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מבוא
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  335מיום  04.08.2015שונה שם המשרד לאזרחים ותיקים ל"המשרד
לשוויון חברתי".1
בנוסף ,החלטת ממשלה מס'  36מיום  26.05.2015בנושא העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לאזרחים
ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים 2קבעה כי למשרד יתווספו היחידות :הרשות לקידום מעמד האישה,
הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים ,המטה הלאומי ישראל דיגיטלית והקמת אגף צעירים.
בהתאם לחוק חופש המידע ,מוגש בזאת הדיווח השנתי על עיקרי פעילות המשרד לשוויון חברתי לשנת
 .2016יובהר כי דו"ח זה מתייחס לפעילות המשרד כולל היחידות החדשות אשר צורפו אליו והחלו לפעול
במהלך שנת  . 2016יצוין כי היחידות הועברו ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון חברתי דה-פקטו
מבחינה תקציבית רק ב-אפריל  ,2016ובמשאבי אנוש נקלטו היחידות במהלך שלושת הרבעונית
הראשונים של .2016

1
2

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec335.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec36.aspx
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חלק א – מבנה ארגוני 2016

4

חלק ב' – בעלי תפקידים בכירים
בעלי תפקידים – נכון ל2016-
חה"כ גילה גמליאל  -השרה לשוויון חברתי
מר אבי כהן  -מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ומ"מ ראש הרשות למעמד האשה
מר יאיר שינדל  -ראש המטה הלאומי ישראל דיגיטלית (סיים את תפקידו באוגוסט .)2016
מר איימן סייף  -מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
מר קובי בלייך  -סמנכ"ל בכיר מנהל ארגון ופרוייקטים
גב' ברכי דליצקי – ראש אגף בכיר אזרחים ותיקים
גב לירון הנץ – ראש אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות
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חלק ג – תיאור תחומי אחריות המשרד
המשרד לשוויון חברתי הינו משרד אינטגרטיבי הפועל לקידום מגזרים שונים באמצעות תוכניות ארוכות
טווח ,פרוייקטים ופיתוח טכונולגיות מתקדמות במטרה לגשר על הפערים אשר קיימים בחברה
הישראלית וכן לגשר בין ערי הפיתוח והפריפריה למרכז לצימצום פערים ולהוות מנוע צמיחה וקטליזטור
להאצת הקידמה והכל במטרה לקדם את השוויון החברתי בישראל  .המשרד לשוויון חברתי מורכב
כאמור מהיחידות הבאות :הרשות לקידום מעמד האישה ,הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים ,מטה
"ישראל דיגיטלית" ,האגף לאזרחים ותיקים ואגף הצעירים .
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  335מיום  04.08.2015שונה שם המשרד לאזרחים ותיקים ל"המשרד
לשוויון חברתי"  .החלטת ממשלה מס'  36מיום  26.05.2015בנושא העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד
לאזרחים ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים מציינת את הוספת תחומי פעילות למשרד :הרשות לקידום
מעמד האישה ,הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים ומטה "ישראל דיגיטלית".
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מהווה כיום כ  10%מהאוכלוסייה בישראל ,והצפי הוא ,שתוך שנים
ספורות יעלה חלקה לכ ,15% -בשל העלייה המתמדת בתוחלת החיים .המשמעויות הנובעות מכך רבות
ודרמטיות ,בדגש על תעסוקה ,ספורט ופנאי .האזרח הוותיק כיום חי יותר ,בריא יותר ופעיל יותר.
אזרחים ותיקים רבים מגיעים לגיל פרישה בשיא כוחם ומרצם ויכולים לתרום עוד רבות הן לעצמם והן
לחברה ולכלכלה בישראל .בשנת התקציב  2016קידם המשרד לשוויון חברתי פרויקטים לעידוד "זקנה
פעילה" ,אשר התמקדו בתחומי התרבות ,הפנאי ,הספורט ,הבריאות והתעסוקה .קרי שילוב האזרח
הוותיק במכלול החיים החברתיים  -החל מתמיכה בהמשך העסקתם כמשאב אנושי איכותי רב ניסיון
וידע ,ועד בניית מסגרות לפעילות תרבותית ,לימודית ואף ספורטיבית שבהן העשירו את חייהם.
המשרד לשוויון חברתי שם לו למטרה לקדם את אוכלוסיית הצעירים בישראל ,בין השאר באמצעות
הקמת מרכזי צעירים  ,תוך הבנה כי השקעה בדורות הבאים היא יעד אסטרטגי .ברוח זו החל לפעול
לחיזוק קהילות צעירות ,הניצבות בחוד החנית של השליחות החברתית ,בדגש על הפריפריה .במקביל ,פעל
לעידוד השכלתם ולהשמתם בשוק העבודה .המשרד מפעיל תכניות ייחודיות לבניית העתודה המנהיגותית
של מדינת ישראל ולחיזוקה .כחלק אינטגרלי מהפעולות שנמנו לעיל ,פועל המשרד לחיזוק הקשר הבין-
דורי בין אוכלוסיית הוותיקים לבין אוכלוסיית הצעירים באמצעות מגוון פרויקטים.
המשרד פועל לקידום כלכלי וחברתי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל ולצמצום הפערים בין חברה זו
לכלל החברה בישראל .במסגרת זו ,המשרד מקדם תכנית חומש ,שתביא לשיפור התשתיות ,להסרת
חסמים בדיור ולעידוד תעסוקה והשכלה בקרב מגזרי המיעוטים .בשנת התקציב  2016החל המשרד
להתניע שתי תכניות אסטרטגיות  -למגזר הערבי בכללו ולמגזר הבדואים בצפון.

6

אחת מאבני היסוד של עבודת המשרד לשוויון חברתי היא פעילות באמצעות המיזם הלאומי "ישראל
דיגיטלית" .באמצעות מיזם זה פועל המשרד לצמצום פערים חברתיים בישראל ,לייעל את עבודת
הממשלה ולהפוך אותה לממשלה חכמה יותר .בשנת  2016הוחל בקידום משמעותי של יצירת מדינה
דיגיטלית ,שבה המרחק בין המרכז לפריפריה אינו מהווה חסם לשירותי רפואה ,חינוך ,רווחה ,תרבות
ופנאי .בשנת התקציב  2016הוכנה התכנית האסטרטגית הלאומית לישראל דיגיטלית אשר אמורה להיות
מאוטשרת בממשלה .
פירוט תפקידי המשרד על פי יחידות:
 .1אזרחים ותיקים
המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי בריאות
וסיעוד ,רווחה ,שיכון ודיור ,מיצוי זכויות אזרחים ותיקים ,טיפול בניצולי השואה ,חינוך מבוגרים,
תרבות הפנאי ,תעסוקה והשבת רכוש יהודי.
בישראל ישנם כ 900,000 -אזרחים ותיקים ששיעורם באוכלוסייה עומד כיום על כ ,10%-כאשר עם גידול
צפוי בתוחלת החיים צפוי לגדול שיעורם בקרב כלל האוכלוסייה .מציאות זו מחייבת היערכות
אסטרטגית של מדינת ישראל .ברוח זו ,פועל המשרד בין היתר לשיפור איכות החיים של האזרחים
הוותיקים בישראל ,להנגשה של שירותים שונים לאזרחים ותיקים ,לחיזוק הקשר הרב דורי בחברה
הישראלית ,לשילוב של האוכלוסייה הוותיקה בשוק העבודה ובחברה בישראל וכן מקיים פעילויות
תרבות ,השכלה ופנאי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
ייעוד המשרד ותפקידיו כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה בתחום אזרחים ותיקים:
 לשמש גוף מטה לממשלה בנושא הטיפול באזרחים הוותיקים.
 לסייע בגיבוש מדיניות והמלצות בנושא שיפור מעמד האזרחים הוותיקים ,איכות חייהם הפיזית
והנפשית ומערך המתנדבים למען האזרחים הוותיקים.
 להוות גוף תיאום ,אינטגרציה ,חשיבה ומעקב בנושאים הקשורים לאזרחים ותיקים ולמעמדם.
 פיתוח וייעול השירותים הקיימים לאזרחים ותיקים וקידום פרויקטים בתחום פעילותו של
המשרד.
 תיאום בין משרדי הממשלה וגופים נוספים הפועלים בתחומי פעילותו של המשרד תוך איגום
משאבים מקצועיים וכספיים במקרים המתאימים.
 בקרה ומעקב אחר יישום חקיקה הנוגעת לאזרחים ותיקים וזכויותיהם וקידום עבודת מטה
לייזום תיקוני חקיקה במידת הצורך.
 התמקדות בטיפול בששת התחומים הבאים :בריאות וסיעוד – לרבות בדיקת השירותים הניתנים
לאזרחים ותיקים ,מיפוי בעיות והצעת תוכניות לשיפור השירות ולקידום רפואה מונעת; רווחה –
לרבות טיפול בנושאים סוציאליים ,בתעסוקת אזרחים ותיקים ,בתרבות הפנאי ובקידום פעולות
לרווחת האזרחים הוותיקים מול המגזר השלישי; שיכון – לרבות קידום פתרונות דיור ייעדיים
7

לאזרחים ותיקים; סיוע לאוכלוסיות מיוחדות  -ובכלל זה אזרחים ותיקים מעוטי יכולת ,נכים
ובעלי צרכים מיוחדים ,ניצולי שואה ,המגזר הערבי ועולים חדשים; פניות ציבור  -בכלל זה הקמת
מרכז מידע לאזרחים ותיקים אשר ירכז מידע בדבר השירותים הניתנים לאזרחים ותיקים ויקל על
נגישות למידע ולשירותים; מערך מתנדבים למען אזרחים ותיקים.
 ענייני השבת זכויות ורכוש יהודי ,לרבות תיעוד ורישום זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.
 אגף לחינוך מבוגרים :תמיכה בהשלמת השכלה יסודית למבוגרים (תכנית תהיל"ה) ,תמיכה
בפעילות קתדראות ואוניברסיטאות עממיות.
 .2הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מס' ( 1204ערב )13/מיום
 ,15.02.2007ומטרותיה העיקריות הן להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית,
הדרוזית והצ'רקסית ,לעודד את הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך היישובים הערבים ,הדרוזים
והצ'רקסים ושילוב אוכלוסיות המיעוטים בחברה ובכלכלה הישראלית.
באמצעות הרשות לקידום ופיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים ,פועל המשרד להביא בהדרגה לשיפור
ברווחתה הכלכלית של אוכלוסיית המיעוטים ולקידום השוויון הכלכלי .ברוח זו ,פועל המשרד ,בין היתר,
לחיזוק הבסיס הכלכלי הקיים באוכלוסייה זו וליצירת מנופי צמיחה כלכליים שיאפשרו צמצום פערים
חברתיים וכלכליים .בימים אלו ,מקדם המשרד תכניות ארוכות טווח לקידום ופיתוח של אוכלוסיית
המיעוטים בישראל בתחומי החינוך ,הדיור ,החברה והכלכלה .ניתן לעיין בקישור להחלטת הממשלה מס'
 922מיום  30.12.15שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים :2016-2020
http://www.shivyon.gov.il/Communication/DoverMessages/Pages/Pituach_kalkali_miutim.
aspx
 .3הרשות לקידום מעמד האישה
הרשות לקידום מעמד האישה הוקמה על פי חוק בשנת  ,1998במטרה לקדם את השוויון בין המינים
בישראל ,להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה ,לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים,
לקדם את החינוך ,החקיקה והאכיפה בתחומים אלה ,ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע
הנדרשים להשגת המטרות האמורות.
לרשות לקידום מעמד האישה סמכויות ומטלות שנקבעו לה מכוח חוקים שונים כך :חוק הרשות לקידום
מעמד האישה ,התשנ"ח ;1998 -החוק לשיווי זכויות האישה ,התשי"א ;1951-חוק הרשויות המקומיות
(יועצת לקידום מעמד האישה) ,התש"ס ;2000-פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] ,תשל"ב ;-חוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 1959-תיקון מ.)2005-
מטרותיה העיקריות של הרשות לקידום מעמד האישה הן לגבש ולעודד מדיניות ופעילות לקידום מעמד
האישה לשוויון בין המינים לביעור ההפליה נגד נשים ובכלל זה למניעת אלימות נגד נשים ,לעודד ,לתאם
ולקדם את הפעולות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים; לייעץ ,לעקוב ולבקר אחר פעילויות
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משרדי הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה של
הרשות; לקדם הצעות לחקיקה בתחומי פעולתה של הרשות; להגיש חוות-דעת מגדריות על הצעות חוק
ועל חקיקת משנה; לרכז מידע ונתונים ,וליזום מחקרים בתחומי פעולתה של הרשות; לקדם מסגרות
פעולה ושירותים בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול ליישומה של האמנה לביעור כל צורות ההפליה נגד
נשים ,משנת  ;1979להכין דיווחים תקופתיים שהמדינה מחויבת לפרסם בהתאם לאמנות בינלאומיות
ועל-פי הנדרש מתוקף קשרים בינלאומיים וכן לקיים קשרים בינלאומיים בתחומי פעילותה; וכן לעקוב
אחר יישום חובת הייצוג ההולם בגופים ציבוריים לעיצוב מדיניות לאומית בתחום.
מוקדי הפעילות:
באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה ,מקדם המשרד את השוויון בין המינים בישראל .ברוח זו ,פועל
המשרד בין היתר לקידום הייצוג ההולם של נשים בשירות הציבורי ובמוקדי קבלת החלטות ,הטמעת
ההיבט המגדרי ככלי לעיצוב מדיניות במנהל הציבורי ,הסברה למיגור האלימות המגדרית על שלל
היבטיה והמאבק באפליה על בסיס מגדרי .ראוי לציין ,כי המשרד דאג לקדם סקירה וניתוח מגדרי של
תקציב המדינה לשנת  2015-2016כחלק אינטגראלי מנוסח הצעת התקציב .בפעם הראשונה בתולדות
המדינה הצעת תקציב המדינה כוללת שיקוף של אופני חלוקת משאבים בפרספקטיבה מגדרית.
 .4מטה ישראל דיגיטלית
המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית הוא מיזם ממשלתי למימוש ההזדמנות הטמונה בטכנולוגיות מידע
ותקשורת לטובת קידמה ,חדשנות ,צמיחת המשק ושיפור איכות החיים של כלל תושבי המדינה .שילוב
של תשתיות טכנולוגיות מתקדמות וסדרת החלטות ממשלה יצרו הזדמנות לרתום את הפוטנציאל הטמון
בטכנולוגיה כמנוע צמיחה ולפעול לצמצום פערים חברתיים באמצעים דיגיטליים ולשיפור השירותים
לאזרח בתחומים כמו חינוך ,בריאות ,רווחה ועוד ,באמצעות הפיכתם לזמינים ,נגישים ,ומותאמים
לאתגרי המאה ה.21-
המיזם הוקם מתוקף החלטת ממשלה מס'  1046מיום  ,15.12.2013שקבעה שיש להשתמש בטכנולוגיות
מתקדמות כמנוף לשיפור השירותים לאזרח והפחתת הבירוקרטיה ,צמצום פערים חברתיים ,קידום
צמיחה כלכלית וחסכון בעלויות .תפקיד מטה ישראל דיגיטלית הוא ליזום ,להזניק ולעודד שימוש
באמצעים דיגיטליים ,להשגת מטרות חברתיות-כלכליות תוך שיתוף פעולה בין מגזרי ובין לאומי.
מטה המיזם פועל במשרד לשוויון חברתי ,ומפעיל פרויקטים שונים בשיתוף עם משרדי ממשלה שונים,
לטובת יישום תכנית דיגיטלית לאומית ורב שנתית על מנת לחולל טרנספורמציה דיגיטלית במגזר
הציבורי ולמצב את ישראל כמובילה עולמית בתחום .במסגרת זו חותרים ליצירת תשתית שתורכב
מצוותי יישום משותפים לישראל דיגיטלית ולמשרדי הממשלה השונים ,לטובת איתור אתגרים בתהליכי
עבודה פנים משרדיים וחוצי משרדים ,יצירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים והסרת חסמים ביורוקרטיים.
צוותי היישום יפתחו אסטרטגיה דיגיטלית למשרד ,לצד קידום פיילוטים המאפשרים גמישות והתנסות
בשטח.
תפקידי המטה כוללים את גיבוש התכנית הדיגיטלית הלאומית; ריכוז עבודת המטה המקצועית של ועדת
ההיגוי הבין-משרדית הייעודית שהוקמה לצורך קידום המיזם הלאומי; ליווי יישום המיזם הלאומי
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במשרדי הממשלה השונים תוך יצירת שיתופי פעולה ביניהם; ליווי צוותי היישום וסיוע בגיבוש תכניות
דיגיטליות משרדיות; יצירת שיתופי פעולה עם המגזר העסקי בארץ ובעולם והובלת שיח בין-מגזרי קבוע
בין משרדי הממשלה ,המגזר העסקי והשלישי – וזאת לטובת פתרון אתגרים חברתיים וכלכליים
באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת; ולפתח תהליכים דיגיטליים בין-משרדיים ולהוביל את
יישומם.
חזון המיזם  -ישראל תמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע
והתקשורת כדי לאפשר צמיחה כלכלית מואצת ,צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים וקידום ממשל
לחכם ,ידידותי ומוביל עולמי בתחום הממשל הדיגיטלי.
3

 .5רשות הצעירים
אחריות השרה לשוויון חברתי לקידום אוכלוסיית הצעירים הוגדרה בהחלטת ממשלה מספר  36מיום
 26.05.2015בעניין "העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לאזרחים ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים".
אוכלוסיית הצעירים בישראל מונה כשני מיליון צעירים וצעירות בגילאי ( 18-35נתוני הלמ"ס) ,כ25%-
מאוכלוסיית המדינה .הצעירים הינם מנוע צמיחה מרכזי למדינת ישראל ומשאב בעל פוטנציאל מהותי
לקידום המשק ,החברה ואיכות החיים בישראל .לצד זה ,אוכלוסיית הצעירים במדינת ישראל הינה
אוכלוסייה ייחודית מבחינת צרכים ,ולשם מיצוי הפוטנציאל הטמון בה יש ליצור עבורה מענים מותאמים
בתחומים כגון השכלה ,תעסוקה ,מסגרות קהילתיות ועוד.
בדומה למרבית הצעירים בעולם ,המעבר מגיל ההתבגרות לשנות הבגרות ולחיים עצמאיים מציב בפני
הצעירים בישראל צמתי הכרעה חשובים ,שעתידים להשפיע על המשך חייהם ומכאן גם על עתיד החברה
הישראלית .צעירים רבים מוצאים עצמם דווקא בשלב זה מחוץ למסגרות מכוונות וללא מנגנון מסייע.
רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי מאמין בתפיסה על פיה צעירים הינם משאב וכלי קיבול של ערכים,
אותם כל דור מעביר לבא אחריו .לפיכך ,מהווים הצעירים מנוף חברתי וכלכלי ,אשר יש לתת לו את
ההזדמנויות הטובות ביותר להתפתח.
בהתאם לתפיסה זו ,הרשות שמה דגש על פיתוח יוזמות של צעירים ,טיפוח מיומנויות חברתיות ואישיות,
מתן הזדמנויות שוות ,צמצום פערים בין קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית ,התפתחות חברתית
קהילתית ועוד.
רשות הצעירים שמה לעצמה מטרה להוות גוף מתכלל שפועל למען הצעירים ומספק מבט רוחבי בתחומים
הנוגעים לכלל הצעירים במדינת ישראל ,תוך שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אשר להם נגיעה בתחום
וכן עם ארגונים רלוונטיים בחברה האזרחית ,והוא פועל בימים אלה לקידום מדיניות ממשלתית בנושא
הצעירים בישראל .

 3בהחלטת ממשלה  2880מיום  23.7.17הקים המשרד את "רשית הצעירים" שמטרתה להיות גוף מטה לתכלול פעילות
הממשלה בנושא צעירים והובלת מהלכים לאומיים בנושא.
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חלק ד – דרכי התקשרות
כתובת למכתבים:
המשרד לשוויון חברתי ,רחוב עם ועולמו  3ירושלים מיקוד 9546303
פניות הציבור
טלפון 03-7779125/6
פקס 03-6092887
מייל iritg2@mse.gov.il
מוקד  *8840לפניות האזרחים הוותיקים
טלפון  *8840או 12228840
פקס 02-5605034
מייל infovatikim@mse.gov.il
כתובת למכתבים  -מוקד  :*8840ת.ד 2512 .בני ברק מיקוד 5112401
אתר האינטרנט של המשרד:
ניתן לפנות למשרד לשוויון חברתי גם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד
בכתובת . www.shivyon.gov.il
דף הפייסבוק של המשרד:
https://www.facebook.com/seniorsisrael
פנייה אל ממונה חופש המידע:
דוד אלבז
ממונה על חוק חופש המידע
מייל davide@mse.gov.il
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חלק ה – יחידות במשרד הנותנות שירות לאזרח
א .מוקד *8840
מוקד לפניות אזרחים ותיקים ,כל דרכי ההתקשרות מפורטים לעיל.
ב .מתן תעודת אזרח ותיק
המשרד לשוויון חברתי מספק באופן ישיר את שירות הנפקת תעודת אזרח ותיק לזכאים.
המשרד מפיק תעודות אזרח ותיק בהתאם לחוק האזרחים הותיקים ,התש"ן –  .1989התעודה נשלחת אל
האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה" .אזרח ותיק" הוא תושב ישראל שהגיע ,לפי הרישום במרשם
האוכלוסין ,לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ,התשס"ד .2004-במידה ולא התקבלה התעודה ,יש
לפנות למשרד לאזרחים ותיקים.
להלן פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיק ,ללא תשלום:
טלפון  02-6547025בין השעות  8:00ל.16:00 -
פקס .02-6547049
מייל . ezrach.vatik@Mse.gov.il
התעודה המופקת ניתנת לשימוש הן בישראל לצורך קבלת זכויות האזרח הוותיק והן בחו"ל .התעודה
הינה בינלאומית ועשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.
למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק ,ניתן לפנות למוקד  *8840של המשרד לאזרחים
ותיקים בטלפון  *8840בפקס .02-5605034
ג .מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים " -ותיקים ונהנים"
טלפון*8840 :
אתר אינטרנט. www.8840.co.il :
"ותיקים ונהנים" הוא מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים ,שהוקם ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים
ומנוהל ע"י חברת "סטייל  -ניהול והפעלת מועדוני לקוחות בע"מ" (שנבחרה בהליכי מכרז) .מועדון
"ותיקים ונהנים" פועל לטובת כלל האזרחים הוותיקים בישראל ,באמצעות שיתוף פעולה עם חברות
וגופים מסחריים ,על מנת להציע מגוון רחב של פעילויות ,הטבות ושירותים בתחומים הבאים :קניות
וצרכנות ,תרבות הפנאי ,ספורט ,טיולים ונופש בארץ ובחו"ל ,לימודים ,תקשורת ,שירותים עד הבית ועוד.
מיהו עמית "ותיקים ונהנים" ?
כל אזרח ותיק (נשים מגיל  ,62גברים מגיל  )67זכאי להנות מהטבות שונות ,אך על מנת לקבל גישה
להטבות הניתנות באמצעות זיהוי אישי ,יש לבצע הרשמה באמצעות אתר זה  www.8840.co.ilאו למלא
טופס הצטרפות ולשלוח לפקס ,03-5039225 :או לכתובת המייל  info@style.co.ilאו בדואר לכתובת:
סרלין  ,40חולון .58298
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חלק ו – סקירת עיקרי הפעילות בשנה החולפת 2016 -
 .1אגף אזרחים ותיקים-
א .הכנה לאומית לתהליכי הזדקנות האוכלוסיה  -לאור החלטות ממשלה קודמות וההחלטה להכריז על
אתגר הזיקנה כאחד מחמשת היעדים האסטרטגיים איתם על הממשלה הנוכחית להתמודד ולהיערך,
הוקמה במהלך שנת  2013ועדת בין משרדית להיערכות אסטרטגית להזדקנות האוכלוסיה בישראל
בהובלת המשרד לאזרחים ותיקים והמועצה הלאומית לכלכלה ובשיתוף גופים רבים אחרים (משרד
האוצר ,משרד הכלכלה ,משרד המשפטים ,משרד הרווחה ,בנק ישראל ,נציבות שירות המדינה ,רשות
המיסים ,ביטוח לאומי ,ג'וינט ישראל) .ועדה זו בחנה מספר נושאים :שילובם של האזרחים הוותיקים
בשוק העבודה ובקהילה ,סיעוד ובריאות ומערכות פנסיוניות .בשנת  2014נערכו דיונים מקיפים בנושא
תעסוקת מבוגרים וגובשו המלצות לקראת הבאתן בפני הממשלה .בשנת  2015ההמלצות הובאו בפני
הממשלה והתקבלו שתי החלטות ממשלה בהמשך לפעילות הוועדה:
 החלטה מספר  150של הממשלה מיום  28.06.2015בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות
להזדקנות האוכלוסייה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה.4
 החלטה מספר  834של הממשלה מיום  13.12.2015בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות
להזדקנות האוכלוסיה"  -שילוב מבוגרים בתעסוקה.5
ב .תחום תעסוקה – המשרד פועל בתעסוקת אזרחים ותיקים בכלל החזיתות הרלוונטיות:
 פיתוח והפעלה של תכניות לשילובם של אזרחים ותיקים בשוק העבודה.
 שינוי התודעה החברתית כלפי האזרח הוותיק באמצעות מיזמי התעסוקה ופעילות תקשורתית
(קמפיין ,מיתוג "שלישי בשלייקס" ועוד).
 גיוס ועידוד מעסיקים שיפעלו להשמת עובדים מבוגרים בארגונם.
 פעולות פנים ממשלתיות להסרת החסמים המרכזיים המונעים מאוכלוסייה זו לעבוד ולהשתכר
כראוי – באמצעות הוועדה האסטרטגית להזדקנות האוכלוסייה ,שאת המלצותיה הגישו בחודש
דצמבר  2015לממשלה ולאחר מכן התקבלה החלטת ממשלה מס' .834
להלן פירוט התכניות בתחום-
 תכנית "דרוש ניסיון"  -מיזם משותף של המשרד ועמותת והדרת ,במסגרתה הוקם אתר ייעודי
לחיפוש עבודה המיועד לאזרחים ותיקים  . www.darush-nisayon.org.ilבמסגרת התוכנית
נעשית פעילות אל מול מחפשי העבודה לעידוד הכוונה ומתן כלים שיסייעו להם להשתלב בשוק
העבודה (הכשרות ,כתיבה וריענון של קו"ח ועוד) ,במקביל ,נעשית פעילות אל מול מעסיקים בכל
הקשור לשינוי מודעות ,סיוע באפיון משרות למבוגרים וליווי בכל תהליך הקליטה וההשמה .זאת

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec150.as px 4
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec834.aspx 5
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לצד קיום יריד תעסוקה דו שנתי בו משתתפים מעסיקים ממגוון תחומי התעסוקה המציעים
משרות ייעודיות .התכנית החלה לפעול בינואר  ,2015נתונים הפעילות לשנים  2016הם:
מחפשי עבודה נרשמו באתר דרוש ניסיון – 3.300
מעסיקים באתר

843 -

משרות באתר 1796 -
השמות 432 -
מוקד התכנית – *3196
 מרכזי תעסוקה  -+60הוקמו תשתיות פזיות ברשויות למתן שירות לתושבי המקום ,מרכזי
התעסוקה ברשות מאפשרת מפגשים אישיים עם משתתפי התכנית ,השתתפות בסדנאות
ובהדרכות (מחשב ,כישורים רכים והכנה לשוק העבודה) ,הגעה למרכז לשימוש במחשבי המרכז
לחיפוש עבודה וכתיבת קו"ח ועוד .מרכזי התעסוקה נפתחים בתשתיות תעסוקה קיימים
והמאפשרים שילוב של מענה תעסוקתי לבני ה +60בתוך המרכז ,שיתוף פעולה יחד עם משרד
העבודה והרווחה .הוקמו  9מרכזים :נהריה ,עכו ,אור יהודה ,כפר סבא ,בני ברק ,תל אביב ,חולון,
ירושלים ,באר שבע.
 יזמות  -פיתוח של קורסים ייעודיים לפיתוח יזמות עסקית למבוגרים ,בשיתוף פעולה יחד עם
מעו"ף משרד הכלכלה ואש"ל ,פותח קורס "יוזמים עסק" המותאם לבני  ,+60הקורסים יפעלו
בתשתיות מעוף או במרכזי התעסוקה.
 שינוי תודעתי וגיוס מעסיקים -
במהלך שנת  2016המשרד הפעיל קמפיין תקשורתי (רדיו ,עיתונות ודיגיטאל) למעסיקים ולמחפשי
העבודה .קמפיין למעסיקים הקורא להעסקת אזרחים ותיקים ומציג את היתרונות שבהעסקתם,
קמפיין למחפשי העבודה לצאת ולחפש עבודה ,להשתתף בתכניות ולהבין כי יש להם הזדמנויות
להשתלב בשוק העבודה.
הגברת הפעילות והמודעות של העולם העסקי לשילוב מבוגרים בתעסוקה באמצעות הטמעת ערך
זה כחלק מאחריות תאגידית בעסקים גדולים במשק .עבודה משולבת עם ארגון מעלה בשיתוף
אשל ,אחד מהמדדים באחריות תאגידית יהיו העסקת מבוגרים בארגון .בנוסף ,לראשונה נכללת
באות הגיוון לעסקים על שם לאוטמן קטגוריה חדשה – "העסקת עובדים מבוגרים" האות מוענק
בכנס בינ"ל של ארגון מעלה ע"י השרה לשוויון חברתי.

 החלטת ממשלה  834בנושא שילוב מבוגרים בתעסוקה  -ביום  13.12.2015התקבלה החלטת
ממשלה מס'  834בנושא שילוב מבוגרים בתעסוקה .ההחלטה כוללת צעדים לשילוב מבוגרים
בתעסוקה ,ביניהם גיבוש של תכנית ניסיונית למסלול תעסוקה ייעודי בשירות המדינה לאזרחים
ותיקים מעבר לגיל פרישה.
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לתכנית הפיילוט הוקצו  60תקנים .במהלך השנה האחרונה הנציבות פעלה בשיתוף משרד האוצר
לאפיון והקמת תקן ייעודי להעסקת אזרחים ותיקים בשירות המדינה ,הוגדרו ע"י המשרדים
התפקידים המיועדים לשרות אזרחים ותיקים ,נקבעו רמות שכר ותנאי ההעסקה .העסקת
אזרחים ותיקים בשירות המדינה צפויה להתחיל ברבעון השלישי של שנת .2017

ג .דיור  -תכנית "כאן גרים" -כמחצית מהאזרחים הוותיקים מתגוררים בגפם וחשים תחושת בדידות
יום-יומית .זוהי תופעה העלולה להוביל לירידה במוטיבציה ולעיתים רבות גם לירידה במצב
הבריאותי .אחת האפשרויות להתמודדות עם תופעה זו היא יצירת מעורבות חברתית בין האזרח
הוותיק לבין החברה .בכדי לתת מענה לתופעה זו ,פותחה תכנית חברתית חדשה בשיתוף משרד
השיכון והתאחדות הסטודנטים – "כאן גרים" .במסגרת התכנית יציע האזרח הוותיק לסטודנט חדר
בדירתו בתשלום סמלי ובתמורה ייתן הסטודנט  5שעות שבועיות לפעילות חברתית משותפת ויזכה
במלגה בגובה  ₪ 8,000לשנה .בכך ,נותנת התכנית מענה לצרכי אוכלוסיית הקשישים ואוכלוסיית
הסטודנטים .הקשיש הבודד זוכה בשותף לדירה שיפיג את בדידותו ,והסטודנט מקבל פתרון דיור זול
יותר .בשנת  2016השתתפו  200אזרחים ותיקים ו 200 -סטודנטים בתכנית "כאן גרים".
ד .חירום  -בתחום החירום המשרד מהווה גורם מקשר בין האזרחים הותיקים למשרדי הממשלה ,פיקוד
העורף ,עמותות וגורמים נוספים הנותנים מענה בזמן חירום .בעקבות מלחמת "צוק איתן" ,נבחנה
התנהלות המשרד בזמן חירום ,וחודדו הפעולות המשמעותיות שהמשרד יכול לבצע בזמן חירום ,ע"י
ניצול מלוא של המשאבים הקיימים במשרד בזמן שגרה.
עיקר פעילות המשרד בחירום נעשית בשגרה ,בהכנת הגורמים הקיימים במשרד למצבי חירום ,יחד עם
פעולות של הכוונה והדרכה של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים למצבי חירום :הפעלת מוקד זמין 24
שעות בשעת חירום .המוקד ירכז את כל המידע הרלוונטי לשעת חירום ,ויהווה גורם מסייע ויוזם עבור
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים .איסוף מידע ונתונים על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ,ומידע על
גורמים מסייעים לאוכלוסיה זו אשר בזמן חירום יכולים לתת את המענה הטוב ביותר (עמותות,
מרכזים ,מועדונים והתארגנויות שונות) .הכנה והדרכה של כוח אדם הפעילים בתוכניות המשרד למתן
מענה בזמן חירום ,כוח אדם המורכב ממתנדבים ,סטודנטים ,תנועות הנוער ובנות שירות לאומי.
קידום פעולות לחיזוק החוסן האזרחי של האזרחים הוותיקים.
ה .קול קורא לעידוד פעילות עבור האזרחים הוותיקים ברשויות  -בחודש ספטמבר  ,2016פרסם המשרד "קול
קורא" שמטרתו לקדם פעילות עבור האזרחים הוותיקים ברשות המקומית .כמו גם ,לסייע בידי היועצים
לענייני אזרחי ותיקים ברשויות המקומיות למלא את תפקידם ,ולפעול לחיזוק האזרח הוותיק ברשות.
לקול הקורא נגשו  184רשויות מקומיות
ו .מוקד  *8840לפניות אזרחים ותיקים –
מרכזת בכירה פניות הציבור
עירית גוטמן
טלפון 072-2532016
מייל  , iritg@mse.gov.ilמען למכתבים :רחוב עם ועולמו  3ירושלים
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דרכים ליצירת קשר עם מוקד :*8840
טלפון *8840
פקס 02-5605034
מייל infovatikim@mse.gov.il
אתר אינטרנטwww.mse.gov.il :
https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_call_center_8840
כתובת למכתבים :ת.ד 2512 .בני ברק מיקוד 5112401
צור קשר מקוון למוקד
https://survey.gov.il/he/node/777
להלן קישור לטופס פניה למוקד:
https://www.gov.il/BlobFolder/service/senior_citizen_call_center_8840/he/rights_info_requ
est_1.pdf

המשרד לשוויון חברתי מפעיל מזה תשע שנים את מוקד  *8840לפניות אזרחים ותיקים .המוקד נחשב
לייחודי היות והוא מהווה כתובת ממשלתית מרכזית עבור ציבור האזרחים הוותיקים למידע ולמענה
מקצועי וכן מפני שהמוקד נוקט בפעולות אקטיביות כדי לסייע לאזרח הוותיק לברר את זכויותיו – בין
באמצעות פנייה לרשויות השונות ,בביצוע שיחור חוץ ובירור זכויות וכן במעקב ובליווי עד להשלמת
הטיפול בפנייה.
מוקד  *8840הוקם במאי  2008על ידי המשרד לשוויון חברתי במטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות
של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ולמתן מידע אודות כלל הזכויות ,השירותים וההטבות המגיעים
לציבור האזרחים הוותיקים .צוות המוקד כולל מוקדנים ,רכזים ויועצים המטפלים בפניות אזרחים
ותיקים בתחומים שונים :זכויות האזרח הוותיק ,ביטוח לאומי ,בריאות ,סיעוד ועובדים זרים ,דיור,
זכויות ניצולי שואה ,פנסיה ,הכנה לפרישה ,רווחה ,צרכנות ,תרבות ,פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום
של האזרח הוותיק.
מעב ר למתן מידע ,המוקד מסייע בפתרון בעיות והסרת חסמים המקשים על האזרחים הוותיקים בקבלת
זכויותיהם ובמימוש ההטבות להם הם זכאים ופועל אל מול גופים שונים במגזר הציבורי ומחוצה לו
בשמם ולצידם של האזרחים הוותיקים .המוקד מטפל בלמעלה מ 100,000 -פניות בשנה .המוקד פועל
בימים א'-ה' בין השעות  8:00-20:00בטלפון  .*8840ניתן מענה בשפות :עברית ,רוסית ,ערבית ,אמהרית,
אנגלית ,גרמנית ,צרפתית וספרדית.
המוקד עוסק בהנגשת המידע לציבור האזרחים הוותיקים באמצעות ביצוע הרצאות בנושאי זכויות
האזרחים הוותיקים ברשויות המקומיות וכן במקומות מפגש [כגון :בתי אבות ,דיור מוגן ,מועדונים,

16

מרכזי יום ועוד] .בנוסף ,המוקד מנגיש את השירות שהוא מעניק ואת המידע המקצועי באמצעות פניות
יזומות לאזרחים הוותיקים וכן לאזרחים שנה לפני הפרישה לצורך היערכות לתקופת חיים חדשה.
מוקד  *8840משמש כשער של המשרד לשוויון חברתי עבור ציבור האזרחים הוותיקים וכן ככלי מרכזי
עבור המשרד לקשר הישיר עם האזרחים הוותיקים .יצויין כי לעיתים קרובות פרויקטים של המשרד אשר
להם קשר ישיר עם האזרחים הוותיקים מבוצעים בשיתוף המוקד ובהנחייתו המקצועית.
נתונים והתפלגות פניות לפי נושאים
מאז הקמתו ב 2008 -ועד לסוף שנת  2016טיפל מוקד  *8840בכ 623,000 -אזרחים ותיקים שפנו אליו.
בשנת  2016התקבלו במוקד  119,929 *8840פניות ופנו למוקד  104,150פונים ,מתוכם 70,395 ,פונים
חדשים אשר מעולם לא פנו קודם לכן למוקד  *8840של המשרד.
התפלגות הפניות לפי נושאים בשנת  – 2016פילוח ראשי
נושא
זכויות אזרח ותיק
ניצולי שואה
הכנה לפרישה
יחידות סגולה
ביטוח לאומי
פרוייקטים של המשרד
בריאות כולל טיפולי שיניים
מיסים (ארנונה ,מים ,מס הכנסה)
רווחה
צרכנות
דיור
מועדון צרכנות ,תרבות ,פנאי
והתנדבות
פנסיה
סיוע משפטי
לחצן מצוקה
עובדים זרים
תג נכה
תחבורה
מיזם והגדת  -תיעוד מורשת
יהדות ערב ואיראן
תעסוקה
אפוטרופוס
אלימות וביטחון אישי
הצעה לחקיקה/תיקוני חקיקה
שונות
סכום כולל

מספר פניות
61,965
21,819
13,904
7,624
6,479
2,369
1,173
925
785
547
508
467
342
293
150
124
110
106
82
76
28
26
16
11
119,929
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חדש בשנת  2016סגירת מעגל טיפול  -בחודש אפריל  2016כחלק ממדיניות מעודכנת שקבעה הנהלת
המשרד החל המוקד לשלב בעבודה השגרתית שלו ביצוע סגירת מעגל טיפול .במסגרת הפרויקט ,בכל
חודש מבצע המוקד שיחות יוצאות אל  5,000פונים אשר פנייתם טופלה במוקד .לרוב מדובר על פניות
מורכבות בהן ניתנה לאזרח הוותיק תשובה בכתב הכוללת המלצה כיצד לפעול על מנת לממש את
זכויותיו ,אילו טפסים למלא ,נשלחו הטפסים הרלבנטיים ,נמסר מידע מפורט לאיזה גוף עליו לפנות
לקבלת הזכות וכדומה.
במסגרת השיחות היוצאות נבדק אם האזרח הוותיק אכן קיבל את הזכות ,השירות או ההטבה .במידה
ולא קיבל ,נבדקת הסיבה ,היכן הקושי ,אם זקוק למתנדב שיסייע בידו ועוד .במידה והאזרח הוותיק החל
לקבל זכויות בעקבות התשובה שקיבל מהמוקד ,נבדק בכמה השתלמה לו הזכות ומה היקף מיצוי
הזכויות עבורו.
מטרות המעקב כאמור הן למדוד את היקף מיצוי הזכויות מבחינה כספית עבור האזרחים הוותיקים
ולוודא כי מהלך מימוש הזכויות הסתיים עבור האזרח הוותיק בקבלת הזכויות בפועל כחלק מליווי
אקטיבי של המוקד את האזרח הוותיק .המהלך מסייע למוקד לקבל מידע חיוני על התקדמות בפועל של
הליך מיצוי הזכויות בפניות המורכבות הכרוכות בטירחה בירוקרטית.
כ 45,000-בירורים ערך המוקד בשנה החולפת מול אזרחים ותיקים שטופלו ושקיבלו מענה עם המלצה
מפורטת למיצוי זכויות .במהלך שנת  2016כאמור ,סייע המוקד לקבלת כ 15-מיליון  ₪לכ7,750-
אזרחים ותיקים וניצולי שואה .מתוכם 4,791 ,נמצאו זכאים לתגמול חודשי קבוע היקף כולל של כ-
 ₪ 9,793,814בכל שנה מעתה ואילך .כאמור מדובר בנתון מדגמי היות וסגירת מעגל טיפול מבוצעת על
 5,000פניות בחודש בלבד ולא על כלל הפניות למוקד.

כ7,750 -
אזרחים
ותיקים
וניצולי
שואה מיצו
את
זכויותיהם
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שיחור חוץ והנגשת מידע :הרצאות בנושא זכויות האזרח הוותיק וזכויות ניצולי השואה  -במהלך שנת
 2016התקיימו פעילויות שונות ברחבי הארץ במטרה להנגיש את המידע למספר רב של אזרחים ותיקים
ככל הניתן ,לאנשי מקצוע ולמתנדבים וזאת בשפות עברית ,רוסית ,ערבית ואנגלית.
בשנת  2016המוקד קיים כ 400 -הרצאות ברשויות מקומיות בכל רחבי הארץ .במסגרת הפעילות נערכו
הרצאות לאזרחים ותיקים בנושא זכויות אזרחים ותיקים .כאשר לאחר ההרצאה המוקד שלח
למשתתפים שהיו מעוניינים בכך מידע נוסף במידת הצורך ונערכו שיחות טלפוניות לטובת בירור זכויות.
פעילות מוקד  *8840להנגשת מידע לאוכלוסיות נוספות בשנת - 2016
 פרויקט מיצוי זכויות בקרב אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה בקהילה  -בחודש דצמבר  2015מוקד
 *8840שלח כ 10,000 -מכתבים באופן יזום לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה .המכתבים כללו
שאלונים לבדיקת מיצוי זכויות .בשנת  2016מתוך כ 10,000 -מכתבים שנשלחו ,חזרו למוקד כ-
 2,500טפסים מלאים לגביהם ביצענו בדיקת זכויות .מהשאלונים שהתקבלו במוקד גילינו חוסר
מודעות באשר לזכויות המגיעות על פי חוק כולל :השלמת הכנסה ,סיעוד ,החמרת מצב ,הנחות
בארנונה וכו' .גם אלו המקבלים השלמת הכנסה הלינו על קשיים כלכליים ועל צורך בתמיכה
כלכלית מעבר להשלמת הכנסה (ציוד ,שיפוצים ,שיניים).
לצורך קידום הנגשת המידע לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים יוצאי אתיופיה הוספנו ב2016 -
שירות ומענה בשפה האמהרית במוקד.
במסגרת מיזם סטודנטים למען אזרחים ותיקים בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית הוחלט
לגייס סטודנטים מילגאים דוברי אמהרית אשר יסייעו בהליך בדיקת הזכויות .תפקידם לצאת
לשטח ולהגיע אל האזרחים הוותיקים בקהילה ,במוקדי הקליטה ובבתים וכאמור באופן בלתי
אמצעי .צוות המוקד נותן הכשרה מקצועית לסטודנטים ופועל ליצירת קשרים עם הרשויות
השונות ומוקדי הקליטה על מנת לתאם ימי מיצוי זכויות במקומות המפגש של אזרחים ותיקים
יוצאי אתיופיה.
במקביל המוקד יצר קשר עם רשויות מקומיות שונות ועם מוקדי הקליטה ותיאם מפגשים עם
אזרחים ותיקים .פעילות זו החלה בנובמבר  2016ועתידה להמשיך בכל שנת  .2017נתניה היתה
העיר הראשונה אליה הגיע המוקד במסגרת כנס ליום מיצוי זכויות ,לאחריה המשכנו גם
ברחובות ,במבשרת ציון ובאור יהודה במהלך  ,2016וכאמור השנה אנו ממשיכים בפעילות זו.
 סיכום פעילות המוקד בנושא ניצולי שואה בשנת  - 2016בשנת  2016פנו  21,819ניצולי שואה
למוקד בבקשה למצות את זכויותיהם .הפונים קיבלו מענה לשאלות פרטניות ,סיוע בבירור
ובמיצוי מכלול זכויותיהם לרבות שליחת מכתב תשובה בצירוף טפסים הרלוונטיים למימוש
זכויותיהם .כמו כן לניצולי שואה אשר התקשו במילוי טפסים אלו הוצע סיוע בביתם ע"י מערך של
מתנדבים .בנוסף ,ניתן סיוע בתרגום מכתבים בשפות זרות שנשלחים לניצולי שואה (גרמנית
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ואנגלית) ,סיוע בניסוח פניות לרשויות זרות המעניקות תגמולים ,וכן ניסוח כתבי ערעור ותביעה
במקרים בהם נדחתה תביעתם ע"י רשויות הפיצויים השונות בגרמניה.
באוגוסט ובדצמבר  2015התקבלו מספר החלטות מנהליות של שר האוצר בינהן :להכיר בסבלן של
קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה בעיראק,
אלג'יר ומרוקו .להכיר במי שביצע עבודה בכפייה ,על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים ,במשך
תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה ,לתגמולים והטבות הניתנים לפי
חוק נכי רדיפות הנאצים .להכיר בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה שעלו לפני יום
 1.10.1953שעד לאותה עת ,תביעתם נדחתה רק בשל ישיבת הקבע בשטח הרייך הגרמני.
בעקבות ההחלטה ,פנו רבים לבדיקת זכויותיהם ולבקשה לקבלת סיוע של מתנדב במילוי
הטפסים ,וכמו כן נעשתה פעילות יזומה במוקד לאיתור אוכלוסיות אלו באמצעות שליחת מכתבים
לביתם עם הטפסים הרלוונטיים למימוש זכאותם.
 סטודנטים למען אזרחים ותיקים :סיוע במיצוי זכויות ומילוי טפסים בבתי ניצולי השואה -
במסגרת הפרויקט הלאומי המשותף להתאחדות הסטודנטים ולמשרד לשוויון חברתי ,כחלק
מתוכנית סטודנטים למען אזרחים ותיקים ,ב 2016 -פעלו סטודנטים אשר הגיעו לכ 2700-ניצולי
שואה בכ 40-רשויות על מנת לסייע להם לממש את זכויותיהם .הסטודנטים קיבלו הכשרה מטעם
מוקד  *8840בתחילת פעילותם והכשרת ריענון נוספת במהלך שנת הפעילות .כמו כן ,לאורך כל
השנה הסטודנטים נעזרו בצוות המוקד בתהליך מימוש הזכויות וקיבלו הכוונה פרטנית ביחס
לניצול שואה אשר היה בטיפולם.
 פעילות בשטח -איתור ניצולי שואה שטרם הוכרו ושאינם מקבלים כל תגמול בגין הנרדפות  -בשנת
 2012החל פיילוט בו לקחו חלק המשרד לשוויון חברתי ,משרד האוצר באמצעות הרשות לזכויות
ניצולי השואה ועיריית ירושלים .במסגרת הפיילוט ,פעלו מתנדבים בעיר ירושלים למתן סיוע
לניצולי השואה תושבי העיר במיצוי הזכויות המגיעות להם לאחר שזכו להכשרה מטעם המשרד
לשוויון חברתי בנושא זכויות ניצולי השואה .בעיר בתקופה זו התגוררו כ 24,000-ניצולי שואה
ובמהלך כשנתיים ,הצליחו להגיע במסגרת הפרויקט ל 95%מניצולי שואה ולסייע להם לממש את
זכויותיהם .לאור הצלחת הפיילוט ,הצטרפו ערים נוספות למיזם ולקחו על עצמן את האחריות
למיצוי זכויות ניצולי השואה תושבי העיר .החקיקה החדשה הטיבה את מצבם של ניצולי השואה,
אך יחד עם זאת רבים מהם לא מודעים לזכויותיהם ועל כך אנו רואים חשיבות רבה בפרויקט
מיצוי הזכויות בכל רשות מקומית .רשות אשר מעוניינת לקחת חלק בפרויקט ,מקבלת ליווי
מקצועי צמוד ומקיף לאורך כל הדרך מהמשרד לשוויון חברתי ,כמו גם הכשרות בנוגע לזכויות
לכלל המתנדבים ברשות המקומית.
 בשנת  2016במסגרת פרויקט מיצוי הזכויות ברשויות המקומיות המשותף למשרד לשוויון חברתי
ולרשות לזכויות ניצולי השואה התווספו רשויות ומועצות רבות לפרויקט .כיום  53רשויות ברחבי
הארץ כבר שותפות לפרויקט ועם  40רשויות נוספות התקיימו פגישות במהלכן הוצג הפרויקט

20

ורבות מהן נמצאות בתהליכי כניסה לפרויקט .במסגרת הפרויקט ,אלפי ניצולי שואה נוספים
הוכרו לראשונה וזכו להטבות ,תגמולים ומענקים שונים.
ז .תחום בריאות וסיעוד  -המשרד לשוויון חברתי פועל בתחומי הבריאות והסיעוד מתוך שאיפה להגשים
את החזון "נפש בריאה בגוף בריא" .המשרד פועל ליישום פרויקטים ותוכניות עבודה בנושאי בריאות
וסיעוד לאזרחים ותיקים ברמה הארצית וכן לקידום התיאום בין הגופים השונים העוסקים בתחום.
כמו כן ,המשרד נותן חשיבות לקידום ומימוש זכויות האזרח הוותיק בתחומי הבריאות והסיעוד
במסגרות השונות כגון :בתי חולים ,בתי אבות ,מרכזי שיקום ,קופות חולים ועוד.
 הקמת "יחידות סגולה" בבתי החולים  -המשרד מקיים פרויקט יידוע זכויות בריאותיות בשם
"יחידת סגולה" שמטרתה להיות מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים הוותיקים המאושפזים בבתי
החולים ולבני המשפחה המטפלים בהם .ב"יחידת הסגולה" ניתן לקבל מידע אודות הזכויות
הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים ,בשל השינוי במצבו
הבריאותי" .יחידת הסגולה" ממוקמת בתוך בית החולים ומופעלת ע"י מתנדבים שעברו הכשרה
מתאימה ומנוהלת מקצועית ע"י עובדת סוציאלית" .יחידת הסגולה" מסייעת לאזרחים ותיקים
השוהים בבתי החולים במידע אודות:


בירור זכויות המאושפז מתוקף היותו "אזרח ותיק".



הזכות לשיקום וסיוע בבירור זכויות המגיעות מקופות החולים.



סיוע בבירור זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי.



אפשרויות לקבלת גמלת סיעוד.



בירור הטבות וזכויות עבור ניצולי שואה.

 יידוע בדבר זכויותיהם של בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק המאושפז.
במהלך  2015פעלו  11יחידות סגולה בבתי החולים הבאים :המרכז הרפואי שיבא ,המרכז הרפואי רמב"ם,
המרכז הרפואי אסף הרופא ,בית חולים רבקה זיו ,המרכז הרפואי ברזילי ,בית חולים פוריה ,המרכז
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,המרכז הרפואי מאיר ,המרכז הרפואי שערי צדק ובית החולים ביקור
חולים ,המרכז הרפואי קפלן ,המרכז הרפואי לגליל ,נהריה .במהלך שנת  2015בוצע מיפוי זכויות לכ-
 40,000מאושפזים על ידי  210מתנדבים.
במהלך  2016נפתחה יחידת סגולה באיכילוב ועד היום נפתחו כ 12יחידות סגולה .
עד היום תוכנית יחידות סגולה הגיעו ל 130,000מאושפזים על ידי  260מתנדבים וכן במהלך  2017יצאו
קולות קוראים לכל בתי החולים הכללים והתוכנית בצמיחה .
בשיתוף פעולה עם המוקד  *8840הוחזר כ 8מיליון  ₪לאזרחים בוותיקים במיצוי זכויות.
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עלון "זכויות שוות זהב"  -המשרד הפיק את עלון "זכויות שוות זהב " לאזרחים ותיקים בתחום
הבריאות .עלון זה מרכז בתוכו את הזכויות הבריאותיות השונות שמגיעות לאזרח הוותיק בעקבות
האשפוז בבית חולים כללי או בבית חולים גריאטרי .החוברות חולקו בבתי החולים ,בכנסים ובימי עיון
שהמשרד לקח בהם חלק .העלון מחולק בשפות עברית ,אנגלית ורוסית וכולל מהדורה בעברית המותאמת
לאוכלוסייה החרדית .העלון זמין גם באתר המשרד בקישור הבא:
. http://vatikim.gov.il/Projects/Documents/Equal%20Rights-Hebrew.pdf
פורסמה חוברת הזכויות בערבית -
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/zahav_arabic.pdf
ח .עידוד מחקר  -מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל  -מרכז ידע תשתיתי הפועל בסיוע
המשרד לשוויון חברתי החל משנת  .2008המרכז כולל מגוון מאגרי מידע שנועדו להנגיש מידע חופשי
בנושאי גרונטולוגיה וזקנה עבור סטודנטים ,חוקרים ,אנשי מקצוע וקובעי מדיניות .מרכז הידע מכיל
מאגר ביבליוגראפי דו-לשוני מקיף ,מאגר לוחות סטטיסטיים (משאב) ,מאגר נתונים מקושר ומאגרים
משולבים .בנוסף ,מדינת ישראל חברה בארגון  SHARE ERICהאירופאי המבצע את סקר הבריאות,
ההזדקנות והפרישה באירופה .כתובת אתר האינטרנט של מרכז הידע. http://igdc.huji.ac.il :
ט .ספורט ופנאי –
 ליגת פטאנק -המשרד לשוויון חברתי מפעיל ,כחלק מהטמעת חשיבות הפעילות הספורטיבית בגיל
המבוגר ,יחד עם משרד התרבות והספורט ובאמצעות חברת המתנ"סים ,ליגת פטאנק לאזרחים
ותיקים .הליגה פועלת ב 6 -מחוזות ,ובשנת  2015השתתפו כ 900 -אזרחים ותיקים בתחרויות
הליגה ברמה הארצית ובשנת  2016נמשכה הפעילות .
 פעילות גופנית וספורט עממי לאזרחים ותיקים  -לאור החשיבות של ספורט עממי לבריאות
הפיזית ,הרגשית ,החברתית והקוגנטיבית ,המשרד לשוויון חברתי מפעיל בשיתוף אשל ,תכניות
ספורט עממי בענפים הבאים :פטאנק ,טניס שולחן וכדורשת .תכנית זו מאפשרת שילוב מתנדבים
(נאמנים) בפעילות .תכנית זו פועלת בפריסה ארצית ומשתתפים בה כ 2,000-אזרחים ותיקים.
י .מועדון צרכנות "ותיקים ונהנים"  -המשרד יזם הקמת מועדון צרכנות לציבור האזרחים הותיקים
אשר מטרתו לקדם מתן הנחות ייחודיות לציבור האזרחים הוותיקים במגוון תחומים צרכניים
ושירותים שונים .המועדון פועל זו השנה החמישית .רשומים ופעילים באופן אקטיבי היום כ92,000-
אזרחים ותיקים המקבלים דיווחים שוטפים על הטבות המועדון ונהנים מהצעות המועדון השונות
כאשר המועדון פתוח לכלל האזרחים הוותיקים ,שיכולים להצטרף אליו ללא דמי הצטרפות או
שימוש.
יא .מיזם "שלישי בשלייקס פלוס"  -המשרד יצא במיזם שהחל בחודש יולי  ,2014בשם "שלישי
בשלייקס" ,אשר מטרתו הפיכת כל יום שלישי בשבוע ליום האזרחים הוותיקים .במסגרת יום זה
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יכולים האזרחים הוותיקים לצאת ,לבלות ,לקנות וליהנות מפעילויות פנאי ותרבות במגוון רחב של
מקומות ומסגרות ,זאת תוך גיוס העולם העיסקי והציבורי למיזם .זאת מתוך רצון להיטיב עם
האזרחים הוותיקים ,וכחלק מתהליך רחב של המשרד לשינוי התודעה לגבי אוכלוסיית האזרחים
הוותיקים ,תחומי העניין שלהם וכוחם כקבוצה משמעותית ההולכת וגדלה באוכלוסייה .במסגרת
המיזם ,יכולים האזרחים הוותיקים לקנות כרטיס לקולנוע ב  ₪ 10בלבד בכל יום ג' ,להכנס לשלל
מוזאונים ואתרי מורשת במחירים מיוחדים ,ללכת לגני החיות ,להצגות תיאטרון וליהנות מהטבות
יחודיות .במהלך  ,2016מומשו כ 800,000 -כרטיסים בבתי הקולנוע בכל רחבי הארץ .בנוסף על כך
במהלך  2016התקיימו:
 סיורים מודרכים ב"יד ושם" במחיר של עשרה שקלים בלבד ליחידים ,ובמחיר של שלושים שקליםלקבוצות כולל הסעה .השנה לקחו חלק בפעילות זאת כ 6000-אזרחים ותיקים.
 במהלך השנה התקיימו כ 60-סיורים מסובסדים לאזרחים ותיקים .הסיורים התקיימו בגלילהעליון ,בעמק יזרעאל ,בגלבוע בעמק בית שאן ועוד .בפעילות זאת לקחו חלק כ 3000-אזרחים
ותיקים מכל רחבי הארץ.
 במסגרת המיזם מתקיימים מעת לעת אירועי שיא לאזרחים הוותיקים ,כאשר השנה התקיימוהאירועים הבאים :פסטיבל טבריה בשלייקס פלוס ,פסטיבל אילת בשלייקס פלוס ,פסטיבל
ירושלים בשלייקס פלוס ופסטיבל נצרת בשלייקס פלוס 3/4 :ימים של נופש ופעילויות רק
לאזרחיות ואזרחים ותיקים .מספר האזרחים הוותיקים שהשתתפו באירועים אלו השנה הגיע לכ-
 9000אזרחים ותיקים מכל רחבי הארץ .במסגרת הנופש מתקיימים סדנאות מגוונות ,הרצאות,
פעילויות ספורט ,סיורים מודרכים הופעות ועוד.

המידע מפורסם באופן שוטף באתר האינטרנט  , www.shlaykes.co.ilבעמוד הפייסבוק ,עיתונות ורדיו.
יב .קולנוע  -הנחה על סרטים ישראלים  -המשרד יזם בשנת  2012תיקון לחוק האזרחים הוותיקים
ותקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ומוזיאונים) כך שיוכרו בתי קולנוע וסרטים
ישראלים כזכאים להנחה ,בהתאם לתקנות הקולנוע לעניין הנחה זו.
יצויין כי חוק האזרחים הוותיקים ותקנותיו מעניקים לאזרח ותיק זכאות להנחה בשיעור של  50%מדמי
כניסה למופעי תרבות ,מוזיאונים ותיאטראות .מכוח חוק האזרחים הוותיקים ותקנותיו ,מממן המשרד
בשיתוף עם בתי הקולנוע המשתתפים בהסדר מחצית מעלות הכניסה לסרט ישראלי ,בכל ימות השבוע
ובכל שעות ההקרנה.
להלן רשימת בתי הקולנוע אשר היו שותפים להסדר בשנת :2015
קולנוע חן רחובות
בית גבריאל
סינימטק תל אביב
ת.י.תיאטראות
ניו לנאו סינמה
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קולנוע לב
גלובוס רשת
קולנוע אילת
יונייטד קינג
סינימטק שדרות
גלובוס מקס
אורלנדו סינמה
סינימטק חולון
קולנוע כוכב

יג .תחום קהילות ,התנדבות ורשויות " -והדרת פני זקן"  -תכנית סיוע לאזרחים ותיקים באמצעות בנות
ובני השירות האזרחי והלאומי
המשרד לשוויון חברתי מפעיל משנת  2007את מיזם "והדרת פני זקן" .המיזם מפעיל בנות ובני שירות
אזרחי לאומי במתן סיוע חברתי למען אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ופועל פועל בשלושה מגזרים-
במגזר הכללי ,במגזר החרדי ובמגזר בני המיעוטים .מיזם והדרת הינו בבחינת פורץ דרך בקרב השירות
האזרחי לאומי ,בכל הקשור לעשייה של מתנדבים למען אזרחים ותיקים .במסגרת התכנית ,נכון לדצמבר
 -2016הגיעו  590בני ובנות שירות אזרחי ולאומי ל 3,330 -אזרחים ותיקים .אוכלוסיית היעד הינה
אזרחים ותיקים החשים בדידות כשאר המטרה היא ליצור סביבה תומכת באמצעות בני ובנות השירות
האזרחי והלאומי המגיעים לבתי האזרחים הוותיקים מדי שבוע ומסייעים להם בכל הקשור לשגרת היום-
יום שלהם ,שילוב בחיי הקהילה ,בבחינת מקדם בריאות אל מול תחושת הבדידות .המתנדב מגיע על
בסיס קבוע בהתאם לצורך פעם/פעמיים בשבוע במועדים קבועים לביתו של הקשיש לעשייה משותפת.
לכל מתנדב ישנם בין  7- 5בתים בממוצע במגזר הכללי והערבי ו 4-אזרחים ותיקים במגזר החרדי .עיקרי
העשייה:


קשר חברתי  -מתן תמיכה פיזית ורגשית בכל הקשור למצבו ובריאותו ורווחתו של הקשיש,
יצירת מערכת תומכת ,מסייעת ומעודדת יחסי אמון בה ירגיש הקשיש נוח.



יציקת תוכן בהווי יומו של הקשיש  -שילוב הקשיש בפעילויות תרבותיות וחברתיות מתאימות
הקיימות בקהילה; שילוב במועדון החברתי השכונתי ,בילוי בצוותא בשעות הפנאי וכד'.



בניית סביבה תומכת ליצירת רשת מגן בסמיכות למגורי הקשיש באמצעות שכנים ,פעיל
שכונתי ,לשכת רווחה עמותות חסד וכד'.



סיוע במימוש זכויותיו של הקשיש תוך מתן פתרון בעיות בכל הקשור להתקשרות מול גופים
ציבוריים והרשויות – קופ"ח ,ביטוח לאומי ,עירייה משרד הפנים וכיו"ב.

תיעוד סיפורי חיים.

במקביל לעשייה הפרטנית בבתי האזרחים הוותיקים בונים המתנדבים פעילות קהילתית המשלבת
פעילות חברתית ,בארגונים הפועלים לטובת ניצולי השואה וקליטת עליה ,מרכזי יום ,שכונות תומכות,
בתים חמים ,דיור מוגן ,בתי אבות ,ארגוני חסד ועוד .הפעילות החברתית נסובה סביב פעילות משותפת
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של אזרחים ותיקים ומתנדבים כגון; פעילות עם אזרחים ותיקים עיוורים ,שילוב מתנדבות בפרויקט
אומנות למרותקי בית ,הפעלת חוג תיאטרון בקפה אירופה (בית קפה לניצולי שואה) בו המתנדבות
והקשישות מעלות הצגה משותפת .לימוד קרוא וכתוב ,לימוד אנגלית ומחשבים .גרעין מוסיקלי של
מתנדבים בשיתוף האקדמיה למוסיקה העורכים קונצרטים בבתי אזרחים ותיקים מרותקי בית
ובמרכזים קהילתיים ,ריפוי בעיסוק באמצעות יצירה ,הפעלת חוגים; ציור ,נגינה ,שירה .יצירת משחקיה
מותאמת ,משחקי חברה –הפקת מסיבות לקראת חגים ואירועים מיוחדים .כתיבת עיתון עם הוותיקים
ועוד פעילויות נוספות מגוונות ומרגשות .לתוכנית הוקמה מועצה מנציגות כל קבוצות השירות הפועלת
לקידום רעיונות התנדבות מקוריים וייחודיים.
מיזם והדרת פועל בשלושה מגזרים:
במהלך שנת  2016הפעיל המיזם  590מתנדבים בשלוש חטיבות .העשייה דומה בכל שלוש החטיבות תוך
התאמה לאופי המגזר ולצרכיו.
 .1והדרת :כ 240 -מתנדבי שירות לאומי אשר פעלו בשנת  2016ונתנו שירות לכ 1,680-אזרחים
ותיקים בכ 40 -רשויות מקומיות ,אזוריות ,מושבים וקיבוצים ברחבי הארץ.
 .2והדרת במגזר החרדי :החל פעילותו ביוני  2010כפיילוט .בשנת  2016פועל באמצעות כ240 -
אברכים המשרתים ב 6-ערים ונתנו שירות לכ 600-אזרחים ותיקים .מטרת המיזם בין היתר,
פיתוח שירותים ומתן סיוע חברתי בקהילה החרדית הבוגרת במגוון פעילויות ייחודיות.
 .3אהלינא (בערבית :ההורים שלנו)  -והדרת בקרב בני מיעוטים :החל את פעולתו בנובמבר .2011
בשנת  2016מנה המיזם כ 150 -מתנדבים בכ 35 -רשויות שנתנו שירות לכ 1,000-אזרחים ותיקים.
השירותים בקרב בני המיעוטים עבור אזרחים ותיקים אינם מפותחים דיים .בשל כך קיים צורך
והיענות גדולה מאוד בקרב המגזר הלא יהודי למיזם .מיזם "אהלינא" עתיד לסייע בפיתוח ויצירת
פעילויות חברתיות וסיוע בבתי הוותיקים.
 סטודנטים למען אזרחים ותיקים  -המשרד לשוויון חברתי הפעיל בשנת  2016באמצעות התאחדות
הסטודנטים הארצית כ 420 -מלגאים שפעלו בקרב כ 5,100 -אזרחים ותיקים בכ 88 -רשויות
במגוון תחומים – בירור זכויות ,תיאטרון קהילתי ,אומנות ,מחשבים ,מקהלה בין-דורית ,העשרה
ואזרחים ותיקים מתנדבים .הפעילות מתבצעת במסגרת מרכזים קהילתיים הפועלים למען
ותיקים .התוכנית הוקמה במטרה להעצים את הסטודנטים כסוכני שינוי בחברה הישראלית ,לחזק
את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית ולהעצים את הקשר הבין דורי בין
סטודנטים לאזרחים ותיקים.
" ותיקים בתנועה"  -תנועות הנוער למען אזרחים ותיקים -המשרד מיסד תכניות שבמסגרתן
פועלים חניכי תנועות הנוער ,בקרב  13תנועות ,למען אזרחים ותיקים במגוון רחב של נושאים:
החל מלימודי מחשב ,עובר ל"פעילויות חגים" וכלה בתיעוד סיפורי חיים של הוותיקים .שיתוף
הפעולה המתחיל בתכנית נמשך ונרקם לכדי קשרים אישיים בין בני הנוער והאזרחים הוותיקים
הלומדים זה מזה ונהנים זה מחברתו של זה .במסגרת המיזם השתתפו בשנת  2015למעלה מ-
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 70,000בני נוער ומעל ל 60,000 -אזרחים ותיקים .הפעילות נעשית בכלל המיגזרים כולל בקרב בני
המיעוטים.
יד .תחום חינוך מבוגרים ,השכלה וקשר בין-דורי  -המשרד פועל לחיזוק הקשר הבין דורי ולשיפור
תדמיתו של האזרח הוותיק דרך שיתופי פעולה שונים:
" מזקנים אתבונן"  -הקשר הבין דורי המשרד מבצע את תוכנית "מזקנים אתבונן  -הקשר הרב
דורי" באמצעות בית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות וכן משרד החינוך .זוהי תכנית
ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי ומחזקת את הקשר הבין-דורי בין תלמידי בתי הספר והאזרחים
הוותיקים .מטרת התכנית ליצור שיח בין דורי בין אזרחים ותיקים לדור הצעיר סביב חקר
המורשת המשפחתית ,באמצעות למידה משותפת לשבירת דעות קדומות הדדיות ,תוך תיעוד
העולם והקהילות היהודיות בעבר באמצעות סיפורי קהילות אישיים  -משפחתיים .התוצר הסופי
של מיזם זה הינו מאגר מידע כמקור לאילנות יוחסין ומידע משפחתי ,צמצום הפער הדיגיטאלי
בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ,תוך מתן כלים חדשים למבוגרים לתקשורת במיומנויות
המאה ה 21 -ויצירת עניין בקרב אזרחים ותיקים כחלק משמירה על תעסוקה ובריאות נפשית.
בשנת  2016התוכנית פעלה בכ 479 -קבוצות בבתי ספר ברחבי הארץ .
 תוכנית "תהילה"  -השלמת השכלת יסוד למבוגרים  -המשרד לשוויון חברתי תומך כספית
בתוכנית תהיל"ה  -השלמת השכלה יסודית למבוגרים ,המבוצעת  35מרכזי השכלה ברחבי הארץ -
מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום .התוכנית מיועדת לבני  55ומעלה אשר לא זכו להשכלת
יסוד בצעירותם ומעוניינים להשלים את השכלתם היסודית בבגרותם .במסגרת התכנית נלמדים
תכני יסוד מגוונים ברמות שונות כגון עברית ,חשבון ,ביולוגיה ,תנ"ך ועוד.
 קתדראות ואוניברסיטות עממיות  -המשרד לשוויון חברתי תומך במערך קתדראות
ואוניברסיטאות עממיות המופעל בכ 42 -רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ .מוסד הקתדראות
העממיות הינו מוסד לימודי – תרבותי ,אשר נועד להרחיב ולהעמיק את תחומי הדעת אצל המבוגר
הבוחר להתפתח ,לצבור ידע ולפתח את כישוריו היצירתיים .המשרד לשוויון חברתי נותן דגש
מיוחד לפעילות הקתדראות העממיות בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ,המאופיינת בצריכה
גבוהה של תחומי דעת ופעילויות בתחומים נרחבים לצורך יציקת תוכן לשעות הפנאי .בקתדראות
מופעלים מסלולים ייחודיים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ,המאופיינים בקורסים עיוניים
ובהיערכות ייחודית ללימודי מחשבים ,אינטרנט וטכנולוגיות חדישות ,תוך שימוש באמצעים
ובדרכי הוראה שונים ומגוונים ,כשהקתדרה מהווה ,בין היתר ,מקום מפגש חברתי ותרבותי
לאזרחים הוותיקים.
 כיתות ותיקים  -המשרד לשוויון חברתי בשיתוף משרד החינוך יזם תכנית לפתיחת כיתת אזרחים
ותיקים שתפעל בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות ביניים .הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע
במשך  4שעות בכל יום לימוד ,בעת שמתקיימים לימודים של בית הספר .גיבוש תכני הלימוד יהיה
בהתאם לרצונם של האזרחים הוותיקים המעוניינים בתוכנית ובהתאם לסגל המורים של בית
הספר בו תתקיים הפעילות .במסגרת זו יהיו פעילויות משותפות של האזרחים הוותיקים עם
התלמידים סביב אירועים ,חגים וטכסים בית ספריים .המטרה המרכזית של התוכנית היא
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לקיים מסגרות לימוד והעשרה לאזרחים ותיקים תוך חיזוק הקשר הבין דורי שבין תלמידי בתי
ספר לבין האזרחים הוותיקים .מטרות משנה נוספות שניתן להפיק מהתוכנית ,הינה שינוי דמויים
של הזקנים בעיני הצעירים  ,יצירת אקלים בית ספרי רגוע ונעים יותר ע"י נוכחותם של אזרחים
ותיקים וכן מסר חינוכי כלפי התלמידים ,שהלימודים אינם מתחילים בכיתה א' ומסתיימים
בכיתה יב' אלא למידה לאורך החיים .מסגרת זו תהיה פלטפורמה לפעילות התנדבותית הן
במסגרת הבית ספרית והן מחוצה לה .בשנת הלימודים  2015/16נפתחו  27כיתות ב 23 -ישובים
ברחבי הארץ בהם משתתפים כ 660 -אזרחים ותיקים.
טו .תחום ניצולי שואה ,תיעוד והשבת רכוש-
 תמיכה בארגוני ניצולי שואה  -המשרד תומך כספית בארגוני ניצולי שואה רבים ,הפועלים
להנצחת זיכרון השואה ולהשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם .פירוט ביחס לחלוקת
תמיכה זו מצוי בהמשך דו"ח זה.
 השבת רכוש יהודי מתקופת השואה  -המשרד לשוויון חברתי מהווה משרד מטה לפעילות
הממשלה בתחום השבת זכויות ורכוש יהודי מכוח החלטת ממשלה  .4252בשנת  2015פעל
המשרד לקידום ותיאום השיח הפנים-ממשלתי בנושא ,והוביל את הטיפול בסוגיות
בינלאומיות הנוגעות לתחום זה מול מדינות רבות .ביום  22/11/15התקבלה החלטת הממשלה
מספר  746המודיעה על מינוי ועדת מנכ"לים בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי .6מנכ"ל המשרד
לשוויון חברתי הינו יו"ר הוועדה וחבריה הינם :מנכ"ל משרד החוץ ,מנכ"ל משרד המשפטים,
מנכ"ל משרד האוצר ,מנכ"ל משרד התפוצות ,מנכ"ל משרד העלייה והקליטה ומנכ"ל משרד
התרבות והספורט .בנוסף מוזמנים קבועים לוועדה הינם :נציג המטה לביטחון לאומי ,נציג
הסוכנות היהודית ,נציג "יד ושם” ,ראש חטיבת תפוצות ודתות במשרד החוץ וראש המועצה
המייעצת להשבת זכויות ורכוש .תפקידי הוועדה הינם:
גיבוש מדיניות וקידום מגוון נושאים הקשורים בהשבת זכויות ורכוש יהודי מכל הסוגים
(נדל"ן ,נכסים פיננסיים ,אמנות ,יודאיקה ,וכיוצא בזה) שנגזלו בתקופת השואה ולאחריה.
גיבוש מדיניות וקידום מגוון נושאים הקשורים בזכויות וברכוש מכל הסוגים כאמור לעיל של
יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.
ריכוז הטיפול בנושא למול גורמים בינלאומיים ,לצורך תיאום והתווית מדיניות אחידה
ומובנית להתנהלות התהליך בהתאם להחלטות הממשלה בנדון.
מבין הפעילות הבינלאומית של המשרד בנושא רכוש יהודי מתקופת השואה ושינויי חקיקה לטובת ניצולי
שואה ניתן לציין בשנת  2015את הנקודות הבאות:
גרמניה  -בהמשך לפעילות המשרד מול משרד העבודה והרווחה האחראי על חוק הגטאות וכן משרד
האוצר הגרמני האחראי על קרן  2,000אירו לעובדי גטאות ,פעל המשרד להרחבת ההכרה ותשלומים
לניצולי שואה יוצאי בולגריה .כתוצאה מהדיאלוג בין המשרדים משלמים המוסדות הגרמניים לא רק על
עובדי גטו סופיה ,אלא רשימה של  23גטאות הכוללת את הערים הגדולות בבולגריה.
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המשרד מקדם דיאלוג קבוע עם עמיתיו הגרמנים ופועל להכרה בגטאות נוספים.
עד היום הוכרו למעלה מ 30,000-ניצולי שואה כעובדי גטאות.
פולין  -החל מאפריל  2015משלמת ממשלת פולין קצבה של  100אירו עבור ניצולים יוצאי פולין ששהו
בגטאות או שגורשו לרוסיה ע"י הסוביטיים .זאת בעקבות משא ומתן שניהל המשרד עם משרד הוטרנים
הפולני אשר בו התבקשה ממשלת פולין להכיר גם בניצולי שואה שאינם אזרחים פולניים כיום .מוקד
המשרד מסייע לפונים אינדיווידואלים כמו גם באמצעות הפנייה לעמותת מרכז הארגונים לממש את
זכויות הפונים .עד כה פנו אלפי אנשים למוקד לקבלת סיוע ומאות ישראלים קבלו כבר הכרה לפי החוק
האמור.
המשרד עומד בקשר ישיר עם עמיתיו הפולנים כל זאת בכדי לפתור סוגיות ומחלוקות בירוקרטיות.
רומניה  -המשרד מקדם תיקון חוק הפנסיות הרומניות כך שחוק  189/01יחול גם על יוצאי רומניה שאינם
בעלי אזרחות פעילה .נכון להיום למעלה מ 1,000-ניצולים בעלי אזרחות כפולה זכאים לקצבה חודשית
בגין רדיפתם ברומניה.
סרביה  -לאחרונה חוקק הפרלמנט הסרבי חוק העוסק בזכויות ניצולים (רכוש  +זכויות) .כחלק
מהפעילות שביצע המשרד במדינה זו הוחלט כי החל מ 2017-תפעל קרן ציבורית אשר אמורה לשלם
פיצויים לא רק על רכוש אלא גם כסיוע לניצולי שואה יוצאי סרביה.
אומנות גזולה  -בשנת  2015המשיך הצוות הבינמשרדי בראשות המשרד לשוויון חברתי בפעילותו בנושא
אומנות גזולה .בין היתר ניתן לציין את מינוי הנציג הישראלי לחבר הנאמנים של המכון לחקר מוצאות
בגרמניה שמונה בעקבות המלצת הצוות ,את קידום רעיון פרוייקט השבת היודאיקה שהוצג בפני משרד
התרבות הגרמני במסגרת ביקור רשמי של מנכ”ל המשרד ועוד.
שונות  -במסגרת מאמצים בינ"ל סביב השבת רכוש יהודי ,המשרד מקדם יוזמות בינלאומיות בתחום
לרבות תמיכה פעילה במכון הבינלאומי להשבת רכוש היושב בפראג ,צ'כיה (.)ESLI
המשרד פועל מול ממשלות וכן מול ארגונים לא ממשלתיים בכדי לקדם את הסוגיה האמורה .בימים אלו,
המשרד מעורב במגעים עם מספר ממשלות זרות ,כל זאת בתקווה כי מדינות אלו ימשיכו את התהליך
הבינ"ל שמטרתו קידום חקיקה נגישה בתחום השבה ויצירת קרנות לפיצוי ניצולים.
 תיעוד מורשת זכויות ורכוש יהדות ערב ואיראן  -בהתאם להחלטת ממשלה מס'  792מיום
 ,12.10.09מופקד המשרד על ריכוז וביצוע פעולות של רישום ותיעוד זכויות ורכוש של יהודים
יוצאי ארצות ערב ואיראן .בנוסף בהתאם לחוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות
ערב ומאיראן ,התשע"ד –  2014אמונה השרה לשוויון חברתי להורות על טקס מרכזי לציון היום.
בהתאם לכך ,המשרד פעל בשנת  2016לרכז את הפעילות סביב קיום הטקס מרכזי לפתיחת יום לציון
היציאה והגירוש מארצות ערב ואיראן ביום  30בנובמבר.
נמשך איסוף של טפסי תביעה באמצעות הטופס המקוון המפורסם באתר המשרד ,חלוקת חומרי הסברה
באירועים שונים שעורך המשרד עבור אזרחים ותיקים וכן תוך שימוש בפרויקטים אחרים של המשרד.
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ביום  4.9.16התקבלה בממשלה החלטה מספר  1941בדבר עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות
ערב ואיראן .בהחלטה נקבע ,בין השאר ,כי מדי שנה יוקצה מתקציב המשרד לשוויון חברתי סך כולל של
 150,000ש"ח לפרס ראש הממשלה שיחולק באופן שווה לשניים או שלושה מחקרים בתחום קהילות
ישראל בארצות ערב ואיראן לרבות לעניין זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב
ואיראן .פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת  2016חולק
לשלושה זוכים :מרכז דהאן באוניברסיטת בר אילן ,דר' משה גברא וגב' לבנה זמיר .כל אחד מן הזוכים
קיבל פרס בשווי  50אלש"ח.
ביום  11.12.16התקבלה בממשלה החלטה מספר  2157בדבר תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב
ובאיראן .בהחלטה נקבע ,בין היתר ,כי בהמשך לחוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות
ערב ומאיראן ,התשע"ד 2014-ולהחלטת הממשלה מס'  792מיום  ,12.10.2009מתוך הכרה בחשיבות
העמקת הידע ההיסטורי אודות קהילות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן (להלן – הקהילות):
 . 1לפעול לתיעוד עדויות אישיות של היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן על חייהם ועל חיי הקהילה
בתקופה עובר ליציאה והגירוש מארצות אלה ,קורותיהם במהלך היציאה והגירוש מארצות ערב ומאיראן
וסיפור חייהם לאחר מכן.
 . 2לפעול לקידום הוצאה לאור ו/או הפקה של ספרי ביוגרפיות המתעדים סיפורים אישיים של יוצאי
ארצות ערב ואיראן .לשם ביצוע האמור ,תיבחן התקשרות עם בית התפוצות או עם יד יצחק בן צבי,
בכפוף לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב 1992-ותקנותיו.
 . 3לקבוע כי לשכת העיתונות הממשלתית תהווה את הגוף המבצע להפעלת מערך גביית העדויות ותיעודן,
כמובא בסעיף  1לעיל ,ויוקצה לה תקציב מהמשרד לשוויון חברתי בהתאם מתוך הסכום המצוין בסעיף 4
להלן .המשרד לשוויון חברתי ולשכת העיתונות הממשלתית יבחנו במשותף את אופן שמירת העדויות
והנגשתן.
 .4לטובת יישום החלטה זו ,יוקצו  10מיליון  ₪לביצוע במהלך השנים  2018-2017מתקציב המשרד
לשוויון חברתי.

 .2רשות הצעירים -
א .קול קורא למעורבות חברתית של צעירים ברשויות המקומיות  -האגף נמצא בתהליך
התקשרות עם כ 100-רשויות מקומיות בנושא מרכזי צעירים :במחציתן – הקמת מרכזי
צעירים חדשים והפעלת תכנית מעורבות חברתית ,ובמחציתן השנייה – הפעלת תכנית
מעורבות חברתית במרכזי צעירים קיימים.
ב .האגף מפתח ,בשותפות עם גורמים מרכזיים בתחום הצעירים ,מעטפת מקצועית לליווי מרכזי
צעירים ,ובכללה :תכנית הכשרה שנתית למנהלי מרכזי הצעירים ,תכנית הכשרה שנתית לרכזי
מעורבות חברתית במרכזי צעירים ,חממה להצמחת מרכזי צעירים חדשים ,פיתוח יזמות
במסגרת מרכזי צעירים .מטרות המעטפת הן לקדם את המעורבות החברתית כגישת ליבה
חוצת-תחומים במרכזי הצעירים ,לאפשר יצירת שפה ארצית אחידה למרכזי הצעירים
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המבוססת על מפגש מפרה ומרחיב דעת וללוות ולכוון באופן מקצועי ומוסדר את עבודת
המרכזים.
האגף שותף עם משרד החינוך למבחן תמיכה בכפרי הסטודנטים בישראל.
האגף מקדם מיזם רחב להקמה של קהילות משימתיות בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל
עבור קהילות שמטרתן לפעול לצמצום פערים חברתיים באמצעות תחומי התוכן עליהם אמון
המשרד :אקטיביזם של צעירים ,קידום מעמד האישה ,פעילות בקרב אוכלוסיות מיעוטים
ופעילות קשר בין-דורי.
האגף אימץ את תכנית תל"ם שפעלה עד כה במשרד העלייה והקליטה אשר מספקת מסגרת של
תעסוקה ,לימודים ומגורים לצעירים יוצאי אתיופיה בקיבוצים ברחבי הארץ.
האגף שותף כנציג וכחבר בפורומים וועדות היגוי בתחום הצעירים בישראל בתחומי הרווחה,
הקליטה ,ההשכלה ועוד.
האגף מקדם מדיניות לאומית לצעירים בישראל .בשלב ראשון מבוצעת סקירה רחבה על תחום
הצעירים בישראל ונאסוף מידע תיאורטי ומעשי לרבות ניתוח ועיבוד המידע להצגת תמונה
קיימת .סקירה זו תהווה מסד ידע לצורך כתיבת תכנית אסטרטגית בתחום הצעירים.

 .3ישראל דיגיטאלית עיקרי הפעילות -
א .תכנית מובילים דיגיטליים בממשלה  -תכנית המכשירה רשת של מובילי שינוי מצטיינים במגזר
הציבורי (בכירים בשרות המדינה ,בשלטון המקומי ובמגזר השלישי) ,המבקשים לחולל השפעה
בתחומים שבאחריותם באמצעות חדשנות דיגיטלית .בסוף שנת  2016יצא לדרך המחזור השני של
תכנית מובילים דיגיטליים ,עם  42משתתפים ,והסתיים בהצלחה בחודש יולי .2017
ב .המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית – קמפוס  -הושקה פלטפורמה דיגיטלית פתוחה המציעה
קורסים ותכנים במנעד רחב של נושאים.
המיזם מתמקד בארבעה סוגי אוכלוסיות לומדים במדינת ישראל ,ובהתאם בנוי מארבעה רכיבים:
 . 1רכיב אקדמי אשר מיועד לסטודנטים ולמועמדים ללימודים להשכלה גבוהה ,בשיתוף מל"ג/ות"ת;
 . 2רכיב המיועד לקידום כישורי חיים ותעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל ,בשיתוף משרד
הכלכלה והתעשייה ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ושירות התעסוקה;
 . 3רכיב המיועד לקידום תהליכי הלמידה של תלמידי תיכון בישראל ,בשיתוף משרד החינוך;
 . 4ורכיב המיועד לקידום תהליכי ההכשרה המקצועית של עובדי השירות הציבורי.
בשלב הראשון ,מפותחים קורסים כדוגמת אנגלית תעסוקתית למגזר חרדי (בשיתוף משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים) ,עברית למגזרי המיעוטים (בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי ומשרד החינוך
וקורס הכנה לתעסוקה לגיל השלישי – דרוש ניסיון (בשיתוף המשרד לשוויון חברתי).
ג .מנוע זכויות לאומי – דגש על זכויות אזרחים ותיקים (בשיתוף אגף האזרחים הוותיקים במשרד
לשוויון חברתי ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד
הבריאות ,משרד המשפטים ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,רשות התקשוב הממשלתי
ורשויות נוספות)
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המטה מקדם פרויקט להקמת מנוע זכויות לאומי להנגשת מידע אודות זכויות והטבות המוענקות
לאזרחים .הפרויקט יתמקד תחילה באוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתוך הבנה כי אוכלוסייה זו
מתקשה בבירור ומיצוי זכויותיהם .מנוע הזכויות יכלול אתר אינטרנטי בו יוכלו אזרחים ותיקים ,בני
משפחותיהם ואנשי מקצוע המסייעים להם ,לאחר מילוי שאלון בסיסי ,לקבל מידע מותאם אישית על
זכויות להן האזרח הוותיק עשוי להיות זכאי וכיצד ניתן לממשן .המידע אודות הזכויות ירוכז מכלל
משרדי הממשלה המעניקים זכויות והטבות לאזרחים הוותיקים ויוצג בצורה ברורה ,פשוטה,
דיגיטלית ומותאמת לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
ד .שיעורים פרטיים מרחוק (בהובלת משרד החינוך) -שיעורים פרטיים הניתנים באופן מקוון ובחינם
לתלמידי כיתות ז' עד י"ב בכל רחבי הארץ במקצועות המתמטיקה ,האנגלית והלשון .שיעורים אלו,
הניתנים באתר ייעודי בעל ממשק משתמש פשוט ונוח ,מאפשרים לתלמידים מהפריפריה ליהנות
משיעורים פרטיים איכותיים בחינם ממורים במרכז הארץ .בשלב הבא ,המערך צפוי להתרחב לעשרות
אלפי תלמידים במערכת החינוך.
ה .תכנות ורובוטיקה בתכנית הלימודים (בהובלת משרד החינוך) -החל משנת הלימודים התשע"ו,
משתתפים מאות תלמידי כיתות ד' בשיעורי תכנות ורובוטיקה של משרד החינוך במסגרת תכנית
שתלווה אותם עד לכיתה ט' .בשנת הלימודים התשע"ז הצטרפו לתכנית תלמידים שעלו לכיתה ד'
והתכנית הורחבה ל-כ  300בתי ספר נוספים.
ו .פרויקט "איתן" (בהובלת משרד הבריאות) -הקמת פלטפורמה לאומית מאובטחת לשיתוף מידע
רפואי בין גורמים מטפלים בארגוני הבריאות ויצירת רצף טיפולי עבור המטופל במעבר בין ארגוני
בריאות ובפרט ,בין הקהילה והאשפוז .יכולות הפלטפורמה כוללות יכולת המרה של קידוד רפואי
המאפשרת סטנדרטיזציה וקריאות ( )machine readabilityשל המידע בנקודות הקצה ,והתגברות
על שפות קידוד המידע השונות בארגוני הבריאות ,באופן המאפשר להציג לגורם המטפל את המידע
בצורה חכמה ,תוך הדגשה מידע חדש ורלוונטי ומניעת הצפתו במידע .בעתיד ,יתאפשר לחבר
לתשתית "איתן" יישומונים תומכי החלטה ,שיאפשרו שימוש בנתונים הנגישים לאיתן לטובת
הפעלת אלגוריתמים חכמים לשימוש המטפל .כך ,יסייע שיתוף המידע לשמור על רצף טיפולי
ולהעניק טיפול נכון ומדויק למטופל ,ויאפשר לתרגם את המידע הרפואי לתובנות ,ימנע טעויות
רפואיות ,ישפר את תהליך קבלת ההחלטות ויהווה את הבסיס לרפואה המותאמת לצרכי החולים.
ז .פרויקט "מיון זמין" (בהובלת משרד הבריאות) -הפרויקט ,בהובלת משרד הבריאות ,נועד לקצר את
התורים ,לטפל בצווארי הבקבוק ולשפר את חוויית המטופלים במחלקות לרפואה דחופה ובחדרי
המיון .הפרויקט כולל גם אפליקציה המספקת מידע בזמן אמת על זמני ההמתנה והשירותים
הניתנים בכל מרכז לרפואה דחופה .בנוסף מוטמעים כלי שליטה ובקרה אשר תומכים בתהליכי
קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

31

ח .קהילות שיקום דיגיטליות (בהובלת משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים) -הפיילוט פעיל
בארבע קהילות שיקום ברחבי הארץ .במסגרת הפעילות ,עוברים המשתתפים קורס אוריינות
דיגיטלית ,המאפשר לחברי הקהילות המשתתפות להעשיר את חייהם החברתיים ,לפתח עצמאות
בגישה לשירותים ברשת ולשפר את איכות חייהם .מטרת הפרויקט לחזק את הקשר בין מטפלים
למטופלים עם מוגבלויות ,ולהרחיב את המענה הניתן להם על-ידי מערכת הרווחה באמצעות שימוש
בכלים דיגיטליים.
ט .תיק לקוח דיגיטלי (בהובלת משרד הרווחה) -הקמת מערכת לניהול תיקי לקוחות במערכת הרווחה,
משלב הפניה ועד לבניית תכנית טיפולית .בשלב הראשון של הפרויקט ,הנעשה בהובלת משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,תומכת המערכת בניהול פניות של מטופלים שמגיעים
למחלקה לשירותים חברתיים המקומית ,מסייעת לעובדי הרווחה בהתאמת הטיפול ומתממשקת
למאגרי מידע רלוונטיים במשרד הרווחה .בשלבים הבאים ,תתממשק המערכת למאגרי מידע
בתחומים נוספים ,על מנת לאפשר טיפול מיטבי.
י .עידוד מסחר מקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים (בהובלת משרד הכלכלה והתעשייה) -משרד
הכלכלה והתעשייה מוביל מתן חבילות סיוע למאות בעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום ,עוטף
עזה ,הגליל והגולן להקמת מערך שיווק מקוון לעסק .החבילות כוללות סבסוד להדרכות של
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בנושא מסחר מקוון ,ומענקים
בגובה  16אלף  ₪לעסק להקמת מערך שיווק דיגיטלי ,הכולל חנות וירטואלית ,סליקה מקוונת
ושילוח.
יא .רישוי עסקים דיגיטלי (בשיתוף משרד הפנים ,משרד ראש הממשלה והמשרדים המעורבים בתהליך
הרישוי) -רישוי עסק הוא לעיתים תהליך ביורוקרטי ארוך ,מורכב ויקר המערב גורמים רבים .על
מנת לשפר את התהליך ,המטה מוביל אפיון ותכנון של מערכת מקוונת ,אשר תחבר בין כלל
הגורמים המעורבים בתהליך הרישוי ותאפשר לבעלי העסקים להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי
ולדעת בכל שלב מה סטטוס הטיפול בבקשתם.
יב .טאבו דיגיטלי (בשיתוף משרד המשפטים)  -אגף רישום והסדר מקרקעין פועל על הפיכת שירותיו
השונים למקוונים ודיגיטליים ,למשל :רישום או ביטול הערת אזהרה ,הפקת נסח טאבו והפקה של
מסמכי בית משותף .הרחבת השירותים הניתנים באופן מקוון מאפשרת לקצר את זמני ההמתנה
ואת משך הטיפול ,מפשטת את הליך הרישום ומפחיתה את היקף הבירוקרטיה בתחומי הנדל"ן
והדיור בישראל.
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 .4הרשות לקידום מעמד האישה-
א .קול קורא לרשויות המקומיות -תכנית לקידום שוויון מגדרי ,חשיבה מגדרית ולהעצמת נשים -
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  2331מתאריך ה ,4/12/2014 -בנתה הרשות תכנית מקיפה
ליישום השוויון המגדרי והטמעת חשיבה מגדרית בכלל תחומי החיים .במסגרת זו ,בחודש
ספטמבר  ,2016פרסמה הרשות "קול קורא" שמטרתו לקדם שוויון מגדרי ,חשיבה מגדרית
ולהעצים את אוכלוסיית הנשים בתחומי הרשות המקומית .כמו גם ,לסייע בידי היועצות
לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות למלא את תפקידן ,ולפעול לחיזוק הקשר בין
הרשות ליועצות לקידום מעמד האישה ברשויות.
התכניות המוצעות פרושות על מפה רחבה של נושאים ובאפשרות הרשויות המקומיות ליצוק
תוכן לנושאים שנבחרו על-ידי המשרד על מנת לקדם את המוזכר לעיל .הנושאים המופיעים
בקול הקורא :נשים בעבודה ובתעסוקה ,העצמה כלכלית ,קידום נשים לעמדות מפתח ,הורות
שוויונית ,ביעור סטריאוטיפים מגדריים ,בריאות מגדרית ,העלאת המודעות למניעת אלימות
כלפי נשים ,מגדר כללי .הפרויקט מציע סוגי פעילויות שונים :יום עיון ,סדנא ,אירועים,
פורמים וקורסים.
רשויות מקומיות נענו לקול הקורא.
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ב .ייצוג נשים בעמדות השפעה  -בהתאם לסעיף 6ג 1לחוק שוויון זכויות האישה ,מבצעת הרשות
מעקב שוטף אחר שיעורי המינוי של נשים לועדות ,לצוותים ולעמדות בכירות .במסגרת זו,
הרשות מנהלת מאגר מועמדות המכיל כ 2140-מועמדות בתחומי מומחיות מגוונים .זאת ,על-
מנת לסייע לגורמים הממנים למנות נשים מומחיות למסגרות השפעה .המעקב השנתי אחר
המינויים לועדות מראה שמגמת העלייה בייצוג הנשים נמשכה עד  2013ומאז חל שינוי לרעה
במספר מינויי הנשים לועדות ,כפי שמופיע בגרף שלהלן:

ג .בתחום המינויים לדירקטוריונים של החברות הממשלתיות ,מיושמת החלטת ממשלה מס'
 1362להשגת ייצוג מגדרי שוויוני .זאת ,תוך שהרשות מקיימת שיתוף פעולה עם הועדה
לבדיקת מינויים ,המתייחסת להרכב המגדרי שייווצר אם וכאשר יכהנו בדירקטוריון
המועמדים שהוגשו לבדיקה על-ידי השרים .בשנת  2016הגיעו אל הרשות  30מכתבי הערות
(מתוכם ,רק במקרה אחד קבעה הועדה כי לאחר בדיקת המועמד שנמצא כשיר ,עלה שאם
תאושר כהונתו ,יכהנו  8גברים ו 3-נשים .לפיכך ,אישורו מעוכב עד להבאת מועמדות נשים בפני
הועדה) .להלן נתוני הייצוג בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות לפי שנים:
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קידום תעסוקת נשים ועצמאות כלכלית לנשים  -במארס  2016הסתיימו קורסי יזמות עסקית
לנשים ערביות ולנשים חרדיות ברחבי הארץ ,במטרה לקדם את עצמאותן הכלכלית .הקורסים
התקיימו בשיתוף פעולה של הרשות לקידום מעמד האישה עם הסוכנות לעסקים קטנים
במשרד הכלכלה והתעשייה .הקורס כלל  53שעות והקיף בין היתר נושאים אלה :הכרת העולם
העסקי ,הקניית כלים ומיומנויות לפתיחה ולניהול עסק עצמאי והכנה אישית ומעשית .בנוסף,
ניתן ליווי עסקי במטרה לממש את היוזמות האישיות .בקורסים השתתפו כ 400-נשים .מתוך
שאיפה להרחיב באופן משמעותי את מספר הנשים המשתתפות בתכניות אלה ,גובשה במהלך
 2016תכנית להקניית כלים ליזמות עסקית עבור קבוצות אוכלוסייה מגוונות של נשים ברחבי
הארץ ,בשיתוף עם עמותת "לתת עתיד" .היוזמה אושרה בועדת המכרזים וצפויה להתחיל
בקרוב.
גובש נייר עמדה בנושא גיל פרישה לנשים ,אשר הוגש לועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה
לנשים במשרד האוצר.
עודכנה החוברת "זכויות נשים בעבודה".
הטמעת חשיבה מגדרית  -החלטת ממשלה מס'  ,2084מתאריך ה ,7/10/2014 -בנושא "אימוץ
המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל" קבעה ,בין היתר ,החלה
מדורגת של חובת ניתוח מגדרי של תקציב המדינה ,על-ידי כל אחד ממשרדי הממשלה.
במסגרת זו ,הרשות מבצעת ,החל משנת  ,2015ניתוח מגדרי של תקציב המשרד לשוויון חברתי,
תוך שמעניקה סיוע וליווי שוטף (לצד הפצת המדריך הממשלתי לניתוח מגדרי של תקציבי
הממשלה) ,באמצעות מכון 'אדוה' .המשרד לשוויון חברתי הגיש את הניתוח על 100%
מתקציבו.
בהתאם לסעיף 6ג 2בחוק "שיווי זכויות האישה" מבצעת הרשות את תהליך גיבוש חוות הדעת
המגדריות על הצעות החוק הרלוונטיות לשוויון המגדרי .ניירות העמדה הוגשו לוועדות הכנסת
לקראת הדיון בהצעות החקיקה .במהלך  2016הוכנו  85חוות-דעת מגדריות על הצעות חוק.

ט .תופעת הדרת נשים  -בהתאם להחלטת ממשלה מס'  1526מבצעת הרשות מעקב אחר תופעות
של הדרת נשים ,או השפלתן על רקע מגדרי .ב 2016-טופלו על-ידי הרשות ארבעה מקרים של
הדרת נשים אל מול הגורמים המוסמכים.
י .יום האישה הבינלאומי  -לקראת כנס "נשים מובילות שינוי" ,שהתקיים במרכז פרס לשלום,
ביום האישה הבינ"ל ,העבירה הרשות מידע מגוון על מעמד האישה בישראל .בכנס השתתפו
השרה גילה גמליאל ,מנכ"לית שטראוס עפרה שטראוס ,כלת פרס ישראל עדינה בר-שלום,
נעמי קמפבל ועוד .במסגרת הכנס ,הנשיא לשעבר שמעון פרס ז"ל העניק את אות "אישה
מובילה שינוי" לנעמי קמפבל ,דוגמנית ,המשקיעה ופועלת במהלך השנים האחרונות בתחומים
חברתיים ופילנתרופים .בנוסף ,נשלחה קריאה אל ועדות הכנסת להקדיש דיון ליום האישה
הבינלאומי .שלוש ועדות נענו לקריאה וקיימו דיון מגדרי.
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יא .קידום הורות שוויונית  -בינואר  2016הוביל המשרד לשוויון חברתי קמפיין הסברה בתקשורת
לקידום הורות שוויונית .באוגוסט  ,2016לקראת פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך,
פרסמה הרשות באינטרנט קובץ "זכויות הורים עובדים" ,הכולל מידע על איזון בין חיים
לעבודה ,עיקרי החוקים בתחום זכויות הורים עובדים ,זכויות של עובדת בהיריון ,הזכות לשכר
שווה וכד'.
יב .מאבק באלימות כלפי נשים  -הוועדה הבינמשרדית לתכנית הלאומית למניעת אלימות
במשפחה התפצלה לעשרה צוותי עבודה ,אשר גיבשו את התכנית הלאומית בתחומי הפעולה.
הרשות קיבלה את ההובלה של הצוות להסברה ולהעלאת המודעות .עשר התכניות שהוגשו,
מוזגו וגובשו לתכנית כוללת שהוצגה בפני הכנסת בתאריך ה .22/11/2016 -בשלב הבא ,תובא
התכנית לאישור הממשלה.
הרשות מובילה ,בשיתוף עם משטרת ישראל ,קיומן של סדנאות "אביב" להגנה עצמית עבור
נשים בסיכון .בשנת  2016התקיימו שתי סדנאות בגבעתיים ובנתניה .סדנאות נוספות עומדות
להיפתח בקרוב עבור קהלים רחבים יותר של נשים.
במהלך  2016בוצע עדכון בתקנון למניעת הטרדה מינית ,אשר מופץ בחמש שפות למקומות
עבודה ברחבי הארץ .בשנת  2016הופצו כ 6500-תקנונים ו 180-ערכות הסברה למניעת הטרדה
מינית .בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה הופץ גם השנה החוזר למניעת הטרדה מינית
אל כלל עובדי המדינה בצירוף לתלושי השכר.
לרגל היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות כלפי נשים הופצה איגרת שנתית ,לרבות נתונים
עדכניים על ממדי האלימות כלפי נשים ועל הפעילות למיגורה.
יג .טקס אות הוקרה של השרה לשוויון חברתי בתחום המאבק באלימות נגד נשים התשע"ז -
הרשות לקידום מעמד האישה העניקה אות הוקרה מטעם השרה לגופים/אישים ,על פעילות
יוצאת דופן בתחום המאבק באלימות נגד נשים .טקס הענקה האות התקיים ביום הציון
הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים (המצוין בכל שנה בתאריך ה.)25/11 -
לקראת האירוע הפיצה הרשות קריאה לציבור להגיש מועמדויות .התקבלו  27מועמדויות
שנבחנו בקפידה על-ידי ועדה משרדית שהוקמה לצורך בחירת הזוכים .מתוכם ,נבחרו חמישה:
איגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית; מרכז תמורה -המרכז הקליני לקידום
שוויון; עמותת "רוח נשית" וגב' מכי חכם נאמן; עמותת "בת מלך" ועו"ד נח קורמן; עו"ס
הדיל אבו חבלה.
האירוע התקיים בבית הנשיא ,ובשיתוף פעולה עימו ,במעמד הנשיא והשרה גילה גמליאל .בין
המשתתפים גם יועצות לקידום מעמד האישה וגורמים נוספים העוסקים בפעילות בנושא.
יד .יחסים בינלאומיים -
במארס  - 2016לרגל יום האישה הבינלאומי  -התקיימה ,כבכול שנה ,ועידת הנשים באו"ם CSW
בנושא העצמת נשים וזיקתה לפיתוח מתמשך .השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל עמדה בראש
משלחת ישראל לועידה .במסמך סיכום הועידה ניתנה בין היתר התייחסות להורות שוויונית:
קריאה למדינות להכיר בחלוקה שוויונית של מטלות הוריות ,כדי לקדם את השתתפות הנשים
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בחיים הציבוריים ובעולמן המקצועי ,ולנקוט בצעדים מתאימים להשגת מטרה זו .במהלך השנה
הגישה הרשות חמישה דיווחים בנושאי מגדר לאמנות בינלאומיות .באפריל התקיים בברצלונה
כנס בן יומיים של ה UFM-איחוד מדינות הים התיכון ,בנושא "חיזוק תפקיד הנשים בחברה".
הרשות לקידום מעמד האישה ריכזה והעבירה נתונים עדכניים על מעמד האישה בישראל .מדינת
ישראל יוצגה על-ידי גב' שרון רפפורט ממשלחת ישראל בבלגיה .האירוע התקיים כחלק מסדרת
מפגשים שנועדה להכין את מפגש השרים בפברואר  2017וכהמשך למפגש השרים שהתקיים ב-
 2013בפריז.
גובש מסמך שיתוף פעולה עם צ'כיה בנושאי מגדר ,לשם חתימה בין שתי המדינות.

 .5הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים -
הדבר המרכזי שהעסיק את הרשות לפיתוח כלכלי וצוותה במהלך  2016הינו אתגר יישום החלטת
הממשלה  922שאושרו בממשלה יום לפני תחילת שנת .2016
א .החלטה מס'  922בעניין פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-
 - 2020בסוף שנת  ,2015פעלה השרה לשוויון חברתי לקידום החלטת ממשלה מס'  922בעניין
פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים ( 2016-2020להלן" :תכנית
החומש" או "החלטה  .)"922ההחלטה גובשה על ידי הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון
חברתי יחד עם אגף התקציבים על מנת ליצור קפיצת מדרגה במצבה הכלכלי והחברתי של החברה
הערבית ושל החברה בישראל בכלל .בהתאם להחלטת הממשלה ,המשרד לשוויון חברתי הוא
האחראי על ניהול התכנית ויישומה.
החלטה  922מושתתת על שלושה עקרונות עיקריים :מתן מענה כולל במגוון תחומים בהם קיימים
פערים בין החברה הערבית לחברה כולה ,הקצאה תקציבית הוגנת למגזר המיעוטים ,בין השאר,
באמצעות שינוי מנגנוני ההקצאה וחיזוק הרשויות המקומיות הערביות תוך שיתופן ביישום
התכנית .מתוך עקרונות אלו ,גובשה תכנית הנוגעת לתחומם של  15משרדי ממשלה ,בהיקף
תקציבי של כ –  15מיליארד ש"ח .עוד כוללת התכנית מגוון כלים לחיזוק הרשויות המקומיות
במגזר המיעוטים.
תחומי החלטת הממשלה המרכזיים :תכנון דיור ומוסדות ציבור ,תשתיות תחבורה ותחבורה
ציבורית ,תשתיות מים וביוב ,העצמת הרשויות המקומיות ,חינוך ,חינוך בלתי פורמלי והשכלה
גבוהה ,כלכלה ,תעשייה ותעסוקה ,ביטחון פנים ,תרבות וספורט.
המשרד לשוויון חברתי פועל לניהול התכנית ,ריכוזה ויישומה ,באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי של
המיעוטים .ניהול-העל של התכנית נעשה על ידי ועדת היגוי בינמשרדית בראשות מנכ"ל המשרד
לשוויון חברתי ,בה משתתף יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות כמשקיף קבוע .במהלך שנת 2016
התקיימו שתי ישיבות של ועדת ההיגוי לצורך אישור תכניות העבודה והמעקב אחר ביצוען.
הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים פועלת גם מול הרשויות המקומיות על מנת להבטיח כי
תכניות העבודה מגובשות ומיושמות כנדרש ועל מנת לזהות החסמים ליישום ולתאם בין הגורמים
36

השונים .במאי  ,2016ערכה הרשות לפיתוח כלכלי כנס רשויות מקומיות שהתקיים בנצרת במעמד
השרה לשוויון חברתי .בכנס השתתפו ראשי הרשויות וגורמי מקצוע בכירים ברשויות וכן בכירי
משרדי הממשלה השותפים לתכנית שהגיעו והציגו את תכניות העבודה שלהם לראשי הרשויות,
הסבירו את תהליכי העבודה כל אחד במשרדו וענו על שאלות נציגי הרשויות.
על מנת לשמור על קשר שוטף עם הרשויות המקומיות והציבור הערבי באשר לתהליכים
המתבצעים במסגרת החלטה  ,922הקימה הרשות אתר אינטרנט ייעודי להחלטה  .922האתר
מספק פלטפורמה להנגשת מידע ,התייעצות ומענה לשאילתות.
בנוסף ,מקיימת הרשות לפיתוח כלכלי סיורים וביקורים ברשויות במקומיות כדי לעמוד על
התקדמות התכניות ובכדי לשמוע מהשטח על אופן יישום ההחלטה
המשרד לשוויון חברתי והרשות לפיתוח כלכלי פועלים לפיתוח כלים נוספים שיסייעו לרשויות
המקומיות ביישום ההחלטה כגון :יצירת מאגר יועצים מקצועיים כמו גם הכשרה והצבה של רכזי
פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות.
מכוח ההחלטה ,הועברו במהלך  2016כ 2.4-מיליארד ש"ח למשרדי הממשלה לטובת יישום
תכניות העבודה שלהם במסגרת התכנית .הפירוט להלן עפ"י תחומי הפעילות.
ב .החלטת ממשלה מס'  1480לפיתוח כלכלי חברתי ולקידום היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016
–  - 2020במאי  2016קיבלה הממשלה החלטה מס'  1480בדבר פיתוח היישובים הבדואים בצפון
בתחומים כלכליים וחברתיים .החלטה זו באה כהמשך להחלטה  3211משנת  2011ובהיקף תקציבי
כולל של  900מלש"ח לשנים  .2020 – 2016ועדת ההיגוי הראשונה להחלטה התכנסה בספטמבר
 2016ואישרה את תכניות העבודה לשנים  2016ו  2017של כלל משרדי הממשלה המעורבים ביישום
ההחלטה ,ורוב משרדי הממשלה החלו ביישום התכנית בתחומים אשר תחת אחריותם.
תכנית החומש ליישובים הבדואים בצפון מטפלת בשיפור ופיתוח תשתיות פיזיות חיוניות בתחום הביוב,
המים ,התחבורה ,השיכון ואזורי התעסוקה; השקעה בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי; שדרוג
עבודת הרשויות המקומיות והשקעה בקידום הצוותים המקצועיים שבהם; עידוד שילובם של הצעירים
הבדואים בשוק העבודה ובאקדמיה באמצעות מרכזי ההכוון התעסוקתי ומרכזי צעירים; תמיכה בעסקים
ובעידוד יזמות כלכלית ופיתוח ענף התיירות הבדואית; עידוד השתלבותם של הצעירים הבדואים בשירות
הצבאי ובמערך השירות האזרחי.
הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי אחראית על יישום התכנית ,ובהקשר זה
פועלת מול משרדי הממשלה השונים והרשויות המקומיות הבדואיות בצפון על שלבי היישום השונים של
התכנית .במהלך  2016הושקע סכום של כ  160מלש"ח מתקציבי ההחלטה ביישובי התכנית ,בעיקר
בחינוך ובפיתוח תשתיות פיזיות.
ג .דיור ותשתיות  -פריצת דרך בתחום הדיור  -צוות  120הימים הוקם בשנת  2015לצורך קידום הדיור
בחברה הערבית .החלטה  922מעגנת את רוב מסקנותיו של הצוות ומטילה על משרד הבינוי והשיכון,
מינהל התכנון ,רשות מקרקעי ישראל ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,משרד המשפטים ומרכז
מיפוי ישראל שורת פעולות המיועדות לפתח קרקע בתחומי הישובים למגורים ולטובת התושבים.
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לצורך יישום ההחלטה ,הקים משרד הבינוי והשיכון ועדת היגוי בינמשרדית לגיבוש תכנית מערכתית
לקידום הדיור ביישובי התכנית .הרשות לפיתוח כלכלי חברה בוועדה זו לה שותף גם ועד ראשי הרשויות.
ועדת ההיגוי קבעה קריטריונים לחלוקת התקציבים ליישובי התכנית .אלו כללו גודל היישוב לפי מספר
תושבים ,מצב סוציו-אקונומי ,שווקים מתוכננים בשנים  ,2016-2017שווקים מתוכננים בשנים 2016-2017
במחיר למשתכן ,סה"כ שווקים מתוכננים בשנים  2016-2017ומלאי קרקע מדינה וקרקע פרטית .החלוקה
התקציבית נעשתה ,באופן נפרד ,לישובים הזכאים לתכנית אסטרטגית וליישובים הזכאים לתמיכה
בתכניות ממוקדות .בהתאם לכך ,נקבע סכום התמיכה לכל אחד מהישובים ואופן חלוקתו על פי השלבים
הקבועים בתכנית החומש.
כבר בשנת  ,2016ניכרת תנופת עשייה משמעותית בתחום הדיור:
 מוסדות ציבור  -בהתאם להחלטה ,בשנת  2016הוקצה סך של  200מלש"ח להקמת מוסדות ציבור
(מתוך סך של  750מלש"ח לתקופת החומש) .בהתאם להסכמה שהושגה עם הרשות לפיתוח כלכלי
ועם ועד ראשי הרשויות ,כ 80% -מסך זה מוקצה להקמת מוסדות ציבור במרקם הוותיק והשאר
יועד למרקם החדש .חלוקת התקציב בין היישובים נעשתה בהתאם למספר התושבים ביישוב.
בהתאם לכך ,נקבעה הזכאות לבניין רב-תכליתי ,מגרש ספורט משולב מקורה או שיפוץ מבנה.
בהתאם לכך ,גובשה תכנית עבודה המפרטת סוג מוסד הציבור וסך התקציב לו זכאית הרשות
בשנת  2016ובשנת  .2017סוכם כי  16רשויות מקומיות ורשויות נוספות שיאושרו לכך על ידי ועדת
חריגים שהוקמה במשרד הבינוי והשיכון יוכלו להקים את מבני הציבור בעצמן ואילו משרד הבינוי
והשיכון יקים את מבני הציבור בשאר הרשויות .הרשויות המצויות בטיפול משרד הבינוי והשיכון
הורשו לבקש לשנות את סוג המבנה שהוקצה להם.
 הסכמים עם רשויות מקומיות  -נחתמו  13הסכמים אסטרטגיים עם רשויות מקומיות ,המקנים
לרשויות אלו מעטפת כוללת לפיתוח מגורים בתחומן .בנוסף ,נחתמו הסכמים להשקעות ממוקדות
עם כל שאר הרשויות המקומיות ערביות ,אשר אינן זכאיות להתקשר בהסכמים אסטרטגיים.
לטובת הסכמים אלו הועבר למשרד הבינוי והשיכון בשנת  2016סך של  64מלש"ח.
 מימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים  -רשות מקרקעי ישראל הקצאתה כ 20 -מלש"ח מתקציב
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לשנת  2016לטובת יישובי התכנית .אלו יוכלו לממש תקציב זה,
בכפוף להגשת בקשות מתאימות על ידי הרשויות.
 תכנון -במסגרת ההחלטה תוקצב תכנון מתארי לביצוע על ידי מינהל התכנון ותכנון מפורט לרבות
איחוד וחלוקה לביצוע על ידי משרד הבינוי והשיכון ,בסך כולל של  256מלש"ח .בשנת  2016הקצה
מינהל התכנון סך של  26.8מלש"ח לתכניות מתאר מתקציבו .עוד תוקצב תכנון מפורט אשר יבוצע
על ידי משרד הבינוי והשיכון .בשנת  2016יועד למטרה זו סך של  33מלש"ח אשר הוקצו לרשויות
המקומיות השונות לצורך תכנון בתחומן.
 שינויים מבניים  -על מנת לקדם את פיתוח היישובים ,נקבעה שורת שינויים מבניים .אלו כוללים
פיצול ועדות מרחביות וחיזוק ועדות מקומיות ומרחביות ,תגבור מעטפת במשרד הבינוי והשיכון,
הכשרת מתכננים ביישובי המיעוטים ,הכשרה של עובדי רשויות מקומיות לקידום תכניות איחוד
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וחלוקה ותקצוב יחידת הרישום במשרד המשפטים ומפ"י לרישום בעלות במקרקעין ביישובי
המיעוטים .בשנת  ,2016הוחלט על פיצול של ועדות מרחביות והקמה של שלוש ועדות מקומיות
חדשות (קלאנסווה ,ג'לג'וליה ,כפר קאסם) .מינהל התכנון יקבל תקצוב בהתאם לדרישה לאחר
הכנת תכנית לנושא .מינהל התכנון אף ביצע קורס מתכננים בישובים הערבים .בנוסף ,תוקצבה
יחידת הרישום במשרד המשפטים בסך של  3.5מלש"ח ומפ"י תוקצב בסך של  1.5מלש"ח ,במטרה
להסדיר את רישום הקרקעות ביישובי המיעוטים.
 הכנסת תכניות למגורים בוועדה למתחמים מועדפים לדיור -הוועדה לקידום מתחמים מועדפים
לדיור (ותמ"ל) ,שהוקמה מכח החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור ,הפכה לכלי
משמעותי להגדלת היצע הדיור המתוכנן .הוועדה מקצרת את לוחות הזמנים של אישור תכניות
למגורים בצורה משמעותית .במסגרת עבודת מטה משולבת של הרשות לפיתוח כלכלי ,מינהל
התכנון ואגף תקציבים ,לאחר הכרזה בקבינט הדיור ,נמצאות כיום תכניות בהיקף של כ25,000 -
יח"ד בטיפול הוועדה בשלבי תכנון שונים .מדובר בפריצת דרך לסוגיית מצוקת הדיור במגזר
הערבי.

ד .נגישות תחבורתית  -במסגרת החלטת הממשלה  922נדרש משרד התחבורה לצמצם פערים ,הן בנושא
התחבורה הציבורית והן בנושא תשתיות התחבורה בישובים הערבים ובסביבתם ,ולפעול לצמצום תאונות
הדרכים .בהתאם לכך ,במהלך שנת  ,2016בוצעו הפעולות הבאות:
 תחבורה ציבורית – הוספו  44קווים חדשים ,תוגברה תדירות  95קווים קיימים והוארך
המסלול של  58קווים בתוך היישובים הערבים ,כתוצאה מעבודות תשתית תומכות תחבורה
ציבורית .עוד פעל המשרד להנגשת המידע הנוגע לנוסעים בתחבורה הציבורית באתרי המידע
הממשלתיים בערבית .סך ההשקעה לשנה זו עומד על  100מלש"ח .בנוסף ,פועל משרד
התחבורה לגיבוש יעדי ממשלה ארוכי טווח בעניין תדירות השירות ,רמת הכיסוי ומספר
היעדים על מנת להשוות את רמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים יהודים ויישובי
מיעוטים דומים ,עד לשנת .2022
 תשתיות תחבורה – גיבוש תכנית לפיתוח תשתיות בדגש על שדרוג עורקי תנועה ראשיים
וטבעות חיצוניים ביישובי המיעוטים בסך של  220מלש"ח ,כמו גם שדרוג כבישים החוצים את
יישובי המיעוטים בעלות של  100מלש"ח .התכנית הושלמה ובהתאם לה הוצאו הרשאות
תקציביות לביצוע הפרויקטים על ידי החברות המנהלות של משרד התחבורה.
 הכשרה של נהגות תחבורה ציבורית מאוכלוסיית המיעוטים – הוכנה תכנית להכשרה של 25
נהגות מאוכלוסיית המיעוטים .מכרז לבחירת מפעיל לתכנית ההכשרה מצוי בשלבי גיבוש
אחרונים.
 בטיחות בדרכים  -בהתאם להחלטה נדרשת הקצאה של  20%מתקציב הרשות לבטיחות
בדרכים לפעילות הסברה בנושא בטיחות בדרכים .בפועל ,הוקצו  ,23%כאשר בשנת  2016עמד
הסכום על  2.7מלש"ח ובשנת  2017הוא צפוי לעמוד על  4.4מלש"ח .הרשות הלאומית
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לבטיחות בדרכים משקיעה במגזרי המיעוטים באמצעות יחידות נוספות שלה מעבר לחינוך
והסברה.
ה .תשתיות מים וביוב  -במסגרת ההחלטה רשות המים מקצה מענקים בשיעור של כ 50%-מסך המענקים
להקמה ושדרוג של מערכות הביוב .בנוסף הרשות פועלת לתיאגוד כלל הרשויות המחויבות בתיאגוד
בישובי המיעוטים .במהלך שנת  2016צורפה טייבה לתאגיד ביוב ,דבר שאפשר מענקים בסך של  24מלש"ח
להסדרת תשתיות הביוב .כיום ,כל הרשויות למעט ארבע ,מאוגדות בתאגידי ביוב .ככלל ,הרשות נענית
לכל פנייה אליה .מאמצע  2015עד אמצע  2016תוקצבו פרויקטים של תשתיות ביוב בסך של  388מלש"ח.
ו .חיזוק והעצמת הרשויות המקומיות הערביות  -החלטה  922רואה ברשויות המקומיות הערביות שותפות
לתהליך הפיתוח ומכירה בחשיבות העצמתן .במסגרת ההחלטה נקבעה תמיכה ל 16 -רשויות מצטיינות
אשר עומדות בקריטריונים שהוגדרו לכך ,כמו גם תמיכה לרשויות כולן ,לצרכי חיזוק ההון האנושי ,איזון
תקציבי ,פיתוח והיערכות לחירום.
במהלך שנת  2016ביצע משרד הפנים ,האמון על הרשויות המקומיות ,מהלכים משמעותיים בתחומים
אלו:
 העצמת רשויות מצטיינות  -הוכנה תכנית לרשויות מצטיינות ,כאשר לכל אחת מהן נבחר
פרויקטור אשר יסייע להן בגיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי וארגוני .בשנת  2016הוקצו
לרשויות המצטיינות  26.8מלש"ח.
 מענק שוטף – הוקצה מענק חד פעמי בסך של  200מלש"ח לתגבור התקציב השוטף של
הרשויות ביישובי התכנית המורחבת.
 מענקי פיתוח  -בהתאם להחלטה ,בשנת  2016תוקצבו  200מלש"ח כמענקי פיתוח .ואולם,
לבקשת הרשות לפיתוח כלכלי ,משרד הפנים וועד ראשי הרשויות הערביות ,הסכים אג"ת
להעניק הרשאות להתחייב בסך של  650מלש"ח 100 .מלש"ח הועברו לרשויות המקומיות
וניתנו הרשאות בסך  550מלש"ח על השאר .את ההרשאות להתחייב יוכלו הרשויות לקבל כנגד
תכניות פיתוח שיוכנו על ידן ויאושרו על ידי ועדה שהוקמה במשרד הפנים בשיתוף הרשות
לפיתוח כלכלי.
 צוערים  -משרד הפנים פועל לשילוב צעירים מאוכלוסיית המיעוטים במסגרת תכנית צוערים
לשלטון המקומי בהיקף שלא יפחת מ  25% -ולתמרוץ צוערים להשתלב ברשויות מקומיות
ערביות.
 היערכות לחירום – בשנת  2016הוקצה סך של  20מלש"ח לצורך היערכות יישובי המיעוטים
לחירום .סכום זה שימש בעיקר לרכישת ציוד ליישובי המיעוטים.
 רישוי עסקים – תכנית החומש מטילה על משרד הפנים לטפל בנושא רישוי העסקים בישובי
המיעוטים ולצמצום שיעור העסקים הפועלים ללא היתר .נושא זה נדון במסגרת הטיפול הכולל
בסוגיית רישוי העסקים .כן נעשה שימוש באתר האינטרנט של החלטה  922לשם קיום הליך
היוועצות.
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ז .החלטת ממשלה  1289לחיזוק העיר טייבה מיום  - 9.2.2014החלטת ממשלה מס'  1298הינה תכנית
להעצמה ולחיזוק העיר טייבה .מטרות ההחלטה הינן :העצמת האוכלוסייה האזרחית בעיר;
העלאת חוסנה הכלכלי והחברתי של העיר; יצירת תשתית תכנונית לפיתוח העיר .אגף מדיניות
ממשלתית מוביל את יישום ההחלטה ביד רמה ונכון לסוף  ,2016העיר נמצאת במקום שונה
לחלוטין מזו שהייתה ערב ההחלטה .היקף ההחלטה כ 150 -מלש"ח ,כאשר היקף הביצוע עומד על
כ ,80% -כ 120 -מלש"ח .ניתן לראות בשטח שינויים רבים ומשמעותיים בתחומים השונים כגון:
 סלילת כבישים חדשים (כביש מאסף הוואדי ,כביש טבעת דרומית ,כביש טבעת צפונית) ושיפור
תשתיות של תחבורה ציבורית.
 שדרוג והרחבה של מט"ש דרום השרון (שלא קודם מזה כעשור) -דבר המאפשר קידום ברמה
תכנונית של אלפי יח"ד בעיר ופרויקטים בתחום הביוב והמים.
 שיפור משמעותי במערכות המים והביוב של העיר טייבה .אחוז ההתבייבות גדל באופן משמעותי מ-
 37%ל 65% -כבר כיום וזאת עוד טרם סיום כל הפרויקטים .בסוף  ,2017עם סיום כלל הפרויקטים,
צפוי אחוז ההתבייבות בעיר לעמוד על כ.80% -
 הקמת מיני מרכז הכוון תעסוקתי עם משתתפים רבים והשמות.
 הקמת מרכז מעו"ף לטיפול ביזמים ובעלי עסקים.
 ביצוע וקידום פרויקטים שונים בתחום איכות הסביבה ליצירת סביבת מגורים נעימה יותר לתושבי
העיר.
 קידום תכנון אלפי יח"ד חדשות למגורים מודרניים ומרכז מסחרי אשר יגדיל את הכנסות העירייה
מארנונה.
 הקמת בית אבות אשר משרת הן את תושבי האזור הערביים והן את תושבי העיר.
 שדרוג אצטדיון הכדורגל הקיים.
ח .צוות אופרטיבי רשויות מקומיות  -המשרד לשוויון חברתי הקים בשנת  2016צוות אופרטיבי
לחיזוק הקשר על הרשויות המקומיות .הצוות מורכב מכמה יחידות במשרד :מטה מנכ"ל ,אגף
צעירים ,אזרחים ותיקים ,הרשות למעמד האישה ,ישראל דיגיטלית והרשות לפיתוח כלכלי .צוות
זה נפגש עם ראש הרשות המקומית וצוותו הבכיר ,מאפיין את צרכי הרשות ונותן פתרון הוליסטי
ומהיר .במהלך השנה ,הרשות לפיתוח כלכלי נתנה מענה בפגישות עם רשויות ממגזרי המיעוטים.
ט .פיתוח חברתי של אוכלוסיית המיעוטים  -התכנית לעידוד תעסוקה -החלטת הממשלה - 4193
בשנת  ,2016המשיכה הרשות לפיתוח כלכלי ,בשיתוף משרד העבודה והרווחה לרכז ולהוביל יישום
התכנית לעידוד התעסוקה ,אשר הציבה יעדים ברורים ומוגדרים לתעסוקת המיעוטים בישראל
והעמידה תקציבים וכלים לצורך השגת יעדים אלה .החלטת הממשלה יושמה בהצלחה ובמסגרתה
הופעלו תכניות רבות ביישובים הערבים שמטרתן עידוד שילוב נשים בכוח העבודה :אשת חייל,
השלמת השכלה ,חינוך טכנולוגי ,לימודי שפה כבסיס לתעסוקה ,שינוי סבסוד מעונות יום המיטיב
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עם האישה הערבייה ועוד .בנוסף התכנית הקצתה תקציבים להשלמת פיתוח אזורי תעשייה
ולתכנון אזורי תעשייה חדשים ביישובים הערבים וזאת לצורך עידוד ביקושים.
י .מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי  -הרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף משרד העבודה והרווחה וג'וינט
ישראל הקימה עד כה  21מרכזי הכוון תעסוקתי לשילוב אוכלוסיית המיעוטים בשוק העבודה
מתוכם חמישה מרכזים מיועדים לחברה הערבית .מספר המשתתפים במרכזים אלו הגיע ליותר מ
–  41אלף משתתפים ומספר ההשמות שבוצעו ע"י מרכזים אלו הסתכם ביותר מ 18 -אלף השמות.
ב 2016 -בחמשת מרכזי החברה הערבית ,נקלטו  3921משתפים חדשים מהם  71%נשים ,ובוצעו כ
 3000השמות .סה"כ משנת  2012מרכזי החברה הערבית ביצעו כ  10,000השמות מתוכן 60%
נשים.
מרכזי ההכוון מציעים מגוון רחב של כלים להכוונה ולהשמה ביניהם :הכשרות רכות והכשרות
מקצועיות מותאמות לצרכי שוק העבודה ,הפעלה של פונקציית קשרי מעסיקים ,תכנית הכוון
לאקדמאים ועוד .מכוח החלטת הממשלה  922יוקמו שני מרכזי הכוון נוספים ביישובים ערבים
וזאת על מנת להרחיב את פריסת השירותים של מרכזים אלה.
יא .שיפור בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה  -במסגרת החלטת הממשלה  ,922נדרש משרד החינוך
לפעול לשיפור איכותם של עובדי ההוראה במערכת החינוך הערבית ,לשיפור ההישגים הלימודיים
של התלמידים ולפיתוח חינוך בלתי פורמלי בקרב אוכלוסיית המיעוטים .בהתאם לכך ,נקבעה
תכנית עבודה לשיפור איכות ההוראה בהיקף תקציבי של  55מלש"ח בשנת  2016והיעדים לשיפור
הישגי התלמידים בחינוך עוגנו במסגרת החלטת ממשלה (החלטת ממשלה מס'  1560מיום
 .)19.6.2016יעדים אלו לא תוקצבו במסגרת החלטה  922או החלטה  1560ואולם משרד החינוך
פועל להשגת יעדים אלו ,בין השאר ,באמצעות תקצוב דיפרצניאלי של מקצועות הליבה בבתי ספר
יסודיים ובחטיבות הביניים .בשנת  2016הוספו  52,000שעות לימוד בעלות של  350מיליון ש"ח.
החלטה  922מתייחסת גם לתחום ההשכלה הגבוהה וקובעת יעדים לתחום זה עבור אוכלוסיית
המיעוטים .התכנית הרב שנתית של הות"ת גובשה בהתחשב ביעדים אלו ,ובהתאם לה הוקצו
למטרה זו בשנת  91 2016מלש"ח.
יב .מלגות לסטודנטים  -בהמשך למאמציה של הרשות לפיתוח כלכלי להנגשת השכלה גבוהה ,כמפתח
לתעסוקה הולמת ,ובמטרה לסייע לסטודנטים להגיע להצלחה מרבית בלימודיהם ולהתגבר על
החסמים הכלכליים שעלולים לעמוד בפניהם ,משתתפת הרשות ,בשתי קרנות מלגות לסטודנטים
ערבים:
 קרן המלגות "אירתיקא" :קרן משותפת לרשות לפיתוח כלכלי ,המל"ג ,משרד החינוך ,מפעל הפיס
וגורמים פילנתרופים בהיקף כולל של כ 15 -מיליון ש"ח .הקרן שהושקה בשנת  2014העניקה
עד היום  1925מלגות .היקף ממוצע של מלגה עומד על כ 30-אלש"ח.
 מלגות הוואקף המוסלמי :כמדי שנה הרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף עם משרד האוצר מחלקת
מלגות לסטודנטים בני העדה המוסלמית בישראל אשר לומדים לקראת תואר ראשון במוסד
ישראלי מוכר ,זאת במטרה לעודד השתלבותם בהשכלה הגבוהה .חלוקת המלגות לוקחת בחשבון
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שני קריטריונים עיקריים :מקצוע הלימוד אותו בוחר המלגאי ,כאשר העדיפות ניתנת למקצועות
נדרשים בשוק העבודה ,והמצב הסוציו אקונומי של משפחת המלגאי .בשנת  2016חולקו 750
מלגות בסכום כולל של כ 2.8 -מלש"ח  .חלוקת המלגות התבצעה בחודש נובמבר.
יג .מהפכה בתחום החינוך הבלתי פורמלי  -מהפכה של ממש חלה בתחום החינוך הבלתי פורמלי.
תחום זה זכה לתקצוב חסר תקדים ולתכנית מקיפה ,המיועדת לספק ליישובי המיעוטים חליפות
שירותים מותאמות אישית .בשנת  2016הושקע בנושא סך של  130מלש"ח אשר חלקו יועד לגיבוש
התכנית ולהקמת המנגנון הניהולי ,ו 70 -מלש"ח ממנו יועד ליישובי המיעוטים ,אשר נענו כולם
לקול קורא שהוצא בנושא .בשלב זה ,נדרשות הרשויות המקומיות לגבש תכנית חינוך בלתי
פורמלי ליישוב ולהביאה לאישור משרד החינוך ,כאשר המפקחים שמונו לטפל בנושא יסייעו
לרשויות במשימה זו.

יד .חיזוק הפעילות בתחומי התרבות והספורט  -במסגרת החלטה  922הודיע משרד התרבות והספורט
כי תבוצע בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות תרבות של אוכלוסיית המיעוטים .בשנת
 ,2016טרם הושלמה בחינה זו .עם זאת ,בשנת  2016הוקצו לחברה הערבית סך של  6מלש"ח
ותקציבים נוספים ,הנובעים מתקנת סלע ,פרויקטים קטנים של תרבות ועוד ,בסך של  17מלש"ח.
בשנה זו ,בתחום הספורט תוקצבו  10מלש"ח לצורך הקמת מגרשי ספורט .בנוסף לכך ,יצא קול
קורא לרשויות בסוציו-אקונומי  ,1-4אליו משתייכות כל הרשויות הערביות .צפויים להיבנות 41
אולמות ו –  51מגרשי כדורגל.
טו .שיפור הביטחון האישי  -מתוך הכרה בחשיבותו של הביטחון האישי לחוסן החברתי ביישובי
המיעוטים ולפיתוחם הכלכלי ,במסגרת החלטה  922הונחתה משטרת ישראל להרחיב פעילותה
באוכלוסיית המיעוטים ולשפר השירות הניתן על ידה ביישובי המיעוטים .בהתאם לתכנית
שאושרה על ידי המשרד לביטחון פנים ,נקבע כי המשטרה תפעל להקמת תחנות משטרה
ו"אורגנים" משטרתיים נוספים ביישובי התכנית ,להגדלת מספר השוטרים וכי המשרד לביטחון
פנים יפעל להרחבת פעילות התכניות למניעת אלימות ופשיעה ביישובים אלו .בהתאם לתכנית זו,
בשנת  2016הוקצה לישובי המיעוטים סך של  120מלש"ח.
טז .פרויקט כוכבי המדבר – חממה למנהיגות בדואית צעירה ובית ספר תיכון למנהיגות  -ארגון כוכבי
המדבר פועל לקידום צעירים בדואים בעלי פוטנציאל מנהיגותי ורצון להובלה חברתית משמעותית
בקרב החברה הבדואית בדרום .כיום עיקר העבודה ממוקדת במחזורים השלישי והרביעי במסגרת
החממה למנהיגות ,כמו גם בבית הספר כוכבי המדבר המנוהל בשותפות עם מכון ברנקו וייס ובו
לומדות ולומדים  120תלמידי תיכון בדואים מהדרום .החממה למנהיגות פועלת במתכונת של
פנימייה בקיבוץ רוחמה ובה לומדים  24צעירים ,וביה"ס למנהיגות צעירה פועל במתחם מרכז גו
אלון אשר ביער להב ובסמיכות לקיבוץ להב .הרשות לפיתוח כלכלי שותפה מרכזית במימון ,בליווי
ובקביעת היעדים והעקרונות המנחים של המיזם .תקציב הארגון עמד ב  2016על כ  15מלש"ח.
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יז .חיזוק המגזר העסקי והגברת הפעילות הכלכלית ביישובים הערבים  -עידוד ייצוא:
 מסלול ''כסף חכם'' שהושק באוקטובר  2014בשותפות עם מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה,
מטרתו לתמוך בחברות ישראליות המשווקות את תוצרתם לחו"ל על ידי פתיחת שווקים חדשים
ומיצוי מרבי של שווקים קיימים .במהלך  ,2016מסלול "כסף חכם" עבר שדרוג המיטיב עם חברות
ממגזר המיעוטים .המסלול המיוחד ,מאפשר מענק של  75%ועד  500אלש''ח משווי התכנית
השיווקית המאושרת לכל יעד חדש או מוצר חדש ועד  1000אלש''ח לשווקים מועדפים (יפן ,סין,
הודו) .זאת ,בכפוף להמלצת וועדת ההיגוי של פרויקט תבל במכון הייצוא.
במהלך  ,2016אושרו לקבלת התמיכה  11בקשות בסכום כולל של  6.1מלש''ח.

 תכנית תבל לעידוד ייצוא ,הושקה בשלהי שנת  2011בשיתוף מכון היצוא הישראלי ,במטרה לפתח
יצואנים ולפתח מוצרי יצוא מחברות בבעלות מיעוטים .הכלים שמספקת התכנית לבעלי עסקים
כוללים :הדרכה ,קידום ,ליווי תאורטי ומעשי וכן סיוע במימון מנהל יצוא .קהל התכנית מיועדת
לחברות בעלות פוטנציאל לפתח שווקים בחו"ל .בשנת  2016השתתפו בתכנית כ 70 -יזמים.

יח .מסלול מענקים לפיתוח טכנולוגי – ייעודי למגזר המיעוטים (מסלול  - )85%במטרה לשלב את
האוכלוסייה הערבית בתעשיית ההייטק הישראלית שנחשבת לקטר הצמיחה של המשק הישראלי,
חברה הרשות לפיתוח כלכלי למדען הראשי במשרד הכלכלה ובכך הושק מסלול מענקים ייעודי
לפיתוח טכנולוגי שמאפשר קבלת מענק בגובה  85%משווי תכנית הפיתוח הטכנולוגי עד לסך של 2
מלש"ח.
זכאית לקבל את המענק ,חברה אשר אחד היזמים בה ממגזר המיעוטים ,והמחזיק לפחות ב 33%
ממניות החברה .החברות הזוכות תידרשנה לסיים את פיתוח המוצר בפרק זמן של עד שנתיים לכל
היותר .בשנת  2016הוגשו למסלול זה  20בקשות.
יט .הנגשת אשראי לעסקים -
 קרן מיקרופיננס לנשים ממגזרי המיעוטים :קרן הלוואות זעירות ייעודית לנשים ממגזרי
המיעוטים שמטרתה עידוד יזמות בקרב נשים ערביות וסיוע בהקמת עסקים זעירים.
בשנת  2016ניתנו  1245הלוואות בסכום כולל של כ 10 -מלש''ח .מיום הקמתה בשנת  ,2011חילקה
הקרן  5560הלוואות בסכום כולל של כ 45-מלש"ח.

 קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה :הקרן מעניקה הלוואות בערבות
המדינה ליזמים לצורך הקמה או הרחבה של עסקים .ההלוואה ניתנת לתקופה של עד  5שנים עם
אופציה לתשלום ראשון  6חודשים מיום קבלת ההלוואה .מטרת התכנית הינה הנגשת האשראי
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לעסקים וסיוע בפתרון בעיות המימון .בזכות מאמצי ההנגשה של תכנית זו באמצעות כנסים
והסברה ייעודית ,הוגשו בשנת  1053 2016בקשות מעסקים בבעלות מיעוטים מתוכם אושרו 416
בקשות בסכום כולל של  153מילון ש''ח.
כ .פיתוח תיירות ביישובים הערבים  -תיירות יכולה להוות מנוע צמיחה רציני שיביא לפריחה
כלכלית ,יצירה של מקומות תעסוקה וצמיחה של עסקים .בייחוד ביישובים הערבים שנמצאים
לרוב בפריפריה פיתוח התיירות יכול לחולל שינוי משמעותי ולהגביר את הפעילות הכלכלית בעיקר
כאשר החוויה התיירותית מתבססת על נכסים וערכים ייחודיים כגון :צליינות ,תרבות ,אותנטיות,
קולינריה ועוד.
 .aפיתוח תיירות בגליל  -הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי ,בשיתוף המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ומשרד התיירות קידמה במהלך שנת  2016מספר
פסטיבלים בגליל במטרה להגביר את החשיפה של הפעילות התיירותית ביישובים הערבים:
פסטיבל ימי ענף הזית שמתקיים בגליל בעונת המסיק ,פסטיבל היין שמתקיים ביישובים
הנוצרים ,פסטיבל לילות הרמדאן שמתקיים בחודש הרמדאן ,פסטיבל קריסמס מרקט
שמתקיים ביישובים הנוצרים ובנצרת בתקופת חג המולד .פסטיבלים אלה משכו עשרות
אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ ותרמו רבות לחשיפת היישובים הערבים ולהגברת
הפעילות הכלכלית ביישובים אלה.
קידום התיירות הבדואית בדרום  -הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי מובילה
כא.
בשותפות עם משרדי החקלאות ופיתוח הכפר ,פיתוח הפריפריה הנגב והגליל ושותפים נוספים
פעילות ענפה לקידום התיירות הבדואית בדרום .חוויית התיירות הבדואית מציעה :פסטיבלים,
קולינריה ,סדנאות ,הרצאות ,אירוח ולינה.
פעילות המשרד במישור זה כוללת ליווי יזמים מתחום התיירות בקידום פעילותם ,עיצוב ושיווק
המוצר התיירותי ומינוף פעילותם על ידי הפקת אירועי תרבות ופסטיבלים ברחבי הנגב.
כיום ישנם כ 10 -אתרי עוגן של תיירות בדואית שמובלים על ידי מנהיגות התיירות הבדואית.
מעבר לכך ישנם כ 40 -מיזמי תיירות שונים שנמצאים בשלבים שונים .נדבך נוסף בתוכנית הוא
"שוקראן"  -שוק של  25יזמים ויזמיות בדואים אשר מוכרים עבודות יד .השוק מגיע לכל מקום
בארץ.
התיירות הבדואית מייצרת ערכים רבים :בהיבט התעסוקתי -כלכלי ,פעילות זו מספקת לנשים
בדואיות תעסוקה קרוב לבית ,ומבחינה חברתית היא מעודדת יזמות ואזרחות פעילה של החברה
הבדואית ,וכן תורמת לחיזוק יחסי האמון ושיתוף הפעולה בין החברה היהודית לחברה הבדואית.
במהלך החצי שנה האחרון קיימנו שני פסטיבלים מרכזיים :לילות רמאדן ברהט ופסטיבל קסם
המדבר בלקייה ,בהם השתתפו כ 5000 -אנשים 25 ,יזמי תיירות בדואית ,ו 18 -אומנים.
כב .כנס ''נשים ערביות פורצות דרך''  -הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי
יזמה וערכה כנס נשים ערביות מובילות .הכנס שנערך בנצרת בדצמבר  2016במעמד השרה לשוויון
חברתי ,שם דגש על ייצוג האישה הערבייה בעמדות מפתח בעולם התעסוקה והעסקים ובמקצועות
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דרושים בשוק העבודה .בכנס השתתפו מאות נשים והתקיימו מושבים בשלושה תחומים מרכזיים:
יזמות ועסקים ,הייטק ותקשורת.

•
•
•
•

כג .פורום אנשי עסקים מובילים בדרום  -פורום אנשי עסקים בדואים מובילים בנגב הוקם לפני כשנה
בסיוע הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי ,הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים ומערך המעוף במשרד הכלכלה ,והרשות לפיתוח הנגב במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב
והגליל ,זאת במטרה להעניק לקבוצת אנשי העסקים המובילים בחברה הבדואית בדרום
פלטפורמה למינוף עסקיהם ,לחיזוק השותפויות ביניהם ולהגברת השפעתם בתחומי החינוך
והחברה במרחב הנגב .במהלך  2016הוקמה עמותה להסדרת פעילות הפורום – עמותת "אפאק".
הפורום פועל ליצירת השפעה מערכתית על קובעי מדיניות ,ולקידום פעולות למען הרחבה והעמקה
של הקהילה העסקית בחברה הבדואית בנגב ,זאת תוך יצירת מחויבות ,מעורבות ותרומה של
הקהילה העסקית הבדואית כלפי החברה הבדואית בנגב בפרט והחברה הישראלית בכלל .הפורום
כולל היום  25אנשי עסקים ויזמים בעלי מחזור כספי שנתי של לא פחות מ  10מלש"ח וממגוון
ענפים כגון :כ"א ומשאבי אנוש; נדל"ן; פיתוח ובנייה; הובלות ותחבורה; תעשייה ועוד.
תחומי הפעילות המרכזיים של הפורום כוללים:
שינוי מדיניות למען פיתוח כלכלי בחברה הבדואית בדרום
רישות ,תמיכה ועשייה למען עסקים קטנים ובינוניים בקהילה הבדואית
פיתוח מיזמים משותפים תוך העמקה ולמידה משותפת של חברי הפורום
תמיכה ושיתופי פעולה של הקהילה העסקית למען פיתוח חברתי ,כלכלי וסביבתי
כד .פרויקט חוות ואדי עתיר -החלטת המשך לשנים  - 2018 – 2016חוות ואדי עתיר הוקמה כמיזם
משותף מתוקף החלטה מספר נג 28/של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל מיום  28.11.2011אשר
קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  15.12.2011ומספרה הוא  ,3964והיא מתמקדת בהקמת
חווה מדברית אקולוגית בנגב כמודל לקהילה מדברית בת קיימא.
מיזם זה הינו יוזמה משותפת של עמותת ואדי עתיר ,מועצה מקומית חורה ,המעבדה הבין לאומית
לקיימות בארה"ב ,הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי ,ומשרדים וגופים נוספים .המיזם
משתרע על פני  350דונם ובו מכלול של פרויקטים חקלאיים מודולריים הניתנים להעתקה כל אחד
בנפרד או כמכלול והמיועדים לשמש כדוגמא ליצירת חקלאות מדברית הפועלת באופן מוסדר ומסודר.
בין היתר נכללים בפרויקט גידול עדרי עזים וכבשים ,מחלבה לייצור גבינות מחלב העדר וגידול צמחי
מרפא לייצור סבונים ,קרמים וחליטות .בנוסף לפרויקטים כלכליים אלו ,המתחם מכיל מרכז
מבקרים ומרכז הדרכה ושימור מסורת וידע .במתחם  4000עצים ו 20-דונם של צמחי מרפא ,וכן
מבנים החקלאיים המשמשים לגידול עדרי צאן ,מכון חליבה ומפעל לייצור גבינות .עלות המיזם
מסתכמת ב  12מלש"ח לשנים  .2015 -2011בסוף  2016התקבלה בממשלה החלטת המשך להשלמת
פיתוח המיזם (החלטת ממשלה מס'  ,2122מיום  )08.12.2016על סך  4מלש"ח לשנים ,2018- 2016
מתוכם  1מלש"ח מתקציב המשרד לשווין חברתי.
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חלק ז – סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2017
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חלק ח – סקירת תקציב 2016
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חלק ט – סקירת תקציב 2017
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חלק י – חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו
הפרסום

הערה

זכויות שוות זהב

2016

מוקד  - *8840סיכום פניות הציבור לשנת 2014

2016

המדריך לאזרח הוותיק :זכויות ,הטבות ומידע עבור האזרחים 2016
הוותיקים בישראל
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חלק יא – המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות
הנחיות מנהליות כתובות שלפיהן פועלת הרשות ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור:
המשרד לשוויון חברתי ,ככל משרד ממשלתי ,פועל על פי כלל הדינים המחייבים אותו,
ובכלל זה חקיקה ראשית או תקנות ,הוראות התכ"ם ,תקנון שירות המדינה ,החלטות
הממשלה ,והכל בהתייחס לתחומים השונים ולפעילות הספציפית.

וכן כל פרסומי המשרד מופיעים באתר -
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_for_social_equality
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חלק יב – תיאור מאגרי המידע של המשרד הרשומים ברשם המאגרים
מאגרים רשומים:

מאגר מוקד * 8840מרכז לפניות ציבור (בהליך עדכון מנהלת מאגר)
מנהלת מאגר :שרה זילברשטיין ,כעת בהליך עדכון לעירית גוטמן
תאריך רישום06/11/2013 :
מחזיק :בזק און ליין בע"מ

מאגר תיעוד ורישום זכויות ורכוש של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
מנהלת מאגר :גב' נועה בלכר אורנשטיין
תאריך רישום23/6/14 :
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חלק יג – קרנות ומלגות במימון המשרד

.1

.2

.3

.1

מלגות לסטודנטים:
סטודנטים למען אזרחים ותיקים  -במסגרת פרויקט שיזם המשרד עם
התאחדות הסטודנטים המשרד מחלק מלגות לכ 450 -סטודנטים בעבור
פעילות של  120שעות במגוון תחומים בשיתוף אזרחים ותיקים .מטרת המלגה
ליצור שיח בין הסטודנטים לאזרחים הוותיקים בקשת רחבה של נושאים:
יצירת תיאטראות קהילתיים ,העשרה ,בירור זכויות ,הדרכה בשימושי מחשב
ועוד .יש לעקוב אחרי הפרסומים המבוצעים לקראת תחילת שנת לימודים
אקדמית.
קרן המלגות "אירתיקא" :קרן משותפת לרשות לפיתוח כלכלי ,המל"ג ,משרד
החינוך ,מפעל הפיס וגורמים פילנתרופים בהיקף כולל של כ 15 -מיליון ש"ח.
הקרן שהושקה בשנת  2014העניקה עד היום  1925מלגות .היקף ממוצע של
מלגה עומד על כ 30-אלש"ח .מפורסם באתר מל"ג-ות"ת.
מלגות הוואקף המוסלמי :כמדי שנה הרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף עם משרד
האוצר מחלקת מלגות לסטודנטים בני העדה המוסלמית בישראל אשר
לומדים לקראת תואר ראשון במוסד ישראלי מוכר ,זאת במטרה לעודד
השתלבותם בהשכלה הגבוהה .חלוקת המלגות לוקחת בחשבון שני
קריטריונים עיקריים :מקצוע הלימוד אותו בוחר המלגאי ,כאשר העדיפות
ניתנת למקצועות נדרשים בשוק העבודה ,והמצב הסוציו אקונומי של משפחת
המלגאי .בשנת  2016חולקו  750מלגות בסכום כולל של כ 2.8 -מלש"ח .
חלוקת המלגות התבצעה בחודש נובמבר .מפורסם
קרנות –
קרן לעידוד חדשנות במגזר הציבורי (בשיתוף רשות התקשוב הממשלתי ורשות
החדשנות) תכנית לעידוד חדשנות דיגיטלית ,במסגרתה ניתנים מענקים
ליזמים מתעשיית ההיי-טק המקומית ,המציעים מענה לאתגרי המגזר
הציבורי וצרכיו באמצעות פיתוח טכנולוגיות חדשניות .התכנית כוללת מענקי
מו"פ לחברות ,יזמים ועמותות ישראליות המספקים מענה לאתגרי המגזר
הציבורי בתחומים חברתיים שונים .מפורסם לציבור וכן באתר המשרד ואתר
רשות החדשנות במשרד הכלכלה.
 .2קרן מיקרופיננס לנשים ממגזרי המיעוטים :קרן הלוואות זעירות ייעודית
לנשים ממגזרי המיעוטים שמטרתה עידוד יזמות בקרב נשים ערביות וסיוע
בהקמת עסקים זעירים.
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בשנת  2016ניתנו  1245הלוואות בסכום כולל של כ 10 -מלש''ח .מיום
הקמתה בשנת  ,2011חילקה הקרן  5560הלוואות בסכום כולל של כ45-
מלש"ח .מפורסם באתר משרד הכלכלה בסוכנות לעסקים קטנים.
 .3קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה :הקרן מעניקה
הלוואות בערבות המדינה ליזמים לצורך הקמה או הרחבה של עסקים.
ההלוואה ניתנת לתקופה של עד  5שנים עם אופציה לתשלום ראשון 6
חודשים מיום קבלת ההלוואה .מטרת התכנית הינה הנגשת האשראי
לעסקים וסיוע בפתרון בעיות המימון .בזכות מאמצי ההנגשה של תכנית זו
באמצעות כנסים והסברה ייעודית ,הוגשו בשנת  1053 2016בקשות
מעסקים בבעלות מיעוטים מתוכם אושרו  416בקשות בסכום כולל של
 153מילון ש''ח .מפורסם באתר משרד האוצר וכן באתר הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים.
 .4מימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים  -רשות מקרקעי ישראל הקצאתה
כ 20 -מלש"ח מתקציב הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לשנת 2016
לטובת יישובי התכנית .אלו יוכלו לממש תקציב זה ,בכפוף להגשת בקשות
מתאימות על ידי הרשויות .מפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל.
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חלק יד – תמיכות שהעניק המשרד
תמיכות בשנת 2016
מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לשוויון חברתי
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – 1985
להלן רשימת מוסדות ציבור שאושרה להם תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה  ,71985 -במהלך שנת  2016על -ידי המשרד לשוויון
חברתי ,8בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד:
הנצחה 2016 -
שם הארגון

סכום תמיכה

הארגון העולמי של יהודים יוצאי
לוב
תיאטרון עדות  -לספר כדי לחיות
(ע"ר)
המכון ללימודי השואה ע"ש
חדוה אייבשי
אלה  -מרכז לסיוע נפשי-חברתי
ליוצאי
יד לחברי תנועות "משואה"
הנוער הציונ
בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק
קצנלסון
מרכז אירגונים של ניצולי שואה
בישראל
ידידי יוסף ורבקה באו  -תל אביב
(ע"ר)
קרן להנצחת זכר חללי גיטו
טרזין (טרז
ארגון אסירי הנאצים לשעבר
ודורות ההמך
דורות ההמשך  -נושאי מורשת
השואה והגבורה
ארגון יוצאי קהילות זגלמביה
בפולין (

189,586.00
89,494.00
100,458.00
39,890.00
50,597.00
58,657.00
111,728.00
254,896.00
173,261.00
180,363.00
91,301.00
43,611.00

 7ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 8לפני שינוי שם לפי החלטת ממשלה מס'  36מיום " : 26.5.15המשרד לאזרחים ותיקים"
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מוזיאון יד מרדכי
מכון שואה ואמונה  -שם עולם,
לעיון,
קרן התרבות דגל ירושלים
ארגון יוצאי לודג' בישראל in
israel
ארגון יוצאי קרקוב בישראל
מרתף השואה-הנצחה ומוזיאון
בית לייוויק  -אגודת סופרי
ועתונאי י
ארגון ניצולי מחנות ההשמדה
יוצאי יון
אגוד עולמי של יוצאי ווהלין,
המרכז ב
איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה
בישראל
חזית הכבוד (ע"ר)
אגודת מתפללי בית כנסת לזכר
קדושי סט
יש -ילדים ויתומים ניצולי שואה
בישרא
אריאל  -בית זכרון לשואה
ולגבורה (ע"
התאחדות עולי יוגוסלביה
איגוד יוצאי וילנה והסביבה בתל
אביב
התאחדות עולי רומניה בישראל

139,335.00
245,944.00
31,343.00
6,853.00
103,866.00
58,266.00
13,183.00
16,137.00
32,353.00
58,636.00
26,331.00
49,478.00
28,975.00
76,981.00
34,072.00
58,400.00
67,954.00
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תמיכה עבור פעילות קתדראות או אוניברסיטאות עממיות
פעילות הקתדראות והאוניברסיטאות העממיות בוצעה ונתמכה על ידי האגף לחינוך
מבוגרים במסגרת משרד החינוך .ביום  17.08.08החליטה הממשלה על העברת שטחי
פעולה ממשרד החינוך למשרד לאזרחים ותיקים שתוקפה הנו החל מ .1.1.09 -בכלל
זה ,נושא תקצוב פעילות הקתדראות והאוניברסיטאות העממיות הועבר לאחריות
המשרד לשוויון חברתי.
התמיכה ניתנת בעבור פעילות של לימודי העשרה והרחבת אופקים שלא לשם קבלת
תעודה פורמאלית עבור בני  55ומעלה במסגרת הקתדראות והאוניברסיטאות
העממיות ,על פי תוכניות לימוד שאושרו על ידי המשרד לשוויון חברתי.
התמיכות לשנת  2016אושרו ומפורטות להלן .
תמיכה עבור תוכנית "תהיל"ה"  -תמיכה בהשלמת השכלה יסודית למבוגרים
תכנית תהיל"ה פעלה באמצעות משרד החינוך  -האגף לחינוך מבוגרים ,בכ55 -
ישובים ברחבי הארץ .התוכנית הופעלה על ידי מרכזי השכלה ברשויות המקומיות,
המוכרים על ידי משרד החינוך על פי תוכניות לימודים שקבע משרד החינוך .ביום
 17.08.08החליטה הממשלה על העברת שטחי פעולה ממשרד החינוך למשרד
לאזרחים ותיקים שתוקפה החל מיום  .1.1.09בכלל זה ,הועברה תוכנית תהיל"ה
לאחריות המשרד לאזרחים ותיקים ,למעט ההיבטים החינוכיים פדגוגיים שימשיכו
להיות מפוקחים על ידי משרד החינוך.
התמיכות לשנת  2016אושרו ומפורטות להלן

קתדראות -
2016
מ .א .עמק
יזרעאל
עירית רמת
השרון
מ .א .גולן
עירית חיפה
מ .א .עמק
הירדן
עירית אילת
עירית הרצליה

61,413.00
40,000.00
50,000.00
46,475.00
96,972.00
42,000.00
54,817.00
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מ .א .הגלבוע
מ .א .עמק
המעיינות
מ .א .מנשה
עירית רעננה
מ .מ .קרית
טבעון
מ .א .זבולון
עירית ראשון
לציון
מ .א .מגידו
עירית כפר
סבא
עירית חיפה
מ .א .מטה
אשר
מ .א .גוש
עציון
מ .א .שפיר
עירית בת-ים
מ .א .מטה
בנימין
מ .א .שער
הנגב
מ .מ .כפר
תבור
עירית קרית
אונו
מ .א .אשכול
עירית ירושלים
מ .א .משגב
מ .א .הגליל
העליון
עירית עפולה
עירית אשדוד
מ .מ .קרני
שומרון
עירית נתניה

תהילה -
2016
עירית רמת גן
עירית קרית
מלאכי
מ .א .עמק

135,230.00
119,521.00
96,571.00
75,000.00
28,000.00
126,678.00
86,110.00
39,476.00
79,725.00
37,056.00
40,000.00
40,000.00
54,936.00
50,000.00
50,000.00
43,668.00
30,745.00
65,290.00
42,870.00
67,094.00
40,000.00
77,579.00
47,698.00
53,848.00
33,413.00
47,816.00

78,051.00
50,000.00
27,500.00
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יזרעאל
עירית חולון
עירית טבריה
עירית כפר
סבא
עירית קרית
גת
עירית מגדל
העמק
עירית יקנעם
עילית
עירית באר
שבע
עירית ראשון
לציון
עירית בת-ים
מ .א .שדות
נגב
עירית קרית
אתא
עירית ירושלים
מ .א .לב
השרון
עירית נתניה

30,000.00
31,200.00
70,000.00
60,300.00
11,000.00
12,346.00
100,925.00
29,906.00
88,688.00
35,200.00
30,000.00
37,331.00
43,000.00
70,000.00
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חלק טו – רשימת החוקים שהשר ממונה לביצועם
חוקים ותקנות
המשרד לשוויון חברתי מקדם חקיקה ממשלתית ,במגוון תחומים ,הבאה לשפר
ולהיטיב את חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל .במסגרת פעילות זו המשרד
אמון ומוביל חקיקה רלוונטית.
להלן רשימת החוקים שהשרה העומדת בראש המשרד ממונה על ביצועם:
.1
.2
.3
.4

חוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן.1989-
תקנות האזרחים הוותיקים ,תשנ"א .1991
תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק) ,תשע"א.2011-
חוק הרשות לקידום מעמד האשה ,תשנ"ח.1998-

להלן רשימת תיקוני חוק שהמשרד יזם:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

חוק האזרחים הותיקים (תיקון מס' ()9יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות
מקומית) ,התש"ע.2010-
חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' ()11מתן מידע) ,התשע"א ,2011-קובע כי
רשויות ציבוריות יידעו את המשרד בדבר הזכויות וההטבות שהן מעניקות
לאזרחים ותיקים .המשרד לשוויון חברתי אמון על יידוע האזרחים הוותיקים
על המידע שהתקבל ,כאמור ,בידיו.
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה),
תשע"ב .2011
תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)(תיקון),
התשע"ב.2012-
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע) ,התשע"ג.2012-
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ,תשע"ד –
.2014
בשנה החולפת פורסם חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס'  , )13התשע"ו-
 2016שמטרתו לאפשר בקרה על זהות המשתתפים בפעילויות המשרד שבהן
הדבר נדרש ולמען ביטחון המשתתפים ,לעניין מקרים בהם הורשע אדם
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בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת השר,
לבצע פעילות באופן המפורט בחוק.
 .8להלן קישור לחקיקה ולתקנות הרלוונטיות לתחומים בטיפול המשרד לשוויון
חברתי :
https://www.gov.il/he/Departments/General/no_queue_law
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חלק טז – פירוט הרשויות הציבוריות שהמשרד אחראי על פעילותם
 הרשות לקידום מעמד האישה
 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
 המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
על פי החלטת ממשלה מס'  36מיום  26.05.2015בנושא העברת שטחי פעולה וסמכויות
למשרד לאזרחים ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים -
. http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec36.aspx
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