
דבר המנכ"ל ד"ר זאב פרידמן שנים  לפני  התוודעתי  המרכז  אל 
רבות ומאז היה לי הרצון להיות חלק 

מהמקום שיש בו נתינה והכלה.
לראיון  הגעתי  שנים  מספר  לאחר 
עבודה, וכאשר הגיע הטלפון המיוחל 
לא  לעבודה  שהתקבלתי  שמודיע 

היה אדם מאושר ממני.
על אף הקושי בתפקידי אני מאמינה 
לכתו  לאחר  גם  בחסוי,  שהטיפול 

מהעולם, זוהי שליחות.
זמן עבודה: שנה וחצי.

רגע מרגש בעבודה: יש הרבה חסויים 
משפחתם  עם  קשרים  להם  שאין 
וילדיהם. כאשר יש פטירה אני עושה 
בני  את  לאתר  המאמצים  כל  את 
ליקיריהם  שיחלקו  בכדי  המשפחה, 

כבוד אחרון.
שהביא  במיוחד  מרגש  מקרה  היה 
של  בן  איתרתי  דמעות,  עד  אותי 
חסוי שלא היה בקשר עימו 20 שנה, 
כאשר הודעתי על פטירת אביו. הבן 
שאיתרתי  מכך  המום  היה  פשוט 
שזכה  לי  להודות  הפסיק  ולא  אותו 

להיות עם אביו ולומר עליו קדיש.
מה את אוהבת במיוחד בעבודה שלך:

את  סופית,  האין  הנתינה  יכולת  את 
העובדה  את  החברותא,  את  ההכלה 

שהיום חולף במהירות.
המשך  המרכז:  לעובדי  איחולים 
הקושי,  בצד  משותפת  עבודה 
תחושת  והמון  סובלנות,  חברות, 

סיפוק.

הכר את העובד
איתור משפחה

בת  לאתר  לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז  הצליח  בזק  במבצע 
שניתקה לפני כעשר שנים קשר עם אימה, ולהודיע לה על פטירת 

האם.
לאפוטרופסות  הישראלי  במרכז  מזכירה  של  תושייתה  בזכות 
כערירית,  קשישה  קבורת  נמנעה  בחסויים)  לטיפול  (הקרן 
ולאחר נתק של קרוב לעשר שנים, אותרה ביתה של הקשישה 
וזכתה ללוותה לקבורה, יחד עם בעלה וילדיה (נכדי הקשישה). 
הישראלי  המרכז  את  המשפט  בית  מינה   2004 בשנת 
דיווחי  שעל-פי  לאחר  נ.ל,  של  כאפוטרופוס  לאפוטרופסות 
והותירו אותה חסרת  גנבו ממנה כספים  וחתנה  הרווחה ביתה 
כל. לאחר הדיווח של העובדות הסוציאליות על הגניבה, ניתקו 
וזנחו את הטיפול בה. עם  הבת והחתן כל קשר עם הקשישה 
מינו המרכז הישראלי לאפוטרופוס כאפוטרופוסים של נ.ל, היא 
כל  לפטירתה. משך  עד  גריאטרי, שם שהתה  למרכז  הועברה 
שנות שהותה במוסד לא ביקר אותה איש, לבד מעובדי המרכז 

הישראלי לאפוטרופסות.
של  הצפון  במחוז  הטיפול  לרכזת  הגריאטרי  המוסד  כשדיווח 
ובכוונתם  נפטרה,  ה-74  בת  נ.ל,  כי  לאפוטרופסות,  המרכז 
הסניף,  מזכירת  החלה  כערירית,  יום,  באותו  לקבורה  להביאה 
אורה קוגן, בנוהל סגירת התיק של החסויה, שם הבחינה בדיווח 

של מחלקת הרווחה, לפיה יש לחסויה בת, חתן ונכדים. 
קוגן, פנתה למוסד הגריאטרי וביקשה לעכב את ההלוויה, עד 
במוסד  לאתרה.  במאמצים  החלה  ובמקביל  הבת  לאיתור 
הבת,  על  יודעות  הן  אם  חברותיה  עם  לברר  החלו  הגריאטרי 
דיברה  ולא  עליה  סיפרה  לא  מעולם  היא  כי  מסתבר  אולם 
וזו אף פעם לא באה לבקר, מכאן הבינו שהיא ללא  אודותיה 

משפחה.
הבת  את  לאתר  הצליחו  לא  שם  הפנים,  למשרד  פנתה  קוגן 
שם  כי  וגילתה  שונים  למוסדות  פנתה  היא  ברישומיהם. 
היא  האינטרנט  בעזרת  שונה.  ובעלה  הבת  של  משפחתה 
הצליחה להשיג את מספר הטלפון של החתן, אולם מסתבר כי 
המספר שגוי. קוגן נקלעה למרוץ נגד הזמן, כדי לאתר את הבת 
לפני ההלוויה. באמצעות האינטרנט הצליחה להשיג את מספר 
הטלפון הנייד של ביתו של החתן, מנישואיו הראשונים ודרכה 
כי  בטוחה  שהייתה  החסויה,  של  לביתה  להגיע  קוגן  הצליחה 

אימה נפטרה זה מכבר ואיש לא טרח להודיע לה על כך.  
תוך שעתים הגיעה הבת, החתן ולידיהם לחיפה, כדי ללוות את 
שנים.  כעשר  לפני  התנתקו  ממנה  למנוחות,  וסבתם  אימם 
בעודם  החסויים  לצרכי  לדאוג  הוא  כאפוטרופוסים  "תפקידנו 
בחיים, אולם גם לתת להם את הכבוד האחרון לו הם ראויים", 
הישראלי  במרכז  והצפון  חיפה  מחוז  מנהל  רוזנר,  אפי  אומר 
הן  והומאניות,  שליחות  של  מתחושה  "פעלנו  לאפוטרופסות. 
שהתנתקה  הבת  למען  והן  מהבת,  שהתנתקה  המנוחה  למען 

מאימה".  
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של  וההתחדשות  הצמיחה  העשייה,  בתנופת  אופיינה  המסתיימת,  תשע"ג  שנת 
הוועדה   - לתפארה  המרכז  במוסדות  התברכנו  לאפוטרופסות.  הישראלי  המרכז 
ַהֶמָמָנה, בראשות כב' השופט בדימוס, בית המשפט העליון, תאודור אור, במועצת 
את  למרכז  המעניקים  המקצועית,  ובהנהלה  ברודט  דוד  מר  בראשות  הנאמנים, 
האופי המיוחד שלו, כממשל תאגידי השואף למצוינות, בכל הקשור לערכי יסוד של 

שקיפות, שירות ושותפויות.
ניתן למנות בקליפת אגוז את הישגנו בשנת תשע"ג - כך למשל, תגבור השירות 
הישיר בשטח (רכזי טיפול, נציגים מבקרים) עם הפנים למקבלי השירות; השלמת 
בנכסי  בטיפול  שוטפים,  ובקרה  פיקוח  מידע  תשתית  הקמת  הטיפול;  לרכזי  מעמסה  תקינת  של  מודל 
והבקרה;  המעקב  הפיקוח,  המידע,  שדרוג  המשפטי;  השירות  שדרוג  ארצי;  נכסים  רכז  ומינוי  החסויים 
השלמת נוהל תשלומים; השלמת התהליך להקמת תוכנת המחשוב החדשה ERP; ,השלמת עבודה כלכלית 
החלטות;  יישום  אחר  שיטתי  ומעקב  סדור  תכנון,  אנוש;,  מודל משאבי  פיתוח  השירותים;  סל  בתמחור 

שדרוג היחידה לטיפול בפניות הציבור; העמקה בטיפול בזכויות של חסויים בחו"ל.
בשנת תשע"ג, הושם דגש רב על היות המרכז, ארגון לומד, הלומד תוך כדי תנועה, בדרך של תחכימים, 
המסייעים לשיפור מתמיד. המאזן הכספי שאושר מצביע על ניהול אחראי, של השקעה כספית גוברת 
האנושי  בהון  השקעה  על  דגש  הושם  תשע"ג,  בשנת  הנהלה.  להוצאות  ביחס  הישיר,  לשירות  והולכת 
פעלנו  תשע"ג,  בשנת  דרום.  וב'ש  מרכז  ת'א  במחוזות  משרד  בהגדלת שטח  העבודה,  סביבת  ובשיפור 
נמרצות לתיקון עוולות, כמתריע בשער ודוגמא לכך, היא מעורבותנו הנחושה והעקבית לסגירתו של מוסד 
נוה יעקב. בשנת תשע"ג, התכנסו הוועדות והשולחנות של המרכז וראויה לציון הוועדה הרפואית שהוקמה 
לראשונה בשנה זו. בשנת תשע"ג, הגדלנו והעצמנו עוד יותר את מפעל מתנדבי השירות הלאומי במחוזות 
עם  הפעולה,  בשיתופי  חיים,  כאורח  המשכנו,  תשע"ג,  בשנת  להתנדבות.  האגודה  עם  בשיתוף  המרכז, 
ניצולי  ומוסדות מרכזיים, כמו הקרן לרווחת  משרדי הממשלה, המשפטים הרווחה, הרשויות המקומיות 

השואה.
ודאגה  שלומם  על  הגנה  להעניק  שליחותנו,  את  להעצים  נמשיך  לטובה,  עלינו  הבאה  תשע"ד  בשנת 
לרווחתם, צרכיהם וזכויותיהם, של מי שהגנה ודאגה זו, נדרשת להם. נמשיך לתת את הנשמה ואת הלב, 
ברגישות  בשותפות,  בשקיפות,  באמינות,  במקצועיות,   - שירות  לתת  נמשיך  האדם.  ובאהבת  בחמלה 

ובסובלנות.
ננצור בליבנו את התפילה מתוך תפילת ראש השנה

"אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך ולא תכלים לנצח כל החוסים בך"
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.
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שם: אורה קוגן
תפקיד: מזכירה

מחוז: חיפה.
קצת על עצמי:  

בת 39. נשואה.

ערך: יואב שפיז
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"פינת הכרת הטוב" מכתבי תודה חגיגת בר מצווה לנער חסוי "ידיעות אחרונות" 17.3.13

חדשות ועדכונים
בחודש נובמבר הקרוב ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות יוצא להמשך סדנא מקצועית עם

"משחק החיים" לטיפוח ופיתוח ההון האנושי, בדגש לשירות הניתן למקבלי השירות.

מעשה טוב לחסויי ירושלים
"ידיעות אחרונות" 6.8.13

                    המרכז בתוכנית הטלוויזיה "עושים שינוי"
המרכז הישראלי לאפוטרופסות, שהינו תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק במדינה, מוזמן 
באופן קבוע להשתתף במגזין הטלוויזיה היומי החדש, בערוץ 10, "עושים שינוי", בהנחיית 
טליה פלד-קינן. נציגי המרכז הישראלי לאפוטרופסות מוזמנים לתוכנית "עושים שינוי", מגזין 

יומי שעוסק בנושאים חברתיים, כדי להאיר ולהעיר נושאים בתחומי אפוטרופוס וחסויים.
26.6.2013 – הליך מינוי אפוטרופוס: רואיין מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות, ד"ר זאב פרידמן: "......מתוך 
על  להגן  צריכים  והיו  הגנה,  רשת  לקבל  צריכים  שהיו  אנשים  אלפי  במדינה,  בקרבנו  היום  ישנם  היכרותי, 

זכויותיהם, כבודם ורכושם ולא מצליחים להגיע אליהם, ואין להם אפוטרופוס...."
הישראלי  במרכז  והדרום  ב"ש  מחוז  מנהלת  רואיינה  שמנוצל:  לאדם  אפוטרופוס  מינוי   –  30.6.2013
לאפוטרופסות, תמר פורת: ".....במרכז הישראלי לאפוטרופסות, כשאנחנו מתמנים על אוכלוסיות מוחלשות, 
שהוא  בדברים  גם  ולהתחשב  להביע,  שיכול  ככל  רצונותיו,  את  החסוי,  את  לשמוע  מאוד משתדלים  אנחנו 

מעדיף, ולא לקבל החלטות עבורו ובמקומו, במקום שהוא כן יכול להביע את דעתו.....".
17.7.2013 – מטפלים סיעודיים שמנצלים חסויים ומרוקנים אותם מנכסיהם: רואיינה מנהלת מחוז ב"ש והדרום 
במרכז הישראלי לאפוטרופסות, תמר פורת: "......בשנים האחרונות אנו מקבלים מינויים על אנשים שאנחנו 
מגלים שהם לא רק עריריים ואין מי שיתמוך ויבקר אותם, אלא שהם הופכים להיות תלותיים לחלוטין במטפלת 
ימיו של אותו קשיש, אלא עוד בחייו מעבירה  ואותה מטפלת לא מחכה אפילו לאריכות  הסיעודית שלהם 

נכסים על שמה ומשאירה את הקשיש ללא אמצעים כלכליים, שיאפשר לו מעט כבוד בזקנתו....".
12.8.2013 – הסדרי ראיה של הקשיש עם ילדיו: רואיינה סגנית מנהל מחוז חיפה והצפון במרכז הישראלי 
אנחנו  המשפחה  בני  בין  קשות  מאוד  מחלוקות  יש  בהם  ".....במצבים  בן-ארי:  מוראל  לאפוטרופסות, 
כדי  להגיע  יכול  בן משפחה  כל  ולהקציב מתי  הניצים. לתחום  בין  וצריכים להפריד  כאפוטרופוסים מגיעים 

לראות את אביו או את אימו.....".


