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חל ,קשישה ערירית בת  75ממושב בדרום
הארץ ,עבדה כמורה לאנגלית .לפני כמה
שנים נענתה לבקשת הוריו של אחד
מתלמידיה והעבירה לו שיעורים פרטיים .הקשר
בין השניים התהדק ,וכשהגיע התלמיד לגיל ,18
שאפשר לצעיר
חתמה רחל על ייפוי כוח כללי ִ
לנהל את חשבונות הבנק שלה .בהמשך הועבר
ביתה לבעלותו ,ללא כל תמורה .לאחר שרחל עברה
ניתוח ,נחלשה ועזבה את הבית לטובת מגורים
בבית אבות ,הגיש התלמיד בקשה לבית המשפט
להתמנות כאפוטרופוס שלה .הוא אכן קיבל את
המינוי ,אך לא טרח לדאוג לצרכיה הבסיסיים.
חלף זמן לפני שמרים ,שכנתה של רחל,
התוודעה למצבה ופנתה לרשויות בניסיון לעצור
את מסע הניצול .בבית המשפט הוצגו קלטות
שבהן מספרת רחל כיצד נעשקה בידי התלמיד
לשעבר .השופטים השתכנעו ,ומינו כאפוטרופוס
את ‘המרכז הישראלי לאפוטרופסות‘ .אנשי המרכז

יתומים חסרי־כול ,קשישים שאיבדו את רכושם,
פגועי נפש שאפילו קרובי משפחתם לא רוצים
לטפל בהם  -המרכז הישראלי לאפוטרופסות
מקבל את כל ה‘חסויים‘ שנשלחים אליו .גם
בגלל שהחוק מחייב זאת ,וגם מתוך תפיסה
עקרונית“ .המבחן לטיפול באנשים האלה הוא
לא רק ‘מבחן האדם הסביר‘“ ,אומר ד“ר זאב
פרידמן“ ,אלא מה הייתי עושה במקרה כזה

בעבור אבא ואמא שלי ,בעבור ילדיי“

מצאו את רחל בבית אבות בעיירה דרומית ,שם
חיה בבידוד חברתי בגלל היותה דוברת אנגלית
בלבד .הדבר הראשון שעשו היה להעביר אותה
לבית אבות באחד מקיבוצי הנגב ,שבו מצאה שפה
משותפת עם דיירים אחרים.
“ביקרתי אותה שם“ ,מספר ד“ר זאב פרידמן,
מנהל המרכז הישראלי לאפוטרופסות“ .היה מדהים
לראות איך הסומק חזר ללחייה בעקבות המעבר.
המראה החיצוני שלה פשוט השתנה“ .במקביל החל
המרכז לפעול לאיסוף מסמכים שונים המתעדים
את קורותיה של רחל ,לצד הוכחות להזנחה הקשה
שחוותה בעודה בביתה .כל זאת כדי לתבוע את
הצעיר שנישל אותה ,ולהשיב את הדירה לרשותה.
פרידמן ואנשיו אף רכשו בעבור הקשישה מחשב
נייד ,וסייעו לה בחידוש הקשר עם אחותה השוהה
בחו“ל ועם חברים מעברה ,שדואגים כעת לבקר
אותה באופן קבוע.
המרכז הישראלי לאפוטרופסות היה גם זה
שמונה לאפוטרופוס של דוד ,נער שבגיל  16איבד
את אמו ונותר לבדו .לאנשי המרכז התברר שמה
שמטריד את דוד יותר מכול היא העובדה
שאין לו כסף לממן מצבה על קברה של אמו.
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כשהרופאים רוצים לנתק

להחזיר לעזובים והמנוצלים את האודם ללחיים .קשישה ,צילום אילוסטרציה

שלנו נובעת מכמה מאפיינים“ ,אומר פרידמן“ .דבר
ראשון ,אף שאנחנו לא חלק ממשרד המשפטים ,העובדה
שהוקמנו על ידיו מעצימה את הציבוריות שלנו .שנית,
במועצת הנאמנים של המרכז יושבים שני נציגים של
משרד הרווחה ומשרד המשפטים ,והתאגיד שלנו נמצא
תחת ביקורת של מבקר המדינה .במסגרת המרכז גם
פועלת ועדה מפקחת עליונה ,בראשות שופט בדימוס.
מאפיין מייחד נוסף הוא שבניגוד לגופים אחרים בתחום,
שיכולים לבחור את מי הם מקבלים ,אנחנו מחויבים
לקבל את כולם ,גם את האנשים במצבים הכי קשים“.
פעילות המרכז לאפוטרופסות אינה זוכה למימון
ממשלתי ,ומתבססת על דמי טיפול חודשיים שנגבים
מהחסויים באופן פרוגרסיבי .התעריפים נקבעים על
ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ,ומאושרים
בבית משפט לענייני משפחה“ .מדובר בתקציב לא
גדול ,ואין הקומץ משביע את הארי“ ,אומר פרידמן.
“זה מחייב אותנו לניהול מאוד אחראי .חשוב גם
להבהיר שיש לנו שני משקים כספיים נפרדים :אחד
של התאגיד ,והאחר של הנכסים הפיננסיים של מקבלי
השירות שבהם אנחנו מטפלים“.
במקרים רבים נקרעים אנשי המרכז בין הצורך להגן
על רכושו ועל גופו של החסוי ,לבין רצונותיו האישיים.
“מצד אחד אנחנו משתדלים ככל האפשר שלחסויים
תהיה תחושה של ערך וכבוד ,ומצד שני אנחנו לא
שוכחים את תפקידנו .היה למשל אדם שרצה לטוס
לרומניה בטענה שיש לו שם רכוש ,אלא שמדובר היה
באדם פגוע בנפשו .במצבים כאלו ייתכן שנאפשר את
הנסיעה ,אבל רק אחרי שנקבל חוות דעת של אנשי
בריאות הנפש ,נגבש המלצה ונביא אותה לבית המשפט
לאישור .יש פה דמיון מסוים למערכת היחסים של
הורים וילדים :הרי גם ילדים לא תמיד מבינים למה
ההורים מסרבים לתת להם מה שהם רוצים ,אבל ההורים
פועלים לטובתם .צריכים כאן המון אנושיות ורגישות,
ומוכרחים להיות פתוחים וזמינים וכמה שיותר להיפגש
ולדבר ,כדי ליצור שותפות בקבלת ההחלטות“.
כדי להכריע בשאלות הנוגעות לחסויים נעזרים
אנשי המרכז גם ביועצים משפטיים ,רפואיים וכלכליים.
“יחד עם המינוי מבית המשפט אנחנו מקבלים את כל
החומר על האנשים ,דו“ח סוציאלי ותסקיר ,ויוצאים
לבדוק את כינוס הנכסים .כשיש בידינו תמונה
מלאה ,אנחנו נכנסים לשלב תכנון השירות הטיפולי
והתקציבי ,המעקב והבקרה .קודם כול אנחנו מגנים
על כספו של האדם בצורה מיטבית של השקעה ,עם
סדרי עדיפויות נכונים ,כדי שלא ייכנס לחובות .דבר
שני אנחנו מגנים על הנכסים הרכושיים שלו .אם צריך
להשכיר או למכור את הבית ,אנחנו עושים את זה
בצורה הכי יעילה ואפקטיבית שאפשר ,ובאישור של
בית המשפט לענייני משפחה.
“בנוסף ישנה כמובן ההגנה על גופו של האדם,
שזה נושא מורכב .אנחנו נדרשים לתת הסכמות
לפרוצדורות רפואיות כמו למשל כריתת רגל ,ומדובר
בדילמות מאוד לא פשוטות .היה לנו מקרה של אישה
שהתבקשנו על ידי הרופאים לחתום על אישור לנתק

אותה ממכשירי ההנשמה .אחרי דיון עם היועצים
הרפואיים שלנו ,החלטנו להתנגד .ויש גם הצד הנפשי
והרגשי של האנשים ,וכאן אנחנו עובדים עם שירותי
הרווחה וגורמי בריאות הנפש .בסופו של דבר ,המבחן
הוא לא רק ‘מבחן האדם הסביר‘ ,אלא מה הייתי עושה
במקרה כזה בעבור אבא ואמא שלי ,או בעבור ילדיי“.
בגלל היותם חסרי ישע ,החסויים זקוקים לסיוע
צמוד במיוחד במצבי חירום לאומיים .כך למשל היה
בעת מבצע ‘עמוד ענן‘ ,לפני כשנה וחצי .פרידמן,
שנוהג לסייר ברחבי הארץ גם בשגרה ,העביר באותם
ימים את משרדו מירושלים לבאר־שבע“ .באחד
הערבים הלכתי עם מנהלת מחוז הדרום שלנו לבקר
איש יקר שאנחנו מטפלים בו ,פגוע נפש שגר בדירת
עמידר בעיר .יש לו אח אחד באזור אחר בארץ ,אבל הוא
לא עמד איתו בקשר .הגענו אליו הביתה בעיצומן של
האזעקות ומצאנו אותו יושב ומנגן מוזיקה קלאסית על
פסנתר ,כשהוא מחייך ומבסוט .זה היה כמה שבועות
לפני חנוכה ,והצענו לו לנגן במסיבת חנוכה שאנחנו
מקיימים מדי שנה בבאר־שבע לאנשים שלנו באזור
הדרום .הוא ענה שהוא מתבייש ,אז אמרנו לו שאם
מוחמד לא בא אל ההר  -ההר יבוא אל מוחמד .קיימנו
מסיבה בבית שלו ,הדלקנו נרות חנוכה ,הוא ניגן ופרח,
ולא פחות חשוב מכך  -הצלחנו להביא לשם גם את
אחיו ,והקשר ביניהם חודש“.

תשובה של שוטר תנועה

לתפקידו הנוכחי הגיע פרידמן לאחר שנים ארוכות
של עשייה בתחום הרווחה .במשך עשרים שנה הוא עמד
בראש מנהל הרווחה ובריאות הציבור של עיריית תל
אביב־יפו .מהתקופה ההיא פרידמן גאה במיוחד בהקמת
היחידה לטיפול בדרי רחוב ,כפי שהוא מתעקש לקרוא
להומלסים .היחידה נותנת להם מענה מערכתי :הזנה
והלנה במגורים שמופעלים על ידי עמותת ‘לשובע‘,
הפניה לגמילה ,מיצוי זכויות ,טיפול פרטני וטיפול
קבוצתי .ניידת מטעמה מבצעת סיורים ומאתרת דרי רחוב
במצבי סיכון וסכנה ,כדי להכניס אותם למסלול הטיפול.
“שנתיים לאחר כניסתי לתפקיד ,באו אליי
מהתוכנית ‘ערב חדש‘ והראו לי כתבה שהם הכינו
על תופעת דרי הרחוב בתל־אביב“ ,מספר פרידמן.
“יכולתי להיאחז בערך כבוד האדם וחירותו ולטעון
שלא מסמכותנו להתערב בבחירותיו האישיות של
האדם .יכולתי לתת תשובה של שוטר תנועה ולהפנות
אותם למשרד השיכון ,שישמיעו שם את הטענות .אבל
העדפתי לתת תשובה אחרת ולהיכנס לתמונה.
“במשך ארבעה חודשים הסתובבתי בלילות
ודובבתי את דרי הרחוב .גיליתי אנשים שנותקו
מהמשפחות שלהם ואיבדו את כבודם האישי ,אנשים
שזקוקים לחמלה ולקורת גג .החלטנו ליצור בעבורם
מערך שלם של טיפול .בהתחלה משרד הרווחה התנגד
שניכנס לתחום ,בטענה שלא טוב ששירותי הרווחה
ידאגו גם לדיור .אבל ב־ ,1992כשאורה נמיר מונתה
לשרת הרווחה ,קיבלנו גיבוי ממנה ומראש העירייה
צ‘יץ‘ (שלמה להט) .כך התחלנו בהקמת סיירת מיוחדת

“תופעה מערבית שלא תפסח עלינו“ .מהגרי עבודה ,תל־אביב

שתסתובב בלילות ותחלץ אנשים בסיכון“.
במסגרת הטיפול בדרי הרחוב נפתחו בעבורם,
בשיתוף עם עמותת גגון ,כמה מעונות ברחבי העיר.
הקמתו של מעון כזה ברחוב צ‘לנוב ,לא הרחק מהתחנה
המרכזית של תל־אביב ,סיפקה לפרידמן לא מעט כאב
ראש“ .היה שם בית כנסת שנקרא ‘בית ישעיהו‘ ,על שם
האדמו“ר־החלוץ ישעיהו שפירא .בית הכנסת היה נטוש,
וכמאמר הפסוק ,שועלים הילכו בו .בא אליי יוסק‘ה
שפירא ,בנו של הרב ישעיהו שפירא ,ואמר לי‘ :אתה
חייב למצוא פרויקט חסד למקום הזה‘ .הגיע באותם ימים
רעיון ומימון להקים שם מרכז רב־שירותים לדרי רחוב,
וחשבתי לעצמי  -מה יותר ראוי ממוסד כזה במקום כזה.
הרי בהפטרת יום הכיפורים אנחנו קוראים את הפסוק
‘פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית‘.
“אלא שאז החלה תופעה של ‘נימבי‘ (,NIMBY
ראשי תיבות של ‘ – Not In My Back Yardלא
אצלי בחצר‘) .באו שכנים מהאזור ואמרו :הכול טוב
ויפה ,אבל איך אפשר להקים מרכז כזה בתוך בית
כנסת? פניתי לרב מיכה הלוי ,שהיה אז רב בתל־אביב,
והוא הוציא פסק כתוב שאומר שזה בסדר מבחינה
הלכתית .גם זה עדיין לא הניח את דעתם ,אז הלכנו
להוציא פסק מהרב עובדיה יוסף .היום יש שם ,באותו
מבנה ,בית כנסת שמתפללים בו שלוש פעמים ביום,
ולצדו פועל מרכז לדרי רחוב“.
בעיית המסתננים שהתנקזו לדרום תל־אביב עוד
במנהל
לא הגיעה לשיאה בתקופה שבה כיהן פרידמן ִ
שירותי הרווחה של העיר ,אך כבר בשנות ה־ 90התרכזו
באזור התחנה המרכזית עשרות אלפי עובדים זרים.
“ראינו שמתפתחות לנו קהילות של עולם רביעי בתוך
אחת המדינות הכי מפותחות ,ועוד בעיר כמו תל־
אביב“ ,הוא מספר“ .החלטנו שגם בנושא הזה אנחנו
לוקחים אחריות ,והעברנו לשם עובדת קהילתית כדי
ללמוד את השטח ולאבחן את הבעיות .הצפנו את זה
כלפי מעלה ,אבל העירייה מטעמיה שלה החליטה
שלמרות שזה מתרחש בתל־אביב ,זו בעיה לאומית.
“בבחירות המוניציפאליות של  1998היו שני
מועמדים עיקריים לראשות העיר במקום רוני מילוא
הפורש  -דורון רובין ורון חולדאי .הכנו להם באגף
הרווחה נייר עמדה בנושאים חברתיים ,שכלל בין
השאר הצעה לטיפול משמעותי בתופעת העובדים
הזרים .שניהם התחייבו לאמץ את נייר העמדה הזה.
חולדאי היה זה שנבחר ,ולזכותו ייאמר שהוא אכן לקח
את הטיפול בעובדים הזרים כאחד הפרויקטים שלו.
בעקבות זה הקמנו את ‘מסיל“ה‘ ,מרכז סיוע ומידע
לקהילה הזרה .צריכים לזכור שלא הייתה אז רשות
הגירה ולא אכיפה משמעותית ,ולמרות שטענו כבר אז
ש‘לא עכברא גנב אלא חורא גנב‘ ,הבנו שחייבים לטפל
בבעיה הזאת ושהמדינה צריכה לתת לזרים צרכים
מינימליים של גר תושב .בטקס הפתיחה של מסיל“ה,
שקיימנו ברוב עם ,דיברתי על המחויבות המוסרית
שלנו לטפל גם בהם .היום המרכז הזה עובד עם קהילת
מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בתל־אביב“.
תופעת המסתננים והפליטים שהתנחלו בשכונות

האח השכול התחיל לרקוד

זאב פרידמן ( )63החל את דרכו המקצועית לא
בתחום הרווחה אלא בשדה החינוך .הוא היה רכז סניף
בני־ברק של בני עקיבא ,ראש מחלקת ההדרכה של
התנועה וראש מחלקת ‘היישוב החדש‘ שריכזה את
פעילות בני עקיבא בעיירות הפיתוח“ .זה היה המפגש
הראשון שלי עם ישראל האחרת ,וכך נולדה האהבה
שלי לפריפריות בחברה .כשהכנסתי מחזור ראשון של
בנות שירות לאומי לתפקידי רכזות בסניפי התנועה
של עיירות הפיתוח ,חנן פורת ז“ל הביע התנגדות לכך
מתוך חשש לעתיד התנועה :בישיבת ההנהלה הארצית
הוא טען שהצעד הזה מנוגד לאידיאולוגיה של השירות
בנח“ל ,שהיה אז מסלול ההגשמה המוביל בבני עקיבא.
אמרתי לחנן שאמנם אני לא נביא ולא בן נביא ,אבל אם
אני קורא נכון את המפה ,להערכתי תוך 10־ 15שנים
ברוב סניפי בני עקיבא יהיו רכזות מבנות השירות
הלאומי .היום יש בכל מקום“.
לאחר שהשלים תואר בפסיכולוגיה וחינוך ,יצא
פרידמן עם אשתו הטרייה לשליחות ציונית בקנדה.
שם הוא פגש את פרופ‘ בן לפין ז“ל ,ראש בית הספר
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן ,שהמליץ
לו להיכנס לתחום הרווחה .פרידמן קיבל את העצה
וכשחזר לארץ נרשם לתואר שני בעבודה סוציאלית.
בתום לימודיו החל לנהל את מחלקת שירותי הרווחה
בעיריית רמת־השרון.
בגיל  ,37אחרי שבע שנים ברמת־השרון ושליחות
נוספת בחו“ל ,הוא התמודד על ניהול אגף הרווחה
בעיריית תל אביב־יפו ,וזכה“ .עשרים השנים שעבדתי
שם נראו לי כימים אחדים .זו הייתה תקופה של תיקון
עולם .אני מודה לקב“ה שנפל בחלקי לעבוד בתחום
הזה ,ואני נותן קרדיט גם לראשי הערים שעבדתי איתם
 צ‘יץ‘ ,רוני מילוא וחולדאי“.מהלך ארגוני משמעותי שנעשה בתקופה זו היה
איחוד ארבע זרועות מוניציפאליות העוסקות בתחומי
הרווחה והבריאות ,לטובת הקמתו של ִמנהל השירותים
החברתיים“ .מלבד אגף הרווחה הכפיפו לי גם את
מחלקות בריאות הציבור וקליטת העלייה ,ואת אגף
ההתמכרויות .לקח לנו למעלה משנתיים לבצע את
המיזוג וזו הייתה מהפכה אמיתית“ .לא בכדי הקדיש
פרידמן את הדוקטורט שלו לנושא מיזוג ארגונים.

כיתוב ???????
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הגבול הדק שבין חירות האדם
והדאגה לו .חסר בית

להתקשר

לחסוי

“כשרצינו
להקים מרכז
לדרי רחוב בבית
כנסת נטוש
בתל־אביב ,באו
שכנים מהאזור
ואמרו :איך
אפשר להקים
מרכז כזה בתוך
בית כנסת? אז
הלכנו להוציא
פסק מהרב
עובדיה יוסף.
היום יש שם,
באותו מבנה,
בית כנסת
שמתפללים בו
שלוש פעמים
ביום ,ולצדו
פועל מרכז
לדרי רחוב“

צילום :שאטרסטוק

במדינת ישראל יש כ־ 40אלף איש שמונו על ידי
בתי המשפט לאפוטרופוסים ,כלומר אחראים על אדם
שאינו מסוגל לנהל את חייו באופן עצמאי .במרבית
המקרים מדובר בבני משפחה שמקבלים אחריות
רשמית על חיי קרוביהם .הבעיה מתחילה כשלאדם
הזקוק לאפוטרופוס אין קרובי משפחה ,או כשהללו
אינם מסוגלים למלא את התפקיד מסיבות שונות,
לעתים אפילו בגלל סכסוכים משפחתיים .עובדים
סוציאליים ברשויות המקומיות או עובדי רווחה
מאתרים את המקרים הללו ומגישים תסקיר ליועץ
המשפטי של משרד הרווחה ,שפונה לבית המשפט
בבקשה למנות אפוטרופוס ציבורי שאינו בן משפחה.
כאן נכנס לתמונה המרכז הישראלי לאפוטרופסות.
“אף אדם לא היה רוצה שימנו עליו אפוטרופוס“,
אומר פרידמן“ .אדם נולד לחירות ולחופש ,וברגע
שאתה שם עליו מוסרות ,אתה מגביל את חירותו ואולי
גם את כבודו .לכן אנחנו מחויבים לעבוד ברגישות
גדולה ולנסות עד כמה שאפשר להכיל את הכאב
והסבל של האנשים הללו“.
לעתים ,מודה פרידמן ,בני משפחה לא מרוצים מכך
שנלקחה מהם האחריות על קרוביהם“ .אנחנו מקיימים
איתם לא מעט מפגשים ,ובאופן די מפליא ,במפגש כזה
דברים משתנים .ועם זאת חשוב לציין שכמו שממנים
אותנו לאפוטרופוסים ,כך גם אפשר לקחת מאיתנו את
הסמכות הזאת באמצעות בית המשפט“.
המרכז הישראלי לאפוטרופסות אינו הגוף הציבורי
היחידי שדואג לחסויים במדינת ישראל ,אך הוא הגדול
והוותיק ביותר בתחום .המרכז מוגדר כ‘תאגיד הקדש‘
שנמצא תחת פיקוח כפול ,הן של האפוטרופוס הכללי
במשרד המשפטים והן של משרד הרווחה“ .הייחודיות

צילום :מרים צחי

“בימי מבצע
‘עמוד ענן‘ הלכנו
לבקר פגוע נפש
שגר בבאר־שבע.
מצאנו אותו יושב
בעיצומן של
האזעקות ומנגן
על פסנתר ,מחייך
ומבסוט .הצענו
לו לנגן במסיבת
חנוכה שאנחנו
מקיימים ,אבל
הוא התבייש.
אז אמרנו שאם
מוחמד לא בא
אל ההר  -ההר
יבוא אל מוחמד.
קיימנו את
המסיבה בבית
שלו ,והוא
ניגן ופרח“

צילום :יוסי אלוני

>

הם הצליחו לגייס תרומה להקמת המצבה ,והבן ניסח
את הכיתוב .לאחר שאנשי המרכז גילו כי לנער אין
בגדים נוספים מלבד החולצה הקרועה שלבש בימי
השבעה ,הם רכשו בעבורו גם בגדים.
כשדוד שולב במשפחתון מתאים ,התפנו
האפוטרופוסים־הממונים לדאוג לדירה שבה התגורר
עם אמו עד לפטירתה .הם הגיעו למקום ומצאו עזובה
רבה .הבית היה מלא בגרוטאות ,בקבוקים ריקים
וקופסאות שימורים .זוהמה כיסתה את הרצפה עד כדי
כך שלא ניתן היה לפתוח את הדלתות הפנימיות .שתי
משאיות נדרשו לפינוי הזבל מהדירה הקטנה .המרכז
לא הסתפק בכך ,ושיפץ את הדירה כדי להכשיר אותה
להשכרה .כספי השכירות נשמרים כעת בעבור דוד,
וכשיגדל יוכל הבית לשמש אותו למגורים .במהלך
פינוי הדירה נמצאו בין היתר מסמכים המעידים
שדוד נולד באיטליה בעת שאמו התגוררה שם לצורך
לימודים .אביו הוא ככל הנראה אזרח איטלקי שעם
לידתו של הבן דרש להעביר אותו לבית יתומים .כעת
פועל המרכז לאפוטרופסות לברר את זכויותיו של
הנער מול הרשויות באיטליה.
סיפוריהם של רחל ודוד (שמות בדויים) הם רק
שניים מאלפי הסיפורים הנלווים לפעילותו של ‘המרכז
הישראלי לאפוטרופסות‘ .המרכז ,שהוקם בשנת 1977
על ידי משרד המשפטים ,נועד להגן על שלומם,
רווחתם ,צורכיהם וזכויותיהם של מי שהוגדרו על
ידי המערכת המשפטית “חסויי אפוטרופא“ .מדובר
באוכלוסייה הכוללת ילדים ,בני נוער ,מבוגרים
וקשישים ,שאינם מסוגלים לנהל את ענייני היומיום
שלהם ולדאוג לעצמם .במקרים רבים ,בטרם ההפניה
למרכז לאפוטרופסות הם נופלים קורבן לניצול כספי,
גופני ונפשי .ד“ר פרידמן ,שמנהל את המרכז בשש
השנים האחרונות ,מגדיר אותו כ“כיפת ברזל של
חמלה“ ,שנועדה לתקן עוולות ולדאוג לחסרי ישע
הנמצאים בשולי החברה .הוא לא אוהב את המונח
‘חסויים‘ ולא מרבה להשתמש בו ,אבל זו ההגדרה
המשפטית של כ־ 5,000בני אדם שהמרכז מנהל את
רכושם ,ובמקרים רבים גם את קיומם היומיומי.

דרום העיר החלה בשנת  2006להתעצם“ .זה היה מצב
לא נורמאלי .מדי יום חמישי אחר הצהריים הייתי מקבל
שיחת טלפון עם עדכון ששני אוטובוסים של מסתננים
נמצאים בדרכם לתל־אביב .ניסינו לתת מענה ולטפל
בהם יחד עם כל מיני עמותות ,אבל זה כבר היה גדול
עלינו .טענו כבר אז שכל עוד יהיו פרצות בגבול עם
מצרים ,הבעיה לא תיפתר .אין מה לעשות ,צריך להכיר
בכך שנושא מהגרי העבודה זו תופעה מערבית שלא
תפסח עלינו .ישראלים לא יעבדו בחקלאות ,בבניין
או בטיפול באנשים סיעודיים ,וצריכים להסדיר את
התחום הזה ולהגיע לכמות פרופורציונית של עובדים
זרים .שוליים של עובדים לא חוקיים תמיד יהיו ,אבל
צריך לוודא שהם יהיו במידה ,ולא מסה קריטית“.

“החלטתי להפוך את המעשה למדרש ,ובמשך
שבע שנים חקרתי וכתבתי על הגורמים המעכבים
והמקדמים במיזוג של ארגונים .באסטרטגיות כולנו
חכמים; הבעיה שלנו היא בביצוע רפורמות ובמיזוג
יעיל של רשויות ואגפים.
“יש יותר מדי דברים מפוצלים במדינת ישראל,
בעיקר מסיבות פוליטיות ,ומי שמפסיד מכך הוא
האזרח .יש הוצאות תקורה מיותרות ,המנגנונים
מנופחים ,והאזרחים מקבלים שירות פחות טוב .כתושב
אלקנה אני חושב שאין שום סיבה שכל המרחב של
אורנית ,אלקנה ,שערי־תקווה ועץ־אפרים לא יהיה
תחת אותה רשות מוניציפאלית .אם היו מבצעים
מיזוג נכון של הרשויות ,אין לי ספק שהיינו חוסכים
במשאבים ומקבלים שירותים טובים יותר .יש במשרד
הפנים תוכנית לאיחוד רשויות ,אבל היא לא מבוצעת
מסיבות פוליטיות“.
במסגרת תפקידו בתל־אביב עמד פרידמן גם
בראש ‘מכלול אוכלוסייה לשעת חירום‘ של העירייה,
שהוקם בשנת  1994לאחר הפיגוע בקו  5ואמור לתאם
בין הגופים השונים הנכנסים לפעולה במצבי חירום.
בעקבות הניסיון שצבר שם ,הוא נקרא ב־ 2004להצטרף
למשלחת הישראלית שיצאה לסייע לנפגעי הצונאמי
בחופי האוקיינוס ההודי“ .נשלחנו לאתר שבעה
ישראלים שנספו שם ולהביא אותם לקבר ישראל.
הקמנו מערך לטיפול במשפחות שאיבדו את יקיריהן
ועבדנו סביב השעון בחיפוש אחר הגופות .זה היה כמו
לחפש מחט בערימת שחת“.
לא רק המשפחות הישראליות הסתייעו בהם“ .הגיע
אלינו בחור יהודי מדרום־אפריקה וביקש שנעזור לו
למצוא את גופת אחיו .כשבאנו וסיפרנו לו שזיהינו את
הגופה ,הוא תפס אותי והתחיל לרקוד מאושר על כך
שיזכה להביא את אחיו לקבר ישראל .הגיע גם בחור
צרפתי שנשוי לסינית וביקש שנעזור לו .שאלתי
אותו למה הוא בא דווקא אלינו ,והוא אמר ‘רק אתם,
הישראלים ,רגישים כל כך ודואגים ליקיריכם‘“.
קירות משרדי ההנהלה של המרכז הישראלי
לאפוטרופסות מעוטרים בציורים פרי מכחולה של
שרה פרידמן ,אשתו של זאב ,שעוסקת באמנות
ובאדריכלות פנים .לבני הזוג שלושה בנים .הגדול,
אבי ,הוא אמן שהוציא לאור סידורי ילדים מאוירים
בדמויות פלסטלינה .הבן השני ,עמיחי ,עובד כאדריכל
ערים .השלישי ,יובל ,הלך בעקבות אביו; למד עבודה
סוציאלית וגם עוסק בתחום“ .זה מקצוע מדהים
שמאפשר לך לשנות ,להשפיע ,להגיע לאנשים
הנידחים ביותר ולראות בעבודה גם שליחות“ ,אומר
ד“ר פרידמן“ .לסטודנטים שלי בבר־אילן אני אומר
תמיד שלא לחינם אחרי בריאת האדם לא נאמר ‘וירא
אלוקים כי טוב‘ ,כמו אחרי שאר השלבים בבריאה.
דווקא ביצירת נזר הבריאה ,הקב“ה לא סיים כביכול את
העבודה והותיר את האדם בחיסרון ,על מנת שיעסוק
בתיקון עולם .נתנו לנו את הכוחות להשפיע ,וכל עוד
הנר דולק אפשר לתקן“0 .
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