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 1בעלי תפקידים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידות

 השרה לשוויון חברתי –חה"כ גילה גמליאל 

 מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי –מר אבי כהן 

 ופרוייקטיםנהל ימלל בכיר כ"סמנ – עופר אופןמר 

 היועץ המשפטי –עו"ד סורל הרלב 

 ראש מטה ישראל דיגיטלית – כץ-לי שפיגלמן–גב' שי

 מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה –גב' אוה מדז'יבוז' 

 )קהילות, התנדבות ורשויות(, אגף אזרחים ותיקים האגף בכיר תמנהל –גב' ברכי דליצקי 

 )תכנון ומדיניות( המנהלת אגף בכיר – פישר-גב' לירון הנץ

 ראש מטה ישראל דיגיטלית )טרנספורמציה( גניתס –גב' יעל צח 

 סגן ראש מטה ישראל דיגיטלית )טכנולוגיה( –מר דרור מרגלית 

 ראש אגף בכיר )כלכלה(, מטה ישראל דיגיטלית -מר אשר דולב 

 ראש מטה ישראל דיגיטלית )השכלה ויישום( גב' מירב חורב, סגנית

 סגנית מנהלת, הרשות לקידום מעמד האישה –ת פרידמן גב' ימאט אשר

 סגנית בכירה ליועץ המשפטי –עו"ד אורית בקר 

 (2019)עזבה בשנת  מנהלת אגף א' משאבי אנוש –גב' מיטל בן נון חן 

 מנהל אגף )חירום ביטחון מידע וסייבר( –מר נתנאל לוי 

 מנהל אגף א' )מערכות מידע( –מלכה אברהם מר 

 ראש אגף )פיתוח חברתי במגזר מיעוטים(  - מר רועי אסף

 מנהל אגף א' )מדיניות כלכלית במגזר המיעוטים( –מר אמיר וייס 

 מנהל אגף א' )פיתוח כלכלי במגזר מיעוטים( –מי להיאני אמר ס

 ממונה )ייעוץ משפטי(, מטה ישראל דיגיטלית –עו"ד אושרת מור ברק 

 מנהל יחידת רכש, נכסים ולוגיסטיקה –מר יגאל פחימה 

 מנהלת תחום בכירה )צעירים ומעורבות חברתית( –גב' אלישבע סבתו 

 מנהלת תחום בכירה )תקציב ותוכניות עבודה( – גב' קרינה קליגר

 תחום )דוברות והסברה( תמנהל –גב' נאווה פיטוסי

 

 

 

 

 

                                            
 ; צוינו מנהלי תחום שנכון לנקודת זמן זו היוו את התפקיד הבכיר ביותר ביחידה.31.12.2018נכון ליום  1
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 תיאור תחומי האחריות של המשרד
 

 שטחי העברתבנושא ( "36"החלטת ממשלה מס'  –)להלן   26.05.2015מיום  36החלטת ממשלה מס' 

מציינת את הוספת תחומי  ותיקים לאזרחים ולשרה ותיקים לאזרחים למשרד וסמכויות פעולה

 מיזםו המיעוטים של כלכלי לפיתוח הרשות, האישה מעמד לקידום הרשות: למשרד הבאים פעילותה

 לאזרחים המשרד שםשונה  04.08.2015 מיום 335על פי החלטת ממשלה מס' . "טליתדיגי ישראל"

 . "חברתי לשוויון המשרד"ל ותיקים

 

המשרד . בישראל חברתי שוויון לקדם למטרה לו ששם בממשלה מטה גוף הוא חברתי לשוויון המשרד

 לפיתוח הרשות, האישה מעמד לקידום הרשות: הבאות מהיחידות כאמור מורכבלשוויון חברתי 

, לשעבר ותיקים לאזרחים והמשרד , רשות הצעירים"דיגיטלית ישראל" מיזם, המיעוטים של כלכלי

 .36' מס ממשלה להחלטת בהתאם אלה וכל

 

 

 להלן פירוט תפקידי המשרד על פי יחידות: 

 

 אזרחים ותיקים

בישראל בתחומי בריאות המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים 

זכויות אזרחים ותיקים, טיפול בניצולי השואה, חינוך מבוגרים,  בירורסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, ו

 תרבות הפנאי, תעסוקה והשבת רכוש יהודי.

, כאשר עם 10%-אזרחים ותיקים ששיעורם באוכלוסייה עומד כיום על כ 900,000 -בישראל ישנם כ

 מכך הנובעות המשמעויותים צפוי לגדול שיעורם בקרב כלל האוכלוסייה. גידול צפוי בתוחלת החי

 ופעיל יותר בריא, יותר חי כיום הוותיק האזרח. ופנאי ספורט, תעסוקה על בדגש, ודרמטיות רבות

 הן רבות עוד לתרום ויכולים ומרצם כוחם בשיא פרישה לגיל מגיעים רבים ותיקים אזרחים. יותר

 מציאות זו מחייבת היערכות אסטרטגית של מדינת ישראל.. בישראל ולכלכלה לחברה והן לעצמם

, הפנאי ,התרבות בתחומי המתמקדים", פעילה זקנה" לעידוד פרויקטיםלאור זאת, המשרד מפעיל 

 החל – החברתיים החיים במכלול הוותיק האזרח שילוב ,קרי. והתעסוקה הבריאות, הספורט

 לפעילות מסגרות בניית ועד, וידע ניסיון רב איכותי אנושי כמשאב העסקתם בהמשך מתמיכה

  .חייהם את יעשירו שבהן ספורטיבית ואף לימודית, תרבותית

ברוח זו, פועל המשרד בין היתר לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים בישראל, להנגשה של 

לית, לשילוב של שירותים שונים לאזרחים ותיקים, לחיזוק הקשר הרב דורי בחברה הישרא

האוכלוסייה הוותיקה בשוק העבודה ובחברה בישראל וכן מקיים פעילויות תרבות, השכלה ופנאי 

   לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

 

 בתחום אזרחים ותיקים:  להלן ייעוד המשרד ותפקידיו כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה

  .באזרחים הוותיקיםנושא הטיפול ממשלה בללשמש גוף מטה  •
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 חייהם איכות, אזרחים הוותיקיםה מעמד שיפור בנושא והמלצות מדיניות בגיבוש לסייע •

 . האזרחים הוותיקים למען המתנדבים ומערך והנפשית הפיזית

אזרחים ותיקים גוף תיאום, אינטגרציה, חשיבה ומעקב בנושאים הקשורים ל להוות •

 ולמעמדם. 

וקידום פרויקטים בתחום פעילותו של  אזרחים ותיקיםפיתוח וייעול השירותים הקיימים ל •

 המשרד.

תיאום בין משרדי הממשלה וגופים נוספים הפועלים בתחומי פעילותו של המשרד תוך איגום  •

 צועיים וכספיים במקרים המתאימים. קמשאבים מ

וזכויותיהם וקידום עבודת מטה  אזרחים ותיקיםבקרה ומעקב אחר יישום חקיקה הנוגעת ל •

 לייזום תיקוני חקיקה במידת הצורך.

לרבות בדיקת השירותים  –התמקדות בטיפול בששת התחומים הבאים: בריאות וסיעוד  •

, מיפוי בעיות והצעת תוכניות לשיפור השירות ולקידום רפואה לאזרחים ותיקיםהניתנים 

, בתרבות אזרחים ותיקיםלרבות טיפול בנושאים סוציאליים, בתעסוקת  –מונעת; רווחה 

לרבות  –מול המגזר השלישי; שיכון  אזרחים הוותיקיםהפנאי ובקידום פעולות לרווחת ה

ובכלל זה  – ; סיוע לאוכלוסיות מיוחדותאזרחים ותיקיםדיים לוקידום פתרונות דיור ייע

צרכים מיוחדים, ניצולי שואה, המגזר הערבי מעוטי יכולת, נכים ובעלי  אזרחים ותיקים

אשר ירכז מידע  אזרחים ותיקיםבכלל זה הקמת מרכז מידע ל –ועולים חדשים; פניות ציבור 

למידע ולשירותים; מערך  םויקל על נגישות אזרחים ותיקיםבדבר השירותים הניתנים ל

 . אזרחים ותיקיםמתנדבים למען 

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

 ואיראן.

 קתדראות בפעילות תמיכהו( ה"תהיל תכנית) למבוגרים יסודית השכלה בהשלמת תמיכה •

 .עממיות ואוניברסיטאות

 

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים 

( מיום 13)ערב/ 1204הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מס' 

, אוכלוסיית המיעוטים, ומטרותיה העיקריות הן להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של 15.02.2007

ושילוב אוכלוסיות המיעוטים  המיעוטים הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך יישובי עידוד

 בחברה ובכלכלה הישראלית.

המיעוטים, פועל המשרד להביא בהדרגה לשיפור באמצעות הרשות לקידום ופיתוח כלכלי של מגזר 

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 

לקידום ופיתוח של אוכלוסיית  חומשתכניות קידם  המשרד במסגרת זו,פערים חברתיים וכלכליים. 

לעיין בקישור להחלטת  ניתןהחברה והכלכלה. התשתיות, המיעוטים בישראל בתחומי החינוך, הדיור, 
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שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים  30.12.15מיום  922הממשלה מס' 

 :2016-2020בשנים 

http://www.shivyon.gov.il/Communication/DoverMessages/Pages/Pituach_kalk

ali_miutim.aspx 

 

 הרשות לקידום מעמד האישה

השוויון בין המינים , במטרה לקדם את 1998הרשות לקידום מעמד האישה הוקמה על פי חוק בשנת 

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.

 

ות שנקבעו לה מכוח חוקים שונים כך: חוק הרשות לרשות לקידום מעמד האישה סמכויות ומטל

; חוק הרשויות 1951-; חוק שיווי זכויות האישה, תשי"א1998 -לקידום מעמד האישה, תשנ"ח

-; פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, תשל"ב2000-המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, תש"ס

 (.2005-ן מ)תיקו 1959-; חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט1972

 

מדיניות  ולקדם לעודד ,, לתאםמטרותיה העיקריות של הרשות לקידום מעמד האישה הן לגבש

לביעור ההפליה נגד נשים ובכלל זה למניעת  ,ופעילות לקידום מעמד האישה לשוויון בין המינים

לויות לייעץ, לעקוב ולבקר אחר פעי גופים ציבוריים שונים;במשרדי הממשלה וב אלימות נגד נשים

משרדי הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה 

דעת מגדריות על הצעות -של הרשות; לקדם הצעות לחקיקה בתחומי פעולתה של הרשות; להגיש חוות

חוק ועל חקיקת משנה; לרכז מידע ונתונים, וליזום מחקרים בתחומי פעולתה של הרשות; לקדם 

רות פעולה ושירותים בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול ליישומה של האמנה לביעור כל צורות מסג

; להכין דיווחים תקופתיים שהמדינה מחויבת לפרסם בהתאם לאמנות 1979ההפליה נגד נשים, משנת 

פי הנדרש מתוקף קשרים בינלאומיים וכן לקיים קשרים בינלאומיים בתחומי -בינלאומיות ועל

 לעקוב אחר יישום חובת הייצוג ההולם בגופים ציבוריים לעיצוב מדיניות לאומית בתחום. פעילותה;

 

 מוקדי הפעילות:

באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, מקדם המשרד את השוויון בין המינים בישראל. ברוח זו, 

החלטות,  לקידום הייצוג ההולם של נשים בשירות הציבורי ובמוקדי קבלת ,בין היתר ,פועל המשרד

מיגור האלימות  ת חשיבותהסברלהטמעת ההיבט המגדרי ככלי לעיצוב מדיניות במנהל הציבורי, ל

 באפליה על בסיס מגדרי. מאבק לוהמגדרית על שלל היבטיה 

 

 ישראל דיגיטלית

"ישראל דיגיטלית" הוא מיזם ממשלתי למימוש ההזדמנות הטמונה בטכנולוגיות מידע ותקשורת 

שילוב של  .שנות, צמיחת המשק ושיפור איכות החיים של כלל תושבי המדינהלטובת קידמה, חד

http://www.shivyon.gov.il/data/DoverMessages/Pages/Pituach_kalkali_miutim.aspx
http://www.shivyon.gov.il/data/DoverMessages/Pages/Pituach_kalkali_miutim.aspx
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תשתיות טכנולוגיות מתקדמות וסדרת החלטות ממשלה יצרו הזדמנות לרתום את הפוטנציאל הטמון 

  ,פערים חברתיים באמצעים דיגיטלייםשל הם ומצמצאת  , המאפשרבטכנולוגיה כמנוע צמיחה

הפיכתם על ידי פור השירותים לאזרח בתחומים כמו חינוך, בריאות, רווחה ועוד, יש באמצעות

 .21-לזמינים, נגישים, ומותאמים לאתגרי המאה ה

 

המיזם הוקם ". דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם היא לשוויון המשרד עבודת של היסוד מאבני אחת

שקבעה שיש להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות  15.12.2013מיום  1046מתוקף החלטת ממשלה מס' 

כמנוף לשיפור השירותים לאזרח והפחתת הבירוקרטיה, צמצום פערים חברתיים, קידום צמיחה 

ם כלכלית וחסכון בעלויות. תפקיד מטה ישראל דיגיטלית הוא ליזום, להזניק ולעודד שימוש באמצעי

 כלכליות תוך שיתוף פעולה בין מגזרי ובין לאומי. -דיגיטליים, להשגת מטרות חברתיות

 

מטה המיזם פועל במשרד לשוויון חברתי, ומפעיל פרויקטים שונים בשיתוף עם משרדי ממשלה שונים, 

לטובת גיבוש ויישום תכנית דיגיטלית לאומית ורב שנתית על מנת לחולל טרנספורמציה דיגיטלית 

זר הציבורי ולמצב את ישראל כמובילה עולמית בתחום. במסגרת זו חותרים ליצירת תשתית במג

שתורכב מצוותי יישום משותפים לישראל דיגיטלית ולמשרדי הממשלה השונים, לטובת איתור 

אתגרים בתהליכי עבודה פנים משרדיים וחוצי משרדים, יצירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים והסרת 

רטיים. צוותי היישום יפתחו אסטרטגיה דיגיטלית למשרד, לצד קידום פיילוטים חסמים ביורוק

המטה מקדם חדשנות בתחומים כגון חינוך דיגיטלי, כמו כן, המאפשרים גמישות והתנסות בשטח. 

בריאות דיגיטלית, רווחה דיגיטלית, מסחר מקוון בעסקים קטנים ובינוניים ועוד מגוון נושאי ליבה. 

מטה ביצירת תשתיות טכנולוגיות ובפיתוח הון אנושי שיאפשר להתאים את עבודת הבנוסף, עוסק 

 . 21-הממשלה לאתגרי המאה ה

 

 רשות הצעירים

 השקעה כי הבנה תוך, בישראל הצעירים אוכלוסיית את לקדם למטרה לו שם חברתי לשוויון המשרד

מיום  2880רשות הצעירים הוקמה בהחלטת ממשלה מספר  .אסטרטגי יעד היא הבאים בדורות

ל בנושא ּותשמש גוף מטה שיהיה אמון על תיאום ותכל הצעירים רשותקבעה כי ר שא 23.7.2017

הפעילות הממשלתית בקשר עם אוכלוסיית הצעירים בישראל ועל הובלת מהלכים מעשיים בתחום. 

של , בעצמה או באמצעות משרדים אחרים, הרשות תפעל לגיבוש מדיניות לתכנון ולהוצאה לפועל

 . תכניות שונות לקידום אוכלוסיית הצעירים ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בה

 פיתוח, לקידום לאומיות אסטרטגיות תכניות גיבוש עיקר תפקידי הרשות על פי החלטת הממשלה:

 אוכלוסיית בתחום הממשלתית הפעילות לּוותכל תיאום. 2 ;בישראל הצעירים אוכלוסיית והעצמת

 תוך הצעירים לאוכלוסיית הרלוונטיים בתחומים מגזרי-בין ושיח שיתוף קידום. 3; בישראל הצעירים

 הצעירים אוכלוסיית בקרב קבוצות זיהוי. 4; ההחלטות קבלת בתהליכי הצעירים של שיתופם הגברת

 להוות. 5; עבורן מענים והתאמת הנגשת למען ופעילות לצרכיהן מספק ממשלתי מענה מקבלות שאינן

 אוכלוסיית על השפעה בעלות ממשלתיות החלטות קבלת תהליכי במסגרת והיוועצות ידע מקור

 עמדה והצגת צעירים על השפעה להם שיש חקיקה הליכי התקדמות אחר ומעקב קידום. 6; הצעירים
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 והשוואתיים לאומיים מחקרים קידום. 7 ;הצורך במידת ההליכים במסגרת רלוונטיים לגורמים

 בינלאומיים וגופים מדינות עם פעולה שיתוף תוך הצעירים לאוכלוסיית הקשורים בנושאים

 איסוף. 9; עבורם מידע והנגשת זכויותיהם מיצוי לגבי הצעירים בקרב מודעות העלאת. 8; רלוונטיים

 פעילותומימוש  קידום. 10; הצעירים אוכלוסיית על המשפיעים רלוונטיים בתחומים נתונים וניתוח

ה של אוכלוסיית עצמאות קידום, גווניה על הצעירים לאוכלוסיית כלים הקניית לצורך ממשלתית

. 11; הקהילה למען ואזרחית חברתית ומעורבות שייכות עידוד לצד החיים תחומי במגוון הצעירים

 .בישראל הצעירים אוכלוסיית בתחום לאומיתה מצבה תמונת את לממשלה הצגה - לשנה אחת

 בדגש ,החברתית השליחות של החנית בחוד הניצבות, צעירות קהילות לחיזוק פועלהמשרד  זו ברוח

 לחיזוקפועל  המשרד, במקביל. , זאת בין היתר בהקמת מרכזי צעירים ברשויות המקומיותפריפריה על

  .פרויקטים מגוון באמצעות הצעירים אוכלוסיית לבין הוותיקים אוכלוסיית בין דורי-הבין הקשר

 
  



 
 המשרד לשוויון חברתי 

 

11 

 

 דרכי התקשרות ופנייה למשרד
 

 כתובת למכתבים:

 9546303מיקוד  ,ירושלים ,3עם ועולמו רחוב , המשרד לשוויון חברתי

 

  האזרחים הוותיקיםציבור * לפניות 8840מוקד 

 12228840 או *8840 :טלפון

 02-5605034 :פקס

  infovatikim@mse.gov.il :מייל

 5112401בני ברק מיקוד  2512: ת.ד. למכתביםכתובת 

 20:00-ל 8:00ה בין השעות -: ימים א'שעות פעילות המוקד

 www.mse.gov.il* באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: 8840ניתן לבצע פנייה מקוונת למוקד 

 

 רשות הצעירים

 072-390-9534 : טלפון

  tzeirim@mse.gov.il-Pniyot:דוא"ל

  9546303, ירושלים, 6עם ועולמו  :כתובת

 9546303ירושלים, מיקוד ,3המשרד לשוויון חברתי, רחוב עם ועולמו כתובת למשלוח דואר: 

 

 הרשות לקידום מעמד האישה

 02-6547077 :טלפון

 women@mse.gov.il-pniyot: דוא"ל

  95463033, ירושלים, 6עם ועולמו  :כתובת

 9546303ירושלים, מיקוד  ,3המשרד לשוויון חברתי, רחוב עם ועולמו כתובת למשלוח דואר: 

 

 מטה ישראל דיגיטלית

 072-2532002טלפון: 

  DIB@mse.gov.il: דוא"ל

 5148004, בני ברק, 30מגדל צ'מפיון, שדרות ששת הימים  :כתובת

 9546303ירושלים, מיקוד  ,3המשרד לשוויון חברתי, רחוב עם ועולמו  כתובת למשלוח דואר:

 

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים

 072-3909518טלפון: 

mailto:infovatikim@mse.gov.il
mailto:%E2%80%8BPniyot-tzeirim@mse.gov.il
mailto:pniyot-women@mse.gov.il
mailto:DIB@mse.gov.il
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 aimand@mse.gov.il: דוא"ל

  95463033, ירושלים, 6עם ועולמו  :כתובת

 9546303ירושלים, מיקוד  ,3המשרד לשוויון חברתי, רחוב עם ועולמו כתובת למשלוח דואר: 

 

 

 :דף הפייסבוק של המשרד

https://www.facebook.com/seniorsisrael 

 

 

 : על העמדת מידע לציבורממונה הפנייה אל 

 יעלה גרין לשם

 02-6547027 :טלפון

 02-6547034 :פקס

  Meida.Hofesh@mse.gov.ilדוא"ל: 

  

mailto:aimand@mse.gov.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8%20GOV.IL%20-%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/seniorsisrael
mailto:Meida.Hofesh@mse.gov.il
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 יחידות מטעם המשרד המעניקות שירות לאזרח
 

 * 8840א. מוקד 

 לפניות ציבור אזרחים ותיקים, כל דרכי ההתקשרות מפורטים לעיל. מוקד 

 

 ב. מתן תעודת אזרח ותיק

 מספק באופן ישיר את שירות הנפקת תעודת אזרח ותיק לזכאים. לשוויון חברתי המשרד 

. התעודה נשלחת 1989 –מפיק תעודות אזרח ותיק בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, תש"ן המשרד 

הוא תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום  אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה. "אזרח ותיק"

התעודה המופקת  .2004-מעותו בחוק גיל פרישה, תשס"דבמרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמש

ניתנת לשימוש הן בישראל לצורך קבלת זכויות אזרח הוותיק והן בחו"ל. התעודה הינה בינלאומית 

 עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.ו

 . שוויון חברתילפנות למשרד להתקבלה התעודה, יש במידה ולא 

 , ללא תשלום: פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיקלהלן 

 * 8840: טלפון

 02-6547049 : פקס

   infovatikim@mse.gov.il: דוא"ל

 16:00-ל 08:00ימים א' עד ה' בין השעות : שעות פעילות המוקד

ות באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: קלמוקד ההנפ פנייה מקוונתניתן לבצע 

www.mse.gov.il. 

 

 " שלישי בשלייקס פלוס" -ג. מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים 

לשוויון  המשרד ביוזמת שהוקם ותיקים לאזרחים צרכנות מועדון הוא" שלישי בשלייקס פלוס"

שלישי " מועדון .)שנבחרה בהליכי מכרז( "דולצ'ה ויטה וואי אוף לייף" חברת י"ע ומנוהל חברתי

 חברות עם פעולה שיתוף באמצעות, בישראל הוותיקים האזרחים כלל לטובת פועל" בשלייקס פלוס

 קניות :הבאים בתחומים ושירותים הטבות, פעילויות של רחב מגוון להציע מנת על, מסחריים וגופים

 הבית עד שירותים, תקשורת, לימודים, ל"ובחו בארץ ונופש טיולים, ספורט, הפנאי תרבות, וצרכנות

 בימי שלישי. ₪  10-במסגרת זו נהנים האזרחים הוותיקים, בין היתר, מסרט ב .ועוד

את  לקבל מנת על אך ,שונות מהטבות להנות זכאי( 67 מגיל גברים, 62 מגיל נשים) ותיק אזרח כל

  . 3* שלוחה מס' 8840בטלפון  או www.shlaykes.co.il יש להירשם למועדון באתר  הטבותה

 

mailto:infovatikim@mse.gov.il


 
 המשרד לשוויון חברתי 

 

14 

 

 2018 סקירת עיקרי פעילות המשרד בשנת
 
הממשלתיות ניתן למצוא באתר תכניות העבודה  2018את תכנית העבודה של המשרד לשנת  -

המשרד לשוויון חברתי בכתובת < ארכיון תכניות עבודה, וכן באתר   plans.gov.ilבכתובת 

www.mse.gov.il  > תכניות עבודה –המשרד לשוויון חברתי <פרסומים . 

 

 :המשרד, על פי חלוקה ליחידות המשרדשל  2018להלן עיקרי הפעילויות בשנת 

 

 :אזרחים וותיקים

פרסום קול קורא לביצוע מגוון תכניות לבחירת הרשות  –קול קורא לרשויות המקומיות  •

בתחומים שונים לקידום זקנה פעילה בקרב אזרחים ותיקים ברשות המקומית ולביסוס 

רשויות  76התקשרו  2018בשנת  ברשות. לענייני אזרחים ותיקים מעמד יועץ ראש העיר

 . התוכניות השונותשל  המשרד לביצוע םעמקומיות 

מינוי הנדרש בהתאם לחוק האזרחים  –יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות  •

ם לצד קורס מיהמשרד יזם הכשרות, התקיימו כנסים ופורובנוסף, . 1989-, תש"ןהותיקים

ייעודי בשיתוף ג'וינט ישראל, המקנה ליועץ כלים לביסוס תפקידו ולמינוף עבודתו ברשות 

מגוון נושאים: זקנה בארץ ובעולם, תפקיד היועץ, תכנית עבודה ומחוצה לה. הקורס עסק ב

וניהול פרוייקטים, ניהול משאבים ושיווק, שותפויות, עבודה עם מתנדבים, פנאי ובדידות. 

 יועצים נוספים סיימו הכשרתם.  20-, וכיועצים מפגשי פורום 3נערכו  2018בשנת 

 התעסוקה: תחום •

תעסוקת ציבור האזרחים  ועדה לקדם אתתוכנית שנ – "דרוש ניסיוןתכנית " •

אתר ( 1במספר מישורים: )ולהוות פלטפורמה מעצימה לאזרחים ותיקים הוותיקים 

פורטל אינטרנטי נוח ופשוט המהווה מרכז השמה  – אינטרנט "דרוש ניסיון"

( המהווה מרכז לסיוע וליווי של 3196( מוקד טלפוני )*2וירטואלי לאזרחים ותיקים; )

ותיקים בתהליך חיפוש העבודה ובין היתר בהרשמה, יצירת קורות חיים, האזרחים ה

( סדנאות הכנה לשוק 3חיפוש משרות, בדיקת ההתאמה למשרות ספציפיות; )

ך ס( גיוס מעסיקים לטובת המיזם. 4העבודה וריענון כישורי מחשב על פי הצורך; )

דשים התווספו, מעסיקים ח 1,154-השמות חדשו, כ 490התבצעו  ,2018בשנת הכל, 

ראשון למנהלי משאבי  קורסמשרות חדשות התווספו. בנוסף, נפתח  1,902-וכן כ

אנוש בשיתוף המרכז הבינתחומי העוסק בהעסקת מבוגרים ושילובם בעולם 

 העבודה. 

, וזרוע העבודה במשרד אשל, ג'וינט תבת-פרויקט בשיתוף גו'ינט –אמצע הדרך  •

בעלי מטרה תעסוקתית של חזרה  45-75ני בלהרווחה. פיילוט שמטרתו ליתן מענה 

 ,2018בשנת סך הכל, לעולם העבודה, למשרה איכותית המניבה הכנסה איכותית. 

http://www.mse.gov.il/
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השמות  50-כובוצעו פעילות בשלושה מרכזים )מודיעין, תל אביב וכפר סבא(, נעשתה 

 +.60בקרב בני 

אשל ועיריות -פרויקט בשיתוף משרד הרווחה, הג'וינט – +60מרכזי תעסוקה לגילאי  •

+ אשר 60ם בני ימתן מענה לאזרחים ותיק אהירלוונטיות. מטרת הפרויקט 

מעוניינים להמשיך ולעבוד, או לחזור לעבוד לאחר יציאה לפנסיה. מחפשי העבודה 

בשנת סך הכל,  השתתפות בסדנאות ובקורסים. אשר כולל מקבלים ליווי פרטני

, מעברים בעמק ומעברים בגליל )אשדוד, רחובות מרכזים חדשים 4 נפתחו ,2018

 השמות.  180-המערבי(, ובוצעו כ

בשיתוף נציבות שירות המדינה. תוצר של  –פיילוט אזרח ותיק בשירות המדינה  •

שעניינה קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות  834החלטת ממשלה מס' 

 ים ותיקיםאזרח 60-ככיום, משולבים שילוב מבוגרים בתעסוקה.  –האוכלוסייה" 

שעות בחודש,  120מוגבל לעד  משרדי הממשלה כאשר היקף ההעסקה 10-בכ

אזרחים ותיקים  33-כ, אויישו בעבודה 2018סך הכל, בשנת שנים.  3ולתקופה של עד 

 . נוספים

)"ועדת אקשטיין"(  2030הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת פעילות מול  •

ר מונתה על ידי שר העבודה, הרווחה המשרד פעל מול ועדת אקשטיין אש –

והשירותים החברתיים, כך שהדו"ח המסכם של הוועדה כלל את יעדי התעסוקה 

; קביעת 25-66לאזרחים ותיקים שהציב המשרד: שיעור התעסוקה יתייחס לגילאי 

כך שהמדינה תאפשר תעסוקה לאזרחים ותיקים  67-74יעדי שיעור תעסוקה לגילאי 

יקר על ידי הסרת תמריצים שליליים; תמיכה ביישום העלאת המעוניינים בכך, בע

 גיל הפרישה. 

 תחום היערכות לתקופת החיים החדשה: •

מיועדות אשל, ו-הסדנאות מתקיימות בשיתוף ג'וינט –סדנאות הכנה לפרישה  •

לספק ידע וכלים חיוניים לקבלת  אהי הסדנאות מטרת .לאזרחים לפני גיל פרישה

כוללות בין היתר: תכנון כלכלי, מקורות הכנסה הסדנאות ההחלטות לפני הפרישה. 

קצבאות ביטוח לאומי וחיסכון פנסיוני, הצבת גבולות לתמיכה  –בגיל הפרישה 

כלכלית לילדים בוגרים, זכויות אזרח ותיק וצרכנות נבונה, הכנת צוואות, תעסוקה 

ותת הסדנאות מועברות על ידי עמוהתנדבות, התמודדות עם השינוי וכיו"ב. 

סך  שעות. 3מפגשים בני  4משתתפים, במהלך  25"פעמונים" בקבוצות קטנות של עד 

 אזרחים ותיקים.  1,366סדנאות ובהן השתתפו  74התקיימו  ,2018בשנת הכל, 

מרכז עירוני הנותן שירות לאזרחים ותיקים  –)מרכזי "טיפות זהב"( + 60מרכזי אפ  •

העבודה ויציאתם לתקופת החיים החדשה  םפרישה מעולהלפני, במהלך ולאחר 

מתן הכוונה בכל הקשור וליווי  אמטרתם של המרכזים הי אשל.-בשיתוף ג'וינט

הקניית  . כל זאת, לצדמיצוי זכויותו (,אישית ומשפחתית) לפרישה, היערכות כלכלית

אוריינות דיגיטלית והנגשה של מכלול השירותים הניתנים ברשות המקומית 
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היתה  2018שנת ה, התנדבות, פנאי, למידה, אורח חיים בריא ועוד. ובכללם: תעסוק

 1,500-מרכזים, וניתן מענה לכ 7הוקמו  ובמסגרת שנתו הראשונה של הפיילוט

 אזרחים ותיקים.

קידום זקנה  –המיזם הלאומי לקידום זקנה פעילה באמצעות אוריינות דיגיטלית  •

ים באמצעות הפעלת קורסים פעילה ושיפור התפקוד היומיומי של אזרחים ותיק

שמטרתם הקניית אוריינות דיגיטלית בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד 

אשל. במסגרת התוכנית פעלו עשרות קורסים בתחומים שונים כגון: הכרת -וג'וינט

ציוד קצה של מחשב, שימוש בפלטפורומות חברתיות, פתיחת דוא"ל, גלישה בטוחה, 

ניתן מענה  ,2018בשנת סך הכל, אפליקציות וכיוצ"ב. בטיחות ואבטחת מידע, הורדת 

קורסים  28ערים על פי הפילוח הבא: עצמאיים:  12-אזרחים ותיקים ב 4,850-לכ

משתתפים; מרותקי בית:  35קורסים עבור  5משתתפים; מוסדיים:  400עבור 

 משתתפים. 50מפגשים פרטניים עם 

 תחום מיצוי והנגשת זכויות: •

הנגשת הזכויות הבריאותיות המגיעות מביטוח לאומי ומקופת  –יחידות סגולה  •

. יחידה המנוהלת בבית החולים על ידי עובדת והחולים לאזרח הותיק ולבני משפחת

ומתנדבים )רובם אזרחים ותיקים בעצמם(, המגיעים עד למיטות  סוציאלית

ויות המאושפזים בבתי החולים ובמרפאות החוץ על מנת להנגיש ולסייע במיצוי זכ

 הוקמו ,2018בשנת סך הכל,  (.8840אקטיבי, שנעשה בהמשך אל מול מוקד המשרד )*

פניות שהתקבלו מיחידות הסגולה  11,143-למעלה מטופלו מרכזים נוספים,  4

ם שפנייתם הגיעה למוקד מיחידות יהיקף מימוש הזכויות של אזרחים ותיקולמוקד, 

 לכל הפחות.  ₪ 9,674,733-הסגולה נאמד בכ

( מתן מידע מקיף 1שני תפקידים עיקריים: ) מוקד טלפוני בעל – *8840וקד מ •

( מתן סיוע במימוש הזכות. 2לאזרחים ותיקים אודות זכויותיהם בכתובת אחת. )

המוקד מהווה גוף ידע מקצועי בכל הקשור לזכויות אזרחים ותיקים, וכתובת לפתרון 

אזרחים ותיקים, פעל  136,000-המוקד שירת מעל ל ,2018בשנת  בנושא זה.בעיות 

אנשי מקצוע ומתנדבים, תוך  על ידי להנגשת המידע בקרב עשרות אלפי אזרחים

כמו נקיטת יוזמות להנגשת הזכויות במגזר הערבי, החרדי ובקהילת יוצאי אתיופיה. 

כן, טופלו פניות בנושאי זכויות ניצולי שואה, ביטוח לאומי, מיסוי, בריאות, סיעוד 

במימוש המוקד סייע באופן אקטיבי ם, רווחה, דיור וצרכנות. בסך הכל, ועובדים זרי

 לכל הפחות.  ₪ 29,000,000אזרחים ותיקים בהיקף של זכויותהם של 

 תחום קשרי קהילה והתנדבות: •

תכנית בקרב חניכי תנועת הנוער המשלבת פעילות בין דורית עם  –ותיקים בתנועה  •

לימודי מחשב ודיגיטציה, פעילויות פנאי : כגון אזרחים ותיקים במגוון תחומים

 13-פעילות בהתקיימה  ,2018בשנת סך הכל, ותרבות ותיעוד סיפורי חיי הותיקים. 

סניפים. כמו כן, נעשה עבודה משמעותית בתוך הדרג  300-ועות נוער, בלמעלה מתנ
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הבכיר בתנועות הנוער על מנת להטמיע את תחום האזרחים הוותיקים בתודעה 

 התנועתית. 

תכנית בין דורית שמטרתה העמקת הקשר בין  –סטודנטים למען אזרחים ותיקים  •

צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים 

סטודנטים  700-מגויסים כבחברה ולחזק את הקשר הבין דורי. במסגרת התכנית 

תיאטרון קהילתי, לביצוע תוכניות שונות עם אזרחים ותיקים בתמורה למלגה: 

כאן "אמנות, אוריינות דיגיטלית, העשרה, מוזיקה, מקהלה בין דורית, בירור זכויות ו

)מגורים בבית אזרח ותיק בודד בתמורה להשתתפות סמלית בהוצאות  "גרים

 485-כפעלו  ,2018בשנת סך הכל, רתית משותפת(. המגורים וביצוע פעילות חב

זוגות מלגאים ואזרחים ותיקים  156 כולל, רשויות מקומיות 101-מלגאים בכ

 . בתכנית "כאן גרים"

מתן מענה לבדידותם של האזרחים הוותיקים בביתם. במסגרת  –והדרת פני זקן  •

בני השירות בביתם של בנות ושירותם הלאומי והאזרחי, משרתות ומשרתים 

אזרחים ותיקים, שירות הכולל הגעה לביתם במועדים קבועים פעם או פעמיים 

התכנית מתבצעת בקרב בשבוע על פי הצורך, לצד פעילות במרכזים קהילתיים. 

הערבי  ובקרב המגזר, (בקרב האוכלוסייה החרדית )"והדרת חרדים"הציבור הרחב, 

-ישובים ונתנה מענה לכ 80-התכנית פעלה בכ ,2018בשנת סך הכל, )"אהלינא"(. 

מתנדבי השירות האזרחי לאומי.  645 אזרחים ותיקים בביתם באמצעות 5,200

בנוסף, במסגרת פרויקט הממומן על ידי המשרד, מרכז הידע לחקר הזדקנות 

הראה ר שא "והדרת"ערך מחקר בקרב תכנית  ,באוניברסיטה העברית האוכלוסייה

כי מדד שביעות הרצון בקרב אזרחים ותיקים המקבלים שירות במסגרת התכנית 

 . 95%עומד על 

מסגרות לימוד והעשרה לאזרחים ותיקים תוך חיזוק הקשר הבין  –כיתות ותיקים  •

דורי שבין תלמידי בתי ספר לבין האזרחים הוותיקים. במסגרת התכנית, משולבים 

שמיועדת רק להם. לצד  הדיים ברחבי הארץ בכיתאזרחים ותיקים בבתי ספר על יסו

זה, האזרחים הותיקים שותפים לחיי היום יום של בית הספר, לפעילויות השונות, 

סך הכל, מתנדבים בתחומים שונים והופכים לחלק בלתי נפרד מקהילת בית הספר. 

 בתי 80-תלמידים ב 2,500-כלקחו בה חלק רשויות,  62-התכנית פעלה ב ,2018בשנת 

 כיתות נוספות במגזר הערבי.  10ספר, לצד 

 תחום הדיור: •

לאזרחים  הדיור בתחום הצפויים האתגרים עם ההתמודדות דרכי בחינת לצורך •

צפי לעלייה במשקי בית  ;גידול במספר האזרחים הוותיקיםהותיקים הנובעים מ

 והמגבלה ;בהם חי אדם אחד אשר ידרשו תמיכה חברתית, כלכלית וסיעודית

 החודשים במהלך המשרד ערך - ציבורי רית להוצאה הממשלתית על דיוהתקציב

בנושא דיור לאזרחים ותיקים.  מחקר, באמצעות ד"ר רינת בן נון, 18 אפריל -מרץ
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 אזרחים 500על סקירת חומרים אקדמאיים וסקר טלפוני בקרב  התבסס המחקר

בדיור ובסביבת אתגרים השנה ומעלה. המחקר בדק מהם הצרכים ו 70בני  ותיקים

המגורים של האזרחים ותיקים, מה הם המענים הקיימים היום בחייהם ואילו 

, נבדקו עמדות כלפי דיור מוגן בנוסף .מענים נוספים היו משפרים את חייהם

 ,באמצעות חברת דלויט ,נערך ע"י המשרד במקבילו לאזרחים ותיקים עצמאיים

 .ותיקים אזרחים לדיור הקשור לבכו ובעולם בארץ קייםה ידעה לסקירת מרק'בנצ

משרדי -צוות בין הוקם 7.12.2017 מיום 3237החלטת ממשלה מספר  במסגרת •

 רחבה נציגות כלל הצוות. הדיור במטהלקידום פתרונות דיור מוגן לאזרחים ותיקים 

 לשוויון המשרד נציג זה ובכלל, בנושא הקשורים השונים הממשלה ימשרד של

את  הגישוהמלצות בתחום הדיור המוגן לאזרחים ותיקים,  גיבשהצוות  .חברתי

לפעול בשני  היו ההמלצות עיקריאשר קיבל את המלצותיו. המלצותיו לקבינט הדיור 

 כיווני פעולה:

מופעל על ידי גורמים אשר הגדלת שוק הדיור המוגן הפרטי מתן תמריצים ל .1

 . נוספות ברמותסוציו אקונומי  מרקעותיקים  אזרחיםפרטיים והתאמתו ל

האזרחים הוותיקים התאמת מלאי הדירות המתוכננות והקיימות עבור  .2

"הזדקנות במקום" שעל פיו  ם, בהלימה לעיקרוןלהישאר בבית יםשמעוניינ

  .פועלים בעולם

שיווק ומכרזים נהל התכנון, יבין היתר התיחסו ההמלצות לתחומי התכנון אל מול מ

וחקיקה. על ות מקרקעי ישראל ומטה הדיור משרד הבינוי והשיכון, רש אל מול

 םודיקטובת לצוות חשיבה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים  המשרד הוטל להקים

ותיקים אזרחים הגדלת היצע הדיור לל נוספיםלים ורעיונות לפתרונות דיור מוד

  . יםיעצמא

המלצות בעקבות  הצוות הוקם - אפשרויות דיור לאזרחים ותיקים –צוות חשיבה הקמת  •

אפשרויות מגורים חדשות לאזרחים ותיקים , במטרה לגבש צוות דיור מוגן של מטה הדיור

עצמאיים בקהילה )שאינן דיור מוגן(, שהינן בנות קיימא ובעלות היתכנות כלכלית 

 .הצוות כונס והחל את פעולתו אל מול גורמים ממשלתיים ואזרחיים רלוונטייםורגולטורית. 

 תחום המחקר: •

שיתוף  –פעילות עם מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה באוניברסיטה העברית  •

פעולה שמטרתו לספק תשתית מחקרית נרחבת באשר לתהליך הזדקנות האוכלוסיה 

בישראל, על היבטיו החברתיים, בריאותיים והכלכליים, ובראשם ביצוע מחקר 

SHARE לת בין היתר: )א( מייסודו של האיחוד האירופאי. פעילות הכול לישרא

עדכון שוטף של המאגר הביבליוגרפי בתחום הזקנה וההזדקנות בישראל, כולל 

אפשרויות חיפוש ומפתחות למחברים וכתבי עת; )ב( ימי עיון המיועדים לאנשי 

מקצוע ואקדמיה העוסקים בתחום,  ולאזרחים הותיקים בהתאם למטרות יום עיון. 

מיצוי זכויות, תקופת החיים החדשה, אוריינות  התקיימו ימי עיון בנושאבמסגרת זו, 
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דיגיטלית ועוד; )ג( הדרכה לשימוש במאגרי הנתונים בקרב מגוון רחב של קהלים 

הדרכות בין היתר בפני סטודנטים  30-בכל שנה מתקיימות כבמסגרת זו, רלוונטיים. 

ה. לתארים מתקדמים, ונציגי הממשלה, רשויות, עמותות ואנשי מקצוע בתחום הזקנ

בנוסף, מתקיימות סדנאות מתודולוגיות לשימוש בנתונים הפתוחות לכלל קהילת 

 החוקרים בתחום. 

ך טווח ופרויקט מחקר בינלאומי אר –)מדינות האיחוד האירופי(  SHAREמחקר  •

בתחום בריאות, הזדקנות ופרישה באירופה, המבקש למפות מגוון נתונים הנוגעים 

על מנת לתפוס את האופי הדינמי של השינויים לזקנה ולהזדקנות, על פני זמן, 

המתרחשים בתקופה זו. מבוצע סקר רב תחומי האוסף נתוני מיקרו אורכיים על 

+ במדינות 50אקונומי ומצב חברתי ורגשי בקרב מבוגרים בני -בריאות, מעמד סוציו

בשיתוף עם מרכז הידע לחקר הזדקנות  המשרד לוקח חלק במחקר זהאירופה. 

עליהם  םה באוניברסיטה העברית. את המחקר והמחקרים המושתתיהאוכלוסיי

ניתן למצוא באתר האינטרנט של מרכז הידע להזדקנות האוכלוסייה ובאתר פרויקט 

SHARE . 

 תחום פנאי וצרכנות: •

ים מועדון המקדם הטבות והנחות לאזרח – "שלישי בשלייקס +"מועדון הצרכנות  •

מימוש הכוח הכלכלי הקיים בקבוצת גיל  ותיקים תוך מימוש כוחם הצרכני. הבאת

זו לצד הוזלה במוצרים ובשירותים אותם צורכים האזרחים הוותיקים, תוך שיפור 

ויש להירשם  המועדון פתוח לכלל האזרחים הותיקים ללא תשלום .רווחתם האישית

 48,793-נרשמו למועדון כ ,2018בשנת סך הכל, . כחברי מועדון לצורך קבלת ההטבות

הטבות וכמות ההזמנות באתר עמדה על  400-ם ותיקים שנהנו מלמעלה מאזרחי

 הזמנות.  29,879

במסגרת מועדון הצרכנות שלישי בשלייקס +  –שלישי בשלייקס + בבתי הקולנוע  •

 10-נהנים האזרחים הוותיקים מידי יום שלישי מכניסה לבתי קולנוע ברחבי הארץ ב

 קולנוע כרטיסי 1,114,533 נרכשו במסגרת פעילות זו ,2018בשנת סך הכל, בלבד.  ₪

 . על ידי אזרחים ותיקים

בשיתוף רשות הטבע והגנים במסגרתה מתקיימים מידי שבוע  פעילות –שלישי בטבע  •

סיורים מודרכים מסובסדים לאזרחים ותיקים. המשתתפים נהנים מסיור מודרך על 

באתרים הבאים: גן לאומי  מוקייהת ים. הסיורהטבע והגנים ידי מורה דרך של רשות

כוכב הירדן, גן לאומי ציפורי, גן לאומי תחת טבריה, שמורת טבע עין אפק, מוזיאון 

 ,2018בשנת סך הכל, השומרוני הטוב, גן לאומי בית גוברין וגן לאומי תל באר שבע. 

 אזרחים ותיקים.  13,000-סיורים לכ 290התקימו 

עי תרבות ברשויות המקומיות ובמסגרתו מיזם של מופ -מיזם אמנים ותיקים  •

סך הכל, . ומעלה( לפני קהל האזרחים הוותיקים 50מופיעים אמנים ותיקים )בני 

 .אמנים 120השתתפו בהם  רשויות 234-מופעים ב 314 התקיימו ,2018בשנת 
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 שיתוף פעולה עם משרד החינוך ויד ושם: •

לשוויון חברתי מבקש לתעד המשרד  -איסוף עדויות מצולמות של ניצולי שואה  •

. לצורך כך מעביר המשרד סך סיפורים של אזרחיות ואזרחים ותיקים ניצולי שואה

צוות עובדי יד ושם מגיע  ליד ושם אשר להם מומחיות בנושא. ₪ 1,000,000-של כ

לבתי הניצולים, מצלם עדויות ואוסף עשרות אלפי פריטים כגון תצלומים, מסמכים, 

מנים וחפצים אישיים מתקופת השואה, כדי להעבירם למשמרת מכתבים אישיים, יו

 .ביד ושם

המשרד מאפשר  –סיורים ביד ושם במסגרת מועדון הצרכנות "שלישי בשלייקס +"  •

ביד ושם בעלות מוזלת בטווח  ים מודרכיםרלאזרחים ותיקים לקחת חלק במגוון סיו

 ש"ח למשתתף. 10-20של 

 תמיכות: •

אושרה  2018במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זכרון השואה. בשנת  תומךהמשרד  •

 .₪ 1,777,433מוסדות ציבור בהיקף כולל של  18-תמיכה ל

ויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם. צבמוסדות ציבור הפועלים להשגת פיתומך המשרד  •

 . ₪ 2,390,937אושרה תמיכה לארגון אחד בהיקף כולל של  2018בשנת 

 קתדראות ואוניברסיטאות עממיותויות מקומיות המפעילות המשרד תומך ברש •

רשויות מקומיות בהיקף כולל  25 -אושרה תמיכה ל 2018לאזרחים ותיקים. בשנת 

   . ₪ 2,000,000של 

המפעילות תכנית להשלמת השכלה יסודית המשרד תומך ברשויות מקומיות  •

רשויות  14-כה לתמי עקרונית אושרה 2018למבוגרים )"תכנית תהיל"ה"(. בשנת 

 . ₪ 718,134מקומיות בהיקף כולל של  

 

 :רשות הצעירים

הרשות פועלת לגבש תכנית לאומית  23.7.2017מיום  2880בהתאם להחלטת ממשלה מס'  •
 .לקידום אוכלוסיית הצעירים בישראל ולמימוש הפוטנציאל הגלום בה

 השמעת קול הצעירים: •

מקצועיים ועסק בעולמות התוכן השונים שיתוף ציבור שכלל מאות צעירים וגורמים  •

בוצע  –ם הנוגעים לצעירים בישראל, כחלק מתהליך גיבוש תכנית לאומית לצעירי

 .בהתאם לתכנית העבודה

 – השמעת קול הצעירים בתחומי חיים שוניםאת שיאפשרו סקרים וקבוצות מיקוד  •

  .לא הופיע כקטגוריה עצמאית בתכנית העבודה

 ירים:מעורבות חברתית של צע •
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 ןבמסגרת, מרכזי צעירים ברחבי הארץ 100-תכניות מעורבות חברתית בלמעלה מ •

בין היתר  . הפעילות כוללתפעילים אלפי צעירים במאות קבוצות מנהיגות ומשימה

קבוצות צעירים עם וללא , התנדבות עם ילדים, נוער וקשישים, תיעוד תרבות

מוגבלות ועוד. במסגרת תכנית זו ניתן גם תקציב הצטיידות שסייע בהקמת כשישים 

בוצע  –מרכזי צעירים ברחבי הארץ, ובכלל זה ברשויות בחברה הערבית והחרדית 

 .בהתאם לתכנית העבודה

 –בתחום המעורבות הכשרה לרכזי מעורבות חברתית וליווי לצוותי מרכזי צעירים  •

 .בוצע בהתאם לתכנית העבודה

מיזם משותף במסגרתו  - קרן שח"ף המבצע עם עם משרד הבינוי והשיכוןשותפות  •

יובילו עשרות קהילות קיימות ומתהוות מיזמים חברתיים מגוונים במקומות 

בוצע, עיכוב קל בזמני הביצוע ביחס לתכנית  –חברתית -מגוריהם, בפריפריה הגיאו

 העבודה.

אזרחי ישראל  צעיריםמאה מגורים ל, תעסוקה, לימודים –"מ תכנית תלהפעלת  •

 .בוצע בהתאם לתכנית העבודה –בקיבוצים  אתיופי ממוצא

הפועלים להקמת מרכזי יזמות שת"פ עם ות"ת מל"ג בתכנית הקמפוס החדש  •

 .לא הופיע בתכנית העבודה –וחדשנות בקמפוסים 

בוחרים לעסוק בפעילות  מאות סטודנטים וסטודנטיות –תמיכה בכפרי סטודנטים  •

חברתית עם ילדים ובני נוער,  –חברתית במהלך הלימודים הכוללת פעילות חינוכית 

עידוד קשר בין דורי ופיתוח מנהיגות. התמיכה ניתנת על ידי משרד החינוך בשותפות 

עם המשרד לשוויון חברתי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבינוי והשיכון, 

 ,2018בשנת סך הכל, נהל חברה ונוער במשרד החינוך. ימיכה של מבאמצעות מבחני ת

 סטודנטים במסגרת כפרי הסטודנטים הנתמכים. 1,142פעלו 

המשרד קידם תמיכה בקידום  10.7.2016מיום  1652בהתאם להחלטת ממשלה מס'  •

 מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה בקרית ארבע וביישוב היהודי בחברון

וכן  2019 - 2018ש"ח לשנים  1,461,000ד בסכום כולל של ע כך שאושרה תמיכה

המשרד קידם תמיכה בקידום  11.12.2016מיום  2156בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

כך מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה בשדרות וביישובי עוטף עזה 

 .2019 – 2018לשנים  ש"ח 1,796,500בסכום כולל של עד שאושרה תמיכה 

 

 :הרשות לקידום מעמד האישה

 –ישראלית הת המיניות בחברה ועדה לגיבוש תכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדוהו •

לגיבוש תכנית  , יזמה הרשות ועדה7.12.2017( מיום 7)אשה/ 3229לאור החלטת הממשלה מס' 

בשנת  , שבמסגרת עבודתהלאומית למאבק בתופעות ההטרדות המיניות בחברה הישראלית

במטרה לבחון את  ,18-64גברים ונשים בגילאי  1,430אינטרנטי בהיקף של סקר  ערכה 2018

ת המיניות בישראל ומידת התרחשותן במקומות העבודה. מהסקר עלה כי ותופעת ההטרד
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למוטרדת נזק מתמשך  יםפורה להטרדות מיניות בישראל וכן מייצרפמקומות העבודה הם כר 

הוועדה למדה את הנושא והאתגרים במקום העבודה.  םית שלההימצאות השגרתהטמון ב

שמיעת עמדות לפי המשווה ו הבינלאומיהמצריכים מענה בתחום במישור האקדמי, במישור 

ועדה הזמינה את ארגוני החברה האזרחית להגיש ניירות עמדה וההציבור בנושא. כחלק מכך, 

ושולחנות עגולים בהשתתפות  ראיונות עם מומחים בתחום ,ותצא, קיימה מפגשי התייעשבנו

 האשר העבודה עלי המלצותטיוטת גובשו לכדי  אלו. מעסיקים במשק ונציגים מהמגזר הפרטי

 . 2019צפויה להסתיים במהלך שנת 

תכנית מקיפה שמטרתה לקדם שוויון מגדרי, להטמיע  –קול קורא לרשויות המקומיות  •

אוכלוסיית הנשים בתחומי הרשות המקומית, כמו גם לסייע  חשיבה מגדרית ולהעצים את

התוכניות המוצעות פרושות על  בידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות.

קשת רחבה של נושאים לצורך קידום שוויון מגדרי במגוון תחומים: נשים בעבודה 

יונית, ביעור ובתעסוקה, העצמה כלכלית, קידום נשים לעמדות מפתח, הורות שוו

מגדר ובריאות מגדרית, העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים  ,סטריאוטיפים מגדריים

שולחנות  4ונערכו  רשויות מקומיות 98נחתמו הסכמים עם  ,2018בשנת סך הכל,  כללי.באופן 

 .עגולים במטרה להדריך כייצד ליישם את הקול הקורא ברשויות המקומיות

שמטרתו לעודד נשים אשר כלל מערכוני רשת ותשדירי רדיו, קמפיין  – "!תתמודדי"קמפיין  •

להתמודד בבחירות המוניציפליות לראשות הרשויות המקומיות, ולחברות במועצות 

במספר  40%, חלה עלייה של לרשויות המקומיות המוניציפליות. במערכת הבחירות האחרונה

במספר הנשים שהתמודדו  20%ל לראשות הרשויות המקומיות ועלייה ש שהתמודדוהנשים 

נשים במועצות הערים  100תוצאות הבחירות הביאו לגידול של  (.2013)לעומת למועצות

 והמועצות המקומיות. 

מטרת הניתוח היא חשיפת דפוסים של אי שוויון  –ניתוח תקציב המדינה בראייה מגדרית  •

בוססת על הבנת בחלוקת משאבים ומדיניות, שיפור שירותים תוך הקצאת משאבים המ

הצרכים והאילוצים של נשים וגברים, והגברת השקיפות בתהליכי התקצוב מול האזרחים. 

דית לעשרה משרדי ממשלה מובילים בתחום במטרה לפתח וענבנתה תכנית ייבמסגרת זו, 

 נושאים חדשים ולהעמיק את השינויים הנדרשים. 

הרשות לקידום מעמד האישה בשיתוף משרד הרווחה יצרה מערך  –מאבק באלימות נגד נשים  •

פעילות הסברה והעלאת מודעות לנושא המתאמים לפלחי אוכלוסיות שונות. הרשות יצאה 

נושא את המסר כי יש לשים אשר בקמפיין בפריסה ארצית בתחנות רדיו ארציות ואזוריות 

 יוע. סוף לאלימות במשפחה, לדווח על מקרי אלימות ולפנות לס

 קויימו מספר כנסים ומפגשים בנושאי מגדר. 2018במהלך שנת  •

הדו"ח כולל סקירה על סוגיית הדרת הנשים בישראל וראיה גלובלית על  –דו"ח הדרת נשים  •

משרדי מצד הדו"ח כלל שיקוף של מענה  .נושארחבה ומעמיקה במנת לקבל תמונה מלאה 

 מסקנות והמלצות.  שהופץ בנושא, וכן וןהממשלה לשאלון ייעודי מקו
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במסגרת החלטת ממשלה  –וברשויות המקומיות  הטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה •

הוטל על הרשות לקידום מעמד האישה להכין מדריך להטמעת  14.12.2014מיום  2331מס' 

בה מגדרית במשרדי הממשלה תוך התייחסות לגיבוש מדיניות, תכנון תכניות עבודה יחש

החלה הרשות בעבודת רענון, עדכון ועיבוד  2018ל התקציב. במהלך שנת ובחינה מגדרית ש

מהלך שנת ל יםמתוכננו ופירסומ המדריך . השלמת2015מחדש של המדריך, אשר נכתב בשנת 

2019. 

לבקשת משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים  –דו"ח מאבק בהטרדה מינית שהוגש לאו"ם  •

אלה "מה השינויים התרבותיים הנדרשים כדי הוגש לאו"ם דו"ח שחיברה הרשות העוסק בש

להשליך את ההטרדה המינית לפח הזבל של ההיסטוריה". הדו"ח עסק, בין היתר, בנורמות 

תרבותיות המאפשרות הטרדה מינית, הצורך בשבירת מעגלי השתיקה סביב מקרי הטרדה 

 סניות. מינית והגברת הדיווח, הגברת מודעות אודות שכיחות התופעה ותוצאותיה ההר

שולבו בו שבוע האופנה בתל אביב שנערך בחסות הרשות,  – 2018יום האישה הבינלאומי  •

נשים בכל הגילאים, בכל המידות והצבעים, שימש כפלטפורמה להובלת השינוי של 'מודל 

הרשות הופיעה במליאת הכנס וייצגה את  מנהלת: CSW62היופי החדש'; השתתפות בכנס 

ישראל באירוע שהתקיים לציון יום האישה הבינ"ל באו"ם בסימן נשים כפריות; פרויקט 

תקשורתי בשיתוף פעולה עם גל"צ וגלגל"צ, "נשים שלא ידעתם עליהן", שמטרתו הפגשת 

 המאזינים והמאזינות עם נשים שונות מהחברה הישראלית שלא זכו להכרה מרובה.

החל פרויקט  2006בשנת  –ן סדנאות הגנה עצמית לנשים ולנערות בסיכו –"סדנאות אביב"  •

של משטרת ישראל והרשות לקידום מעמד האישה בתחום סדנאות הגנה עצמית  ףמשות

פות דרכים ושיטות להגנה עצמית תוך התייחסות תתשמלנשים בסיכון. בסדנאות רוכשות ה

הרשות  2018ת נתופעת האלימות כלפי נשים. במהלך שלהבטים פסיכולוגיים ומשפטיים של 

 .2019גיבשה מסמך לשיתוף פעולה רחב עם המשטרה לקראת הפעלת התכנית בשנת 

בפעם השלישית העניקה הרשות אות הוקרה  –טקס אות הוקרה של השרה לשוויון חברתי  •

 נשים.נגד מטעם השרה לגופים/אישים על פעילות יוצאת דופן בתחום המאבק באלימות 

השקת טופס חדש לשם הגשת פניות ותלונות  –טופס מקוון להגשת פניות ותלונות הציבור  •

ציבור דרך אתר האינטרנט של הרשות. מטרתו להוות כתובת לקבלת פניות של אזרחים ו/או 

הגשת תלונות מטעם אזרחים בנושאים עליהם אמונה הרשות: קידום מעמד האישה, שוויון 

 הפליה כלפי נשים ומניעת אלימות נגד נשים. בין המינים, ביעור ה

 

בדו"ח פעילות הרשות  2018ניתן למצוא פירוט נוסף על פעילות הרשות לקידום מעמד האישה בשנת 

 חופש המידע. <www.mse.gov.ilשפורסם בכתובת:  2018לשנת 

 

 :מטה ישראל דיגיטלית

http://www.mse.gov.il/
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יצירת פלטפורמה יעילה ומהירה לרכש שירותים בתחומי  – "שירותי דיגיטל"ז רמכקידום  •

השונים )עיצוב שירות, כתיבת תוכן, שינויי עומק של תהליכים, דאטה וניהול מוצר( הדיגיטל 

נהל י, בשיתוף ממפרילאנסרים וחברות המתמחות בתחומים אלו עבור משרדי הממשלה

יוקמו מאגרי ספקים בהתאם להתמחויות  במסגרת המכרז. הרכש הממשלתי וממשל זמין

השונות שיתחרו בניהם על מתן שירותים למשרדי הממשלה בתחום התמחותם. בכך, המכרז 

ניהן ילמשרדים בביצוע טרנספורמציה דיגיטלית והגשמת מטרות המיזם הלאומי, ב יסייע

וותים עבדו צ 2018. במהלך שנת תושבי המדינה רעבומתקדמים יצירת מוצרים ושירותים 

משותפים של מנהל הרכש ומטה ישראל דיגיטלית על אפיון המכרז ובמסגרת זו פורסמה 

חברות ופרילנסרים. המענים נותחו ושימשו בסיס  120-השיבו כ (, להRFIבקשה לקבלת מידע )

 .2019לכתיבת המכרז שפורסם בתחילת שנת 

באמצעות אתר ר מיזם בשיתוף משרד המשפטים להנגשת זכויות לציבו – "כל זכות" •

נועד לרכז מידע מקיף אודות זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לאזרחים, המיזם  .אינטרנט

לפרט אודות הדרכים למימושן ולהנגיש אותן בשפה פשוטה וברורה, בדגש על אוכלוסיות 

בשנת סך הכל,  המיזם מופעל על ידי ארגון כל זכות )חל"צ(. זכויותן. את ותהמתקשות למצ

ועמדה על  2017שנת ביחס ל 21%-כמות המשתמשים הייחודיים באתר עלתה ב ,2018

. ערכים תורגמו לערבית 1388וערכים בעברית  387נוספו לאתר כמו כן, משתמשים.  5,643,076

בכמות  480%הביא לגידול של אשר שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה התהדק  בנוסף,

גזר הציבורי מעובדי ה 3,596-כהדרכות ל 149בוצעו והפניות מאתרי הממשלה לאתר כל זכות 

 על השימוש באתר "כל זכות".

הוקם  10.10.2014מיום  2097בהתאם להחלטת ממשלה מס'  –מיפוי השירותים הממשלתיים  •

. השירותים שהממשלה מספקת לציבור תפרויקט ליצירת מאגר מידע חוצה משרדים אודו

ת, אוכלוסיות היעד, ערוצי השירות, מידת : תיאור השירוהמאגר כולל נתונים כגון

בשנת סך הכל,  הדיגיטליות של השירות, מורכבות השירות ודרישות שונות לקבלת השירות.

של נתונים אלו תיקופם החל משרדי הממשלה,  וכן  37-התבצע איסוף של הנתונים ב ,2018

 שירותים )ע"י אנשי המקצוע במשרדים(. 2000-עבור כ

קידום טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות מקומיות בישראל למען שיפור  –הערים החכמות  •

איכות השירותים המוענקים לתושביהן, קידום הכלכלה ברשות המקומית וייעול תהליכי 

העבודה בה, חיזוק הפריפריה הגאוגרפית והחברתית. במסגרת פרויקט זה מופעלות מספר 

 תוכניות:

קידום ממשל חכם וידידותי, צמצום פערים  – לשלטון המקומי מובילים דיגיטליים •

ברמה המקומית חה כלכלית באמצעות הכשרה של סוכני שינוי יחברתיים והאצת צמ

התקיים  2018בשנת חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי.  יובילואשר וברמה הארצית 

 נבחרות מרשויות מקומיות, 15משתתפים:  40-השתתפו כמחזור ב' של התכנית בו 

 של משרדי ממשלה ונציגי המגזר השלישי. נציגים 
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קידום הדיגיטציה ברשויות המקומיות  –מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי  •

באמצעות הכשרת מובילי שינוי המקדמים חדשנות דיגיטלית, משפרים תהליכי 

 את תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית מקדמיםועבודה באמצעות טכנולוגיה 

 בשיתוף משרד הפנים, באמצעות מפעם עמק יזרעאל.התכנית מתקיימת  .בישראל

נבחרות מרשויות  20 השתתפו של התכנית בו מחזור ב'התקיים  2018בשנת 

 . נציגים 42 ך הכל, סמקומיות

פיתוח ושיתוף ידע לקידום דיגיטציה ברשויות מיזם המיועד ל – 265המיזם הלאומי  •

. המיזם עם עמק יזרעאל, המתבצע בשיתוף פעולה עם משרד הפנים ומפהמקומיות

פרויקטים הפתוחים לקהל  122-, מרכז כ"265"אתר  – מפעיל אתר אינטרנט ייעודי

בצע , מקיים עמוד פייסבוק פעיל לחברי הקהילה וכן מהרחב ולרשויות המקומיות

 425היו חברתים בקהילת הפייסבוק  2018מפגשים דו חודשיים של הקהילה. בשנת 

 ת מקומיות.רשויו 145חברים המייצגים 

  – תמיכות וסיוע תקציבי •

קול קורא להגשת בקשות תמיכה בהקמה, שדרוג ותחזוקה של פורסם  ▪

שמטרתו , 2018-2020אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות 

עידוד הטמעה של אמצעים דיגיטליים ברשויות המקומיות, ייעול תהליכי 

 2017לתושבים. בסוף שנת עבודה ברשויות המקומיות ושיפור השירות 

רשויות מקומיות עבור פלטפורמות  231-כאושרו בקשות תמיכה ל

התקיים  ,2018במהלך שנת סך הכל, דיגיטליות לשיפור השירות לתושבים. 

קשר עם הרשויות שאושרו לצורך קידום ומימוש הפרויקטים הדיגטליים 

 בקשות לתשלום של רשויות מקומיות. 45-וטופלו כ

בתכנון, הקמה,  2019-2021הגשת בקשות תמיכה לשנים לקורא  קולפורסם  ▪

שדרוג, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות 

, שמטרתו לעודד רשויות מקומיות ליישם מיזמים דיגיטליים המקומיות

ור איכות השירותים המוענקים לתושביהן ולעסקים פמתקדמים למען שי

תהליך שיתוף  2018הקול הקורא בוצע בשנת  הפועלים בהן. כחלק מגיבוש

הנדרשים לו צרכים ומיזמים דיגיטליים ערחב היקף במסגרתו הו יציבור

בקשות תמיכה והמטרה היא  221-הוגשו כ 2018בשנת לרשויות המקומיות. 

 המיזמים ייושמו בפועל.  2021כי עד סוף 

תמיכה  המשרד קידם  10.7.2016מיום  1652בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ▪

בקידום שירותים דיגיטאליים וייעול השירותים באמצעות כלים 

כך  למען הקהילה בקרית ארבע וביישוב היהודי בחברון דיגיטאליים

 .2019 – 2018ש"ח לשנים  3,000,000ד בסכום כולל של ע שאושרה תמיכה

המשרד קידם  11.12.2016מיום  2156בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,כןכמו 

עול השירותים באמצעות כלים ישירותים דיגיטאליים וידום תמיכה בקי
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בסכום כולל כך שאושרה תמיכה בשדרות וביישובי עוטף עזה  דיגיטאליים

 .2019 – 2018לשנים  ש"ח 2,227,012של עד 

 פלטפורמות: מספרברשויות המקומיות באמצעות  –עידוד חדשנות  •

עידוד יזמים וסטארטפים לפתח פתרונות מותאמים לשלטון  –תמיכה בחברות הזנק  •

באמצעות הענק תמיכות לסטרטאפים המפתחים מוצרים ופתרונות מסוג  המקומי

אפ שונות קיבלו תמיכה -תשע בקשות של חברות סטארט ,2018בשנת סך הכל,  .זה

 מהתכנית.

ת פיילוטים הקמת מסלול להכנס –עידוד פיילוטים טכנולוגיים ברשויות המקומיות  •

דיגיטליים לרשויות המקומיות שמטרתו עידוד תכניות הרצה של טכנולוגיות 

 התכנית בשיתוף הרשות לחדשנות. חדשניות בתחום המוניציפלי ברשויות מקומיות. 

מיזם בשיתוף משרד הכלכלה, משרד הפנים, אוניברסיטת תל  – CityZoomקהילת  •

קהילת חדשנות אורבנית ב דוברמ אביב, מרכז פרס לשלום וחדשנות ועתידים.

המספקת פלטפורה להפצת ידע, פיתוח עסקי ושיתופי פעולה בין גורמי ממשל, גופים 

הושקה הקהילה,  2018במהלך שנת מוניציפליים בישראל ובעולם, חברות ועוד. 

 חברים. 1,000ל מעלוהגיעה לקיימה מספר אירועים 

  –ערים במיקוד מאמץ ממשלתי  •

לייצר קפיצת מדרגה קודמה תכנית שתסייע  2018שנת במהלך  –באר שבע  ▪

לקידום  2025החלטת ממשלה עבור באר שבע כ"עיר חכמה" זאת בהתאם ל

 .באר שבע כעיר דיגיטלית

ה לפיה חיפה לקודם מימוש החלטת הממש 2018במהלך שנת  – חיפה  ▪

עיר חכמה ומוגנת סייבר כחלק לתהפוך לעיר הראשונה בישראל שתהיה 

 מפיתוח הצפון. 

כיום ישנם שלושה פרויקטים שמטרתם לסייע לשלושה אזורי  -תעשייה דיגיטליים   אזורי •

"ר )צפת, חצור הגלילית וראש פינה(, מעלה אדומים צחתעשייה להתנהל דיגיטלית, וביניהם: 

במשרד לשוויון חברתי  בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית 2018וברקן. פרויקט זה החל בשנת 

ומשרד הכלכלה, אך טרם יצא מכרז לפועל )הערכה של עד שנתיים לסיום המכרז(. אזורי 

מרכז בקרה וטכנולוגיות והתעשייה המשתתפים בפרויקטים יכללו גדר וירטואלית, 

דיגיטליות שונות בהתאם לצרכיהם המשתנים: תאורה חכמה, אינטרנט מהיר, בקרת כניסה 

(, מצלמות, מערכת לזיהוי תמונה, מערכת לזיהוי וידיאו, מערכת התראות LPRדיגיטלית )

"ר צחוכדומה. כיום, הסטטוס של שלושת הפרויקטים הינו לקראת יציאה למכרז, כאשר 

 "ח כל אחד. מלש 2-"ח ומעלה אדומים וברקן מתוקצבים במלש 4-מתוקצב ב

ות התעסוקה הישראלי ועמותת שיר בשיתוףפרויקט  –רות התעסוקה יאוריינות דיגיטלית בש •

ה באמצעות קתפוח, שמטרתו קידום אוריינות דיגיטלית בקרב לקוחות שירות התעסו

בשוק  ההכשרות וקורסים טכנולוגיים ודיגיטליים שיובילו את הלקוחות לקפיצת מדרג
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: פיתוח Progressמסלולי לימוד: )א( קורס בסיסי  2פועלים  הפרויקט במסגרתהתעסוקה. 

: Advance&Proיות הנדרשות מעובדים בעידן הדיגיטלי; )ב( קורס מתקדמים המיומנו

 119התקיימו  ,2018בשנת סך הכל, . ICT-הכשרות מתקדמות לעובדים מקצועיים בתחומי ה

 יישובים. 40-משתתפים מ 1,706קורסים בהם השתתפו 

בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מרכזי חדשנות דיגיטליים  5הקמת  –מרכזי חדשנות  •

מוקד קהילתי להצפת אתגרי ישראל בשיתוף החברה למתנ"סים. מטרת המרכזים להוות 

 . המרכזים הוקמו בירושלים, מעלה אדומים וקריית ים. הקהילה, ומתן מענה להם

קורסים מקוונים בתחומי  IL – 4פיתוח קורסים של אוריינות דיגיטלית על פלטפורמת קמפוס  •

 ,Word) הכוללים מיומנויות לעולם התעסוקה ,האוריינות הדיגיטלית לאוכלוסיות יעד

Excel, Power Point),  בעולם הדיגיטלי לאזרחים וותיקים.וקורסי התמצאות 

הרשות  מיזם חורה דיגיטלית בשיתוף –קידום אוריינות דיגיטלית במועצה המקומית חורה  •

מועצה מקומית חורה, מט"ח  , משרד החקלאות,לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד

ועמותת תפוח, שמטרתו לייצר קפיצת מדרגה טכנולוגית ליישובים בפריפריה באמצעות 

הטמעה נכונה ושימוש יעיל בכלים דיגיטליים ובטכנולוגיות מתקדמות בשלושה מישורים: 

 ,מוקדי הפעילות 10פעלו  ,2018שנת בסך הכל,  חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי וקהילה.

 אירועי קהילה והתנדבות.  4-שעות הדרכה ו 2,919מוטבים,  3,465

יצירת תשתית למימוש רצף טיפול ומידע בכל נקודת מפגש עם  –פרויקט תיק לקוח ברווחה  •

תוך הקפדה על פרטיות, במטרה להיטיב את המענה הניתן ללקוח ולקדם מדיניות הלקוח, 

בסיס אנליטי לכל ת קבלת החלטות בכל הדרגים ולהוות יכוללהטיב את מבוססת מידע, 

 הסתיים איפיון מקצועי וטכנולוגי של מאגר נתוני יסוד.  2018בשנת טרנספורמציות הרווחה. 

תכניות הכשרה היוצרות רשת של מובילי שינוי  – מרכזיהשלטון ל תכניות מובילים דיגיטליים •

המבקשים לחולל השפעה בתחומים שבאחריותם באמצעות , מצטיינים במגזר הציבורי

משתתפים. במקביל מתקיימות פעילויות  25השתתפו בתכנית  2018בשנת חדשנות דיגיטלית. 

 200-תכנית זו ושל תכנית "מובילים דיגיטלים לשלטון המקומי" המונה כשל  רשת הבוגריםל

 . מובילים

פלטפורמה לאומית מאובטחת למחקר  הקמת –פרויקט "תמנע" )בהובלת משרד הבריאות(  •

המערכת מאפשרת מחקר  במידע רפואי, תוך שמירה קפדנית על הפרטיות ועל אבטחת המידע.

-DEמערכת ייעודית להתממה )ו בנתוני בריאות ממגוון ארגונים, כלי מחקר מתקדמים

IDENTIFICATION) ,ע, בי פלטפורמת תמנגמחקרים על  20-התנהלו כ ,2018בשנת . סך  הכל

 ובמקביל שוכללו יכולתיה הטכנולוגיות. 

הקמת מערכת לניהול, הפצה, עדכון וקבלת  –)בהובלת משרד המשפטים(  E-LAWפרויקט  •

האיפיון העסקי  התקדם ,2018שנת במהלך . ערות לתזכירי חוק בממשלה ובכנסתה

 והטכנולוגי של המערכת. 
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ת מערכת להנגשת כלל הטבות הקמ –אחד לכלכלה" )בהובלת משרד הכלכלה(  רפרויקט "שע •

הסתיים הפיתוח  2018בשנת משרד הכלכלה לעסקים בישראל, בממשק חיפוש נוח וידידותי. 

  .של שלב א' והמערכת נמצאת לקראת עלייה לאוויר

התכנית הלאומית "בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה" נועדה  -פרויקט "בריאות דיגיטלית"   •

תחום הבריאות הדיגיטלית, כך שמדינת ישראל תהיה לטפל בחסמים המקשים על התפתחות 

מהמדינות המובילות בעולם את השינוי בעולם הרפואה. בריאות דיגיטלית צפויה לשנות את 

האופן שבו ניתן טיפול רפואי, ומביאה להתפתחות מגמות מרכזיות בעולם הרפואה: רפואה 

כיום, ישראל  טופל במרכז.מונעת ויוזמת, רפואה מותאמת אישית, רפואה מרחוק וגישת המ

נמצאת בעמדת פתיחה מצוינת להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הבריאות 

הדיגיטלית, משתי סיבות עיקריות: ראשית, ישראל בעלת מערכת בריאות מתקדמת בעלת 

-Startאפ )-היקף ועומק מידע רפואי ממוחשב. שנית, ייחודה של ישראל כאומת הסטארט

up Nationאפים בתחום זה(, הון אנושי -סטארט 540-( המתאפיינת בסביבה יזמית )כ

( שמערכת הבריאות בישראל תהיה 1איכותי ומחקר אקדמי מוביל. מטרותיה של התכנית: )

( שתעשיית הבריאות 2מהמובילות בעולם בהתבסס על פתרונות בריאות דיגיטלית; )

( קידום המחקר 3חדשנות עולמי; )הדיגיטלית בישראל תהיה מנוע צמיחה לאומי ומוקד 

הקליני והאקדמי בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית. התכנית עוסקת בסיוע לשיתופי 

פעולה בין ארגוני בריאות בישראל לבין יזמים, חברות וחוקרים, ובהקמת תשתיות מחקר 

בתקציב של  25.3.18מתאריך  3709התכנית אושרה בהחלטת ממשלה מס'  במידע בריאותי.

 "ישראל דיגיטלית"מלש"ח לחמש שנים. השותפים לתכנית הם מטה המיזם הלאומי  898

במשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאות, משרד רה"מ, אגף התקציבים במשרד האוצר, רשות 

 החדשנות, מל"ג/ות"ת ומשרד הכלכלה והתעשייה.

 

 

 :הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים

פעילות הממשלה ב עוסקת 922החלטה  - 30.12.15מיום  922יישום החלטת ממשלה מס'  •

ההחלטה גובשה בזמנו על ידי  .2016-2020לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

על מנת ליצור קפיצת  ,יחד עם אגף התקציבים ,הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי

של החברה הערבית ושל החברה בישראל בכלל. בהתאם מדרגה במצבה הכלכלי והחברתי 

להחלטת הממשלה, המשרד לשוויון חברתי הוא האחראי על ניהול התכנית ויישומה. היקפה 

רב השנים של ההחלטה מציב את הרשות לפיתוח כלכלי בעשייה שוטפת אשר השתרעה גם 

מושתתת על שלושה  922ניהול התכנית, ריכוזה ויישומה. החלטה  – 2018לאורך שנת 

עקרונות עיקריים: מתן מענה כולל במגוון תחומים בהם קיימים פערים בין החברה הערבית 

הקצאה תקציבית הוגנת למגזר המיעוטים, בין השאר, באמצעות שינוי מנגנוני ו לחברה כולה

ההקצאה וחיזוק הרשויות המקומיות הערביות תוך שיתופן ביישום התכנית. מתוך עקרונות 

 15 –משרדי ממשלה, בהיקף תקציבי של כ 15, גובשה תכנית הנוגעת לתחומם של אלו
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. מיליארד ש"ח. עוד כוללת התכנית מגוון כלים לחיזוק הרשויות המקומיות במגזר המיעוטים

תחומי החלטת הממשלה המרכזיים: תכנון דיור ומוסדות ציבור, תשתיות תחבורה ותחבורה 

צמת הרשויות המקומיות, חינוך, חינוך בלתי פורמלי ציבורית, תשתיות מים וביוב, הע

הרשות לפיתוח  והשכלה גבוהה, כלכלה, תעשייה ותעסוקה, ביטחון פנים, תרבות וספורט.

גם מול הרשויות המקומיות על מנת להבטיח כי תכניות העבודה  פעלהכלכלי של המיעוטים 

לשמור  .  בכדימןיישועים אתהמונחסמים ב ולטפל מגובשות ומיושמות כנדרש ועל מנת לזהות

על קשר שוטף עם הרשויות המקומיות והציבור הערבי באשר לתהליכים המתבצעים במסגרת 

סיורים וביקורים ברשויות הרשות לפיתוח כלכלי מקיימת , 1480-ו 922 ות הממשלההחלט

התקדמות התכניות בדואיות אחת לחצי שנה על מנת לעקוב אחר ההערביות ובמקומיות 

שולחן עגול במקביל, המשרד מקיים מידי חציון  .ותיישום ההחלטרכז חסמים לל ובכדי

ביחס למספר רשויות בכל בנוכחות כלל נציגי המשרדים הרלוונטיים בראשות מנכ"ל המשרד ו

זמן בלהציף חסמים ולהציע פתרונות  ,על מנת לעמוד על סטטוס היישום של ההחלטהפעם 

כלים נוספים שיסייעו לרשויות המקומיות גובשו ברשות מספר  2018במהלך שנת  . .אמת

בהם הוא ייזום פעילות של מיצוי ופיתוח משאבים שהמרכזי כאשר  ות,ביישום ההחלט

. (2019וחלקו יימשך בשנת  2018חלקו החל בשנת )כלכליים ברשויות המקומיות הערביות 

למשרדי הממשלה לטובת יישום קציבים שונים ת 2018שנת , הועברו במהלך ותההחלטמכוח 

 תכניות העבודה שלהם במסגרת התכנית.

לפיתוח כלכלי חברתי ולקידום היישובים  2.6.16מיום  1480החלטת ממשלה מס' יישום  •

המשך להחלטות דומות שהתקבלו בעבר. תכנית  מהווה 2020 – 2016הבדואים בצפון לשנים 

פלת בשיפור ופיתוח תשתיות פיזיות חיוניות בתחום החומש ליישובים הבדואים בצפון מט

הביוב ,המים, התחבורה, השיכון ואזורי התעסוקה; השקעה בתחום החינוך הפורמאלי 

והבלתי פורמאלי; שדרוג עבודת הרשויות המקומיות והשקעה בקידום הצוותים המקצועיים 

אמצעות מרכזי שבהם; עידוד שילובם של הצעירים הבדואים בשוק העבודה ובאקדמיה ב

ההכוון התעסוקתי ומרכזי צעירים; תמיכה בעסקים ובעידוד יזמות כלכלית ופיתוח ענף 

התיירות הבדואית; עידוד השתלבותם של הצעירים הבדואים בשירות הצבאי ובמערך 

הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי אחראית על  השירות האזרחי.

של  2017ו 2016אישרה את תכניות העבודה לשנים היגוי הרלוונטית ועדת היישום התכנית, 

כלל משרדי הממשלה המעורבים ביישום ההחלטה, ורוב משרדי הממשלה החלו ביישום 

מול  ,2018גם במהלך  ,פעלה הרשות ,בהקשר זה .התכנית בתחומים אשר תחת אחריותם

על שלבי היישום השונים  ,משרדי הממשלה השונים והרשויות המקומיות הבדואיות בצפון

 ל()הקצאה בפוע ו מיליוני שקליםהושקעשלוש השנים מאז שאושרה ההחלטה של התכנית. ב

ובפיתוח  בפעילות להעצמת רשויות מקומיותבעיקר  -מתקציבי ההחלטה ביישובי התכנית 

 תשתיות פיזיות. 

 מגזר המיעוטיםשל  מקומיות רשויות מוזמנות העומק בקרותמסגרת ב –בקרות עומק  ביצוע •

 על ידי מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי לשולחן עגול בנוכחות כלל נציגי המשרדים הרלוונטיים
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חסמים  להציף ,המקומית ברשות 1480ו 922 ותעל מנת לעמוד על סטטוס היישום של החלט

על מנת לעמוד ביעדי החלטת הממשלה ולשרת את  ,זאתכל   .ולהציע פתרונות בזמן אמת

, יפיע: הינם כה עד עומק לבקרת שהגיעו הישובים .המיטבית בצורה היישובים תושבי

 אום שבלי'ת, גזרקא, -א'סר ג, אכסאל, עראבהפחם, -אל אוםכרום, -אל'ד מג,טמרה, רינה

 .(1480) נגידאת בועינה(, 1480) זרזיר(, 1480בטוף )-אל.א מ(, 1480) אלענם

לצורך קידום הדיור בחברה הערבית.  2015הימים הוקם בשנת  120צוות  -ות דיור ותשתי •

מינהל  מעגנת את רוב מסקנותיו של הצוות ומטילה על משרד הבינוי והשיכון, 922החלטה 

התכנון, רשות מקרקעי ישראל, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד המשפטים 

בתחומי הישובים למגורים ולטובת  ומרכז מיפוי ישראל שורת פעולות המיועדות לפתח קרקע

 ואות הרלוונטיות ועיקר פעילותה בהקשר זה ההרשות לפיתוח כלכלי חברה בוועדהתושבים. 

להתניע ולסייע בעבודת משרדי היישום של החלטת הממשלה להוציא את הדברים אל הפועל. 

בגיבוש  הרשות לפיתוח כלכלי לקחה חלק בקביעת פרמטרים שונים לביצוע התוכניות, ,כך

  תוכניות עבודה ובצוותי המשנה השונים שקיימו המשרדים.

הרשות לפיתוח כלכלי מסייעת באיגום משאבים ופתרון חסמים בהקמת מוסדות ציבור  •

קיימים ביישובי המגזר הערבי כגון אולם מופעים  מוסדות ציבור חדשים או שיפוץ והרחבת

'ת, מתנסים, אולמות ספורט, קירוי בנצרת, קרית הספורט "ג'תלנד" וכביש אבן רושד בג

 מגרשים ועוד. 

 922כחלק מתהליך ניהול החלטות הממשלה  -חיזוק והעצמת הרשויות המקומיות הערביות  •

מקדמת הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי תכנית למיצוי משאבים  1480ו

אגר מועמדים הכשרת מ  ,האחד :לתוכנית זו שני מימדיםברשויות המקומיות. כלכליים 

התקשרות לביצוע הפרויקט בתחומי  ,השני;לשימוש הרשויות המקומיות באיוש משרות אלו

ג'וינט "לעניין החלק הראשון חתם המשרד על הסכם עם  הרשויות המקומיות הערביות.

ליוזמה משותפת לביצוע הליכי המיון, ההכשרה  "מכון אלכא למנהיגות וממשל -ישראל 

 מועמדים. המאגר  חס ליצירתיוהליווי ב

 עידוד ייצוא:  -חיזוק המגזר העסקי והגברת הפעילות הכלכלית ביישובים הערבים   •

שנים ל מיליון ש''ח 75המשרד לשוויון חברתי בשיתוף עם משרד הכלכלה הקצו  •

מיועדות  ההקצאותשונים.  בישובים תעשייה אזורי שבעה לפיתוח 2018-2019

  .למטרות שונות: תכנון מפורט, פיתוח, ותקציב לסיום עבודות

בשותפות עם מנהל סחר חוץ במשרד  2014הושק באוקטובר  -מסלול  ''כסף חכם''  •

את תוצרתם  לשווק בחברות ישראליות  תמיכה  מסלול זה הינה  מטרת .הכלכלה

עד לשנת  קיימים. לחו"ל על ידי פתיחת שווקים חדשים ומיצוי מרבי של שווקים

 מלש''ח.  30-כבסכום כולל של  בקשות להפעלת התכנית  66, אושרו 2018

בשיתוף מכון היצוא הישראלי,  2011תכנית תבל לעידוד ייצוא, הושקה בשלהי שנת  •

במטרה לפתח יצואנים ולפתח מוצרי יצוא מחברות בבעלות מיעוטים. הכלים 
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קידום, ליווי תאורטי  הכוונה, הדרכה,שמספקת התכנית לבעלי עסקים כוללים: 

התכנית מיועדת לחברות בעלות פוטנציאל לפתח  ומעשי וכן סיוע במימון מנהל יצוא.

 יזמים. 120 -השתתפו בתכנית כ ,2018ת בשנסך הכל, שווקים בחו"ל. 

במטרה לשלב  המסלול הוקם  - מסלול מענקים לפיתוח טכנולוגי  ייעודי למגזר המיעוטים •

בתעשיית ההייטק הישראלית שנחשבת לקטר הצמיחה של המשק  המיעוטים תסייאת אוכלו

למדען הראשי במשרד הכלכלה ובכך הושק מסלול  חברה הרשות לפיתוח כלכלי .הישראלי

משווי תכנית הפיתוח  85מענקים ייעודי לפיתוח טכנולוגי שמאפשר קבלת מענק בגובה %

 -פר מסלול זה כאשר גודל המענק הגיע לכשו 2018בשנת  מלש"ח. 2 הטכנולוגי עד לסך של

מיליון  2.5משווי התכנית המאושרת ועד  75%שלב ראשון מענק  :מיליון ש''ח בשני שלבים 4.5

משווי התכנית המאושרת המשלימה את  70%שלב שני מענק של עד  ;ש''ח לפיתוח טכנולוגי

-מ יותר אושרו ,2018 שנת ועד סוף 2015שנת  מסך הכל,   .מיליון ש''ח 4.5המענק הכולל עד 

  .מסלול זהבמענקים  40

הקימה הרשות לפיתוח כלכלי ביחד עם  2013בסוף  –הקמת האקסילרטור/המאיץ הטכנולוגי  •

טק -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים את האקסילרטור הראשון לקידום והאצת מיזמי היי

ממגזרי  יזמים 8השתתפו  ,2018בשנת סך הכל,  ."במגזרי המיעוטים תחת השם ''היבריד

 באקסילרטור.  המיעוטים

השכלה גבוהה, כמפתח  להנגשתבהמשך למאמציה של הרשות  -לסטודנטים  מלגות •

תוך לתעסוקה הולמת, ובמטרה לסייע לסטודנטים להגיע להצלחה מרבית בלימודיהם 

על החסמים הכלכליים שעלולים לעמוד בפניהם, משתתפת הרשות בשתי קרנות  ותהתגבר

 מלגות לסטודנטים ערבים: 

, משרד ות"ת -"גהמל, כלכלי לפיתוח לרשות משותפת קרן"אירתיקא":  המלגות קרן •

, סך הכל₪ מיליון  15 -החינוך, מפעל הפיס וגורמים פילנתרופים בהיקף כולל של כ

לפי חתך סוציואקונומי, ועל פי  המלגות ניתנות אלש"ח.  30-עומד על כהמלגה  בשווי

ת והסטודנטים מבצעים פעולבתמורה למלגות,  .תחום לימודים נדרש בשוק העבודה

 במהלך שנה"ל האקדמית.  יותהתנדבות

 משרד עם בשיתוף כלכלי לפיתוח הרשות שנה כמדי: המוסלמי הוואקף מלגות •

 יםמחלק לההאפוטרופוס הכללי ומשרד ראש הממש –, האגף לנכסי נפקדים האוצר

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 

וק העבודה, והמצב הסוציו המלגאי, כאשר העדיפות ניתנת למקצועות נדרשים בש

  אקונומי של משפחת המלגאי.

 

 אגף אסטרטגיה מדיניות ותכנון:
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 יהודי ורכוש זכויות השבת לקידום הממשלתי המטה גוף את מהווה חברתי לשוויון המשרד •

 . 12.2.12מיום  4252מס'  ממשלה להחלטת בהמשך, השואה מתקופת

במשרד, פועל בעבודת מטה משותפת עם  ומדיניות אסטרטגיה לתכנון בכיר אגףכך,  בתוך

עולמי להשבת רכוש(, -ארגון הגג היהודי  :"ראילמשרד החוץ והארגונים היהודיים )בדגש על 

תכניות  להשבת רכוש יהודי מתקופת השואה בקרב מדינות היעד והארגונים הבין לאומיים. 

במטרה  טראלייםבילא/מולטיטראלייםקובעות יעדים ופעולות לקידום צוותי פעולה  אלה

להגביר את ההישגים בתחום חשוב זה, תוך קידום הקמת קרנות ייעודיות תוספתיות לפיצוי, 

קידום חקיקה  ,הכרה בניצולי השואה וצאצאיהם כבעלי זכאות לפיצויההרחבת של קידום 

איגום משאבים  תימרוץומיצוי זכויות עידוד לוחקיקת משנה רלוונטית בארץ ובמדינות היעד, 

  להגברת אימפקט העשייה. 

 

 מורשת קהילות ערב ואיראן:

 המזרח לקהילות, מקיים ערבי קהילות צבי בן יצחק ויד החינוך משרד בשיתוף, המשרד •
 ערבי קהילות.  30התקיימו  ,2018בשנת סך הכל,  .השונות הקהילות מורשת את המדגישים

המשרד הוביל החלטת ממשלה לפעול לתיעוד עדויות אישיות של היהודים  -תיעוד מורשת  •

יוצאי ארצות ערב ואיראן ולקידום הוצאה לאור ו/או הפקה ביוגרפית המתעדת סיפורים 

 ,במסגרת זו₪.  6,500,000אישיים של יוצאי ארצות ערב ואיראן. ליישום ההחלטה הוקצו 

בית התפוצות ויד בן צבי הפעיל מערך איסוף עדויות המשרד בשיתוף משרד החינוך, 

מערך זה, מתבסס לצד שימורן והנגשתן על גבי פלטפורמה דיגיטלית אחודה. ויזואליות רחב 

על תיעוד מקצועי וסדור של מגוון עדויות, לצד אפיון, מפתוח ושימור העדויות באופן שיבטיח 

עד כה הנגשה מקסימלית לכל אדם, לרבות חוקרים, בני המשפחות ואזרחי המדינה ככלל. 

פעולות לעידוד התיעוד העצמאי והחברתי ע"י  נערכות -לצד זאתעדויות.  450תועדו 

ם, תלמידים ממערכת החינוך, עמותות וארגונים במסגרת תכניות ייעודיות לשיתופי סטודנטי

 . פעולה בין מגזריים ובהתבסס על אפליקציה ואתר ייעודים שפותחו לטובת הנושא

 1941' מס ממשלה בהחלטת נקבע, ואיראן ערב בארצות ישראל קהילות חקר לעודד מנת על •

 ישראל קהילות בתחום למחקרים הממשלה ראש פרס יוענק שנה מדי כי 4.9.2016 מיום נקבע

 משרד עם בתיאום בפרס הזוכים בבחירת הטיפול את מרכז המשרד. ואיראן ערב בארצות

ד"ר יהודית הנשקה, הפרופסור הרב משה  :הם 2018 לשנת בפרס הזוכים. הממשלה ראש

 .עמאר וד"ר מרדכי זקן

 :מוגבלויות עם אנשים קידום

המשרד מוביל מיזם משותף להקמת מתחם רב ייעודי  2317בהמשך להחלטת ממשלה מס'  •

לקידום אנשים עם מוגבלויות, שיכלול מתקנים, שירותים ופעילויות לשימוש של אנשים עם 

מוגבלויות במשולב עם אנשים ללא מוגבלות. המתחם צפוי לכלול מרכז ספורט שחלקו 
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והכשרה, עסקים חברתיים, בית הארחה מונגש, וכן טיפולי, מתנ"ס, מרכז מחקר, פיתוח 

פארק אתגרי ראשון מסוגו בעולם המותאם לאנשים עם ובלי מוגבלות. עלות כוללת של 

 ₪. מיליון  161-המשרד והעמותה כ

 

 אגף ביטחון, חירום, מידע וסייבר:

אזרחים התאמת שירותיהם של אגף  -הגדרת תפיסות הפעלה ונהלי חירום של אגפי המשרד  •

ותיקים, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים ורשות הצעירים לפעילות בשעת חירום, תוך 

 תיעול המענים עבור אוכלוסיות היעד של יחידות אלו על פי תרחישי החירום הלאומיים.

מציאות החיים בישראל  - הקמה ושימור של קבוצות אזרחים ותיקים מתנדבים בשעת חירום •

את ההזדמנויות  משלמ, הרשותית והקהילתית. בכדי רום ברמה הלאומיתמזמנת תרחישי חי

 יצר, המשרד לשוויון חברתי במצבי משבר תיקיםואוכלוסיית האזרחים הופעילות הטמונות ב

תיקים והאזרחים הו תאוכלוסייתכנית אינטגרטיבית אשר תכשיר ותסמיך מתנדבים מקרב 

תכנית זו הרשות המקומית. מטרת של  הבמסגרת פעילות בזמן חירום ות התנדבותיתלילפע

, יתתרבות התנדבות עודדול חירום בקהילההמענה על צרכי  המאפשרליצירת מערך להוביל 

את החוסן האישי והקהילתי במסגרת  מהעצימשלב אזרחים ותיקים בעשייה הקהילתית ול

 תיקים.וחיי האזרחים הו

נושא המקטין את סיכוייו  - תפקיד בחירוםהגדרת והאזרח הוותיק  ( העצמת1 יעדי התכנית:

מתנדבים ברשויות על סדרת והתשתית המ ( הגדלת2. לחוש כנזקק לסיועשל האזרח הוותיק 

 .המקומיות

מתנדבים  200קבוצות מתנדבים הכוללות למעלה מ 5הוכשרו לראשונה  ,2018בשנת סך הכל, 
 ברשויות מקומיות במסגרת המיזם.

בחוסן  העיסוק -מגזרי לאומי לחיזוק החוסן בחברה הערבית -ןמודל ביגיבוש וכתיבת  •

מגזרי החלה בשולחן עגול במשרד ראש הממשלה -החברתי בהיבטים בין מגזריים ושת"פ בין

כחלק מתהליך הפקת הלקחים שבוצע אחרי מלחמת לבנון השנייה בדבר  2008יולי חודש ב

פועלים להשגת מטרות אשר זר העסקי הסדרת היחסים בין הממשלה, המגזר השלישי והמג

בקרב המיעוט הערבי בישראל העיסוק בחוסן והמוכנות למצבי חירום  בהקשר זה, ציבוריות.

המלצות השולחן העגול כללו, בין היתר, קיום מהלך  עדיין בתחילת דרכו. בתקופה זו נמצא

הלאומית )רח"ל(, רשות החירום  מגזרי בחברה הערבית.-התייעצות וגיבוש מודל עבודה בין

דברות עם נציגי החברה הערבית, ובניית יפנתה למשרד לשוויון חברתי לשם סיוע בקידום ה

בראייה  חוסנה של החברה הערבית בחירוםמטרת המיזם לחיזוק תשתית לקידום 

הקמה של ועדת היגוי משותפת  ,היתרבין  ,כללהלפיתוח המודל בינמגזרית. המתודולוגיה 

 לרשות החירום הלאומית ,צמיחה בחברה הערביתהרתי האמון על תכניות למשרד לשוויון חב

העמדת  :כמואופרטיביות נגזרו מספר מטרות  ת המיזם. ממטרפיקוד העורףבהשתתפות 

סוגיות החוסן בחירום על מפת השיח בחברה הערבית; מיפוי צרכים מיוחדים לחברה הערבית 

ות ייחודיות בתקשורת עם אנשי מפתח להגברת החוסן בהיערכות לחירום; יצירת דינמיק
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ראשי השלטון המקומי בחברה הערבית ופקידות  אזרחיים,בחברה האזרחית ובארגונים 

-ממשלתיות בחברה הערבית; מיפוי ממשקים ייחודיים בין תוכניותממשלתית המובילה 

מגזריים שיכולים לתרום לחיזוק החוסן החברתי והמוכנות לחירום; הקמת ועדה מייעצת 

פיתוח  גזרית ובניית תוכנית עבודה מותאמת תרבותית לחיזוק החוסן בחברה הערבית.מ-ןיב

וכן שני שולחנות עגולים עם בדרום ו בצפון, במרכז ,שולחנות עגולים קיום מספר המודל כלל

וכן שולחן עבודה עם ועד ראשי הרשויות המקומיות  משרדי הממשלה בירושלים נציגי

המודל הוביל לפיתוח תוכנית פעולה יישומית לחיזוק החוסן  .הערביות שהתכנס בשפרעם

לאחר עבודת  מפותחתתוכנית זו  ., אשר נמצאת בשלבי כתיבה מתקדמיםבחברה הערבית

תשתית מקיפה שכללה גם מיפוי עמותות פעילות בחברה הערבית וסקירה ראשונית של 

 חיזוק חוסן חברתי. תכניות ממשלה שפועלות בחברה הערבית ויכולות להוות פלטפורמה ל

  - יצירת ערכות הפגה לקבוצות אזרחים ותיקים אשר שוהים במרחבים מוגנים בשעת חירום •

ות מהאוכלוסייה הצעירה יה המבוגרת פונה פחיהאוכלוסמראים כי בשעת חירום,  מחקרים

 . פעילות אוכלוסיית יעד זאתטראומטיות-אך סובלת יותר מתופעות פוסטלקבלת עזרה, 

ובכך מחוסר אונים לשליטה,  לארגון ולגיבוש הכוחות הפנימיים בר מסייעתבמצבי מש

אגף ביטחון, חירום,  .מסייעת לחיזוק בריאותם של הנפגעים ולהרגשת השתייכות חברתית

מידע וסייבר הוביל פיתוח ורכישה של ערכות פעילות להפגה בשהות ממושכת במרחבים 

רכות אלו יסייעו בחיזוק בריאותם של המוגנים עבור קבוצות של אזרחים ותיקים. ע

אוכלוסיית היעד ולהרגשת השתייכות חברתית  ויעצימו את חוסנו של העורף בישראל בשעת 

 חירום.

המשרד לשוויון  -הקמת מערך סיוע לאזרחים ותיקים בשעת חירום על בסיס מרכזי הצעירים  •

בשעת רשות המקומית אמצעי סיוע ל יכול להוות חברתי רואה במרכזי הצעירים גורם אשר

שיתופי פעולה נהלי תפיסת הפעלה, הכשרה ו אגף ביטחון, חירום, מידע וסייבר יצר חירום.

כח )הקים מערך על בסיס מרכזי הצעירים על מנת לעם גורמי החירום והרשויות המקומיות 

לסיוע לאזרחים  ()ככל שצריך( צעירים מפעילו בשגרה בתוספת מתנדביםאשר האדם/הצוות 

בוצעה הכשרת פיילוט לארבעה צוותי מרכזי צעירים  2018בשנת  הוותיקים בשעת חירום.

 לפעילות וניהול התנדבות ברשות המקומית בשעת חירום.

בהתאם להחלטת  -של תושבי קריית ארבע והיישוב היהודי בחברון  הקהילתיהחוסן  הגברת •

שר תמיכה במועצה המקומית קרית ארבע המשרד אי ,10.7.2016מיום  1652ממשלה מס' 

עבור חיזוק החוסן  2019 – 2018ובוועדה המוניצפיאלית חברון בסך של שלושה מלש"ח לשנים 

הקהילתי של תושבי הרשויות המקומיות הכולל הכשרות בתחום החוסן לגורמים רלוונטיים, 

 .קהילההו חברהה לחיזוק פעילויותומבנים קהילתיים ו ציבוריים מרחבים שיפוץ

בהתאם להחלטת  - הגברת החוסן הקהילתי ברשויות מקומיות צמודות גדר בצפון הארץ •

, הוטל על המשרד לשוויון חברתי להפעיל בין היתר תכנית 15.4.2018מיום  3740ממשלה מס' 

 פעל 2018 בשנת. היישובים קרית שמונה, שלומי ומטולהלקידום החוסן הקהילתי של תושבי 

 ומימוש התבחינים לקידום המשרדיות היחידות בשיתוף וסייבר מידע, חירום, ביטחון אגף
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מבחני התמיכה פורסמו בשנת  .אלו רשויות של הקהילתי החוסן הגברת למטרת ההחלטה

2019 . 

אבטחת מניעה וסיכול כל ניסיון פגיעה בעובדי המשרד  - מדפסי קבע –עובדי המשרד  אבטחת •

 .לאבטחת עובדים במדפסי קבעתוך עמידה בדרישות משטרת ישראל 

  – ה לשוויון חברתיאבטחת השר •

 .1998-מימוש חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח  •

 .10.3.2013מיום  47ב/ שב"כ מימוש החלטת ממשלה •

  .שרהאבטחת מניעה וסיכול כל ניסיון פגיעה ב •

 .מידה בדרישות משטרת ישראל לאבטחת עובדים במדפסי קבעע •

  - עדיאבטחת מ •

 .מסווג מידע לאבטחת"כ שב בדרישות עמידה •

 עמידה בדרישות היחידה להגנה בסייבר. •

 ניהול וועדת היגוי סייבר משרדית. •

 כתיבת מדיניות הגנת הסייבר המשרדית ופרסומה לעובדים. •

 .27001ISOהכנה להסמכת  •
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 2019קרי פעילות מתוכננת לשנת יסקירת ע
באתר תכניות העבודה הממשלתיות  2019המשרד לשנת את תכנית העבודה של ניתן למצוא 

< ארכיון תכניות עבודה, וכן באתר המשרד לשוויון חברתי בכתובת   plans.gov.ilבכתובת 

www.mse.gov.il  2019<פרסומים < תכנית העבודה לשנת . 

 

http://www.mse.gov.il/
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  2018 לשנת לשוויון חברתי תקציב המשרד
 

קוד  שם הפרט מספר פרט
 פשח

שינוי 
 תקציבי

תקציב  תקציב כמותי
 -מקורי 

 הוצאות נטו

תקציב 
 -מקורי 
הוצאה 

מותנית 
 בהכנסה

תקציב 
 -מקורי 

הכנסה 
 מיועדת

תקציב מקורי 
הרשאה  -

 להתחייב

תקציב 
 -מקורי 
 כמויות

 Total 317,411 500 -500 445,000 62,404משרד ראש הממשלה  04סעיף 
 Total 317,411 500 -500  445,000 62,404המשרד לשוויון חברתי  0457תחום 

 Total 93,230 0 0 75,000 34,837המשרד לשוויון חברתי  045701תוכנית 
  0 שיא כח אדם 04570101

  
 

   

  
 

846 0 0 0 0 

עבודה בלתי  04570102
 צמיתה

0  
  

 

   

  
 

16,641 0 0 0 0 

    0 שעות נוספות 04570103

  
 

1,081 0 0 0 13,278 

  0 החזר הוצאות רכב 04570104
  

 

   

  
 

2,127 0 0 0 54 

  0 העסקת סטודנטים 04570105
  

 

   

  
 

1,012 0 0 0 21,505 

  0 כוננות 04570106
  

 

   

  
 

0 0 0 0 0 

השתתפות במנהל  04570110
 הרכב הממשלתי

0      600 0 0 0 0 



 
 המשרד לשוויון חברתי 

 

38 

 

  
 

השתתפות במנהל  04570111
 הדיור הממשלתי

0  
  

 

    2,500 0 0 0 0 

  0 הוצאות תפעול 04570112
  

 

    8,000 0 0 0 0 

  0 פעולות 04570113
  

 

    17,964 0 0 0 0 

תמיכה במוסדות  04570114
 ציבור

0  
  

 

    4,950 0 0 0 0 

בפעילות תמיכה  04570115
 חינוכית

0  
  

 

    3,400 0 0 0 0 

השתתפות  04570116
 במשרדי הממשלה

0  
  

 

    3,270 0 0 0 0 

פרוייקטים  04570117
 לאזרחים וותיקים

0  
  

 

    14,739 0 0 75,000 0 

השתתפות בסעיף  04570118
משרד ראש  - 04

 הממשלה

0  
  

 

    100 0 0 0 0 

  0 פרסוםהוצאות  04570119
  

 

    8,000 0 0 0 0 

פרויקטים בתחום  04570122
 הצעירים

0  
  

 

    8,000 0 0 0 0 
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השתתפות  04570123
האפוטרופוס 

הכללי בהקצאת 
 עזבונות

0  
  

 

    0 0 0 0 0 

 Total 5,176 0 0 0 1,320הרשות לקידום מעמד  045702תוכנית 
  0 שיא כח אדם 04570201

  
 

   

  
 

1,179 0 0 0 0 

עבודה בלתי  04570202
 צמיתה

0  
  

 

   

  
 

1,648 0 0 0 0 

    0 שעות נוספות 04570203

  
 

102 0 0 0 1,311 

  0 החזר הוצאות רכב 04570204
  

 

   

  
 

383 0 0 0 9 

  0 פעולות 04570210
  

 

    1,864 0 0 0 0 

 Total 24,631 0 0 0 2,120הרשות לפיתוח כלכלי של  045703תוכנית 
עבודה בלתי  04570302

 צמיתה
0  

  
 

   

  
 

3,310 0 0 0 0 

  0 שעות נוספות 04570303
  

 

   

  
 

204 0 0 0 2,112 

  0 החזר הוצאות רכב 04570304
  

 

   

  
 

280 0 0 0 8 

  0 פעולות 04570310
  

 

    20,837 0 0 0 0 
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 Total 194,374 500 -500 370,000 24,127מטה ישראל דיגיטאלית  045704תוכנית 
עבודה בלתי  04570402

 צמיתה
0  

  
 

   

  
 

6,853 0 0 0 0 

    0 שעות נוספות 04570403

  
 

843 0 0 0 8,489 

    0 החזר הוצאות רכב 04570404

  
 

619 0 0 0 14 

    0 העסקת סטודנטים 04570405

  
 

716 0 0 0 15,624 

פרסום ישראל  04570406
 דיגיטלית

0  
  

 

    0 0 0 0 0 

השתתפות במנהל  04570408
 הדיור הממשלתי

0     1,200 0 0 0 0 

השתתפות במנהל  04570409
 הרכב הממשלתי

0  
  

 

    56 0 0 0 0 

פעולות ישראל  04570410
 דיגיטאלית

0  
  

 

    8,000 0 0 0 0 

הכנסות מגורמי  04570411
 חוץ

0     0 0 -500 0 0 

חדשנות במגזר  04570412
 הציבורי

0  
  

 

    28,584 500 0 0 0 

הרשאה  04570413
 לפרויקטים

0  
  

 

    78,202 0 0 370,000 0 
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  0 בריאות דיגיטלית 04570414
  

 

    40,885 0 0 0 0 

  0 כלכלה דיגיטלית 04570415
  

 

    9,000 0 0 0 0 

  0 רווחה דיגיטלית 04570416
  

 

    9,000 0 0 0 0 

  0 משפט דיגיטלי 04570417
  

 

    0 0 0 0 0 

שלטון מקומי  04570418
 דיגיטלי

0  
  

 

    9,000 0 0 0 0 

רזרבת עמידה  04570420
בהחלטת ממשלה 

 1879מספר 

0  
  

 

    1,416 0 0 0 0 

תעסוקה שירות  04570421
 דיגיטלי

0  
  

 

    0 0 0 0 0 

  0 עבודה דיגיטלית 04570423
  

 

    0 0 0 0 0 

  0 ירושלים דיגיטלית 04570424
  

 

    0 0 0 0 0 
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  2018פירוט הוצאות המשרד לשוויון חברתי לשנת 
 

פריט 
 התחייבות

 

תקציב 
תשלומ
ים  

)מזומנ
ים( 

 ברוטו

תקציב 
הכנסה 
 מיועדת

 נטותקציב 
תשלומים 

)ביצוע 
 בפועל(

יתרת 
תקציב 

תשלומים 
 )מזומנים(

אחוז 
 ביצוע

חשבוניות 
שטרם 
שולמו 
)ביצוע 
 בדרך(

יתרת הז ויתרת 
התחייבויות 

תקציב בניכוי 
חשבוניות 

 שטרם שולמו

יתרת תקצ בניכוי 
ת שטרם וחשבונ

שולמו, יתרת הזמ 
ויתרת התח 

 תתקציביו

יתרה לבקרה 
תקציבית 

 עוצרת

 יתרת תקציב
בניכוי יתרת 

שריוני 
 תקציב

אחוז 
ביצוע 
 מצטבר

יתרת תקציב 
בניכוי 
בקשות 

 מאושרות

שיא כח  4570101
 אדם

746,
000.00 0.00 746,000

.00 
658,357

.27 
87,642.

73 88.25 0.00 0.00 87,642.73 87,642.73 87,642.73 88.25 87,642.73 

4570102 
עבודה 
בלתי 

 צמיתה

15,8
91,000

.00 
0.00 15,891,

000.00 
15,472,
022.94 

418,977
.06 97.36 0.00 418,588.40 388.66 388.66 388.66 100.00 388.66 

ות שע 4570103
 נוספות

1,08
1,000.

00 
0.00 1,081,0

00.00 
978,619

.84 
102,380

.16 90.53 0.00 0.00 102,380.16 102,380.16 102,380.1
6 90.53 102,380.1

6 

4570104 
זר הח

הוצאות 
 רכב

1,99
7,000.

00 
0.00 1,997,0

00.00 
1,869,7

95.96 
127,204

.04 93.63 0.00 0.00 127,204.04 127,204.04 127,204.0
4 93.63 127,204.0

4 

4570105 
סקת הע

סטודנט
 ים

1,06
7,000.

00 
0.00 1,067,0

00.00 
1,009,0

42.12 
57,957.

88 94.57 0.00 0.00 57,957.88 57,957.88 57,957.88 94.57 57,957.88 

13,0 ננותכו 4570106
00.00 0.00 13,000.

00 
10,847.

30 
2,152.7

0 83.44 0.00 0.00 2,152.70 2,152.70 2,152.70 83.44 2,152.70 

4570110 

תתפוהש
ת 

במנהל 
 הרכב

681,
000.00 0.00 681,000

.00 
550,315

.00 
130,685

.00 80.81 0.00 130,091.00 594.00 594.00 594.00 99.91 594.00 

4570111 

השתתפו
ת 

במנהל 
 הדיור

2,03
2,000.

00 
0.00 2,032,0

00.00 
1,743,7

65.84 
288,234

.16 85.82 0.00 250,076.06 38,158.10 38,158.10 38,158.10 98.12 38,158.10 

הוצאות  4570112
 תפעול

13,9
09,000

.00 
0.00 013,909

,000.00 
8,414,4

91.35 
5,494,5

08.65 60.50 88,696.
38 5,405,773.99 38.28 38.28 38.28 100.00 38.28 

 פעולות 4570113
33,7

51,000
.00 

0.00 33,751,
000.00 

19,104,
893.81 

14,646,
106.19 56.61 85,669.

35 
14,555,813.1

3 4,623.71 4,623.71 4,623.71 99.99 4,623.71 

4570114 
תמיכה 
במוסדו
 ת ציבור

10,9
26,000

.00 
0.00 10,926,

000.00 
3,586,8

55.00 
7,339,1

45.00 32.83 0.00 6,503,481.00 835,664.00 835,664.00 835,664.0
0 92.35 835,664.0

0 

4570115 
תמיכה 

בפעילות 
 חינוכי

5,94
4,000.

00 
0.00 5,944,0

00.00 
2,462,2

92.00 
3,481,7

08.00 41.42 40,000.
00 3,428,462.00 13,246.00 13,246.00 13,246.00 99.78 13,245.00 

תתפוהש 4570116
ת 

2,28
5,000.

00 
0.00 2,285,0

00.00 
2,006,8

12.35 
278,187

.65 87.83 0.00 254,050.00 24,137.65 24,137.65 24,137.65 98.94 24,137.65 
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במשרדי 
 הממשל

4570117 

פרוייקט
ים 

לאזרחי
 ם

90,1
39,000

.00 
0.00 90,139,

000.00 
75,455,
244.11 

14,683,
755.89 83.71 0.00 14,683,753.4

3 2.46 2.46 2.46 100.00 2.46 

4570118 
השתתפו
ת בסעיף 

04 - 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 

צאות הו 4570119
 פרסום

13,4
10,000

.00 
0.00 13,410,

000.00 
1,152,4

45.93 
12,257,
554.07 8.59 3,735,4

98.07 8,522,055.20 0.80 0.80 0.80 100.00 0.80 

4570120 

השתתפו
ת 

משרדי 
הממשל

 ה

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X -
8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 X 8,000.00 

4570122 

פרויקטי
ם 

בתחום 
 הצעיר

15,0
66,000

.00 
0.00 15,066,

000.00 
6,957,1

25.63 
8,108,8

74.37 46.18 0.00 8,108,767.94 106.43 106.43 106.43 100.00 106.43 

4570123 

תתפוהש
ת 

האפוטר
 ופוס

0.00 
-

423,000.
00 

-
423,000.0

0 

-
423,000.0

0 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

שיא כח  4570201
 אדם

499,
000.00 0.00 499,000

.00 
93,546.

15 
405,453

.85 18.75 0.00 0.00 405,453.85 405,453.85 405,453.8
5 18.75 405,453.8

5 

4570202 
ודה עב

בלתי 
 צמיתה

1,07
3,000.

00 
0.00 1,073,0

00.00 
1,064,4

97.94 
8,502.0

6 99.21 0.00 0.00 8,502.06 8,502.06 8,502.06 99.21 8,502.06 

ות שע 4570203
 נוספות

102,
000.00 0.00 102,000

.00 
71,461.

27 
30,538.

73 70.06 0.00 0.00 30,538.73 30,538.73 30,538.73 70.06 30,538.73 

4570204 
החזר 

הוצאות 
 רכב

193,
000.00 0.00 193,000

.00 
120,616

.61 
72,383.

39 62.50 0.00 0.00 72,383.39 72,383.39 72,383.39 62.50 72,383.39 

 פעולות 4570210
2,67

3,000.
00 

0.00 2,673,0
00.00 

922,759
.59 

1,750,2
40.41 34.52 460,078

.68 1,288,003.49 2,158.24 2,158.24 2,158.24 99.92 2,158.24 

4570302 
עבודה 
בלתי 

 צמיתה

3,26
0,000.

00 
0.00 3,260,0

00.00 
3,260,0

00.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

ות שע 4570303
 נוספות

104,
000.00 0.00 104,000

.00 
79,072.

01 
24,927.

99 76.03 0.00 0.00 24,927.99 24,927.99 24,927.99 76.03 24,927.99 

4570304 
זר הח

הוצאות 
 רכב

368,
000.00 0.00 368,000

.00 
352,840

.57 
15,159.

43 95.88 0.00 0.00 15,159.43 15,159.43 15,159.43 95.88 15,159.43 

 ולותפע 4570310
13,8

24,000
.00 

0.00 13,824,
000.00 

2,826,3
73.35 

10,997,
626.65 20.45 750,209

.20 
10,244,129.3

6 3,288.09 3,288.09 3,288.09 99.98 3,288.09 
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4570402 
ודה עב

בלתי 
 צמיתה

4,35
3,000.

00 
0.00 4,353,0

00.00 
3,575,8

24.80 
777,175

.20 82.15 0.00 0.00 777,175.20 777,175.20 777,175.2
0 82.15 777,175.2

0 

שעות  4570403
 נוספות

843,
000.00 0.00 843,000

.00 
370,399

.89 
472,600

.11 43.94 0.00 0.00 472,600.11 472,600.11 472,600.1
1 43.94 472,600.1

1 

4570404 
החזר 

הוצאות 
 רכב

619,
000.00 0.00 619,000

.00 
412,264

.31 
206,735

.69 66.60 0.00 0.00 206,735.69 206,735.69 206,735.6
9 66.60 206,735.6

9 

4570405 
סקת הע

סטודנט
 ים

716,
000.00 0.00 716,000

.00 
118,058

.01 
597,941

.99 16.49 0.00 0.00 597,941.99 597,941.99 597,941.9
9 16.49 597,941.9

9 

4570406 

סום פר
ישראל 
דיגיטלי

 ת

6,00
0,000.

00 
0.00 6,000,0

00.00 0.00 6,000,0
00.00 0.00 43,088.

09 5,934,966.22 21,945.69 21,945.69 21,945.69 99.63 21,945.69 

4570408 

תתפוהש
ת 

במנהל 
 הדיור

1,20
0,000.

00 
0.00 1,200,0

00.00 
875,620

.35 
324,379

.65 72.97 0.00 0.00 324,379.65 324,379.65 324,379.6
5 72.97 324,379.6

5 

4570409 

תתפוהש
ת 

במנהל 
 הרכב

256,
000.00 0.00 256,000

.00 
184,294

.19 
71,705.

81 71.99 0.00 41,910.39 29,795.42 29,795.42 29,795.42 88.36 29,795.42 

פעולות  4570410
 ישראל

16,5
73,000

.00 
0.00 16,573,

000.00 
6,523,7

77.85 
10,049,
222.15 39.36 168,166

.76 9,836,794.88 44,260.51 44,260.51 44,260.51 99.73 44,260.51 

4570411 
הכנסות 
מגורמי 

 חוץ
0.00 

-
500,000.

00 

-
500,000.0

0 

-
74,477.03 

-
425,522.9

7 
14.90 0.00 0.00 -425,522.97 -425,522.97 -

425,522.97 14.90 -
425,522.97 

4570412 
שנות חד

במגזר 
 הציבורי

20,9
03,000

.00 
0.00 20,903,

000.00 
16,944,
757.60 

3,958,2
42.40 81.06 

-
699,831.5

9 
3,800,502.87 857,571.12 857,571.12 857,571.1

2 95.90 857,571.1
2 

4570413 
הרשאה 
לפרויק

 טים
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 

4570420 

רזרבת 
עמידה 
בהחלט

 ת

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 

נה תק 4570423
 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 מבוטלת

4570424 
ירושלים 

דיגיטלי
 ת

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 

תוצאה 
   תכולל

282,
497,00

0.00 

-
923,000.

00 

281,574
,000.00 

178,731
,613.91 

102,842
,386.09 63.48 4,663,5

74.94 
93,407,219.

36 4,771,591.79 ########### 4,771,591
.79 98.31 4,771,590

.79 
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 2019תקציב המשרד לשוויון חברתי לשנת 
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מספר 
 פרט

שינוי  קוד פשח שם הפרט
 תקציבי

תקציב 
 כמותי

תקציב  הוצאות נטו -תקציב מקורי 
 -מקורי 

הוצאה 
מותנית 
 בהכנסה

תקציב 
 -מקורי 

הכנסה 
 מיועדת

תקציב 
 -מקורי 

הרשאה 
 להתחייב

תקציב 
מקורי 

שיא  -
 כא

תקציב 
מקורי 

 עבצ -

תקציב 
מקורי 

- 
 כמויות

 Total 333,535 636 -636 470,000 77 234 69,446משרד ראש הממשלה  04סעיף 

 Total 333,535 636 -636 470,000 77 234 69,446המשרד לשוויון חברתי  0457תחום 

 Total 95,621 136 -136 90,000 39 234 44,799המשרד לשוויון חברתי  045701תוכנית 

 0 0 39 0 0 0 10,968     0 שיא כח אדם 04570101

עבודה בלתי  04570102
 צמיתה

0     6,587 0 0 0 0 234 0 

 9,269 0 0 0 0 0 965     0 שעות נוספות 04570103

החזר הוצאות  04570104
 רכב

0     2,138 0 0 0 0 0 55 

העסקת  04570105
 סטודנטים

 0     1,711 0 0 0 0 0 35,475 

 0 0 0 0 0 0 0     0 כוננות 04570106

השתתפות  04570110
במנהל הרכב 

 הממשלתי

0     351 0 0 0 0 0 0 
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השתתפות  04570111
במנהל הדיור 

 הממשלתי

0     2,092 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 136 7,837     0 הוצאות תפעול 04570112

 0 0 0 0 0 0 21,882     0 פעולות 04570113

תמיכה  04570114
במוסדות 

 ציבור

0     4,474 0 0 0 0 0 0 

תמיכה  04570115
בפעילות 
 חינוכית

0     3,073 0 0 0 0 0 0 

השתתפות  04570116
במשרדי 
 הממשלה

0     3,320 0 0 0 0 0 0 

פרוייקטים  04570117
לאזרחים 
 וותיקים

 0     13,320 0 0 90,000 0 0 0 

השתתפות  04570118
 - 04 בסעיף

משרד ראש 
 הממשלה

0     450 0 0 0 0 0 0 

הוצאות  04570119
 פרסום

 0     7,230 0 0 0 0 0 0 
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פרויקטים  04570122
בתחום 
 הצעירים

0     7,230 0 0 0 0 0 0 

השתתפות  04570123
האפוטרופוס 

הכללי 
בהקצאת 

 עזבונות

0     0 0 0 0 0 0 0 

 -הכנסות  04570124
תביעה 

 אזרחית יזומה

0     0 0 -136 0 0 0 0 

רזרבה  04570125
לתקציב 
 התאמות

 0     1,993 0 0 0 0 0 0 

 Total 4,783 0 0 0 7 0 658הרשות לקידום מעמד  045702תוכנית 

 0 0 7 0 0 0 2,641     0 שיא כח אדם 04570201

 651 0 0 0 0 0 72     0  שעות נוספות 04570203

החזר הוצאות  04570204
 רכב

0     385 0 0 0 0 0 7 

 0 0 0 0 0 0 1,685     0  פעולות 04570210

 Total 22,383 0 0 0 11 0 1,564הרשות לפיתוח כלכלי של  045703תוכנית 
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 0 0 11 0 0 0 3,097     0  שיא כוח אדם 04570301

 1,556 0 0 0 0 0 174     0  שעות נוספות 04570303

החזר הוצאות  04570304
 רכב

0     281 0 0 0 0 0 8 

 0 0 0 0 0 0 18,831     0  פעולות 04570310

 Total 210,748 500 -500 380,000 20 0 22,425מטה ישראל דיגיטאלית  045704תוכנית 

 0 0 20 0 0 0 6,000     0  שיא כוח אדם 04570401

 6,782 0 0 0 0 0 300     0  שעות נוספות 04570403

הוצאות החזר  04570404
 רכב

0     400 0 0 0 0 0 19 

העסקת  04570405
 סטודנטים

 0     500 0 0 0 0 0 15,624 

פרסום ישראל  04570406
 דיגיטלית

 0     0 0 0 0 0 0 0 

פרסום ישראל  04570407
 דיגיטלית

 0     6,000 0 0 0 0 0 0 

השתתפות  04570408
במנהל הדיור 

 הממשלתי

0     1,200 0 0 0 0 0 0 
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השתתפות  04570409
במנהל הרכב 

 הממשלתי

0     56 0 0 0 0 0 0 

פעולות ישראל  04570410
 דיגיטאלית

 0     11,948 0 0 0 0 0 0 

הכנסות  04570411
 מגורמי חוץ

0     0 0 -500 0 0 0 0 

חדשנות במגזר  04570412
 הציבורי

 0     42,002 500 0 0 0 0 0 

הרשאה  04570413
 לפרויקטים

 0     1,991 0 0 380,000 0 0 0 

בריאות  04570414
 דיגיטלית

 0     89,400 0 0 0 0 0 0 

כלכלה  04570415
 דיגיטלית

0     10,242 0 0 0 0 0 0 

רווחה  04570416
 דיגיטלית

 0     20,716 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 1,843     0  משפט דיגיטלי 04570417

שלטון מקומי  04570418
 דיגיטלי

 0     14,218 0 0 0 0 0 0 
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רזרבה  04570420
לתקציב 

 2019התאמות 

0     3,932 0 0 0 0 0 0 

שירות  04570421
תעסוקה 
 דיגיטלי

0     0 0 0 0 0 0 0 

עבודה  04570423
 דיגיטלית

0     0 0 0 0 0 0 0 

ירושלים  04570424
 דיגיטלית

0     0 0 0 0 0 0 0 
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 8201בשנת  שפרסם המשרדרשימת חוברות ועלוני מידע 
 

 : סיכום עשור. 2008-2018וותיקים אזרחים * ל8840 דו"ח מוקד .1

 .אזרחים וותיקיםלערכת פעילות  .2

 

 הנחיות מנהליות

המשרד לשוויון חברתי, ככל משרד ממשלתי, פועל על פי כלל הדינים המחייבים אותו, ובכלל זה 

, והכל בהתייחס החלטות הממשלה, תקנון שירות המדינה, הוראות התכ"ם, חקיקה ראשית או תקנות

 לתחומים השונים ולפעילות הספציפית. 

 יצוין כי למשרד אין הנחיות מנהליות אשר גובשו ונכתבו ואשר יש להן נגיעה לציבור, נכון לעת זו. 

 

 מאגרי מידע

תאריך אישור  שם מאגר מס' מאגר

 רישום

 הערות מטרת מאגר

מועדון צרכנות  700062481

לאזרחים ותיקים 

של המשרד 

 לשוויון חברתי

. דיוור ישיר 1 14.2.2017

 וקשר עם הלקוח

. מתן שירות 2

 ללקוחות

. ניהול מועדון 3

 לקוחות

. ניהול מכירות, 4

שיווק וגיוס 

 לקוחות

 

הנרשמים למיזם  700062941

הלאומי 

 "קמפוס"

. דיוור ישיר 1 1.10.2017

 וקשר עם הלקוח

 נתונים . טיוב2

 מחקר. 3

. ניהול מידע על 4

תלמידים/ 

סטודנטים/ 

 משתלמים

 

תמונות של  700062942

 אזרחים ותיקים

ביצוע תפקידים  1.10.2017

 על פי דין

 

* 8840מוקד  700044968

מרכז לפניות 

 ציבור

לשמש מרכז  6.11.2013

לפניות ציבור של 

המשרד 

לאזרחים 

 

http://vatikim.gov.il/data/regulation/Pages/default.aspx
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/StaffSalary/StaffSalaryTopNav/SSNotice/
http://www.csc.gov.il/Takshir/terms/Pages/default.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/Pages/default.aspx
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ותיקים, ובכלל 

זה למסור 

לאזרחים 

ותיקים מידע על 

זכויותיהם, 

בדיקת זכויות 

לרבות מול גופים 

שונים וביצוע 

 שיחור 

תיעוד ורישום  700060694

זכויות ורכוש של 

יהודים יוצאי 

ארצות ערב 

 ואיראן

ביצוע תפקידים  23.6.2014

 על פי דין

 

הוא בעל המאגר   8.3.2011 מאגר מרצים 700031440

הרשות לקידום 

מעמד האישה. 

המאגר נרשם 

בזמן שהרשות 

היתה במשרד 

ראש הממשלה. 

בהעברת שטח 

הפעולה למשרד 

וחילפוי הגברי 

ברשות נפלו 

דברים בין 

הכסאות,  ולכן 

אין במשרד את 

פרטי הרישום, 

 כולל מטרות

מאגר מועמדות  700031945

 לדירקטוריונים

בעל המאגר הוא   28.2.2012

ידום הרשות לק

מעמד האישה. 

המאגר נרשם 

בזמן שהרשות 

היתה במשרד 

ראש הממשלה. 

בהעברת שטח 
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הפעולה למשרד 

פי גברי ווחיל

ברשות נפלו 

דברים בין 

הכסאות,  ולכן 

אין במשרד את 

פרטי הרישום, 

 כולל מטרות

ממונות על  700037081

הטרדה מינית 

 במגזר הפרטי

בעל המאגר הוא   28.2.2012

הרשות לקידום 

מעמד האישה. 

המאגר נרשם 

בזמן שהרשות 

היתה במשרד 

ראש הממשלה. 

בהעברת שטח 

הפעולה למשרד 

פי גברי ווחיל

ברשות נפלו 

דברים בין 

הכסאות,  ולכן 

אין במשרד את 

פרטי הרישום, 

 כולל מטרות

 

 

 קרנות ומלגות במימון המשרד
 מלגות לסטודנטים:

 הפעלה , גיוס,לאיתור 2/17הזוכה במכרז הסכם של המשרד עם התאחדות הסטודנטים, במסגרת 

 המשרד של יעד כלוסיותוא למען שונות פעילויות לביצוע ארצית סטודנטים בפרישה מערך וניהול

שנתיות שעות  650 – 130סטודנטים בעבור פעילות של  700 -כלמלגות המשרד מחלק , לשוויון חברתי

אזרחים לסטודנטים ליצור שיח בין הבשיתוף אזרחים ותיקים. מטרת המלגה במגוון תחומים 

הדרכה , בירור זכויות, העשרהיצירת תיאטראות קהילתיים, : הוותיקים בקשת רחבה של נושאים

  .ועוד בשימושי מחשב
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 2018תמיכות בשנת 

 

 –מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לשוויון חברתי לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

1985 

 

  -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3להלן רשימת מוסדות ציבור שאושרה להם תמיכה לפי סעיף 

 בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד: ,ידי המשרד לשוויון חברתי -על 2018במהלך שנת , 19852

 שם המוסד

 

הסכום שאושר לתמיכה בשקלים 

 חדשים

 

 השואה:תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון 

 

 170,015 הארגון העולמי של יוצאי לוב
 56,250 המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ
 269,875 מרכז האירגונים של ניצולי השואה בישראל

 450,000 נושאי מורשת השואה והגבורה -דורות ההמשך
 11,250 קרן התרבות דגל ירושלים

 100,000 ארגון יוצאי קרקוב
 99,563 יגוסלביההתאחדות עולי 

 90,000 מרתף השואה
 18,000 אגודת סופרי ועיתונאי –בית ליוויק 

 99,663 ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון
 45,000 ארגון עולמי של יוצאי ווהלין

 63,750 חזית הכבוד
 73,750 אגודת מתפללי בית כנסת לזכר קדושי סטרומה

 92,375 ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל –יש 
 38,250 איגוד יוצאי הונגריה המורחבת

 22,192 התאחדות יוצאי אוקראינה בישראל
 77,500 התאחדות עולי רומניה בישראל

 67,500 ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאצים
   סה"כ

1,777,433 
 

 

 שם המוסד

 

הסכום שאושר לתמיכה בשקלים 

 חדשים

 

 :השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהםתמיכה במוסדות ציבור הפועלים ל

 

                                            
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  2
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 2,390,937 מרכז הארגונים  לניצולי שואה בישראל
 

 
 

 וקים ותקנותח
 

מקדם חקיקה ממשלתית, במגוון תחומים, הבאה לשפר ולהיטיב את חייהם המשרד לשוויון חברתי 

 חקיקה רלוונטית. במסגרת פעילות זו המשרד אמון ומוביל של האזרחים הוותיקים בישראל. 

 

 שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם:  והתקנות להלן רשימת החוקים

 .1989-ן"תשחוק האזרחים הוותיקים,  .1

 .1998-חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח .2

 2014 -תשע"דחוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן,  .3

 .2017-חוק גיל פרישה )הוראה שילדו נפטר( )הוראת שעה(, תשע"ח .4

 . 1991תקנות האזרחים הוותיקים, תשנ"א  .5

 . 2011-תקנות האזרחים הוותיקים )תוקף תעודת אזרח ותיק(, תשע"א .6
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 ןפירוט הרשויות הציבוריות שהמשרד אחראי על תחומי פעילות
 

 הרשות לקידום מעמד האישה  •

 לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטיםהרשות  •

 המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" •

 רשות הצעירים •

  

  3המידע חופשהממונה על  דיווח
 2018)א( לחוק לשנת 5דיווח הממונה על חופש המידע במשרד לשוויון חברתי לפי סעיף 

 :אופן המענה לבקשה

 12 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

 5 המבוקש באופן חלקיהרשות מסרה את כל המידע 

 0 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

 0 סק בשל אי תשלום אגרההטיפול בבקשה הופ

 0 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

 2 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

 19 סה"כ 

 

 :עילות דחייה מרכזיות

 אחוז מכלל הדחיות מספר בקשות שנדחו מעילה זו שם העילה

 14.3% 1 הקצאת משאבים  –( 1)8

המידע נוצר בידי רשות  –( 5)8

 אחרת

2 28.6% 

 14.3% 1 פגיעה בבטחון –( 1)א()9

 28.6% 2 פגיעה בפרטיות –( 3)א()9

 14.3% 1 שיבוש תפקוד הרשות –( 1)ב()9

 100% 7 סה"כ 

 

 :זמן טיפול

מספר בקשות שטופלו  

 במסגרת זו

 אחוז מכלל הדחיות

 17.6% 3 יום  15לא עלה על 

 17.6% 3 יום 16-30בין 

 23.5% 4 יום 31-60בין 

                                            
, עת כניסת הממונה הנוכחית לתפקיד. אין מידע על בקשות 09/2018הדיווח מתייחס לבקשות שהתקבלו החל מחודש  3

 שהתקבלו טרם תקופה זו. 
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 23.5% 4 יום 61-120בין 

 17.6% 3 יום 120מעל 

 100% 17 סה"כ

 

 :אגרות

 ש"ח 20 סך אגרות שנגבו

 


