועדון במהלך שנת 2020 ועל כך שאפשר לנו להמשיך לשמור 
להוראות  בהתאם  המועדון  גמלאי  למען  פעילויות  ולקיים  קשר  על 
התו הסגול במסגרת ההגבלות שהשיטו עלינו כקבוצת סיכון בשל גיל 
באופן  להודות  מבקשים  אנחנו  הקורונה.   מחלת  לאור  רקע  ומחלות 
אישי לגב' שרון גל, סגנית נשיאת איפ"א ישראל  ולדוד אילוז המנכ"ל 
- על האמון והתמיכה במועדון גמלאי מלמ"ש.  לנסר נסראלדין, רכז 
הגמלאים על היחס והתמיכה והסיוע ברוחב לב.  לרב מלמד אשר, רכז 

מורשת על שיתוף הפעולה ולנזיה חלבי רכז הספורט.

לא נוכל לסיים מבלי להזכיר את חברי המועדון שנפטרו במהלך השנה 
צרורה  נשמתם  תשהיה  ז"ל  אברמוביץ  ואמיר  ז"ל  בונן  רפי  מקורונה 

בצרור החיים.
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נופש בכפר הנופש "נקרות - ראש הנקרה
חייקין דינה, אחראית פעילות תרבות בסניף גימלאי בית שמש

בתאריכים:  22-24/12/2019  יצאנו חברי מועדון גמלאי 
משטרה איפ"א בית שמש לנופש הכפר הנופש "נקרות" 
 22( אוטובוסים   2 עמדו  לרשותנו  הנקרה.   שבראש 
מחייה"  "מרווח  היה  נוסע  לכל  אוטובוס(,  בכל  נוסעים 
לנו  נאמר  הקורונה  עקב  באוטובוס.  לישיבה  בשפע 
אירגן  המועדון  צוות  בתוכנית.  שינוים  שיתכנו  מראש 
באופן בטיחותי ומנהלי את הנוסעים ובשיתוף המדריכים 

והנהגים.
חום,  בדיקת  לרבות  וקפדני,  מאורגן  באופן  התנהל  הכל 
עטיית  קורונה,  בריאות  הצהרת  על  המטיילים  החתמת 
מסכות ושמירת מרחק.  התוכנית הייתה מגוונת, מעניינת 
ומאתגרת וחווית הטיול הייתה מרגשת, מאתגרת ועמוסת 
לזיכרון  הגעה   - א'  יום  מהתוכנית:   חלק  להלן  חוויות.  
יעקב, ביקור בחוות הברון, גני הברון, נסיעה לכפר הנופש 
| יום ב' – יציאה מכפר הנופש, ביקור בחוות הרוח לייצור 
חשמל בגלבוע ולאחר מכן לנחל הקיבוצים וחזרה לכפר 
– יציאה מכפר הנופש, ביקור בבית הבד  ג'  יום   | הנופש 
– ייצור שמן זית ושמנים אחרים לקניה והאתגר האחרון 
והמרתק, סיור ג'יפים בשבילים, נסיעה חזרה לבית שמש.

על  נקרות,  הנופש  כפר  וצוות  המנכ"ל  את  לציין  ראוי 
בתחום  וכן  והנתינה  המסירות  האדיבות,  השירות 

על  הקפדה  תוך  זאת  כל  וטעים,  מגוון  שהיה  הקולינרי 
שמירת הכללים והנהלים הבריאותיים הכל היה מעולה, תודה רבה.  לסיכום היה נפלא והחברים נהנו 

מכל רגע.

קשר עם חברים
ברור  הקורונה,  בצל  נמצאים  ואנו  מאחר 
רתוקים  השלישי  הגיל  שקבוצת  לנו 
שקבוצת  וכמה  כמה  אחת  ועל  לבתיהם 
גיל זה נמצאת בסיכון גבוה. בימים טרופים 
אלו, ניסינו לאתגר ולעניין וטלפן לרווחתם 
הכוונה  לגלות  בכדי  המועדון.  גמלאי  של 
והדדיות , אכפתיות והתעניינות, מדי שבוע 
המועדון,  חברי  לכל  לצלצל  דואגים  אנו 
בתחומים  עזרה  ולהציע  בשלומם  לדרוש 
הדהימו,  והרגשות  התחושות  שונים.  
המועדון.   לצוות  והודו  פירגנו  חברים 
על  תודה  כתב:  מלכה  יחיאל  לדוגמא: 
 – ביטן  רוזה  חשוב!  שזה  כמה  הטלפון, 
ועוד..  בשלומנו,  ההתעניינות  על  תודה 
על  איפ"א,  נשיאות  חברי  את  לשבח  יש 
שנערך  הפסח  חג  לקראת  היפה  המחווה 

תוך כדי הסגר הראשון, על חלוקת "שי קורונה" שנשלח ישירות לבתי החברים, חברים לא הספיקו 
לשבח ועל כך אני מודה לכם בשם כל חברי המועדון.
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סניף גמלאי כפר סבא
כרמלה עזאני, יו"ר סניף גימלאי כפר סבא

הצטמצמה  בסניף  הפעילות  זה,  מנגיף  חוששים  וכולנו  הקורונה  אותנו  תקפה  עת  מרץ,  חודש  מאז 
לפי הנחיות משרד הבריאות ונשיאות איפ"א.  לאור המצב, נמנע מאיתנו לערוך פעילויות כהרגלנו. 
יש לנו קבוצה של כל הגמלאים שהם חברי איפ"א בווטסאפ.  הקבוצה מאפשרת לכולנו להיות בקשר 
בתקופה הקורונה . השתדלתי ליצור קשר טלפוני עם גמלאים שמצב בריאותם קשה, או שהם בודדים, 
מנותקים או זקוקים לסיוע. לעיתים סיוע יכול להיות שיחת טלפון.  כמו כן היו גמלאים שהתקשרו אלי 
באופן אישי לגבי שאלות אישיות, נעניתי לכל הגמלאים ועזרתי להם  בפתרון בעייתם.  כמו כן , בקבוצת 
הווטסאפ דאגתי לעדכן  את כל החברים בכל מידע מהמזכירות או מגורמים אחרים.  זו תקופה לא קלה 
ולעשות פעילות שתתאים לרווחת הגמלאים שלנו,  נלמד לחיות עם הנגיף  יתכן שעם הזמן  לכולנו, 

שיש כאלה שעדיין חוששים לצאת מביתם.

במהלך חודש אוקטובר התקיים מפגש בתחנת כ"ס ביוזמתו של חבר איפ"א, יאיר אושרי ובהשתתפות 
של ניצב בגימ', שלומי קעטבי.  במפגש השתתפו שוטרים מתחנת כפר סבא.  האירוע היה מוצלח 
מאוד. נערך גם ביקור אצל שוטרי התחנה כולל כיבוד ומפגש רעים מרגש, דבר שחימם את ליבם של 
זו על פעילותם  וחיזק את השוטרים בתקופה קשה  בירך  ניצב קעטבי  השוטרים על תשומת הלב.  
יו"ר כ"ס שבירך את השוטרים. המפגש היה מוצלח  בתקופת הקורונה. במעמד זה השתתף גם סגן 
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סניף גימלאי לכיש - פטירת פרוספר אמזלג ז"ל
דוד אילוז, מנכ"ל איפ"א

פרוספר אמזלג שימש כיו"ר סניף גמלאי איפ"א לכיש מעל ל-20 שנה בהתנדבות ובפעילות מגוונת 
ועשירה לרווחת כ- 600 גמלאים.   דאג לייצג את החברים ועמד על דעתו שהם יקבלו את זכויותיהם 

ללא פשרות. לאחר מאבק ממושך המחלה הכריעה אותו.
ת.נ.צ.ב.ה



50

סניף גימלאי אשדוד
יוסף דהאן, יו"ר גימלאי אשדוד

גמלאי פלוגה ט' מגב ירושלים שנות ה-70 מתארחים אצל משפחת מדאח בצפון
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מהנעשה בסניף מודיעין/מכבים/רעות
יוסי לביא, יו"ר סניף גימלאי מודיעין

סניף מודיעין של איפ"א והעומד בראשו נערכו מבעוד מועד עם תחילת מגיפת הקורונה לתת מענה 
אנו  אתו  פשוט  הלא  מהמצב  כתוצאה  יותר  המבוגרים  הגמלאים  בקרב  שנוצרו  ולמצוקות  לבעיות 

מתמודדים יום יום.

ככל שעובר הזמן, התברר כי לא מעט גמלאים נמצאים במצוקת בדידות וחוסר יכולת לתקשר עם בני 
המשפחה והסובבים אותם עד כדי פגיעה במצב רוחם ועוד תופעות נלוות.

סניף מודיעין מכבים רעות פתח במבצע" חבר מבקר חבר" ובו ביקרו חברים רבים את אותם נזקקים, 
סייעו להם להעביר את שעות הפנאי, עודדו אותם ובכך העלו את מצב רוחם ותחושתם שיש על מי 

לסמוך בכל מצב.

במקביל הפננו חברים שנזקקו לסיוע באמצעים וסיוע כספי לוועדת הרווחה של הארגון או/ו לקציני 
הרווחה ביחידות השונות.

מרכז  ממ"ז  עם  איפ"א  מנכ"ל  של  קרובים  מיחסים  ,כתוצאה  לאחרונה  המנהרה!  בקצה  אור  גם  יש 
וקציניו, קיבלנו משרד משלנו בתוך תחנת המשטרה החדשה שנפתחה בעיר זה מכבר ואנו נערכים 

להשתמש בה ממש בהקדם לטובת כלל החברים.

להיפתח  שעומד  הגמלאים  איגוד  במועדון  הסניף  חברי  של  שילובם  הוא  בפתח  העומד  נוסף  דבר 
בתקופה הקרובה. ביוזמת מנכ"ל איגוד הגמלאים מר אורי אסף ובעידוד מנכ"ל איפ"א מר דויד אילוז 
וניצול  סוכם על שיתוף פעולה הדוק בין שני הגופים שיבוא לידי ביטוי בניהול משותף של המועדון 
שעות הפנאי של הגמלאים לפעילות תרבות, הווי וספורט לרבות פתיחת חוגים והרצאות , כפי שנעשה 

גם בסניפים אחרים ברחבי הארץ.

אנו מקווים לפתיחתו של המועדון בצורה רשמית מיד כשיוסרו מגבלות הקורונה ועל פי ההנחיות של 
משרד הבריאות.

לסניף מודיעין מכבים רעות המונה כמאתיים וארבעים חברים יש גם קבוצת ווטסאפ עצמאית ודרכו 
מועברים עדכונים, הודעות ופעילות המתקיימת בארגון ובכלל רחבי העיר בדגש לפעילות המתאימה 

לגמלאים.

ברצוני לנצל במה מכובדת זו על מנת להודות למנכ"ל מר אילוז והצוות המצומצם במשרד שעושים כל 
מאמץ על מנת לתת לנו מענה לכל פנייה שאלה ובעייה . חן חן וברכות חמות.
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פרוייקט גיוס
ענת ביבר, רכזת סניפי סדירים וגיוס

במהלך שנת 2020, נעשתה פעולה לגיוס חברים ע"י סיוע כספי מתקציב רכזת 
יזמו  ובאירועים חריגים שהיו"רים  גיוסים בתחנות המשטרה  הסניפים לעידוד 

במסגרת עיצום פרוייקט גיוס לאיפ"א. 

לשמחת מפקדי התחנות במרחב שרון שמרביתם חדשים כמפקדים בתחנות 
בתיאום עם יו"ר הסניף, אלי טולדנו ובתחנות אחרות, קיבלו סיוע והתגובה היתה 

טובה בכל הקשור לגיוס החברים החדשים לארגון. 

לאיפ"א במהלך  להיום מספר מתגייסים שהצטרפו כחדשים  נכון  זו.  גם בתקופה  המגמה ממשיכה 
הסדירים עומד על כ-646 חברים חדשים.

סניפי איפ"א שפלה 2020
שלמה טיפטי, שלום שמעון, שלום ז'ורנו, והסגנים: אדי בן שושן, שלמה כהן, מצא דוד

בין התאריכים 15.12.20 נופש במלון לאונרדו קלאב ים המלח. השתתפו 162 גמלאי איפ"א והאיגוד עם 
בנות הזוג.  

333 גמלאי איפ"א  יום המשפחה באולמי בראשית ראשון לציון. השתתפו  18.2.20 התקיים  בתאריך 
והאיגוד עם בנות הזוג.  ב- 23.6.20 סיור לימודי לרמת הגולן וקטיף דובדבנים בקיבוץ מרום גולן. 

השתתפו 40 חברי איפ"א ואיגוד מועדון גמלאי רחובות.   

נופש במלון אקוודוקט בקיבוץ רגבה. השתתפו 94 גמלאים חברי איפ"א  בין התאריכים 31.8-3.9.20 
והאיגוד עם בנות הזוג.  לקראת ערב ראש השנה חולק שי לחברי מועדונים ראשון לציון, רחובות, יבנה 

מדמי חבר של חברי המועדונים. 

סניף גימלאי שומרון
אורי בר אל, סגן יו"ר גמלאי שומרון

מבנה הסניף ופריסת היישובים, בשילוב מגפת הקורונה מנעו מאיתנו לבצע פעילות.  

לאור המצב החלטנו לחלק שי סניפי, מזוודה קשיחה המפאשרת עלייה למטוס.  אנו מקווים שהמזוודה 
תהיה סימן לבאות ולימים טובים יותר.
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איך פוגשים חברים בעידן הקורונה?
דר' ערן ישראל, מזכ"ל

הקורונה מכתיבה לנו התנהלות שונה, מרחיקה, מבודדת. אבל יש דרכים לפגוש חברים ותיקים כמו 
סגן ראש את"ל, טייס ומדריך טיולים עמוס באוויר וביבשה, ק' הרכב של מג"ב, ראש מעבדת צילום 
במז"פ, אמן עבודות בעץ ומתנדב סידרתי בכל מקום שאפשר, ק' חקירות וצייר מחונן שציוריו כיכבו 

בתערוכות רבות, ומזכ"ל איפ"א בוגר תקשורת ושיטור קהילתי.

יין, ערכת קפה,  הסוד פשוט וקל ליישום: עולים על ההר הכי גבוהה בסביבה, פותחים כמה בקבוקי 
עוגיות ושאר דברים אסורים לגימלאים. פותחים שולחן מתקפל, כיסאות ומספרים סיפורים וחוויות 

מהשירות המשותף עד שהאישה מתקשרת בדאגה, לאן נעלם הבעל בעידן הקורונה.
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ספורט בעידן הקורונה
חלבי נזיה, רנ"ג - רכז ספורט

מגפת הקורונה השפיעה באופן ניכר על ההתנהלות שלנו במהלך השנה וכמובן 
על תחום הספורט. 

ושוטרים  קצינים   100 להוצאת  נערך  הארגון  בה  בתקופה  דווקא  החל  הכל 
פעילים לתחרות בינלאומית במונטנגרו בחודש מאי. 

זו הייתה אחת ההחלטות הלא קלות לבטל את ההשתתפות אך מכורח הנסיבות ביצענו זאת על מנת 
לשמור על בריאותם של חברינו.

לצערי לא הצלחנו לממש את התכניות שהצבנו השנה לעצמנו בשל מגבלת הקורונה. 
במהלך התקופה ועדת הספורט התכנסה מס' פעמים בשביל למצוא חלופות לפעילות לפעילות 

הספורט בסניפים. 
הדיונים כללו חשיבה מחודשת לקביעת פעילויות ספורט בצל הקורונה. 

לכלל  שי  חלוקת  בוצעה  הקורונה  במהלך 
חברי איפ"א בארגון וזו הזדמנות טובה עבורי 

להודות לכל יו"ר הסניפים. 

במחוזות חוף וצפון אשר ביצעו את חלוקת 
השי באופן הראוי והמכובד.

לרכוש  שהחליטו  על  הנשיאות  חברי  לכלל 
שי עבור כלל חברי איפ"א. 

בראשות  המנגנון  לצוות  מיוחדת  תודה 
לפועל  מוציאים  אשר  אילוז  דוד  המנכ"ל, 
זאת בצורה  ועושים  את החלטות הנשיאות 

מעוררת כבוד והערכה.

ושיפור  החברית  לרווחה  אדירה  תרומתם 
תדמית הארגון. 

מגפת הקורונה השפיעה באופן ניכר על ההתנהלות שלנו במהלך השנה וכמובן על תחום הספורט. 

לצוות המנגנון המיוחד

שתדעו שאתם צוות מדהים ומיוחד.

אנו עוברים תקופה לא קלה וזו ההזדמנות להתפלל לחזרה לשגרה, לימים יותר טובים ובעיקר בריאות.

תמשיכו בעשייתכם הקדושה בהובלתו של האיש והאגדה האבא של הארגון שלנו, דוד אילוז.
אני אישית מלא הערכה והוקרה לכל אחד ואחת מכם. 

אתם פשוט נכס לארגון.

יישר כח
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איך מתפקד אגף הנמצא במגע מתמיד עם כולנו , המשתמשים בדרך ומקבל את המשימות המורכבות 
ביותר לגבי סגרים וחסימות בעת הקורונה.  את השאלות הללו הצגנו לניצב אלון אריה ר' אגף התנועה.  
" אתגר הקורונה הציב בפנינו בעיות לא פשוטות, ריחוק חברתי, חוסר יכולת לכנס אנשים. המצב קשה, 
אוכלוסיית השוטרים,  יש את  כך  רבים. בתוך  יש קשיים  כולו בבעיה,  לא פשוטה, הציבור  המציאות 
חשש  ויש  וילדים  משפחות  להם  ויש  הציבור  עם  במגע  הבאים 
להידבק. שיגרת היום השתנתה, מתמקדים בקורונה.  פחות דיונים, 
אין תקציבים, פחות הערכות לטווח הארוך. לקח זמן להבין שזה לא 
הולך להיעלם וצריך ללמוד לתפקד בצל הקורונה. המציאות חייבה 

את  לשנות  אותנו 
העבודה,  תהליכי  כל 
לשטח  יותר  לצאת 
לנקודות  ולהגיע 
שיטות  הקצה. 
סוגי  השתנו,  האכיפה 
וכך  השתנו  העבירות 
לציבור  ההסבר  גם 
והמגע איתו. היו סוגיות 
לא פשוטות, איך לדבר עם האנשים, כאשר אתה מוגבל 
לזום וללינק, איך אתה מעביר מסרים והנחיות כראש אגף. 
צריך להבין שאגף התנועה, בשונה ממחוז, פרוס מגליל 
ועד אילת. יש בעיה להעביר מסרים ודגשים. אני נכנסתי 
היה  שלי  העיקרי  והדגש  הקורונה  בתקופת  לתפקיד 
פחות הרוגים. אנחנו עומדים בזה, יש היום פחות הרוגים 

בתאונות.  מאז 2006 יש מספר כמעט קבוע של מעל 300 הרוגים בתאונות. הצבתי לנו מטרה עיקרית 
להוריד את הכמות הזאת, כיעד מרכזי.  השיטה שאני מוביל היא השתנות בתנועה, תהיה במקום שאתה 
משפיע.  הרבה דברים השתנו, סוגי העבירות השתנו ואין ספק שהקורונה השפיע, אבל אנחנו חייבים 
להתאים את עצמנו למציאות ולשינויים בשטח. להיות במקומות שאנחנו משפיעים."   ניצב אלון אריה 
הגיע מתחום המבצעים, אבל בעיקר מתחום השיטור הקהילתי. כמת"ח פתח תקווה הוא הוביל את 
אחד הפרוייקטים המשפיעים על משטרת ישראל, המש"ק המשולב. הוא הוכיח שבאמצעות הפעלה 
מציאות  לשנות  ניתן  קהילתיים,  שוטרים  של  ויצירתית  נכונה 

בצורה משמעותית. הוא עשה 
אותה  גדולה,  בהצלחה  זאת 
המשיך אלון אסור, היום ניצב 
וסמפכ"ל. תחנת פתח תקווה 
הייתה תחנה מובילה בתחום 
להישגים  והגיעה  הקהילתי 
מרשימים. שלושת העיקרים 
הקהילתי,  השיטור  של 
לפתרון  שיטור  שותפויות, 
על  הציבור  והשפעת  בעיות 
וקביעת  המשטרה  תפקוד 
יעדיה מופיעים בתפיסת עולמו של ניצב אלון אריה גם היום. חשיבה 
מקורית, יוזמות המתכתבות עם המציאות בשטח, שותפויות עם כל 
יותר.  ומי חזק  גורם המשפיע על תחום התנועה, ללא משחקי אגו 

התוצאות מדברות בעד עצמן, דווקא בתקופה מאתגרת ובעייתית.
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משימה  קיבלנו  הסגרים  תחילת  "עם  אלון:  מוסיף 
מאוד בעייתית של הצבת מחסומים בכבישים ראשיים 

ובכניסות לערים. המגע עם הציבור היה לא נעים. 

נשאלו  כאשר  במיוחד  אגרסיביים,  מאוד  היו  נהגים 
ששוטר  רגיל  היה  לא  הציבור  דו"חות.  והוגשו  שאלות 
הבינו  השוטרים  לקורונה.  בהקשר  אותו  עוצר  תנועה 

והפנימו את עובדת היותם חלק מהמלחמה בנגיף. אנחנו גם קיבלנו אחריות על בדיקת חבישת מסכות 
בתחבורה הציבורית, לא פשוט. כמעט לא עסקנו באכיפת תנועה, אלא בקורונה בלבד. עבירות התנועה 
הבולטות בתקופה הזאת היו בהקשר למהירות. נושא זה התאזן בין הסגר הראשון לשני."  לאגף התנועה 
יש יחידות חוד, סיירות, שביצעו משימות מיוחדות אותן מגדיר אלון אריה כ"שוברות שיוויון". בסיירת 
התנועה יש 120 אופנוענים וגם 140 מתנדבים.  "סיירת התנועה מתאפיינת ביכולת להתאים את עצמה 

לבעיות ולמשימות, אכיפה תוך כדי תנועה, גמיאת 
גדולים. הם חוד החנית בתחום האכיפה,  מרחקים 
יש שיתופי פעולה בין הסיירת למתנ"א. אבל צריך 
מספקת,  איננה  אגרסיבית  אכיפה  שגם  להבין 
עצמו,  ואת  אחרים  מסכן  שהוא  להבין  צריך  הנהג 
הנהגים,  של  התרבותי-תודעתי  לפן  להגיע  צריך 
צריך לשנות את תרבות הנהיגה וכאן האכיפה היא 
לא הגורם המשפיע. אנחנו שואפים להגיע לאפס 
הרוגים, מבחינתי כל הרוג הוא כישלון. זה לא עניין 
של מדידה או סטטיסטיקה, גם לא יעד. אלא פשוט 
דרישה שלא יהיו הרוגים. הכלים רבים, ראשית נהג 
ייתפס  הוא  עבירה  מבצע  הוא  שבאם  לדעת  צריך 
התודעה  את  להחדיר  מכל  החשוב  אבל  וייענש, 

שצריך לשנות את תרבות הנהיגה."



57

אגף בתנועה
 

ניצב אלון אריה מדבר מקצועית בשפת התנועה 
של  עולם  תפיסת  נמצאת  הדברים  בבסיס  אבל 
שיטור קהילתי, של שירות לציבור, של מקצוענות 
שיודעת להתאים את עצמה למציאות המשתנה, 
וחשוב  ומבין  רואה  שהציבור  ברורות  להנחיות 

מכך, גם מפנים בהיבט של תרבות הנהיגה.
למערכת  מכור  והוא  בדמו  זורמת  "המשטרה 
בצורה בלתי רגילה, היושר וההגינות הם נר לרגליו" 
מיכל  הקרבית  החובשת  שהייתה  מי  מספרת  כך 
השניים  ומאז  אלון  הצנחנים  קצין  את  שהכירה 
גופני  לחינוך  מורה  מיכל  שנה,   30 כ-  נשואים 
מקפידה מאוד שלמרות עומס העבודה של אלון 
שהם ירוצו לפחות שלוש פעמים בשבוע ולאפשר 

לאלון לשחק כדור-סל שהוא כל כך אוהב.

האגף,  של  החנית  חוד  את  לפגוש  לשטח  יצאנו 
את סיירת התנועה בכביש 444 בסמוך לטייבה.

פגשנו את פקד צור רוקח, גם לו יש עבר של שיטור 
העומד  תנועה  קצין  היום  חפר,  בעמק  קהילתי, 
בעברייני  למאבק  משולב  משימה  כוח  בראש 
לסוחרי  מגיעים  גם  כך  ולדבריו,  כבדים  תנועה 
סמים, סוחרי נשק, נהגים בפסילה או ללא רישיון 
התשובה  כזה,  נהג  מזהים  איך  כששאלנו  בכלל. 

מפתיעה ותוך כדי הסבר הוא אף עוצר נהג כזה. 

חלונות כהים, כולל מלפנים. הם בדרך כלל רוצים להסתיר דבר מה ואכן, הנהג שנעצר נהג בפסילה עם 
שורה ארוכה של הרשעות, כפי שעלה מברור קצר במחשב. פגשנו גם את אייל שוחט מסיירת התנועה, 

רוכב אופנוע, אף הוא עצר נהג בעל מאפיינים דומים. 
הפעילות  בתום  רוקח  צור  פקד  שהעביר  בדו"ח 
מרכז  מתנ"א  משימה  כוח  פעילות  סיכום  כי:   עלה 

11.11.2020
השתתפו  -טייבה.  טירה   444 בכביש  דוחות   108
: 64 שוטרי מתנ"א מרכז, 44 סיירת. העבירות  בכוח 
עבירות   ,93 כהים  חלונות   ,9 טל"ס  היו,  העיקריות 
צומת 4, איסור שימוש 1.  פעילות כוח המשימה בציר 
טירה  תחנת  של  מקביל  מבצע  בשת"פ  בוצעה   444
בתוך טירה  מבצע כולנו יחד.  5 שוטרים + 1 מתנדב 
טירה  תחנת  ידי  על  שרשמו  התחנה  של  ניידות   3  +
באיפ"א,  חבר  מי  כמובן  בדקנו  תנועה.   דוחות   28
של  השליטה  במרכז  גם  כי  מיותרות,  היו  השאלות 
את"ן, במטה עצמו והשוטרים שפגשנו בשטח, כולם 
חברים בארגון ולרבים מהם היו סיפורים מרתקים על 

השימוש שעשו בתעודת חבר איפ"א בחו"ל.
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יהודית רימון, יו"ר סניף גימלאי אילת

אילת אולי רחוקה ומבודדת ובשנה האחרונה חוותה משבר כלכלי קשה בעקבות הסגרים והמגבלות 
עקב הקורונה, אבל פרנסי העיר, גמלאי המשטרה וארגונים שונים יודעים לפרגן, לכבד ולהוקיר את 

עבודת השוטרים בעיר.
גמלאי משטרת אילת הגיעו למרחב כדי להצדיע לחבריהם במרחב, כך גם עשתה העיריה בשיתוף עם 

ארגונים שונים ופרסמו שילטי תמיכה ופירגון לשוטרי העיר. כל הכבוד!
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שוטרים  איך  הזאת.  פשוטה  הלא  בתקופה  משטרה  ויחידות  שוטרים  של  פעילות  לחשוף  בכוונתנו 
ומפקדים מתפקדים, כיצד המשטרה נערכת במסגרת המגבלות. המפגש האישי עם מפקדים ושוטרים 
איום חמור שאיננו  ועם  מאפשר הצצה למציאות בעייתית, שונה מכל מה ששוטרים הוכשרו אליה 

מהאיומים ששוטרים הוכשרו להתמודד איתם, איום בריאותי. 
תחנת טייבה היא תחנה מורכבת המחייבת פעילות משטרתית לא שגרתית.

סנ"ץ אלעד קליין מת"ח טייבה מספר: " תחנת טייבה מאופיינת בפשיעה אלימה חמורה, אירועי ירי, 
סכסוכי דמים, אפילו תשתיות טרור."

שבצד  מסתבר  בתים.  והריסות  חוקית  בלתי  לבניה  קשורה  הערבי  במגזר  המורכבות  הבעיות  אחת 
ההערכות המבצעית יש גם דרכים אחרות, כמו למשל הידברות והריסה עצמית של מבנה בלתי חוקי. 
מעיד סנ"ץ אלעד: "מרבית הצווים בקלנסאווה, זמר וטייבה מבוצעים באופן עצמאי ללא צורך במעורבות 
שלנו. עיקר פעילות ההידברות וההסברה מבוצעים באמצעות השוטרים הקהילתיים שעושים עבודה 

מצויינת. התושבים מבינים שעדיף שהם יבצעו את ההריסה בעצמם. "
הקורונה לא פוסחת על המגזר הערבי ובמקרים רבים אף מכה בעוצמה רבה מאשר במקומות אחרים 

ויש לכך סיבות רבות וייחודיות למגזר הערבי.
חולים  של  בידוד  להפרת  הקשור  בכל  באכיפה,  רבות  משקיעים  אנחנו   " קליין:  אלעד  סנ"ץ  מסביר 
מאומתים, בתי עסק הפותחים בניגוד להנחיות וחתונות המוניות. נתנו מאות דו"חות, פיזרנו עשרות 
בין המגזר  הללו  בין האכיפה בתחומים  כל הבדל  ואין  בכוח  לעיתים  רבות של חתונות. לצערי הרב, 

היהודי לערבי."
קליין  סנ"ץ  הציבור.  עם  הפעולה  שיתוף  כמו  הזאת,  בעת  קריטי  הוא  הרשויות  עם  הפעולה  שיתוף   
מספר שיש רשויות חזקות יותר ששיתוף הפעולה איתן טוב ויעיל ויש גם בעיות. בערים כמו טייבה 
וקלנסוואה הוקם שיטור עירוני בשיתוף הרשויות ויש שיתוף פעולה טוב. לכולם ברור שמשטרה היא 

שירות המותנה בשיתוף פעולה גם מצד הרשות וגם מצד האזרחים. 

סנ"צ אלעד קליין, מת"ח טייבה
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של  החיים  לאיכות  מועיל  יעיל  שיטור 
התושבים. אין זה גורע מאכיפה נחושה נגד 
לגבי  נוקשה  אכיפה  או  ואמל"ח,  נשק  כלי 
הפרות הנחיות משרד הבריאות. בסופו של 
נועדו  הללו  שהפעולות  מבין  הציבור  דבר 

להגן עליו.

תחנה מורכבת, במציאות מורכבת מחייבת 
ציבורית  תחבורה  אין  מיוחד.  אדם  כוח  גם 
להגיע  צריכים  שהשוטרים  כך  באזור, 
יש  הפרטי.  ברכבם  או  בהסעות  לעבודה 
שוטרים מהצפון הגרים בדירות שכורות, כי 
יום הביתה. תחנת  כל  אין אפשרות לנסוע 
שלוש  כבר  בבניה  נמצאת  החדשה  טייבה 
לתחנה  המעבר  הושלמה.  וטרם  שנים 
החדשה תשפר את איכות השירות והחיים 

של השוטרים בתחנה.

התחנה גם מפעילה 240 מתנדבים, בתוכם גם מתנדבים מוסלמים. הם עושים עבודה בילתי רגילה 
וסנ"ץ קליין מבקש לנצל את ההזדמנות להודות להם.

היו מספר אירועים קשים כמו  ולאחרונה  גם לתושבים היהודים בסביבה  התחנה מעניקה שירותים 
אירוע  גדולה.  פנימייה  כולל  רחובות שלמים  פינוי  ובחן. שריפות שחייבו  בישובים בת חפר  שריפות 
בסדר גודל כזה חייב הקמת חפ"ק משותף עם הכבאות וועדי הישובים. השיקול העיקרי היה הצלת 

חיים. הטיפול הנכון באירועים הללו הוביל לאפס נפגעים בנפש וברכוש.

מרבית שוטרי התחנה חברים באיפ"א ומעיד סנ"ץ קליין: " גם פה וגם בתפקידי הקודמים פעלנו לצרף 
את השוטרים שלנו לאיפ"א. איפ"א מסייע בפעילות החברתית, בטיולים, בספורט, בכנסים, בתשורות, 
כל זה בנוסף לשי האישי ובמתנת ההצטרפות." 

בפעילות  למפקדים  איפ"א  של  הסיוע 
החברתית בתחנה, מעבר לפן האישי, מעניקה 

כלי תומך חשוב ומשמעותי. 

השנה יותר מתמיד איפ"א קבע אסטרטגיה של 
הן בפעילות  ושב"ס,  המשטרה  ליחידות  סיוע 
מתן  אישי.  באופן  לשוטרים  והן  היחידתית 
עדיפות לשוטרים ולסוהרים בשירות מאפשר 
מעניק  שאיפ"א  לשירותים  חלופות  מציאת 

בשיגרה.
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מוטי אסף, סניף גימלאי איפ"א נגב

רוב  הקורונה  ובעידן  החולפת  השנה  במהלך 
פעילות סניפי נגב נערכה מהבית על ידי הפעילים:

למרות  פעילות,  להמשך  בזום  ישיבות  ערכנו 
הקורונה וכן ישיבות על פי התו הסגול. 

הסניף  גמלאי  עם  טלפוניות  שיחות  נערכו 
לשלומם  לבדוק  מנת  על  רציף  קשר  להמשך 
בתקופת הקורונה. חלק מהגמלאים אשר ביקשו 
אחד  מיד  תרופות,   או  מצרכים  ברכישת  סיוע 
איתור  לסייע.   יצאו  הפעילים  או  מהמתנדבים 
שי  שליחת  לשם  וטלפונים  כתובת  איפ"א,  חברי 

קורונה על ידי איפ"א. 
סיור סליחות וטיול מורשת בירושלים, מסניף נגב 
יצאו 4 אוטובוסים לסיור סליחות בכותל המערבי 
בירושלים, כולל סיור מורשת בירושלים בסבסוד 

איפ"א, איגוד הגמלאים וקרנות. 
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תעודת חבר איפ"א סייעה לי
נועם אלעזר  חבר מועצת סניף נגב 

קסוקר שולי, חברת איפ"א יצאה לטיול  בהודו עם אחיה גם חבר באיפ"א. באחד מהסיורים היו אמורים 
לבית  להיכנס  אחד  לאף  אישרה  לא  המקומית  המשטרה   . מומבאי"  "בקולבה  כנסת   לבית  להיכנס 
לבית  להיכנס  נתנו להם  לא  לכן השוטרים המקומיים   פיגועים באזור  היו  לפני  ושנה  היות   הכנסת 

הכנסת . 

בית כנסת פעיל רק בסופי שבוע בלבד  ובימי חול אין ביקורים כלל. הציגו בפניהם את תעודת חבר 
איפ"א הבינלאומי ומיד הכניסו אותם אחר כבוד לביקור בבית הכנסת  תוך כדי תדרוך במקום .

הערת המערכת: הודו איננה חברה באיפ"א ובכל זאת אנחנו מקבלים דיווחים רבים מחברים המבקרים 
המדינות שאינן חברות באיפ"א ובכל זאת מכבדים את תעודת החבר הבינלאומית.
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היי דרומה לאילת
שלמה חוטה, רנ"ג - יו"ר מג"ב דרום

שבע  בתוכו  כולל  דרום  מג"ב  איפא  סניף 
יחידות עד אילת.

הסניף מונה  157 לוחמים ולוחמות ומתנדבים 
החברים באיפא ישראל.

חדשים.  חברים  גיוס  כוללת,  הסניף  פעילות 
סניפי  שי  טיולים,   , תרבות  כיף.  וימי  פעילות 

וגיבוש חברתי.

השנה למרות הקושי הגדול, הקפדנו להמשיך 
ולקיים פעילות במסגרת המגבלות וההנחיות.
 קיימנו מסיבה וגיבוש חברתי עם בנות הזוג. 
את  הנעים  אוסקר  הבוזוקי  נגן  אורח  אומן 

הערב שהיה גדוש בריקודים ושמחה. 

היה  הערב  רכב.  מצלמת  סניפי  שי  חולק 
מושלם.

תודה לכולם 
יו"ר הסניף רנ"ג שלמה חוטה. 

סגן יו"ר  אריאלה אברהם. 
מזכיר הסניף, ניסים כהן. 

שלכם באהבה.
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ביקור הכנה לפרישה
דר' ערן ישראל, מזכ"ל

אחד הצמתים החשובים ביותר לכל משרת במשטרה הוא הצומת המוביל החוצה לפרישה.

מחצית מחברי איפ"א עברו את המסלול הזה והמחצית השנייה תעבור בשנים הבאות. ההכנה לפרישה, 
המשך הדרך לאחר הפרישה, זכויות, פנסיה, חיים חדשים.  

אומרים שכל סיום הוא התחלה חדשה, במקרה של פורש, הדברים נכונים שבעתיים ומחייבים הכנה 
קפדנית. משטרת ישראל עושה רבות כדי לבצע הכנה לפרישה. איפ"א, כמו איגוד הגמלאים וקרנות 

שוטרים שותפים לתהליך. 

החבירה מתבצעת בסדנאות ההכנה לפרישה באמצעות הרצאות, חלוקת חומר הסברה והסבר על מה 
מגיע לכל פורש בהמשך דרכו. שיתוף הפעולה עם המדור המשטרתי העוסק בכך חשוב מאוד ולכן 
מפגש הכרות עם קצינות חדשות הנכנסות לתפקיד בונה את התשתית להמשך שיתוף פעולה פורה 

וחברי.



66

מורשת 70 שנה לאיפ"א
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מורשת 70 שנה לאיפ"א



70

מורשת 70 שנה לאיפ"א
שם




	בטאון איפ'א לאתר
	כריכות לאתר

