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 בואמ
 

"המשרד"( הוא גוף מטה בממשלה ששם לו למטרה לקדם שוויון  -הלןהמשרד לשוויון חברתי )ל

 חברתי בישראל. 

קידום מעמד ; מטפל בתחומים הבאים: קידום אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראלהמשרד 

, הדרוזי פיתוח כלכלי של המגזר הערבי ;הרשות לקידום מעמד האישה באמצעות –האישה 

קידום אוכלוסיית הצעירים  ;המיעוטיםמגזר וח כלכלי של הרשות לפית באמצעות -והצ'רקסי 

דע ותקשורת ומית לשימוש בטכנולוגיות מייישום מדיניות לא ;באמצעות רשות הצעירים –בישראל 

 . "ישראל דיגיטליתבאמצעות המיזם הלאומי "

 

תי פעילות המשרד לשוויון חברעיקרי על השנתי דיווח ההתאם לחוק חופש המידע, מוגש בזאת ב 

 . 2017בשנת 
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 1תרשים ארגוני -מבנה המשרד 

 

 

  -מבנה ארגוני המשרד לשוויון חברתי 

 

 
 

  -מבנה ארגוני סמנכ"ל למינהל ופרויקטים 

                                            
 משרה לא מאויישת –משרב קיימת; ירוק  –כחול ; 2017מעודכן לשנת  1
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  –מבנה ארגוני אגף קהילות 
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  –מבנה אגף בכיר פרויקטים 
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  2דים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידותבעלי תפקי

 

 השרה לשוויון חברתי  -חה"כ גילה גמליאל 

 מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי  -מר אבי כהן 

 סמנ"כל בכיר מנהל ופרוייקטים –מר קובי בלייך 

 היועץ המשפטי –עו"ד סורל הרלב 

 ראש מטה ישראל דיגיטלית –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 –גב' לירון הנץ 

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

 ית )טכנולוגיה(סגן ראש מטה ישראל דיגיטל –מר דרור מרגלית 

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

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

 סגנית בכירה ליועץ המשפטי –עו"ד אורית בקר 

 מנהלת אגף א' משאבי אנוש –גב' מיטל בן נון חן 

 דע וסייבר(מנהל אגף )חירום ביטחון מי –מר נתנאל לוי 

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

 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( –מר סמי להיאני 

 י(, מטה ישראל דיגיטליתממונה )ייעוץ משפט –עו"ד אושרת מור ברק 

 מנהל יחידת רכש, נכסים ולוגיסטיקה –מר יגאל פחימה 

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

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

 מנהל תחום )דוברות והסברה( –מר יקותיאל צפרי 

 

 

 

 

 

                                            
 היוו את התפקיד הבכיר ביותר ביחידה. מנהלי תחום שנכון לנקודת זמן זו; צוינו 31.12.2017נכון ליום  2
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 ת של המשרדתיאור תחומי האחריו
 

 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

 ישראל" מיזםו המיעוטים של כלכלי לפיתוח הרשות, האישה מעמד לקידום הרשות: פעילות למשרד

 ותיקים לאזרחים המשרד שםשונה  04.08.2015 מיום 335על פי החלטת ממשלה מס' . "דיגיטלית

 . "חברתי לשוויון המשרד"ל

 

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

 הרשות, ההאיש מעמד לקידום הרשות: הבאות מהיחידות כאמור מורכבהמשרד לשוויון חברתי 

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

 .36' מס הממשלה להחלטת בהתאם אלה וכל, לשעבר

 

 

 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 כלהולכל 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 כותיאי 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 

לוב של שירותים שונים לאזרחים ותיקים, לחיזוק הקשר הרב דורי בחברה הישראלית, לשי

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
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  באזרחים הוותיקיםנושא הטיפול ממשלה בללשמש גוף מטה.  

 חייהם איכות, אזרחים הוותיקיםה מעמד שיפור בנושא והמלצות מדיניות יבושבג לסייע 

 . האזרחים הוותיקים למען המתנדבים ומערך והנפשית הפיזית

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

 ולמעמדם. 

 רויקטים בתחום פעילותו של וקידום פ אזרחים ותיקיםפיתוח וייעול השירותים הקיימים ל

 המשרד.

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

 צועיים וכספיים במקרים המתאימים. קאיגום משאבים מ

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

 הצורך.לייזום תיקוני חקיקה במידת 

  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 הוותיקיםווחת ההפנאי ובקידום פעולות לר

ובכלל זה  -; סיוע לאוכלוסיות מיוחדות  אזרחים ותיקיםקידום פתרונות דיור ייעדיים ל

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

אשר ירכז  אזרחים ותיקיםמידע ל בכלל זה הקמת מרכז -ועולים חדשים; פניות ציבור 

ויקל על נגישות למידע ולשירותים; מערך  אזרחים ותיקיםמידע בדבר השירותים הניתנים ל

 . אזרחים ותיקיםמתנדבים למען 

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

 ואיראן.

 תמיכה(, ה"תהיל תכנית) למבוגרים יסודית השכלה שלמתבה תמיכה: מבוגרים לחינוך אגף 

 .עממיות ואוניברסיטאות קתדראות בפעילות

 

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים 

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

וטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, , ומטרותיה העיקריות הן להביא למיצוי הפ15.02.2007

הדרוזית והצ'רקסית, לעודד את הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך היישובים הערבים, 

 הדרוזים והצ'רקסים ושילוב אוכלוסיות המיעוטים בחברה ובכלכלה הישראלית.

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

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 
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יתוח של לקידום ופ חומשתכניות קידם המשרד  במסגרת זו,צמצום פערים חברתיים וכלכליים. 

לעיין  ניתןהחברה והכלכלה. התשתיות, אוכלוסיית המיעוטים בישראל בתחומי החינוך, הדיור, 

שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי  30.12.15מיום  922בקישור להחלטת הממשלה מס' 

 :2016-2020באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

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

ali_miutim.aspx 

 

 הרשות לקידום מעמד האישה

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

לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה, לקדם פעילות למניעת אלימות נגד בישראל, להביא 

נשים, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים 

 והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות.

 

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

; חוק הרשויות 1951-; החוק לשיווי זכויות האישה, התשי"א1998 -לקידום מעמד האישה, התשנ"ח

; פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, 2000-המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, התש"ס

 (.2005-)תיקון מ 1959-; חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-תשל"ב

 

הרשות לקידום מעמד האישה הן לגבש ולעודד מדיניות ופעילות לקידום  מטרותיה העיקריות של

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

לעודד, לתאם ולקדם את הפעולות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים; לייעץ, לעקוב 

ממשלה בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול להעמקת המודעות ולבקר אחר פעילויות משרדי ה

הציבורית בתחומי פעולתה של הרשות; לקדם הצעות לחקיקה בתחומי פעולתה של הרשות; להגיש 

דעת מגדריות על הצעות חוק ועל חקיקת משנה; לרכז מידע ונתונים, וליזום מחקרים בתחומי -חוות

רותים בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול ליישומה פעולתה של הרשות; לקדם מסגרות פעולה ושי

; להכין דיווחים תקופתיים שהמדינה 1979של האמנה לביעור כל צורות ההפליה נגד נשים, משנת 

פי הנדרש מתוקף קשרים בינלאומיים וכן לקיים -מחויבת לפרסם בהתאם לאמנות בינלאומיות ועל

ר יישום חובת הייצוג ההולם בגופים ציבוריים קשרים בינלאומיים בתחומי פעילותה; וכן לעקוב אח

 לעיצוב מדיניות לאומית בתחום.

 

 מוקדי הפעילות:

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

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

מעת ההיבט המגדרי ככלי לעיצוב מדיניות במנהל הציבורי, הסברה למיגור האלימות המגדרית הט

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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על שלל היבטיה והמאבק באפליה על בסיס מגדרי. ראוי לציין, כי המשרד דאג לקדם סקירה וניתוח 

כחלק אינטגראלי מנוסח הצעת התקציב. בפעם  2015-2016מגדרי של תקציב המדינה לשנת 

ות המדינה הצעת תקציב המדינה כוללת שיקוף של אופני חלוקת משאבים הראשונה בתולד

 בפרספקטיבה מגדרית.

 

 ישראל דיגיטלית

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

ל לטובת קידמה, חדשנות, צמיחת המשק ושיפור איכות החיים של כלל תושבי המדינה שילוב ש

תשתיות טכנולוגיות מתקדמות וסדרת החלטות ממשלה יצרו הזדמנות לרתום את הפוטנציאל 

הטמון בטכנולוגיה כמנוע צמיחה ולפעול לצמצום פערים חברתיים באמצעים דיגיטליים ולשיפור 

השירותים לאזרח בתחומים כמו חינוך, בריאות, רווחה ועוד, באמצעות הפיכתם לזמינים, נגישים, 

 .21-לאתגרי המאה ה ומותאמים

 

שקבעה שיש להשתמש  15.12.2013מיום  1046המיזם הוקם מתוקף החלטת ממשלה מס' 

בטכנולוגיות מתקדמות כמנוף לשיפור השירותים לאזרח והפחתת הבירוקרטיה, צמצום פערים 

 חברתיים, קידום צמיחה כלכלית וחסכון בעלויות. תפקיד מטה ישראל דיגיטלית הוא ליזום, להזניק

כלכליות תוך שיתוף פעולה בין מגזרי -ולעודד שימוש באמצעים דיגיטליים, להשגת מטרות חברתיות

 ". דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם היא לשוויון המשרד עבודת של היסוד מאבני אחתובין לאומי. 

 

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

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

דיגיטלית במגזר הציבורי ולמצב את ישראל כמובילה עולמית בתחום. במסגרת זו חותרים ליצירת 

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

ם בתהליכי עבודה פנים משרדיים וחוצי משרדים, יצירת פתרונות טכנולוגיים איתור אתגרי

חדשניים והסרת חסמים ביורוקרטיים. צוותי היישום יפתחו אסטרטגיה דיגיטלית למשרד, לצד 

קידום פיילוטים המאפשרים גמישות והתנסות בשטח. המטה מקדם חדשנות בתחומים כגון חינוך 

רווחה דיגיטלית, מסחר מקוון בעסקים קטנים ובינוניים ועוד מגוון דיגיטלי, בריאות דיגיטלית, 

נושאי ליבה. בנוסף, עוסק מטה ישראל דיגיטלית ביצירת תשתיות טכנולוגיות ובפיתוח הון אנושי 

 . 21-שיאפשר להתאים את עבודת הממשלה לאתגרי המאה ה

 

 רשות הצעירים

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

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

תשמש גוף מטה שיהיה אמון על תיאום ותכלול בנושא  הצעירים רשות, שקבעה כי 23.7.2017מיום 
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לכים מעשיים בתחום. הפעילות הממשלתית בקשר עם אוכלוסיית הצעירים בישראל ועל הובלת מה

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

 . 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 ותכלול תיאום. 2 ;בישראל הצעירים וכלוסייתא והעצמת

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

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

 מענים והתאמת הנגשת למען ופעילות לצרכיהן מספק ממשלתי מענה לותמקב שאינן הצעירים

  השפעה בעלות ממשלתיות החלטות קבלת תהליכי במסגרת והיוועצות ידע מקור להוות. 5; עבורן

 על השפעה להם שיש חקיקה הליכי התקדמות אחר ומעקב קידום. 6; הצעירים אוכלוסיית על

 מחקרים קידום. 7;הצורך במידת ההליכים במסגרת רלוונטיים לגורמים עמדה והצגת צעירים

 מדינות עם פעולה שיתוף תוך הצעירים לאוכלוסיית הקשורים בנושאים והשוואתיים לאומיים

 מיצוי לגבי הצעירים בקרב מודעות העלאת. 8; הצורך במידת, רלוונטיים בינלאומיים וגופים

 על המשפיעים רלוונטיים בתחומים נתונים של תוחוני איסוף. 9; עבורם מידע והנגשת זכויותיהם

 על הצעירים לאוכלוסיית כלים הקניית לצורך ממשלתית פעילות קידום. 10; הצעירים אוכלוסיית

 חברתית ומעורבות שייכות עידוד לצד החיים תחומי במגוון עצמאותה ולקידום, ומימושה גווניה

 מצב תמונת של לממשלה הצגה לשנה אחת. 11; הקהילה למען הצעירים אוכלוסיית של ואזרחית

 .בישראל הצעירים אוכלוסיית בתחום לאומית

 בדגש ,החברתית השליחות של החנית בחוד הניצבות, צעירות קהילות לחיזוקהמשרד פועל  זו ברוח

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

 מגוון באמצעות הצעירים אוכלוסיית לבין הוותיקים אוכלוסיית בין דורי-ןהבי הקשר לחיזוק

  .פרויקטים

 
 

 דרכי התקשרות ופנייה למשרד
 

 כתובת למכתבים:

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

 

  האזרחים הוותיקיםציבור * לפניות 8840מוקד 

 12228840 או *8840 :טלפון

 02-5605034 :פקס

  infovatikim@pmo.gov.il :מייל

 5112401בני ברק מיקוד  2512: ת.ד. למכתביםכתובת 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il
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 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: 

 

 יטליתמטה ישראל דיג

  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:

 

 :דף הפייסבוק של המשרד

 https://www.facebook.com/seniorsisrael 

 

 : המשרד מנכ"לנייה לפ

  mankal@mse.gov.il: דוא"ל

 

 פנייה לשרה לשוויון חברתי:

 sara@mse.gov.il דוא"ל:

 

 3: על העמדת מידע לציבורממונה הפנייה אל 

 יעלה גרין לשם

                                            
 מר דוד אלבז. הממונה על חופש המידע היה 2017. בשנת 1.9.2018החל מיום  3

mailto:%E2%80%8BPniyot-tzeirim@mse.gov.il
mailto:pniyot-women@mse.gov.il
mailto:DIB@mse.gov.il
https://www.facebook.com/seniorsisrael
mailto:mankal@mse.gov.il
mailto:sara@mse.gov.il


 

15 

 

 02-6547027 :טלפון

 02-6547034 :פקס

  Meida.Hofesh@mse.gov.ilדוא"ל: 

 

 

 יחידות מטעם המשרד המעניקות שירות לאזרח
 

 * 8840א. מוקד 

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

 

 ב. מתן תעודת אזרח ותיק

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

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

הוא תושב ישראל שהגיע, לפי  יק"נשלחת אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה. "אזרח ות

התעודה  .2004-הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

המופקת ניתנת לשימוש הן בישראל לצורך קבלת זכויות האזרח הוותיק והן בחו"ל. התעודה הינה 

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

 . שוויון חברתילפנות למשרד להתקבלה התעודה, יש במידה ולא 

 , ללא תשלום: להלן פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיק

 4* שלוחה מס' 8840 / 02-6547025: טלפון

 02-6547049 : פקס

  ezrach.vatik@mse.gov.il: דוא"ל

 16:00-ל 08:00ימים א' עד ה' בין השעות : עילות המוקדשעות פ

למוקד ההנפות באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:  פנייה מקוונתניתן לבצע 

www.mse.gov.il. 

* של המשרד 8840למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד 

  .02-5605034* בפקס 8840ותיקים בטלפון  לאזרחים

 

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

 3שלוחה מס' * 8840טלפון: 

 . www.shlaykes.co.ilאתר אינטרנט:

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

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

mailto:Meida.Hofesh@mse.gov.il
mailto:ezrach.vatik@mse.gov.il
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 חברות עם פעולה שיתוף באמצעות, בישראל הוותיקים האזרחים כלל לטובת פועל" בשלייקס פלוס

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

 עד שירותים, תקשורת, ימודיםל, ל"ובחו בארץ ונופש טיולים, ספורט, הפנאי תרבות, וצרכנות קניות

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

 ?  "שלישי בשלייקס +" עמיתמיהו 

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
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 2017 סקירת עיקרי פעילות המשרד בשנת
 
הממשלתיות ניתן למצוא באתר תכניות העבודה  2017את תכנית העבודה של המשרד לשנת  -

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

www.mse.gov.il  2018-2017<פרסומים < תכניות העבודה לשנים . 

 ניתן למצוא בקישור: 2017סיכום פעילות המשרד לשנת  -

ews/sof_shana/he/SofShana_E.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/n  

 

הממשלתיות ניתן למצוא באתר תכניות העבודה  2018את תכנית העבודה של המשרד לשנת  -

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

www.mse.gov.il 2018-2017ניות העבודה לשנים <פרסומים < תכ . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mse.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/news/sof_shana/he/SofShana_E.pdf
http://www.mse.gov.il/
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תקציב מקורי - עבצתקציב מקורי - כמויותתקציב מקורי - הרשאה להתחייבתקציב מקורי - הכנסה מיועדתתקציב מקורי - הוצאה מותנית בהכנסהתקציב מקורי - הוצאות נטו

287,559200-200415,00062,8101,016

83200000

17,4250000624

1,09000013,6190

1,983000550

98400021,2760

60000000

2,50000000

8,00000000

22,90500000

4,95000000

3,40000000

3,27000000

15,0000075,00000

10000000

8,00000000

000000

3,02000000

8,00000000

1,15900000

1,620000072

1000001,3110

38300090

1,86400000

3,2530000132

2010002,1120

28000080

20,83700000

6,8480000188

8460008,6730

663000150

70900015,7320

1,20000000

5600000

8,00000000

00-200000

30,0002000000

39,65600340,00000

40,82500000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

000000

תקציב 2017
שם תקנהקוד תקנהשם תוכניתקוד תוכנית

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב04570104

העסקת סטודנטים04570105

Grand Total

שיא כח אדם04570101המשרד לשוויון חברתי045701

עבודה בלתי צמיתה04570102

04570103

תמיכה במוסדות ציבור04570114

תמיכה בפעילות חינוכית04570115

הוצאות תפעול04570112

פעולות04570113

השתתפות במנהל הרכב04570110

השתתפות במנהל הדיור04570111

השתתפות משרדי הממשלה04570120

רזרבה לפעולות המשרד04570121

השתתפות בסעיף 04 -04570118

הוצאות פרסום04570119

השתתפות במשרדי הממשלה04570116

פרוייקטים לאזרחים04570117

שעות נוספות04570203

החזר הוצאות רכב04570204

פרויקטים בתחום הצעירים04570122

שיא כח אדם04570201הרשות לקידום מעמד045702

עבודה בלתי צמיתה04570202

החזר הוצאות רכב04570304

פעולות04570310

פעולות04570210

עבודה בלתי צמיתה04570302הרשות לפיתוח כלכלי של045703

שעות נוספות04570303

העסקת סטודנטים04570405

השתתפות במנהל הדיור04570408

עבודה בלתי צמיתה04570402מטה ישראל דיגיטאלית045704

שעות נוספות04570403

החזר הוצאות רכב04570404

הרשאה לפרויקטים04570413

בריאות דיגיטלית04570414

הכנסות מגורמי חוץ04570411

חדשנות במגזר הציבורי04570412

השתתפות במנהל הרכב04570409

פעולות ישראל04570410

שלטון מקומי דיגיטלי04570418

אקדמיה דיגיטלית04570419

כלכלה דיגיטלית04570415

רווחה דיגיטלית04570416
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 2017בשנת  שפרסם המשרדרשימת חוברות ועלוני מידע 
 

 2017חוברת דו"ח כולל לשנת הפעילות  .1

 2017חוברת זכויות נשים  .2

 2016פניות הציבור  סיכום  חוברת .3

 חוברת זכויות שוות זהב בשפה העברית + אנגלית .4

 

 

 הנחיות מנהליות

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

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

 יפית. בהתייחס לתחומים השונים ולפעילות הספצ

 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

 הלקוחוקשר עם 

. 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

 . טיוב נתונים2

 מחקר. 3

. ניהול מידע על 4

תלמידים/ 

סטודנטים/ 

 

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

תמונות של  700062942

 רחים ותיקיםאז

ביצוע תפקידים  1.10.2017

 על פי דין

 

* 8840מוקד  700044968

מרכז לפניות 

 ציבור

לשמש מרכז  6.11.2013

לפניות ציבור של 

המשרד לאזרחים 

ותיקים, ובכלל 

זה למסור 

לאזרחים ותיקים 

מידע על 

זכויותיהם, 

בדיקת זכויות 

לרבות מול גופים 

שונים וביצוע 

 שיחור 

 

יעוד ורישום ת 700060694

זכויות ורכוש של 

יהודים יוצאי 

ארצות ערב 

 ואיראן

ביצוע תפקידים  23.6.2014

 על פי דין

 

בעל המאגר הוא   8.3.2011 מאגר מרצים 700031440

הרשות לקידום 

מעמד האישה. 

המאגר נרשם 

בזמן שהרשות 

היתה במשרד 

ראש הממשלה. 

בהעברת שטח 

הפעולה למשרד 

וחילפוי הגברי 

לו ברשות נפ

דברים בין 

הכסאות,  ולכן 

אין במשרד את 

פרטי הרישום, 

 כולל מטרות
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מאגר מועמדות  700031945

 לדירקטוריונים

בעל המאגר הוא   28.2.2012

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

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 

וחילפוי הגברי 

ברשות נפלו 

דברים בין 

ות,  ולכן הכסא

אין במשרד את 

פרטי הרישום, 

 כולל מטרות
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 קרנות ומלגות במימון המשרד
 מלגות לסטודנטים:

 הפעלה , גיוס,לאיתור 2/17הסכם של המשרד עם התאחדות הסטודנטים, הזוכה במכרז 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 בשיתוף אזרחים ותיקים. מטרת המלגה ליצור שיח בין הבמגוון תחומים 

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

  .ועוד מחשב בשימושי

 

 2017תמיכות 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 

 ציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד:ב ידי המשרד לשוויון חברתי, -על 2017במהלך שנת , 19854

 שם המוסד

 

הסכום שאושר לתמיכה בשקלים 

 חדשים

 

 תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה:

 

 ₪ 8,750 בית ליוויק

 ₪ 190,983 קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין

 ארגון יוצאי קרקוב
124,235 ₪ 

 ₪ 31,275 יד לחברי תנועות הנוער הציונית-משואה

 ₪ 69,635 קרן התרבות דגל ירושלים

 ₪ 29,150 מוזיאון יד מרדכי

מרכז לסיוע נפשי חברתי ליוצאי הולנד  -אלה 

 ₪ 57,030 וקרוביהם

 ₪ 45,000 בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון

 ₪ 15,962 עמותת יוצאי הונגריה המורחבת ירושלים

                                            
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  4
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 ₪ 73,395 אריאל בית הזכרון לשואה ולגבורה

 ₪ 376,786 הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

 ₪ 59,375 מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

 ₪ 124,000 המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ

 ₪ 74,140 מרתף השואה

 ₪ 283,599 לעד בית העדות למורשת הציונות-יד

 ₪ 195,189 ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל -יש

שם עולם, לעיון, תיעוד  -מכון שואה ואמונה 

 ₪ 349,060 ומחקר )ע"ר(

 ₪ 160,559 מחוז תל אביב -ארגון אסירי הנאצים לשעבר 

 ₪ 53,968 נושאי מורשת השואה והגבורה -דורות ההמשך 

 ₪ 165,000 לספר כדי לחיות )ע"ר( -תיאטרון עדות 

 ידידי רבקה ויוסף באו תל אביב
31,130 ₪ 

 ₪ 81,779 ת מתפללי בית כנסת לזכר קדושי סטרומהאגוד

 

 תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם:

 ₪ 2,285,719 מרכז ארגונים של ניצולי שואה בישראל

 

 

 6.2.0.1תמיכות בגופים אחרים לפי הוראת החשב הכללי מספר 

  -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3ה לפי סעיף שאושרה להם תמיכ גופים אחריםלהלן רשימת 

 ידי המשרד לשוויון חברתי, בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד: -על 2017, במהלך שנת 19855

 המרכז\שם הרשות 
הסכום שאושר לתמיכה בשקלים 

 חדשים

 תמיכה בהשלמת השכלה יסודית למבוגרים - ה"תהיל

  74,250          ₪  עירית רמת גן

  16,500          ₪  מ. א. עמק יזרעאל

  10,863          ₪  באר שבע

  50,000          ₪  עירית רעננה

                                            
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  5
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  11,706          ₪  עירית יקנעם עילית

  20,281          ₪  עירית ראשון לציון

  62,300          ₪  עירית קרית גת

  91,266          ₪  ים-עירית בת

  31,200          ₪  יהעירית טבר

  30,000          ₪  עירית קרית אתא

  57,750          ₪  עירית כפר סבא

  9,694            ₪  מ. א. שדות נגב

  31,730          ₪  בית העם-עירית ירושלים

  30,525          ₪  עירית נתניה

  75,000          ₪  עירית תל אביב

  20,000          ₪  עירית עפולה

  39,050          ₪  תלפיות מזרח-ירושלים 

  31,763          ₪  קריית יובל-ירושלים 

  19,587          ₪  לב העיר -ירושלים

  27,019          ₪  נווה יעקב-ירושלים

  19,938          ₪  גילה -ירושלים

  83,170          ₪  שמואל הנביא -ירושלים

  17,947          ₪  בקעה -ירושלים

  8,663            ₪  גוננים -ירושלים

  98,106          ₪  פסגת זאב -ירושלים

  968,306        ₪  סה"כ
 

 קתדראות או אוניברסיטאות עממיות
 

  99,550         ₪  מ.א. עמק יזרעאל

  38,225         ₪  מ.א. גולן

  100,000       ₪  נובית-מ.א. עמק הירדן 

  137,000       ₪  דורות  -מ.א. גלבוע 

  205,550       ₪  גיל עוז -מ.א. עמק המעיינות

  165,901       ₪  מילוא -מ.א. מנשה

  75,000         ₪  רעננה 

  44,275         ₪  שלהבת-ק. טבעון

  163,976       ₪  דורות  -מ.א. זבולון

  100,000       ₪  ראשון לציון 

  32,000         ₪  י.ה.ל  -מ.א. מטה אשר

  50,000         ₪  מ.א. גוש עציון

  89,100         ₪  הרצוג -מ.א. שפיר

  50,000         ₪  מ.א. מטה בנימין

  46,750         ₪  מ.א. שער הנגב

  66,009         ₪  כפר תבור 
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  69,585         ₪  קרית אונו 

  132,503       ₪  ירושלים

  48,000         ₪  מ.א. משגב

  100,000       ₪  מ.א.  הגליל העליון

  60,000         ₪  עפולה

  36,575         ₪  קרני שומרון

  90,000         ₪  רחובות

  2,000,000   ₪  סה"כ
 

 

 וקים ותקנותח
 

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

 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"התשחוק האזרחים הוותיקים,  .1

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

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

 . 1991תקנות האזרחים הוותיקים, תשנ"א  .4

 . 2011-תקנות האזרחים הוותיקים )תוקף תעודת אזרח ותיק(, תשע"א .5

 

 :תיקוני חוק שהמשרד יזםלהלן רשימת 

(, מקומית רשותב ותיקים אזרחים לענייני יועץ()9יקים )תיקון מס' חוק האזרחים הות .1

 .2010-התש"ע

, קובע כי רשויות 2011-()מתן מידע(, התשע"א11הוותיקים )תיקון מס'  האזרחים חוק .2

ת לאזרחים ותיקים. ציבוריות יידעו את המשרד בדבר הזכויות וההטבות שהן מעניקו

אזרחים הוותיקים על המידע שהתקבל, כאמור, אמון על יידוע ההמשרד לשוויון חברתי 

  בידיו.

 . 2011תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה(, תשע"ב  .3

 . 2012-תקנות האזרחים הוותיקים )הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים()תיקון(, התשע"ב .4

 .2012-התשע"גתקנות האזרחים הוותיקים )שליחה ופרסום של חוברת מידע(,  .5

שמטרתו לאפשר בקרה על זהות   2016-( , התשע"ו13חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס'  .6

המשתתפים בפעילויות המשרד שבהן הדבר נדרש ולמען ביטחון המשתתפים, לעניין מקרים 
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בהם הורשע אדם בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת 

 .אופן המפורט בחוקהשר, לבצע פעילות ב

מתן שירות ציבורי בלא המתנה  -  2017-(, תשע"ז15חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס'  .7

 שנים.  80בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 

 

 :ןפירוט הרשויות הציבוריות שהמשרד אחראי על תחומי פעילות
 

  הרשות לקידום מעמד האישה 

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים 

 יזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"המ 

 רשות הצעירים 

  


