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המשרד לאזרחים ותיקים  -חזון ומטרות
המשרד לאזרחים ותיקים הוקם כגוף מטה בממשלה לפיתוח ולקידום תוכניות ושירותים עבור
האזרחים הוותיקים בישראל ,תוך ביצוע פרויקטים לטיוב ולקידום איכות חייהם במגוון תחומים.
מאז הקמתו ,המשרד פועל לקידום ולחיזוק מעמדם של האזרחים הוותיקים ,תוך העצמתם
והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה .לשם הגשמת יעד זה ,הוצבו למשרד מספר מטרות
מרכזיות:
א .שיפור איכות ורמת החיים של האזרח הוותיק
במסגרת זו ,פועל המשרד בין היתר למען יידוע האזרחים הוותיקים על זכויותיהם וכן מפעיל
מיזמים בתחומי התרבות ,התעסוקה ,ההתנדבות ,הפנאי והחינוך.
ב .בנייה והתאמת שירותים ותשתיות בעידן של אוכלוסיה מזדקנת
המשרד מפעיל מוקד לפניות האזרחים הוותיקים וכן מקדם תכניות אב לאזרחים ותיקים
ברשויות המקומיות.
ג .מיסוד הקשר בין הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים
המשרד מבצע מיזמים בשיתוף משרד החינוך ,תנועות הנוער ,התאחדות הסטודנטים והגופים
המגייסים בני ובנות השירות הלאומי והאזרחי בארץ.
ד .מרכז מידע לפניות ציבור האזרחים הוותיקים
המשרד מפעיל מאז  2008מוקד ומרכז מידע המעניק מענה לפניות ציבור האזרחים הוותיקים
בנושאים שונים .במסגרת זו ניתן מידע אודות כלל הזכויות ,השירותים וההטבות המגיעות
לציבור האזרחים הוותיקים .המוקד מטפל בפניות ציבור האזרחים הוותיקים ,מפנה במידת
הצורך לרשויות השונות או לגופים האמונים על מתן הזכויות ומבצע מעקב אחר מתן המענה.
כמו כן ,המוקד מסייע לאזרחים הוותיקים במימוש הזכויות.
ה .שיפור איכות החיים של ניצולי השואה בישראל
המשרד פועל לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה ,תוך מעקב אחר יישום דו"ח דורנר
וביצוע החלטות הממשלה מ 2007 -ועד היום בתחום הסיוע הממשלתי לניצולי השואה .בנוסף,
במסגרת זו ,המשרד עוסק בנושאים הבאים :טיפול בהשבת הרכוש היהודי הגזול ,תיעוד קורות
חייהם של ניצולי השואה במיזם "לדורות" ,סיוע בבירור זכויות ניצולי השואה לרבות באמצעות
הפעלת מערך מתנדבים .כך ,פועל המשרד להקפת מרבית תחומי החיים של ציבור זה ,על רבדיו
וצרכיו השונים.
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תוחלת החיים הגבוהה והצמיחה המואצת של אחוז האזרחים הוותיקים באוכלוסייה מחייבות
היערכות והתאמת כלל המנגנונים הקיימים המשיקים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים .כיום חיים
בישראל כ 800,000 -אזרחים ותיקים המהווים כ 10% -מאוכלוסיית ישראל.
עם קבלת החלטת הממשלה בדבר פיתוח תכניות אב לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות ,המשרד
החל להוביל מהלך אשר נועד לשנות את היחס לאזרח הוותיק וכן להכין ולהתאים את המערכות
והשירותים ברשות המקומית לצרכי האזרחים הוותיקים ביישוב .בנוסף ,המשרד משקיע משאבים
בפיתוח תוכניות מגוונות מתוך תפיסה כי אורח חיים פעיל ועשיר תורם לבריאות טובה ולאיכות
חיים גבוהה יותר בקרב ציבור האזרחים הוותיקים.
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בעלי תפקידים
1

ח"כ אורי אורבך  -השר לאזרחים ותיקים
מר אהרון אזולאי  -מנכ"ל המשרד
מר אהרון מור  -מנהל בכיר השבת זכויות ורכוש יהודי
מר שלום בוחבוט – ראש תחום חינוך מבוגרים
גב' ברכי דליצקי – ראש תחום קהילות
מר אריה ווקנין  -מנהל תחום דיור ושיכון
גב' שרה זילברשטיין-היפש  -מנהלת תחום פניות ציבור
גב' זהרה כהן  -מנהלת תחום רווחה ובריאות
גב' נועה בלכר אורנשטיין – מנהלת תחום קשרים בינלאומיים
גב' קרינה קליגר  -מנהלת תחום תקצוב ותוכניות עבודה
מר יגאל פחימה  -מרכז נכסים ולוגיסטיקה
עו"ד סורל הרלב  -היועץ המשפטי
עו"ד אורית בקר  -עוזרת ליועץ משפטי
עו"ד עמית יובל קורנבלום  -עוזר ליועץ המשפטי
גב' אורנית אדרעי  -מרכזת בכירה ,חינוך מבוגרים מחוזי
מר אפי גלעד  -מרכז בכיר ,חינוך מבוגרים מחוזי
גב' הודיה קדמי  -מרכזת בכירה ,חינוך מבוגרים מחוזי
גב' מיטל הוברט-אשכנזי  -מרכזת בכירה בריאות וסיעוד
גב' עירית גוטמן  -מרכזת בכירה פניות ציבור ,ממונה על חוק חופש המידע
גב' מיטל בן נון – רכזת לשכה בכירה ,מרכזת ועדת תמיכות וועדת מכרזים
גב' מיכל סויסה ברנד  -מרכזת בכירה קשר עם רשויות מקומיות

 1במהלך שנת  2012כיהנה ח"כ ד"ר לאה נס כסגנית השר לאזרחים ותיקים ,כאשר ראש
הממשלה ,ח"כ בנימין נתניהו ,כיהן כשר לאזרחים ותיקים.
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תפקידי המשרד
להלן ייעוד המשרד ותפקידיו כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה:


לשמש גוף מטה לממשלה בנושא הטיפול בגמלאים.



לסייע בגיבוש מדיניות והמלצות בנושא שיפור מעמד הגמלאים ,איכות חייהם הפיזית
והנפשית ומערך המתנדבים למען הקשישים.



להוות גוף תיאום ,אינטגרציה ,חשיבה ומעקב בנושאים הקשורים לגמלאים ולמעמדם.



פיתוח וייעול השירותים הקיימים לגמלאים וקידום פרויקטים בתחום פעילותו של המשרד.



תיאום בין משרדי הממשלה וגופים נוספים הפועלים בתחומי פעילותו של המשרד תוך
איגום משאבים מרצועיים וכספיים במקרים המתאימים.



בקרה ומעקב אחר יישום חקיקה הנוגעת לגמלאים וזכויותיהם וקידום עבודת מטה לייזום
תיקוני חקיקה במידת הצורך.



התמקדות בטיפול בששת התחומים הבאים :בריאות וסיעוד – לרבות בדיקת השירותים
הניתנים לגמלאים ,מיפוי בעיות והצעת תוכניות לשיפור השירות ולקידום רפואה מונעת;
רווחה – לרבות טיפול בנושאים סוציאליים ,בתעסוקת גמלאים ,בתרבות הפנאי ובקידום
פעולות לרווחת הגמלאים מול המגזר השלישי; שיכון – לרבות קידום פתרונות דיור ייעדיים
לגמלאים; סיוע לאוכלוסיות מיוחדות  -ובכלל זה גמלאים מעוטי יכולת ,נכים ובעלי צרכים
מיוחדים ,ניצולי שואה ,המגזר הערבי ועולים חדשים; פניות ציבור  -בכלל זה הקמת מרכז
מידע לגמלאים אשר ירכז מידע בדבר השירותים הניתנים לגמלאים ויקל על נגישות למידע
ולשירותים; מערך מתנדבים למען קשישים.



ענייני השבת זכויות ורכוש יהודי ,לרבות תיעוד ורישום זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב
ואיראן.



אגף לחינוך מבוגרים ,למעט לנושא תמיכות בגופים המקיימים פעילות ללימוד המורשת
ולהעמקת הידע בנושא כוחות המגן והמחתרות בתקופה של טרם המדינה.
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מבנה ארגוני
המבנה הארגוני הקיים של המשרד לאזרחים ותיקים:

7

המשרד לאזרחים ותיקים

דרכי התקשרות ופנייה למשרד
כתובת למכתבים:
המשרד לאזרחים ותיקים ,רחוב קפלן  3הקריה ירושלים מיקוד 91919
טלפון פניות הציבור 03-7779125/6
מוקד  *8840לפניות האזרחים הוותיקים
טלפון  *8840או 12228840
פקס 02-5605034
מייל infovatikim@pmo.gov.il
ניתן לפנות למשרד לאזרחים ותיקים באמצעות אתר האינטרנט של המשרד בכתובת
. www.vatikim.gov.il
דרכים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים:
* מעודכן לשנת 2013
שם
ח"כ אורי אורבך

תפקיד
השר לאזרחים
ותיקים

פקס
טלפון
02-6547035 02-6547020

urio@pmo.gov.il

אהרון אזולאי

מנכ"ל המשרד

02-6547034 02-6547022

miriamv@pmo.gov.il

עידית שמואליאן

מנהלת לשכת
השר

20-0207252 20-0207202

idits@pmo.gov.il

גלעד סממה

ראש מטה השר

20-0207252 20-0207202

gilads@pmo.gov.il

יוחאי רביבו

יועץ השר

20-0207252 20-0207202

yochair@pmo.gov.il

הילה ותקין

יועצת השר

20-0207252 20-0207202

hilava@pmo.gov.il

אסי טלמון

דובר

20-0207252 20-0207202

asit@pmo.gov.il

יעל מזרחי

רכזת לשכה
בכירה ,לשכת
השר
ראש מטה לשכת
מנכ"ל

02-6547035 02-6545020

yaelm@pmo.gov.il

02-6547034 02-6547022

miriamv@pmo.gov.il

מרים ואזנה
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guyf@pmo.gov.il

גיא פורמן

עוזר מנכ"ל

02-6547034 02-6547044

אייל אליעזר

עוזר מנכ"ל

200207272

איילת מור

מנהלת לשכת
מנכ"ל

02-6547034 02-6547022

ayeletmo@pmo.gov.il

סיגלית בגיזדה

רכזת לשכה
בכירה ,לשכת
השר
מנהלת תחום
תקצוב ותוכניות
עבודה
היועץ המשפטי

02-6547035 02-6547020

sigalitb@pmo.gov.il

02-6547034 02-6547014

karinak@pmo.gov.il

02-6547034 02-6547026

sorelh@pmo.gov.il

אורית בקר

עוזרת היועץ
המשפטי

02-6547034 02-6547026

oritb@pmo.gov.il

עמית יובל
קורנבלום

עוזר היועץ
המשפטי

02-6547034 02-6547026

amitk@pmo.gov.il

אהרון מור

מנהל בכיר השבת
זכויות ורכוש
יהודי
מנהל תחום דיור
ושיכון

02-6547066 02-6547043

aharonm@pmo.gov.il

קרינה קליגר
סורל הרלב

אריה וקנין
שרה
זילברשטיין-
היפש
עירית גוטמן

02-6547034

20-0207200

02-6547009

eyale@pmo.gov.il

ariev@pmo.gov.il

מנהלת תחום
פניות הציבור

03-6092887 03-7779125

Sarah.sh@pmo.gov.il

מרכזת בכירה
פניות הציבור
ממונה על חוק
חופש המידע החל
מ15.04.2013 -
מנהלת תחום
רווחה ובריאות

03-6092887 03-7779126

Iritg2@pmo.gov.il

02-6547033

20-0207200

zoharac@pmo.gov.il

שלום בוחבוט

ראש תחום חינוך
מבוגרים

02-6547028

20-0207200

shalomb@pmo.gov.il

מיטל הוברט-
אשכנזי

מרכזת בכירה
בריאות וסיעוד

20-0207255

20-0207200

meitalh@pmo.gov.il

נועה בלכר
אורנשטיין

מנהלת תחום
קשרים
בינלאומיים
ראש תחום
קהילות

20-0207200 20-0207220

זהרה כהן

noabl@pmo.gov.il

02-6547017

20-0207200

brachid@pmo.gov.il

מיטל בן נון

מרכזת בכירה
מכרזים ותמיכות

02-6547021

20-0207200

meitalb@pmo.gov.il

אורנית אדרעי

מרכזת בכירה
חינוך מבוגרים
מחוזי

02-6547041

20-0207200

oranite@pmo.gov.il

ברכי דליצקי
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הודיה קדמי

מרכזת בכירה
חינוך מבוגרים
מחוזי

02-6547042

20-0207200

hodayak@pmo.gov.il

אפי גיל-עד

מרכז בכיר חינוך
מבוגרים מחוזי

02-6547030

20-0207200

efraimg@pmo.gov.il

מיכל סויסה
ברנד

מרכזת בכירה
קשר עם רשויות
מקומיות

20-0207250 02-6547074

01

michalsw@pmo.gov.il
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פירוט הפעילות המשרדית ופרויקטים מרכזיים
בשנת  2012המשיך המשרד בתהליכי הטמעה תפיסתיים לגבי כל מערך האזרחים הוותיקים במדינת
ישראל .אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתחלקת באופן מובהק לשניים " -הזקן הצעיר" והזקן .גיל
הזקן הצעיר נמתח עד לסביבות גיל  77ואילו גילו של הזקן עולה אף מעל לגיל זה .פלאי הטכנולוגיה
אף הצליחו למתוח את תוחלת החיים וכפועל יוצא מכך גם עולה מספר השנים בהן אדם יוצא
לפנסיה כאשר עומד לרשותו זמן פנוי רב .המשרד פעל לקדם את אפשרויות התעסוקה והפנאי של
"הזקן הצעיר" על מנת לשמור אותו עסוק ובריא יותר ,היות ומחקרים הוכיחו כי אדם עסוק הינו
בריא יותר .להלן פירוט התוכניות והפרויקטים המבוצעים במשרד לאזרחים ותיקים:

" .1חיים בגיל"  -תכניות אב יישוביות לאזרחים ותיקים
המשרד לאזרחים ותיקים פעל ליצירת תכניות אב יישוביות ארוכות טווח בנושא האזרחים
הוותיקים .המהלך תואם ואוגם עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ומתבצע במתודולוגיה של תכנון
אסטרטגי .המטרות המרכזיות של המיזם הן ליתן בידי מקבלי החלטות בשלטון המקומי תוכניות
שנועדו להסדיר ולהבנות מחדש את ההיערכות היישובית למען האזרחים הוותיקים בראיה ארוכת
טווח ,לאגם ידע קיים וחדש ולהנגישו ליישובים .המהלך מכוון לפיתוח איכות החיים הכוללת של
האזרחים הוותיקים ביישוב ,בשגרת החיים היישובית ולאו דווקא כמענה לצרכים ,מצוקות וקשיים
נקודתיים .התכנית כוללת מיפוי של כלל המרכיבים ,המגזרים והפעולות המבוצעים במערך היישובי
ואשר עשויה להיות להם נגיעה לאזרחים הוותיקים ,תיאום בין מרכיבי המערך היישובי והכנת
תוכנית עבודה רב שנתית וזאת בהתייחס לתחומי החיים השונים ,כגון :תרבות ,תעסוקה ,תחבורה,
חינוך ועוד.
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  3739מיום  3.10.2011בנושא פיתוח תכניות אב לאזרחים ותיקים
ברשויות המקומיות והחלטה מס'  4973מיום  26.07.2012נקבע כי המשרד לאזרחים ותיקים יפעל
לפיתוח לפיתוח תכניות אב ברשויות המקומיות ,המותאמות למאפייניהן הייחודיים ,למען
האזרחים הוותיקים ולמינוף פוטנציאל תרומתם למרקם היישובי ולפעילות בו בתחומי החיים
השונים ,תוך איגום מרכיבי המערך היישובי כמפורט בהחלטה .התכנית היא יוזמה של המשרד
לאזרחים ותיקים והיא שמה לנגד עיניה שלוש מטרות עיקריות:
 .1מיצוב האזרחים הוותיקים בתודעת מקבלי החלטות בשלטון המרכזי והמקומי ,והשפעה על
סדר יומם בהתייחסות לאזרח הוותיק,
 .2הסדרה והבניה מחדש של ההיערכות היישובית כמסגרת הוליסטית לחיי האזרח הוותיק,
בראייה רב שנתית,
 .3איגום ידע תיאורטי ויישומי איכותי קיים ומתחדש  -ויצירת תשתית תכנונית מותאמת
לאזרח הוותיק
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מימוש מטרות אלה נעשה באמצעות תהליך התכנון של תכניות האב לאזרחים ותיקים ברשויות
המקומיות ,תוך שיתופי פעולה המבוססים על הכרה וכבוד לעשייה ,לידע ולניסיון שהצטבר ברשויות
המקומיות ,במשרדי הממשלה ובמוסדות המקצועיים.
סטטוס התכנית בסוף :2012


 168רשויות מקומיות השיבו לקול קורא שפורסם וביקשו להצטרף לתכנית



 10רשויות מקומיות סיימו את שלב התכנון



 40רשויות מקומיות בתהליכי עבודה בשלבים שונים



 25רשויות מקומיות בתהליך כניסה לתוכנית



יתר הרשויות המקומיות מתוכננות להיכנס לתוכנית במהלך שנת 2014

 .2מתנדבים בקהילה
מטרת הפרויקט שמקדם המשרד היא הקמת מערך לשילוב אזרחים ותיקים בהתנדבות בפריסה
ארצית .הפרויקט בא לעודד התנדבות של אזרחים ותיקים לשיפור איכות חייהם ,ניצול ניסיונם
האישי ,וחיזוק הקשר לחברה .הפרויקט מבוצע בפריסה ארצית ומתוכנן לכלול :איתור מקומות
להתנדבות וגורמים ליישום .מקומות ההתנדבות יפורסמו באתר ייעודי לפרויקט וכן יוקם מוקד
אזורי אשר ימפה את האזרחים הוותיקים ,יעסוק באיתור מקומות התנדבות פוטנציאליים ויענה
לשאלות טלפוניות ולשאלות באתר האינטרנט .כמו כן ,נציגי המוקד האזורי ייפגשו עם מוקדי
השירות ועם האזרחים הוותיקים לצורך תיאום ויציאה לדרך .התכנית צפויה להעשיר את איכות
החיים של האזרחים הוותיקים וכן לשפר את תדמית אוכלוסיה זו כאוכלוסיה תורמת ומשפיעה
ולא כאוכלוסיה נתרמת ונזקקת .לתכנית זו יכולת השפעה מהותית על אוכלוסיית האזרחים
הוותיקים ועל עולם ההתנדבות במדינה.
סטטוס התכנית בעת מועד כתיבת דו"ח זה:


כמות אזרחים ותיקים מתנדבים :כ 2,000 -אזרחים ותיקים מתנדבים.



שעות התנדבות משובצות 60,000 :שעות.



עמותות שותפות לתהליך 150 :עמותות הצטרפו לתהליך.

" .3ותיקים ונהנים"  -מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים
המשרד לאזרחים ותיקים הקים מועדון צרכנות שיקדם מתן הטבות והנחות לאזרחים ותיקים
בתחומים שונים ,על מנת לתת מענה צרכני לאוכלוסייה זו .המועדון יפעל בפריסה ארצית .על אף
גודלה היחסי והמספרי המשמעותי של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים באוכלוסיה ,הפוטנציאל
הצרכני הגלום באוכלוסייה זו טרם בא לידי מימוש .מועדון הצרכנות יהיה פתוח לכלל האזרחים
הוותיקים שיוכלו להצטרף אליו לאחר הליך רישום קצר ללא דמי הצטרפות או שימוש .המשרד
מקווה כי הצלחת המועדון תביא להוזלה במוצרים ושירותים שהנם הרלוונטיים לאזרחים
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הוותיקים ותאפשר לשפר את רווחתם האישית ולהגדיל את הכנסתם הפנויה באופן משמעותי.
אזרחים ותיקים חברי המועדון יוכלו ליהנות מאתר מכירות אינטרנטי ייעודי ,משירות מוקד
טלפוני לצורך ביצוע רכישות ההטבות ושירות לקוחות ומאפשרות לקבלת ההטבות ישירות בקופות
החנויות ,האתרים והמתקנים.
סטטוס התכנית נכון למועד כתיבת דו"ח זה:


המועדון התקשר עם עשרות בתי עסק.



עד כה נרשמו למועדון מעל ל 23,000 -אזרחים ותיקים.

 .4קידום תעסוקת מבוגרים
בהתאם להחלטת ממשלה מס 5147 .מתאריך  14באוקטובר  2012שהוגשה על ידי המשרד לאזרחים
ותיקים ומשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,הוחלט על הקמת ועדה לשילוב השתתפותם של
אוכלוסיית המבוגרים בשוק העבודה בישראל ,בהם אוכלוסיית המבוגרים בגיל  45ומעלה וכן
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים (נשים בגיל  62ומעלה וגברים בגיל  67ומעלה) .זאת במטרה לקדם
את שילובם של המבוגרים בחברה ולשם מימוש הפוטנציאל לתרומתם במשק הלאומי ושיפור איכות
חייהם .בראש הווועדה יעמדו מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים והממונה על התעסוקה במשרד
התמ"ת .תפקיד הוועדה יהיה להציע מתווה פעולה תוך בחינה של הנושאים הבאים :גילאי
אוכלוסיית היעד ,השמה בשוק העבודה ,עידוד יזמות פרטית ותוכניות תעסוקה.

 .5פניות הציבור
תחום פניות הציבור במשרד לאזרחים ותיקים עוסק בכל הקשור לטיפול ולמתן מענה לפניות
האזרחים הוותיקים בכל נושא ,לרבות מתן מידע על זכויות האזרחים הוותיקים.
תחום פניות הציבור אמון על ביצוע התוכניות הבאות:

א .מוקד  - *8840המרכז לפניות ציבור האזרחים הוותיקים
המוקד הטלפוני  *8840הוקם בשנת  2008על ידי המשרד לאזרחים ותיקים במטרה להוות כתובת
מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ומתן מידע אודות כלל הזכויות,
השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים .צוות המוקד כולל ,בין היתר ,יועצים
ורכזים המטפלים בפניות אזרחים ותיקים (כולל ניצולי שואה) בתחומים שונים :זכויות האזרח
הוותיק ,ביטוח לאומי ,בריאות ,דיור ,ביטוח ופנסיה ,הכנה לפרישה ,רווחה ,צרכנות ,תרבות ,פנאי
וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק .עד כה טיפל המוקד במעל ל 250,000 -אזרחים
ותיקים ,כולל ניצולי שואה .יצוין כי מתחילת פעילות המוקד בשנת  2008ועד סוף שנת  2012פנו
למוקד כ 120,000 -ניצולי שואה שקיבלו סיוע בבירור זכויותיהם.
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ב .שיחור  /פרויקט לעד  -מתנדבים למען ניצולי שואה
מטרת הפרויקט הינה בירור זכויות ניצולי השואה באמצעות הפעלת מערך ארצי של מתנדבים
המבקרים בבתיהם של הניצולים ובמרכזי יום ,דיורים מוגנים ובתי אבות .הפרויקט מופעל
באמצעות הסוכנות היהודית ,כאשר הסוכנות היהודית מגייסת ,מכשירה ומפעילה את מערך
המתנדבים המגיעים לבתיהם של ניצולי שואה ומסייעים להם במילוי שאלון בירור זכויות ,שאלון
"לדורות" (תיעוד סיפורי חיים של ניצולי שואה) וטפסים נוספים .עד לסוף שנת  2012הוכשרו כ-
 5,000מתנדבים שסייעו לכ 60,000 -ניצולי שואה ,כאשר חלק גדול מן המתנדבים נשאר בקשר אישי
עם ניצול השואה גם לאחר תום פעולת ההתנדבות.
על פי החלטת ממשלה מספר  4252בנושא הטיפול הממשלתי בניצולי השואה מיום ,12.02.2012
אמון המשרד לאזרחים ותיקים על נושא הפעלת מערך המתנדבים ,שיסייע בין השאר בהעברת מידע
לניצולי שואה על סיוע הניתן על ידי גופים שונים .בפעולות מול ניצולי שואה ,המידע הנמסר לניצולי
השואה יתואם עם מרכז המידע הממשלתי המופעל על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה .המשרד
לאזרחים ותיקים שותף פעיל בשולחן העגול הלאומי למיצוי זכויות ניצולי השואה ,כאשר מנכ"ל
המשרד משמש יו"ר עמית לצד מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר .במסגרת
הדיונים בשולחן העגול ,הוקם צוות לבניית מודל הפעלת מערך המתנדבים לטובת ניצולי השואה.
המשרד לאזרחים ותיקים ,אשר אחראי על הפעלת המתנדבים ,פועל במסגרת השולחן העגול
הלאומי לרתימת כלל הארגונים ,העמותות והמתנדבים הפעילים באופן הטוב ביותר למען ניצולי
השואה ,תוך שיתוף פעולה מרבי ,בנושאי בדיקת ומיצוי זכויות ,תיעוד וזיכרון .במסגרת "השולחן
העגול הלאומי למיצוי זכויות ניצולי השואה" (הנזכר בהחלטת הממשלה הנ"ל) הוקמה ועדת משנה
שפעלה במשותף ל בניית מודל עבודה חדש להפעלת מתנדבים למען ניצולי שואה .המודל נבנה
בשיתוף פעולה של כלל הגורמים – המשרד לאזרחים ותיקים ,הרשות לזכויות ניצולי השואה,
הסוכנות היהודית ועוד ,כולל בניית מערך הכשרה אחיד ונוהל הפעלת המתנדבים בתיאום כלל
הגורמים לטובת ניצולי השואה.

ג .פרויקט לדורות  -תיעוד קורות חייהם של ניצולי השואה לדורות הבאים
על פי החלטת ממשלה מספר  3474בנושא "הכרה והוקרה של ניצולי שואה" מיום  4.5.2008מבוצע
פרויקט זה בשיתוף עם הסוכנות היהודית ו"יד ושם" .מטרת הפרויקט לתעד קורות חייהם של
ניצולי השואה החיים בארץ לדורות הבאים והעלאת הסיפורים לאתר אינטרנט ממשלתי
 www.ledorot.gov.ilשהוקם במיוחד עבור כך .איסוף העדויות מבוצע באמצעות מערך מתנדבים
המגיעים לבתי הניצולים .לכל משתתף שסיפורו תועד במסגרת הפרויקט מוענקים אות ותעודת
הוקרה חתומה על ידי ראש הממשלה לאות הערכה על השתתפותו בפרויקט.
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ד .הכנה לפרישה
המשרד מעמיד ,באמצעות מוקד פניות הציבור ,מידע בתחום ההכנה לפרישה במגוון תחומים –
זכויות אזרחים ותיקים ,מושגי יסוד ודגשים בפרישה ,סיווג תשלומים (פנסיה) ,תעסוקה ,התנדבות,
לימודים ופנאי ,זכויות במוסד לביטוח לאומי ועוד .אוכלוסיית היעד היא עובדים לקראת גיל פרישת
חובה ( נכון להיום ,גיל  62לנשים וגיל  67לגברים) .המטרה היא לספק מידע לתכנון הפרישה
כפלטפורמה להעצמה אישית וכלכלית ומניעת משברים וזעזועים ,תוך הענקת כלים שיסייעו לעובד
הפורש בקבלת החלטות נכונות וכן הגברת מודעות המעסיקים לחשיבות ההכנה לפרישה .המוקד
מוסר מידע ליחידים וכן ניתן לתאם מתן מידע לקבוצות עובדים.

 .6תכנית לחיזוק הקשר הרב דורי " -מזקנים אתבונן"
אחת המטרות העיקריות שהציב לעצמו המשרד לאזרחים ותיקים הינה חיזוק ומיסוד הקשר בין
הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים .תכנית "הקשר הרב דורי" ,המופעלת על ידי בית התפוצות
והמשרד לאזרחים ותיקים ,בשיתוף משרד החינוך ,נועדה לייצר דיאלוג בין-דורי ,השם דגש על
חיזוק תחושת השייכות ועל חשיפה לסיפורו של העם היהודי .התוכנית מקנה לתלמיד/ה ולאזרח/ית
הוותיק /ה חווייה חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג שממגר גילנות ודעות קדומות ביחס לזיקנה,
ומגביר את המודעות המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים במדינת ישראל.
באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת ,מתאפשרת חווייה חינוכית מפרה והדדית ונוצר גשר
רב-דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר .המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט ,והתלמיד נחשף
לסיפורו ,לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק .ביחד הם מתעדים באמצעים טכנולוגיים פרק
בסיפורו המרתק של העם היהודי.
מטרות התוכנית:
 .1יצירת שיח בין-דורי באמצעות למידה משותפת של הצעיר והאזרח הוותיק ,סביב חקר מורשת
הקהילה והמשפחה .על ידי כך ,חשיפה לסיפורו של העם היהודי.
 .2יצירת שיח ומפגש בין צעיר לבין אזרח ותיק ,אשר ימגר גילנות ודעות קדומות ביחס לזיקנה.
 .3צימצום הפער הטכנולוגי בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ומתן כלים לתפקוד מיטבי בעולם
המודרני ,שייאפשר צימצום הפער בין הדורות.
 .4תיעוד העולם היהודי שהיה באמצעות סיפורים אישיים ,קהילתיים ומשפחתיים והזנתם למאגרי
המידע באתר "הקשר הרב דורי" בבית התפוצות.
 .5חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר; סובלנות ,הקשבה ,ערכי התנדבות ,נתינה
ותרומה לזולת ולקהילה.
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התוכנית כוללת:
• לימוד מיומנויות מחשב ,דרך תכנים של מורשת ,ערכים ותרבות של העם היהודי.
•  14מפגשים אחת לשבוע ,כשעה וחצי כל מפגש .הפגישות יתקיימו בביה"ס במהלך יום הלימודים
ו/או אחריו .בית הספר אחראי למנות נציג מטעמו להובלת התוכנית בבית הספר.
• במהלך השנה יבקרו המשתתפים בבית התפוצות בתוכנית חינוכית חווייתית וייחודית למשתתפי
"הקשר הרב דורי".
• ליווי וחניכה של רכזות/ים מטעם בית התפוצות הפזורות/ים במחוזות השונים.
פרטים ליצירת קשר עם מנהלת התוכנית מטעם בית התפוצות:
גב' תמי גרין  -מנהלת תכנית הקשר הרב דורי
מייל kesher.rav.dori@bh.org.il
טל ,03-7457899 :פקס.03-7457927 :

" .7והדרת פני זקן"
המשרד לאזרחים ותיקים מפעיל משנת  2007את מיזם "והדרת פני זקן" .המיזם מפעיל בנות ובני
שירות אזרחי לאומי במתן סיוע חברתי למען אוכלוסיית האזרחים הוותיקים .מיזם והדרת הינו
בבחינת פורץ דרך בקרב השירות האזרחי לאומי ,בכול הקשור לעשייה של מתנדבים למען אזרחים
ותיקים.
אוכלוסיית היעד הינה קשישים החשים בדידות .בדידות הינה אחת התחלואות הקשות בימי הזקנה.
במרבית המקרים היא מנותקת מהעובדה שלאותו אזרח ותיק יש בני משפחה ,ילדים ונכדים.
אובייקטיבית הקשיש חש בבדידות ובחוסר מעש .בדידות בסופה יוצרת תחלואות פיזיות ,ופרויקט
"והדרת" הינו בבחינת מקדם בריאות.
מעבר לסיוע החשוב לו זוכים האזרחים הוותיקים ,המיזם מהווה נקודת ציון חשובה בקרב הדור
הצעיר והמבוגר בשבירת דעות קדומות הדדיות ,בשיח הבין אישי ובלמידה הדדית .הגישור בין שני
העולמות יוצר הבניה מחודשת בקרב הדור הצעיר להחזרת כבודו של האזרח הוותיק למרכז החברה
הישראלית.
מטרות ויעדים של פרויקט "והדרת":
יצירת סביבה תומכת לקשיש בכל הקשור לשגרת היום יום שלו .המתנדב מגיע על בסיס קבוע
בהתאם לצורך פעם או פעמיים בשבוע במועדים קבועים לביתו של הקשיש לעשייה משותפת .לכל
מתנדב ישנם בין  7- 5בתים בממוצע .עיקרי העשייה:


יצירת קשר חברתי  -באמצעות ,מתן תמיכה פיזית ורגשית בכל הקשור למצבו
ובריאותו ורווחתו של הקשיש ,במטרה ליצור קשר באמצעות יצירת מערכת תומכת
מסייעת ומעודדת יצירת יחסי אמון בה ירגיש הקשיש נוח.
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המשרד לאזרחים ותיקים
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 פיתרון בעיות בכל הקשור להתקשרות אל
מול גופים ציבוריים והרשויות – קופ"ח ,ביטוח לאומי ,עירייה משרד הפנים וכיו"ב.



תיעוד סיפורי חיים.

עשייה קהילתית
במקביל לעשייה הפרטנית בבתי הקשישים נעשה שילוב של המתנדבים בפעילות קהילתית המשלבת
פעילות חברתית למען האזרחים הוותיקים.
לצד הפעילות הפרטנית בבתי האזרחים הוותיקים ,מתקיימת פעילות חברתית הנסובה סביב פעילות
משותפת של קשישים ומתנדבים ,כגון :פעילות מגוונת עם קשישים בעלי מוגבלות ,הפעלת חוג
תיאטרון בו המתנדבות והקשישות מעלות הצגה משותפת ,סיירת גינון משותפת לקשישים
ומתנדבים בירושלים ,גרעין מוסיקלי של מתנדבים בשיתוף האקדמיה למוסיקה העורכים
קונצרטים בבתי קשישים מרותקי בית ובמרכזים קהילתיים ,הפעלת חוג לאומנות מסורתית בקרב
קשישות יוצאות אתיופיה ,ריפוי בעיסוק באמצעות יצירה ועוד מגוון פעילויות.
מיזם "והדרת" פועל בשלוש חטיבות
במהלך שנת  2012הפעיל המיזם כ 650 -מתנדבים בשלוש חטיבות .העשייה דומה בכל שלוש
החטיבות תוך התאמה לאופי המגזר ולצרכיו.
 .1והדרת במגזר הכללי :כ  300 -מתנדבי שירות לאומי ברובם מהמגזר הדתי לאומי אשר פעלו
בשנת  2012בכ 40 -רשויות מקומיות אזוריות ,מושבים וקיבוצים ברחבי הארץ.
 .2והדרת במגזר חרדי :פועל באמצעות כ 260 -אברכים המשרתים ב 8 -ערים והיווה בשנת
 2012את המיזם הגדול ביותר בקרב השירות האזרחי .מטרת המיזם בין היתר ,פיתוח
שירותים ומתן סיוע חברתי בקהילה החרדית הבוגרת במגוון פעילויות ייחודיות .
 .3אהלינא (ההורים שלנו בערבית)  -והדרת בקרב בני מיעוטים :בשנת  2012מנה המיזם כ-
 100מתנדבים בכ 20 -רשויות .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 הקשישים.
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" .8ותיקים בתנועה"  -תנועות הנוער למען האזרחים הוותיקים
מטרת התוכנית היא לפתח שותפות בין אוכלוסיית הוותיקים לבין בני הנוער ולחזק את הקשר הבין
– דורי מתוך כוונה להביא לחיזוק מעמד האזרח הוותיק בתודעת בני הנוער ,להכרות עם יכולותיהם
ותרומתם של האזרחים הוותיקים לקהילה ,וכן ליצירת תכנית המאפשרת לוותיקים לתת ביטוי
ליכולותיהם .במסגרת הפרויקט פועלים חניכי תנועות הנוער למען אזרחים ותיקים ,במגוון רחב של
נושאים – החל מלימודי מחשב ,פעילויות חגים וכלה בתיעוד סיפורי חיים של הוותיקים .שיתוף
הפעולה המתחיל בתוכנית נמשך ונרקם לכדי קשרים אישיים בין בני הנוער והאזרחים הוותיקים
הלומדים זה מזה ונהנים זה מחברתו של זה.
תוכנית ותיקים בתנועה  -סיכום נתונים לשנים 2011-2012
פעילות קבוצתית מעל 3
משתתפים

הכשרות
תנועה

סה"כ חניכים

סה"כ אזרחים ותיקים

-

15,887

5,364

4,978

6,482

22,846

11,846

נוע"ל

850

155

13,070

6,452

2,457

706

16,377

7,313

בנות בתיה

59,391

80

21,783

5,583

1,620

845

82,794

6,508

בני עקיבא

3,019

1

11,378

10,056

2,208

1,209

16,605

11,266

מכבי צעיר

260

47

251

391

-

-

511

438

השומר הצעיר

957

-

4,459

1,269

408

198

5,824

1,467

391

2,780

1,158

1,720

757

6,557

2,306

-

1,384

246

28

28

1,528

274

צופים

חניכים

ותיקים

1,981

היכלי עונג

2,057

האיחוד החקלאי

116

המחנות העולים

50

3

חניכים

פעילות קבוצתית
מתחת  3משתתפים

240

1

1,462

42

13,080

11,693

1,315

220

23,633

825

581

2,880

1,010

4,305

2,191

3,307

2,772

-

-

3,677

2,772

1,236

1,311

1,297

-

6,482

1,311

1,606

3,500

830

6,410

2,436

48,520

22,415

12,286

199,011

62,083

הנוער הדרוזי
הצופים הערבים

600

נוער לאומי ביתר

370

-

אריאל

3,949

-

עזרא

260

-

2,650

סה"כ

83,098

1,277

92,330

600

38

חניכים

11,913

9,238

-

ותיקים

4

ותיקים

סה"כ

 .9סטודנטים למען אזרחים ותיקים
המשרד לאזרחים ותיקים הפעיל בשנת  2012באמצעות התאחדות הסטודנטים הארצית כ450 -
סטודנטים שפעלו בקרב כ 9,000 -אזרחים ותיקים במגוון תחומים – בירור זכויות ניצולי שואה,
תיאטרון קהילתי ,חינוך לאומנות ,מחשבים ,מקהלה בין-דורית ואזרחים ותיקים מתנדבים.
הפרויקט החל בשנת  2009למען המטרות הבאות:


להעמיק את הקשר הבין דורי בין צעירים לאזרחים ותיקים.



להעצים את הסטודנטים כמעורבים חברתית וכסוכנים של שינוי בחברה הישראלית.



ליצור שינוי בתפיסה של החברה ביחס לאזרחים ותיקים.



לחזק את המעמד של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית.

במסגרת התוכנית ,מופעלים שישה פרויקטים למען אזרחים ותיקים וכן הפרויקט הלאומי למען
ניצולי השואה .בשנת  2012פעלו  450סטודנטים בפריסה ארצית בכל הפרויקטים במסגרת התוכנית.
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המשרד לאזרחים ותיקים
כל סטודנט מבצע  120שעות התנדבות ,כלומר ,סה"כ  54,000שעות התנדבות עם אזרחים ותיקים
וניצולי שואה בשנה .הסטודנטים פועלים בכ 250 -מרכזי יום בפריסה ארצית רחבה .בכל שנה
משתתפים בפרויקטים השונים כ 9,000 -אזרחים ותיקים.
להלן פירוט הפרויקטים שמבצעים הסטודנטים:
א) פרויקט חונכות
בגיל השלישי יש כמיהה מחודשת ללמוד .הסטודנט מביא תכנים מעולמו האישי ונוצרת הפרייה
הדדית בין הסטודנטים לאזרחים הוותיקים .מטרת הפרויקט היא ליצור מערך העשרה לאזרחים
ותיקים בדרך של מתן הרצאות לא פורמליות .את מערך החונכות מפעילים סטודנטים ממגוון
הפקולטות השונות ,אשר מעבירים הרצאות לציבור האזרחים הוותיקים בתחומים הקשורים
לתחום לימודיהם ובתכנים נוספים כגון תזונה נכונה ,זהירות בדרכים ,חגים ומועדים ועוד.
בשנת  2012פעלו בפרויקט החונכות  90סטודנטים.
ב) תיאטרון קהילתי
התיאטרון הקהילתי תורם להעצמה אישית ,האזרח הוותיק בקבוצה חווה תהליך של שינוי חיובי
אשר מספק כר נרחב לביטויו .בנוסף מתרחשת גם העצמה קבוצתית ,אשר נותנת לקבוצה את הכוח
ליצור את השינוי הקהילתי-חברתי אליו היא שואפת .מטרת הפרויקט להקים תיאטרון קהילתי
המשלב בין סטודנטים מתחום אומנויות הבמה לבין אזרחים ותיקים .במסגרת הפרויקט מעלים
המשתתפים חומרים אישיים הנוגעים לעולמם ,מתנסים בתיאטרון ובדינאמיקה קבוצתית ,ולבסוף
מעבדים את החומרים לכדי הצגה .מטרת ההצגה היא לשקף לצופה את עולמם של האזרחים
ותיקים  -על ההנאות שבו ,כמו גם על הקשיים שבו .בסיום השנה מועלות הצגות ברשויות
המקומיות ברחבי הארץ הנוצרות מתוך חומרים של הקבוצה עצמה.
בשנת  2012השתתפו בפרויקט התאטרון הקהילתי  30סטודנטים.
ג) חינוך לאמנות
מטרת הפרויקט היא ליצור חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך
אמנות .שיתוף הפעולה מבוסס על יצירת קשר קבוע ומתמשך אשר בו יעשירו סטודנטים מתחום
האומנות ,באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם ,את ציבור האזרחים הוותיקים בתחומי האומנות
השונים .בסוף השנה מתקיימות תערוכות ברשויות המקומיות.
בשנת  2012השתתפו בפרויקט חינוך לאומנות  40סטודנטים.
ד) מחשבים
הפרויקט נוצר במטרה לצמצם את הפער הבין דורי ולאפשר נגישות למחשבים לכל אזרח ותיק.
רכישת מיומנויות שימוש במחשב ,לא רק מביאה לסיפוק עצמי גבוה בקרב האזרחים הוותיקים,
אלא גם מחברת בינם לבין הדור הצעיר ומשפיע על איכות החיים שלהם .במסגרת הפרויקט פעלו
בשנת  80 2012סטודנטים.
ה) אזרחים ותיקים מתנדבים
יציאה לגמלאות בחיי כל אזרח היא שינוי קיצוני .נוצר חלל ועודף זמן שקשה למלאו .המעגלים
החברתיים מצטמצמים וצצה לה הבדידות .מספר האזרחים הוותיקים בישראל גדל משנה לשנה ,אך
מעטות מסגרות הפעילות המוצעות להם ולעיתים גם מסגרות הפעילות לא מתאימות לכולם .מטרת
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המשרד לאזרחים ותיקים
הפרויקט היא להפיג את הבדידות ,להעלות את הערך העצמי ואת תחושת המסוגלות העצמית של
האזרח הוותיק ,למנוע את הניתוק בין האזרח הוותיק לחברה ולשמור עליו כאדם פעיל התורם
לחברה .הסטודנטים בפרויקט יוצרים קשר עם עמותות וארגונים באזור ,מרכזים את הצרכים
להתנדבות האזרחים הוותיקים ,משבצים אותם במקומות ההתנדבות ומסייעים בקליטתם.
בפרויקט זה פעלו  40סטודנטים בשנת .2012
ו) מקהלה בין דורית
מטרות הפרויקט היא ליצור חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים ותיקים דרך
המוסיקה .שיתוף פעולה המבוסס על יצירת קשר קבוע ומתמשך אשר בו מעשירים סטודנטים
מתחום המוסיקה באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם את ציבור האזרחים ותיקים בתחומים שונים.
במקהלה הבין דורית  -לוקחים חלק סטודנטים מהאקדמיה למוסיקה ,בני שירות לאומי ואזרחים
וותיקים .יחד הם שרים ויוצרים חברויות חדשות וקהילה תוססת ומעניינת המושתתת על הרצון
להכיר וליצור מוסיקה יחדיו .בשנת  2012השתתפו בפרויקט  20סטודנטים.
ז) הפרויקט הלאומי  -משימה לאומית
במסגרת הפרויקט הסטודנטים פועלים לסיוע בבירור הזכויות של ניצולי השואה המגיעות להם על
פי חוק .בנוסף ,הסטודנטים פועלים לאיסוף סיפורי חיים של הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון,
זאת במסגרת פרויקט "לדורות" של המשרד .לאחר ההכשרה ,מקבל כל סטודנט רשימת ניצולים
מהרכז האזורי ומתחיל בפעילותו עם הניצולים .כל סטודנט מבקר ניצולי שואה על בסיס מיקום
גיאוגרפי בהתאם למקום מגוריו .במהלך הביקור יברר הסטודנט את זכאותו של הניצול .כמו כן,
יציע לו לתעד את עדותו בפרויקט "לדורות" .בפרויקט זה פועלים  150סטודנטים.

 .10ספר היישוב
מיזם "ספר היישוב" מתבצע בשיתוף משרד החינוך ויד בן צבי ,כשמטרתו היא תיעוד סיפורו של
היישוב ,תולדותיו ושימור מורשתו ,באמצעות תלמידי בתי הספר ביישוב .במסגרת המיזם ,יבצעו
התלמידים תהליך תיעודי של מייסדי היישוב הראשונים והקהילות המהוות את הפסיפס האנושי
שעליו נבנה היישוב מראשיתו עד ימינו אלה ,תוך יצירת קשר בין – דורי (אבות היישוב והתלמידים
הצעירים) .עם גמר הליך המחקר והתיעוד יעמוד לרשות היישוב מאגר מקיף של חומרים תיעודיים
שמהם ניתן יהיה להקים ארכיון יישובי ,ולהפיק את "ספר תולדות היישוב".
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חינוך מבוגרים ופיתוח תרבות הפנאי לוותיקים
 .11תוכנית "תהילה"  -השלמת השכלת יסוד למבוגרים
המשרד לאזרחים ותיקים תומך כספית בתוכנית תהיל"ה  -השלמת השכלה יסודית למבוגרים,
המבוצעת בכ 55 -מרכזי 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 .בשנת  2012תמך המשרד ב 45 -מרכזי השכלה.

 .12קתדראות ואוניברסיטות עממיות
המשרד לאזרחים ותיקים תומך במערך קתדראות ואוניברסיטאות עממיות המופעל בכ60 -
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 לאזרחים ותיקים 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.
בשנת  2012תמך המשרד ב 53 -קתדראות ,פירוט לפי ישובים מופיע בהמשך הדיווח בפרק
התמיכות.

 .13ליגת פטאנק
המשרד לאזרחים ותיקים מפעיל ,כחלק מהטמעת חשיבות הפעילות הספורטיבית בגיל המבוגר,
יחד עם משרד התרבות והספורט ובאמצעות חברת המתנ"סים ,ליגת פטאנק לאזרחים ותיקים.
ליגה זו פועלת ב 63 -ישובים ומורכבת מ 215 -קבוצות בכל הארץ .בשנת  2012כ 800 -אזרחים
ותיקים השתתפו בתחרויות הליגה ברמה הארצית.
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תחום בריאות ,רווחה וסיעוד
המשרד לאזרחים ותיקים פועל בתחומי הבריאות ,סיעוד ורווחה מתוך שאיפה להגשים את החזון
"נפש בריאה בגוף בריא" .המשרד פועל ליישום פרויקטים ותוכניות עבודה בנושאי בריאות ,סיעוד
ורווחה לאזרחים ותיקים ברמה הארצית ,וכן לקידום התיאום בין הגופים השונים העוסקים
בתחום .כמו כן ,המשרד נותן חשיבות לקידום ומימוש זכויות האזרח הוותיק בתחום בריאות,
סיעוד ורווחה במסגרות השונות כגון :בתי חולים ,בתי אבות ,מרכזי שיקום ,קופות חולים ועוד.
במקביל פועל המשרד לאיסוף נתונים ופיתוח מאגר מידע ומחקרים בתחום בנושא בריאות ,סיעוד
ורווחה לאזרח הוותיק.
להלן פרויקטים נבחרים של המשרד בתחום הבריאות והרווחה:

 .14הערכה גריאטרית
אזרחים ותיקים רבים סובלים מירידה תפקודית או מהתדרדרות המתפתחת בהדרגה או באופן
חריף יותר .אזרחים ותיקים אלה אינם מגיעים לרוב לבירור יסודי ומופנים לאשפוזים חוזרים.
ההתדרדרות התפקודית ניתנת לעיתים למניעה באמצעות בדיקה תקופתית מקיפה לכל אזרח ותיק,
בכדי לאתר את אלה הנמצאים בסיכון וביצוע הערכה גריאטרית כוללנית לאזרחים הוותיקים
שנמצאו בסיכון .המשרד לאזרחים ותיקים מממן תמיכה בקופות החולים שמטרתה לתמרץ אותן
לערוך בדיקות כאמור.

 .15רופאים מתמחים בגריאטריה
לפרויקט זה חשיבות גדולה בשל המחסור ברופאים גריאטרים בארץ .על מנת לעודד התמחות
רופאים בתחום ,המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף משרד הבריאות מממן תקנים לעידוד רופאים
מתמחים בגריאטריה.

 .16מניעת אובדנות והתאבדויות
תכנית בינמשרדית בשיתוף משרד הבריאות ואש"ל ,הפועלת לאיתור גורמים המובילים
להתאבדויות בקרב האזרחים הוותיקים .פיילוט לפרויקט החל בשתי ערים :רחובות ורמלה.
במסגרת התכנית בוצעו :הכשרת שומרי סף – רופאים ועו"ס בקופות ובבתי החולים ,כשבנוסף
התקיים קמפיין הסברה בנושא אובדנות קשישים.
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 .17עלון "זכויות שוות זהב"
המשרד הפיק את עלון "זכויות שוות זהב" לאזרחים ותיקים בתחום הבריאות .עלון זה מרכז בתוכו
את הזכויות השונות שמגיעות לאזרח הוותיק בעקבות האשפוז בבית חולים כללי או בבית חולים
גריאטרי .יצאו חוברות בשפות :עברית ,ערבית ורוסית .חוברות אלו חולקו בבתי החולים ובתפוצה
לרשויות המקומיות ,למרכזי ייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי ולחברות הסיעוד.

 .18מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
מרכז ידע תשתיתי הפועל בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים 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.
כתובת אינטרנט/http://igdc.huji.ac.il :

 .19שיקום
שיקום רפואי ניתן על פי המלצת רופא למטופל המאושפז בבית חולים כללי – המלצה לשיקום תינתן
ככלל במכתב השחרור מאשפוז .לתיאום קבלת השירות על החולה לפנות לקופת החולים לרבות
לנציג הקופה או אחות קשר ובקרה בבית החולים ,לפני השחרור .משרד הבריאות והמשרד
לאזרחים ותיקים יצאו בתוכנית משותפת להעלאת המודעות לזכות לשיקום ובמקביל בוצע
תהליך של תמריץ הקופות על ידי משרד הבריאות.

 .20תוכנית אב לזקני העדה האתיופית
תוכנית זו משותפת למשרד לאזרחים ותיקים ,אשל ומשרד הקליטה .החזון הוא להחזיר עטרה
ליושנה ולהבטיח מקום של כבוד לזקנים יוצאי אתיופיה בקהילה כתורמים ונתרמים במכלול
ההיבטים של חיי הקהילה .תכנית זו מופעלת במספר ישובים כאשר המשרד מממן פיתוח שירותי
מידע וייעוץ להנגשת שירותים קיימים ,פיתוח תחומי החברה הפנאי והיחסים הבידוריים ,קידום
בריאות ,סיפורי חיים וגינון חקלאי .התוכנית פועלת באשדוד ובנתניה.

 .21שמגלוץ' (קשישים) מגלים את הארץ
בשנים  2010-2012התקיימו טיולים ברחבי הארץ לאוכלוסיית עולים אזרחים וותיקים מאתיופיה
מ 40-יישובים שונים ,במימון של המשרד לאזרחים ותיקים ובשיתוף המשרד לקליטת העלייה .כ-
 5,000אזרחים ותיקים יוצאי העדה השתתפו בטיולים.
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 .22קמפיינים להעלאת מודעות
המשרד יצא במגוון קמפיינים להעלאת מודעות ציבור האזרחים הוותיקים לנושאי בריאות ופעילות
גופנית בשיתוף משרד הבריאות והעמותות נאמן ונמ"ג.

 .23מרכזי חוסן
המשרד לאזרחים ותיקים מממן חלק מפעילות מרכזי חוסן בישובי שדרות ועוטף עזה .מרכזי החוסן
הוקמו כצורך מהשטח ותפקידם לשמר חוסן נפשי .פיתוח התכניות לקשישים במרכזי החוסן בא
לידי ביטוי ,בין היתר ,במענה פסיכוגריאטרי ,בעיקר לנפגעי חרדה ,פרויקט של גינון קהילתי ,מתן
טיפולים נפשיים במרכזי חוסן לאזרחים הוותיקים (ובמידת הצורך לבני משפחותיהם) ועוד.

 .24העלאת המודעות לאלצהיימר ודמנציה
מחלות האלצהיימר והדמנציה הן בין המחלות הקשות ביותר בקרב בני "הגיל השלישי" וככל
שהרפואה המודרנית מצליחה להאריך את תוחלת החיים ,עולה שכיחותן של מחלות אלה וגדל
מספר החולים בהן .המחלה פוגעת במותר שבאדם – במוחו .החולה מאבד בהדרגה את התובנה ,את
הזיכרון ,את יכולת השיפוט וההתמצאות במרחב ובזמן ,את השפה ויכולת התקשורת עם הסביבה,
דבר שפוגע גם במשפחתו של החולה ובסביבתו הקרובה .לנוכח הגידול הצפוי באחוז האזרחים
הוותיקים בארץ ובעולם כאמור ,המשרד לאזרחים ותיקים ,יזם בשיתוף עמותת "עמדא" ,עמותה
לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישראל ,פרויקט להעלאת המודעות לאלצהיימר ודמנציה
הכולל כנסים בנושא ברחבי הארץ לאנשי מקצוע בתחום הזקנה .בשנת  2012בוצע קמפיין רדיופוני
להעלאת המודעות ועלון הסבר על עשרת הסימנים לזיהוי ולהתמודדות עם המחלה.

 .25פרויקט זחלילים
פרויקט זחלילים הנו תוצר של שיתוף פעולה מקצועי עם משרד הבריאות .ההשתתפות הינה במימון
מכשירי זחלילים (עולה מדרגות נייד) להבטחת נגישות הסביבה לאדם הקשיש ,במטרה להמשיך
ולנהל חיים פעילים .הפרויקט מיועד לאזרחים ותיקים מעל גיל  75המרותקים לצמיתות לכיסא
גלגלים נייד או הגרים במבנה ללא מעלית ובו מספר מדרגות .הפרויקט התקיים בשנים .2011-2012
במסגרת הפרויקט סופקו כ 40-זחלילים לאזרחים ותיקים.

 .26מבשלים איכות חיים
המשרד יזם את הפרויקט בשיתוף אש"ל (האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל)
ועמותת מילבת .מטרת הפרויקט לאפשר לשמור על תזונה מאוזנת בגיל המבוגר באמצעות חשיפה
למידע על אביזרי עזר ושיטות המאפשרות תפקוד עצמאי ובטיחותי החל משלב רכישת המצרכים
בחנות ,הובלתם הביתה ,אחסון ,תפקוד במטבח ואכילה .מתחילת הפרויקט בחודש נובמבר 2011
ועד כה ,התקיימו  206מפגשי הדרכה במועדוני גמלאים ביישובים בכל רחבי הארץ בהשתתפות
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 9,255אזרחים ותיקים .בהמשך להרצאות ניתנו ייעוצים אישיים בנושא ל 1,496 -אזרחים
ותיקים.
במקביל ,הפעיל המשרד במהלך שנת  2012מיזמים שונים ,הנוגעים בכל תחומי חייו של האזרח
הוותיק ,וביניהם ניתן למנות את -

 .27התכנית הממשלתית למאבק באלימות כלפי זקנים
בהתאם להחלטת הממשלה ,הפעיל המשרד לאזרחים תוכנית למאבק באלימות כלפי זקנים בעשר
רשויות מקומיות ברחבי הארץ .מטרת התוכנית היתה להעלות את רמת תחושת הביטחון האישי של
האזרחים הוותיקים ,כאשר לשם כך הופעלה התוכנית במספר תחומים סביבתיים ואישיים ,כגון:
התקנת דלתות פלדלת בבתים ,התקנת לחצני מצוקה בבתי זקנים נזקקים ,מתן אפשרות לייעוץ
משפטי בנושא וכן הפעלת צוות סיורים המורכב בעיקרו מאזרחים ותיקים .התוכנית הסתיימה
בסוף שנת .2012

 .28מחקרים
על מנת לפתח ולהרחיב את תשתית הידע בנושא הזקנה ,במטרה לקדם הבנה טובה יותר של
התהליכים החברתיים ,דמוגרפיים ,תרבותיים ,כלכליים ואחרים הקשורים לכך ,שם המשרד
לאזרחים ותיקים את יהבו ,בין היתר ,על קידום ביצוע מחקרים בנושאים אלה על ידי מוסדות
מחקר שונים .המשרד לאזרחים ותיקים משתף פעולה עם גופי מחקר אקדמיים (מכון הרצג -
אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת חיפה ,המכללה האקדמית בית ברל
והמכללה לחינוך גופני במכון וינגייט) העוסקים בחקר הזקנה והשלכותיה ,לביצוע מחקרים בתחום,
כשבנוסף ,המשרד דואג לתיאום ויצירת שיח בין גופי המחקר השונים בתחום באמצעות ועדת היגוי
שבה חברים נציגי מוסדות המחקר העוסקים בחקר הזקנה בישראל.

 .29תוכנית "בשיבה טובה"
פרויקט בשיתוף "אשל"  -האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ,שמטרתו לסייע
לאזרחים ותיקים הנמצאים במצוקה כלכלית ב 6 -תחומים :טיפולי שיניים ,משקפי ראייה ,מכשירי
שמע ,סבסוד תרופות ,רכישת חומרי גלם לצביעה ושיפוץ הבית ואביזרים ביתיים.

" .30קפה עד-עולם" ("קפה אירופה")  -תוכנית ארצית לניצולי שואה
שיתוף פעולה בין המשרד לאזרחים ותיקים ואש"ל הביא להקמתם והפעלתם של  15מועדונים
לניצולי שואה ברחבי הארץ .בארץ מתגוררים כ 200,000-ניצולי שואה; חלקם הגדול עשה מאמצים
לשכוח את העבר ולהתארגן מחדש ובעזרת מנגנוני הדחקה והכחשה הצליחו לתפקד בתחומי החיים
השונים ברמה תקינה .עם הזדקנותם של הניצולים ,קיימת החלשות פיזית והעצמה רגשית,
המערערת את מנגנוני ההישרדות ומנגנוני ההגנה .קיימת חשיבות בפיתוח שירותים טיפוליים
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בקהילה אשר יספקו התייחסות ייחודית לנושא השואה ולהתמודדות עמה .שירותים אלו יהוו מענה
נוסף במגוון השירותים הפרטניים ,הקבוצתיים והקהילתיים הקיימים בעיר ,ויגדילו את מצע
האפשרויות שאנו יכולים להציע כשירות לניצול השואה .התכנית באה לתת מענה לצרכים חברתיים,
תרבותיים ותמיכתיים של ניצולי השואה ובני משפחותיהם ,תחת קורת גג אחת .במסגרת זו ניתנים
השירותים הבאים :טיפול ,יעוץ והכוונה לאוכלוסיית ניצולי השואה ,תמיכה הדדית של חברי
המועדון ,חיזוק תחושת הערך העצמי ,מרכז הנצחה לזכר השואה.

 .31תוכנית בטיחות בדרכים
המשרד לאזרחים ותיקים ,בשיתוף הרשות לבטיחות בדרכים ועמותת אור ירוק מקיים הרצאות
והדרכות בנושא בטיחות בדרכים בגיל המבוגר .פותחו ערכות מקצועיות בנושא בטיחות בדרכים
בגיל המבוגר ,הכוללות סרטון הדרכה והמלצות עיקריות בנושא התנהלות בטוחה בדרך באופן
עצמאי.

 .32השבת זכויות ורכוש יהודי
במשרד לאזרחים ותיקים הוקם אגף להשבת זכויות ורכוש יהודי .המשרד פועל להעלאת סוגיית
השבת הזכויות והרכוש היהודי לסדר היום הציבורי בארץ ובעולם .המשרד עוסק בשני תחומים:
א .השבת רכוש יהודי מתקופת השואה.
ב .זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.

א .השבת רכוש יהודי מתקופת השואה
במשרד לאזרחים ותיקים הוקם אגף להשבת זכויות ורכוש יהודי .האגף פועל להעלאת סוגיית
השבת הזכויות והרכוש היהודי לסדר היום הציבורי בארץ ובעולם .המשרד מפעיל את פרויקט
 – HEARTפרויקט בינלאומי להשבת זכויות ורכוש יהודי בשיתוף עם הסוכנות היהודית ,אשר בין
מטרותיו רישום רכוש יהודי גזול .האגף מתאם פעולות הקשורות לפעילות בינ"ל בנושא .כך ,האגף
ריכז את עבודת הממשלה ונציגות ניצולי השואה בהכנה לועידת פראג לנכסים מתקופת השואה.
בסיום הועידה ניתנה "הצהרת טרזין" ,בה הסכימו  49מדינות לפעול במשותף לקידום סוגיית
השבת רכוש יהודי גזול מתקופת השואה .המשרד פועל בשיתוף עם משרד החוץ בכדי לקדם
ולהעלות את סוגיית השבת הרכוש מול האיחוד האירופי וממשלות שונות .במסגרת העבודה
האמורה מכין המשרד ניירות עמדה ביחס לסוגיות המצויות בתחום פעילותו  -האגף אף ריכז
פעילות ומגעים מול ממשלת גרמניה ביחס לחוק הגטאות ( ,)ZRBGאשר בהתאם לו למעלה מ-
 20,000ניצולי שואה החיים בישראל זכו הן לקצבאות חודשיות שוטפות והן לתשלומים
רטרואקטיביים ,אשר בסיכומם התקבלו אצל ניצולי שואה החיים בישראל סכומים העולים על
 300מיליון יורו.
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ב .זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
רישום ותיעוד
המשרד לאזרחים ותיקים מופקד על רישום ותיעוד זכויות ורכוש של יוצאי ארצות ערב ואירן.
בין היתר מבוצעות הפעולות הבאות:
 איסוף נתונים באמצעות עדויות אישיות בכתב ובעל פה ועבודת מחקר בארכיונים. עבודת מחקר על ההיסטוריה של חיי הקהילות היהודיות בכל אחת ממדינות ערב ואיראןונסיבות עזיבתן.
 איסוף מידע אודות רכוש קהילתי. דיגיטציה של כל הטפסים שהתקבלו משנות החמישים עד ימינו. עבודת מחקר בארכיונים .כך המשרד קיבל חומרים ממוזיאון יהדות בבל בשפה הערביתהכוללים מסמכים בהם ידיעות בשפה הערבית העיראקית ומידע רגיש אודות נכסים יהודיים
בעיראק.
 פיתוח מסד נתונים אליו יוזן המידע הקיים ומידע שיתקבל באמצעות טפסים מקוונים."והגדת לבנך"  -מורשת יהדות ערב ואיראן
במשך אלפי השנים שקדמו להקמת מדינת ישראל חיו בארצות ערב ואיראן למעלה ממיליון יהודים.
הם חיו בקהילות משגשגות וניהלו חיי קהילה עשירים .בסוף המאה ה 19-החל מסע מואץ של
התנכלויות כלפי הקהילות היהודיות במדינות הערביות .החל משנות השלושים והארבעים של המאה
ה 20-ובמיוחד אחרי הקמת מדינת ישראל ,הטילו השלטונות במדינות ערב ואיראן הגבלות ואיסורים
על הקהילות היהודיות שהיקשו על חיי היומיום .זאת בנוסף לאיום המתגבר מצד שכניהם והציבור
הערבי שביקשו את דמם בתהלוכות והפגנות ברחבי הערים .ההתנכלויות רחבות ההיקף כללו שורה
ארוכה של איומים ,מעשי שוד ,שריפה של רכוש ,סקילה והכאה ואירועי טבח המוניים שהסתיימו
לעתים במותם של מאות יהודים (למשל הפרהוד ,פרעות טריפולי ופרעות עדן).
ההסלמה ביחס השלטונות ועוינות הקהילה הערבית המקומית פרצי האלימות והפרעות אילצו את
מרבית חברי הקהילות היהודיות לעזוב את מדינתם .הם גורשו מן המדינות כשרק בגדיהם לגופם
ובידם מעט מיטלטלין וסכומי כסף זעומים .הם הותירו מאחוריהם חיים שלמים ומפוארים ורכוש
שהיה בבעלותם או בבעלות הקהילה ואשר נאסר עליהם לממשו או להוציאו מחוץ למדינה .כך
הצלי חו רוב האזרחים היהודים של הקהילות שחיו במדינות ערב ואיראן להימלט למדינת ישראל,
לצרפת ,לקנדה ולמדינות אחרות .חלקם הגיעו בדרך חתחתים ללא כל רכוש למדינת ישראל שם
נקלטו כעולים חדשים.
החל מאוקטובר  2009מופקד המשרד לאזרחים ותיקים על רישום ותיעוד זכויות ,רכוש ומורשת של
קהילות יוצאי ארצות ערב ואיראן בהתאם להחלטת ממשלה.
המשרד לאזרחים ותיקים שם לו כיעד ,לראשונה בתולדות מדינת ישראל ,להביא לידיעת הציבור את
ההישגים החברתיים והרוחניים של הקהילות היהודיות בארצות ערב ואיראן ואת תרומתם של
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היהודים להתפתחות הכלכלית ,החברתית והתרבותית בארצות אלה ,זאת באמצעות תכנית מורשת
יהדות ערב ואיראן "והגדת לבנך" .מטרת התכנית היא להעצים את תיעוד המורשת של יהודים יוצאי
ארצות ערב ואיראן ,ורישום זכויותיהם וכן להעלות את הנושא למודעות הישראלית והעולמית.
פעילות התחום בשנת 2012
 .1הפקת תערוכת הסברה נודדת :במסגרת מאמצי ההסברה ופעילויות העלאת המודעות ,הפיק
המשרד תערוכת הסברה הכוללת מידע מגוון אודות מורשת יהדות ערב ואיראן בדגש על על
הפרעות והרדיפות אותן חוו יהודים בארצות אלה ,תיאור מצבם של היהודים וקריאה לתיעוד
הסיפורים.
התערוכה הוצגה מספר פעמים במהלך החודשים האחרונים כשניתן לציין במיוחד את הצגת
התערוכה במלון מצודת דוד במהלך כנס בינלאומי שנערך בחודש ספטמבר ( 2012ראו להלן) וכן
הוצגה בהיכל התרבות בגבעתיים במהלך אוקטובר  .2012התערוכה תוצג במהלך השנה בכנסים
ובאירועים נוספים .המשרד העלה בימים אלה את התערוכה גם לאתר האינטרנט של המשרד.
התערוכה המקוונת מכילה את הכרזות אשר הוצגו בתערוכה הנודדת .המשרד ממשיך ומעדכן
את האתר ובימים הקרובים יועלו אליו קישורים למידע מרחיב על הנושא כגון דפי קהילה אשר
יספרו את סיפורן של הקהילות ,סיפורי מורשת של אנשים פרטיים אשר ביקשו לחלוק את
סיפוריהם ועוד.
 .2הפקת ספרון הסברה "מורשת קהילות יהדות ערב ואיראן" :המשרד הפיק לאחרונה ספרון
מורש ת קהילות יהדות ערב ואיראן המכיל חומר הסברה בנושא וכן פרטים על האפשרות לתעד
את קורותיהם של יוצאי ארצות ערב ואיראן .הספרון מחולק במסגרת האירועים הרלוונטיים
וכן מוצג באתר האינטרנט של המשרד.
 .3כנס בינלאומי "צדק לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב" :בחודש ספטמבר  2012התקיים
כנס בינלאומי בנושא צדק לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב .הכנס התקיים במלון מצודת
דוד בירושלים ,כחלק משיתוף פעולה בין המשרד לאזרחים ותיקים ,משרד החוץ והקונגרס
היהודי העולמי .מטרת הכנס הייתה להעלות את הנושא על סדר היום הישראלי והבינלאומי
בסיוע הקונגרס היהודי העולמי וארגון הפרלמנטים היהודים הבינלאומי .במסגרת הכנס נשמעו
עדויות ממקור ראשון מפי יוצאי ארצות ערב ואיראן אשר מסרו עדויות אישיות אודות חייהם
במדינות אלה והנסיבות שהובילו אותם לעזוב ולהגיע לישראל.
במסגרת הכנס התקיים מושב מיוחד בנושא רישום תיעוד זכויות ורכוש .במסגרת המושב נסקר
הרקע ההיסטורי של נושא רכוש יהודי ערב ואיראן והתקיים דיון בנושא דרכי תיעוד והצורך
לעשות זאת בצורה מדוייקת ומהירה.
בסופו של הכנס יצאה "הכרזת ירושלים בדבר צדק ליהודים ממדינות ערב "-הצהרה משותפת
של המארגנים בדבר זכותם של הפליטים היהודיים יוצאי ארצות ערב ובדבר הצורך הממשי
בהמשך תיעוד ורישום סיפוריהם של יוצאי מדינות אלה.
 .4סיוע בהפקת כינוס במטה האו"ם בנושא זכויות הפליטים היהודים שהתקיים בחודש
ספטמבר  :2012האירוע ,שנעשה בשיתוף פעולה עם משרד החוץ ומשלחת ישראל באו"ם ,היה
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הראשון מסוגו ועמד תחת הכותרת "הסיפור שטרם סופר על המזרח התיכון :צדק לפליטים
היהודים ממדינות ערב" .בכינוס השתתפו בכירים ממזכירות האו"ם ושגרירי מדינות רבות כגון
קנדה ,גרמניה ,בולגריה ,ניו-זילנד ,סלובקיה ,סינגפור ,ספרד ,דנמרק ,הולנד ,הונגריה ועוד .כמו
כן הוזמנו להשתתף בו פליטים יהודים מארצות ערב אשר סיפרו את סיפוריהם וסיפור
משפחותיהם שנאלצו לברוח בשל הרדיפות ,כאשר הם משאירים את כל רכושם מאחור .חשוב
לציין כי הכינוס התקיים למרות התנגדות רבה מצד מדינות הליגה הערבית אשר ניסו בכל דרך
למנוע מן הכינוס להתקיים ,אולם לבסוף נדחו כל נסיונותיהם והכינוס התקיים ,והנושא הועלה
לסדר היום הבינלאומי.
" .5פסטיבל מספרי סיפורים" :במהלך חודש אוקטובר  2012שיתף המשרד פעולה עם "תאטרון
העם ישראל" בהנהלת יוסי אלפי במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים .הפסטיבל שם השנה זרקור
על סיפורן של קהילות ערב ואיראן והצדיע לאזרחים הותיקים כחלק מתכנית שימור המורשת
של יהדות ארצות ערב ואיראן .בפסטיבל נערכו אירועי סיפור סיפורים עפ"י קהילות שונות כגון
סיפורי קהילת יוצאי לוב ,סיפורי קהילת יוצאי דמשק ,סיפורי קהילת יוצאי איראן ועוד.
ההיענות לפסטיבל הייתה נרחבת ובמשך שבעת ימי הפסטיבל השתתפו בו עשרות אלפי
ישראלים ,שחלקם נחשפו לראשונה לסיפורי המורשת של קהילות אלה.
 .6הקמת דוכני הסברה :במהלך כל האירועים והכנסים בנושא יהדות ערב ואיראן ,אשר בהם נטל
חלק המשרד ,הוצבו דוכני הסברה יעודיים לנושא מטעם המשרד .בדוכנים אלה קיבלו
המשתתפים הסברים מפורטים על התכנית לתיעוד סיפורי המורשת ועל יעדיה וכן חולקו
סיפרוני ההסברה .בדוכן הוצבו גם שאלוני תיעוד ומורשת ודיילי הדוכן עודדו את המשתפים
למלא את הטפסים ,תוך סיוע והסבר מפורט.
 .7תחילת ביצוע תכנית לתיעוד קורותיהם של יהודי ארצות ערב ואיראן :במסגרת התכנית מוקם
מערך לאיסוף מידע במספר רשויות מוגדר ברחבי הארץ .מערך זה מבוסס על מתנדבים ,פעילי
ארגונים העוסקים בתחום ועל כלל השירותים והיכולות של הרשות המקומית ,המשרד
לאזרחים ותיקים וגורמים נוספים .מטרת התכנית לפעול מתוך הרשויות המקומיות ,באופן
ממוקד בשטח לשם איסוף ותיעוד סיפורים .התכנית עובדת בשיתוף עם גורמי מחקר ומורשת
אשר יספקו קורסי הכשרה בתיעוד למתנדבים כמו גם את הפן המחקרי/אקדמי של התכנית.
התכנית תשלב ידיים עם תשתית מקצועית במסגרת תוכנית האב היישובית של המשרד
לאזרחים ותיקים – "חיים בגיל" .בין היתר ,יעשה מאמץ להיעזר בפרויקטים נוכחים במשרד
כגון "והדרת פני זקן" – תוכנית סיוע לקשישים באמצעות בנות ובני שירות לאומי ואזרחי;
"כנסי קהילות"  -פרויקט משותף עם יד יצחק בן צבי ,משרד החינוך והמשרד לאזרחים ותיקים.
במסגרת הפעילות מקיים המשרד כנסים ייעודים לקהילות ישראל ע"י העצמת המורשת
הייחודית לכל קהילה וזאת גם לשם חיזוק הקשר הרב הדורי בין הדור הצעיר לאזרחים
ותיקים.
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 .8הקמת תשתית מחשובית:
א .דפים ייעודיים בנושא מורשת יהדות ערב ואיראן :במסגרת אתר האינטרנט של המשרד
הקים המשרד דפים ייעודיים לנושא .באתר ניתן למצוא חומרים רלוונטיים כולל תיאור
הרקע ההיסטורי ,החלטות ממשלה בנושא ,פעילות בינלאומית וכיו"ב.
ניתן להוריד דרך האתר טפסים ייעודיים לשם תיעוד מורשת ולשם רישום זכויות ורכוש.
ב .טופס מקוון למילוי פרטים :לאתר האינטרנט של המשרד עלה טופס מקוון במסגרת
פרוייקט ממשל זמין אשר בו ,ישירות באתר ,ניתן למלא את פרטי התיעוד ולהעביר למשרד.
בטופס ניתן למלא הן סיפורי מורשת והן נתונים אודות רכוש וזכויות שנותרו מאחור .ניתן
לצרף לטופס המקוון מסמכים סרוקים ותמונות והמידע ישמר במסד נתונים ממוחשב.
 .9שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים ,עם גופי מחקר ועם ארגוני קהילות יוצאי ערב
ואיראן :המשרד פועל לתיאום ושילוב הפעילויות השונות של הגורמים השונים הפועלים
בתחום ובכלל זה הוקמה ועדת היגוי ,בראשות מנכ"ל המשרד וכוללת גם נציגים ממשרד ראש
הממשלה ,המטה לביטחון לאומי ,המועצה הלאומית המייעצת להשבת זכויות ורכוש יהודי,
משרד החוץ ,משרד המשפטים ,משרד החינוך ,משרד התרבות ,בית התפוצות ,יד יצחק בן צבי
ונציגי ארגונים הפועלים בנושא .כן פועל המשרד לקיום כנסים והנעת מהלכים עם משרד החוץ,
בניית אבני הייסוד ללימוד מורשת יהדות ערב ואיראן עם משרד החינוך ועוד.
בנוסף עובד המשרד בשיתוף עם ארגוני יוצאי מדינות ערב ואיראן על מנת לקבל מידע רלוונטי
המצוי בידיהם אודות בני הקהילות השונות באתרי התכנית ,להפיץ דבר קיומה של התכנית,
ולסייע בכל דרך אשר תוביל את התכנית להצלחה.
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תקציב 2012
מספר פרט

שם הפרט

הוצאה

ביצוע
מצטבר

ביצוע

40280
4028002
4028003
4028004
4028005
4028006
4028007
4028011
40281
4028101
4028102
4028103
4028104
4028105
4028106
4028108
4028114
4028117
4028120
4028122

לשכת השר לענייני
עבודה בלתי צמיתה
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב
תפעול
אחזקת רכב ממשלתי
דלק לרכב ממשלתי
נסיעות לחו"ל
המשרד לענייני גמלאים
עבודה בלתי צמיתה
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב
תפעול
שכר דירה
ארנונה
פרויקטים ,מחקרים
השתתפות במשרד השיכון
העסקת סטודנטים
שיא כ"א  -האגף לחינוך
השתתפות בלשכת
הפרסום
פעילות להשבת רכוש
תמיכה במוסדות ציבור
רווחה
מכון טרזין
פעילויות העשרה -רשויות
הנחלת המורשת -תמיכה
העשרה למבוגרים
תמיכות  -הנצחה
תכנית "והדרת פני זקן"
מוקד המידע לאזרחים

3,518
2,047
111
229
483
115
166
367
137,233
4,808
196
819
1,946
578
446
37,460
2,000
319
22
13,584

2,797
2,113
96
187
139
110
115
36
68,978
4,802
191
761
796
521
343
17,048
0
287
10
3,928

80
103
86
82
29
96
69
10
50
100
97
93
41
90
77
46
0
90
45
29

16,970
4,020
114
382
7,516
50
932
4,982
27,375
12,714

11,047
2,804
38
0
3,247
50
246
1,266
14,277
7,316

65
70
33
0
43
100
26
25
52
58

4028131
4028132
4028139
4028141
4028149
4028159
4028160
4028170
4028173
4028174
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פניות הציבור
תחום פניות הציבור במשרד לאזרחים ותיקים עוסק בכל הקשור לטיפול ולמתן מענה לפניות
האזרחים הוותיקים בכל נושא ,לרבות זכויות האזרחים הוותיקים .במאי  2008הוקם המרכז
לפניות ציבור של המשרד לאזרחים ותיקים  -מוקד  *8840ובפברואר  2009הורחבה פעילותו לתחום
הסיוע לניצולי השואה בבירור זכויות .המוקד פועל לסייע לאזרחים הוותיקים בבירור זכויותיהם,
כולל מתן מידע בכתב אודות כלל הזכויות ,השירותים וההטבות המגיעות להם .הטיפול באמצעות
המוקד בכרבע מיליון אזרחים ותיקים ופילוח הפניות מעניק למשרד הבנה נוספת לגבי הצרכים
והקשיים איתם מתמודדים אזרחים ותיקים בחיי היומיום ,ומשמש ככלי לגיבוש מדיניות לשיפור
איכות ורמת חייהם.
מנהלת תחום פניות הציבור
שרה זילברשטיין-היפש
טלפון 03-7779125
פקס 03-6092887
מייל saras@pmo.gov.il
מען למכתבים :רחוב קפלן  3הקריה ירושלים מיקוד 91919
מרכזת בכירה פניות הציבור וממונה על חוק חופש המידע
עירית גוטמן
טלפון 03-7779126
פקס 03-6092887
מייל iritg2@pmo.gov.il
מען למכתבים :רחוב קפלן  3הקריה ירושלים מיקוד 91919

תחום פניות הציבור אמון על ביצוע התוכניות הבאות:
 .1מוקד  - *8840המרכז לפניות ציבור של המשרד לאזרחים ותיקים.
 .2פרויקט שיחור  -פרויקט "לעד" :הפעלת מערך מתנדבים לסיוע לניצולי השואה בבירור זכויות
ותיעוד קורות חייהם.
 .3מיזם לדורות  -הכרה והוקרה של ניצולי השואה.
 .4הכנה לפרישה.
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מוקד  - *8840המרכז לפניות ציבור של המשרד לאזרחים ותיקים
מוקד  *8840מהווה מרכז לפניות ציבור ונותן מענה לפניות של אזרחים ותיקים וניצולי שואה.
המוקד מטפל בפניות הקשורות לזכויות האזרח הוותיק ,בריאות ,המוסד לביטוח לאומי ,דיור,
רווחה ,פנסיה והכנה לפרישה ,צרכנות ,תרבות ופנאי ,מידע אודות זכויות ניצולי השואה ועוד.
פרטים ליצירת קשר ולפנייה למוקד :*8840
טלפון *8840
פקס 02-5605034
מייל infovatikim@pmo.gov.il
אתר אינטרנט www.vatikim.gov.il
כתובת למכתבים :ת.ד 889 .גבעתיים מיקוד 53108
להלן קישור לטופס פניה למוקד:
טופס פניה למוקד  - *8840בירור זכויות

מוקד  *8840הוקם בחודש מאי  2008על ידי המשרד לאזרחים ותיקים במטרה להוות כתובת
מרכזית לפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם .צוות המוקד כולל מומחים ויועצים
שמטפלים בפניות.
בישראל חיים כיום כ 800,000 -אזרחים ותיקים .בכל שנה מצטרפים מעל ל 50,000 -לציבור
האזרחים הוותיקים .במהלך השנים האחרונות המשרד לאזרחים ותיקים מפעיל בהצלחה את מוקד
פניות הציבור  *8840המשרת את כלל האזרחים הוותיקים בארץ .עד לסוף שנת  2012טיפל המוקד
במעל ל 250,000 -פונים אזרחים ותיקים וניצולי שואה .יצויין כי מתחילת פעילות המוקד בשנת
 2008ועד לסוף שנת  2012פנו למוקד כ 120,000 -ניצולי שואה שקיבלו סיוע בבירור זכויותיהם.
המוקד מבצע פניות יזומות לאזרחים ותיקים במטרה ליידע אותם על זכויות המגיעות להם .המוקד
מבצע בירור זכויות באופן יזום על ידי יציאה לשטח של צוות המוקד והגעה אל האזרחים הוותיקים
במרכזי היום ,במועדונים ,בדיורים מוגנים ,בבתי אבות ועוד.
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מוקד  - *8840נתונים
בפרק זה יובאו הנתונים אודות הפניות שהתקבלו במוקד  *8840של המשרד לאזרחים ותיקים ,החל
מתחילת פעילות המוקד במאי  2008ועד לסוף שנת  .2012יצוין כי בחודש דצמבר  2012המוקד עבר
להפעלה באמצעות חברת אאוטסורסינג שונה ,לכן במהלך תקופת המעבר חל שינוי בכמות הפניות
שהתקבלה במוקד.
א .נתונים על כמות הפניות שהתקבלו במוקד  *8840מתחילת הפעילות בחודש מאי  2008ועד סוף
דצמבר  ,2012בחלוקה שנתית:
פניות
כמות הפניות בנושא אזרחים
ותיקים

כמות הפניות בנושא ניצולי שואה

סה"כ פניות

28,024

17,514

45,538

2009

28,759

146,137

174,896

2010

59,943

88,489

148,432

2011

57,744

85,216

142,960

2012

45,017

24,806

69,823

שנה
2008

-

ממאי

החל

ב .בטבלה זו מוצגים נתונים על הפניות שהתקבלו במוקד  *8840בממוצע יומי וחודשי:
ממוצע פניות למוקד
שנה

ממוצע פניות חודשי

ממוצע פניות יומי

 - 2008החל ממאי 285

6,067

2009

729

14,575

2010

618

12,369

2011

596

11,913

2012

414

8,280
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ג .בטבלה זו נתונים על כמות הפונים שפנו למוקד  *8840בחלוקה לפי שנים:
כמות פונים בחלוקה שנתית
כמות פונים שנתי

שנה

 - 2008החל ממאי 27,571
2009

71,806

2010

65,352

2011

55,050

2012

31,104

ד .סקירה של פעילות המוקד בשנת :2012
להלן תובא סקירה שנתית של פעילות מוקד  *8840לפניות האזרחים הוותיקים .הנתונים מתייחסים
לכמות הפניות שנכנסו למוקד ולכמות הפונים בשנת  .2012הנתונים ייבחנו בחלוקה לפניות של
אזרחים ותיקים במגוון הנושאים ולפניות של ניצולי שואה לגבי בירור זכויות .בתקופה זו נכנסו
למוקד בסה"כ כ 69,000 -פניות .מתוכן ,כ 45,000-פניות בנושא "אזרחים ותיקים" ו 24,000 -פניות
בנושא "ניצולי שואה" .ממוצע הפניות בחישוב חודשי שהתקבלו במוקד מתחילת השנה ועד לסוף
 2012עומד על כ 5,750-פניות בחודש.
שם נושא

סכום כולל

אזרחים ותיקים 45,017
ניצולי שואה

24,806

סכום כולל

69,823
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להלן טבלה המכילה את פירוט מספר הפניות אשר התקבלו במוקד בשנת  2012על פי נושאי
פנייה:
נושא הפניה

סה"כ

ניצולי שואה

80624,

זכויות אזרח ותיק

12,314

הכנה לפרישה

4,013

ביטוח לאומי

13,863

בריאות

5912,

פרויקט -חברת החשמל

2,906

מיסים (ארנונה,בזק,חשמל ,אגרת
טלויזיה ,מים ,מס הכנסה)

3,486

רווחה

1,201

דיור

1,003

פניות ציבור

356

צרכנות

301

סיוע משפטי

314

ביטוחים (פנסיה ,חיים ,סיעודי)

425

תרבות ופנאי

281

משרד התשתיות

213

עובדים זרים

107

אלימות

56

תחבורה

98

אחר

1258

פרויקט "חיים בגיל"

174

קבוצות תמיכה וארגונים

45

חירום

12
69,823

סכום כולל
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כמות הפונים אשר פנו למוקד בשנת  2012הינה כ ,30,302 -מתוכם 14,014 ,הם ניצולי שואה:
שם נושא

סה"כ

אזרחים ותיקים 17,050
ניצולי שואה

14,054

סכום כולל

31,104

כמות הפונים בחלוקה מגדרית ,בבדיקה מדגמית אשר נערכה ובה נבדקו כ 4,000-פניות נמצא כי
 38%מסך הפונים הינם גברים ואילו  62%מסך הפונים הינן נשים.
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חוקים ותקנות
המשרד לאזרחים ותיקים מקדם חקיקה ממשלתית ,במגוון תחומים ,הבאה לשפר ולהיטיב את
חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל .במסגרת פעילות זו המשרד אמון ומוביל חקיקה רלוונטית.


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 לאזרחים
ותיקים אמון על יידוע האזרחים הוותיקים על המידע שהתקבל ,כאמור ,בידיו.



תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק) ,תשע"א.2011-



תקנות האזרחים הוותיקים ,תשנ"א  .1991המשרד לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק
האזרחים הותיקים ,התש"ן ,1989-לרבות ביחס למתן תעודת אזרח ותיק לזכאים.



תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) ,תשע"ב .2011

בשנת  2012ניתן למנות את התקנות הבאות:
א .תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)(תיקון) ,התשע"ב.2012-
להלן קישור לנוסח התקנות:
/http://vatikim.gov.il/data/regulation/Documentsתקנות%20תרבות%20תיקון.%202012
. pdf
ב .תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע) ,התשע"ג.2012-
להלן קישור לנוסח התקנות:
/http://vatikim.gov.il/data/regulation/Documentsתקנת%20פרסום%20ושליחה.%202012
. pdf
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תמיכות בשנת 2012
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 לאזרחים ותיקים.
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 לאזרחים ותיקים.
בשנת  2012תמך המשרד ב 53 -קתדראות ,להלן פירוט לפי ישובים:
שם הקתדרה
אילת
תרשיש -באר שבע
כיוונים -באר שבע
רמת הנגב
מ.א .אשכול
חולון
בת-ים
אלעד
יבנה
נתניה
כפר סבא
הוד השרון
רחובות
ראשון לציון
ערבה תיכונה
רעננה
רמת השרון
אור יהודה
רמלה
קרית אונו
הרצליה
מודיעין
נס ציונה
מגידו

היקף התמיכה
₪ 31,730
₪ 23,454
₪ 49,095
₪ 25,274
₪ 29,076
₪ 25,168
₪ 22,908
₪12,538
₪ 30,546
₪ 39,386
₪ 47,741
₪ 29,858
₪ 77,808
₪ 53,698
₪15,665
₪ 48,303
₪19,599
₪ 45,244
₪ 34,843
₪ 30,732
₪ 39,938
₪ 44,961
₪ 29,035
₪ 38,774
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חיפה  -אוני'
עממית
חיפה  -קתדרה
לעולה
מ.א .גולן
עפולה
קרית ים
קרית-אתא
טבריה
מ.א משגב

₪ 48,547
₪ 30,967
₪ 27,934
₪ 51,000
₪ 37,471
₪ 70,904
₪ 46,612
₪ 30,521

מ.א .עמק המעיינות ₪ 62,553
₪ 32,047
מ.א.מטה אשר
₪ 65,549
מ.א עמק הירדן
₪ 57,976
מ.א .מנשה
₪ 52,809
מ.א .זבולון
₪ 83,442
מ.א .גלבוע
₪ 24,672
מג'אר
₪ 17,776
חוף הכרמל
₪ 16,295
קרית טבעון
מ.א .הגליל העליון ₪ 38,203
מ.א .עמק יזרעאל ₪ 43,174
₪ 18,164
פרדס חנה
מ.א .מטה בנימין ₪ 34,467
₪ 67,233
ירושלים
₪ 27,171
מעלה אדומים
₪ 38,965
מ.א שפיר
₪ 28,145
ערד
₪19,580
ראש העין
₪ 30,578
אשדוד
₪ 30,587
קרית גת
₪ 21,260
קרני שומרון
₪
סה"כ
2,000,000.00
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תמיכה עבור תוכנית "תהיל"ה"  -תמיכה בהשלמת השכלה יסודית למבוגרים
תכנית תהיל"ה פעלה באמצעות משרד החינוך  -האגף לחינוך מבוגרים ,בכ 55 -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.
בשנת  2012תמך המשרד ב 45 -מרכזי השכלה.
להלן פירוט לפי ישובים:
השכלה היקף התמיכה

מרכזי
ברשויות
המקומיות

אשדוד
אשקלון
באר שבע
יבנה
קרית מלאכי
קרית גת
ירושלים (),
אופקים
רהט
אבו בסמה
דימונה
בני ברק
בת ים
הרצליה
חולון
כפר סבא
לב השרון
נס ציונה
נתניה
פתח תקווה
קריית אונו
ראש העין

₪ 02,,22
₪ 54,502
₪ 00,022
₪ 52,420
₪ 02,522
₪ 0,,020
₪ 522,755
₪ 05,247
₪ 22,727
₪ 72,0,7
₪ 52,007
₪ 55,700
₪ 55,000
₪ 02,075
₪ 52,525
₪ 05,0,2
₪ 54,2,5
₪ 5,,052
₪ 05,,4,
₪ 00,705
₪ 52,070
₪ 20,500
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ראשון לציון
רמלה
רמת השרון
רמת גן
רמת השיקמה
רמת עמידר
ת"א -שכונות
רעננה
עמק יזרעאל
יקנעם
עפולה
ק .אתא
ק.ים
חצור הגלילית
מעלות
טבריה
סה"כ

₪ 0,,242
₪ 52,225
₪ 50,422
₪ 54,200
₪ ,,505
₪ 57,500
₪ 74,2,7
₪ 00,504
₪ 55,25,
₪ 55,552
₪ 52,,,2
₪ 0,,7,0
₪ 52,720
₪ 55,222
₪ 02,44,
₪ 55,502
₪ 1,475,835
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תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה
להלן רשימת מוסדות ציבור שאושרה להם תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה –
 ,1985במהלך שנת  ,2012בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד:
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים
להנצחת זיכרון השואה:
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

521,118

מכון שואה ואמונה -שם עולם ,לעיון,
תעוד ומחקר

232,945

מרכז ארגונים של ניצולי שואה בישראל

221,659

ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאצים

32,847

קרן להנצחת חללי גטו טרזין (טרזיינשטט)

319,309

"משואה" יד לחברי תנועות הנוער
הציוניות בשואה ובמרי

318,533

"יד לעד" בית העדות למורשת הציונות
הדתית והשואה

333,195

ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרות
ומורדי הגטאות בישראל

95,495

אלה -מרכז לסיוע נפשי-חברתי ליוצאי
הולנד וקרוביהם

80,642

ארגון יוצאי קהילות זגלמביה בפולין

142,040

ארגון עולמי של יהודי בוקובינה

111,019

ילדות אבודה  -ילדים שורדי שואה

24,710

דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה
והגבורה

142,393

תיאטרון עדות – לספר כדי לחיות

63,489

ידידי יוסף ורבקה באו -תל אביב

74,223

איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל

93,874

עמותה להקמת המוזיאון למורשת
היהדות הדוברת הונגרית

30,192

אריאל -בית זכרון לשואה ולגבורה

73,558

סה"כ

2,911,241

* בקשת התמיכה של עמותת י"ש -ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל ממתינה להכרעה בחשב
הכללי.
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תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם
להלן רשימת מוסדות הציבור שאושרה להם תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה
–  ,1985במהלך שנת  ,2012בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד:
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם:
מרכז אירגונים של ניצולי שואה בישראל
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פרסומים :חוברות ועלוני מידע לציבור
הערה

הפרסום
1

המדריך לאזרח הוותיק  -זכויות ,הטבות ומידע עבור 2012
האזרחים הוותיקים בישראל

2

המשרד לאזרחים ותיקים :פרויקטים נבחרים 2012

2012

3

פלייר מוקד  :*8840מוקד פניות לאזרחים הוותיקים 2012
ולניצולי השואה
מיועד למגזר החרדי2012 ,

4

פלייר מוקד *8840

5

זכויות האזרח הוותיק בישראל :מדריך לזכויות האזרח 2012
הוותיק ,כל המידע החשוב בחוברת אחת

6

פלייר פרויקט "לדורות"

2012

7

"לדורות" – תיעוד והוקרה לניצולי השואה

2012

8

פלייר "והדרת"

2012
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תעודת אזרח ותיק
המשרד לאזרחים ותיקים משמש כמשרד מטה ועיקר עיסוקו הנעה וקידום תוכניות למען אזרחים
ותיקים .יחד עם זאת ,המשרד מספק באופן ישיר את שירות הנפקת תעודת אזרח ותיק לזכאים.
המשרד לאזרחים ותיקים 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@pmo.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
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