
1

של  בסימן  הוא  האביב,  חג   - הפסח  חג 
המרכז  גם  כך  וצמיחה.  לבלוב  פריחה, 
הישראלי לאפוטרופסות- מתחדש, מלבלב, 

פורח וצומח.
מה נשתנה הפסח הזה מהפסח הקודם?

כיו"ר  • מר דוד ברודט סיים תקופת שירות 
מועצת הנאמנים של המרכז, לאחר כשבע 
את  הקוצב  ההקדש,  לשטר  בהתאם  שנים, 
תקופת הכהונה של חברי מועצת הנאמנים. 
מר  הנאמנים,  מועצת  ליו"ר  נבחר  במקומו 
ארנון מנטבר, ששימש עשרים שנה כמנכ"ל 
ג'וינט ישראל וקודם לכן כמנכ"ל המחלקה 
היהודית.  הסוכנות  של  ולעליה  לקליטה 
הנהגת  על  ברודט  דוד  למר  והוקרה  תודה 
ציבורית  לשליחות  התגייסותו  על  המרכז, 
על  תודה  עולם,  של  לתיקונו  חברתית 
תרומתו הגדולה להתחדשותו וצמיחתו של 

המרכז. ברכות  הצלחה לארנון מנטבר.
מר מוטי וינטר נבחר כחבר מועצת הנאמנים. 
בכיר במשרד  כסמנכ"ל  בעבר  מוטי שימש 
וכמנהל  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
האגף לשירותים אישיים וחברתיים. ברכות 

הצלחה.
נתיב,  תוכנת   ERP המיחשוב  מערכת   •

החדשה עלתה לאוויר.
 • מחוז ירושלים עבר למשכנו החדש בכנפי 

נשרים.
יגזרו  הסקר  פי  על  בוצע.  סיכונים  סקר   •

יעדים ומשימות.
• פרויקט הפגת בדידות, ראשון מסוגו, יופעל 
הפרויקט  ירושלים.  במחוז  הבא  בחודש 
והמוסד  ישראל  ג'וינט  אש"ל  של  מטעמו 
לביטוח לאומי, נבחר בין 15 הזוכים מבין כ 

- 114 הצעות שהוגשו, מכל הארץ.
• סקר לקוחות לבדיקת שביעות רצון, במגמה 
המוסדות  כל  בקרב  בוצע  השירות,  לשפר 

בהם שוהים מקבלי שירות של המרכז.
חברת  עם  בשיתוף  התנדבות,  פרויקט   •

ישראכרט, החל לפעול במחוז ת"א מרכז. 
וחגים,  שבוע   בסופי  ליין   און   כוננות    •

הורחבה והוטמעה.
• אסופת סיפורים מס' 2, שכוללת 32 סיפורי 

ניחוח עבודת השדה, יצאה לאור.
• שיתוף פעולה אקדמי במחוז חיפה והצפון 
באוניברסיטת  לגרונטולוגיה  החוג  עם 
חיפה, בראשות פרופ' איסי דורון, יצא לדרך.
• קורס ראשון בנושא אפוטרופסות, בשיתוף 
המכללה האקדמית "שערי משפט", לקראת 

פתיחה.

לגרונטולוגיה,  האגודה  של  האחרון  בכנס   •
מטעם  פוסטרים  ושני  הרצאות   7 הוצגו 

המרכז.
איגוד   - א.ב.א  עם  חדש   פעולה  שיתוף   •
יום  קיום   יכלול  מוגן,  ודיור  האבות  בתי 
פעולה  שיתופי   .2016 במהלך  משותף  עיון 
עמותת  עם  לראשונה  מתקיימים  דומים 
ומחלות  אלצהיימר  דמנציה,  לחולי  עמד"א, 
דומות ובני משפחותיהם; עם עמותת "עמך", 
לניצולי  שואה;  ועם עמותת "הלב" - ארגון 

הגג של העמותות למען הזקן בישראל. 
• תיקון חוק הכשרות והאפוטרופסות מס' 18 , 

נכנס לספר החוקים של המדינה.
• נוהל תאגידי האפוטרופסות אושר בתחולה 

מיוני הקרוב. 
מימון ממשלתי למעוטי יכולת, שהם תחת   •

מינוי אפוטרופסות, יצא לדרך. 
• תכנון מניפת השירותים שאושרה במועצת 
האחרונה.  הישורת  לקראת  הנאמנים, 
הישראלי  המרכז  שביכולת  מאמינים  אנו 
לאפוטרופסות להרחיב את קשת השירותים 
המקצועיים, להגנה על כספם, רכושם וגופם 
שונים,  לשירותים  שזקוקים  אנשים  של 

במנעד רחב.
המרכז הישראלי לאפוטרופסות ימשיך לפעול 
לממש את החזון, לפריסת רשת הגנה לצרכיהם 
הרכושיים  הכלכליים  הכספיים,  וזכויותיהם 
הגופניים הנפשיים והחברתיים, של מי שהגנה 
כבודו  שמירת  תוך  להם,  נדרשת  זו  ודאגה 
השירות,  מקבל  של  וטובתו  רצונו  חירותו 

בשקיפות, בשותפות ובתודעת שירות. 
ברצוני להביע תודה והערכה לחברי מועצת 
הנאמנים, בראשות מר ארנון מנטבר, לוועדה 
בית המשפט  כבוד שופט  הממנה בראשות 
תאודור אור, תודה והערכה  העליון בדימוס 
הנפלא  האנושי  ההון   - ולעובדים  למנהלים 

במרכז, על העבודה המקצועית והמסורה.
חג פסח של חירות, שמחה, התחדשות 

ופריחה.
שלכם, זאב

דבר מנכ"ל - ד"ר זאב פרידמן
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המרכז  מנכ"ל  ריכז  עמודים,  ארבעה  בן 
הישראלי לאפוטרופסות, ד"ר זאב פרידמן, 
כשבע  במשך  והתהליכים  השינויים  את 
שנים, שחלו בתקופת כהונתו של ברודט 
בהצבת  ביטוי  לידי  שבאו  המרכז,  כיו"ר 
בהון  בהשקעה  במרכז;  השירות  מקבלי 
השירות;  למקבלי  השירות  נותני   – האנושי 
מיצוב  הארגוני;  בניהול  ותהליכים  שינויים 
והבלטת ההתמקצעות; שותפות ושקיפות; 

ועוד.

כממונה  ברודט  דוד  של  העשיר  הניסיון 
משרד  כמנכ"ל  באוצר,  התקציבים  על 
 YES וחברת  המזרחי  בנק  יו"ר  האוצר, 
בנק  דירקטוריון  כיו"ר   2010 ומיולי 
הקרן.  לעבודת  רבות  תרמו  לאומי, 
לא  הנאמנים,  מועצת  כיו"ר  "כשנבחרתי 
"די  נכנס", אומר ברודט.  ידעתי למה אני 
מהר נוכחתי כי הקרן זקוקה לתשומת לב 
הראשונות  השנתיים  של  התקופה  רבה. 
עם  יחד  ומאתגרת.  עמוסה  מאוד  הייתה 
שמונו  החדשה,  הנאמנים  מועצת  חברי 
נושאים  הרבה  שלקרן  נוכחנו  איתי,  יחד 
חייבו  השונים  האירועים  טיפול.  שדרשו 
כמעט  תכופות.  לעיתים  להיפגש  אותנו 
חדשה:  דחופה  בעיה  נתגלתה  יום  כל 
טכנולוגית,  ניהולית,  ביטוחית,  כספית, 

משפטית וכדומה".

- ממה נבע המשבר בקרן?

הקרן  עשתה  הראשונות  "בשנותיה 
קרה  ומקצועית.  חשובה  טובה,  עבודה 
לארגונים  לעיתים  שקורה  כמו  לה, 
עבודה  של  רבות  שנים  שלאחר  אחרים, 
פגעו  הקלקולים  קלקולים.  החלו  טובה, 
נוצרו סכסוכים  בתפקודה ובשמה הטוב. 
שהנושא  כך  כדי  עד  הרגולאטורים,  עם 
בבית  וממושכים  ארוכים  לדיונים  בא 
שורת  התבקשו  שבעקבותיו  המשפט, 

שינויים ובראשם החלפת חבר הנאמנים 
והמנכ"ל".

הראשון  השלב  כי  מספר  ברודט 
שנדרשו, כדי להחזיר את הקרן למסלול 
השאר  בין  היה  ותקין,  שוטף  פעולה 
ענו  מועמדים   140" מנכ"ל.  למנות 
למודעה של ועדת האיתור, לאחר סינון 
הוזמנו 15 לראיון, ולבסוף נבחר ד"ר זאב 
פרידמן. אני יכול לומר היום בסיפוק כי 
המינוי הזה הצליח, שכן המנכ"ל שנבחר 
הוביל,  אף  רבים  ובמקרים  שותף  היה 
והצעיד  בקרן  לכת  מרחיקי  שינויים 

אותה להיכן שהיא נמצאת היום".

-מה החשיבות של הקרן לטיפול בחסויים 
והוותיק  הגדול  אפוטרופסות  כתאגיד 

במדינה?

"אם הייתה אפשרות שלא יהיו תאגידים 
לאלה  תדאג  קהילה  או  משפחה  וכל 
זה  עצמה,  בכוחות  להגנה  שזקוקים 
החברתית  המציאות  אבל  נהדר,  היה 
יצרה מצב של צורך בתאגידים והניסיון 
וההתמחות במתן  רב השנים של הקרן 
זה   – שכזה  ונדרש  חיוני  מאוד  שירות 

היתרון שלה.

"מאז הקמת הקרן, קרוב ל-40 שנה, אנו 
משרתים כמעט 5,000 איש, שהמשפחה 
את  להם  לתת  יכולים  לא  והקהילה 
השירות הזה. אם לא היינו נותנים להם 
בהרבה.  גרוע  היה  מצבם  השירות,  את 
על  שמצביע  זה  הוא  התוצאה  מבחן 
יש  לכולם  לא  כי  השירות,  חיוניות 
יכולה  הקהילה  בכולם  לא  משפחה, 
לטפל, ולכן אין דרך אחרת מלבד שירות 

אפוטרופסות של תאגיד".

לעומת  כיום  הקרן  את  מוצא  אתה  איך   -
איך שקיבלת אותה?

פעילות  של  שנים   7-8 "אחרי 
אינטנסיבית הקרן נמצאת היום במקום 
ממה  טוב  יותר  הרבה  לגמרי,  אחר 
לשרת  ממשיכה  הקרן  כיום  שקיבלתי. 
יותר  בגישה  חסויים  אלפי  אותם  את 

שיווקית: יש יותר רכזי טיפול, יותר נציגים 
יותר  באמצעים  משתמשים  אנו  מבקרים. 
מודרניים - מיחשוב ומעקב. עשינו קפיצת 
דרך גדולה מאוד, שמשפרת מאוד את כל 
לתת  יכולים  שאנחנו  השירותים  מערך 
עליהם  שפר  לא  שהגורל  אנשים  לאותם 

וזקוקים לשירותים של הקרן".

הישראלי  למרכז  שהגיע  ברודט, 
וניסיון  ידע  בעל  ככלכלן,  לאפוטרופסות 
כהונתו  במהלך  נחשף  נרחב,  כלכלי 
"ראיתי  הקרן.  של  החשוב  לתפקיד 
חשובה  ציבורית  פעילות  בקרן  בפעילות 
חסרי  לאנשים  וחמלה  רווחה  של  בתחום 
ישע, אשר הגורל התאכזר להם. בפעילות 
ציבוריות  בפעילויות  כמו  נדרש,  בקרן 
של  התוכן  עולם  בין  לאזן  הצורך  אחרות, 
לבין  והנזקקות  הרווחה  בתחומי  הארגון 
של  והאפקטיביות  היעילות  על  שמירה 

ההוצאה הכספית".

לתת  יכול  אתה  טובה  הכי  עצה  -איזו 
למחליפך, ארנון מנטבר?

ציבורית  בעבודה  מנוסה  איש  הוא  "ארנון 
בעל  ושירות,  רווחה  חברה,  בתחומי 
ובג'וינט, בארץ  ניסיון בממשלה, בסוכנות 
ובחו"ל, ואני משוכנע שהוא יוביל את הקרן 
הנכונה.  בדרך  ויצעידה  ראויים  להישגים 
השחקנים  לכל  קשוב  להיות  צריך  הוא 
הרגולטורים;   – שלנו  בזירה  שמשתתפים 
העובדים;  שלהם;  המשפחות  הלקוחות; 
וכל מספקי השירותים. מנכ"ל הקרן מבין 
הוא מקבל את מלוא  היטב.  את העניינים 
התפנית  זה  מהנאמנים.  והגיבוי  התמיכה 
צריך  ורק  האחרונות  בשנים  שנעשתה 
הרוח  את  ולשמר  הזה  בכיוון  להמשיך 

הזאת".

על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות 
דוד  מבטיח   – השירות  ומקבלי  עובדיו   –
"אני  ברודט לצפות מהצד בהרבה סיפוק. 
תעשה  ושהקרן  ובהצלחה  טוב  כל  מאחל 
את  ובתבונה  באמונה  למלא  ותמשיך  חיל 

ייעודה".

    חלקו של ביל קלינטון לקשר של ברודט
עם הקרן לטיפול בחסויים

ראיון פרישה עם דוד ברודט, היו"ר היוצא של מועצת הנאמנים
של המרכז הישראלי לאפוטרופסות

היה  קשה 
להבחין  שלא 

בהתרגשות 
של  פניו  על 
מועצת  יו"ר 

הנאמנים 
המרכז  של 

הישראלי 
לאפוטרופסות 
– הקרן לטיפול 
הפרידה  באירוע  ברודט,  דוד  בחסויים, 
מעובדי המרכז. יום קודם, במחיצת אשתו 
וילדיו, הוא נפרד מחברי מועצת הנאמנים 
של המרכז, בראשו עמד בשמונה השנים 
האחרונות, ומשדרת הניהול הבכירה של 
חאפז  הסורי,  לנשיא  איך  וסיפר  המרכז, 
קלינטון  ביל  ארה"ב,  נשיא  אסאד,  אל 
ברק,  אהוד  דאז,  ישראל  ממשלת  וראש 

היה חלק בהיכרות שלו עם הקרן.

ראש  על-ידי  כשהתבקשתי  החל  "הכל 
 ,1999 בסוף  ברק,  אהוד  הממשלה, 
עם  השלום  לשיחות  אליו  להצטרף 
ברודט.  מספר  בשפרדסטאון",  סוריה 
"ברק ביקש לנצל את הידע הכלכלי שלי, 
ולהשתתף בצוות הנורמליזציה הכלכלית 
התקדם  לא  זה  שלום.  לעת  הסורים,  עם 
ומתוך זה שהיה לי הרבה זמן נפגשתי עם 
מתוקף  שם  שהיה  רובינשטיין,  אליקים 
תפקידו כיועץ המשפטי לממשלה. באחד 
לקרן  בהקשר  אותי  שיתף  הוא  הימים 
ידי  לטיפול בחסויים שכידוע הוקמה על 

משרד המשפטים.

לפעילות  ברודט  התוודע  פגישה  באותה 
הקרן ולתפקידה הציבורי. כעבור שמונה 
תפקיד  את  לקבל  לו  הציעו  כבר  שנים 
כיהן  בו  תפקיד  הנאמנים,  מועצת  יו"ר 
מנהלים,  בתקציר  השנה.  פברואר  עד 
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של  היוצא  היו"ר  שעבר,  בחודש 
דוד  המרכז,  של  הנאמנים  מועצת 
מנטבר,  ארנון  הנכנס,  והיו"ר  ברודט 
זאב  ד"ר  המרכז,  מנכ"ל  עם  יחד 
אהרון  ירושלים,  ומנהל מחוז  פרידמן 
במשכנו  המזוזה  את  קבעו  מלאך, 
שהוקם  ירושלים,  מחוז  של  החדש 
שלמה  של  עזבונו  תרומת  בעזרת 
בדיחי ז"ל, הכולל גם מועדון למקבלי 

השירות.

בפברואר  שנפטר  בדיחי,  שלמה 
מפורסם,  ירושלמי  צורף  היה   ,2008
הקרן  עם  עבד  רבות  שנים  שבמשך 
לטיפול בחסויים, כמי שקובע שווים 
של תכשיטים וחפצי ערך שונים של 
וקובע  אפוטרופסות  במינוי  אנשים 

שירות  ממקבלי  כשמאי.  ערכם  את 
שלא  התעקש  הוא  יכולת  מעוטי 

לגבות תשלום עבור השמאות.

רווק  בהיותו  זקנה,  לגיל  הגיעו  עם 
קרובה,  משפחה  וללא  ילדים  ללא 
מפעל  להקים  ברצונו  כי  החליט 

צדקה מעיזבונו. 

ביניהם  ידידיו,  עם  שהתייעץ  לאחר 
ששימש  צוריאלי,  יצחק  עו"ד  עם 
הכללי,  האפוטרופוס  כסגן  בעבר 
החליט  העיזבון,  כמנהל  מינה  אותו 
הוא מצווה  בה  צוואה,  לכתוב  בדיחי 
להוריש חלק מרכושו לטובת המרכז 
הקרן   – לאפוטרופסות  הישראלי 
לטיפול בחסויים, לבניית בית למחוז 
מועדון  גם  שיכלול  בקרן,  ירושלים 

ומרכז פעילות למקבלי השירות.

למימוש  ממושכים  הליכים  לאחר 
העיזבון, איתור מבנה מתאים למחוז 
והתאמתו לצרכים, עבר מחוז ירושלים 
לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז  של 
לאזור כנפי נשרים בירושלים, במבנה 
ציבורית.  לתחבורה  הנגיש  חדיש, 
בצמוד למשרדי המחוז הוקם מועדון 
השירות, שאמור לשרת אותם  למקבלי 

לפעילויות חברתיות מגוונות.

החדשות מחוז ירושלים במשכנו החדש במהדורת  ששודרה  כתבה 
בטלוויזיה, לפני למעלה מ-15 שנה, חשפה 
את הטרגדיה: נערה בת 14 מתגוררת לבדה, 
אוכל,  ללא  לצרכיה,  דואג  שאיש  מבלי 
עזב  הוריה,  גירושי  לאחר  ריק.  מקרר  עם 
אימה  עימו.  אין קשר  ומאז  האב את הבית 
הפסיכיאטרי  החולים  בבית  מאושפזת 
בטירת הכרמל. בהתערבות שירותי הרווחה 
 – לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז  מונה 
הקרן לטיפול בחסויים במחוז חיפה והצפון 

כאפוטרופוס על הקטינה, ועל אימה.

סידר  לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז 
ובפנימיות.  אומנה  במשפחות  הבת  את 
בריאות  למערכות  מוכרת  שהייתה  האם, 
חולים  בבית  אושפזה  רבות,  שנים  הנפש 
עם  גרושה  היא  כי  התברר,  פסיכיאטרי. 
שני ילדים: הבכור, נמצא ברוסיה ואין עימו 
הבן,  לידת  לאחר   ,23 בת  כשהייתה  קשר. 
אשפוזים  עברה  ומאז  לראשונה  אושפזה 
והן  ברוסיה  הן  רבים,  פסיכיאטריים 
והתגרשה.  פעמיים  נישאה  היא  בישראל. 
אלכוהוליסטים  היו  הבעלים  שני  לדבריה, 

והיכו אותה.

המרכז  חדל   18 לגיל  הבת  כשהגיעה 
הקימה  ולימים  כאפוטרופוס  לה  מלשמש 
בעלת  ילדים,   3 עם  נשואה  והיא  משפחה 
צפונית.  בעיר  ומתגוררת  עצמאי  עסק 
המשיך  לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז 

לשמש כאפוטרופוס על אימה.

של  רבים  ניסיונות  היו  השנים  לאורך 
מערכת השיקום לשלב את האם במסגרות 
שונות )הוסטלים, דיור מוגן וכדומה(, אולם 
האחרונות  בשנים  צלחו.  לא  אלה  ניסיונות 
"שער מנשה", אולם  אושפזה בבית החולים 
לבקשת הבת ורצונה כי אימה תהיה קרובה 
משקעי  למרות  לבקרה,  שתוכל  כדי  אליה, 
העבר שהיו לה כלפיה, פעלה רכזת הטיפול 
"מעלה  הנפש  בריאות  למרכז  להעברתה 

הכרמל", הסמוך למגורי הבת. 

החליט  קצרה  אשפוז  תקופת  לאחר 
אבות,  לבית  להעבירה  הטיפולי  הצוות 

המאבק לשימור הקשר בין הקשישה במינוי 
אפוטרופסות לבתה ולנכדיה

דוד ברודט, יו"ר מועצת הנאמנים היוצא קובע מזוזה

בבית  לאשפזה  ולא  לצרכיה,  המתאים 
ביקש  הבריאות  משרד  פסיכיאטרי.  חולים 

להעבירה לבית אבות בנהריה. 

ממקום  מאוד  המרוחק  כזה,  שמעבר  אלא 
ועלול  עליה  מקשה  היה  הבת,  מגורי 
שלה  הביקורים  את  משמעותית  להפחית 
ושל ילדיה את האם. מהפגישות של גורמי 
לאפוטרופסות  הישראלי  במרכז  הטיפול 
עם הבת והאם עלה הרושם כי הקשר חשוב 
עבורה,  מאוד  משמעותי  והוא  לאם  מאוד 
וכל ביקור של הבת והנכדים מעורר אצלה 

התרגשות רבה. 

לפיכך פנה המרכז הישראלי לאפוטרופסות 
למשרד הבריאות, בבקשה להעבירה לבית 
באזור  הבת,  למגורי  קרוב  שיהיה  אבות 
הקשר  את  לחזק  ואף  לשמר  בכדי  חיפה, 
שלה עם הבת והנכדים, דבר שלדברי גורמי 
במיוחד  לשיקומה,  לתרום  עשוי  הטיפול 
מסגרות  מספר  עברה  כי  העובדה  לאור 
שלילית  הייתה  התשובה  לאחרונה.  טיפול 

-  ניתן להעבירה רק לבית האבות בנהריה.

הישראלי  המרכז  נאלץ  משכך, 
המשפט  לבית  לפנות  לאפוטרופסות 
אבות  לבית  להעברתה  פתרון  למציאת 
לבית  הבקשה  הגשת  לאחר  לבת.  הקרוב 
בעניין,  דיון  התקיים  בטרם  ועוד  המשפט, 
משורת  לפנים  כי  הטיפול  רכזת  התבשרה 
הדין החליט משרד הבריאות לאפשר באופן 
חריג העברת האישה, בת ה-65, לבית אבות 

בחיפה.

עומדת  עינינו  כשלנגד  העת  כל  "פעלנו 
עם  המשמעותי  והקשר  האישה  טובת 
הגורמים  החלטת  את  קיבלנו  ולא  הבת 
עלולה  החלטתם  כי  חשש  מתוך  השונים, 
אומרת  מאוד",  עליה  ולהקשות  בה  לפגוע 
הטיפול  ורכזת  הצוות  ראש  דניאלי,  רחל 
שהאישה  "העובדה  והצפון.  חיפה  במחוז 
נקלטה והשתלבה בצורה טובה מאוד בבית 
האבות, כשהיא משתפת פעולה עם הצוות 
והדיירים וזוכה לביקורים תכופים של ביתה 
ומשפחתה, מוכיחים כי פעלנו בצורה נכונה 

לטובתה, ולכבד את רצונה.  
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אני  אותם  הקטינים  פעם,  "לא 
דברים  לי  מספרים  ומלווה,  מבקרת 
שהם לא מספרים לאחרים", אומרת 
השירות  בת  ה-19,  בת  לדרר,  יעל 
הלאומי, המתנדבת במרכז הישראלי 
לטיפול  הקרן   – לאפוטרופסות 
והדרום.  באר-שבע  במחוז  בחסויים 
"לוקח להם זמן להתחבר, לתת אמון, 
עד שהם מבינים שאני שם בשבילם 
על  לדבר  אפשר  שאיתי  ועבורם, 
הכול, ואני לא חלק מצוות הפנימייה 

או בית הספר".

קטין  ע.,  לה  סיפר  לאט-לאט,  כך, 
בפנימייה  השוהה   ,16 בן  כמעט 
הישראלי  ושהמרכז  בבאר-שבע 
לאפוטרופסות משמש כאפוטרופוס 
עליו משנת 2009, כי מעולם לא היה 
במשחק  היה  לא  מעולם  בקולנוע, 
לחוות  רוצה  כל-כך  והוא  כדורגל, 

זאת.

פנתה  הלאומי,  השירות  בת  יעל, 
הישראלי  במרכז  הטיפול  לרכזת 
וביקשה  בודין,  נטלי  לאפוטרופסות, 
ע'.  של  חלומו  בהגשמת  עזרתה  את 
יחד הן פנו לעובדת הסוציאלית של 
הפנימייה ותיאמו את יציאתו של ע., 
בבית  סרט  לראות  בחייו,  לראשונה 

קולנוע.

אולם יעל לדרר, בת השירות הלאומי, 
הגיעה  היא  בסרט.  הסתפקה  לא 
לפנימייה,  הצהריים  אחר  בשעות 
כיף  ליום  עימו  ויצאה  ע.  את  אספה 
בסרט  בצפייה  שהסתיים  בקניון, 
והשתייה.  הפופקורן  לצד  בקולנוע, 
ברקו  עיניו  גבולות.  ידע  לא  אושרו 
משו  לא  והשמחה  החיוך  מאושר, 

החיבוק התמידי של בנות השירות 
הלאומי את הקטין

הראשונית  מהחוויה  התרגשותו  מפניו. 
של סרט בקולנוע, הייתה עצומה. 

אינו  אביו  עליו.  שפר  לא  ע.  של  גורלו 
אימו,  על-ידי  ננטש  ובצעירותו  ידוע 
ואלימות  קשה  הזנחה  שעבר  לאחר 
עבר  הוא  השנים  במשך  זוגה.  בן  מצד 
הסתגלות,  קשיי  עקב  רבים,  מוסדות 
בבאר-שבע,  בפנימייה  כיום,  כי  ונראה 
הוא מצא סוף סוף את מקומו. כוחותיו 
במהלך  לו  סייעו  שלו  האישי  והקסם 
כל  על  ולהתחבב  להתחבר  השנים 
המרכז  מטעם  הלאומי  השירות  בנות 
הישראלי לאפוטרופסות, שביקרו אותו 

לאורך השנים.

אמור  כשהיה  שנים,  כשלוש  לפני 
לחגוג את הבר-מצווה, ביקש שיעשו לו 
חגיגה פרטית, לא יחד עם שאר הילדים 
דאז,  הלאומי  השירות  בת  בפנימייה. 
הגר בלין, רתמה את בני משפחתה ויחד 
והדרום של  עם עובדי מחוז באר-שבע 
המרכז הישראלי לאפוטרופסות ארגנה 
לו מסיבת בר-מצווה ייחודית ומיוחדת, 

אותה הוא לא שוכח עד היום.

את  להגשים  לדרר  יעל  נערכת  עתה 
במשחק  מהיציע  לצפות  השני:  חלומו 
חיוך  שוב  להעלות  רוצה  "אני  כדורגל. 
מי ששומע  לו שיש  ולהראות  פניו,  על 
"אני  יעל.  אומרת  לבקשותיו",  ומקשיב 
שם  להיות  הזכות  לי  שניתנה  שמחה 
כל  כמו  ליהנות,  לו  ולאפשר  בשבילו 
תחומי  לפי  שונות,  מחוויות  בגילו,  ילד 

העניין שלו".

 

לעובדי  נדרשו  ויצירתיות  דמיון  הרבה 
הקרן   – לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז 
והמרכז,  תל-אביב  במחוז  בחסויים  לטיפול 
חסויה  של  חייה  איכות  את  לשפר  כדי 
נאותים  מחיה  בתנאי  למגורים  ולהביאה 
יותר. כל הניסיונות שנעשו בשלוש השנים 
האחרונות, מאז מונה המרכז כאפוטרופוס, 
לשתף  בסירובה  ס.  עמדה  עת  צלחו,  לא 
פעולה וגירשה את כל גורמי הטיפול שהגיעו 

אליה, כדי לעזור לה.

לחייה,  ה-70  שנות  באמצע  גרושה  ס., 
בתל- הדרומיות  השכונות  באחת  מתגוררת 
עם  יחד  היתר,  ללא  שנבנה  במבנה  אביב, 
כתשושת  מאובחנת  היא  ה-50.  בת  ביתה 
מאובחנת  הבת  גם  קל.  בפיגור  ולוקה  נפש 
התגוררה  בעבר  קל.  שכלי  פיגור  כבעלת 
הותירו  גירושיה  אולם  מבוסס,  בישוב  ס. 
להתגורר  עברה  ו-ס.  גג,  קורת  ללא  אותה 
 ,2013 בשנת  המורחבת.  משפחתה  בקרבת 
תנוצל,  כי  חשש  העלו  הרווחה  כששירותי 
הישראלי  המרכז  את  המשפט  בית  מינה 
בהעדר  עליה,  כאפוטרופוס  לאפוטרופסות 

בן משפחה שיסכים לשמש כאפוטרופוס.

קשה להבין אותה. היא דוברת ערבית בלבד 
ונשמעת כל העת מקוננת ומלינה על גורלה. 
עם  פעולה  לשתף  מסרבת  היא  זאת,  עם 
הטיפול  אנשי  את  ומגרשת  סיוע  ניסיון  כל 
באופן  בביתה,  אוגרת  היא  אליה.  המגיעים 
ומזון, שכבר  ערימות אשפה  קבוע, חפצים, 
הבית  מוצף  בחורף  למאכל.  ראוי  אינו 
פינה  בכל  מתרוצצות  חולדות  מהגשמים. 
בבית, מקקים צצים בכל עבר. קירות הבית 
בעיקשותה  ממשיכה  ו-ס.  חורים  מלאים 
ובכלל  לשפצו  הבית,  את  לעזוב  ומסרבת 

לשמוע על עזרה וסיוע מכל סוג שהוא.

המרכז  עובדי  הצליחו  וחצי  שנה  לפני 
שיפוץ  לבצע  לאפוטרופסות  הישראלי 
הגרוטאות  הררי  אולם  בבית,  יסודי  וניקיון 
והאשפה שאוספת ס. נערמו עד מהרה שוב. 
תדירות  לשנות.  ניתן  לא  שנים  הרגלים של 
החורף  בימי  בבית,  החשמל  הפסקות 
במיוחד, גברו, והקושי לחברה לחשמל הלך 
יצירתי אחר  נדרש פתרון  ובכל פעם  ועלה, 
כדי לאפשר את חימום הבית, תאורה ותנאי 

מחיה סבירים.

לקבל  בסירובה  עיקשת  הייתה  ש-ס.  כמו 
הישראלי  במרכז  הטיפול  גורמי  היו  עזרה, 

בתושייה,  לה.  לסייע  עיקשים  לאפוטרופסות 
יעל  הטיפול,  רכזת  פעלו  והתמדה,  יצירתיות 
לשירותים  במחלקה  הטיפול  וגורמי  יצחקי, 
בתל-אביב לשפר את איכות  "אחווה"  חברתיים 

חיי ס. וביתה.

לס.  לארגן  ניסיונות  נעשו  רבה  ביצירתיות 
שעות.  למספר  לבית,  מחוץ  שונות  פעילויות 
מהבית  האשפה  ערימות  הוצאו  זמן  באותו 
מכן  לאחר  נסתמו.  ומקקים  חולדות  ומחילות 
הגיע שלב צביעת הבית וחידושו, סידור ובניית 

בגדים,  בארון  הבית  אבזור  חדש,  חשמל  ארון 
בארון.  הבת,  בסיוע  הבגדים,  ואכסון  קיפול 
על  זרוקים  שהיו  מטבח  וכלי  תבלינים  סירים, 
הרצפה מצאו את מקומם על מדפים, והמקרר, 
שערימות של אוכל מעובש נערמו בו, זכה עתה 

לעדנה, כשהוא מכיל רק מזון טרי.

כדי לשמר את השינוי בבית ועל מנת שלא יחזור 
לבית,  נמצאה מטפלת, שתגיע  למצבו הקודם, 
החדשים.  המחייה  והרגלי  הסדר  על  לשמור 
ס.  גם  בבית.  רק  היה  לא  מסתבר,  השינוי, 
שתמיד סילקה את אנשי הטיפול ניגשה לרכזת 
לשביעות  עדות  הלחי,  על  אותה  ונישקה  יעל 
להם  שדאגה  החדשים,  המחיה  מתנאי  רצונה 

עבורה.

ניקיון ושיפוץ יצירתיים
ס. הייתה עיקשת בסירובה לסיוע. המרכז הישראלי לאפוטרופסות ומינהל הרווחה 

בעיריית ת"א יפו היו עיקשים לסייע. התוצאה: אושרה של ס. שלא ידע גבולות

לפני השיפוץ
אחרי  השיפוץ
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מצווה לשמוח בפורים
כ-120 מקבלי שירות בגירים,  מהקהילה 
במסיבת  השתתפו  ומהמוסדות, 
עבורם  שארגן  המסורתית  פורים 
הישראלי  המרכז  של  ירושלים  מחוז 
השישית  השנה  זו  לאפוטרופסות, 
ריקודים,  כללה  המסיבה  ברציפות. 
מוסיקה, שירה, פינות איפור והפעלה, 
משחקים,  ליצנים,  תחפושות,  בלונים, 
וצהלה,  והרבה הרבה שמחה  הפעלות 
"משלוח  וסלסלת  עשיר  כיבוד  לצד 
מנות", שקיבל כל אחד מבאי המסיבה, 
שהכילה דברי מתיקה שונים, שנתרמו.

חדשות ועדכונים
לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז   •
של  האחרון  הדו-שנתי  בכינוס  הציג 
 7 לגרונטולוגיה,  הישראלית  האגודה 
ועוד  בכינוס  שונים  במושבים  הרצאות 
הכינוס.  במהלך  שהוצגו  פוסטרים  שני 
הטיפול  המרכז:  שהציג  הנושאים  בין 
האפוטרופוס  נפש;  נפגעי  בקשישים 
שהזדקן – דילמות של אנשים מבוגרים 
לילדיהם  כאפוטרופוסים  המשמשים 
או לבני זוגם; מי ייקח את תפקיד מנהל 
אפוטרופסות  המבוגר;  לאדם  הזכויות 
ככלי תומך בתכנון הזקנה; הזקנה בראי 
היהדות; ניצול כלכלי של זקנים; ועוד.

)עובדים  חומ"ש  של  שנתי  הדו  בכנס 
המרכז  הציג  בשיקום(  סוציאליים 
פוסטר,  לאפוטרופסות  הישראלי 
שזכה להתעניינות רבה מצד משתתפי 

הכינוס.

הישראלי  המרכז  עובדי  כל   •
המחוזות  מארבעת  לאפוטרופסות 
ומההנהלה השתתפו ביום ההון האנושי, 

במסגרתו  בהרצליה,  "השרון"  במלון 
עבודה,  בקבוצות  סדנאות  התקיימו 
שינויים  לגבי  עמדות  זיהוי  בנושא 
שינוי.  ומקדמים  בולמים  כוחות  וניתוח 
במהלך היום נפרדו עובדי המרכז מיו"ר 
מועצת הנאמנים של המרכז ב-7 השנים 
יו"ר  את  וקיבלו  ברודט,  דוד  האחרונות, 
מנטבר  ארנון  החדש,  הנאמנים  מועצת 
וכן חולק שי, על-ידי מנכ"ל המרכז, ד"ר 
זאב פרידמן, לנאמני המחשוב ממחוזות 
להטמעת  שסייעו  ומההנהלה,  המרכז 
במחוזות  החדשה  המיחשוב  תוכנת 
לאפוטרופסות  הישראלי  המרכז 

ובהנהלה.

המרכז  שיזם  לגלוי",  "מחסוי  תוכנית   •
נבחרה  לאפוטרופסות  הישראלי 
להפעלה על-ידי הג'וינט, משרד הרווחה 
 114 מבין  הלאומי,  הביטוח  וקרנות 
ופרויקטים  תוכניות  שהגישו  ארגונים 
הפעלת  כוללת  התוכנית  לביצוע. 
בדידות  ולהפגת  לביקור  מתנדבים 
בקרב זקנים, שבטיפול המרכז הישראלי 
לאפוטרופסות, כשהמטרה היא לחברם 
שונות  ולפעילויות  לשכנים  לסביבה, 
התוכנית  להם.  המותאמות  בקהילה, 
ירושלים  במחוז  ראשון  בשלב  תופעל 

והסביבה.

הישראלי  המרכז  של  הממנה  הוועדה   •
בחסויים,  לטיפול  הקרן   – לאפוטרופסות 
משפט  בית  לנשיא  המשנה  בראשות 
אור,  תיאודור  השופט  בדימוס,  העליון 
וינטר,  מוטי  עו"ס  של  מינויו  את  אישרה 
המרכז.  של  הנאמנים  מועצת  כחבר 
כסמנכ"ל  לאחרונה  עד  שימש  וינטר, 
והשירותים  הרווחה  במשרד  בכיר 
החברתיים ומנהל אגף שירותים אישיים 

ומשפחתיים במשרד.

עורכים: יואב שפיז ודוד גולן


