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דבר המנכ"ל הנכנס

עובדות ועובדים יקרים

 

בעולם.  הטוב  הלוחם  שהוא  פעם  אמרו  מטכ"ל  סיירת  מלוחמי  אחד  על 

הטובה  היחידה  היא  מטכ"ל  סיירת  בעולם,  הטוב  הצבא  הוא  צה"ל  שהרי 

וממילא   – מטכ"ל  בסיירת  המצטיין  החייל  היה  דיברו  עליו  והחייל  בצה"ל 

החייל הטוב בעולם.

 

על משקל זה אפשר בהחלט לומר שאתם העובדים הטובים בארץ, שהרי 

רשות האכיפה והגבייה היא היחידה המצטיינת בשירות הממשלתי, ואתם 

מצטייני הרשות. 

 

עם כניסתי, בשלהי שנת 2015, לתפקיד מנהל הרשות שמחתי מאוד לראות 

להצטיין,  שאיפתם  את  מזה  ויותר  הרשות  עובדי  של  הגבוהה  הרמה  את 

והשגת  תפקוד  של  חדשים  לשיאים  הרשות  את  ולהוביל  ראש"  "להגדיל 

יעדים. גם במשרדי המטה וגם בלשכות בהם כבר הספקתי לבקר ביחד עם 

דוד מדיוני אני נהנה תמיד מהניצוץ בעיניהם של העובדים. 

יום העבודה,  כדי להעביר את השעות עד לסוף  ניצוץ שאומר אני כאן לא 

אלא כדי לתרום בכל יום משהו נוסף להשגת היעדים ולהגשמת החזון שלנו. 

 

בתוך כל הניצוצות האלה אתם מהווים להבות. להבות של הצטיינות ושל 

דוגמא לכולנו; ועל כך נתונה לכם הערכתי הרבה ותודתי העמוקה. 

כל הכבוד!                                                                     

תומר מוסקוביץ

מנכ"ל רשות האכיפה והגבייה
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דבר המנכ"ל היוצא 

שלום לכולם,

המצוינות היא ערך ברשות האכיפה והגבייה מאז ומעולם, אך הפעם היא מקבלת 

מימד חדש של הוקרה. את המצוינות אותה נרצה להעלות על נס, בחנו על פי מספר 

מערכתיים:  ולמימדים  למקצוענות  לתוצאות,  מוכוונים  אלו  פרמטרים  פרמטרים. 

מוכוונות לתוצאה, ולמימד המקצועי; 

עובדים שתפקודם הוערך ככאלו שביצועיהם בשנה זו היו מעבר להגדרת תפקידם, 

ובוצעו בצורה איכותית ומצוינת מעבר למצופה. הערכה זו משקפת הוקרה על שיא 

בתהליך ההתפתחות האישי והמקצועי של העובד, המכוון לביצועים האישיים של 

הפרט. מוכוונות להצלחת הארגון כמערכת; 

הפוטנציאל  את  מרבי  מימוש  לידי  והביא  שתרם  ככזה  הוערך  שתפקודם  עובדים 

הביצועי של כלל העובדים בצוות שלו / ביחידה או ברשות כולה, על-מנת לקדם את 

כי לראשונה,  הישגי הארגון כולו, לאורך זמן. כאמור, תהליך המשוב החדש קבע, 

עובדים אלו אשר בלטו בהצטיינותם כאמור, יקבלו את הוקרת המערכת. 

אלו  עובדים  הרשות.  של  השונות  מהיחידות  ומנהלים  עובדים   76 נבחרו  זו  בשנה 

לשיפור  בארגון,  ההליכים  להתייעלות  השירות,  לשיפור  ומרצם,  מזמנם  הקדישו 

רבים  ושינויים  תמורות  היו  בה  בשנה  ובולטת  משמעותית  תרומה  ותרמו  הגבייה 

כדוגמת מערכת המחשוב החדשה "כלים שלובים". 

עובדים אלו ביצעו זאת במסירות, במקצועיות, בהתמדה, בהשקעה רבה ובצורה 

במחוזות  שהתקיימו  ועדות  כלל  בחירתם  תהליך  מוסף.  ערך  בעלת  מאומצת 

ייצוג לכלל היחידות ולכלל התפקידים. ראוי  והעברתם לאישורי הסופי והשנה יש 

לומר כי עובדים אלו מהווים דוגמה ומופת לא רק לרשות שלנו, אלא לכלל העובדים 

בשירות הציבורי, והם מקור לגאווה לשירות הציבורי כולו.  

חשוב לומר, כי בחירה בעובדים ומנהלים אלו, אינה מעידה על כך כי רק אלו עובדים 

ומנהלים מצויינים ברשות שלנו. להיפך! רשות האכיפה והגבייה התברכה בעובדים 

מצויינים רבים, מקצועיים ובעלי יכולת. דווקא בשל כך, תהליך בחירת המצטיינים 

אינה קלה, ומשקפת מידי שנה את בולטות ההישגית של אותה שנה במיוחד. 

אנו בטוחים כי העצמת המצטיינים, העלאה על נס את הנסיבות הייחודיות לפיהן 

הם הוגדרו השנה ככאלו, והרחבת מספר העובדים אותם ניתן להוקיר על תרומתם- 

יחזק ויעצים את השאיפה למצויינות בכל רובדי הארגון- מנהלים ועובדים כאחד. 

ולכל עובדי הרשות, אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות לכם על פועלכם בשנת העבודה 

2014 ובכלל, ומזמין אתכם להצטרף למצוינות ולקחת חלק בעיצוב ערכי הארגון, אשר 

העבודה  שבשנת  מנת  על  הבאה,  בשנה  בארגון  מצטיין  עובד  מיהו  נגדיר  באמצעותם 

הנוכחית תוכלו להצטרף לנבחרת המובילה של רשות האכיפה והגבייה.

ישר כוח לכולם.

בכבוד רב,                                                                                             

דוד מדיוני

מנהל רשות האכיפה והגביה
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דבר הסמנכ"לית הבכירה למינהל ומשאבי אנוש

שלום לכולם,

שירות  בנציבות  הרפורמה  מתהליך  כחלק  לראשונה,  לציין  ומתכבדת  שמחה  אני 

המדינה בניהול מנגנוני ההון האנושי, את מצטייני רשות האכיפה והגבייה בתהליך 

הערכת העובדים לשנת 2014.

זה הרבה  רבה,  רבה, השקעה  , טרחה  רק בעבודה קשה  נמדד  אינו  עובד מצטיין 

מעבר כך, הצטיינות היא ערך שלאורו בחור העובד המצטיין ללכת והיא הרבה יותר 

מאשר עבודה ע"פ הגדרת התפקיד המוגדרת. 

ויבצע  יכוון  הישגיו,  של  מתמיד  לשיפור  ובקביעות  תמיד  יפעל  המצטיין  העובד 

את פעילויותיו הארגוניות והחוץ ארגוניות למען הלקוח הפנימי או החיצוני, יראה 

בארגון בו הוא עובד כמקום בו ניתן להתפתח , להשתפר ולצמוח בו ברמה האישית 

והארגונית .

אנחנו כרשות זכינו בעובדים שכולם נמנים על הצהרות אלו . 

השנה בחרנו את העובדים שהצליחו בשנה קשה כל-כך – שנה בה העלינו מערכת 

מחשוב חדשה – בה נדרש כל עובד לבצע הרבה מעל הגדרת התפקיד הרגילה שלו, 

להיות עצמאי יותר בתפקידו יחד עם זאת מאוד מעורה בנעשה ביחידה שלו, לגלות 

ויעדיו  יכולת לראיה מערכתית כוללת, פועל על  פי דרכי הארגון  יוזמה,  מנהיגות, 

ככאלו שהם משימותיו האישיות ממש. 

אני בטוחה  ויודעת שתהליך הבחירה לא היה פשוט למנהלי הארגון , אך היה ברור 

לכולם שהעובד שנבחר הוא באמת העובד עליו הצביעו כולם כמצטיין .

ברכות לכל המצטיינים , תודה רבה על ההשקעה והעבודה הקשה השנה ובכלל, אין 

לנו ספק כי תמשיכו לפעול באותה צורה וחדווה תמיד, ושהשנה רק הארנו בפנס 

את ייחודיותכם.

אין לי ספק שבתהליך המאוד מרשים, בו הרשות נוטלת חלק ברפורמה של נציבות 

שירות המדינה לניהול מנגנוני ההון האנושי רק צעדנו את צעדנו הראשון בתהליך.

דרכם  בציון  יסייע  זה  שתהליך  נוספים  מצטיינים  ויאירו  יצמיחו  שיבואו  והשנים 

הייחודית , השקטה והצנועה לעיתים,  ואת פועלם למען הרשות והציבור בכלל .

יישר כוח !

איילה הררי חג'ג'

סמנכ"לית בכירה למינהל ומשאבי אנוש
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מלוא  את  שמגשים  אדם  הוא  מצטיין 

התבלטות  תוך  שלו  האישיות  היכולות 

בתוך הארגון בה הוא נמצא.

גבוהה  ברמה  ביטוי   לידי  בה  המצטיין 

לתרום  ונכונות  לארגון  מחויבות  של 

ברמה  תפקידו  מבצע  לתפקידו,  מעבר 

מרגיש  גבוהה,  ואיכותית  מקצועית 

בתחום  שהוא  דבר  לכל  אישית  אחריות 

עם  טובים  אנוש  יחסי  ובעל  סמכותו  

הממונים עליו ועם חבריו לעבודה.

בהרחבת  ביטוי  לידי  באה  ההצטיינות 

הידע המקצועי האישי והעברתו לעובדי 

המדור וכן לעובדי הרשות בסיוע בפניות 

עו"ד.  ולקהל  שונות  ללשכות  מקצועיות 

לענייני  הנוגע  בכל  אישית  באחריות  וכן 

העבודה בכל שעות היום וכל זאת מביא 

להצלחת המדור.

גאולה מנהלת וותיקה במדור פתיחת תיקים. מנהלת מקצועית 

ביותר אשר מנחילה מצוינות בקרב עובדיה ומהווה בהתנהלותה 

דוגמא אישית.

בהגשה  הן  תיקים  כ-9,000  חודש  מידי  נפתחים  ת"א  בלשכת 

פרונטלית והן דרך בתי תוכנה. 

גאולה  זה,  מדור  מעובדי  הנדרשים  והדיוק  הרגישות  בשל 

משגרות  כחלק  המדור  עובדי  בתוך  הידע  העברת  על  מקפידה 

ניהול ובכך מעלה ומשמרת את רמתם המקצועית הגבוהה של 

עובדי המדור ושומרת על ערבותם ההדדית להתגייסות וטיפול 

בתיקים הרבים המוגשים במדור מידי חודש.

בנוסף, גאולה מדריכה את עובדי הרשות בתחום פתיחת תיקים 

של  המקצועיים  עיון  ימי  במסגרת  ידיעותיהם  את  ומעדכנת 

הרשות . זאת ועוד, גאולה משתתפת בפרויקט גישור במסגרת 

בין לקוחות כדי לקדם גביה  תוכניות העבודה ומסייעת בגישור 

באסרטיביות הראויה לשבח.

גאולה מהווה אוטוריטה מקצועית במדור  פתיחת התיקים . 

לגביית  הזוכה  של  בדרך  ראשונה  דרך  אבן  שהמהווה  מדור 

לפתיחת  ויסודית  מעמיקה  בדיקה  נדרשת  זה  ובשלב  החובות 

בהיותה  וגאולה  העבודה  ונהלי  התקנות  לחוק,  בהתאם  תיק 

מנהלת מקצועית , מקפידה על הדרכת העובדים ועדכונם בכל 

בקרה  ומבצעת  אחריותה  בתחום  המתבצעים  החקיקה  שינויי 

מתמדת על עבודת המדור וכל זאת תוך מתן דוגמא אישית. 

גאולה מיטיבה לנהל את עומסי העבודה ולקבוע סדרי עדיפות 

ללקוחות  ויעיל  מהיר  שירות  מתן  על  להקפדה  במקביל  וזאת 

המתקבלים במדור. 

מגייסת את כל העובדים בתכליתיות להירתם לעומסי העבודה 

עם  כתף  לצד  כתף  ועובדת  שלה  אישית  אחריות  בכך  ורואה 

בתחום  עבודה  נהלי  לתיקוף  רבות  מסייעת  גאולה   . עובדיה 

מדריכה  ובנוסף  במטה  המקצועי  האגף  עם  בשיתוף  אחריותה 

את עובדי הרשות בהדרכות המתקיימות ע"י מחלקת ההדרכה .

מבחינה  הן  מוערכת  מנהלת  הינה  גאולה  ועוד  זאת  כל  על 

מקצועית והן ניהולית .

גאולה עטיה
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אביבית משמשת כגזברית מחוז ת"א מזה שנים . במסגרת תפקידה מנהלת צוות 

של 8 עובדים ופועלת ללא לאות להוביל את התחום הכספי המורכב באיכות גבוהה 

בתהליך  משמעותי   חלק  לקחה  אביבית  המדור.  ביצועי  על  מתמדת  בקרה  תוך 

בתהליך  וכן  ברשות  חדשה  מערכת  העלאת  לקראת  הכספית  המערכת  אפיון 

הכשרת עובדי הגזברות וחלק מעובדי הלשכה אשר נותנים שירות וצריכים לגלות 

ידע בסיסי בנתונים הכספיים בתיק.בנוסף לתפקידה הפורמאלי, אביבית  לוקחת 

עם  הכספי.  לתחום  נוגעים  שאינם  /ארציים  לשכתיים  בפרויקטים  פעיל   חלק 

פרויקטים אלו ניתן למנות צוותי שיפור בנוגע לשירות לקוחות, מפגשי גישור בין 

לקוחות חייבים לזוכים גדולים )בנקים( ומגשרת בין הזוכים לחייבים על מנת להביא 

ואת תדמיתה של הרשות כחלק מהחזון של  ובכך להעלות את הגביה  להסדרים 

הרשות. .אביבית משמשת כמדריכה מקצועית בתחום הכספי הן לגזברי הרשות 

אשר מסתייעים בה בכל סוגיה מקצועית והן לעובדי המדור ומלווה באופן אישי את 

הכשרתם של העובדים כדי למקסם את יכולתם המקצועית ולהעלות את תפוקת 

הגזברות  בין  העבודה  בממשקי  קשר  אשת  מהווה  אביבית  שלהם.  הביצועים 

הארצית, מסייעת לתיקוף טיוטות נהלי עבודה בתחום ובמהלך שנת 2014 בדקה 

את יכולת המערכת לתת מענה לכל  התהליכים הכספיים והציפה תקלות ודרישות 

שינוי מהותיות אשר  טיפול בהם טרם העלאת המערכת היה קריטי.

אביבית מהווה דוגמא ומופת לניהול תכליתי ומקצועי תוך הקפדה על מתן דוגמא 

יכולות  ולקולגות עימם עובדת בקשרי עבודה. אביבית מפגינה  אישית לעובדיה 

בכל  מעורבת  אשר  מנהלת  תכליתי.  מקצועי  ניהול  על  ומקפידה  גבוהות  ניהול 

בפרויקט  לסייע  הראשונה   . לתפקידה  בנוסף  וזאת  הלשכה  של  ליבה  פעילות 

בדוגמא   . ללמידה  הזדמנות  בכך  ורואה  אדם  כוח  משאבי  המצריך  מחוזי/ארצי 

אישית זו ניתן לראות כיצד היא סוחפת אחריה את עובדי המדור להתגייס ולסייע 

הייתה גורם משמעותי לאפיון ובדיקת מערכת כלים שלובים בנושא הכספי טרם 

 . השונים  בנושאים  הטיפול  בזמני  וחסכון  התהליך  יעילות  על  בדגש  העלאתה 

לאביבית כושר מנהיגות אישית והיא פועלת ביושרה לביצוע עבודתה בנאמנות. 

עבודתה  ודרך  מורכבות  משימות  עם  להתמודד  מיטיבה  היא  תפקידה  במסגרת 

הכספית.   המערכת  אתגרי  עם  בהצלחה  להתמודד  לה  מאפשרת  היסודית 

הבקיאות הרבה והשקדנות שלה להעמקת הידע במערכת כספית מורכבת , כמו 

גם ההדרכה האישית אותה העבירה במהלך כל השנה לעובדי המדור  בשל מס' 

ותוך שימת דגש על מקצועיות העובדים  מצומצם של מדריכים בתחום הכספי 

לטפל  ברשות  ביותר  הגדולה  לגזברות  אפשרו   , השינויים  לקראת  והסתגלותם 

וזאת על אף  וללא עיכובים  כבשגרה בנושאים הרבים מיד עם עליית  המערכת 

השינויים  המהותיים  שהוכנסו למערכת הכספית  מתוך ראיה מערכתית כוללת . 

התנדבה לטפל בנושאים כספיים של לשכות אחרות בתקופות בהם לא היה גזבר 

באותן לשכות ובפעולות נוספות אשר מטופלות ברמה הארצית. 

יחסי  בין  שילוב  היא  מבחינתי  "מצוינות 

,רצון  ומחויבות  מסירות  התמדה,  אנוש, 

ללמוד ולתרום, ליזום ולשתף בידע"

אביבית מויאל
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סיגל משמשת כסגנית מנהלת מחוז תל אביב וכמנהלת שירות לקוחות בלשכת 

לשכת  כמנהלת  כיהנה  כן  לפני  שנים.  ארבע  מזה  אביב  בתל  לפועל  ההוצאה 

לפועל תל  ההוצאה  לפועל בהרצליה. מחוז תל אביב מורכב מלשכת  ההוצאה 

יחד  המונים  ויחידת הנהלה,  רשמים  המורכבת משמונה מדורים, חטיבת  אביב 

על  אחת  כל  הממונות  סגניות  שתי  המחוז  למנהלת  ומנהלים.  עובדים   150 כ- 

בתוקף  סיגל   .) המדורים  מנהלי  על  ישירות  ממונות   ( בלשכה  מדורים  ארבעה 

תפקידה ממונה על מחלקות נותנות השירות הפרונטאלי – מדור שירות לחייב, 

מדור שירות לזוכה, מדור פתיחת תיקים ומחלקת גזברות וקופה, ומוגדרת לכן גם 

כמנהלת שירות הלקוחות בלשכה. במסגרת תפקידה אמונה על תפקוד מיטבי 

ובעיות  הקהל  בקבלת  שוטפות  בעיות  פתרון  על  שבאחריותה,  המחלקות  של 

מקצועיות המתעוררות במהלך השוטף של העניינים, אחראית על תפקודה של 

מערכת ניהול תורים ועל הממשק מול חטיבת שירות הלקוחות , לרבות דיווח על 

ביצוע ודיווח שגרות ניהול במדור שירות לחייב , תלונות בנושא שירות לקוחות, 

זאת  כל  על  בנוסף  וכיוב'.  המחלקות  של  מקצועיים  בנושאים  בתלונות  טיפול 

על  והדרכתם  העובדים  הכשרת  נושא  את  לרכז  המחוז  מנהלת  ידי  על  מונתה 

ולמעקב  ומוכנותם לקליטת המערכת בלשכת תל אביב  מערכת כלים שלובים 

ובניית תוכנית העמקת ההכשרה בשנה זו שלאחר העלייה לאוויר.

מבחינת  הן  לעובדים,  לחיקוי  ומודל  אישית  דוגמא  מהווה  סיגל 

שהינה  לפועל  ההוצאה  ענייני  בכל  והבקיאות  המקצועית  הרמה 

בכל  שוטפת  והתעדכנות  למידה  על  הקפדתה  לרבות  מפגינה, 

מבחינת  הן  ובנהלים,  בפסיקה  בחקיקה,  והחידושים  השינויים 

בראייה  ביטוי   לידי  הבאות  לעבודה,  ומסירותה   חריצותה 

מערכתית, אכפתיות ורצון לייעל ולשנות את המערכת להגשמת 

יעדי הארגון; והן בפן הניהולי – סיגל מהווה דוגמא לניהול תכליתי 

ויעיל מחד, ואנושי וקשוב לעובדים מאידך.

עליהם  בתחומים  בלשכה  ביותר  בכיר  מקצועי  גורם  הינה  סיגל 

הינה אמונה, וכל נושא מקצועי, לרבות טיוטות נהלי עבודה, סוגיות 

מקצועית המועברות מהמטה, התייחסות להצעות חקיקה, וכיוב' 

מועברות על ידי להתייחסותה והערותיה . 

בעשותי כן אני יודעת כי אקבל את המענה המקצועי הטוב ביותר, 

על  המתבססת  הדברים,  של  ויסודית  מעמיקה  בחינה  לאחר 

ידע מקצועי רב, על ניסיון של ניסיון בכל תחומי עבודת הלשכה 

השיקולים  כל  ושקילת  מערכתית  ראייה  תוך  דעת  שיקול  ועל 

הנדרשים, ותמיד תוך עמידה בלוחות זמנים.

האני מאמין שלי מהווה עבורי דרך חיים 

והוא בא לביטוי בכל תחומי החיים.

בלהקפיד  רבה  חשיבות  רואה  ראשית,  

הרשות,  לערכי  נאמנה  תפקידי  ולבצע 

ולהוות בראש ובראשונה דוגמא אישית.

ניהולי,  אומץ  לגלות  תפקידי   כמנהלת, 

העובדים,   בקרב  אישית  אחריות  לעודד 

אותם  לעודד   , מעורבותם  את  להגביר 

להנהיג  ,וכמובן  הדדית  ערבות  לגלות 

ולהכשיר את דור המחר.

שכתוב   למשפט  מאוד  מתחברת 

מי  תאמין"-  ומצאת  "יגעת  במקורות 

כמנהלים   ותפקידינו  מצליח,  שמתאמץ 

כדי   ואחת  אחד  כל  של  מאמץ  לעודד  

להוביל את הרשות ליעדיה .

: "בנחישות וברגישות נגיע אל היעדים".

סיגל בן חור
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לאורלי  ת"א,  בלשכת  מבצעיות  פעולות  תחום  מנהלת  אורלי 

פעולות  ובמחלקת  בכלל  לפועל  ההוצאה  תחומי  בכל   רב  ידע 

אורלי  תורמת  עבודתה  שנות  כל  לאורך  בפרט.  מבצעיות 

מידיעותיה, ומייעצת מידי יום לכלל לשכות ההוצאה לפועל.

תורמת מידיעותיה לכתיבת נהלי עבודה והכנת ימי עיון והדרכת 

עובדי כלל הלשכות במערכת כלים שלובים.

, ובעלייתה  אורלי הייתה שותפה לאפיון מערכת כלים שלובים 

הן  המערכת  של  עלייתה  להצלחת  רבות  תרמה  זו  מערכת  של 

בתחום מחלקתה והן בתחום הלשכה .

אורלי פועלת באופן מתמיד למציאת פתרונות לייעול המערכת 

ותוך  מערכתית  ראייה  מתוך  זאת  כל  עבודה,  תהליכי  ולקיצור 

רב  במרץ  פועלת  המקצועי,  החומר  את  סופית  אין  למידה 

להעלאת הגבייה . 

נעזרים  אשר  נתון  רגע  בכל  התמיכה  אנשי  את  מלווה  אורלי 

כלים  במערכת  נתקלים  בהם  לקשיים  פתרונות  למציאת  בה 

שלובים, במיוחד לפני ואחרי העלאת גירסה חדשה .

להטמעת  החולפת  בשנה  אורלי  של  דופן  היוצאת  תרומתה 

והן  המחוזית  ברמה  המבצעי,  בתחום  שלובים  כלים  מערכת 

 , המהלך  להצלחת  יכולתה  ככל  ודחפה  עזרה  הארצית,  ברמה 

עודדה ושיתפה בכל ידע קיים.

הקשורה  תקלה  בכל  אדומים  דגלים  והרימה  כשלים  הציפה 

לחטיבה  הן  אמונה,  היא  עליה  המחלקה  של  עיסוקה  לתחום 

המקצועית והן לחטיבת המחשוב .

עובדת תוך מסירות , אכפתיות  וחשיבה מחוץ לקופסא, נכונה 

לשתף בידע את כל העוסקים בתחום.

על כך הסיבה לבחירתה כעובדת מצטיינת. יישר כוח.

לך דבר  ואין  לו שער  לך אדם שאין  "אין 

את  שקראתי  לאחר  מקום"  לו  שאין 

את  ציינו  ובה   לי  שניתנה  ההערכה 

הצטיינותי בעבודה.

אני רוצה להודות על ההערכה והמעריכה 

הצטיינותי  בבחירת  לנכון  ראתה  אשר 

לשנת 2014. מודה לכל הממליצים עליי 

אני  זו  ובהזדמנות  מצטיינת  כעובדת 

את  להוכיח  לי  שניתנה  הזכות  על  מודה 

עצמי ויכולתי.

בעתיד  ולשפר  לשמור  שואפת  הנני 

ולהמשיך את מסירותי מאחר שההצלחה 

לא תושג אלא אחרי עמל. 

ותרומתי  עבודתי  את  אוהבת  אני 

לקבל  מנת  על  שלא  זאת  וכל  למערכת 

קרוב  כי  היא  בשמים  לא  ככתוב:"  פרס. 

אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

) דברים ל  י"ב-י"ד(.

אורלי כהן



רקע מקצועי בתפקיד
2015

מסר של המצטיינתהסיבה לבחירה כמצטיינת

15

חני עובדת ברשות מזה 26 שנה. עבדה במדורים שונים.

כיום משמשת סגנית מנהלת מדור שירות לזוכה.

משמשת כיד ימינה של מנהלת המדור ומתמודדת עם אתגרים 

מקצועיים במהלך עבודתה ומביאה את יכולותיה האישיים לידי 

ביטוי בעבודתה בשילוב מקצועיות, אדיבות ויחסי אנוש טובים.

עצמה  על  לקבל  נכונה  ותמיד  ואחראית   מסורה  עובדת  חני 

מטלות מעבר להגדרת תפקידה

 7 ל-  לידה,  לחופשת  יצאה  אשר  המדור  מנהלת  של  בהעדרה 

מקצועיות  על  הקפדה  תוך  המחלקה  את  ניהלה  חני   חודשים 

ואדיבות ללקוחות המדור והתמודדות עם ניהול העובדים.

שלובים  כלים  מערכת  עליית  עם  תוכן  כמומחית  שמשה  חני 

ובמסגרת תפקידה הכינה את העובדים להכרת המערכת טרם 

עלייתה תוך שיתוף פעולה מלא עם אנשי המערכת .

חני לקחה חלק בפרויקט לשכתי "שיעור אחר" בביה"ס הגליל 

בת"א והרצתה בפני תלמידים בכיתות ו בנושא

"המכשיר הנייד בחיינו". כמו כן, חני לקחה חלק בהדרכת ציבור 

עוה"ד בנושא האזור האישי.

כשיש הערכה והכרה לעשייה של העובד, 

זה נותן מוטיבציה ורצון בתרומה לרשות.

חני זכריה ממן
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תל-אביב.  במחוז  כספים  מחלקת  מנהלת  סגנית  הינה  אלונה 

החלטות  יישום  תחום  את  מרכזת  היא  עבודתה,  במסגרת 

ותשובות  תגובות  מתן  הכולל  הכספי,  בנושא  הרשמים 

גיבוש   , המעוכבים  הכספים  דו"ח  את  מקדמת  לרשמים. 

וטפסים,  עבודה  נוהלי  ביצירת  השתתפות  עבודה,  דרכי 

במחלקה.                                                                                                 הלקוחות  קהל  ולקבלת  השוטפת  לעבודה  תורמת 

בתקנות  בחוק,  בקיאות  נרחב,  מקצועי  ידע  מחייבת  עבודתה 

ובנהלים, דיוק, אחריות  וראיה מערכתית. 

שנים  מספר  זה  בהתמדה,  מתנדבת  היא  לתפקידה  מעבר 

ב"שיעור אחר" – פרויקט למען הקהילה.

ראיה  בעלת  אחראית,  מקצועית  מוכשרת,  עובדת  הינה  אלונה 

מערכתית ורצון לתרום ולהתקדם.

עבודתה איכותית ומתבצעת בצורה יסודית ומעמיקה, היא בעלת 

יכולת הבחנה טובה מאוד בפרטים הקטנים והמשמעותיים.

תורמת ויוזמת שיפור של תהליכי עבודה במחלקה, כך שיתבצעו 

באופן נכון, יעיל ואיכותי.

בולטת בידע המקצועי הנרחב שלה, המבוסס על ניסיון , למידה 

למומחית  אותה  הפך  זאת  כל  מקצועי,  בחומר  והתעדכנות 

בתחום הכספים.

פונים  במחוז  שונות  ממחלקות  עובדים  ואף  המחלקה  עובדי 

היא  אותן  אשר  ומורכבות,  בעיתיות  מקצועיות  בסוגיות  אליה 

תהליכי  ואת  המקצועי  הידע  את  ונכון.  עצמאי  באופן  פותרת 

העבודה, היא מנחילה לעובדי המחלקה.

והיכולת  הרצון  היא,  בעיניי  הצטיינות 

הפוטנציאל  את  לממש  אדם  של 

משמעותית  תרומה  תוך  בו,  הטמון 

וביעדים  שלו  בדרך  שלמה  ואמונה 

בפניו.                                                                                                                 הניצבים  והארגוניים  האישיים 

בתחום  מומחיות  למתכון,  אוסיף 

עצמאות  מתחדשת,  והתעדכנות 

ויוזמה,  מקוריות  היומיומי,  בתפקוד 

והקוד  הארגון  ערכי  פי  על  התנהלות 

האתי שלו.  כל אלו מחוזקים בתקשורת 

צוות.                             ובעבודת  באדיבות  בחיוך,  טובה, 

תמיד  לשאוף  עלינו   הוא:  שלי  הטיפ 

נבנות  והצטיינות  הצלחה  להתקדם. 

מתמיד  לטיפוח  זקוקות  תקופה,  לאורך 

שלנו ולחיזוקים מהסביבה.

אלונה כהן
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מיקי  עובד בלשכת  הוצל"פ ת"א  כ 3- וחצי שנים  במדור שירות 

למדור  המגיעים  הלקוחות  לקהל  שירות  כנותן  משמש  לחייב. 

להגשת  בקשות והוצאת  מידע. עד לאחרונה  סייע  למחלקת 

יישום החלטות בסגירת תיקים בעקבות מתן  צו הפטר. בתקופת  

כלים  מערכת  של  לעליה  שקדמה  המחשוב,  מערכת  השבתת 

לכל  מתאים  תיוק  מערך  ,הקים   מעשי  פתרון  יזם  שלובים, 

ה באמצעות  והוקלדו  שניתנו  ההחלטות  שהוגשו,  הבקשות 

word   בלבד. הוא אחראי  על סריקת הבקשות הבהולות במדור, 

הבאה וסידור הדואר המיועד למדור, ונותן מענה טכני לתקלות 

בפקס ובמכונת הצילום. כמו כן, עובדי המדור נעזרים בשליטתו 

במערכת של  כלים שלובים.

בנק  עם  תיקים  סגירות  של  גישור  בפרויקט  השתתף  בנוסף, 

לאומי, נרתם לסייע ולעזור למחלקות אחרות ואף מטפל ומקליד 

בקשות המוגשות באמצעות הדואר במדור.  

מיקי עובד נבון ביותר, המוערך ע"י חבריו לעבודה ומנהליו , ובעל 

יכולת מרחבית והבנה כלל מערכתית שבאה לידי ביטוי ביצירתית 

ויוזמה של שיפורים ושינויים התורמים למדור ולרשות. 

בנגישות  התאפיין  ההשבתה  בתקופת  שהקים  התיוק  מערך 

ורשם,  מנהל  עובד,  לכל  בקלות  וההחלטות  הבקשות  ואיתור 

ותרם  זו  בתקופה  והלשכה  המדור  לצרכי  מדויקת  ובהתאמה 

להתנהלות שוטפת ויעילה . 

הוא יוזם ונרתם ברצון לבצע כל משימה המוטלת, ולתרום ולסייע 

חשיבות  בזה  רואה  שהוא  משום  מתפקידו,  למצופה  מעבר 

ותועלות בהשגת יעדי המדור והרשות. 

הוא עובד איכותי, המבצע את תפקידו  ברמה מקצועית גבוהה. 

בעל מוטיבציה רבה ויחסי אנוש  טובים עם חבריו לעבודה ומנהליו, 

וקשוב מאוד לצרכי הלקוחות: הוא מקצועי סבלני, ואכפתי.

תרומתו למדור ולרשות גבוהה מאוד ובאה לידי ביטוי במחויבות 

אשר  אישית  ובדוגמא  בהתנהלות  ולמצוינות,  לאיכות  שלו 

הרשות  ערכי  עם  הזדהות  של  בהעתקה  סביבתו  על  משפיעים 

ורצון לתרום למדור ולארגון.  

הכל  שלפני  עובד   הוא   מצטיין  עובד 

יודע להיות בנאדם, אנושי, לדעת לעזור, 

מי  קדימה.  ולהוביל  השונה  את  לכבד 

כל  להזדמנות,  בעיה  כל  להפוך  שיודע 

קושי לאתגר ולבצע את העבודה שלו על 

הצד הטוב ביותר ואף טיפה מעבר.

 עובד מצטיין  הוא עובד, היודע  להסתכל 

אלא   , עצמו  של  המטרות  על  רק  לא 

הקרובה  הסביבה  של  המטרות  על  גם 

והארגון כולו. 

ההצטיינות שלי באה לידי ביטוי בעשייה 

רבה, מחויבות גבוהה שלי למדור ולארגון, 

של  מההגדרות  אחת   כל  של  וביישום 

עובד מצטיין , שציינתי לעיל. 

מיקי שמואלי
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דגנית מסורה מאוד לעבודתה ובעלת יוזמה אישית ויחסי אנוש 

מצוינים. מקצועית ואדיבה בצורה יוצאת דופן.

בעלת יכולת עבודה בצוות

ישיר  קשר  עם  המקצועי  בפן  בלשכה  בנעשה  מעורבת  תמיד 

לעבודת המדור ומחוצה לו ובפן האישי.

ראה פירוט בסיבות להצטיינות.

דגנית נבחרה כחלק מצוות ה"שובל" בניהולה של מאיה גרינברג 

בעיות  פתרון  שלובים,  כלים  מערכת  בהטמעת  עסק  אשר 

מדור  את  ומלווה  השוטפת  העבודה  במסגרת  שהועלו  ותקלות 

כ"ס  בלשכת  התקיים  אשר  הפיילוט  מאז  ת"א  בלשכת  זוכים 

בו השקיעה שעות רבות מזמנה גם עד השעות המאוחרות של 

הלילה )22:00( ועד עצם היום הזה .

קהל  קבלת  בין  משלבת  דגנית  המחלקה  עבודת  במסגרת 

לעבודה פנימית בהתאם לצורכי המחלקה. 

דגנית מרבה לבצע ש"נ עפ"י הנדרש.

כמו כן, דגנית לקחה חלק בפרויקט תיקי בנק לאומי במסגרתו 

זומנו חייבים לפגישות בלשכה במטרה לקדם את הגביה ולהביא 

לשכתי  בפרויקט  השתתפה  דגנית  כן  כמו  התיקים.  לסגירת 

ו בביה"ס הגליל  "שיעור אחר" ובו הרצתה בפני תלמידי כיתות 

בת"א בנושא חלוקת תקציב כאשר הנושא השנתי היה כלכלה 

וצרכנות. בנוסף לכך, דגנית לקחה חלק בפרויקט לשכתי נוסף 

במשפחתון בכפר חב"ד במהלך מבצע "צוק איתן".

פעילות  הכולל-הכנת  ערב  ארגון  לצוותים,  המתנדבים  חלוקת 

וארוחת ערב לילדים ובסיומו חלוקת פרסים. 

אני נמצאת בארגון  אשר מטפח ומעודד 

תמריץ  נותן  וזה  להצטיינות  עובדיו  את 

מצוין להביא עצמי לידי ביטוי.

דגנית ממן
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לאומי  שירות  כבת  שנה  שנים:  כעשר  ת"א  הוצל"פ  בלשכת  עובדת  מירית 

במדור שירות לחייב, בו איישה את עמדת המודיעין, תוך למידת העבודה של 

בנוסף,  הלשכה.  באי  לכלל  ויעיל  נכון  שירות  לתת  מנת  על  המחלקות  כלל 

סייעה בעבודת המחלקה, למדה נהלים, חוק ותקנות כדי לבצע עבודתה כראוי. 

לאחר מכן, עבדה כ 4- שנים במחלקת שירות לחייב, הרחיבה את ידיעותיה, 

קיבלה קהל רב, סייעה בהקלדות למחלקות שונות )כגון, עיקולי רכב, הגבלות 

וכדומה(. בהמשך עברה לתפקיד עוזרת המוציא לפועל. תרמה רבות בעבודות 

טיוב נתונים, נתנה שירות למוציא לפועל בזמנו, ולשלושת סגניו. בארבע שנים 

האחרונות מתפקדת כרכזת לשכת מנהלת המחוז. במסגרת תפקידה אמונה 

על  לקחה   - כך  התפקיד.  להגדרות  מעבר  מהם  רבים  נושאים,  של  קשת  על 

עצמה את ריכוז פרויקט העסקת החוקרים במחוז מתחילתו ועד סיומו במאי 

האחרון. במסגרת זו טיפלה בלוגיסטיקה מול החטיבה המקצועית במטה ומול 

מח' הרכש בהקשר של אישור שעות עבודת החוקרים ותשלום שכרם. בנוסף 

דאגה לעדכן את הנהלת המחוז באשר לביצועי החוקרים, מחויבותם לתהליך 

ומקצועיותם. באופן דומה מרכזת גם את נושא תורנויות ימי השישי. התנדבה 

לקחת חלק בפיילוט בנתב"ג. לוקחת חלק פעיל גם בתהליך קליטת רשמים 

חדשים במחוז. מתנדבת לבצע מטלות נוספות בכל עת.

את  לבצע  ונכונות  רצון  גדול,  ראש  בעלת  עובדת  הינה  מירית 

עבודתה,  את  אוהבת  מירית  ביותר.  הטוב  הצד  על  תפקידה 

הגיוון והדינמיקה שבו, חרוצה מאד, בעלת יכולת לימוד מהירה 

ותפיסה נכונה דבר המשפר מאד את תוצאות פעילותה .

יסודית  מקצועית,  בצורה  מטופל  לטיפולה  המועבר  נושא  כל 

ובמיומנות רבה, תוך גילוי אחריות ויכולת תכנון וארגון.

בעיניים  לסמוך  ניתן  לטיפול,  משימה  בידיה  מופקדת  כאשר 

עצומות כי תבצעה בצורה המיטבית ותוך עמידה בלוחות זמנים.

מעבר לכך, מירית נכונה תמיד לקחת על עצמה משימות נוספות 

מעבר להגדרות תפקידה, ובשנה האחרונה הדבר בא לידי ביטוי 

בהיותה חלק מהשובל של סמנכ"לית האגף המקצועי במסגרתו 

היתה שותפה לתמיכה שניתנה בהעלאת כלים שלובים לאוויר, 

כדי  שהוקם  זקן"  פני  "והדרת  שיפור  בצוות  כחברה  מונתה  וכן 

לפועל  בהוצאה  הקשישים  אוכלוסיית  של  מצבם  את  לבחון 

)חייבים וזוכים(.

בשביל  קשה  תעבדו  בעצמכם,  האמינו 

תציבו  אל  ולעולם  לכם  שחשוב  מה 

לעצמכם גבולות. מה שהשגתי בחיי

האישיים והמקצועיים דרש ממני להכיר 

את  להרחיב  להתמיד,  שלי,  ביכולות 

אופקיי וכמובן הרבה סבלנות.

מלמטה  מתחילים  שאתם  תזכרו  תמיד 

היחידה  הדרך  זו  למעלה.  ועולים 

להצלחה אמיתית שתוכלו להתגאות בה.

דברים  ללמוד  עצמכם  את  תאתגרו 

חדשים, אל תחששו ליזום או להיכשל.

תכוונו גבוה, מקסימום תצליחו.

מירית מוגרבי
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שנים   9 כ-  עבדה   מתוכם  כאשר  שנים,  כ-13  ברשות  עובדת  דקלה 

במחלקת זוכים כשנותנת שירות במדור הייעודי של כונס נכסים.

דקלה כנותנת שם שירות מקצועי יעיל ואדיב .

למדור יישום הגיעה לפני כ-4 שנים, ובהגדרת תפקידה שם כמנהלת 

ענף היא אחראית על מקבלי הקהל.

במסגרת תפקידה משמשת כעזר לבעיות המתעוררות בקהל, למתן 

פתרונות וכגבוי בהעדר מי מהעובדים.

בנוסף, דקלה שייכת לצוות רשמי הכינוס כאשר כל החלטה בנושא זה 

נופלות לסל העבודה שלה.

עמי הינו עובד מקצועי, מסו

עם העלאת מערכת כלים שלובים דקלה נבחרה לשמש כשובל 

וסיוע במדור להטמעת המערכת.

ובאחריות. סייעה לעובדים  דקלה לקחה את תפקידה ברצינות 

העלאת  עם  הלחץ  בעיתות  למדור  שהוגדרו  ולמטמיעים 

הציפה  בתיקים,  שבוצעו  לתהליכים  ערנות  גילתה  המערכת, 

בעיות ודווחה על תקלות. 

ביצוען  אחר  ועוקבת  לתקלות,  התשובות  אחר  עוקבת  דקלה 

במערכת.  בטרם העברת התקלות לגורמים הרלוונטיים, חוקרת 

את הנעשה ואת הסיבה והסבירות לתקלות ורק משלא מצאה, 

פותחת תקלות.

האחריות  עדיין  אך  רשמית,  הסתיים  השובל  שתפקיד  למרות 

מפעמת בה, והמעקבים וכל הבדיקות נעשות תחת אחריותה.

הלקוחות  סוגי  לכל  הולם  שירות  לתת 

עם  ובסבלנות  מקצועי  ידע  מתוך 

מערכות מתוקנות ויעילות.

דקלה צדוק
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שרה עובדת בלשכת הוצל"פ ת"א כעשר  שנים:  שנתיים כבת 

הליכים  הקלידה   בו   מנהליות   בקשות  במדור  לאומי  שירות 

ובקשות, ובשמונה השנים האחרונות היא נותנת  שירות במדור 

עמדת   ( ביותר  התובעניות  עמדות  את  איישה  לחייב,   שירות 

וכיום  מאיישת את עמדת המודיעין   ,  ) עורכי הדין והתדפיסים 

בלשכת הוצל"פ ת"א ואחראית על הכוונת הלקוחות המגיעים. 

היא נותנת שירות ללקוחות חייבים וצדדי ג', המגיעים למודיעין 

וסוגרת   לגבייה  מניעה  ואף  שוברים,  ולהוצאת  בקשות  להגשת 

תיקים של לקוחות חייבים המגיעים למודיעין.

היא אחראית על עדכון יומי של לוח המודעות הפנימי של מדור 

שירות לחייב ביחס למצבת כח האדם במדור, רשמים, מתנדבים 

ומקלידה  מטפלת  היא  בנוסף,  תצהירים.  אימות  של  דין  ועורכי 

בקשות המוגשות באמצעות הדואר. 

שרה הינה עובדת איכותית, בעלת יחסי אנוש טובים המוערכת 

גבוהה  שירות  תודעת  ובעלת   ומנהליה,  לעבודה  חבריה  ע"י 

ולארגון היא גבוהה מאוד. שרה  , שתרומתה  למדור  ומפותחת 

מאוד  תובענית  עמדה  בלשכה,  המודיעין  עמדת  את  מאיישת 

ללשכה,  המגיעים  הלקוחות  בהכוונת  גבוהה  חשיבות  ובעלת 

בקבלת בקשות, הנעה לגבייה וסגירת תיקים. במסגרת תפקידה 

שרה נותנת שירות בכל יום לכמות גבוהה מאוד של לקוחות ) 120 

מניעה   , במדור(  המתקבלים  הלקוחות  מכלל  שישית  לקוחות, 

לגבייה, סוגרת כמות  גבוהה מאוד  של תיקים ביחס לממוצע 

מגדילה  ואף  חמש(,  פי   ( ברשות  העובדים  של  החודשי  הארצי 

שפנייתם  לקוחות   של  הפניות  מעגל  לסגירת  ופועלת  ראש 

לקחת  מתנדבת  שרה  בנוסף,  נוספים.   למדורים  אף  משיקה 

ואף  במדור  המוטלת  מורכבת  משימה  כל  ולבצע  עצמה  על 

שלא במסגרת תפקידה ולבצעה בהצלחה רבה ) גב קהל וכו'(. 

במילוי  שרה  את  מלווים  ויוזמה  מצוינות  ,חריצות,  מסירות 

לעבודה,  חבריה  עבור  לחיקוי  לדמות  אותה  והופכים  תפקידה 

רבה  ותרומה  גבוהה  במחויבות  הרשות   ערכי  עם  בהזדהותה 

להשגת יעדי המדור והארגון. 

עובד מצטיין הוא:  עובד המחויב לארגון, 

להשגת  ,פועל  וערכיו  חזונו  עם  מזוהה 

יעדיו ובעל  מוטיבציה רבה לתרום, ליזום 

שאני  חושבת  .אני  משימה  כל  ולבצע 

מוסר  בעלת   ואני  היות  מצוינת,  עובדת 

ולארגון:  למדור  גבוהה  ומחויבות  עבודה  

אני  מגדילה ראש ,תורמת מעבר לתפקידי 

המדור  יעדי  השגת  קידום  למען  ופועלת 

 , מרכזית  בעמדה  נמצאת  אני  והרשות.  

העמדה  למעשה  שהיא  המודיעין,  עמדת 

לקוחות  רוב  אליה  שפונים  הראשונה 

של  גבוהה  מאוד  כמות  מקבלת   , הרשות 

תיקים  וסוגרת  לגבייה  מניעה  לקוחות, 

לעובדים  ביחס  מאוד  גבוהה  בכמות 

האחרים ברשות.  

שרה נבון
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מדור  על  ישירה  וממונה  לשכה  מנהלת  כסגנית  משמשת  הלן 

שירות לקוחות , פועלת לעבודה סדירה  בלשכה ומנהלת לשכת 

רמלה, יוצרת קשרי עבודה טובים עם לקוחות פנים וחוץ.

שותפה פעילה בישיבות של היחידה ויו"ר פורום פתיחת תיקים 

חריגות  בפניות  ומטפלת   , החלטות  ביישום  מסייעת  מחוזי. 

ובהתאם  הנדרש  ככל  נוספות  מטלות  .מבצעת  קהל  בקבלת 

להוראות המנהלת .

ליטל מעורה בתחומים רבים הנמצאים באחריות תחום היישו

הלן עובדת חרוצה ומקצועית בעלת תודעת שירות גבוהה מאוד , 

מזהה קשיים בזמן קבלת קהל ופותרת אותם בנינוחות וברוגע. 

בנעימות  וחוץ  פנים  לקוחות  עם  מצוינים  עבודה  קשרי  יוצרת 

ובסבר פנים יפות .

עובדת היטב בצוות, מנהלת פורום פתיחת תיקים מחוזי .

הלן משדרת רוגע ונינוחות שסוחפת עובדים לעשייה .

לעובדים.  דוגמא  לשמש  משתדלת  אני 

הן  המלך  דרך  את  לחפש  תמיד  מנסה 

עובדת  העובדים.  עם  והן  המנהלים  עם 

בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת הלשכה.

הלן הנדרי
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חנוך ניהל בעבר את לשכת ההוצאה לפועל ברחובות.

עם צמצום פעילות לשכת רחובות הצטרף כסגן מנהל ללשכת 

ההוצאה לפועל בראשון לציון.

פרישת  בשל  ראשל"צ  לשכת  מנהל  בהעדר   ,  2014 בשנת 

שימש  ללשכה  מנהל  משרת  לאיוש  ועד  לגמלאות  המנהלת 

כממלא מקום מנהל הלשכה על כל המשתמע מכך.

מדובר בלשכה גדולה מאוד אשר באחריותה כ 133,000 תיקים.

רחובות  בתיקי  לפועל  מוציא  תפקיד  מילא  תפקידו  מתוקף 

וראשון לציון.

כסגן  חנוך  משמש  ראשל"צ  ללשכת  מנהלת  משנבחרה  כיום, 

מנהלת לשכת ראשל"צ.

בשנת 2014 לקח על עצמו משימה מורכבת ומאוד לא פשוטה 

בהעדר  לציון  בראשון  לפועל  ההוצאה  לשכת  את  בפועל  לנהל 

מנהל מכהן ועד לאיוש המשרה מחדש.

היה  יכול  לא  מועמדות  להגשת  הקריטריונים  בשל  כי  אף 

את  חנוך  עצמו  על  לקח  הלשכה,  מנהל  תפקיד  על  להתמודד 

תפקיד הניהול בתקופת הביניים באופן מקצועי ואחראי.

מדובר בתקופה מורכבת,  עת העלאת מערכת מחשוב חדשה 

בארגון כך שהניהול בתקופה זו הפך להיות עוד יותר מאתגר.

את  עצמו  על  לקבל  האכיפה  רשות  מנהל  לפניית  נעתר  חנוך 

התפקיד בתקופה מורכבת זו ועשה זאת באופן מיטבי, באחריות 

רבה וברמת שירות גבוהה מאוד ללקוחות פנים וחוץ עד כדי כך 

שגורם מן החוץ לא יכול היה להעלות בדעתו כי אין מנהל מכהן 

בלשכה. על כך ראוי חנוך להערכה והוקרה רבה.

על  לקחת  זה  מצטיין  להיות  "בשבילי 

שמאתגר  ככל  נוספות  משימות  עצמך 

מוחלטת  נאמנות  שלך.  המנהל  אותך 

למנהל  ברור  להיות  צריך  למערכת. 

מטלות  לבצע  ממני  שיבקש  שככל  שלי 

ובטוח  סמוך  להיות  יוכל  הוא  נוספות 

שאקח אותן על עצמי ללא היסוס.

על  לקחת  זה  בשבילי  מצטיין  להיות 

לתגמול  לצפות  מבלי  ועוד  עוד  עצמך 

מכל סוג. אני לוקח את המשימה ומבצע 

אותה בשלמות ללא ציפיות לתמורה.

את  אחריך  לסחוף  זה  הצטיינות  בנוסף: 

לכישורים  בהתאם  אחד  כל   , העובדים 

מהם  אחד  לכל  ולתת  שלו  וליכולות 

הרגשה שהוא שווה המון".

חנוך יעיש
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דינה משמשת כמנהלת שירות לקוחות בלשכת ההוצאה לפועל 

כגב  חייבים   במדור  פועלת  היא  תפקידה  במסגרת   . בנתניה 

לקהל  במענה לשאלות המתעוררות  אצל הלקוחות תוך המתנה 

המסמכים  של  ראשונית  בבדיקה  בסיוע  השירות,  לקבלת 

המובאים איתם  וכן כגיבוי במתן שירות כאשר עובדים נעדרים /  

עומס חריג בקהל  ממתין  . 

ידיעותיה של דינה מסייעות לעובדים במתן עצה  ,בהפניה לנוהל 

וחיזוק במקום שצריך  .  

את כל זה היא עושה באופן מושכל ובאמפטיות יתרה  . 

את  מלא  באופן  המגבה  לשכה  מנהלת  כסגנית  משמשת  דינה 

מנהלת הלשכה בווסות עבודה בין  המדורים  ,בניוד עובדים בעת 

הצורך ובתיעדוף של ביצוע עבודה בהתאם לצרכים והעומסים, 

הלקוחות  לקהל  במענה   הלשכה  למנהלת  מסייעת  דינה  

הבעייתי המועבר לטיפולה.

מטפלת   הלשכה  מנהלת  עם  יחד  תפקידה  הגדרת  במסגרת 

בדוחות ופרויקטים  ודואגת  להעביר חלקם  לעובדים אחרים  .  

העבודה שנעשית על ידה מבוצעת על הצד הטוב ביותר באופן 

שהינו מגובה ומבוצע על  פי כל הנהלים אחד לאחד  ובהתאם  

לחוק ולתקנות  .

הגב' דינה סגנית מנהלת לשכה  ובתוקף תפקידה מבצעת את 

תוך  פונה  לכל  מענה  ונותנת  לקוחות  שירות  כמנהלת  חלקה 

מחויבות לרשות ולויאליות לתפקידה.

והרשמים  בלשכה  המנהלים  מול  אל  שלה  העבודה  קשרי 

ראויים לציון . דינה משמשת יד ימינה  של מנהלת  הלשכה ובכך 

מאפשרת למנהלת להתפנות לעבודת ניהול הלשכה  .   

שמחה שאני מוערכת  ויש שכר לעבודה 

את  מבצעת  אני  והסיזיפית,  הקשה 

אהבה  מתוך  וראשונה  בראש  תפקידי 

לתפקיד עצמו  ורואה את יעדי הרשות  .

עיני  מול  עומדים  וערכיה  הלשכה  מדדי 

לסחיפת  זרז   ומהווים  מתמיד  באופן 

,יחד  הרשות   לחזון  ורתימתם  העובדים 

שליחות  בתפקידי   רואה  אני  זאת  עם 

נעלה  וכך אבצע אותה  .

דינה סוויד
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אורלי גזברית מחוז מרכז וגזברית לשכת כפר סבא , אחראית על 

תקבולי ותשלומי כספים בהוצל"פ כ"ס 

מיישמת החלטות ע"פ נהלים ו- ס. 76 לחוק ההוצל"פ , אחראית 

, מטפלת  מקצועית על גזברי מחוז מרכז וכן על קשרי עבודה  

בדוחות תפעוליים בתחום הגזברות , בקרה על תחום הגזברות 

במסגרת  עלייה באוויר של כלים שלובים ותוכנת הסאפ . 

, מקפידה על הכללים  ועם תפקידה   אורלי מזוהה עם הארגון 

וההוראות , מקפידה על נוכחות בעבודה 

מבצעת שעות נוספות לשם עמידה במשימותיה , מגלה נכונות 

לשיתוף בידע בין עמיתים 

ובאיכות  ביעדים  עמידה  לשם  בהתאם  ונערכת  צרכים  מזהה 

מיטבית של תוצרי עבודתה .

בעלת יחסי אנוש טובים 

פיילוט  היינו  הייתה שנה בה  שנת 2014 

כגזברית  בתפקידי  ואני  שלובים   בכלים 

בלשכת כפר סבא 

מבחינה  המערכת  תהליכי  את  בדקתי 

כספית , השקעתי מאמצים רבים ושעות 

המערכת  שעליית  בכדי  רבות  עבודה 

בתחום  ובעיקר  הארץ  בכל  תצליח 

הכספי שהינו קריטי לעלייה לאוויר. 

אורלי נפשי
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זהבה מנהלת מדור פתיחת תיקים ומנהלת מדור מזונות )זוכות( 

בלשכת ההוצאה לפועל בפתח תקוה.

אחראית על העברת תיקי מזונות למסלול מזונות אכיפתי.

מקבלת קהל ונותנת מענה לבעיות בתיקי מזונות רגילים ותיקי 

מסלול מזונות. מסייעת בעת הצורך במדורים אחרים.

כמנהלת מדור מזונות ופתיחת תיקים, זהבה אחראית על פתיחת 

תיקי מזונות וכן על טיפול בתיקי מלאי מזונות.

אחריות  זהבה  על  מוטלת  מזונות  מסלול  פתיחת  לאחר  כיום 

רבה גם בהעברת תיקים למסלול, היא משמשת כשגרירה של 

ומביאה  המסלול משכנעת את הזוכות לפתוח תיקים במסלול 

בפניהם את היתרונות הרבים במסלול.

עושה זאת בסבר פנים יפות בסובלנות ובמקצועיות רבה.

נותנת מענה לכול פונה ואף נשארת עם הלקוחות מעבר לשעות 

קבלת קהל עד לסיום הטיפול והלקוחה יוצאת מרוצה.

לויאלית לארגון ומקפידה על מילוי הנהלים כנדרש.

מקפידה שלא יהיו פיגורים בפתיחת תיקים ואף נשארת שעות 

נוספות . עבודתה ומסירותה ראויים להערכה.

בשנה הקודמת אף המלצתי עליה כעובדת מצטיינת ולא זכתה.

קשר  ללא  פונה  לכול  עוזרת  בד"כ  אני 

למדור שלי, אוהבת לעזור לאנשים.

וכך  עצמי  את  בלשבח  טובה  לא  אני 

בוועדת  הייתי  כאשר  לראות  גם  אפשר 

מצטיינים היה לי קשה לספר על עצמי.

כמו  טוב  שרות  לתת  להמשיך  מקווה 

שאני נותנת היום . 

זהבה סולימאן

26
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יעל בן שוע

קודם  זה  מצטיינת  להיות  "בשבילי 

לכל  שלי,  לעובדים  דוגמא  להוות  כל 

הסביבה שלי. שיראו אותי ויחקו אותי.

זה  אמונה,  זו   , דרך  זו  מצטיינת  להיות 

הכל  ולבצע  המון  עצמך  על  לקחת 

באופן המיטבי, להתחייב , להיות לויאלי 

ולעקרונות שלו, לעמוד בציפיות  לארגון 

הממונים עלי באופן הטוב ביותר לעמוד 

עד  המשימות  את  ולבצע  ביעדים 

האחרונה שבהן .

הצטיינות בשבילי זו הזדהות עם הארגון 

שבו אני עובדת והגשמת החזון שלו.

קדימה  הראייה  זו  בשבילי  הצטיינות 

להזדהות  אותי  הסובבים  ורתימת 

מנת  על  הארגון  ומטרות  היעדים  עם 

לממשם במשותף באופן מושלם.

מודל  הציבורי,  בשירות  למנהלת  אישית  דוגמא  מהווה  יעל 

לחיקוי בכל היבט. בשנת 2014, במקביל לאחריותה על לשכת 

רמלה ומחויבותה להיערכות הלשכה לקראת ותוך כדי העלאת 

גם   הניהול  בתחום  לסייע  התבקשה   , חדשה  מחשוב  מערכת 

גדולה(  בנוסף לאחריות על הערכות  )לשכה  בלשכת ראשל"צ 

ומוכנות לשכת רמלה, -בשנה זו  נפתח בלשכת ראשל"צ מסלול 

לסייע  נרתמה  ויעל  בכ"ס(  למסלול  )שלוחה  אקטיבי  מזונות 

על  המסלול  העלאת  לשם  המסלול  למנהלת  מקצועית  רבות 

דרך המלך וטיפול בזוכות רבות שפקדו את הלשכה.

באהבה,  המורכבות  המשימות  כל  את  עצמה  על  לקחה  יעל 

ראשל"צ  לשכת  מנהל  סגן  את  וליוותה  ומקצועיות  נחישות 

בניהול הלשכה ברגישות ונחישות אין קץ. 

יעל עשתה זאת באופן מושלם על אף הקשיים הרבים שעמדו 

חסכה  זו  בהתנהלותה   ומורכבים.  מגוונים  היו  והם  בדרכה 

משאבי כ"א רבים עת "דילגה" בין התפקידים השונים .

השירות  לשיפור  נוספים  תפקידים  עצמה  על  לקחה  יעל 

משרד  בפרויקט  השתתפה   : היתר  בין  וחוץ,  פנים  ללקוחות 

בבית  לא  וגזענות  "אפליה  בנושא  שיעורים  העברת  החינוך- 

ספרנו", ביצעה הדרכות במכללת נתניה, קיימה הדרכות ופורום 

לעו"ד בלשכה כדי לזהות צרכים שלהם ומתן מענה בהתאם עת 

עלתה לאוויר מערכת המחשוב החדשה. 

הזמינה תלמידי בי"ס בשילוב עם פרויקט "שיעור אחר " ללשכת 

הוצל"פ ומפגש עם הרשמת .

מנהלת לשכת ההוצאה לפועל  ברמלה.

מתוקף תפקידה יעל משמשת כמוציאה לפועל  בתיקי  רמלה, 

לשכה המונה כ 10 עובדים בלבד. 

מושלם,  באופן  מנוהלת  מאוד,  איכותית  אך  קטנה  לשכה 

באחריותה כ 52 אלף תיקים.

הן  מורכבות  החלטות  לקבל  יעל  נדרשת  תפקידה  במסגרת 

בהיבט הניהולי והן בהיבט המנהלי.

מקצועית מאוד.
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מרכז  מחוז  של  המחוזי  המזונות  מסלול  את  מנהלת  איילת 

הממוקם בלשכת כ"ס.

מיום  לפעול  והחל  חקיקה  שינוי  בעקבות  הוקם  המסלול 

01/02/14. עד לבחירתה לתפקיד ניהלה איילת את מדור שרות 

לחייב בלשכת כ"ס.

לפעול  איילת  מתבקשת  המסלול  כמנהלת  תפקידה  במסגרת 

לצרוף זוכות מזונות למסלול, אשר תפקידו לפעול לגביית החוב 

ולהפעיל את התיק עד לגביית החוב לשם גבייתו לטובת הזוכה 

שניתן  וככל  החייב  של  וכבודו  זכויותיו  על  שמירה  תוך  וילדיה 

וסיוע בהליך של מעין "גישור" לגביית החוב  במינימום הליכים 

ככל שניתן באופן "רך" .

של  ההחלטות  ויישום  ופניות  בקשות  קיימות  שכאשר  כמובן 

 ,) רשם  להחלטת  נוגעת  לחוק  בהתאם  שהסוגיה  )ככל  רשם 

המסלול פועל בהתאם להחלטה. המסלול במחוז מרכז מטפל 

כשליש מכלל תיקי המזונות בכל הארץ.

ובמחוז מרכז בפרט  זוכה המסלול בכלל  מיום הקמת המסלול 

ניהולה  בזכות  מעט  ולא  מאוד  גדולות  והצלחות  לשבחים 

האחראי והמעולה של איילת.

שלה  העובדים  וצוות  איילת  נדרשה  המסלול  להקמת  במקביל 

פיילוט  כלשכת  חדשה  מחשוב  מערכת  העלאת  עם  להתמודד 

שהיה  המסלול  להצלחות  מחד  ולפעול  המזונות  בתחום  בכ"ס 

מערכת  עם  התמודדות  כדי  תוך  זאת  לעשות  ומאידך  בהקמה 

מחשוב חדשה הנמצאת בניסיון.

באותה עת בדיוק הוחלט בהחלטה משותפת עם מנהל הרשות 

עם  ראשל"צ  בלשכת  המזונות  מסלול  של  נוספת  זרוע  לפתוח 

מנהלת נוספת שמונתה לנהלו שם.  איילת נדרשה ללוות ולסייע 

כ"ס  בלשכת  המסלול  צוות  על  היה  הנוספת,  ולזרוע  למנהלת 

לסייע למסלול בלשכת ראשון לציון .בהקמתו ובתפעולו השוטף 

הקושי  עם  יחד  רבה  בהצלחה  זאת  עשתה  איילת  לייצובו  עד 

בניהול השוטף של לשכתה .

וזוכה  זכה   , פירות  המסלול  נשא  מאוד  קצרה  תקופה  תוך 

לשבחים והצלחות גדולים מאוד ועל כך ללא ספק ראויה איילת 

לשבחים ולציון הצטיינות.

כל  קודם  זה  מצטיינת  להיות  "בשבילי 

לעבוד  אותי,  לסובבים  דוגמא  להיות 

מהלב ומהנשמה.

לראות כל לקוח, בין אם חייב ובין אם זוכה 

כבן אדם שיושב מולי, להקשיב לו , לעזור 

לו , לכוון אותו ולהיות שם כולי בשבילו.

אתה  מצטיין  להיות  מנת  על  ספק  ללא 

כל  את  ולהכיר  מקצועי  להיות  חייב  

לתת  שתוכל  כדי  שלך  העיסוק  תחומי 

מענה לכל פונה.

כולך  כל  מסור  להיות  זה  להצטיין 

ביעדי  לעמוד  וערכיו,  הארגון  למטרות 

הארגון, למלא משימות המוטלות על ידי 

הממונים ולהיות מוכוון מטרה".

איילת דורסמן
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ורד תמם

"הנני מסייעת בלשכה במדורים השונים, 

מקפידה על מילוי הוראות הממונים עלי, 

מתנדבת לסייע בלשכות אחרות במידת 

הצורך, וכן מגיעה לעבודה בימי שישי על 

מנת לתרום ללשכה".

פתיחת  מדור  בידי  בעיקר  מסייעת  ורד  הדיונים  לשעות  מעבר 

תפקידה  את  ורד  מבצעת  בהן  הדיונים  לשעות  מעבר  תיקים. 

ביעילות ובמסירות יוצאת דופן, ורד עובדת במדור פתיחת תיקים 

כבודקת תיקים לפתיחה. 

ובודקת  שואלת  תמיד  האישית  מיוזמתה  שורד  לעובדה  מעבר 

היכן היא יכולה לסייע ולתרום גם מעבר לתחומי אחריותה, היא 

יוצאים מגדר הרגיל כלפי יתר  עושה כן תוך הפגנת יחסי אנוש 

עובדי הלשכה, ובפרט כלפי עובדים עם בעיות אישיות )מציעה 

לימי  להתפנות  יוכלו  שעובדים  ע"מ  לסייע  מתנדבת  לגבות, 

חופש לטיפול בענייניהם האישיים(.

כמו כן, ורד מביעה רצון לסייע גם ללשכות אחרות בהן חסרות 

קלדניות, גם אם זה במידי.

בהכרח  לא  אשר  ידע  תחומי  ועוד  עוד  ללמוד  רצון  מפגינה  ורד 

ומוטיבציה גבוהים  קשורים במישרין לתפקידה, המביעים רצון 

ביותר להתקדם וללמוד תחומי אחריות נוספים.

לפועל  ההוצאה  לשכת  קלדנית  בתפקיד  משמשת  תמם  ורד 

בראשון לציון של כבוד הרשמת מיכל דואני, וכבוד הרשמת מיטל 

פרי, ועובדת מדור פתיחת תיקים.
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לפועל  ההוצאה  בלשכת  ומבצעי  יישום  מדור  מנהלת  קטי 

ברמלה, מטפלת בדוח יישום הכולל את כלל החלטות רשם או 

בית משפט .

בעלי  על  ומפקחת  בלשכה  ביצוע  הליכי  ביצוע  על  אחראית 

מיטלטלין  למכירות  מכירות  ועדת  כיו"ר  משמשת  התפקיד. 

מחוזי  אחר"  "שיעור  פורום  ויו"ר  מרכזת  לעת.  מעת  ורכבים 

כתרומה לקהילה .

משימות  לבצע  נכונות  ,מגלה  ויעילה  מקצועית  עובדת  קטי 

בניהול  ולסגניתה  הלשכה  למנהלת  מסייעת  כשנדרש,  נוספות 

הלשכה. קטי מנהלת פורום "שיעור אחר" כשנתיים אחראית על 

צוות מתנדבים אשר מעבירים את השיעורים בבי"ס

מכינה לו"ז למפגשים אלו .

במקצועיות  מבצעי  ומדור  החלטות  יישום  עבודת  את  מבצעת 

יעלות ואפקטיביות .

קטי עובדת מוערכת ע"י צוות העובדים ומנהליה .

אני מוקירה ומעריכה את הבחירה.

מעבר  ולהשקיע  לתרום  היא  המטרה 

זאת  לעשות  שמחה  אני   , לתפקיד 

ולתרום לקהילה ולעובדים .

קטי לוטטי
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רבקה בר סלע

מצטיינת  מנהלת  להיות  "בשבילי 

משמעותו להוות מודל לחיקוי לעובדים 

שלי  ולעובדים  בכלל  הציבורי  בשרות 

בפרט. להיות מצטיין משמעותו לתת את 

כל כולך עם כל הלב והנשמה.

רחב,  חיוך  עם  לעבודה  בוקר  כל  להגיע 

השירות)זוכים,  מקבלי  לצרכי  להקשיב 

קשובה  ולהיות  מייצגים(  חייבים, 

משמעותו  מצטיין  להיות  שלי.  לעובדים 

לעמוד  הארגון  צרכי  עם  להזדהות 

ולדאוג  המטה  ידי  על  שהוגדרו  ביעדים 

שיחלחלו עד אחרון העובדים ויובאו לידי 

ביטוי באופן המיטבי"

מובילה  כמנהיגה  ותכונותיה  מקצועיותה   באחריותה,  רבקה, 

סחפה אחריה את כל העובדים בלשכת הפיילוט בפרט וברשות 

מיטבי  באופן  מחשוב  מערכת  העלאת  לקראת  בכלל  האכיפה 

בכל הארץ.

בשירות  ונחושה  אחראית  אמתית,  למנהיגות  דוגמא  מהווה 

של  הדדית  ולמידה  עובדים  להובלת  ומופת  דוגמא  הציבורי, 

עובדים אחרים מכל הלשכות  במחוז ומחוצה לו, מהווה דוגמא 

חוששת  אינה  בפרט,  הציבורי  ובשירות  בכלל  לעובדים  אישית 

לקחת על עצמה משימות מורכבות ונחושה להצליח .

לוקחת על עצמה את משימת שיפור מוסר התשלומים והגבייה 

בהיותה גורם "גישור" בין חייבים לזוכים במבצעים מוצהרים וגם 

שיבצע  והצורך  החייב  זכויות  את  ראייתה  תוך  אישיות  ביוזמות 

לגביית  הזוכה  של  הלגיטימית  זכותו  מימוש  מול  חוב  תשלום 

החוב התלוי ועומד לזכותו .

נרתמת לסייע לכל לשכות המחוז ולשכות מחוזות אחרים בכלל 

בהטמעת המערכת ומענה לסוגיות מקצועיות ואחרות שעולות 

מן השטח לאור ניסיונה העשיר ומקצועיותה הרבה כמו גם סיוע 

להתגבר על פיגורים הנוצרים בשל המערכת החדשה.

שונים  גורמים  ידי  על  ביקורות  הלשכה  עברה  האחרונה  בשנה 

וזכתה   – המדינה(  מבקר  משרד  גם  אלו  ובימים  רוה"מ  )משרד 

,מהירות  איכות  המקצועיות,  הלשכה,  ניהול  על  רבים  לשבחים 

וזמינות השירות של הלשכה שבאחריותה.

על כל אלו ועוד ללא ספק רבקה מועמדת ראויה ביותר לקבלת 

פרס מנהל מצטיין בדרג תיכון.

מנהלת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא- לשכה גדולה מאוד .

רבקה משמשת מתוקף תפקידה כמוציאה לפועל בתיקי לשכת 

ההוצאה לפועל כפר סבא והרצליה.

ממונה על כ 30 עובדים, סטודנטים ובנות שרות לאומי.

לשכה גדולה מאוד המטפלת בכ 171,000 תיקי הוצל"פ פעילים.

מנהליות  החלטות  לקבל  רבקה  מתבקשת  תפקידה  מתוקף 

וניהוליות מורכבות מאוד
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בת חן סגנית מנהלת לשכה ומנהלת שרות לקוחות בלשכת כפר 

סבא , שהינה לשכה גדולה .

במילוי שני תפקידיה אלה עליה לתעדף נכון יעדים ומשימות תוך 

הקפדה על איכות תוצרי עבודתה ועבודת הלשכה .

תהליכי  ולקדם  ליזום  עצמאי  באופן  ולתפקד  להתעדכן  עליה 

שיפור בתחומים שונים בלשכה .

מוטלת עליה האחריות לביצוע ובקרה של דוחות לשכה ועמידה 

ביעדים .  כמנהלת שרות לקוחות ליתן מענה ללקוחות ולפעול 

להעלאת שביעות רצון הלקוח ממתן שרות איכותי יעיל וממוקד 

במדורי הלשכה .  

 , הלשכה  מנהלת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  הלשכה  את  לנהל 

לפעול כאחד . 

שנת 2014 הייתה רוויה באתגרים ,משימות ,  יוזמות , חידושים 

 ) תורים  ניהול  מערכת   , שלובים  כלים  מערכת   ( טכנולוגיים 

לקוחות  לטובת  עבודה  תהליכי  וייעול  שיפול  מטרתם  שעיקר 

פנים וחוץ .

אף  על   , תפקידה  בביצוע  ומחויבות  הזדהות  גילתה  חן   בת 

וריבוי המשימות גילתה נכונות ללמוד וללמד  פעלה  השינויים  

החשיבות   הבנת   , גבוהה  שרות  תודעת  מתוך  עצמאי  באופן 

נכונה  בגישה   , וחדשנות  שיפור  מהליכי  לקידום  הדרך  והבנת 

נשאה בהצלחה משימות נוספות ובלתי מתוכננות ) שובל – ריכוז 

תקלות , מענה ללקוחות בשל שדרים שלא נקלטו ותקלות  , מענה 

 , יתרונותיה  בלטו  בעומסים   גם   ) לה  ומחוצה  הלשכה  לעובדי 

סבלנות וסובלנות בליווי תהליכים . 

תמיד  ,היא  שיפור  ומקדמי  מאוד  טובים  הינם  עבודתה  קשרי 

נכונה לשיתוף ידע בין עמיתים ולפיתוח והעצמת האחר , בליווי 

עובדים מהכשרה עד להסמכה ,פיתוח מנהלים למצוינות  .  

 , לי  שותפה מלאה לדרך  הייתה  רבים בת חן  בשנה בה חלו שינויים 

הפעולה  שיתוף  יעדיה  להשגת  הלשכה  בהובלת  כאחד  פעלנו 

, התוכנה , מתן שרות מיטבי  זה תרם להצלחה בקבלת השינוי 

, מניעת תלונות והעלאת שביעות  ללקוח מכלל מדורי הלשכה 

רצון בקרב העובדים והלקוחות . 

בצדקת  ובאמונה  מלב  יוצאים  שדברים 

הדרך קל יותר ליישמם . 

מהלב  כשפועלים   , כבוד    =  32  = לב  

כוונה   מתוך  מכבד  יחס  לזולת  ונותנים 

הרשות  בחשיבות  הבנה  ,מתוך  אמתית 

ומתוך  והסדר   החוק  בשמירת  למדינה 

שמירה על זכויות הפרט  .

מובילים  הם  מתמזגים  אלה  כשיסודות 

מטרתנו  להשגת  בדרך  החזון  להשגת 

.  שמחה לקחת  להיות מובילים בגבייה 

חלק בעשייה מבורכת , גאה להיות חלק 

מרשות ערכית,  מודה למנהלת הלשכה 

האחר  למען   , מלא  פעולה  שיתוף  על 

ולהצלחת לשכת כ"ס  והרשות.

בת חן אריה
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צופית דרורי

"אני בעלת מוטיבציה גבוהה , מבצעת את 

 , ביותר  הטובה  בצורה  כקלדנית  תפקידי 

הן באולם הדיונים, בעריכת הפרוטוקולים 

בלתי  כחלק  בקשות  הקלדת  בביצוע  והן 

תמיד  ,מוכנה  הלשכה  ממזכירות  נפרד 

לסייע גם בלשכות אחרות."

נכונות  ומפגינה  הלשכה  לעבודת  לסייע  תמיד  נכונה  צופית 

גבוהה מגדר הרגיל ללמוד תחומי אחריות נוספים מעבר לתחומי 

אחריותה. מסירותה, יחסי האנוש יוצאי הדופן, מאפיינים אותה 

במיוחד ובאים לידי ביטוי בעבודתה. 

צופית משמשת יד ימינה של כבוד הרשמת מיטל פרי, מסייעת 

ניחנה  צופית  עת.  בכל  לעזר  עצמה  ומציעה  נדרש  אשר  בכל 

באישיות נעימה, רגישות מיוחדת ואהבה לזולת. 

צופית תמיד מגיעה לעבודה עם חיוך על פניה, תמיד בסבר פנים 

עליה.  המוטלים  לתפקידים  מעבר  לעזור  ורצון  יוזמה  עם  יפות 

כאשר  לאוויר,  שלובים  כלים  מערכת  עליית  טרם  בעבר,  גם 

הקלדניות  מבין  ראשונה  תמיד  לקלדניות,  נוספות  מטלות  היו 

להישאר שעות נוספות מעבר לנדרש ולבוא בימי שישי, וזאת על 

מנת לעזור בעבודת המזכירות.

צופית הינה עובדת מקצועית ביותר, בעלת מוסר עבודה גבוה, 

לויאלית למערכת, נותנת שירות אדיב עם חיוך תמיד על פניה, 

בעלת יוזמה, בעלת יחסי אנוש טובים מאוד עם חבריה לעבודה 

ולממונים עליה.

צופית משמשת כקלדנית בלשכת ראשון לציון של כבוד הרשמת 

מיטל פרי ומעבר לשעות הדיונים מסייעת בידי מדור זוכים ומדור 

חייבים. צופית מסייעת בהקלדת חומר מנהלי, פיזור חומר לאחר 

לזאת  מעבר  בדואר.  ומשלוח  דין  עורכי  דואר  בתיבות  הקלדה 

מסייעת למדורים אחרים וזאת בהתאם לעומסים בלשכה ובכל 

מטלה הנדרשת ממנה, ואף מציעה עזרה ביוזמתה האישית.
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לפועל  הוצאה  בלשכת  כקלדנית  משמשת  גירוני  ריקי  הגב' 

מיטל  הרשמת  ואגו,  פסו  דיאנה  הרשמת  של  לציון  בראשון 

משמשת  ריקי  כן,  כמו  יישום,  ומדור  חייבים  מדור  ועובדת  פרי, 

כרשמת  בתפקידה  ואגו  פסו  דיאנה  הרשמת  של  כקלדנית 

הרשמות  רשמות,  כקלדנית  תפקידה  במסגרת  כינוסים. 

גם  ביניהם  רבים  חומרים  הוצאת  לצורך  בריקי  מסתייעת 

משפטיים, לצורך הטיפול בתיקי הכינוס, וזאת מעבר לתפקידה 

לרשמת.  ריקי  מתלווה  בהם  הדיונים  שעות  במהלך  כקלדנית 

ריקי מסייעת לכבוד הרשמות היא מסייעת  מעבר לשעות בהן 

למדור יישום ולמדור חייבים בהקלדת פש"רים וזאת עושה תוך 

לסוג  מרבית  ערנות  תוך  מהרגיל,  העולות  ומקצועיות  מסירות 

המורכב של התיקים הנ"ל. 

במסגרת עבודתה ריקי תורמת מעבר לתחום עיסוקה המוגדר, 

מרצונה. עבודתה של ריקי מתאפיינת במקצועיות רבה, ביעילות 

גוניות, אשר מסייעת רבות בעבודת הרשמות, ומאפשרת  וברב 

ריקי  כן,  כמו  ורבדיה.  תחומיה  כל  על  למזכירות  סיוע  מתן 

ביוזמתה האישית פועלת מדי יום לסייע ולגבות קלדניות חולות/ 

עם בעיות אישיות – בלשכה ומחוצה לה. 

מסירות ורגישות אלו אינן מובנות מאליהן והן עולות מגדר הרגיל 

ובולטות במיוחד במאפייני האישיות שלה.

ריקי היא אדם נעים הליכות, מסור, נאמן, מקצועי, סקרן, מוכשר 

ובעל תכונות נוספות שהיריעה קצרה מלהכיל. 

כל פניה לריקי נענית בחיוב ובחיוך, אף אם אין עסקינן בתחום 

עבודתה הפורמאלי.  היא תמיד נאותה לסייע לחבריה ולמזכירות, 

אף כשאינה נדרשת לכך באופן ישיר. 

ריקי פונה לקבלת עבודה ותמיד עומדת לרשות הלשכה וצרכיה. 

ביושר  למערכת  מעצמה  לתת  ונכונותה  מסירותה  הרב,  עמלה 

מצטיינת,  עובד  בקבלת  ספק,  ללא  אותה,  מזכים   – ובהגינות 

כאשר היא מהווה דוגמא ומופת לשאר חבריה.

נכונות  עם  תמיד  לעבודה  מגיעה  "אני 

ואף  שנתבקש  כל  לעשות  ומוטיבציה 

מול  תמיד  ועשייה  העבודה  לכך  מעבר 

עיניי מחמיא לי מאד שאני מועמדת."

ריקי גירוני
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אנדרי דיב

השקעה מעבר לנדרש, ללא ציפייה לתמורה. 

ברמה  מקצועיות  ניסיון,  ידע,  הפגנת 

גבוהה. מהו עובד מצטיין בעיני? הוא צריך 

המון  עם  רציני,  אדם  בן  כל  קודם  להיות 

יוזמה, "ראש גדול",  ניסיון מקצועי, בעל 

נכונות לקבל ביקורת ודעות שונות ולהיות 

לחברים  לסייע  עליו  לשינויים.  פתוח 

מהידע  להם  ולתרום  בעבודה  שלו 

כמו  עבודתו.  תפקידו/  בתחום  שרכש 

טובים,  אנוש  יחסי  בעל  להיות  עליו  כן, 

בתחום  תקלות"  ל"אפס  תמיד  לשאוף 

תפקידו, להעלות הצעות לשיפור תהליכי 

ומקצועי  אדיב  שירות  לתת  העבודה, 

מחויבות  ולגלות  וחוץ  פנים  ללקוחות 

ומסירות לתפקידו. מצליח להנחיל בקרב 

לשמור  ודואג  הצטיינות  ערכי  עובדיו 

ולארגון  לתפקיד  גבוהה  מוטיבציה  על 

ומהווה דוגמא אישית ומודל לחיקוי. 

הלשכה,  לבאי  יפות  פנים  סבר  עם  הליכות,  נעים  עובד  אנדרי 

לעובדים, מנהלים, רשמים, מתמחים וכו'. 

עבודה  קשרי  ומקיים  כולם  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובד 

מצוינים עם כל העובדים בלשכה ובלשכות אחרות. אנדרי הינו 

יחסי אנוש מעולים, מהווה  עובד ממושמע, סבלני, אדיב, בעל 

מאוד,  מקצועי  מדור.  כמנהל  והן  כעובד  הן  אישית,  דוגמא 

הרלוונטיים  הן  בוריים,  על  לעומק  והתקנות  הנהלים  את  מכיר 

על  ומתעדכן  הזמן  כל  לומד  אחרים.  למדורים  והן  לתפקידו 

השינויים שבנושאים שבתחום אחריותו. בעל יוזמה, מוטיבציה 

גבוהה מאוד לתפקיד, אחראי, רציני, מסור, אמין, לויאלי מאוד 

לארגון, נרתם לכל משימה ועזרה ועושה זאת באהבה, מכל הלב 

ועל הצד הטוב ביותר. כמו כן, מאוד יסודי ומסודר, עומד ביעדים 

ובמשימות הנדרשות בתחום אחריותו. בראש מעייניו של אנדרי 

כנדרש  ההחלטות  יישום  נושא  נמצא  גבוהה,  מאוד  ובחשיבות 

וללא תקלות או שגיאות.

 ,1986 בשנת  המשפט  בתי  במערכת  עבודתו  שהחל  ותיק,  עובד  אנדרי 

ביקש  אנדרי   ,2006 בשנת  לפועל.  ההוצאה  בלשכת  קהל  קבלת  כפקיד 

יכולותיו  בשל  בחיוב,  נענתה  ובקשתו  בבימ"ש  האזרחי  למדור  לעבור 

ובשל הצורך באיוש המשרה בעובד רציני, אחראי, הפועל עם "ראש גדול".  

בשל פרישתו של אחד העובדים המשמעותיים בלשכת ההוצל"פ בנצרת 

אנדרי  כי  בראנסי,  סנא  הגב'  המוצל"פ,  ע"י  מיוחד  באופן  נדרש  עילית, 

שיעור  בעל  בעובד  הצורך  בשל  וזאת  ההוצל"פ  ללשכת  בחזרה  יעבור 

קומה כדוגמת אנדרי, עם רקע מקצועי ברמה גבוהה מאוד, רציני, שירותי 

ואחראי.  בדצמבר 2011 נבחר אנדרי למנהל מדור יישום והליכים מבצעיים 

בלשכה )קרי מאז איחוד לשכות נצרת ועפולה( ומאז הוא משמש כמנהל 

מטפל  אנדרי  תפקידו,  במסגרת  נוספת.   עובדת  עם  יחד  המדורים,  שני 

טיפול  הכולל  מבצעיים,  והליכים  תפעוליים  דו"חות  החלטות,  ביישום 

עם  קשר  ובקרה,  מעקב  עדכון,  ביצוע  למבצעים,  הצווים  חלוקת  באופן 

וב"כ  קבלנים  תפקיד,  בעלי  המשפט,  מבתי  מרביתם  אשר  המבצעים, 

זוכים של שתי הלשכות שאוחדו.  כמו כן, אנדרי משמש כקופאי מחליף, 

גם משמש מחליף לעובד היחיד בלשכת  ובמידת הצורך  בהיעדר הגזבר 

עפולה בהעדרו וחבר בפורום יישום מחוזי, שמתכנס אחת לרבעון.
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שובל  היותו  לרבות  והצפון,  חיפה  במחוז  רבים  בפרויקטים  מסייע  יאיר 

האגף המקצועי בתוכנת "כלים שלובים" למחוז חיפה והצפון, פרויקט טיוב 

תפקידו  ועוד.  במסגרת  האישי  באיזור  עוה"ד  הדרכות  הנתונים אשתקד, 

למעשה,  הלכה  קלדניות(,   18( והצפון  חיפה  במחוז  קלדניות  כממונה 

הקים את מערך קלדניות הרשמים במחוז, לרבות קליטה )משלב הפרסום 

עובדת  כל  של  מקצועי  ושיבוץ  מקצועית  הדרכה  לראיונות(,  וזימונים 

הרשמים  לכלל  מושלם  מענה  נותן  זה,  צוות  המחוז.   ללשכות  ועובדת 

גיאוגרפית  בפריסה  ללשכות  התניידות  תוך  במחוז,  הלשכות  ומנהלי 

נרחבת, דבר שהתאפשר לאחר ביצוע חשיבה מוקדמת, הכנת לו"ז דיונים 

מסייע  יאיר  לעבודת המזכירות.  גם  מוגדר  הולם  ומתן מענה  ויומי  חודשי 

רבות בידי מנהלת המחוז בטיפול בפרויקטים רבים בתחום המחוז, לרבות: 

 פרויקט הדגל – כלים שלובים: הטמעה, מתן מענה שוטף על ידי לכל עובד, 

מנהל ורשם במחוז ממשיך להתבצע על ידי גם בימים אלה.

הפקת דוחות ממערכת "בינה" 

 – וסטודנטים  חדשים  עובדים  קליטת  חודש  מדי  רשמים  תורנות  הכנת 

משלב הפרסום במדיה ועד שלב הקליטה הסופי

עובד מעולה. סייע ומסייע לי בכל נושא מערכת כלים שלובים. 

ובעזרתו  המערכת  בעליית  במחוז  לתמוך  עצמו  על  קיבל 

ובזכותו, כל העובדים / מנהלים / רשמים, ידעו שיש להם תמיכה 

מקצועית בנושא הטמעת המערכת.   

שעות  בכל  תמיכה  תוך  חלקה,  בצורה  עברה  ההטמעה  כן,  על 

בסינון  שוטפים  עדכונים  העברת  תוך  לכולם,  והלילה  היום 

התקלות שעלו. 

בהקלדות  לסייע  המערכת,  עליית  לפני  דאג  הוא  כן,  על  יתר 

רבות, בתמיכה ללשכת כפר סבא. 

דואג  ואף  במחוז  הקלדניות  וניוד  בניהול  בנוסף  לי  מסייע  יאיר 

לחסוך כסף לרשות  בניוד הקלדניות. 

ניתוחים  בביצוע  ומסייע  רבים  דוחות  עבורי  מפיק  כן,  כמו 

וראיה  הארגון  ערכי  עם  הזדהות  מתוך  זאת  וכל  הנתונים  של 

מערכתית משלבת. 

עבודתו ועזרתו למחוז ולארגון עצומה, במיוחד כשמדובר במחוז 

גדול ומורכב כל כך שדורש השקעה ותשומת לב לפרטים רבים 

ומתן מענה דחוף ומיידי.

הינו, ראשית, "עשה  ה"אני מאמין שלי" 

למען האחר ורק לאחר מכן למען עצמך" 

– זו הדרך לקצור את הפירות.

קצת קשה להעיד על עצמי, אבל מכאן, 

לדעתי, ב"אני מאמין" שלי, טמון בעצם 

רבות  משימות  עצמי  על  לקחת  הרצון 

ומטלות מגוונות, לצד האמונה שעשייה 

הן  משמעותית,  לתרומה  תביא  בפועל 

את  מהווה  ככלל,  לארגון  והן  כפרט  לי 

הנדבך הנוסף. 

במסכת  עוד  קיימת  לאמור  תמיכה 

העולם  דברים  שלושה  אבות-  "על 

ועל  העבודה  על  התורה,  על  עומד: 

גמילות החסדים".

יאיר טפירו
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נביל קראקרה

במהלך 30 שנות עבודה בשירות המדינה, 

רב,  ניסיון  וצברתי  למדתי  התפתחתי, 

שקיבלתי  והעזרה  לתמיכה  הודות 

ממנהלת המחוז וההנהלה.

ונהנה  עושה  שאני  מה  את  אוהב  אני 

ממשפחת  חלק  להיות  שמח  מעבודתי. 

המשוב  ושיחת  והגבייה  האכיפה  רשות 

עם מנהלת המחוז, שבה הובעה הערכה 

ולמסירות  ליסודיות  למקצועיות, 

העבודה  להמשך  תמריץ  מהווה   - שלי 

ולשמירת המוטיבציה והגברתה. 

היעדים  לקידום  להשקיע  אמשיך  אני 

ואגשים את המטרות  שהוצבו במשותף 

על הצד הטוב ביותר.

נביל הינו מנהל לשכה בינונית בגודלה. 

מדובר בעובד ותיק ומקצועי מאוד, בעל מוטיבציה ויחסי אנוש 

מעולים. מנהל לשכתו בצורה אפקטיבית וביעילות ואף אחראי 

על לשכת קריית שמונה. 

המקצועיות,  ורמת  השירות  לשיפור  העובדים  את  מעודד 

בהתאם לחזון הרשות. מקדם מהלכים חשובים לשיפור שביעות 

בקשיים  התחשבות  תוך  בלשכה,  הרשמת  וכב'  הלקוחות  רצון 

אובייקטים שקיימים. 

העבודה,  תהליכי  לייעול  מתמדת  חשיבה  מבצע  נביל  בבד,  בד 

מתוך מגמה לחסכון במשאבים של הלשכה והארגון.

מדובר בעובד נעים הליכות, נאמן ולויאלי לארגון, אהוד על חבריו 

המנהלים והעובדים בלשכה ואף מקבל פרגון רב מלקוחות על 

עבודתו המסורה והשירותית.

תפיסת התפקיד שלו בעיניו, מדברת בעד עצמה והיא משפיעה 

ביחס ישיר על יכולת התפקוד שלו כמנהל.

נביל עובד ותיק, כ- 30 שנה בשירות המדינה. עד שנת  2009 עבד 

תחת הנהלת בתי משפט ומאז הקמת רשות האכיפה והגבייה בשנה 

זאת, החל לעבוד בה. בשנות עבודתו בבימ"ש, נביל עבד במדורים 

השונים של בימ"ש השלום בעכו – בין השאר שימש כגזבר, מנהל 

נבחר  נביל   2012 בשנת  הוצל"פ.   מדור  ומנהל  מעצרים,  מדור 

מאוחדת(.  )לשכה  שמונה   וקריית  צפת  הוצל"פ  לשכת  כמנהל 

בתפקיד זה, נביל מופקד על ההפעלה המקצועית והמנהלית של 

מנהלת  והנחיות  להוראות  בהתאם  צפת/ק"ש,  הוצל"פ  לשכות 

המחוז, האגף המקצועי ומטה הרשות, ממלא תפקידים ייחודיים 

ניהול המשאב  במסגרת ההוראות, החוקים והתקנות, מופקד על 

של  המדורים  עבודת  וייעול  ארגון  תכנון,  לרבות  בלשכה,  האנושי 

הלשכות, מופקד על פתרון בעיות המתעוררות במהלך העבודה, 

הלשכה,  של  הרב  הלקוחות  קהל  של  והן  הלשכה  עובדי  של  הן 

ומבצע בקרה על הדוחות התפעוליים של הלשכה,  ומפקח  עורך 

מופקד בשיתוף פעולה עם מנהלת המחוז על הדרכתם והעלאת 

רמתם המקצועית של העובדים בלשכה, וממלא תפקידים נוספים 

בהתאם לצורך והנחיות מנהלת המחוז.
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שנת  בתחילת  והגבייה  האכיפה  ברשות  דרכו  את  החל  ארז 

הגב'  של  ניהולה  תחת  ק"ש,  הוצל"פ  בלשכת  כסטודנט   2012

אנט אלגריסי. כסטודנט בלשכה קטנה, אך המשרתת קהל רב 

הקלדת  קהל,  מקבלת  החל  שונות,  משימות  ביצע  ארז  ומגוון, 

בנושא  זוכים, פתיחת תיקים, המשך בטיפול   \ חייבים  בקשות 

רשמת  לצד  בעבודה  וכלה  הנכנס  והדואר  המסמכים  סריקת 

הלשכה. לאחר שסיים את עבודתו כסטודנט ולאור המלצותיה 

של מנהלת לשכת ק"ש, ארז נקלט ברשות, בתחילת שנת 2013, 

כרכז לשכתה של מנהלת מחוז חיפה והצפון, הגב' שרונה דהן 

ומאז משמש בתפקיד זה בהצלחה מרובה וכ"יד ימינה" בטיפול 

במשימות השונות במחוז. 

אל  רבים  תיאומים  ביצוע  השאר,  בין  מחייב,  הנוכחי  תפקידו 

ביצוע  על  ובקרה  מעקב  חוץ,  וגורמי  ברשות  פנים  גורמי  מול 

בינה  דו"חות  וניהול  הפקה  במחוז,  העבודה  ותוכניות  משימות 

מנהלי  עם  יומיומי  בקשר  עמידה  המחוזית,  ברמה  לשכתיים 

הלשכות במחוז וטיפול במשימות רבות ויומיומיות. עם זאת, אין 

המערכת,  לטובת  מיכולותיו  ולהביא  לתרום  העז  שרצונו  ספק 

הביאה לכך שתפקידו כיום, כולל תחומי פעילות ואחריות רבות 

מאוד, אשר חלקן הגדול, אמנם אינן מתוקף הגדרת תפקידו, אך 

מבוצעים על ידו במסירות רבה, תוך הזדהות רבה עם ערכי וחזון 

ארז  נבחר  שבוצעו,  מיונים  לאחר  אלה,  בימים  כן,  כמו  הרשות. 

ליטול חלק בקורס "העתודה הניהולית" ברשות. 

מדויק,  במיוחד. עובד  גבוהות  איכויות  בעל  בעובד  מדובר 

מקצועי, חכם, המשקיע מעבר לתחום אחריותו ומסייע לי, לנהל 

את המחוז וכל זאת גם בשעות רבות ומעבר לשעות העבודה. 

ארז אהוב על כולם ופועל מול מנהלי הלשכות בצורה מופתית 

ופועל  רבות  לארגון  שתורם  בעובד  מדובר  במיוחד.  ונעימה 

שיפור  במחוז,  העבודה  קידום  למען  ליאות  וללא  במסירות 

השירות ללקוחות פנים וחוץ , נוטל על עצמו משימות, גם שאינן 

אין  לנתינה  ורצון  אישית  מחויבות  מתוך  וזאת  אחריותו  תחת 

והמוטיבציה הגבוהה  ויכולותיו האישיות  סופי.  לנוכח תכונותיו 

בתפקידים  בעתיד  ישתלב  הוא  כי  מאמינה  אני  מפגין,  שהוא 

ניתנת  שישפיעו על עתיד המחוז והארגון.  תמיכתו ועזרתו לא 

לתיאור במילים ומעשיו מעידים על התרומה שלו עבורי, למען 

המחוז והארגון.

נשאלתי מהי הצטיינות בעייני? ותשובה 

ברורה וחד משמעית אין בידי... אך אדע 

מצטיין  עובד  דבר,  לכל  מעבר  כי  לומר, 

על  להסתכל  היודע  עובד  הינו  בעייני, 

מערכתית,  בראייה  הכוללת,  התמונה 

יכולים  ולרע  לטוב  מעשיו,  כי  ומבין 

להשפיע רבות על סביבתו – הן על חבריו 

לעבודה ומנהליו והן על ציבור הלקוחות 

התדמית  על  גם  כמו  משרת,  הוא  אותו 

של הארגון בו הוא עובד. מתוך כך, נוצרת 

המשימות  לביצוע  מתמדת  חשיבות 

ממשית  ולתרומה  ביותר  הטוב  הצד  על 

להצלחת הארגון והעובד עצמו.  ואמנם 

אך  עיסתו",  על  מעיד  הנחתום  "אין 

משתדל אני, מדי יום, לקיים את האמור 

לעמידה  לתרום  שביכולתי  כל  ולעשות 

וערכי  חזון  ולהגשמת  הרשות  ביעדי 

הרשות, איתם אני מזדהה במלואם.

ארז אוחנה
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ליאב שפירא

בשירות  העבודה  במסגרת  יום,  בכל  לא 

להיות  הזכות  בחלקך  נופלת  המדינה, 

שותף למהלך חברתי, תדמיתי, מקצועי 

ומהפכני כמו שהגיע לפתחי. 

קשה,  שלעבודה  אותי,  לימד  הדבר 

למידה,  הקפדה,  אחריות,  התמקצעות, 

השקעה ואמונה בדרך, תוך נתינת "הלב 

והנשמה" - יש תוצאות והן משמעותיות 

גם לך וגם לסביבה. 

מחשבה,  דפוסי  שינה  המזונות  מסלול 

העלה על סדר היום נושא חשוב, שבצדו 

משמעות  אלא  גדולה,  גבייה  רק  לא 

למסלול  הצדדים  להחזרת  עמוקה 

ושימת הילד במרכז. 

תחלמו, תאמינו, תעזו ותצליחו.

בסולם  התקדם  אשר  מאוד,  מוכשר  ומנהל  ותיק  עובד  ליאב 

גבוהות  ביצוע  יכולות  והוכיח  האחרונות  השנים  במהלך  הדרגות 

והניהולי,  המקצועי  בהיבט  שלו  ההתפתחות  תהליך  במיוחד. 

המזונות  מסלול  לניהול  רבה  אחריות  לקבלת  כיום  אותו  הובילו 

היוזם המחוזי. ליאב עשה כברת דרך, מהיותו עובד בעמדת קבלת 

עז  ורצון  אכפתיות  גבוהה,  ברמה  שירותיות  הפגין  בה  הקהל, 

ללמידה מקצועית, דבר אשר למעשה בלט באופן יוצא דופן ועד 

להיום, כמנהל תחום המזונות במחוז. ההתמקצעות שלו, סייעה 

ונטילת  מצגות  להכנת  עובר  המזונות,  מסלול  בפיתוח  רבות  לנו 

כלל העובדים באופן העבודה במסלול  חלק משמעותי בהדרכת 

המזונות, שהוקם לפני כשנה וחצי. תרומתו לארגון בולטת במיוחד 

היוזם,  במסלול  הליכים  ונקיטת  העבודה  תהליכי  לבניית  בסיוע 

הייחודיים  הצרכים  והבנת  המזונות  לזוכות  השירות  מתן  אופן 

מדובר  היומיומי.  הקיומי  בהיבט  לנו  שזקוקות  לקוחות  לאותן 

במשימה מורכבת הדורשת יכולות הבנה, מוסריות ואנושיות מחד 

ומקצועיות ועמידה ביעדים לא פשוטים מאידך.

ליאב התחיל את שירותו תחת הנהלת בתי המשפט בשנת 96' בארכיב 

לתפקידו  עד  השנים,  במרוצת  והתקדם  למד  לאט  ולאט  ההוצל"פ 

הנוכחי, כמנהל תחום מזונות.  בכל תפקיד אליו התמנה, מצא ליאב את 

המטרה האישית והמקצועית הבאה - למד, השקיע, הרחיב את ידיעותיו 

והמשיך הלאה לאתגר הבא שניצב בפניו. במשך מס' שנים ליאב עבד 

עבר  מכן  ולאחר  נרחב,  מקצועי  ידע  רכש  שם  החלטות,  יישום  במדור 

לעבוד במדור שירות לחייב, בו נחשף לקהל הרב השרוי במצוקה וזקוק 

לשירותינו. בהמשך ליאב עבר למדור מזונות בלשכת חיפה, שם לדבריו, 

מצא "עולם ומלואו": ידע מקצועי נרחב שנרכש כל הזמן, פתיחת תיקים 

זוכות   - הצדדים  משני  נסערים  בלקוחות  טיפול  ומסובכים,  מורכבים 

בכל  טיפול  ובכלל  מאוד  מורכבות  לעיתים  החלטות,  יישום  וחייבים, 

עולם ההוצל"פ. בהמשך ליאב נבחר למנהל מדור זוכים וקיבל על עצמו 

גם את האחריות על מחלקת מזונות. הוא ניהל את המחלקות במשך 

כ- 3 שנים, כאשר בתווך הספיק לעבור קורסי עתודה ניהולית והדרכה. 

במקביל - היה שותף וליווה את רעיון "מסלול המזונות" שנרקם במשך 

הכנת  ע"י  השאר  בין  ותכנונו,  להקמתו  מלא  שותף  היה  ובעצם  שנים 

טיוטות טפסים שעברו במבחן חקיקה, הכנת חומר מקצועי רב, מצגות 

והדרכות עובדים ולבסוף כאשר המסלול הוכרז, נבחר ליאב להתמנות 

למנהל תחום המזונות ומנהל מסלול המזונות בחיפה ובצפון.
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בת חן החלה את דרכה בשירות הציבורי בשנת 1997 בהנהלת 

בבימ"ש  האזרחית  במחלקה  מזכירות  כקלדנית  המשפט  בתי 

שלום בחדרה. במסגרת תפקיד זה, ביצעה משימות כמו פתיחת 

תיקים, מתן שירות ללקוחות ויישום החלטות השופטים.

בשנת 2004 עברה בת חן למחלקת ההוצאה לפועל, במסגרת 

על  אחראית  הייתה  וכן  הפרונטאלי  בשירות  הוצבה  זה  תפקיד 

הקלדת החומר המנהלי ובקשות לרשמי ההוצאה לפועל.

בשנת 2009 לאחר הפרדת הוצאה לפועל מהנהלת בתי המשפט 

רבה  אחריות  נושא  תפקיד  יישום,  במחלקת  בת-חן  הוצבה 

מסירות ומוסר עבודה גבוה.

בת- הועברה   2013 בשנת  בלשכה  שבוצעה  רוטציה  במסגרת 

חן  למח' הגזברות, בתפקיד קופאית, בכלל תפקיד זה, על בת-

כספים  קבלת  השונים,  התיקים  בין  כספים  חלוקת  לבצע  חן 

העברה  באמצעות  כספים  קליטת  וכן  בתיקים  והפקדתם 

בנקאית והמחאות.

בת חן עבדה, בהצלחה רבה, כמעט בכל מדור ותפקיד מזכירות 

בלשכה זו.

הוא  אותה  והמייחד  פנים,  ובמאור  בחריצות  מצטיינת  חן  בת 

עד  נחה  ואינה  מטלה  כל  לבצע  מתלהבת   – "פלפל"  היותה 

שהמטלה מבוצעת בשלמות. 

במסגרת  שאינן  נוספות,  מטלות  לבצע  נכונות  מגלה  חן  בת 

תפקידה וזאת ללא כל פנייה מהממונים עליה.

בת חן נעימה וחיובית תמיד לכל הסובבים אותה, ושמחה לשתף 

ברצון את חבריה לעבודה בידיעותיה ובניסיונה. 

בשנה האחרונה, נדרשה בת חן להשתלב בתפקיד שעד כה לא 

היה מוכר לה – עבודה בקופת הלשכה וסיוע לגזברות הלשכה. 

מדובר בתפקיד חדש עבורה, שדורש אחריות מיוחדת, ומחויבות 

שלובים"  "כלים  מערכת  עם  )יחד  מתחילתו  נושא  ללימוד 

בהצלחה  באתגר  עמדה  חן  ובת  הגזברות(,  בענייני  והטמעתה 

מרובה ותוך זמן קצר.

ההוצאה  בלשכת  שהעבודה  מאמינה 

לפועל, היא עבודת צוות בין כל המדורים, 

דבר שמביא לעשייה מבורכת ויצירתיות 

בכל תפקיד שמוטל עלי.

ובייחוד  הלב"  "מכל  בעשיה  דוגלת  אני 

מול הלקוחות אשר פוקדים את הלשכה .

הפנים  הלקוחות  לכלל  סיוע  מתן  ליזום 

וטיפול  סיוע  מתן  מבחינת  הן  והחוץ 

ללקוחות  והן  ללשכה  שמוגש  בחומר 

החוץ אשר מבקשים לקבל מידע .

בת חן אופק
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נורית כספי

"עובד מצטיין" בעיני, הוא עובד שחושב 

מעבר  למערכת,  לתרום  ניתן  כיצד 

להגדרת התפקיד הבסיסית.

ברגע שעובד אוהב את מה שהוא עושה, 

הרבה יותר קל לו "להגדיל ראש" ולהגיע 

להישגים אישיים ומקצועיים.

שאני  מה  את  אוהבת  מאוד  אישית,  אני 

עושה – תחום משאבי האנוש, הינו עולם 

ומלואו ובכל יום אני לומדת משהו חדש. 

הידע  דורש העשרת  האמרכלית  תפקיד 

של  רבה  ומידה  שוטף  באופן  המקצועי 

ושכר  בתנאים  ומדובר  היות  רגישות, 

על  לענות  משתדלת  אני  עובדים.  של 

לעובדים  ולספק  הללו  הקריטריונים   2

מענה יעיל ומהיר לכל פנייה שלהם.

מדובר באמרכלית, מהמסורות והמקצועיות ביותר שאני מכירה. 

ורצון  מוטיבציה  בעלת   , ואחראית  מקצועית  מוכשרת,  עובדת 

ואף  עליה  המוטלות  המשימות  בכל  ולארגון  למחוז  לסייע 

מקבלת על עצמה משימות נוספות לבקשתי. 

עבודתה איכותית ומתבצעת בצורה יסודית ומעמיקה ובזכותה 

זאת  וכל  מופתית  בצורה  אנוש  משאבי  בתחום  מתנהל  המחוז 

כשהיא עובדת לבד וללא עזרה.

ניסיון,  נורית בולטת בידע המקצועי הנרחב שלה, המבוסס על 

מחוז  הינו  והצפון  חיפה  מחוז  מקצועית.  והתעדכנות  למידה 

המגוון ביותר באוכלוסיית עובדיו ונורית מגלה רגישות והיכרות 

מעמיקה של חובות וזכויות כל האוכלוסיות. 

בתי  הנהלת  תחת   98 בשנת  לעבוד  החלה  ותיקה,  עובדת 

המשפט ועם הקמת רשות האכיפה והגבייה בשנת 2009, החלה 

לעבוד תחתיה.

חיפה  מחוז  אמרכלית  לתפקיד  נבחרה  נורית   2012 בדצמבר   

רשמים,  )כולל  עובדים   210 כ-  כיום  המונה  מחוז  והצפון, 

סטודנטים, שירות לאומי ומתנדבי משהב"ט(.

הפעולות  כלל  ריכוז  על  אחראית  נורית  תפקידה,  מתוקף 

לנהלים  במחוז, בהתאם  האנושי  המשאב  בניהול  הקשורות 

תיק  ניהול  עובדים,  קליטת  כגון:  והתקש"יר,  החוק  להוראות 

עובד, סיומי העסקה, דרגות, הפקת דו"חות ביצוע ובקרה, עדכון 

פרטים אישיים, בירורי שכר, הפקת אישורי העסקה, עבודה מול 

מדור שכר ומרכזת ועדת בוחנים למשרות עד דרגה 17.

וזכויות  חובות  על  אמונה  נורית  תפקידה,  מתוקף  כן,  כמו 

נורית  משכך,  העסקתם.  תנאי  והכרת  הידע  העשרת  העובדים, 

פועלת כל העת לעדכון ידיעותיה ולמיצוי זכויות העובדים במחוז.
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המשפט(  בתי  )הנהלת  המדינה  בשירות  עבודתה  את  התחילה  סמדר 

בשנת 98', בבימ"ש השלום בטבריה, במדור הוצאה לפועל, שם  ביצעה 

והקלדת בקשות. בשנת 2005 עברה  יישום החלטות  הליכים מבצעיים, 

וכב'  אברהם  יונתן  השופט  כב'  של  בתיקים  טיפלה  שם  אזרחי,  למדור 

ויישמה  יומנם  את  ניהלה  השאר  ובן  ז"ל  כרייני  בשארה  נסרין  הרשמת 

החלטותיהם. בשנת 2007 סמדר עברה למדור ענייני משפחה ובמסגרת 

עבודתה במדור קיבלה קהל, יישמה החלטות וניהלה את יומנה של כב' 

השופטת בוהדנה אתי.  בשנת 2009 עם הקמת רשות האכיפה והגבייה, 

הוצל"פ  בלשכת  תפקידה  במסגרת  כאשר  ברשות,  לעבוד  סמדר  עברה 

טבריה, הייתה האחראית על יישום ההחלטות וטיפול בדו"חות תפעוליים 

בקבלת  ושותפה  הלשכה  מנהל  של  ימינו"  כ"יד  למעשה  ושימשה 

מנהל  לסגנית  סמדר  התמנתה   2014 באוגוסט  בלשכה.  ההחלטות 

ממשיכה  היא  תפקידה,  במסגרת  הלקוחות.  שירות  ומנהלת  הלשכה 

בהליכים  טיפול  לצד  לכן,  קודם  שביצעה  הרבות  המשימות  את  לבצע 

וזוכים ומילוי מקום  המבצעיים בלשכה, עזרה בהקלדת בקשות חייבים 

מנהל  היעדרות  בעת  ניהולי  מענה  מתן  גם  כמו  בהיעדרה.  הגזברית 

הלשכה ושותפות בקבלת ההחלטות הניהוליות בלשכה באופן השוטף.

בלשכה.  לעובדים  ומופת  וכדוגמא  כסגניתי  משמשת  סמדר 

הקשבה  וכושר  רוח  אורך  בעלת  מקצועית,  בעובדת  מדובר 

לזולת וכפועל יוצא מכך, נוהגת בנועם ובאדיבות רבה כלפי באי 

הלשכה, המרבים לדבר כשבחה בפני.

מושלם,  באופן  תפקידה  ממלאת  סמדר  המקצועי,  במישור 

ביישום  יסודי  בטיפול  וכלה  סיבה  ללא  ההיעדרות  מאפס  החל 

החלטות וטיפול באופן שוטף ויסודי בדו"חות התפעולים. 

בקרב  וחברתי  מקצועי  לגיבוש  רבות  תורמת  סמדר  כן,  כמו 

העובדים ודואגת לסיוע הדדי מרבי, התורם למצוינות הלשכה.

אין בליבי כל ספק שגב' אטון ראויה להמלצותיי החמות וראויה 

להיותה עובדת מצטיינת.

הרואה  עובד  הינו  בעיני,  מצטיין  עובד 

עיניו,  לנגד  הארגון  וקידום  טובת  את 

בעל מחויבות אישית גבוהה, מתמקצע, 

מתמחה ומתעדכן בנהלים חדשים, רואה 

טובים  אנוש  ביחסי  מהותית  חשיבות 

לטיפוחם,  תמידית  ופועל  צוות  ועבודת 

ושוקד  לארגון  לתרום  המבקש  עובד 

ללקוחות  ומקצועי  יעיל  שירות  מתן  על 

הארגון, בעל דינאמיות ויצירתיות, עמידה 

עקבית ביעדים, אמינות ונאמנות לארגון.

הדברים  את  לקיים  כדי  כך,  מתוך 

תמיד  להיות  משתדלת  אני  האמורים, 

ולקדם,  ליזום  גבוהה,  מוטיבציה  בעלת 

להתמקצע  ולשאוף  מקצועית  להיות 

כל העת, לשמור על סקרנות מקצועית, 

אני  חדשים.  נהלים  וליישם  ללמוד 

בו  רואה  ואף  לארגון  מחויבת  מרגישה 

לתרום  מבקשת  כך  ומתוך  שני  כבית 

באופן מיטבי. 

הצר  בתחום  תפקידי  את  רואה  לא 

ככל  עושה  אלא  התפקיד,  הגדרת  של 

המתבקש ומצופה ממני ומעבר. 

סמדר אטון



רקע מקצועי בתפקיד
2015

מסר של המצטיינתהסיבה לבחירה כמצטיינת

43

רוזי דיין

ראשית,  אודה לממונים עליי על הערכה  

וההוקרה בבחירתי.

להביע  ארצה  זאת,  חשובה  בהזדמנות 

ולעובדי  הלשכה  למנהל  תודתי  את 

לשכת ההוצאה לפועל בעכו, על שיתוף 

ועל  נפלאה  צוות  עבודת  על  הפעולה, 

הערכתי  את  קבלו  כך  על  תרומתם, 

גדול  שינוי  עברנו  כרשות  הגדולה. 

תועלות  מוצאת  ואני  השרות  בתפיסת 

ובעיקר  לעובדים   , לארגון  בכך  רבות 

לחברה כולה .

בהתמדה,  עבודתי  את  לבצע  אמשיך 

כדי  תוך  במטרה  ובדבקות  בנחישות  

יותר  טובים  חדשים  יעדים  הצבת 

ואתגרים נוספים.

גב' רוזי דיין בעלת מוטיבציה גבוהה, אחראית, אכפתית ויסודית 

מאד בכל תחומי עשייתה.

מנהלת  נוספים,  לתפקידים  ובנוסף  תפקידה  הגדרת  במסגרת 

את תחום השרות בלשכה באופן מקצועי, יעיל ואיכותי ביותר.

ייעול  עצמית,  חשיבה  ביצוע  כדי  תוך  עבודתה  את  מבצעת 

תהליכים ויכולת גבוהה להניע עובדים ולהוביל תהליכי עבודה.

בעכו  לפועל  ההוצאה  לשכת  של  עמידתה   יעידו  ביצועיה  על 

של  והובלתה  והגבייה  האכיפה  רשות  ע"י  שנקבעו  ביעדים 

הלשכה להישגים בתחום השרות.

 ,1990 בשנת  משפט  בתי  בהנהלת  עבודתה  את  החלה  רוזי 

במערכת ההוצאה לפועל. 

השונים  לפועל  ההוצאה  מדורי  בכל  עבדה  השנים,  במהלך 

ורכשה ידע רב בתחום.

עם הקמתה של רשות האכיפה והגבייה בשנת 2009, השתתפה 

מונתה   2011 ובשנת  הניהולית  העתודה  של  הראשון  בקורס 

שרות  ומנהלת  בעכו  לפועל  ההוצאה  לשכת  מנהל  לסגנית 

לקוחות. במסגרת תפקידה זה ובנוסף לתחומי אחריות נוספים, 

נהלי  רוזי מנהלת את תחום השרות בלשכה, לרבות פיקוח על 

של  ומעקב  בדיקה  השרות,  מערכות  ניהול  והשרות,  עבודה 

הפנים  ולקוחות  חוץ  לקוחות  מול  עבודה  קשרי  השרות,  מדדי 

ומבצעת  ובפורומים  חשיבה  בקבוצות  משתתפת  הלשכה,  של 

הדרכות למתנדבי ההוצאה לפועל וללקוחות עורכי הדין.
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במסגרת   '93 בשנת  הציבורי  בשירות  דרכה  את  החלה  אביבה 

שירות לאומי בבית משפט השלום בחדרה.

נקלטה  השירות  שנת  תום  לאחר  אזרחי.  במדור  שובצה  היא 

רשמי  באופן  דרכה  את  והחלה  המניין  מן  כעובדת  אביבה 

האזרחי  במדור  הוצבה   2006 לשנת  עד  וכך  הציבורי  בשירות 

בבית המשפט. לאחר מכן הועברה אביבה לבית משפט לענייני 

משפחה בחדרה וגם שם מילאה תפקיד של מתן שירות ויישום 

החלטות הרשם.

עד  לפועל,  ההוצאה  למחלקת  אביבה  הגיעה   2007 בשנת 

להפרדת המחלקה בשנת 2009 והקמת רשות האכיפה והגבייה. 

בתקופה זו הוצבה אביבה במחלקת חייבים ובשנת 2011 מונתה 

למנהלת מדור שירות לחייב בלשכת ההוצאה לפועל בחדרה.

תוך  מורכבות  משימות  מבצעת  אביבה  זה  תפקיד  במסגרת 

הזדהות  מתוך  וזאת  וחוץ  פנים  גורמים  עם  אינטראקציה 

להצלחת הרשות .

אביבה עובדת ותיקה )מעל 20 שנה בסה"כ – יחד עם עבודתה 

במערכת בתי המשפט( ומנהלת בעלת יכולות גבוהות להתמדה 

בהשגת יעדים ומימושם. 

במסגרת תפקידה כמנהלת מדור שירות לחייב, הוכיחה אביבה 

יכולת למידה גבוהה, אשר באה לידי ביטוי במעשה, הן מבחינת 

הצבת  ע"י  והן  לעובדיה  המסרים  להעברת  בחרה  אותה  הדרך 

הגבולות וביצוע  המשימות.

לרבות  העובדים,  שאר  עם  מצוינים  אישיים  יחסים  לאביבה 

דוגמה אישית  ואביבה משמשת  עליה,  והממונים  לה  הכפופים 

ביעדים.  ועמידה  בה  התמדה  לעבודה,  למחויבות  הנוגע  בכל 

במדור  לקהל  השירות  מאוד  השתפר  אביבה  של  בהנהגתה 

מגוונת  באוכלוסייה  המתאפיין  מדור   – חדרה  בלשכת  חייבים 

מאוד, חלקה בעלת קשיים וצרכים ייחודיים, ומגבלות שפה.

אביבה  ובאכפתיות.  פנים  במאור  בהשקעה,  מתבלטת  אביבה 

מנסה תמיד "להגדיל ראש", לסייע ככל האפשר לקהל הנדרש 

ולעמוד  שלי  ובדרישותיי  המערכת,  בדרישות  לעמוד  לשירותה, 

בהנחיות הרשמים.

העובדים  צוות  ואת  הארגון  את  לראות 

הנותן  דבר  בחיי,  משמעותי  כחלק 

תחושה של גאווה וזכות גדולה לסייע הן 

לרשות והן לכל אזרח הנדרש לשירותיי.

אמיתי  ומאמץ  טוב  שרצון  מאמינה  אני 

את  לפתור  יכולים  פונה  לכל  לסייע  כן  

דוגלת  מאוד  והבעיות.  הקשיים  רוב 

בעבודת צוות ,בהשקעה, דוגמה אישית 

ביעדים  לעמוד  יכולתי  ככל  ולהשתדל 

שהצבתי לעצמי.

מאוד  משתדלת  אני  האישית  ברמה 

ובסיוע  בעבודה  הנוכחות  על   להקפיד 

ונתינה לכל גורם.

אביבה נדאו



רקע מקצועי בתפקיד
2015

הסיבה לבחירה כמצטיינת

מסר של המצטיינת

45

טלי טובול

השואף  עובד  בעיני?  מצטיין  עובד  מהו 

את  ונותן  ראש"  "מגדיל  לארגון  לתרום 

כל כולו ומעבר להצלחת הארגון  מעניק 

הפנים  ללקוחות  ואיכותי  יעיל  שירות 

לתפקיד  עמיתיו  עם  מתייעץ   , והחוץ 

יוזם,  מסור,  עובד  הנדרש  בכל  ומסייע 

מתמיד  אסרטיבי,  ומשפר,  מציע 

בעל  עובד  בשינויים   מתעדכן  בעבודה, 

 , וסובלני  סבלני   , טובים  אנוש  יחסי 

שותף בעבודת צוות , ובקבלת החלטות .

המצוינות  את  מיישמת  אני  שבו  האופן 

אני  בעבודה:  היומיומית  בהתנהלות 

שותפה מלאה בכל השינויים והעדכונים 

שואפת  בלשכה,  המדורים  כל  לגביי 

באיי  לכל  ויעיל  איכותי  שירות  לתת 

יוזמת  בפרט.  לעובדים  בכלל  הלשכה 

מקצועית  מבחינה  הן  לשינויים  וערה 

מסייעת  ארגוניים  שינויים  מבחינת   והן 

בעת הצורך גם בתחומים שאינם בתחום 

לארגון  לתרום  מוכנות  בעלת  תפקידי, 

במסגרת התפקיד ומעבר לו.

טלי משמשת כקופאית וגזברית בלשכה. מזה שנים שגב' טובול 

למרות  רבב,  ללא  ובצנעה  מקצועית  בצורה  עבודתה  עושה 

ודוחות הגזברות מנוהלים  , הגזברות  היותה נחבאת אל הכלים 

בצורה מקצועית.

גב' טובול מקבלת את באי הלשכה בסבר פנים נעימות ובאדיבות 

בביטחון   מסתמכים  בקופה  המשלמים  ואכן  דוגמתה  שאין 

מוחלט על הסבריה.

העובדים  לכול  וחיבה  כבוד  נותנת  העובדת  החברתי  במישור 

בלשכה הרואים בה מודל לחיקוי.

אין בליבי כל ספק שגב' טובול ראויה לעובדת מצטיינת.

מטעם  הוצל"פ,  כקלדנית   '96 בשנת  עבודתה  את  החלה  טלי 

מן  כעובדת  נקלטה  היא   ,'99 משנת  החל  כאשר  כ"א.  חברת 

מילאה  טלי  בבימ"ש,  המשפט.   בתי  הנהלת  במערכת  המניין 

תפקידים במדורים השונים: פקידת עזר , מזכירה במדור פלילי, 

טלי  מונתה    2003 בשנת  תעבורה.   מדור  כמנהלת  ואף  אזרחי 

כגזברית הוצל"פ  וגזברית בימ"ש השלום טבריה עד  שנת 2009, 

גזברי ההוצל"פ  מבתי המשפט. מאז 2009 טלי  מועד הפרדת 

במסגרת  כאשר  והגבייה.  האכיפה  ברשות  כגזברית  משמשת 

חוב,  תשלומי  בגין  כספים  קבלת  על  אחראית  היא  תפקידה,  

ג' בהתאם לסעיף 76  אגרות, ערבונות, קליטת תשלומים מצד 

ומכירות רכב, אישור תשלומים, טיפול בחשבון הבנק הלשכתי 

תחשיבים  הכנת  כספיות:  החלטות  יישום  הארצי,  בחשבון  וכן 

נותנת  טלי  כן,  כמו  וכו'  אגרות  החזרי  בהתאם,  החוב  ועדכון 

מענה ללקוחות הלשכה, בכל הקשור לתיק הכספי, כגון: חיובים 

חישוב  מזונות,  בתיקי  שוטפות  קרנות   , חוב  קרנות   , וזיכויים 

ריביות. בכלל זה, טלי  גם תורמת לגביית חובות וסגירת תיקים 

ברשות בכלל.

מסייעת ובמקביל מתייעצת, תוך שיתוף פעולה מלא עם גזברי 

המחוז בפרט ובארץ בכלל.

בשעת הצורך, בנוסף לתפקידה כקופאית וגזברית, טלי מסייעת 

לעובדי הלשכה במתן שירות לקוחות: הוצאת שוברים, הדפסת 

רשימות תיקים ארציות , הדפסת החלטות, ביטולים ועוד.
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 ,1997 בשנת  משפט  בתי  בהנהלת  עבודתה  את  החלה  כוכי 

במערכת ההוצאה לפועל. 

במסגרת תפקידה עבדה במדורי ההוצאה לפועל השונים וצברה 

ידע מקצועי וניסיון רב.

לתפקודה  רבות  תרמה  במערכת,  עבודתה  שנות  כל  לאורך 

התקין של הלשכה ומילאה את תפקידה במסירות ואחריות רבה.

בשנת 2010 כוכי התמנתה לתפקיד מנהלת מדור פתיחת תיקים 

בלשכת עכו.

הרשות  של  ההכשרות  בכל  משתתפת  תפקידה  במסגרת 

בתחומה, הן המקצועיות והן בתחום השרות.

כמו כן, כוכי משתתפת בפורומים אליהם היא מוזמנת ותורמת 

עבודתה  שנות  לאורך  צברה  אותו  שלה  הרב  והניסיון  מהידע 

הרבות בתחום.

גב' כוכי בן דוד בעלת מוטיבציה גבוהה מאוד בעבודתה, מגלה 

אחריות רבה במילוי תפקידה ומתמידה בכך.

מגלה  כוכי  תיקים,  פתיחת  מדור  כמנהלת  תפקידה  במסגרת 

אישית  דוגמא  מהווה  ובכך  ויוזמה  מעורבות  רבה,  מקצועיות 

לעובדים נוספים.

עבודה  קשרי  איכותי,  מאד  ובאופן  בהתמדה  דוד  בן  כוכי  גב' 

מצוינים עם לקוחות באי הלשכה ומתאמת פעילות של הלשכה 

והדרכה מקצועית בנושא פתיחת תיקים מול גורמים אלו, בכך 

תורמת רבות בשיפור השרות  במדורה.

בנוסף לתפקידה המוגדר, כוכי מסייעת רבות בביצוע משימות 

מבוצעות  אלו  משימות  הלשכה.  של  וחשובות  נוספות 

במקצועיות, אחריות ומסירות רבה.

מקבלת בהערכה רבה את הערכות אותן 

קיבלתי מהממונים. 

ועושה  עבודתי  את  אוהבת  מאוד  אני 

להיות  שליחות.  תחושת  מתוך  אותה 

עבורי  גדולה  גאווה  זו  מצטיינת  עובדת 

בדרך  להמשיך  אותי  מעודדת  ובחירתי 

זאת של הצטיינות .

אמשיך לבצע את עבודתי בדרך הטובה 

ביותר ואעשה כל מאמץ אפשרי בקידום 

סיוע במשימות  כל  וייעול העבודה, אתן 

לתרום  ואמשיך  השונות  הלשכה 

והן  המקצועי  בתחום  הן  בהתמדה 

בשיפור השירות.

כוכבה בן דוד
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מירב כהן

להצלחת  מביאה  העובדים  הצלחת 

כאשר  אישית,  להצלחה  ומכאן  הלשכה 

הנחלת  באמצעות  מגיעה  זאת  הצלחה 

מקצועיות בקרב העובדים ושמיעתם. 

אלא  סיסמא,  רק  אינה  פתוחה"  "דלתי 

מציאות קיימת. 

אני דואגת לסייע לעובדים, הן בפן האישי 

והן בפן המקצועי ומקפידה על יחס אישי 

לכולם: לעובדים, למאבטחים, לעובדות 

ולקהל הפוקד את הלשכה מידי  הניקיון 

יום ביומו.

להעניק  כדי  בו,  שאין  שנאמר: "כל  כפי 

מרוחו לזולתו, כמעט שאינו מוצא כלום 

לעצמו" )אדוארד  להעניק  כדי  בעולמו, 

נויס וסקוט(

מירב מנהלת לשכה בינונית בגודלה, אך חשובה מאוד במחוז. לשמחתי הרבה, 

המקדמת  גבוהות,  תפיסה  יכולות  בעלת  מאוד,  מקצועית  מנהלת  הינה  מירב 

את  ששיפרו  עבודה  והנחיות  נהלים  העבודה, כתיבת  תהליכי  לשיפור  מהלכים 

העבודה בלשכת קריות וביתר הלשכות במחוז. מירב יוזמת ופועלת ללא לאות, 

למען התייעלות ויצירת אחידות בין הלשכות במחוז ובארגון, במסגרת מתן חו"ד 

מהמעלה  חשוב,  בפרויקט  השתתפה  מירב  כן,  כמו  עבודה.   והנחיות  בנהלים 

פרטי  טיוב  נדרש  בהם  הוצל"פ,  תיקי  אלפי  בעשרות  נתונים"  -"טיוב  הראשונה 

ודאגה לעדכן באופן שוטף את כלל  וזוכים באופן שבו הדריכה, פיקחה  חייבים 

מנהלי הלשכות ואותי כמנהלת המחוז בסטטוס התיקים לסוגיהם. כמו כן, סייעה 

מאוד להדרכת הסטודנטים שהשתלבו בלשכות, בסיוע בהעלאת מערכת "כלים 

עליית  בעת  רבות  סייעה  בנוסף,  במערכת.  והשימוש  תפעול  באופן  שלובים", 

"כלים שלובים" לאוויר בעבודת המחוז ואף תמכה בפרויקטים נוספים לקידום 

המחוז. מירב נרתמת תמיד לקבל על עצמה משימות, תוך לקיחת אחריות מלאה 

לביצוע המשימה באופן מושלם, במקסימום מקצועיות ומינימום תקלות.

בחובו  טומן  אשר  תפקיד  לשכה,  כמנהלת  מירב  של  תפקידה  במסגרת 

כגון:  ועד להטמעת חומר מקצועי,  ומלואו", החל מניהול עובדים  "עולם 

מסייעת  מירב  ועוד,  זאת  כל  העובדים.  בקרב  ונהלים  תקנות  חוקים, 

ורשימת  התייחסות  לדוגמא:  המקצועי,  בנושא  המחוז  למנהלת  רבות 

במחוז  מקצועיים  בפורומים  השתתפות  פרסומם,  טרם  לנהלים  הערות  

וכן השתתפות בקבוצות מיקוד, אשר מסקנותיהם מופצות לכלל הלשכות 

בארץ. בנוסף, מירב מטפלת בפרויקטים רבים במחוז, כגון: הקמת פרויקט 

"טיוב נתונים" –  הפעילות תרמה רבות לוויסות עומסי העבודה בלשכות, 

אחד,  במקום  ורוכז  הלשכות  מנהלי  מכתפי  ירד  מאוד,  כבד  נטל  ובכך 

בלשכת קריות. למעלה מכך, יודגש שפרויקט הטיוב שנבנה, מסייע לשפר 

להיות  הרשות,  חזון  עם  אחד  בקנה  העולה  דבר  הגבייה,  את  ניכר  באופן 

גוף מוביל בגבייה. לצורך כך, הוכשרו 10 סטודנטים שביצעו את המשימות 

המקצועיות, תחת פיקוח ומעקב, דבר שהביא לטיובם של עשרות אלפי 

תקים.  ביצוע ימי מבצעי גבייה "שקטים" – זימון חייבים להסדרי חובות עם 

בנקים וקיום דיונים עם החייבים ונציגי הבנקים, דבר שעזר לחייבים רבים 

לסגור את חובם ולחזור למעגל החיים הנורמטיבי. במסגרת מבצעים אלו 

חובם של החייבים ירד באופן משמעותי, לעיתים מעשרות אלפי שקלים 

לכדי אלפים בודדים.  פרויקט שמיטת חובות – נמצא בתחילת דרכו, אותרו 

התיקים העונים לקריטריונים ויצירת קשר עם החייבים ו/או ב"כ הזוכים.

הדרכות עו"ד במחוז במערכת "כלים שלובים" – טרם העלאת המערכת 

מקצועיים  ביקורים  עוה"ד.  בקרב  חיפה  במחוז  ידה  על  הדרכות  בוצעו 

בלשכות במחוז חיפה, כחלק ממענה ניהולי למחסור במנהל לשכה. 
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סנא התחילה את שירותה בשנת 90' במערכת בתי המשפט, בבית 

שימשה   '94 משנת  החל  שופט.  כקלדנית  בנצרת,  השלום  משפט 

אף   2004 ועד   2000 בשנים  מכן,  ולאחר  הפלילי  במדור  כמזכירה 

שימשה כמנהלת המדור הפלילי בבימ"ש. לאחר מכן, בשנים 2004 

ועד 2007 שימשה כמנהלת מדור שירות לקוחות.  כמו כן, במסגרת 

עבודתה במערכת בתי המשפט, סנא השתתפה בשני קורסים בכירים 

של עתודה ניהולית, שימשה כיו"ר פורום פלילי במחוז הצפון ובפורום 

הארצי וכמדריכה בתחום הפלילי. בשנת 2007 מונתה סנא למנהלת 

לשכת הוצל"פ נצרת ולסגנית מנהלת המחוז. בדצמבר 2011 אוחדו 

לשכות הוצל"פ נצרת ועפולה ומאז היא משמשת כמנהלת הלשכה 

במסגרת  המחוז.  מנהלת  כסגנית  לתפקידה  בנוסף  המאוחדת, 

עבודה  בלשכה,  התקין  המנהל  סדר  על  אחראית  סנא  תפקידה, 

ללקוחות  הן  השירות,  שיפור  על  מתמדת  שקידה  לנהלים,  בהתאם 

תכניות  קידום  מקצועית,  העובדים  קידום  חוץ,  ללקוחות  והן  פנים 

שיווק  הרשות,  ערכי  והטמעת  קידום  ביעדים,  ועמידה  העבודה 

מערכת זימון תורים, האזור האישי והגשה מרחוק וקיום קשר עבודה 

עם לקוחות אסטרטגיים, לשיפור השירות ותהליכי העבודה.

מצוינות  ערכי  לעובדים  המנחילה  וממושמעת,  איכותית  מנהלת 

ודאגה  הואיל  מאוד,  מערכתית  היא  כי  השנה,  הוכיחה  ומקצועיות. 

אשר  אחרת,  לשכה  גזברית  של  מקומה  ימלא את  לשכתה  שגזבר 

נעדרה עם עליית כלים שלובים לאוויר, מפאת חל"ד.  כמו כן, למרות 

בכירות  מנהלות  של  אף  לעיתים  בלשכתה,  וההיעדרויות  הקשיים 

בלשכה, סנא הוכיחה אחריות ולויאליות כלפי הארגון וצרכיו, על פני 

טובתה האישית המצומצמת כמנהלת לשכה.

לנסות לשפר  פועלת באופן מתמיד,  סנא, כמנהלת לשכה מובילה, 

ולייעל את תהליכי העבודה, לפעול לשיפור השירות בלשכתה, כמו 

גם שיפור השירות ברמת המחוז והארגון וזאת ע"י עמידה בציפיות 

בנוסף  והארצית(.   )המחוזית  העבודה  בתוכניות  שנקבעו  וביעדים 

לכך, סנא משתדלת, ככל הניתן, להירתם למשימות שמעבר להגדרת 

הן   - אותם  ללוות  ומנהליה,  עובדיה  את  ולקדם  להעצים  תפקידה, 

סנא  הצורך.  במידת  האישית,  ברמה  וגם  שירותית  הן  מקצועית, 

הולם,  מענה  מתן  העובדים,  בקרב  הרשות  ערכי  להטמעת  פועלת 

מקצועי ומהיר לפניות העובדים / הלקוחות, מקיימת מדיניות "דלת 

פתוחה" ופועלת רבות ליצירת אווירה נעימה ומשפחתית בלשכתה, 

המורל  ולהעלאת  לשכתה  לגיבוש  רבות  תורם  בהחלט  אשר  דבר 

ושביעות רצון העובדים בצורה ניכרת ביותר. 

להוות  לי  חשוב  כמנהלת,  בתפקידי 

לעובדיי  לחיקוי  ומודל  אישית  דוגמא 

ביטוי  לידי  בא  הדבר  כאשר  ומנהליי, 

האישית,  ברמה  היומיומית,  בהתנהלותי 

בעבודה  גבוהה  נוכחות  על  הקפדה  ע"י 

וערכים  בסטנדרטים  עמידה  ועל 

יושר,  השקעה,  כגון:  לטעמי,  חשובים 

מחויבות  הפגנת  גבוה,  עבודה  מוסר 

הפגנת  טובים,  אנוש  יחסי  קיום  אישית, 

כמו  לארגון.  ולויאליות  אחריות  רצינות, 

תפקידי,  מתוקף  כי  אני,  מאמינה  כן, 

עלי להנהיג, להכווין ולהדריך את עובדיי 

ומנהליי,  לשאוף תמיד להיות ברמה של 

עובד מצטיין, המזדהה עם מטרות ויעדי 

בדיוק  ושייכות,  גאווה  ומרגיש  הארגון 

חשוב  פחות  לא  מרגישה.   שאני  כפי 

טובה  אווירה  ליצור  אני  משתדלת  מכך, 

בעבודה, הגורמת לעובדים להגיע בכייף 

לעבודה ולהצליח כמה שיותר במשימות 

לתרום  לרצות  ואף  תפקידם  שבהגדרת 

מעבר לכך.  

סנא בראנסי
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אירית בוזגלו

לתת שירות איכותי ויעיל ותמיד בחיוך.

המוטיבציה והרצון מניעים אותי קדימה 

ומביאים לסיפוק גדול עבורי.

במדור  העובדים  את  ומניעה  מובילה 

למצוינות ותמיד באהבה .

אירית בוזגלו משמשת כמנהלת מדור זוכים בצורה  ראויה לשבח , 

במסירות וחריצות.

מול  מורכבות  בבעיות  ומטפלת  עומסים  עם  מתמודדת  אירית 

קהל הזוכים ועורכי הדין.

אירית מנהלת את המדור בתכליתיות וביעילות ובאנושיות רבה.

מגלה יכולת תכנון תיאום וארגון המסייעים לה כמנהלת בעבודת  

צפויות  בלתי  ובנסיבות  לחץ  במצבי  ביעילות  פועלת  המדור 

ובעלת נתינה  לעבודה גם בשעות בלתי מקובלות.

רבה  באהבה  הכל  ועושה  יוזמת   , משימה  לכל  נכונות  מגלה 

וברצון גדול.

אירית בוזגלו התחילה את דרכה במערכת בתי המשפט בשנת 

1987 כמזכירת בימ"ש  בלשכת הוצל"פ ירושלים.

במהלך שנות עבודתה עברה בין מדורי הלשכה ורכשה ידע רב 

זוכים   , יישום   , והנושאים כולל המדור המבצעי  בכל התחומים 

זוכים.  מדור  מנהלת  לתפקיד  מונתה    2010 בשנת  וחייבים. 

במסגרת תפקידה  מטפלת בקהל עורכי הדין והזוכים הפרטיים ,עובדת 

באופן שוטף מול הרשמים  , מטפלת בבעיות מורכבות . 

וכו'. ג'  צדדי   , המשטרה  כמו  חוץ  גורמי  עם  קשרים  מקיימת 

דואגת  להרחיב ידיעותיהם של העובדים במדור.
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המשפט  בתי  במערכת  דרכה  את  התחילה  ביטון  טבול  אהובה 

השלום  המשפט  בבית  בימ"ש  מזכיר  בתפקיד   2001 בשנת 

בקריית גת. 

ונוער,  פלילי  תיקים  פתיחות  במדורי  עבדה  השנים  במהלך 

אזרחי ותעבורה. במהלך שנת 2009 עם הפרדת ההוצאה לפועל 

וזכתה  והגבייה  האכיפה  לרשות  עברה  המשפט  בתי  ממערכת 

במכרז של מנהלת לשכת ההוצאה לפועל בקריית גת. 

לפועל  ההוצאה  לשכת  של  פעילותה  צומצמה   2011 בשנת 

לפועל  ההוצאה  ללשכת  הועברה  פעילותה  ורב  גת  בקריית 

באשקלון ומשכך אהובה קודמה לשמש כסגנית מוציאה לפועל 

באשקלון  לפועל  ההוצאה  בלשכת  לקוחות  שירות  ומנהלת 

ומבצעת תפקידה מזה כ- 4 שנים בצורה משביעת רצון. 

לקוחות  שירות  מדור  כמנהלת  משמשת  ביטון  טבול  אהובה 

בלשכת ההוצאה לפועל באשקלון . 

מדור שירות הלקוחות מונה את מחלקת פתיחת תיקים, הגשת 

בקשות חייבים והגשת בקשות זוכים. 

בלשכה,   מהמדורים  אחד  בכל  העבודה  לסדרי  פועלת  אהובה 

ובכלל  השונים   במדורים  הקהל  קבלת  בזמני  המשמרת  ניהול 

זה ויסות עומסים בין עובדות המדור, קיום תדריכי בוקר וישיבות 

צוות.  אהובה בעלת כושר ביטוי גבוה ויחסי אנוש מצוינים, מגלה 

רגישות ואנושיות לכלל הפונים. 

עבודה  קשרי  יוצרת  בלשכה  ומשלבת  מערכתית  ראייה  מגלה 

עניינים עם באי הלשכה, עובדות הלשכה , מגלה תודעת שירות 

ומצבים  שונים  אנשים  עם  התמודדות  ויכולת  מאוד  גבוהה 

מורכבים.  כמנהלת שירות לקוחות נותנת שירות מקצה עד קצה 

באחריות ובמסירות מול כל הגורמים עד לסיום  המקרה.

מאמינה   , לציבור  בשירות  מאמינה  אני 

השירות  של  ותדמיתו  פניו  בשיפור 

הציבורי , ומאמינה שהדרך לעשות זאת 

המתנות  הפונים  מקהל  לחסוך  היא 

ליצור  שיש  חושבת  אני  ובירוקרטיה.  

ברמה  שירות  המבקרים  קהל  אצל 

אחרת, מסבירת פנים ואדיבה.

התפקיד שלנו הוא להסביר לו שהשירות 

הציבורי הוא לצידו ולא נגדו.  

מהציבור  שכר  כמקבלי  שאנחנו 

הולמת  תמורה  לו  לתת  משתדלים 

וראויה עבור כספו. 

אהובה טבול ביטון
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יצחק איטח

לי  שהנחילה  גישה  מתוך  עובד  אני 

ביטוי   זהו  ונשמע".  "נעשה   - הרשות 

שהוביל ויוביל אותי בארגון שלנו, רשות 

מטלה  כל  מבצע  והגבייה,  האכיפה 

שמוטלת עלי "ללא שמע".

וצוות  הממונים  של  נכונה  הדרכה  עם 

העובדים ממחלקת הרכש שנותן לי את 

לעמוד  משתדל  אני  הדרושים,  הכלים 

במשימות ולבצען.

אני גאה לעבוד ברשות האכיפה והגבייה 

את  להעריך  שיודעים  הממונים  ואשרי 

עובדיה הנאמנים והמשקיעים.

במידה  עבודתו  את  מבצע  תפקידים  מספר  שבאחריותו  יצחק 

ראויה לשבח, ובאכפתיות יוצאת דופן.

זאת  ומבצע  לעבודה,  מחויבות  תחושת  מתוך  פועל  יצחק 

בשקדנות רבה.

במסירות  ומטפל  הנדרשים  הזמנים  בלוחות  עומד  חרוץ,  עובד 

וביסודיות במשימות המוטלות עליו.

כלל  בביצוע  עדיפויות  וסדרי  ארגון  תכנון,  יכולת  מגלה  הוא 

או  נוספות  מטלות  נדרש  הוא  כאשר  לבצע  מוכן  משימותיו. 

מטלות ייחודיות.

מגלה יחס אדיב ונותן שרות מתאים ויעיל לפונים אליו.

 1976 בשנת  משפט  בתי  במערכת  עבודתו  את  התחיל  יצחק 

בתפקיד  זכייה  לאחר  השונים.  למדורים  סיוע  ונתן  עזר  כפקיד 

מזכיר בימ"ש, יצחק הועבר להוצאה לפועל.

במסגרת תפקידו נתן שירות לקהל ועסק בתחומים נוספים כגון 

ומעצרים. עם הפעלת מערכת מחשוב  גזברות, פתיחת תיקים 

חדשה בשנת 1993 יצחק מונה כנאמן מחשוב. 

מבתי  לפועל  ההוצאה  לשכות  הפרדת  לאחר   2009 בשנת 

רכז בכיר  הינו  והיום  יצחק מחדש  המשפט, הוגדר תפקידו של 

במדור מבצעים, ואחראי על תחומים נוספים. במסגרת תפקידו 

והפצתם,  מיונם  הלשכה  של  ההדפסות  כלל  על  אחראי  הוא 

ובמסגרת  הלשכה  של  הציוד  הזמנת  ועל  המחסן  על  אחראי 

תפקידו הוא מקיים קשרי עבודה מול ספקים. 

יצחק מנהל את משימות המלאי מול המרכבה, ומבצע הזמנות 

וללשכות  הלשכה  לעובדי  אותם  ומספק  וטפסים  משרדי  ציוד 

המחוז על פי דרישה. בנוסף הוא אחראי על ביול דואר יוצא של 

הלשכה והעברתו לשליח דואר ישראל.
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בבית   2008 בנשת  הציבורי  בשירות  עבודתה  החלה  אילנית 

משפט השלום בדימונה .

בשנת 2002 עברה למדור הוצל"פ ובשנת 2009 קיבלה את ניהול 

הלשכה לידיה עם הפרדתה מבתי המשפט.

בעצם  מבצעת  הלשכה  ומנהלת  קטנה  לשכה  דימונה  לשכת 

את כל העבודה החל מקבלת קהל חייבים זוכים כלה בפתיחת 

תיקים ועבודת הגזברות. אילנית עובדת מקצועית המכירה את 

כל תחומי העיסוק של הרשות .

יתרה  בהצטיינות  דימונה  לשכת  את  מנהלת  פרטוש  אילנית 

וברמת שרות ומוסר עבודה גבוה במיוחד.

אחראית   – קטנה  ללשכה  שנחשבת  הלשכה  ניהול  במסגרת 

יישום ואת כל  אילנית על הרבה תחומים: גזברות, קבלת קהל, 

רבה  במקצועיות  פיגורים,  באפס  לשלב  מצליחה  התחומים 

ובאהבה רבה לארגון. 

אילנית פועלת מתוך תחושת שליחות ומסייעת הן לזוכים לגבות 

את חובם והן לחייבים לשלם אותו ולצאת ממעגל החובות.

בפניה  הניצבות  המשימות  ולכל  דימונה  לשכת  לניהול  מעבר 

ועושה  בדרום  לשכות  לעוד  לסייע  אילנית  מצליחה  זו,  בלשכה 

אחרות  ללשכות  לנסוע  נכונה  תמיד  ומיוזמתה,  רב  ברצון  זאת 

לעבוד כאשר מתעוררת בעיה של חוסר כ"א.

מצוינות עבורי היא קודם כל לתת שירות 

מתוך מקצועיות  ויעילות והכל עם חיוך 

על הפנים.

אוזן  עזרה,  ומתן  שסיוע  מאמינה  אני 

סביבת  את  מעודדת   , ורגישות  קשבת 

העבודה למצוינות , איכות ונתינה הדדית.

מעגל  יוצרת  אלה  ערכים  ע"פ  עבודה 

מצוינות שהולך ומתרחב.

אילנית פרטוש
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אסנת אלבז

היכולת  לי  יש    - תאמין"  ומצאת  "יגעת 

ולקדם  הזדמנויות  לזהות  ליזום,  לפעול, 

רעיונות באופן עצמאי. 

לסיימן  ודואגת  משימות  מקבלת  אני 

לתור  היא  הצלחה  מבחינתי  בהצלחה, 

העבודה,  שיטות  ייעול  אחר  בעקביות 

המשימות  את  לבצע  פשוט  אפשר 

אני  לשם   – למצוינות  לשאוף  ואפשר 

מאוד,  עבודתי  את  אוהבת  אני  שואפת. 

להיות  בחלקי  שנפלה  הזכות  על  ומודה 

עובדת מצטיינת.

אסנת מבצעת את עבודתה בצורה ראויה לשבח. עובדת חרוצה, 

מסורה, שמגלה אכפתיות יוצאת דופן. 

ארגון  תכנון,  יכולת  ואף  המטלות  בביצוע  עצמאיות  מגלה  היא 

וסדרי עדיפויות נכונים.

אסנת בעלת יוזמה, תמיד נכונה לסייע לאחרים, עם מוטיבציה 

אחריותה.  תחת  נמצאים  שלא  חדשים  תחומים  ללמוד  ורצון 

לקהל  שרות  ובמתן  חוץ  ולקוחות  פנים  לקוחות  מול  בעבודתה 

הרחב, היא  מגלה יחס אדיב ומסביר פנים.

ומתחושת  הארגון  מטרות  עם  הזדהות  מתוך  פועלת  אסנת 

מחויבות לעבודה.

אסנת התקבלה לרשות האכיפה והגבייה בשנת 2012 כקלדנית 

מול  עבודה  סידור  את  מכינה  היא  תפקידה  במסגרת  רשמים. 

ארבעה רשמים, בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע מכינה את 

האולמות לדיונים ונמצאת בקשרי עבודה מול המשטרה להבאת 

מאסרים לרשמים. 

ומעדכנת  דיונים  קיום  לגבי  החלטות  בודקת  אסנת  יום  בכל 

בהתאם את גורמי האבטחה ואת המדורים בדבר הדיונים ומינויו 

של רשם תורן. עבודתה כקלדנית היא עבודה דיסקרטית ובעיקר 

להיות לעזר ויד ימינו של הרשם. 

אסנת מבצעת מטלות נוספות בין הדיונים ואף מקבלת קהל. 

עבודתה כוללת עבודת Back office במדור זוכים ומתן שירותי 

הכוונה לקהל בעמדת המודיעין.
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התחלת עבודה במאי 2011, למידה של הנהלים, תפעול המערכת 

השתתפות  וכד.  יישום  גזברות,  השונות,  המחלקות  באמצעות 

בהשתלמויות שונות במהלך השנים למעשה בכל המחלקות.

נטלי מנהלת את לשכת אילת מה כ – 4 שנים כמעט. 

גבוהה  שרות  תודעת  בעלת  רבה,  במקצועיות  זאת  עושה  היא 

ובעלת הספק מיוחד המאפשר לה לבצע תפקידים רבים בלשכה 

באופן  לסייע  ובנוסף  מזונות  מסלול  תחום  יישום,  גזברות,  כגון 

קבוע ללשכת אשדוד כך שלא יהיו לה פיגורים.

כאחראית על לשכה שרחוקה גאוגרפית מלשכות אחרות בארץ 

נותנים  ועובדי לשכת אילת,  ועל מנת לא לטרטר לקוחות, נטלי 

לשכות  עם  קבוע  קשר  קיום  תוך  הלשכה  באי  לכל  מלא  שרות 

אחרות. כמו כן, נטלי היא אשת הקשר שליחידת המעברים של 

הרשות, למעבר הגבול באלת.

כל  בצורה  ולמדה  הפרטי  מהמגזר  הציבורי  לשרות  הגיעה  נטלי 

שזה   – ושירותית  מקצועית  להיות  קצרה  ובתקופה  מהירה  כך 

לכשעצמו ראוי להערכה רבה.

הדברים שמנחים אותי בעבודה הם:

בקיאות  גבוהה,  ברמה  השירות  איכות 

וכשעושים,  אישית  דוגמא  ומקצועיות, 

עושים באהבה.

נטלי זיינברג
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התחילה את דרכה בשרות המדינה בשנת 1978 כמזכיר בימ"ש 

בלשכת הוצל"פ ירושלים.

בלשכה  השונים  המדורים  בין  לעבוד  עברה  השנים  במהלך 

ורכשתי ידע בכל תחומי העיסוק של ההוצל"פ.

הלשכה  מנהלת  סגנית  לתפקיד  מונתה   1995 בשנת 

וסייעהלמנהל הלשכה בניהול השוטף ובנושאים המינהלתיים.

בשנת 2008 מעבר לתפקידי כסגנית מילאה את מקום מנהלת 

הלשכה במשך שנתיים.

בשנת 2010  מונתה באופן רשמי לתפקיד מנהלת לשכת הוצל"פ 

ירושלים, זהו תפקידה הנוכחי.

הלשכה  שהיא  ירושלים  לשכת  את  מנהלת  חכימיאן  גילה 

השלישית בגודלה בארץ.

כ – 1000 אנשים לקבל  יום  מדובר בלשכה שמגיעים אליה כל 

להיות  הלשכה  את  להוביל  רמה  ביד  מצליחה  גילה  שירות. 

מקצועית, שירותית, ולהשיג תוך כדי כך את היעדים המרכזיים 

של הרשות: העמקת הגבייה ושיפור השירות.

של  פיילוט  לשכת  מהווה  מקרים  בהרבה  ירושלים  לשכת 

פרויקטים ברשות ולא בכדי – הפיילוט מנוהל ע"י גילה ובהובלתה 

הצלחתו  ולאחר  ירושלים  לשכת  של  המקצועיים  העובדים  עם 

מיושם בכל הארץ. 

את כל זאת עושה גילה בנועם הליכות ומתוך תחושת שליחות 

בצורה  הציבור  את  לשרת  בעיקר  היא  שלה  שהמטרה  אמתית 

הטובה והאיכותית ביותר.

גילה בעלת מוסר עבודה גבוה מאוד, לויאלית לארגון ופועלת כל 

הזמן לקידומו.

היתירה  הנשמה  את  נותנת  כשאת 

ומשלבת אותה בעבודה היומיומית, כשאת 

רואה אזרח במצוקה שקיבל שרות ומחייך 

לעובדים  לחיקוי  מודל  מהווה  וכשאת 

יותר  הרבה  בחזרה  מקבלת  את   , שלך 

אדיר.  הוא  והסיפוק  ולעצמך  שלך  לנפש 

להזדמנות  קושי  כל  ולהפוך  ללמוד  יש 

/מנהלת  עובדת  את  אם  כי  תחזור,  שלא 

שנותנת מעבר לנדרש יום יום במלוא הכוח 

חלק  לך  יש   , לזולת  והקשבה  וברגישות 

לארגון  שלך  הארגון  את  בלהפוך  חשוב 

 , יותר  טוב  לעולם  העולם  ואת  יותר  טוב 

מתחשב יותר ושירותי.

אני נהנית מהנתינה שלי ומהעשייה שלי כל 

יום יותר מהיום הקודם ועושה את זה מכל 

הלב והנשמה ומודה על ההערכה וההוקרה 

אינני עושה  שאני מקבלת על אף שלרגע 

כל זאת כדי לקבל משהו בתמורה.

גילה חכימיאן
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 1993 בשנת  המדינה  בשירות  לעבוד  התחילה  נתן  אילנית 

בנציבות שירות המדינה.

בשנת 1997 התחילה עבודתה בהנהלת בתי המשפט במשאבי 

אנוש. בשנת 1998 התחילה עבודתה בלשכת הוצל"פ ירושלים 

במדור מבצעים.

במהלך השנים סייעה במדורים השונים.

במסגרת עבודתהבמדור המבצעי מטפלת בצווי עיקול  ברישום 

ובהוצאת מעוקלים  ועובדת מול בעלי התפקיד ועורכי הדין.

אחראית על הקלדת והדפסת כל החומר השוטף במדור ומטפלת 

בהחלטות  הרשמים הנוגעות לתחום המבצעי.

אילנית נתן ראויה לשבח והצטיינות על נתינתה ומסירותה היא 

עובדת אדיבה ,  בעלת יכולת לעבוד בצוות ומגלה נכונות לביצוע 

מטלות  נוספות כאשר נדרשת.

נעימה  אווירה  משרה  גבוהה,  מוטיבציה  בעלת  חרוצה  עובדת 

סביבה ותורמת רבות  לגיבוש העובדים בלשכה.

משימותיה  את  המבצעת  רב  הספק  בעלת   , אכפתית  עובדת 

בצורה ראויה לשבח.

ליצירת  רבות  ועושה  היחידה  של  רווחה  כנאמנת  גם  משמשת 

אוירה טובה נעימה.

לגרום לאחר לחייך במתן שירות ולראות 

אותו מאושר.

מה  כל  ולתת  לעבודה  בשמחה  לבוא 

שאפשר כי הנתינה גורמת להמון סיפוק 

לנו  פחות  ולא  למקבל  טובה  והרגשה 

נותני השירות.

אילנית נתן
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סימה רפאל

להגיע למקום העבודה ברצון ובחיוך של 

בוקר , לאהוב את התפקיד  והרצון לסייע 

כשצריך והיכך שצריך.

טוב  רצון  עם  ובדיוק  במיומנות  לעבוד 

לצרכי  קשובה  להיות  ומוטיבציה. 

ולראות  ליזום מהלכים לשיפור  העבודה 

בראייה מערכתית.

נעימה   . וחרוצה  מסורה   , לשבח  ראויה  עובדת  רפאל  סימה 

ומשרה אווירה טובה בסביבתה.

במידת  נוספות  מטלות  לבצע  נכונות  מגלה   , רב  הספק  בעלת 

המשימות  את  וביעילות  בשלמות  ממלאת  סימה  הצורך. 

המוטלות עליה.

מגלה ידע מקצועי בתחומי אחריותה ובעלת "ראש גדול " פועלת 

תודעת  ומגלה  צפויות  בלתי  ובנסיבות  לחץ  במצבי  ביעילות 

שרות גבוהה. בעלת נתינה ונכונה תמיד לעבוד גם בשעות בלתי 

מקובלות ותמיד בחיוך ובשמחה.

סימה רפאל התחילה את עבודתה בשירות המדינה בשנת 1999 

בתפקיד מזכיר בימ"ש בהוצל"פ ירושלים.

במהלך השנים עברה  בין המדורים השונים ורכשה ידע רב ברוב 

התחומים בהוצל"פ.

למחשב  נתונים  והזנת  להקלדה  אחראית  עבודתה   במסגרת 

ומתמודדת  עם כמויות רבות ועומס רב.

בהקלדת  ומטפלת  בהוצל"פ  העיסוק  תחומי  רוב  את  מכירה 

שוטף  באופן  הגזברות  לעבודת  מסייעת  שוטף.  חומר  וסריקת 

מיחשוב  במערכות  טכנולוגי  ידע  בעלת  המחאות.  בהקלדת 

העוזרת לה  בעבודתה מאוד.
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התחלתי לעבוד בשירות המדינה בשנת 1993,  במסגרת עבודתי 

התחלתי   – השונים  במדורים  עבדתי  לפועל  ההוצאה  בלשכת 

במדור כללי – קבלת קהל, לאחר מכן עברתי למדור מבצעי, כמו 

כן זמן קצר עבדתי במדור איחוד תיקים, כיום כ – 10 שנים אני 

במדור מזונות.

יכולת לעבוד  ונעימה מאוד, בעלת  יפית עובדת חרוצה, אדיבה 

בצוות ומגלה נכונות לבצע מטלות נוספות כאשר נדרשת לכך.

ותורמת  סביבה  נעימה  אוירה  משרה  גבוהה,  מוטיבציה  בעלת 

רבות בעלת מוסר עבודה גבוה.

אני שמחה להיות חלק מארגון שמטרתו 

על  ומודה  לאזרח  מיטבי  שירות  מתן 

והסיוע,  הנתינה  יכולת  את  בי  שיש  כך 

ואהבה  רצון  מתוך  זאת  אני  עושה 

על  מעידה  זו  בחירה  עבודתי.  למקום 

הערכה  שישנה  ומוכיחה  ביכולתי  הכרה 

לעשייה ולהשקעה.

יפית סונגו
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סימה כהן

להגיע  העבודה,  מקום  את  לאהוב 

בשמחה בבוקר לעבודה.

ולקבל  ובמוטיבציה גבוהה  לעבוד ברצון 

סיפוק רב ממקום העבודה.

סימה כהן עובדת ראויה לשבח , מסורה וחרוצה ,עובדת אחראית 

במהירות  משימותיה  את  ומבצעת  מטרה  חדורת  ואכפתית 

ובאופן מלא.

בעלת הספק רב ומסייעת למדורים האחרים.

נעימה  אווירה  ומשרה  ממושמעת  הליכות  נעימת  כהן  סימה 

הממוחשבות  במערכות  שימוש  לעשות  מיטיבה  בסביבתה. 

תמיד  ונכונה  עליה  המוטלות  המשימות  במילוי  אחריות  מגלה 

לסייע ותמיד ברצון רב ובחיוך ובעלת תודעת שרות גבוהה.

סימה כהן התחילתה את עבודתה בשירות המדינה בשנת 1997 

כמזכיר בימ"ש בהוצל"פ ירושלים כקלדנית .

רב  ידע  ורכשה  השונים  המדורים  בכל  עברה  השנים  במהלך 

ברוב התחומים בהוצל"פ ומסייעת בכל משימות הלשכה ובכל 

נתונים  והזנת  להקלדה  אחראית  עבודתה  במסגרת  המדורים. 

למחשב. מקלידה חומר שוטף גזברותי ובתחום הכספי.

בעלת ידע טכנולוגי במערכות מיחשוב
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רחל שרון התחילה את דרכה במערכת בתי המשפט בשנת 1990 

כמזכיר בימ"ש בבית המשפט השלום באשקלון. 

במהלך שנות עבודתה עבדה במדור תעבורה ולאחר מכן בלשכת 

מערכת  הפרדת  עם   2009 בשנת  באשקלון.  לפועל  ההוצאה 

ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט עברה לרשות האכיפה 

של  במכרז  זכתה   2011 בשנת  וגבייה.  אכיפה  כרכזת  והגבייה 

מנהלת מדור פתיחת תיקים ומבצעי , תפקיד אותו מבצעת מזה 

כ- 4 שנים בצורה משביעת רצון. 

רחל משמשת כמנהלת מדור פתיחת תיקים והליכים מבצעיים 

מזה כ- 4 שנים. 

רחל מגלה ידע מקצועי בתחומי אחריותה ומטפלת במיומנויות 

זמנים.  בלוחות  עמידה  תוך  שבאחריותה  בנושאים  וביסודיות 

חוששת  לא  ולמטלות,  לשעות  מקובעת  ולא  ראש"  "מגדילה 

להשקיע מזמנה ומרצה לטובת התפקיד. 

פנים  ללקוחות  פנים  מסביר  שירות  נותנת  תפקידה  במסגרת 

ניהול  תיקים,  פתיחות  בנושא  לפועל  ההוצאה  לשכת  של  וחוץ 

הפעילות השוטפת בתיק )גביית אגרה, טיפול בבקשות לביצוע 

מזונות, שטרות, משכון,  דין כספיים, לתשלום  מורכבים, פסקי 

משכנתא, ותובענות בכפוף לנהלים ולכללים(. את כל זה מבצעת 

ומגלה  חיובית  עבודה  אווירת  יוצרת   , ובמקצועיות  באדיבות 

תודעת שירות גבוהה. מקיימת קשר רציף עם המערך המנהלי 

הוצאות  אישור  מעוקלים,  הוצאות   / עיקולים  חלוקת  לרבות 

לבעלי תפקיד ולפקידי הביצוע ובכלל טיפול בכל דוחות הביצוע 

וההליכים המבצעיים בלשכה. 

תהליכי  ומשפרת  יוזמת  אחריותה,  שבתחום  נושאים  מקדמת 

עבודה ואף מגישה על כך הצעות ייעול שהתקבלו.

לבוא תמיד לעבודה עם מוטיבציה ורצון 

להשקיע. לא לחשוש להעז לנסות לקדם 

"גדולים  שנראים  בתחומים  ולהשתפר 

הדורש  תפקוד  בכל  לסיכום-  עלינו". 

התפקיד,  להגדרות  מעבר  השקעה 

הסיפוק הוא עצום ומניע קדימה. הפירות 

שאנו "קוצרים" באים לידי ביטוי בעבודה 

המתנהלת בצורה יסודית ומקצועית.

רחל שרון
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אופיר ברק

בעתיד  ממשיך  עצמי  את  רואה  אני 

ברשות  המוביל  הניהולי  מהצוות  כחלק 

וחושב שתמיד יש מקום ליוזמות חדשות 

ונושאים לשיפור. 

ומודרנית  יצירת סביבת עבודה חדשנית 

ולהוביל  הדרך  את  להתוות  תעזור 

לשינויים גדולים ברשות.

בשנה האחרונה, אופיר דאג, קידם והוביל מספר נושאים תחת 

המרכזי  הנושא  לה.  ומחוצה  והגבלות  קליטה  במדור  אחריותו 

לגביית  במרכז  הדואר  תחום  של  "דגיטליזציה"  ה  הינו  ראשון 

  . שביב(  גיא  מר  המדור  מנהל  עימי-  בשיתוף  )שבוצע  קנסות 

הנושא המרכזי השני הוספת המאגר דן אנד ברטסטריט )בוצע 

הינו  השלישי  הנושא   . שביב(  גיא  המדור  מנהל  עימי-  בשיתוף 

הצעות הייעול – לאורך השנים אופיר דואג ומגיש הצעות ייעול 

לנושא  רבה  ודאגה  למערכת   לויאליות  תוך  שונים  בנושאים 

המחשוב והקלה על העובדים והחייבים. 

סגן  בדרגת  נמצא  וכיום  קנסות  לגביית  במרכז  שנים  כ10  עובד  אופיר 

מרכז בכיר. הוא משמש כסגנו של מנהל מדור קליטה והגבלות. במהלך 

השנים בנוסף לעבודה השוטפת במדור, אופיר לקח על עצמו  מספר 

לתפקיד. ומסירות  אחריות  יוזמה,  גילוי  תוך  במרכז  נוספים  תפקידים 

גורמי חוץ בנושאים שונים במרכז  אופיר מהווה את איש הקשר למול 

)כגון גוף הסריקה, דיוור, מאגר המידע דן אנד ברדסטריט, ונושא המחזור(

אופיר משמש כאחראי הציוד של המרכז ועובד מול גורמי הרכש במטה. 

עבודה זו כוללת את ניהול תקציב המרכז בנושא ההזמנות הרבעוניות 

וכן הנפקת ציוד דו חודשי לעובדי המרכז. משמש כאחראי על הנפקת 

בשיתוף  במרכז.  האמרכלות  משרד  עם  בשיתוף  החכמים  הכרטיסים 

תוך  במרכז  נכסים  כינוס  נושא  את  מרכז  אופיר  המשפטית  המחלקה 

לראות  ניתן  יהיה  זו  מפעילות  תוצאות  זה.  חדש  נושא  לקידום  דאגה 

השנה כאשר עשרה תיקים הועברו לעורכי דין להמשך טיפול וכינוס.

משמש כנציג המרכז בוועדות שונות – וועדה ממשלה ירוקה של הרשות, 

קבוצות מיקוד שונות ) הערכות עובדים, מערכת מחשוב חדשה וכו(.
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יוסי היה עובד במדור חקירות במרכז לגביית קנסות משך שנים 

לגביית  המרכז  חיובי  אודות  ומידע  חומר  אסף  במהלכן  רבות. 

קנסות בעקבות שיחה עם מנהל המרכז הביע יוסי רצון לתרום 

יותר ולקחת על עצמו מטלות נוספות. 

כשהתאפשר הדבר עבר יוסי לעבודה מול מנהל המרכז ישירות, 

פעולות  אחר  ועקב  נתונים  טיוב  של  מסובכים  פרויקטים  ריכז 

גבייה בתיקים אחרים.

המרכז  עובדי  שעושים  מהמאמץ  חשוב  חלק  הוא  יוסי  היום 

הוא  עליהם  הפרויקטים  הגבייה.  והגדלת  האכיפה  להגברת 

אחראי חוצי ארגון ורבי חשיבות.

מ"איזור  לצאת  שעליו  הבין  הוא  בתפקידו.  השינוי  את  יזם  יוסי 

לתרום  באפשרותו  וכי  רבות,  שנים  היה  שבו  המוכר"  הנוחות 

לעבודת המרכז בתחומים חדשים.

הוא הביע יכולת למידה אישית, יכולת ניהול פרויקטים מסובכים 

תוך הפעלת שיקול דעת והתעמקות בנתונים.

יוסי הצליח להפוך לאחד העובדים המוערכים ביותר והתורמים 

רבות להצלחת המרכז לגביית קנסות.

דעת  חוות  את  רבה  בהערכה  "מקבל 

המנהל ומודה על האמון שנתן  בבחירתי 

למצטיין. מתחייב לפעול על מנת לשפר 

את כל המדדים הטעוני שיפור."

יוסי אוחנה
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תמר עוזרי

משמעון  קיבל  סוכו  איש  אנטיגנוס 

הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים 

המשמשין את הרב, על מנת לקבל פרס, 

הרב,  את  המשמשין  כעבדים  הוו  אלא 

מורא  ויהי  פרס;  לקבל  מנת  על  שלא 

שמים עליכם" 

)פרקי אבות, א,ג(.

עבודתי  גדולה  לבצע  בזכות  התברכתי 

אני  אליו  לארגון  אהבה  אהבה,  מתוך 

שלי  העיסוק  לתחומי  ואהבה  משתייכת 

ולגודל האחריות המוטלת עליי. 

לשמה,  עבודתי  לבצע  משתדלת  אני 

בערך  ואמונה  שליחות  תחושת  מתוך 

והסיפוק  העשייה  פירות  שבעבודתי. 

הגדול הם שכרי.

תמר נבחרה כמצטיינת בשל נכונותה להשתתף בעיצוב המבנה 

על  לקחת  היסוס,  כל  ללא  נרתמה,  תמר  המרכז.  של  החדש 

של  אפיון  ביניהם  רבים,  חדשים  תהליכים  של  הובלה  עצמה 

ובנוסף היא מלווה תהליכים  מערכת המחשב החדשה במרכז, 

אחרים כאינטגרטורית.

לתמוך  טוב,  עצה  להשיא  להדריך,  לסייע,  נכונה  תמיד  תמר 

ולפרגן לעובדים ומנהלים אחרים בארגון.

חלק נכבד מהצלחת השינויים הרבים במרכז יכול לצאת לפועל 

ידי  על  שנעשתה  והמקצועית  הקפדנית  ההכנה  עבודת  בשל 

תמר ברוב-כישרון.

תמר מנהלת את מדור תנועה ופלילי במרכז 8 שנים . זהו המדור 

הגדול ביותר במרכז לגביית קנסות והוא אחראי על גביית כ 130 

מיליון שקל בשנה. תחת ניהולה של תמר היו בעבר כ 30 עובדים 

והיום מועסקים במדור 14 איש.

פניות  אלפי  לעשרות  מענה  מתן  גבייה,  תהליכי  מנהל  המדור 

בשנה והסדרי חוב רבים מאוד.
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ארנה רשף עובדת במרכז לגביית קנסות משנת 2004.

במסגרת תפקידה הנוכחי  אחראית ארנה, בין היתר, על הקשר 

המקצועי שבין עבודת המרכז לגביית קנסות ובין עבודת מרכז 

המידע הטלפוני. 

התפקיד כולל טיפול שוטף בפניות לקוחות המועברות ממרכז 

על  מקצועיים  משובים  הכנת  חריגות,  בפניות  טיפול   , המידע 

וכן הכנת  עבודת נציגי השירות, ביצוע הקשבות במרכז המידע 

מבחני ידע לנציגי מרכז המידע.

בנוסף, משתתפת אורנה כנציגת המרכז לגביית קנסות בסדנאות 

בבתי  חייבים  אסירים  עם  ובמפגשים  האסיר  לשיקום  הרשות 

הכלא לצורך הסדרת חובם.

עבודתה של אורנה מתמקדת בקשר עם הלקוח. 

הטיפול בפניית הלקוח מתבצע על ידי ארנה מתוך ראיית האדם 

שבו; בדרכי נועם, בסובלנות, באכפתיות, מתוך תחושת שליחות 

וכבוד האדם. 

מבקש  עם   הזדהות  מתוך  ארנה  פועלת  המיוחדת  בדרכה 

השירות, איתור צרכיו האנדבדואליים  והקשבה למצוקותיו מחד 

והזדהות עם מטרות רשות האכיפה והגבייה, מאידך. 

ארנה שואפת להעניק לכל אחד ואחד את הטיפול המיטיב עמו , 

זאת תוך הפעלת שיקול דעת ודאגה למציאת פתרונות במצבים 

מורכבים. על אף פעילות המרכז והליכי הגבייה הננקטים כנגד 

כך  ועל  חיובית  בתחושה  הטיפול  את  הם  מסיימים  החייבים, 

יעידו מכתבי תודה רבים שהתקבלו במרכז. 

למרכז  ומשמעותית  חשובה  תרומה  מהווה  ארנה  של  עבודתה 

ומופת  דוגמא  מהווה  ארנה  רבים.  והערכה  לשבח  ראויה  והיא 

למתן שירות איכותי, בעבודתה המסורה תורמת ארנה להעלאת 

שיעור הגבייה, להעלאת רמת השירות ותדמית רשות האכיפה 

והגבייה ושירות המדינה בכללותו. 

תמיד  ניתן  שלי  העולם  תפישת  פי  על 

ביותר  הטובה  הדרך  את  ולמצוא  לגשר 

שתועיל לצדדים הנוגעים בדבר.

שמצד  הדרך  את  למצוא  אנסה  תמיד 

אחד תעמוד בקנה אחד עם מטרות ונהלי 

הארגון ומצד שני תבוא במידת האפשר, 

תוך שמירה על כבוד האדם, לקראת הצד 

השני, הלקוח של הארגון.

אני מאמינה שבשיח, ניתן להגיע להבנות 

 – נמצאים  שאנחנו  במקום  ואף  הדדיות 

כגובי חובות, אל לנו לשכוח שבצד השני 

נמצא אדם שיש בכוחנו לעזור לו לסיים 

מטרות  את  לשרת  גם  וכך  חובותיו  את 

הארגון בו אנו עובדים.

אורנה רשף



רקע מקצועי בתפקיד
2015

מסר של המצטיינתהסיבה לבחירה כמצטיינת

65

אתי קבלו

אני מעוניינת להתקדם ברשות האכיפה 

שתפקידינו  חושבת  ואני  מאחר  והגבייה 

הן בפן המשפטי  במערכת חשוב מאוד, 

בפן  והן  הדין  ופסקי  החוק  אכיפת  של 

פיצוי  נפסק  לו  אזרח  כלפי  האזרחי, 

אזרחי או פלילי. 

במשך 13 השנים, בהן אני עובדת במרכז 

שהידע  חושבת  אני  קנסות,  לגביית 

שצברתי  הרב  והניסיון  שלי  המקצועי 

יכולים לתרום למערכת  במהלך השנים, 

השירות  את  לשפר  ניתן  כיצד  ולחשוב 

לחייב ולזוכה.

הגבייה  העלאת  נושא  את  עצמה  על  לקחה  אתי  תפקידיה  במסגרת 

ויצירת קשר עם חייבים בטרם ביטול הסדר החוב דבר שהביא  בהגבלות 

ניתן פה שירות לאזרח  לעלייה בגבייה של כ-60%. מעבר לעלייה בגבייה 

אשר בעצם קיבל תזכורת על חובו ומקבל אופציה וארכה נוספת לתשלום 

לפני נקיטת צעדים והטלת הגבלות.  אתי נכונה תמיד להתעדכן מבחינה 

מישיבות  לחלק  הישיר  למנהלה  מצטרפת  תפקידיה.  במסגרת  מקצועית 

מסייעת  אתי  לכך,  מעבר  מידיעותיה.  רבות  ותורמת  בהגבלות  ההנהלה 

רבות בכל תחום אחר שמתבקשת לעשות. עצמאית מאוד ונותנת דוגמא 

בשעות  גם  מעצמה  לתת  ומוכנה  מאוד  ואפקטיבית  מקצועית  אישית, 

הערב.  בשעות  אפילו  הישיר  מנהלה  עם  בהתייעצויות  הן  לתקן  שמעבר 

ללשכה  מסייעת  וחוץ.  פנים  גורמי  עם  טובים  עבודה  קשרי  בעלת  היא 

המשפטית בעתירות כנגד החלטות רשם והכנת כל השתלשלות העניינים 

בתיק . אתי מצליחה למצוא פתרונות  למקרים שונים תוך הפעלת שיקול 

דעת ויוזמה ומתן החלטות למול החייבים המבקשים את ביטול ההגבלות. 

רשמי ההוצל"פ פונים ישירות לאתי טלפונית ובמייל. הידע המקצועי של 

ולמנהליה.  המדור  לעובדי  רבות  מסייע  במרכז  הגבייה  שלבי  בכל  אתי 

מדובר בעובדת אכפתית, יוזמת ומסורה לעבודת הראויה לפרס בשל הידע, 

והיעילות שהביאה לבסוף לתרומה גדולה בהעלאת  המקצועיות, היוזמה 

הגבייה בהגבלות.

ניסיונה  את  רכשה  וכך  תנועה,  קנסות  במדור  דרכה  את  התחילה  אתי 

מנהל  ע"י  שנקבעו  העדיפויות  לסדרי  בהתאם  הגבייה  בתהליך  המקצועי 

והידע  הגבלות,  ענף  מנהל  של  בתפקיד  זכתה  שנים  כ-4  לפני   . המרכז 

הכנת  בנושא  במיוחד  ההגבלות,  תחום  בהקמת  רבות  לה  סייע  הקודם 

תפקידיה  במסגרת  במרכז.  והתובע  הרשמים  החלטות  ויישום  בקשות 

ומכינה  ההגבלות  במערכת  חייבים  של  הציבור  פניות  בכל  מטפלת  כיום, 

ביצוע  ע"י  תובע  סמכות  ולוועדת  המרכז  תגובות  ואת  לרשמים  בקשות 

בדיקות במאגרי המידע שעומדים לרשות המרכז, אתי מנהלת מעקב אחד 

עמידה בהסדרי החוב, יוצרת קשר עם החייבים, לפני ביטול הסדר החוב, 

התהליך  בבניית  שותפה  הייתה  אתי  בעבר  הגבייה.  את  לקדם  במטרה 

של קבלת החלטות תובע במרכז ברמת החייב וכן שותפה בבניית תכנית 

העבודה לשנת 2015 ובבניית נהלים מול חברת הייעוץ בשל הידע המקצועי 

שלה.  אתי היוותה חלק פעיל בבניית מערכת ההגבלות של רשות המיסים 

והנתונים המהותיים הנדרשים להפעלת התכנית והוצאתה לפועל וכן יזמה 

ודיונים במסגרת הכלא. אתי מסייעת לעובדים  זימוני האסירים  את הליך 

שנתקלים בלבטים בתהליך העבודה, להגיע לפתרון בהתאם לנהלים, וזאת 

בשל המקצועיות והידע שיש לה בכל תחומי הגבייה. 
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הדר עובדת במדור המנהלי  כ-14 שנים מיום הקמתו של המדור. 

מדור מנהלי מטפל בקנסות שמוטלים ע"י משרדי ממשלה שונים 

כגון: יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד הפנים, משרד הכלכלה, 

משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, הרבנות הראשית, משרד 

התשתיות וכיוב'. הדר כיום משמשת סגנית מרכזת המדור. בתחום 

אחריותה טיפול בתיקים בהם חייבים לא עמדו בהסדרי תשלום 

כספים   מהם  לגבות  ניתן  לא  אשר  במיוחד  בעייתיים  ובחייבים 

ולחברות,  לחייבים  יזומות  גבייה  שיחות  ביצוע  הרגילה,  בדרך 

הממשלה  במשרדי  הקשר  אנשי  עם  ויומיומי  רציף  עבודה  קשר 

השונים, סגירת תיקים, החזרי כספים ומילוי מקום מרכזת המדור 

בהיעדרה . בין יתר הנושאים הרבים והמגוונים אותם מבצעת הדר 

נוספת  יוזמה  הדר  עצמה  על  לקחה  השוטף  תפקידה  במסגרת 

להתקשר לחייבים אשר לא עמדו בהחלטות הפחתה או לחילופין 

ברורים  לא  ומטעמים  בפריסה  חובם  לשלם  שהחלו  חייבים 

תקשורת  של  יוזמה  באמצעות   . לשלם  מסוים   בשלב  הפסיקו 

טלפונית משכנעת הדר את החייבים להמשיך להתמיד בתשלומי 

מאוד  ניכר  בחלק   . להם  שנקבעו  כפי  ההחלטה  או  הפריסה 

טלפונית  גבייה  עם  השיחה  את  לסיים  הדר  מצליחה  מהמקרים 

ובכך, מחד לאכוף החלטות ומאידך למנוע מחייבים המשך הליכי 

גבייה וביטול החלטות אשר עלולים להובילם לחובות והסתבכות 

ומכתבי  בהערכות  מסתיימים  אף  מהמקרים  מעט  לא  מיותרת. 

הוקרה ותודה של החייבים

 , יוזמה  בעלת   , מקצועית  יסודית,  אכפתית,  רצינית,  עובדת  הדר 

, בעלת נועם הליכות ואישיות ראויה לחיקוי. בעבודתה הדר  רגישה 

המדור  בפעילות  ונרחב  עמוק  ידע  גבוהה,  ברמה  מקצועיות  מגלה 

על  הקפדה  תוך  האינסופית,  מסירותה  לחץ.   בתנאי  לעבוד  ויכולת 

גורמי  והן עם  גורמי פנים  ויחסי עבודה מצוינים הן עם  נהלי עבודה 

סוגי  בכל  וטיפול  קנסות  בגביית  מצטיינת  שבח.  לכל  ראויים  חוץ 

החייבים/ האוכלוסייה, תוך מתן מענה למגוון רחב של בעיות בדרכים 

לגבות  מצליחה   , החייבים  מול  ואדיבות  סבלנות  מגלה   . יצירתיות 

על  והוקרה  הערכה  ומכתבי  תודות  סוף  אין  מקבלת  ואף  החוב  את 

השירות האדיב והיעיל שלה.

הדר רגישה לזולת ובעלת רמת אחריות ומוסר עבודה גבוהים מאוד.

אהודה מאוד על חבריה לעבודה בשל נכונותה לסייע תמיד ולעבוד 

עליה  והממונים  העובדים  כלל  על  מאוד  מוערכת  וכן  צוות  עבודת 

במרכז לגביית קנסות.

העומד  דבר  "אין   – שלי  המוטו  בעבודתי 

מוטיבציה  חדורת  אני  ובכך  הרצון"   בפני 

לגבות חובות ולסגור תיקים כמובן תוך כדי 

ככל  להם  ועוזרת  לחייבים  קשובה  היותי 

מאמינה  )אני  תפקידי.  במסגרת  האפשר 

על  חם"  בעודו  הברזל  על  "להכות  שיש 

אדגיש  הגבייה(.  בעבודת  להצליח  מנת 

בשמחה  בוקר  כל  לעבודה  מגיעה  שאני 

ובתחושת שליחות  לסייע ולעזור לחייבים 

ככל האפשר מחד, ולשמור על ערכי ויעדי 

בזכות  גם  היא  הצלחתי  מאידך.  הרשות 

עבודת הצוות במדור, שיתוף פעולה מלא 

נכונות  יש  כשתתמיד  משותפת  ועשייה 

אין  בעבודתי  לשני.  אחד  ולסייע  לעזור 

שעליי  מרגישה  אני  סיפוקים,  דחיית  לי 

ללא  ועכשיו"  "כאן  עלי  המוטל  כל  לבצע 

דחיות, ופה המקום לציין שדלת המחלקה 

המשפטית תמיד ובכל עת פתוחה בפני והן 

מסייעות לי ברצון וביעילות רבה.

הדר ירון
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שני חממי

מבין כל הערכים שהרשות חותרת לפעול 

לחשיבות  מתחברת  הכי  אני  לפיהם, 

חשוב  דבר,  של  בסופו  השירות;  תודעת 

שנזכור שכולנו בני אדם. 

אחד  לכל  שנתייחס  חשוב  הכי  בעיניי 

והן  בעבודה  העמיתים  כלפי  הן  בכבוד, 

כלפי הלקוחות.

שני עובדת איכותית וחרוצה, בעלת יכולות ביצוע גבוהות ומוסר 

עבודה גבוה מאוד. 

ובאכפתיות  באחריות  במסירות,  מתבצעת  שני  של  עבודתה 

מתוך תחושת שליחות והזדהות עם מטרות הארגון.

השירות אותו מעניקה שני לגורמי הפנים והחוץ הינו מאיר פנים, 

אדיב, ענייני, סבלני ומקצועי ועל כך היא זוכה לתודות ולשבחים 

מהווים  שני  של  בשירות  ותודעת  הלקוח  חשיבות  הבנת  רבים. 

תרומה חשובה ומשמעותית למרכז והיא ראויה לשבח והערכה 

ככל שנדרש  לסייע  נכונה שני  רבים. על אף משימותיה הרבות 

לכל  ולהירתם  המוגדר  לתפקידה  מעבר  נוספות  במשימות 

עשייה.  שני מהווה דוגמא ומופת למתן שירות איכותי, הקשבה 

ללקוח, איתור צרכיו ומתן המענה האופטימלי ביותר.  

שני חממי עובדת במרכז לגביית קנסות משנת 2009.

במסגרת תפקידה הנוכחי  מהווה שני אשת קשר מול גורמי חוץ 

משטרת  משפט,  בתי  זה,  ובכלל  והפלילי,  התעבורה  בתחומי 

ישראל, פרקליטויות וקהל חייבי הקנסות.

פנייה  הגורמים,  נציגי  לשאלות  מענה  מתן  כולל  התפקיד 

להבהרות ובירורים שונים וכן ניתוח ויישום החלטות הניתנות ע"י 

הגורמים ביחס לתשלום הקנס.
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בלה עובדת במרכז לגביית קנסות שנים רבות והגיעה לתפקיד 

הביניים  בתקופת  המרכז  את  ניהלה  בלה  המרכז.  מנהל  סגנית 

החדש  המנהל  להגעת  ועד  הקודמת  המנהלת  עזיבת  שבין 

ועשתה זאת בכישרון רב.

יש לה תפקיד חשוב ביותר בהצעדת המרכז לקראת רה-ארגון 

הכולל הגדרת תפקידים, נהלים ודרכי עבודה חדשים.

בלה היא מאגר בלתי-נדלה של ידע וניסיון והיא שמחה לשתף 

ידע זה.   

והאצילות  הבגרות  בשל  בעיקר,  נובעת,  בלה  את  שלי  הבחירה 

שגילתה בעת הגעתי למרכז. 

הכניסה של מנהל חדש היא זמן מאוד רגיש. לא פעם מנהל חדש 

נתקל בהתנגדות של גורמים וותיקים בארגון שרוצים לשמר את 

המצב הישן ולמנוע כל שינוי. 

מדיוני,  דוד  עם  הראשונה  בפגישתי  זה  מסוג  חשש  כשהבעתי 

הוא הרגיע אותי ואמר – אתה זכית בסגנית מזן אחר. ואכן, מיד 

עם הגיעי למרכז בלה נרתמה לסייע לי. 

היא לקחה חלק חשוב ביותר בעיצוב השינויים הרבים שמוכנסים 

במרכז ובהובלתם, ודאגה להנחיל את הצורך בשינוי ובכיוון חדש 

את  ומשרתות  כנכונות  התגלו  עצותיה  במרכז.  העובדים  לכלל 

טובת הארגון.

שמטרתם  במרכז  ושינוי  שיפור  הליכי  עשרות  מובילה  בלה 

הגברת הגבייה ויעילות האכיפה .

מברית  לארץ  שעלתה  חדשה  כעולה 

ידיעת  ללא   ,  20 בגיל  המועצות 

מקצוע,  וללא  השכלה  ללא  השפה, 

הציבורי  בשירות  לעבוד  התחילה  אשר 

לאחד  והגיעה  ביותר  הזוטר  בתפקיד 

המסר  במערכת,  הבכירים  התפקידים 

תיזמו,  תחשבו,  העובדים-  לכלל  שלי 

תעזו ותחלמו!  "אם תרצו –אין זו אגדה!"

בלה דרגונסקי
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ארז מנצורי

הדבר  היא  הכל-  לא  היא  ההצלחה 

ביכולתו  מאמין  עובד  כאשר  היחידי. 

להצליח בתפקידו, אין דבר העומד בפניו.

נקל אם כך להבין שארז הוא עובד מצטיין. 

יכול היה ארז להיות כמו נהגים רבים אחרים לראות, נהג צמוד 

ערנות  המחייבת  קשה  סזיפית,  עבודה  הינה  נהיגה  לא.  ותו 

תמידית והמתנות רבות, לפעמים בחוסר מעש. 

ללקיחת  במטרה  הפנוי  הזמן  את  ארז  מילא  הקושי  למרות 

רב  בחן  זאת  עושה  והוא  והיחידות  המחלקות  בשירות  אחריות 

ובהרבה שכל.

על כך מגיעה לו תודה גדולה ועל כן החלטתי לציינו כמצטיין.

ארז מנצורי משמש כנהג אישי למנכ"ל רשות האכיפה והגבייה. 

רבות  משימות  עצמו  על  קיבל  הוא  המיוחדת,  אישיותו  בשל 

טיפול  המתכלה,  בציוד  טיפול  ובהם  הרשות,  במטה  נוספות 

וכן טיפול בכל מחזיקי הסלולר ברשות כולל  וביולו  בכל הדואר 

תחזוקה, אישור חשבונות ועוד.
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בתחומי  גדולים  פרויקטים  מנהל  היה    IT-ה בתחומי  מומחה 

המחשוב בחברות מובילות בארץ ובעולם.

דן, מהווה רכש משמעותי מיום הקמת הרשות ועד כה.

הקים  דן  האחרונה  בשנה  שאת  וביתר  האחרונות  השנים  ב-4 

שלובים.  כלים  הליבה  מערכת  את  רגילים  בלתי  קשיים  תחת 

תוך שותפות עם מובילים מקצועיים, עמיתים ובמאבקים בלתי 

פוסקים מול החברה הספקית לקבל את התנאים הטובים ביותר 

והמערכת הטובה ביותר לטובת הציבור במדינת ישראל. 

מהי מצוינות ?

מצוינות היא ערך ודרך חיים.

והבחירה  השאיפה  היא  מצוינות 

בכל  מצוין  ולהיות  להצטיין  היומיומית 

מצוינות  עושה.  שאני  דבר  ובכל  מקום 

לעשות,  היומיומית  הבחירה  היא 

להאמין  באומץ  ולהוביל  להשפיע 

שלא  הבחירה  שינוי.  בר  הוא  דבר  שכל 

להאמין  אלא  בסדר,  בלהיות  להסתפק 

שאין דבר העומד בפני הרצון. 

בנוניות.  זה  בקיים  שלהסתפק  ההכרה 

להמשיך  הכוח  את  נותנה  הצטיינות 

בגאווה  העבר  על  ולהסתכל  קדימה 

שהשפעתה להשגת היעדים. 

דן בן סימון
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יצחק אזולאי

וכמנהל  האכיפה  ברשות  כעובד 

עלי  מוטלת   , המקוצר  במסלול  מדור 

וכן  הישירים  למנהלי  להודות  המחויבות 

עשייה,  של  שנה  על  העקיפים  למנהלי 

פרגון  ופיתוח . 

כחלק מעובדיו ומנהליו של המסלול אני 

גאה להיות שותף מלא בהבאת המסלול 

הגביה  למסלולי  "דוגמא"  להיות מסלול 

אנו  בפתח,  גורלית  והמזונות.  שנה 

תשאיר  הממשלה  תקווה  שקביעת 

ולא  קבוע  באופן  המקוצר  את  המסלול 

צו השעה .

מוסדיים  זוכים  בהבאת  נמשיך  כן  כמו 

ונשפר את אחוזי הגביה. יש בי  למסלול 

את היכולות והמוטיבציה לשפר ,להוביל 

הרשות  חזון  להצלחת  שותף  ולהיות 

בכלל וחזון המסלול בפרט .  

כפי שצוין לעיל:

גורם מקצועי משמעותי

מסייע בתפקידים מעבר לתחומי אחריותו ותמיד נאות להושיט יד.

עובדים  של  חלקה  כניסה  לרבות   , עובדים  הדרכת  על  אמון 

חדשים לעבודה במסלול המקוצר.

מהווה אוזן קשבת לעובדים רבים במסלול וכגורם מלכד

בעל אוריינטציה שירותית גבוהה ללקוחות בהם הוא מטפל.

כמעט  המקוצר  במסלול   , האכיפה  ברשות  עובד  אזולאי  יצחק 

מפתיחתו, ראשית בפקיד רכז אכיפה וגבייה ובשנת 2011, עקב 

יכולותיו , נבחר יצחק כמנהל מדור במסלול המקוצר.

יצחק אמון , מעבר לעבודת הגבייה השוטפת בתיקים שבטיפולו, 

גם על הידע המקצועי במסלול המקוצר  ודואג לעדכן העובדים 

בהנחיות שונות הנוגעות לעבודת הגבייה.

יצחק אף מטפל , במסגרת תפקידו בגבייה השוטפת של חברת 

פרטנר, ומבצע זאת על הצד הטוב ביותר

מעבר  אף  שונים,  בנושאים  המטפל  כגורם  יצחק  משמש  עוד 

לתפקידו לרבות הכשרת עובדים חדשים, סיוע למנהל המסלול 

של  המקצועית  עבודתם  על  בקרה  תהליכי  בביצוע  המקוצר 

יצחק משמש  ומה שלא פחות חשוב,  עובדי המסלול המקוצר 

כגורם חברתי מלכד ביחידה.

ראוי לציין לשבח את הזדהותו של יצחק עם הארגון בכלל ועם 

המסלול המקוצר בפרט .
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אמיל התחיל כמנהל פרויקטים בחטיבה המקצועית, והיה העוזר 

חוצי  רבים  פרויקטים  הוביל  זו  בתקופה  בחטיבה,  שלי  האישי 

ארגון, אותם הביאם עד תום ובהצלחה. 

לאחר מכן המשיך אמיל למנהל הגבייה הממשלתי והיה שותף 

פעיל בהקמתו מהשלב הראשוני, לאחר מכן, אמיל עבר לחטיבה 

וכיום מתפקד כאחראי על קשרי החוץ של הרשות  המקצועית 

מול הגופים הפיננסים  במשק, ומול שאר צדדי ג' העובדים עם 

הרשות.

אמיל אחראי על בצוע חקירות הקשורות בהונאות והלבנות הון 

הנעשות דרך ההוצל"פ ובנוסף לכל, אמיל הוא איש  הקשר מול 

ועימם  רבים  פרויקטים  מבצע  איתם  ברשות,  הביטחון  גורמי 

עובד בשיתוף פעולה מלא.

את  מקצועית  מבחינה  למד  קצרה  תקופה  במהלך  העובד 

ומשקיע  ותפקידים  פעולות  של  רחב  מגוון  מבצע  המערכת, 

ביעדים  עמידה  למטרת  וזו  המקובלות  לשעות  מעבר  בעבודה 

את  וביצע  במקביל  פרויקטים  מספר  עצמו  על  לקח  נדרשים. 

העובדים  כלל  על  ואהוד  אהוב  לכך  מעבר  גבוהה  ברמה  כולם 

ובעל יחסי אנוש גבוהים. 

לקבל  מוכן  עושה,  שאני  מה  את  אוהב 

על עצמי אחריות נוספת, מוכן להתקדם 

לתפקידים בכירים יותר.

אמיל גרינשפון
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אורית סוויסה

לא  שזה  הוא  שלי  העיקרי  המסר 

משובץ,  אתה  תפקיד  באיזה  משנה 

לתיאור  מעבר  היא  ההסתכלות  תמיד 

המעטפת,  התפקיד,  ועיצוב  הפורמאלי, 

להצטיינות  העובד  את  שמובילה  זו  היא 

במקום בו הוא נמצא, גם כאשר התפקיד 

לא הולם את מידותיו.

עוזרת  היא  בפועל  אך  לשכה  כמנהלת  אמנם  משמשת  אורית 

אישית של שני מנהלי חטיבות מאוד משמעותיות ברשות.

לשכת חשב המשרד עובדת מול גורמי פנים וחוץ רבים, מקיימת 

ישיבות בעלי משמעות רחבת היקף ומורכבות מאוד, ולכן ניהול 

הפגישות אינן דבר של מה בכך ויש צורך בניהול כל המערך הזה 

ובכלל זה הכנת החומרים המקצועיים , סיכומים , לוחות זמנים 

וכד'. מאז שיבוצה בתפקיד , החשב מעיד על שיפור ניכר באיכות 

הישיבות והתנהלותן .

משמעותית  שנה  הייתה   2014 שנת  מידע  מערכות  בחטיבת   

במיוחד עם העלאת מערכת המחשוב החדשה "כלים שלובים", 

המערכת הינה מערכת רב זרועית המשליכה על תחומי הליבה 

זו הייתה כרוכה במשאבים רבים,  של הרשות והעלאתה בשנה 

התהליכים  על  מאוד  הקל  האדמיניסטרציה  כל  בניהול  סיוע 

בניהול מערך  צורך  המהותיים שהתרחשו במקביל. בנוסף היה 

, גורמים רבים שלחו בקשות לשינויים  השוש"ים של המערכת 

ושיפורים במערכת היה צורך באיסוף הבקשות , ניתוח שלהם , 

ריכוז שלהם , מעקב אחר הביצוע , ועוד – אורית לקחה גם את 

המשימה הזו על עצמה ועשתה זאת בצורה מקצועית ומצויינת .

ביכולתה   , השונים  בתחומים  מדהימות  יכולות  בעלת  אורית 

לבצע תפקידים רבים ושונים ברשות 

המשרד.  וחשב  מידע  מערכות  סמנכ"ל  לשכת  מנהלת  אורית 

סמנכ"לים  שני  של  והישיבות  היומנים  בניהול  לאחריות  מעבר 

מעבר  נוספים  רבים  תפקידים  אורית  מבצעת  ברשות  בכירים 

להגדרת התפקיד הרשמית שלה . 

ניהול והכנת החומרים לישיבות של שתי החטיבות  על כל הכרוך 

בכך ובכלל זה כל גורמי החשבות ומערכות המידע. 

השוש"ים  בקשות  מערך  ניהול  על  אחראית  אורית  בנוסף 

ניתוב,   , מיון  במערכת המחשוב אל מול הגורמים המקצועיים, 

מעקב , סגירה וכד' .

בתחום  אדם  כח  לגיוס  הנוגע  בכל  אורית  מסייעת  בנוסף 

המחשוב ע"פ הוראות התכ"מ על מנת לקצר את תהליכי המיון 

הגורמים  ע"י  החיצוניים  המחשוב  עובדי  של  והקליטה  הגיוס 

המקצועיים .
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בתי החלה את עבודתה בשירות הציבורי  בשנת 1996 במערכת 

בתי המשפט כמוקדנית במרכז מידע שהוקם בלשכת ההוצאה 

לפועל  בירושלים. 

מקצועית  למנהלת  בתי  מונתה  ארצי  טלפוני  מוקד  הקמת  עם 

הדרכת  על  אמונה  בתי  הייתה  זו   במסגרת  הטלפוני.  במוקד 

וטיפול  המוקדנים  לשיחות  איכות  בקרת  ביצוע  המוקדנים, 

במקרי קצה מול לשכות ההוצאה לפועל לאחר מס' שנים של 

, שובצה בתי כעובדת באגף  וייצוב מרכז המידע הארצי  עשייה 

הוצאה לפועל  ארצי בטיפול בפניות הציבור. 

ליחידת  הציבור  בפניות  הטיפול  העברת  על  הוחלט  לימים 

הביקורת בהנהלת בתי המשפט ובתי שובצה באגף זה.  

עם הקמת הרשות בשנת 2009 והעברת אחריות הטיפול בתחום 

ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט לרשות האכיפה והגבייה,  

הפונים  ללקוחת  מענה  לתת  והמשיכה  לרשות  בתי  עברה 

ביחידת פניות הציבור שבתחילת הדרך הייתה תחת אחריות אגף 

הביקורת ומינואר 2014, באחריות חטיבת שירות הלקוחות. 

כמצטיינת  בתי  על  להמליץ  להחלטה  אותי  הובילו  סיבות  כמה 

לשנת 2014 כשהבולטת מבניהן היא התשוקה לעשייה  – בתי 

רואה בכל פנית לקוח הזדמנות. 

מעמיק  לחקר  הזדמנות  במצוקה,  לחייב  לסייע  הזדמנות 

לשנות  הזדמנות  בחסר,  שלוקה  שייתכן  השירות  תהליך  של 

לציון  ראויה  לתפקידה  בתי  של  הרבה  ולהשתפר.מסירותה 

ביחידה, החל מליווי  רבה. מעורבותה בכל המתרחש  ולהערכה 

עובדים חדשים, מענה לשיחות טלפוניות, מענה מקצועי לעובדי 

מעוררים  ביחידה  חדשים  נושאים  ולקדם  לסייע  ורצון  היחידה 

התפעלות.  חתירתה של בתי לחקר האמת בבדיקת כל תלונה 

לאותה  הרלוונטים  ההיבטים  מכלול  ולהבנת  אליה  המופנית 

לטיפולה  להקצות  החטיבה,  כמנהלת  לי,  מאפשרים  הפנייה, 

את הפניות הסבוכות והמורכבות ביותר מתוך ידיעה כי תיעשה 

בדיקה יסודית ומקצועית שתאפשר למידה והזדמנות לשינוי. 

שרות  כנותנת  בתפקידי  רואה  אני 

לעיתיים  צריך  שרות  במתן  שליחות. 

חשיבת  לקופסה",  "מחוץ  לחשוב 

בפתרון  רבות  לסייע  יכולה  יצירתית 

בעיות, מאחר ואני מאמינה כי לכל בעיה 

הדרך  את  למצוא  רק  צריך  פתרון,  יש 

הנכונה והמתאימה ביותר. 

במקום  האור  קצה  הוא  הציבור  פניות  

החשוך בו נמצא הלקוח.

בתיה כהן
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גנט אלמו

אני מודה על הערכה ושמחה להיות חלק 

אשר  והגבייה  האכיפה  רשות  ממשפחת 

יעדים  להשגת  מתמיד  בשיפור  דוגלת 

שיפור  ובהן  לעצמה,  שקבעה  ומטרות 

לכלל  השירות  שיפור  החובות,  בגביית 

בעלי העניין שסייעו לצמצום הבירוקרטיה, 

ארגונית.  והתחדשות  התשתיות  שיפור 

לפעולות  נחשפתי  באגף  בתפקידי 

לקידום  והמשמעותיות  המרובות 

הפעילות המקצועית של מערכת ההוצאה 

לפועל. אני מאמינה כי לתת שירות מצוין 

ולכן  גדולה  זכות  זוהי  העניין  בעלי  לכל 

מול  מעולים  עבודה  קשרי  ליצור  שמחתי 

גורמי חוץ)בנקים, גופים מוסדיים ומשרדי 

ממשלה( בנושא תחת אחריותי כדי ליישם 

לצערי  הרשות.  של  ממטרות  אחת  את 

הרב, רוב הציבור מחזיק בעמדות שליליות 

ממשלה  ממשרדי  שמקבל  שירות  לגבי 

שאני  מה  שבכל   שלי  המטרה  שונים, 

אעשה להצטיין ולהוביל שינויים מהותיים 

על מנת לשנות)אפילו במעט( את תדמיתו 

של שרות המדינה בעיני הציבור. 

תפקיד  בכל  למצוינת.  השואפת  עובדת  הנה  בהווייתה,  גנט 

שתעשה, בכל מטלה שתיקח על עצמה. 

גנט פיקחה על איכות התהליכים שבתחום אחריותה. 

ותרמה  הובילה  שמבצעת,  והניתוחים  הבקרות  במסגרת 

למהלכים של שינוי וייעול.

 הוספת גורמים אליהם יועברו עיקולי צד ג' בתקשורת, הובלת 

איכות  על  פשרה  ללא  האיכות,  בכמות  לצמצום  שיביא  מהלך 

התשובות שיתקבלו והכספים שיתפסו בגינם.

בנוסף לכישוריה וכישרונותיה המרובים, בשנה האחרונה בלטה 

במיוחד לאור החלפת מערכת המחשוב בהוצאה לפועל.

ההשבתה  ימי  המחשוב,  מערכת  החלפת  לקראת  ההיערכות 

והתקופה הראשונה לאחר העלייה לאוויר, לוו בקשיים ותקלות. 

גנט טיפלה בנושאים שבאחריותה במהירות, יעילות, בסבלנות, 

אחת  בכל  מצוין  לטיפול  אינסופית  מחויבות  ותוך  אדיבות 

מהפניות שקיבלה.

פרסום  על  האחראי  האגף  הוא  הארצי  לפועל  ההוצאה  אגף 

הפעלת  על  אמון  וכן  לפועל  ההוצאה  ללשכות  והנחיות  נהלים 

ותפעול מערכי העזר לצורך ניהול התיקים. 

מחסנים  ג',  צד  עיקולי  לצורך  מחזיקים  עם  הקשר  כלומר; 

מבצעיים,  הליכים  לביצוע  תפקיד  בעלי  מעוקלים,  לאחסון 

משטרת ישראל לביצוע צווי הבאה ומאסר ועוד.

תחום  על  אחראית  גנט  היתה  ארצי,  הוצל"פ  באגף  בתפקידה 

עיקולי צד ג', וגורמי חוץ אצלם מבצעים הליכים; עיקולים, צווי 

מידע והגבלות.

שתוארו  מהסוגים  הליכים  של  מיליונים  נשלחים  שנה  מדי 

לעיל. התפקיד כולל ביצוע בדיקות איכות ובקרה על התשובות 

שמתקבלות מגורמי צד ג' לעיקולים, צווי מידע והגבלות. טיפול 

ומתן מענה לבעיות שעולות ברמה יומית, הן לפניות של צדדים 

בתיקים )בעיקר חייבים( והגורמים עצמם.
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ממלאת מקום מנהל מחלקת תשלומים

אחראית  המחלקה  סטודנטים   2 ו-  עובדים   2 סגנית  במחלקה 

)להוציא  והגביה  האכיפה  ברשות  התשלומים  כל  את  ומבצעת 

הרשות,  לספקי  בשנה!  מלש"ח   200 כ-  לזוכים(   תשלומים 

ופקדונות  אגרת  החזרי  פלילי,  פיצוי  מקבלי  קבלנים,  יועצים, 

פסקי דין קופות קטנות וכו'

קבלת  על  המתאימים  האשורים  קיימים  כי  בקרה  תוך  והכל 

המחלקה  כיאות.  בוצע  אכן  התחשיב  וכי  השירות  או  הטובין 

תשלום  יש  בהם  בתשלומים  מיוחדת  בדיקה  בנוסף  מבצעת 

לעובדי חוץ כדי לוודא שמירת זכויות העובדים ע"י החברה . 

מי שמכיר את נאוה יודע כי היא אות ומופת להצטיינות.

עבודתה נעשית בצניעות רבה וענווה, יחסי האנוש שלה מעולים, 

אהובה על העובדים שלה למרות דרישותיה למקצועיות ושלמות .

בשירות  והמיוחדים  האיכותיים  בין  ידה  על  הניתן  השירות 

עליה  נאמרה  לא  מעולם  החשב  אני  בהן  השנים  בכל  הציבורי 

אגף  זה  ובגלל  האחרות  במחלקות  מהמקבילים  רעה  מילה 

הרכש איתם אנו במגע יום יומי. כולם מלאי תשבחות על הרצון 

למרות  לתת  מוכנה  היא  אותו  הרב  והסיוע  והמקצועיות  הטוב 

העומס הרב המוטל על כתפיה.

כל  ללא  המחלקה  מנהל  מקום  את  מילאה  האחרונות  בשנים 

תגמול נוסף וללא כל טענה או דרישה.

לסכום עובדת לדוגמא בשירות הציבורי והלוואי וירבו כמותה!

 11 לאחר   2010 בשנת  לרשות  הגעתי 

המשפט.  בתי  בהנהלת  עבודה  שנות 

הקמת מח' תשלומים של הרשות הייתה 

כאשר  ומעניינת,  מאתגרת  משימה 

עם  ביחד  ומתפתחת  גדלה  זו  מחלקה 

מארגון  חלק  להיות  גאה  אני  הרשות. 

דינמי, מצטיין  ומוביל לשינויים ומהפכות. 

במסגרת התפקיד חשוב לי מאוד לדאוג 

לכך שכל הספקים והמוטבים יקבלו את 

כספם ללא עיכוב תוך שמירה על בקרת 

עמידה  על  והקפדה  התשלומים  איכות 

ושהכל   החשכ"ל,   ונוהלי  בהסכמים 

בתוך  הן  וחברית  נעימה  באווירה  ייעשה 

האגף והן במתן שרות ליחידות השונות

נאוה צנעני



2015
רקע מקצועי בתפקיד

הסיבה לבחירה כמצטיינת

מסר של המצטיינת

77

ענת הר אבן

האכיפה  רשות  של  המשפטית  כיועצת 

המחלקה  של  דגלה  על  חרתתי  והגביה 

ואמנה  מרכזיים  ערכים  מספר  המשפטית 

בעיניי:  שלהם  החשיבות  סדר  לפי  אותם 

ומסירות  מצוינות  מקצועיות,  שירותיות, 

להיות  והזכות  הכבוד  לי  יש  לעבודה.  גבוהה 

ההקמה  בשלבי  שהיה  דינאמי  מארגון  חלק 

פניה  את  אלו  בימים  גם  מעצב  ואשר  שלו, 

לי  חשוב  היה  לכן  הישראלית.  החברה  של 

מעצם  המעורבת  המשפטית,  שהמחלקה 

הארגון,  של  הליבה  תהליכי  בכל  מהותה 

להחשת  המביא  ומוביל  מניע  גורם  תהיה 

תהליכים שונים בארגון במהירות במקצועיות 

וביעילות תוך שמירה על ערכי החוק, על מנת 

אלא  חלילה,  שמעכבים  כמי  נימצא  שלא 

תהליכים.  אותם  והבשלת  לצמיחת  נביא 

צוות  ואחד מחברי  אני גאה מאוד בכל אחד 

המחלקה המשפטית, אשר הפנימו והטמיעו 

ערכים אלו בעבודתם היומיומית, אשר אינה 

פשוטה כלל ועיקר, כאשר שלובי זרועות עם 

לחולל  הצלחנו  המקצועיים  הגורמים  יתר 

שונים  בתחומים  להצלחות  להוביל  שינויים, 

תוך איזון מתמיד בין זכויות מתנגשות.

מערכת  הסכם  של  הניסוח  את  הובילה  ענת  האחרונה  בשנה 

הליבה החדשה "כלים שלובים" וביד רמה ואף בזרוע נטויה.

המשפטיים  הפערים  מהם  לי  לייעץ  אישי  באופן  דאגה  היא 

הקיימים בטיוטות החוזים על מנת לא ליתן בפני עיוור מכשול. 

ענת ליוותה את התהליך עד לחתימת החוזים באופן מלא.

כמו כן, בשנה האחרונה ראיתי קפיצה משמעותית בתפקודה של 

ענת.יתר על כן, ענת מלווה יחד איתי את הנושא החשוב של חוק 

בהוצאה  חובות  לשמיטת  השעה  והוראת  החדש  פרעון  חדלות 

לפועל. היא ראויה לכל שבח. 

והגבייה  האכיפה  לרשות  בכירה  משפטית  כיועצת  משמשת 

במגוון  מטפלת  המחלקה  ענת,  של  בהובלתה  הקמתה.  מיום 

המשפטיים  לנושאים  בעקיפין  או  במישרין  הקשורים  נושאים 

ותקנות,  חקיקות  ניסוח  החקיקה,  לשינויי  מצעים  הכנת  ובהם: 

רשמים,  מצד  לפועל  ההוצאה  להליכי  הנוגעות  בפניות  טיפול 

זוכים וחייבים וטיפול בכל המערך המשפטי המלווה את המרכז 

לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
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לאחר  והגבייה  האכיפה  ברשות  נקלטה  לפקוביץ  פזית  עו"ד 

המחוזי  המשפט  בבית  משפטית  כעוזרת  עבודתה  שסיימה 

בירושלים והקימה למעשה את היחידה לבדיקת תלונות אזרחים 

כנגד רשמי ההוצאה לפעול.

השופט  כב'  חוק,  עפ"י  הממונה  של  ימינו  כיד  משמשת  פזית 

רב  בקשב  מקשיבה  היא  יום  מידי  ולמעשה  חמדני,  שמואל 

על  לכאורה  המלינים  יום  קשיי  אזרחים  לפניות  ובפתיחות 

זכויותיהם שנפגעו.

סמוך  אני  הטובה.  עבודתה  על  תודה  לה  להכיר  לנכון  מצאתי 

ובטוח כי בעתיד היא תפרוץ מעלה מעלה.

 . ועניינית  נעימה  מקצועית,  בצורה  תפקידה  את  מבצעת  פזית 

פלא  באורח  והתגברה  לידה  מחופשת  חזרה  האחרונה  בשנה 

ממש ביישור קו בלתי רגיל במתן השירות לאזרחים קשיי היום 

שפונים ליחידה .

את  שהכרתי  לאחר  לתפקיד  הגעתי 

תפקידי  מתוקף  והגביה  האכיפה  רשות 

עו"ד  של  הראיה  מזווית  הן  הקודמים, 

המייצגת צדדים בתיק והן מזווית הראיה 

במהלך  לשופט.  משפטית  עוזרת  של 

נחשפתי  ברשות,  עבודתי  שנות  שלוש 

לתהליכי העבודה של הארגון והשתלבתי 

להקמת  שותפה  בהיותי  בעשייה, 

הרשמים,  על  התלונות  בירור  מחלקת 

בסיוע מנהל הרשות ועובדיה ובסיועו של 

השופט בדימוס שמואל חמדני. אני גאה 

ושמחה להיות חלק מהמערכת.

בירור  על  כממונה  בתפקידי  רואה  אני 

בה  שיש  שליחות,  הרשמים  על  תלונות 

יצירת  תוך  החוק,  שלטון  את  לחזק  כדי 

הצדדים,  זכויות  על  שמירה  בין  איזון 

הרשמים  תלות  אי  על  ושמירה  מחד, 

ומעמדם, מאידך.

פזית לפקוביץ
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שרונה דהן

 25 כ-  הציבורי  מזה  בשירות  כעובדת 

מתן  לאזרח,  בשרות  אני  רואה  שנה 

כמטרה  בארגון  ולעובדים  לצרכיו  מענה 

כמי  בי  ובבחירה  תפקידי  של  העיקרית 

ביותר,  הטוב  הצד  על  זאת  שעשתה 

הדבר  משמעות  שכן,  גדולה.  כזכות 

וכן  הראוי  המענה  את  לתת  שהשכלתי 

לעמוד בציפיות ממני, וברף הגבוה אותו 

הציב מנהל הרשות, בכל הקשור לעמידה 

ביעדים ובמטרות של הארגון, אשר הוצבו 

בפרט.   ובפני  בכלל  העובדים  כלל  בפני 

מתווה  אתה  כאשר  כי  מאמינה  אני 

להצליח  בה, תוכל  ומאמין  דרך  לעצמך 

 Dream .להגשים את החזון האישי שלך

בחיים  שלי  הסיסמא  זו   ,Dare, Do

המטרה  את  לחלום   , בפרט  ובעבודה 

אני  מבקשת   . הדרך  את  אליה  ולסלול 

לי  שאפשר  על  הרשות  למנהל  להודות 

לממש את החזון , העמיד לרשותי את כל 

האמצעים הנדרשים לשם כך והיה שותף 

פעיל לכל אורך הדרך כל אימת שנזקקתי 

להדרכה, יעוץ ואף כאוזן קשבת בכל עת.

והגדול  לניהול  ביותר  המורכב  המחוז  הוא  וצפון  חיפה  מחוז 

הפונקציות  וכמות  הרחבה  פריסתו  משום  מורכב  הוא  ביותר. 

הפנימיות והחיצוניות שיש לנהל או לשרת.

המחוז מתאפיין באוכלוסייה הטרוגנית, מורכבת, אשר מחייבת 

רגישות מיוחדת וראיה כלל מרחבית. 

איכות השירות הניתנת במחוז, זה על אף הקשיים הרבים, הביאה 

בשנת העבודה החולפת לכך שמחוז זה חצה בכל הנתונים את 

המחוז  מיהו  "בתחרות"  אביב  תל  מחוז  לבין  בינו  המפריד  הקו 

הגדול והמוביל.

שרונה הובילה את המחוז השנה להיות המחוז הגדול והמוביל 

יכולותיה  על  תודה  לה  להכיר  לנכון  מצאתי  כן  על  ברשות, 

ועבודתה הקשה, בציון הצטיינותה. 

חיפה  מחוז  כמנהלת  שנים   4 כ-  מזה  משמשת  דהן  שרונה 

והצפון ברשות האכיפה והגבייה. במחוז זה כמות לשכות עצומה 

הפזורות בכל מחוז חיפה והצפון, כמות העובדים הגדולה ביותר 

וכמות הרשמים הגדולה ביותר.

ברשות  ונקלטה  רבות  שנים  המדינה  בשירות  נמצאת  שרונה 

ממערכת בתי המשפט.
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במשאב   עוסק  תפקידה    , אנוש  משאבי  אגף  מנהלת  אביבית 

ועד פרישתו  האנושי משלב ההחלטה על קליטת תקן למשרד 

של העובד לגמלאות עבור דרך שיבוצו במבנה הארגוני , כפיפיות 

תנאי   , והקליטה  המכרזים  הגיוס  הליך   , במשרד  למנהלים 

לגמלאות  אם  העסקה  סיומי  השכר   בתנאי  טיפול   , ההעסקה 

ואם על דרך של סיום תפקיד ועוד .

אביבית מבצעת את כל האמור לעיל ומעבר לכך , ההצטיינות שלה 

נקבעת לא לפי הביצוע של התפקיד אלא על פי אופן ביצועו. עבודה 

בתחום משאבי אנוש נדרשת לרגישות רבה , להקשבה, לאמפטיות, 

היא  החכמה   . המערכת  לצרכי  קבוע  מענה  למתן  זאת  עם  ויחד 

לאזן בין השניים וששני הצדדים יצאו מרוצים ואביבית עושה זאת 

בצורה מקצועית מאוד, נעימה, אדיבה ברגישות ובנחישות. אביבית 

בקשרי עבודה טובה מצוינים עם כל הגורמים איתם היא עובדת הן 

הפנימיים והן החיצוניים, עליה לקבל פניות מצד אחד ולקבל אישור 

בגינו מהצד השני, כאשר לא שני הצדדים רואים עין בעין את הצורך 

של  תפקידיה  יתר  בין   . הפערים  על  לגשר  לדאוג  אמורה  ואביבית 

אביבית הוא הוצאתם לגמלאות של עובדים שהגיעו לגיל פרישה או 

עובדים שביקשו לפרוש טרם גיל הפרישה בעיני כל נושא הפנסיה 

התחום  את  ללמוד  רבות  עמלה  אביבית   . ומקצוע  פרופסיה  הוא 

עובדים  מס'  לגמלאות  יצאו  האחרונות  בשנים   . בו  ולהתמקצע 

ואביבית ביצעה זאת בצורה מושלמת בעיני, הדאגה לצרכיו האישיים 

של הפורש לתפירת חליפה מתאימה ומכבדת , ההמלצות , המענה 

המלא לאורך כל התקופה לשאלות הפורש, היועץ הפנסיוני, בן הזוג, 

המשפחה ותמיד הכל בחיוך , במקצועיות וברגישות רבה כל-כך.

ומחפשים  יוצאים  המצליחים  האנשים 

והם  במידה  צריכים,  שהם  התנאים  את 

לא מוצאים אותם, הם יוצרים אותם. 

המתכון   הם  רצון  והמון  אכפתיות,  חיוך, 

שהדברים  גם  הטוב  ראיית   , להצלחה 

שרוצים,  כמו  בדיוק  מסתדרים  לא 

גם  אינסופית  ויצירתיות  הקשבה  הבנה, 

בתחומים שנראים בלתי פריצים.

אביבית מסבנד
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ננסי אבו זבאכ

תודה רבה על המועמדות. 

עומדים  והגבייה  האכיפה  הרשות  יעדי 

ואני מאמינה שדרך  עיניי בכל עת,  כנגד 

מוסף,  ערך  לתת  הבאה  בונה  ביקורת 

עבודה  תהליכי  וליעל  לשפר  יהיה  ניתן 

ולעלייה  בעלויות  לחסכון  להביא  ואף 

כבוד  על  שמירה  תוך  זאת  כל  בגבייה, 

עמיתי, מנהלי ועובדי הרשות. 

והגבייה  האכיפה  ברשות  קצר  זמן  תוך  השתלבה  זכאכ  הגב' 

ביקורות  מספר  הובילה  זכאכ  הגב'  חברתית,  והן  מקצועית  הן 

בעבודת  ממש  של  לשינויים  שהובילו  משמעותיות  פנימיות 

הרשות כגון בתחום חוקרי ההוצל"פ, חדרי שרתים, מדריכי כלים 

שלובים ועוד.. 

תפקיד  מבצעת  זאת  ועם  בעבודתה  מאוד  יסודית  זכאכ  הגב' 

עם  מעולים  אנוש  יחסי  על  שמירה  תוך  זה  ומורכב  קשה 

הסובבים אותה.

רו"ח ננסי זכאכ משמשת מזה כשנתיים במרכזת בכירה ביקורת 

מבצעת  תפקידה  במסגרת  והצפון.   חיפה  במחוזות  פנימית 

הגב' זכאכ מטלות ביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית, 

פיצויי  ודרישות  תביעות  בודקת  פתע,  בביקורות  משתתפת 

ביחידות  ביקורים  ומבצעת  הממונה  אל  סיכום  דוח  ומעבירה 

הרשות במחוז חיפה והצפון ובכל הארץ.
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שרון הקימה את הגזברות הארצית של רשות האכיפה והגבייה 

מאז כניסתה לתפקיד בדצמבר 2012. 

היא ממונה על סגנית. עובדת ו-2 סטודנטים ומנהלת מקצועית 

25 גזברים בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ. 

לבקר  לפקח,  מקצועית,  להנחות  תפקידה  ארצית  כגזברית 

כל  ועל  לפועל  ההוצאה  גזברי  עבודת  על  אחראית  ולהיות 

הפעילות הכספית בהוצאה לפועל. 

הכספי  ההיבט  וניהול  בחינת  על  הרשות  מטעם  אחראית 

מערכת  של  לאוויר  עלייתה  מאז  שלובים".  "כלים  במערכת 

"כלים שלובים" שרון אחראית על ניהול החשבון הארצי בהיקף 

כספי של כ-1.3 מיליארד ₪ בשנה וכ-1.1 מליון פעולות.

SAP רו"ח בעלת ניסיון רב, משפטנית ומיישמת

וייעול  אחידות  ליצירת  רבות  פועלת  שרון  לתפקיד  כניסתה  מאז 

והנחיות. טרם  התהליכים בעבודת הגזברויות תוך כתיבת נהלים 

נוצרו מצבים בהם בשל חוסר בנהלים  הקמת הגזברות הארצית 

שרון  הלשכות.  בין  שונות  פעולה  בשיטות  פעלו  מנחה  ובגוף 

פיקדונות,  על  ריבית  החזר  כגון:  שונים  בנושאים  נהלים  הוציאה 

אופן  בהמחאות,  תקבולים  קבלת  הפקדות,  מקופת  החזרים 

ע"י  המבוצעים  תשלומים  בדיקת  חייב,  כספי  ביתרת  הטיפול 

הגזברויות ועוד.  במסגרת הפרויקטים שיזמה:

מבצע לעדכון חשבונות בנק בתיקי מלאי בהם לא עודכן חשבון 

בתהליך  שינוי  נדרשו,  שלא  כספים  ביתרות  טיפול  לזיכוי,  בנק 

השוטפת,  עבודתה  לצד  ללשכות.  המודפסים  השיקים  חלוקת 

שרון מנהלת את כל ההיבט הכספי של מערכת "כלים שלובים" 

לאוויר  העלייה  המערכת,  בדיקות  ההסבות,  האפיון,  שלבי  בכל 

הפרטים  לרמת  עד  ודאגה  מסירות  חריצות,  תוך  והשינויים 

מנת  על  ומאומצות  רבות  עבודה  שעות  משקיעה  היא  הקטנים. 

טעויות  הניתן  ככל  ולמנוע  ביותר  הטובה  התוצאה  את  להשיג 

ותקלות בתחום הכספי. ראוי לציין ששרון בעלת יחסי אנוש טובים 

ומקיימת קשרים מצוינים עם עמיתיה, עובדיה וכלל הגזברים.

מתחדש  ארגון  על  להימנות  גדול  כבוד 

ומשימות  אתגרים  מלא  ומתפתח, 

מגוונות, התומך ומעודד יוזמות חדשות.

עובדי  על  להימנות  יותר  עוד  גדול  כבוד 

שתי  ארצית.  גזברית  ולהיות  החשבות 

עובדים  מונות  הללו  העבודה  סביבות 

הרואים  ומקצועיים  מסורים  איכפתיים, 

חזון  את  מתמיד  באופן  עיניהם  לנגד 

הרשות ושואפים להצטיין בעבודתם. 

המאפשרים  התנאים  הם  ועוד  אלה  כל 

"השמיים  בבחינת  יותר  ולהשיג  לרצות 

הם הגבול", ועל כך תודה לכולם.

שרון עוזר
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תמר גולן

העובדה   נוכח  רב  סיפוק  חשה  אני 

לתהליך  תורמת  אני  תפקידי  שבמסגרת 

ובקרה  מדידה  תכנון,  תרבות  הטמעת 

 4028 ממשלה   החלטת  פי  על  ברשות, 

הממשלתי,  התכנון  למדריך  ובהתאם 

ומדברים  מודדים  מתכננים,  האגפים 

הארגון   את  המוביל  דבר  אחידה  בשפה 

גיבוש  תהליך  הרשות,  חזון  למימוש 

את  מוביל  העבודה  בתכנית  המשימות 

עמידה  תוך  מטרותיו  למימוש  הארגון 

ביעדים שנקבעו.

תמר נכנסה לתחום חדש שלא עשתה קודם , למדה אותו בצורה 

 , חדשה  עבודה  שיטת  להנחיל  האגף  למנהלת  וסייעה  מהירה 

מערכת  באמצעות  קבוע  באופן  היחידות  ביצועי  את  המודדת 

התומכת בתוכניות העבודה.

ומדיניות.  לתכנון  באגף  עבודה  תכניות  תחום  מנהלת  תמר 

תכניות  בכתיבת  וסיוע  הנחיה  על  תמר  אחראית  זו  במסגרת 

ליחידות  וסיוע  תמיכה   , ביצוען  על  ובקרה  מעקב   , עבודה 

 ) רוחבי  ממשלתי  לתכנון  )מערכת  תמ"ר  במערכת  בשימוש 

והפקת דוחו"ת .
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