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המוקד לאזרחים ותיקים הוקם על ידי המשרד )בזמנו "המשרד לענייני 
לשוויון  המשרד  מציין  מאי 2018  בחודש  שנת 2008.  במאי  גמלאים"( 
הציבור  פניות  מוקד  את  המהווה  מוקד 8840*  להקמת  עשור  חברתי 

לאזרחים ותיקים. 

המשרד החליט על הקמת המוקד מתוך הבנה ממשלתית כי אזרחים 
גילם  בשל  להם  להגיע  העשויות  לזכויות  דיים  מודעים  אינם  ותיקים 
וכן הם חווים לא מעט קשיים במימוש הזכויות, בין בשל פיזור הזכויות 
המגיעות לאזרחים הוותיקים בין גורמים שונים באופן שדורש העמקה 

ואיסוף הנתונים ובין  בשל הבירוקרטיה הנלווית למנגנוני המימוש. 

להוות  במטרה  חברתי  לשוויון  המשרד  ידי  על  הוקם   *8840 מוקד 
כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות 
כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים 

ולסיוע במיצוי הזכויות. 

מעבר למתן מידע, המוקד מסייע לאזרחים הוותיקים בבירור זכויותיהם 
הוותיקים  האזרחים  על  המקשים  חסמים  ובהסרת  בעיות  בפתרון  וכן 
בקבלת זכויותיהם ובמימוש הטבות ופועל אל מול גופים שונים במגזר 

הציבורי ומחוצה לו בשמם ולצד האזרחים הוותיקים. 

המשרד  שמבצע  והמיזמים  התכניות  במרבית  מרכזי  שותף  המוקד 
למען ציבור האזרחים הוותיקים.
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העקרונות המנחים את עבודת המוקד:
א "One Stop Shop" - כתובת אחת לאזרחים הוותיקים. א.

ב "לרוץ במקום האזרח הוותיק" - המוקד מלווה את הפונה באופן אקטיבי ב.
עד לקבלת הזכויות הרלבנטיות לו מכל רשות ומוסד. 

במוקד ניתן מידע וסיוע בבירור זכויות בתחומים הבאים: 
 זכויות מכח חוק האזרחים הוותיקים	

 ביטוח לאומי	

 זכויות ניצולי שואה	

 בריאות	

 סיעוד ועובדים זרים	

 דיור	

 פנסיה	

 הכנה לפרישה	

 רווחה	

 ביטחון אישי	

 צרכנות	

 תרבות ופנאי 	

 אפוטרופסות 	

 כל נושא שקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק בישראל.	

המוקד פועל בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 20:00 

ניתן מענה בשפות:

עברית

רוסית

ערבית

אנגלית

גרמניתספרדית

אמהרית

צרפתית
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 מאזבהקמתבהמוקדבבשנתב2008בועדבלחודשבמאיב2018בבמהלךב	
10בשנותבפעילותבשירתבהמוקדבכ-ב800,000באזרחיםבותיקים.ב

 ניצוליב	 208,000ב לכ-ב זכויותב במימושב וסיועב מידעב ניתןב מתוכם,ב
שואה.ב

 בממוצעבהמוקדבטיפלבבכ-ב120,000בפניותבבשנה.ב	

 אשרב	 רצוןב שביעותב סקרב במוקדב מבוצעב האחרונותב בשנתייםב
מודדבאתבהיקףבמימושבהזכויותבשלבהאזרחיםבהוותיקיםבבזכותב

הסיועבשלבהמוקד.ב

 בזכותב	 ותיקיםב אזרחיםב שלב הזכויותב מיצויב היקףב 2016ב בשנתב
הסיועבשלבהמוקדבמוערךבבכ-15במיליוןב₪,בלפחות.ב

 שלב	 בהיקףב זכויותב מימשוב ותיקיםב אזרחיםב 2017ב בשנתב
27,491,146ב₪בלכלבהפחות.ב

 בשנתב2018בבחודשיםבינוארב–במאיב2018בהיקףבמימושבהזכויותב	
עמדבעלבכ-ב11,897,600ב₪.

המוקדבלאזרחיםבותיקיםבהיווהבחלוץבבתחוםבהשיחבוהיישוםבשלבמיצויבהזכויותבבמגזרבהממשלתיבמיומובהראשון. 

עםבפתיחתבהמוקדבבשנתב2008במנתהבאוכלוסייתבהאזרחיםבהוותיקיםבכ-708באלףבאיש,בשהיווב9.8%במסךבהאוכלוסייהבהכלליתבבישראל.בבפתחבשנתב2018 
אוכלוסייתבהאזרחיםבהוותיקיםבמונהבכמיליוןבאישבכאשרבשיעורםבמכללבהאוכלוסייהבבישראלבהינוב11.3%. 
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שיחורבחוץ:בהחלבמשנתב2014בניכרתבעלייהבבכמותבההרצאותב
שקייםבהמוקדבברחביבהארץבלציבורבהאזרחיםבהוותיקים.ב

במהלךבהשניםביצרבהמוקדבשיתופיבפעולהבונבנובקשריבעבודהבעםבגורמיםב
ויעילב והרשויותבהשונותבלטובתבטיפולבשוטףב שוניםבבמשרדיבהממשלהב
בפניות.אביןאהיתראהמוקדאביססאקשריאעבודהאעםאהגופיםאהבאים:אהמוסדא
לביטוחאלאומיאלרבותאאגףאהייעוץאלקשיש,אהאגףאלסיועאמשפטיאבמשרדא
האוכלוסיןא רשותא המשפטים,א במשרדא אפוטרופסותא אגףא המשפטים,א
הרשותא בעבודה,א הזדמנויותא שוויוןא נציבותא הקליטה,א משרדא וההגירה,א
להגנתאהצרכן,אמשטרתאישראל,אמשרדאהרווחהאוהשירותיםאהחברתיים,א
שי"ל,אמנהלתאהגמלאותאבמשרדאהאוצר,אקרנותאהפנסיהאהוותיקות,אהקרןא
לרווחהאלנפגעיאהשואה,אהרשותאלזכויותאניצוליאהשואהאבמשרדאהאוצר,א
המקומיות,א ברשויותא חברתייםא לשירותיםא המחלקותא מקומיות,א רשויותא

קופותאחוליםאועוד.א

במוקדאנצבראמידעאוידעארבאולאורךאהשניםאהפניותאלמוקדאשיקפואנאמנהא
כליא בישראל,א הוותיקיםא האזרחיםא ציבורא שלא והאתגריםא הבעיותא אתא
אשראמשמשאאתאהמשרדאלמפות,אלנתחאולהשמיעאאתאקולואשלאהאזרחא
הוותיקאכחלקאמעמדתאהמשרדאבפורומיםאממשלתייםאוציבורייםאשונים.א

צוותאהמוקדאתרםאלפעילותאהמשרדאהחלאמגיבושאתיקוניאחקיקה,אעוברא
לקביעתאהחלטותאממשלהאוכלהאבפעילותאבכנסת,אוזאתאבמגווןאנושאים,א
ניצוליא בקצבאותא המטפליםא דיןא לעורכיא טירחהא שכרא הסדרתא למשל:א
שואה,אמניעתאניתוקיאמיםאלקשישיםאוהכנסתאשיפוריםאבהליכיםאונהליםא

הקשוריםאלעובדיםאזריםאבסיעוד.א

שיחורבחוץבוהנגשתבמידע:בכמותבהרצאותבבנושאבזכויותב
אזרחיםבותיקים
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הכנה לפרישהב–בנתוני פעילות יזומה
במוקדא8840*אניתןאמידעאלאזרחיםאשנהאלקראתאהפרישהא)עלאפיאחוקאגילאהפרישה(.אהמידעא

ניתןאהןאלפוניםאלמוקדאוהןאבמסגרתאהרצאותאחוץאשביצעאהמוקדאבכלארחביאהארץ.א

בנוסף,אהמוקדאמנפיקאמזהאמספראשניםאבאופןאיזוםאמכתביםאבנושאאהכנהאלפרישהאהמעודדיםא
אתאציבוראהוותיקיםאלפנותאלמוקדאבאמצעותאשאלוןאייעודיאולהיערךאלקראתאתקופתאהפרישה.א

זכויותאהאזרחאהוותיק.

זכויותאניצוליאשואה.

מידעאבנושאיאהיערכותאלקראתאהפרישה.

מיצויאזכויותאמקיףאבמסגרתאתכניתאיחידותאסגולהאשמבצעאהמשרדאבבתיאחולים.

מידעאובירוראזכויותאהניתנותאעלאידיאהמוסדאלביטוחאלאומי.
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פעילותבלהנגשתבהזכויותבבקרבביוצאיבאתיופיה:
בשניםא2016או-א2017אניתןאבמוקדאדגשאלהנגשתאמידעאבקרבאיוצאיאאתיופיה.א
הפעלתא שכללוא מסלוליםא במספרא הזכויותא מיצויא לקידוםא פעלא המוקדא
סטודנטיםאמלגאיםאבשיתוףאהתאחדותאהסטודנטיםאועריכתאימיםאמרוכזיםא

להרצאהאולמיצויאזכויות.א
בסךאהכלאהפעילותאהגיעהאלכ-א3,500אאזרחיםאותיקיםאיוצאיאאתיופיהאבמהלךא
שנתיים.אבשנתא2018אהמוקדאממשיךאבפעילותאזואמתוךאמטרהאלהנגישאאתא
השירותאלכללאהאזרחיםאהוותיקיםאיוצאיאאתיופיה,אאשראמספרםאעומדאעלא

כ-א10,000אבסךאהכל.א

תכניתביחידותבסגולה
בכלא רפואייםא במרכזיםא המשרדא שמפעילא פרויקטא הואא סגולה"א "יחידותא
רחביאהארץאאשראבמסגרתואמוקמתאנקודתאמידעאלזכויותאבנושאאבריאותא
למאושפזיםאשהםאאזרחיםאותיקים.אמתנדביםאניגשיםאאלאמיטותאהאזרחיםא
הוותיקיםאהמאושפזים,אמיידעיםאאותםאלגביאזכויותיהםאבבריאות,אממלאיםא
עםא 8840*.א במוקדא טיפולא להמשךא המועברא זכויותא לבירורא שאלוןא עמםא
 *8840 מוקדא נציגיא וסיוע,א מעקבא המשךא ולשםא החולים,א מביתא שחרורםא
מכלולא במיצויא מקיףא ולסיועא טיפולא להמשךא קשרא המעונייניםא עםא יוצריםא

זכויותיהםאבתחומיםאמגוונים.
2015אהמוקדאשותףאלמיזםאיחידותאסגולהאובשניםאהאחרונותא החלאמשנתא
יחידותאסגולה,אהתרחבאוהעמיקאטיפולאהמוקדא במקבילאלהתרחבותאמיזםא
שותףא המוקדא המתנדבים.א באמצעותא החוליםא מבתיא שהתקבלוא בפניותא
זוא משמעותיתא בצומתא זכויותא במימושא ולסיועא מידעא להנגשתא זוא בדרךא
המשרדא שמבצעא אקטיביא זכויותא מיצויא מולידא החוליםא בביתא והמפגשא

באמצעותאהמתנדביםאביחידותאהסגולהאוברצףאטיפולאשלאהמוקד.א
המתנדביםאממלאיםאעםאהאזרחיםאהוותיקיםאהמאושפזיםאשאלוןאלבירוראזכויותא
עםא טלפוניא קשרא יוצרא 8840*א מוקדא 8840*.א במוקדא טיפולא להמשךא המועברא

הוותיקיםאומבצעאעמםאבירוראזכויותאמקיףאהכוללאמתןאמענהאבכתב.א
בשנתא2017אמיזםא"יחידותאסגולה"אשלאהמשרדאהמשיךאבפעילותואהנמרצתא
ב-12אבתיאחוליםאוכתוצאהאמכךאחלהאעלייהאבפניותאשהתקבלואבמוקדאמבתיא

החולים.א

פניותבשהגיעובמיחידותבהסגולהבבבתיבהחוליםבוטופלובבמוקדב8840*

3%4%
1%1%

7%

4%

3%

19%

15%
1%

18%

24%

 "  
 

סגירתאמעגלאטיפולא–אהיקףאמימושאהזכויותאבפניותאשנה
המתקבלותאמיחידותאהסגולהאבבתיאהחוליםא)משוער(

2,652,328א₪א2016
7,822,798א₪א2017

3,036,134א₪א2018אינוארא-אאפריל
13,511,260א₪אסה”כ
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הישגים בולטים
1.בזכייה באות ההוקרה ליחידות מצטיינות בהתייעלות ובצמצום בירוקרטיה 

לשנת 2016

ההוקרה  באות  זכתה  חברתי  לשוויון  במשרד  ותיקים  לאזרחים  היחידה 
ליחידות מצטיינות בהתייעלות ובצמצום הבירוקרטיה שניתן על ידי נציבות 
שירות המדינה. הפרס ניתן על עבודה משותפת של מוקד 8840* ותכנית 
יחידות סגולה של המשרד. הנגשת זכויות אקטיבית זו המתבצעת על ידי 
שילוב שתי תכניות של המשרד זכתה באות ההוקרה שכן בזכות פעילות 
לאזרחים  הזכויות  מיצוי  בתחום  במוקד  המעמיקה  והעבודה  המתנדבים 
ממשלתי  ולמענה  לשירות  זוכים  והם  רבה  בירוקרטיה  נחסכת  הוותיקים 

מקיף. 

2.בזכייה באות רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2016

השירות  בקטגורית  השלישי  במקום  זכה   *8840 מוקד   2017 בשנת 
ובכך  השירות  ושיפור  איכותיים  שירותים  בהענקת  הצטיינות  על  הטלפוני 
הממשלתי  השירות  איכות  במדידת  המצטיינים  המשרדים  לרשימת  נכנס 
המוקד  עבודת  את  המנחים  העקרונות  את  שיקפה  2016. הזכייה  לשנת 

מיומו הראשון והם מתן שירות איכותי, אדיב ומקצועי לאזרחים הוותיקים. 

3. פרויקט רחב היקף למימוש זכויות אזרחים ותיקים בהנחה בחשמל 

בין השנים 2012-2014 המוקד ביצע פרויקט רחב היקף למיצוי זכויות יזום 
זכאותם  ממצים  לא  ואשר  בחשמל  להנחה  הזכאים  ותיקים  אזרחים  בקרב 
זו. בעקבות דיווח בכנסת על עשרות אלפי אזרחים ותיקים הזכאים להנחה 
בחשמל ואינם מממשים זאת, המשרד באמצעות המוקד יזם את הפרויקט 
המוקד  הזכויות.  במימוש  והסיוע  היידוע  תהליך  את  לבצע  עצמו  על  ולקח 
במטרה  ותיקים  אזרחים  אלפי  עשרות  אל  יזומות  טלפוניות  פניות  ביצע 
החשמל  חברת  נתוני  פי  על  בחשמל  להנחה  זכאים  הם  כי  אותם  ליידע 
מול  ההנחה  קבלת  ליישום  הצורך  במידת  סייע  וכן  לאומי  לביטוח  והמוסד 

חברת החשמל. 

הידעת ? זכויות אזרחים ותיקים: היעדר מידע ואי מיצוי 
גםבבשנתובהעשיריתבאחוזבהפניותבלמוקדבבפילוחבהשנתיבמראהבמגמהביציבהב
ותיקיםבהפוניםבבמטרהב 50%במהפניותבלמוקדבהםבשלבאזרחיםב שבהבמעלב

לבררבאתבמכלולבזכויותיהםבכאזרחיםבותיקים.ב

מי פונה למוקד? 

 אזרחים ותיקים 	

 אזרחים לקראת הפרישה 	

 בני משפחה	

 מטפלים	

 אפוטרופוסים	

 מתנדבים	

 עובדים סוציאליים	

 סטודנטים 	
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הטיפול בניצולי שואה במוקד

היחס בין פניות בנושא זכויות אזרחים ותיקים לפניות בגין זכויות 
ניצולי שואה לאורך השנים: 
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מוקד  הוקם   ,*8840 מוקד  הקמת  לאחר  כשנה   ,2009 בשנת 
כמוקד  ושימש  ותיקים  לאזרחים  המוקד  בסיס  על   *9444
הממשלתי למיצוי זכויות ניצולי השואה לצד מיצוי זכויות אזרחים 

ותיקים. 

בשנה זו יצאה הממשלה לקמפיין נרחב על מנת לפנות לציבור 
זכאות  בנושאי  זכויות  למיצוי  למוקד  פנייה  ולעודד  הרחב 

לקצבאות מהארץ ומחו"ל. 

מוקד 8840* מטפל בניצולי שואה מפאת היותם )מטבע הדברים( 
למכלול  בקשר  וסיוע  מידע  במתן  להם  ומסייע  ותיקים,  אזרחים 

זכויותיהם, הן כאזרחים ותיקים והן כניצולי שואה. 

	 במימוש וסיוע  מידע  ניתן  המוקד  עבודת  שנות  עשר  במהלך 
הזכויות לכ- 208,000 ניצולי שואה. 

בהקשר  שואה  ניצולי  זכויות  בנושאי  מומחיות  בעל  הינו  המוקד 
למדינות חו"ל: 

בין השנים 2012ב–ב2018 זכו ניצולי שואה, שאריהם ויורשים לקבל 
ממשלת  מול  המוקד  של  ופעיל  ישיר  בסיוע  יורו   3,539,777 כ- 

גרמניה.

איתור ניצולי שואה שטרם הוכרו ושאינם מקבלים כל תגמול בגין 
הנרדפות

חברתי,א לשוויוןא המשרדא בשיתוףא פיילוטא החלא 2012א בשנתא
משרדאהאוצרא-אהרשותאלזכויותאניצוליאהשואהאועירייתאירושלים.א
מתנדביםאבעיראירושליםאפעלואלמתןאסיועאלניצוליאהשואהאתושביא
העיראבמיצויאהזכויותאהמגיעותאלהםאלאחראשזכואלהכשרהאמטעםא

המוקדאשלאהמשרדאלשוויוןאחברתיאבנושאאזכויותאניצוליאהשואה.א

ולקחואעלא נוספותאלמיזםא לאוראהצלחתאהפיילוט,אהצטרפואעריםא
עצמןאאתאהאחריותאלמיצויאזכויותאניצוליאהשואהאתושביאהעיר.אכיוםא

מעלאל-א80ארשויותאברחביאהארץאכבראשותפותאלפרויקט.

מקבלתא בפרויקט,א חלקא לקחתא מעוניינתא אשרא מקומיתא רשותא
לשוויוןא מהמשרדא הדרךא כלא לאורךא ומקיףא צמודא מקצועיא ליוויא
חברתי,אכמואגםאהכשרותאבנוגעאלזכויותאלכללאהמתנדביםאברשותא

המקומיתא–אבאמצעותאצוותאמוקדא8840*. 

וזכוא לראשונהא הוכרוא נוספיםא שואהא ניצוליא אלפיא המיזם,א בזכותא
להטבות,אתגמוליםאומענקיםאשונים.



תכניותבוחזון:

שמחב המוקדב באמצעותב והמשרדב וגדלהב הולכתב הוותיקיםב האזרחיםב אוכלוסייתב
להמשיךבולשמשבכתובתבלמיליוןבאזרחיםבותיקיםבלמתןבמענהבשירותיבומקצועי.

לצדא דיגיטלייםא ערוצים,א במגווןא שירותא מתןא יקדםא המשרדא הקרובותא בשניםא
מסורתיים,אוכןאימשיךאלפעולאלהנגשתאהזכויותאלכללאהמגזריםאלרבותאמתןאשירותא
במסגרתא השירותיםא מתןא שלא והרחבהא העמקהא תבוצעא כן,א כמוא שונות.א בשפותא
תכניותאהמשרדאכדוגמתאיחידותאסגולהאומרכזיאההכוון.אלבסוף,אהמשרדאבאמצעותא
המוקדאימשיךאלשמשאכמובילאבשירותאהממשלתיאבנושאיאזכויותאאזרחיםאותיקיםאהןא

כמומחהאידעאוהןאכנותןאשירותאאיכותיאומקצועיאלאזרחיםאהוותיקים.

11




