
דבר המנכ"ל ד"ר זאב פרידמן
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תפקיד: רכזת טיפול

מחוז: ירושלים

עבודה  למדתי  עצמי:  על  קצת 
כפר  בקיבוץ  וגרתי  בצפון  סוציאלית 
אבל  מדהים  שם  היה   - גלעדי 
הירושלמית  לאבן  לעיר,  התגעגעתי 
היפה ולהמולה של האנשים המגוונים 
שחיים בה - אז חזרתי בשמחה לעיר 
מתגוררת  כרגע  ירושלים.   - הולדתי 
עם שני חברים טובים שלי  ומבלה את 

הזמן בין עבודה לבין חברים

חצי  שניה  עוד  במרכז:  עבודה  זמן 
שנה... 

פורים!  מסיבת  בעבודה:  מרגש  רגע 
את  לראות  מרגש  מאוד  מאוד  היה 

החסויים שרים, רוקדים, צוחקים... 

מה את אוהבת במיוחד בעבודה שלך: 
האינסופית  הלמידה  הגיוון,  את 

והאתגר

איחולים לעובדי המרכז: קודם כל, אני 
בדרכו  רבה  הצלחה  לאורי  מאחלת 
החדשה. מובן שאני רוצה להגיד לכל 
רבה  תודה  ירושלים  במחוז  העובדים 
על התמיכה האדירה והסבלנות הרבה 
שלי  (המוזרות)  לשאלות  להם  שיש 
צבעוני  שמח,  אביב  לכווווולם  ולאחל 

ומלא התחדשות.

הכר את העובד
פינת הכרת הטוב

מרתון
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"הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה 
והגפנים סמדר נתנו ריח". תיאור זה מתוך שיר השירים, מעניק ביטוי מוחשי, לפריחה 
וללבלוב של סימפונית צבעי הטבע וריחותיה, של תקופת האביב וחג הפסח. המרכז 
הישראלי לאפוטרופסות, כמו הטבע הנפלא, נמצא כל הזמן ולא רק באביב, בצמיחה, 

התחדשות ופריחה מתמדת.

תכנית העבודה ותקציב 2014, אושרה במועצת הנאמנים בדצמבר 2013. התקציב גדל, 
בדגש לשירות הישיר למקבלי השירות. יום ההון האנושי המתקיים לקראת חג הפסח, 
הינו יום למידה ראשון מסוגו, שבו יציגו עובדי המרכז, סוגיות ונושאים, מעולם תוכן 
העבודה. באותו יום נשיק לראשונה את בנק הסיפורים-אסופת סיפורים אודות עשייתנו, 
במתן השירות וחוללות השינויים למען מקבלי השירות ובעבורם. בשני כנסים חשובים לאחרונה, הייתה נוכחות 
מרשימה של המרכז, בהם הוצגו מצגות ופוסטרים, על ידי ההון האנושי שלנו. בכנס של האגודה לגרונטולוגיה 
במרכז הירידים ובכנס של עובדים סוציאליים רפואיים בבנייני האומה. פרויקט המחשוב ח.נ.ה. (חידוש ניהול 
השירות) ERP, יצא לדרך וצפוי לעלות לאוויר בינואר 2015. משרדי השירות וסביבת העבודה של העובדים, 
במחוזות תל אביב מרכז ובאר שבע דרום, הורחבו. משרדי מחוז ירושלים יעברו לקראת יולי הקרוב, למבנה 

חדש בכנפי נשרים.

לאחר הפסח, נעבה ונעמיק את השירות המקצועי ונשדרגו, בכניסתם של יועצים רפואיים, שיסייעו מקצועית 
למחוזות, בסוגיות של מתן הסכמה לפרוצדורות רפואיות, בענייני מקבלי השירות. הוקם שולחן משותף עם 
איגוד הבנקים, להקל ולסייע להסרת חסמים, בתהליכי עבודה שוטפים, בענייני מקבלי השירות. ועדות המרכז 
של הנאמנים והצוותים המקצועיים, מתכנסים באופן שוטף- ועדות החריגים, הוועדה המשפטית, ביקורת פנים, 
השקעות, משאבי אנוש וכו'. בנוסף, מתקיימות ישיבות השולחנות המשותפים- כספים, תקשורת ולוגיסטיקה, 
סטטיסטיקה  למשל,  כך  הזמן.  כל  משתדרגים  והידע  המידע  תשתיות  וכו'.  נכסים  מימוש  סמכות,  פקיעת 
חודשית של מקבלי השירות, דו"ח נציגים, דו"ח צווים זמניים, דו"ח נכסים, דו"ח פרופיל חסויים וכו'. במהלך 
שנת 2014, נקדם ונשלים את הקמת הפורטל הארגוני המקצועי. אנו ממשיכים כל הזמן לשפר ולהשתפר במתן 
במתן דגש לערכים של שקיפות ושותפות. אנו ממשיכים כל הזמן לשמור על  שירות הפנים והחוץ, כמו גם 
כבודם וחירותם של מקבלי השירות, אך גם, לפעול להגן ולשמור על זכויותיהם וצרכיהם הגופניים, הכספיים 
והרכושיים. אנו ממשיכים כל הזמן לנהוג באחריות של ממשל תאגידי ראוי, של מועצת הנאמנים בראשותו של 

מר דוד ברודט ובעבודה המקצועית המסורה של מנהלי ועובדי המרכז.

לבסוף, אבקש להביע רגשי הערכה, הוקרה ותודה לאחד מוותיקי עובדי המרכז, מר אורי אביזמר, מנהל מחוז 
ירושלים, הפורש לגמלאות. אורי פורש בקומה זקופה, בסיפוק וקורת רוח שבאמתחתו, זכויות ותרומה למרכז, 

למחוז ולמקבלי השירות.

חג פסח כשר ושמח, חג של התחדשות וצמיחה
שלכם, זאב פרידמן 
מנכ"ל
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ערך: יואב שפיז

המרכז הישראלי לאפוטרופסות, רואה חשיבות לטיפוח ההון 
נכונה  בריאות  על  לשמור  העובדים  בעידוד  גם   האנושי, 
בריא".  בגוף  בריאה  "נפש  בבחינת  ספורטיבית,  ופעילות 
לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז  מנכ"ל  נותן  זו  במסגרת 
וסיים  תל-אביב  במרתון  השתתף  ולאחרונה  אישית  דוגמה 

ריצה של 42.2 ק"מ.




