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 ון ארגהידע אודות מ
 החבר זכויות   –דף מידע  

 

 שוטרים הבינלאומי? מהו ארגון ה 
 

 ידות יד ✓

 יחסי תרבות ✓

 חילופי מידע ✓

 טיפוח השוטר  ✓

 

 העקרונות הבינלאומיים
 
 ארגון פתוח לכל שוטר וגמלאי משטרה ללא מגבלות דרגה, מין, גזע, צבע, שפה או דת. ה

גם  בעולם,  לכל  פתוח  בהן  במ  הארגון  סנו  ם טרדינות  הצטסד  באמצעות  איפ"א,  אחר.   ניף  לאומי  בסניף  זה  כחבר  רפות 
כה למעמד של יועץ מרכז סניף וכלה בנשיא הבינלאומי.  הארגון זהארגון דמוקרטי, כאשר כל תפקיד בו פתוח לכל, החל  

ינלאומית הב  הזרשר נקבעו בהכב לעקרונות א"ם ומועצת אירופה.  הארגון מחויבמועצות הכלכליות והחברתיות של האו
 ישבת עם אידיאלים אלו. של זכויות האדם ומכיר בכך, שכל צורה של עינויים לא מתי

 

 ולם מטרות איפ"א בע
 
 דות בין החברים בארגון ובסניפים בכל העולם. יצירת קשר ידי ✓
 פיתוח יחסי תרבות בין החברים והרחבת ידיעותיהם.  ✓
 יות. ת מקצעועיו ב לת טובה יותר שעידוד חילופי ידע וניסיון להבנה הדדי ✓
 משטרה.  –קשרי קהילה ידוד טיפוח דמות השוטר וע ✓
 אדם להבטחת שלום בעולם.רצון להבנה טובה יותר בין בני  ✓
 

 אודות הפעילויות וזכויות החברים באיפ"א  חשובמידע 
 

הבינלאומי  ארגון כ  השוטרים  כמות חברים   24,000-מונה  הזמנים.בשיא    .  מתבצע  ת יו הפעילוכל     כל  ן ופבאת  ובאיפ"א 
ומבוקר.שווי פירוט    וני  לכל  קצר להלן  שמוענקות  וההטבות  הפעילויות  ו ם  ירבחה  לשל  סניפים  יו"ר  רכזים  הבאמצעות 

 בנשיאות:
 

 על ידי מילוי טופס הצטרפות לארגון.  טרפים לאיפ"א?איך מצ 
 את הטפסים ניתן למצוא:
 אמצעות מזכירות איפ"א.או ב  israel.org.il-www.ipa באתר איפ"א בכתובת:  

 6833442-03פקס:  או ל  israel.org.il-info@ipa מייל:  ל:  יבוצע משלוח הטפסים 
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   זכאויות למתגייסים חדשים
 

 זכאות  זמן גיוס 
 FBIנק ראושי שנתי, שי סניפי  למאי   31עד 

 כולל יחידות מיוחדות ואילת₪  65סך  ב ושי סניפי  FBIארנק  ספטמבר ל  30ועד  ליוני  1-מ

 FBIארנק  לאוקטובר ועד סוף השנה  1-מ

 

 

 שי שנתי 
 

  בארגון  לחברות   ולהתחייבות   בכפוף,  שנתי  לשי  זכאי,  למאי  31  עד   רףצטשי  לארגון  חדש  רףמצט  לכ  :חדשים  מצטרפים
  .ייםשנת ל
 

, שנה  לאותה  דצמבר  תום   עד :  נויידה,  בארגון  מלאה  חברות   שנת   ישלים   אשר  לחבר  ניתנת   לשי  הזכאות   :םייקתו  יםחבר
.  השנה  תום   עד   בארגון  ארלהיש  מצדו  כהתחייבות  כמוה א"איפ חבר  י"ע  השי  קבלת   .שנתי  הינו  א "איפ  ותקציב   מאחר   וזאת 

 .כספו לו יוחזר  לא ןלכ קודם  יפרוש והחבר במידה
 

 הסניף  מתבר שיתקציב אי
 

, נסיעות,  בות רת ות:  פעיללסבסוד  ניתן  התקציב    הסניפים.    שבי ראשמנוהל ע"י יוהתקציב  ,  בארגון  רבחלכל  תקציב אישי  
שי מתבצעת  הרכישת    לות אחרת.  את התקציב לפעיאשר לא ניצלו    לכלל החברים   שי סניפי  או לרכישת ,  מורשת וכדומה

י  בתיאום   סניפי  שימוצרי  ת  חובר  באמצעות  לבית ומ  ךרד מתבצעת  חלוקה  ה  הסניףר  ו"עם  ישיר  בדיוור  או  עדון/תחנה 
    .החבר

 

 ת תעודת חבר איפ"א בינלאומי
 

מוענקת  חהת  וד תע חברבר  והיא  ידאחתעודה  ה  .בארגון  לכל  העולם  בכל  ובעלת מה  ערך  לחברים בעיקר  שמעות  יקרת 
מכבדים    ם לוחברי הארגון מכל הע,  ותנ חמשל  .ית מקוממשטרה הוע של הם לסינזקקי  ואשטסים לחו"ל ונקלעים לקשיים  

ן  שהתעודה אכ  ,מקבלים תגובות מהחברים ו  נ אכך    עניין ועלומסייעים רבות לכל דבר ו  התעודה ואת החברים בארגוןשאת  
 .יפ"אר באלהיות חבזה כדאי ובגלל בכל נסיעה לחו"ל ברים להצטייד בתעודת חבר רבות והם ממליצים לכל הח סייעה להם 

 ית.  נה יש לפנות לאיפ"א להפקת תעודה עדכנ שה ת ית ולכן בכל שנה בתחיל נת שה הינ ה התעוד 
 

 ורגנים לחו"ל אמ  םטיולי
 

כל    $.   100  מקסימום   ד ל ועהטיומעלות    10%עד    ומסבסדת   ון יעדים לטיולים מאורגנים לחו"ל למגו  קבוצות   אי איפ"א מוצ
את   לנצל  יכול  איפ"א  בשנה  אחת   סבסוד פעם החבר  איפ"א מפרס  ם ריחב  2,000-כ   מוציא.  הטיולים   ם בשנה.  יעדי  את 

אחד  והבחירה נעשית ע"י החבר ל  א הגרלהלל . ההשתתפות הינה  איפ"א  רת את החבר ובביל  הרשמה בדיוור ישיר  יוטופס
 ל קבוצה.ף למספר המקומות הקיים לכפורסמים, בכפוים המהיעד 
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 קשרי חוץ 
 

 לאומיים. בינ  ואירועי ספורט רועיםיא, נסים כהשתתפות ב
 שמתארחים בארץ.  , קבוצות ומשתלמים מקצועיים,פ"א בודדים טיפול בחברי אי

 בחו"ל.  טיפול בחברי איפ"א היוצאים לסמינרים, קורסים והשתלמויות מקצועיות 
 '.וכגון:  רעידת אדמה, שריפה וכ אסונות טבעת במקרים של תרומות כספיוסיוע ב

 

 פעילות ספורט 
 

 כגון: קט רגל, ספורטיאדה ועוד.  והמחוזית ת הארצי ברמה ורטי ספהשתתפות במגוון ענפ
 

   תרבות ארצית
 

 אישה, ימי משפחה, נשפים ועוד.  ת מסובסדות כגון: ימי מגוון גדול של פעילויו 
 

 סיוע רווחה 
 

 אינן ולתרופות ש  וע רווחה למחלות חשוכות מרפאסי,  במעגל הראשון  ם יהת ו משפחחברי איפ"א ובני  יק לכל  איפ"א מענ 
הסופי    האישור   של וועדת הרווחה.  . מקרים חריגים עפ"י שיקול דעת  חודש₪ ל  500ת של מינימום  הוצאו  התרופותל  סב

 באישור הנשיאות.  ₪  5,000 חריג עד  קמענ ו₪   2,000 ד עהסכום שניתן לחבר  ניתן ע"י נשיא איפ"א.
 

 ולה שי לח
 

 למיניהן. מחלות חים או תוי ת נ עקבוים או חולים המאושפזים ב יחולים כרונ לק ענ מושי לחולה 
 

 אתר ההטבות 
 

סבסוד   מעניק  לחבלתרבות  המתקציב  איפ"א  אטרקציות  משפחותיהם.  מגוון  ובני  איפ"א  מופעים,    רי  היתר:  בין  כולל 
מתק הצגות,  שעשוסרטים,  באת ני  כמפורט  נוסף  ומגוון  מסעדות  שמותאם  עים,  ות  פולתקור  פעילי   פניות עפ"י  חגים 

 איפ"א.
 

 ל ו" חוח באיר דירות
 

ישהבינלאבאתר   בארגון  חדש,    אירוח ספר    ומי  החברות  רבות  אפבמדינות  מגוונ יש  אירוח  הדירות ות שרויות  פירוט   .
ישירווהאפשרויות   הזמנות  להזמין  וניתן  באתר  ע"י  מופיעים  מישראל.ת  איפ"א  כחברי  האירוח  הזמנות     הזדהות  חדרי 

 ים מראש. חודש 3-עשות כהילייבת  נה חת לחברי איפ"א ובני משפחותיהם. ההזמו עד יומ
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 תווי מזון 
 

 רחבי הארץ. פרטים באתר איפ"א. א ברשתות מזון הפרוסות בהנחה לחברי איפ"בקנייה 
 יפ"א קארד של השי השנתי. ת לכרטיס אקשורו לארשתות המזון  –יודגש כי 

 

 בנק תשורות 
 

איפ"א ומוצרים אחרים.  ולצות, סיכות  ח  ,ארנקים, כובעים ון:  במחירים מוזלים כגשל מוצרים  רכישה  ר  פשאמבנק תשורות  
עפ"י   תוספת תשלום על המשלוח)ב  לבית החברהזמנה בדיוור  טופס    לרכישה במקום או למלא"א  ניתן להגיע למשרדי איפ

 (. מנהההז
 

 שורת  תק
 

דיוור ישיר,    פייסבוק,,  הויזיטלו  מגזיןני,  רוקטן, מגזין אלע לחברי הארגון באמצעות: אתר איפ"א, בטאון, מידעוהעברת מיד 
 מיילים וכרזות ביחידות ומועדונים.  יה, אפליקצמסרונים, 

 

   פרוייקט גיוס
 

  בארגון  לחברות   יבותותחילה  בכפוף  סניפיי  וש  FBIארנק  ,  שנתי  לשי  זכאי,  אוגוסט  1-ל  עד   רףשיצט  גון לאר  חדש  מצטרף   כל
 יוס.ת פרויקטים וגהפעילות מסובסדת מתקציב רכז .לשנתיים

 סניפי בלבד.  ציבתק ו FBIהיה זכאי לארנק חר מועד זה יאכל מי שיתגייס ל
 

 ייעוץ משפטי 
 

ראשוני   ייעוץנים לקבל  גם במתן סיוע משפטי לחברי הארגון המעוניי   ,ןגורל תפקידיו באבנוסף לכ,  יועמ"ש איפ"א מטפל
שמועבר לאיפ"א  כתובה  בפנייה  נעשה  הדבר  תשלום.  לללא  חוזר  והוא  אליו  ח ת  באבכל  לתת ור  אישי  הי  פן  את    עוץ ילו 

 בהתאם לנושא. 
 

 מבקר איפ"א 
 

בר הארגון נבדקת ביסודיות והחבר מקבל ח  שלוכל תלונה    הארגון  שבודק את התנהלות   ,גורם חשוב לארגון  , יפ"אמבקר א
את   ות על ולה  האישי שלו  ו לנייד באמצעות פנייה כתובה א  . כל חבר רשאי לפנות ישירות למבקרה מקצועית ואמינהתשוב

 סודית והגונה. בדקות בצורה יטענותיו שנ 
 

 א כדאי להיות חבר באיפ"
 

 דות בברכת שירות תוך ידי

SERVO PER AMIKECO 
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