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 תקציר

 

וזאת  8840במוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים *עיקרי העשייה כמידי שנה, המשרד לשוויון חברתי מפרסם את 

בפניות המוקד וכן נציין את הנושאים שבלטו במיוחד  פעילותמידע אודות ם, נתוניבדו"ח יוצגו בא לפניכם. דו"ח המוב

דו"ח דוגמאות לפניות שטופלו במהלך השנה האחרונה במוקד כדי כמו כן כלולות ב. 2018 בשנתהאזרחים הוותיקים 

 את מנעד השירותים של המוקד ולהמחיש את חשיבות עבודתו ואת היותו כתובת לאזרחים הוותיקים.  להדגים

 

 תמצית הדברים : 

  אזרחים ותיקים.  880,000-שירת המוקד כ 2018ועד לסוף שנת  2008מאז הקמת המוקד בשנת 
 ניצולי שואה.  211,000 -ניתן מידע וסיוע במימוש הזכויות לכ 
  לעומת כ פונים 136,174ופנו למוקד ( 2017 -פניות ב 148,000 -)לעומת כפניות  157,754התקבלו במוקד  2018בשנת(- 

 . (2017בשנת  133,000
 5  כולל ארנונה( מיסיםהם: זכויות האזרח הוותיק,  2018בשנת הנושאים המככבים במקומות הראשונים בפניות למוקד( ,

זכויות והטבות במסגרת תכנית יחידות הסגולה בבתי החולים ובמגוון נושאים מיצוי זכויות המוסד לביטוח לאומי, 
  בריאות. בתחום ה

 6  נתניה. ו פתח תקווהחיפה, ראשון לציון, תל אביב, : ירושלים, 2018הערים המובילות בפניות למוקד בשנת  
  75עד גיל  –הצעירה  הוותיקה המרבית הפונים למוקד משתייכים לפלח אוכלוסייבפילוח הפונים לפי גיל נמצא כי . 
  אזרחים ותיקים בזכות הסיוע של המוקד,  2018חודש, נמצא כי בשנת בפניות  5,100בבדיקה שבוצעה במוקד וכללה

  מלש"ח, לכל הפחות.  29 -כמימשו זכויות בהיקף של 
 יורו כתוצאה מעבודת המוקד  190,000 -כ קיבלו ניצולי שואה, שאריהם ויורשיהם סך של 2018 שנת במהלך, פי אומדן לע

 בנושא סיוע במיצוי זכויות מול גרמניה.
  ץ במטרה להנגיש כל רחבי הארישובים ב 95 -בבנושאי זכויות אזרחים ותיקים הרצאות  333 -המוקד קיים כ 2018בשנת

 את השירות של המוקד לאזרחים הוותיקים ולקדם יידוע ומימוש זכויות. 
  2018בשנת המוקד שותף מרכזי במרבית התכניות והמיזמים שמבצע המשרד למען ציבור האזרחים הוותיקים, בין היתר 

תיאום שביצע המוקד אזרחים ותיקים זכו להפגת בדידות בקרב משפחות מארחות בחג הפסח ובראש השנה בזכות מאות 
 בחג.  בקשות לארח ולהתארחבין 

  חלה עלייה במספר הפניות , שמבצע המשרד במרכזים רפואיים במקביל להתרחבות מיזם יחידות סגולה 2018בשנת
. המוקד שותף בדרך זו להנגשת מידע ולסיוע במימוש זכויות בצומת כתוצאה מפעילות הפרויקטבמוקד שהתקבלו 

עות המתנדבים ביחידות הסגולה משמעותית זו והמפגש בבית החולים מוליד מיצוי זכויות אקטיבי שמבצע המשרד באמצ
 וברצף טיפול של המוקד. 

 3  .בתי החולים המובילים במספר הפניות שמתקבלות במוקד באמצעות מתנדבים: שערי צדק, תל השומר וברזילי 
  בפילוח לפי גיל בפניות שמתקבלות מבתי החולים, נמצא כי מרבית הפניות הן מקרב האזרחים הוותיקים המשתייכים

 ומעלה(.  75ותיקה יותר )לקבוצה הו
 2  בקרב זכאי גמלת הסיעוד וכן בפניות למוקד היו המחסור במטפלות ישראליות  2018נושאים שבלטו במיוחד בשנת

ובהתאם נוכח היה גם בפניות הונאת קשישים בצרכנות. הנושא האחרון בלט הושם על סדר היום הציבורי גם בתקשורת 
 למוקד.

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 *8840סיכום פניות ציבור האזרחים הוותיקים למוקד : 2018דוח שנתי 

 

 מבוא

 

במטרה להוות כתובת  )דאז "המשרד לענייני גימלאים"( על ידי המשרד לשוויון חברתי 2008שנת ב* הוקם 8840מוקד 

פניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור ב לטיפולמרכזית 

 האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות. 

 

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

ועובדים זרים, דיור, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות ופנאי וכל נושא שקשור  ניצולי שואה, בריאות, סיעוד

 .לחיי היום יום של האזרח הוותיק בישראל

 

מעבר למתן מידע, המוקד מסייע לאזרחים הוותיקים בבירור זכויותיהם וכן בפתרון בעיות ובהסרת חסמים המקשים 

ובמימוש הטבות ופועל אל מול גופים שונים במגזר הציבורי ומחוצה לו בשמם על האזרחים הוותיקים בקבלת זכויותיהם 

  .ולצד האזרחים הוותיקים

 

 ומספק מענה איכותי במגוון שפות :   20:00 – 08:00ה' בין השעות  –המוקד פועל בימים א' 

 ריתעב 

 ערבית 

  רוסית 

 אמהרית  

 אנגלית  

  צרפתית 

 נושאי תגמולים מחו"ל לניצולי )ב גרמנית

שואה(

  

 

הנגשת בנוסף, בכלל ובפניות מורכבות בפרט.  בשנה זו חלה עלייה בפניות למוקדהמוקד ציין עשור לפעילותו.  2018בשנת 

הזכויות והשירות של המוקד לאזרחים ותיקים באה לידי ביטוי בין היתר בביקוש משמעותי להרצאות של המוקד בנושאי 

 בפני אנשי מקצוע ומתנדבים. זכויות אזרחים ותיקים, הן בפני אזרחים ותיקים ממגזרים וקהילות מגוונים והן 

 

. כמו ותיקיםהומעניק לאזרחים מוקד תוצאות הסיוע שהכולל  2018בשנת  יג נתונים אודות הפניות למוקדזה נצ בסיכום

. נציג דוגמאות נבחרות לטיפול של המוקד בפניות 2018כן, בחרנו ארבעה נושאים שבלטו במיוחד בפניות למוקד בשנת 

ככתובת ממשלתית האזרחים הוותיקים  הממחישות את תפקידי המוקד עבורשל אזרחים ותיקים בנושאים שונים, 

ניתן כתובת לפתרון בעיות וכמובן כתובת אחת בה כזכויות האזרחים הוותיקים, נושאי במקצועי מרכזית לקבלת מידע 

אקטיבי לאזרחים הוותיקים בבירור ובמיצוי זכויותיהם. לבסוף נציג בתמצות את המגמות שזיהינו במהלך העשור סיוע 

 ד. האחרון בפניות למוק
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 נתונים

 

 פניות 157,754טופלו במוקד  – 2018 בשנת . 

  ועד היום במהלך  2008מאז הקמת המוקד בשנת

 879,440 -כ שנות פעילות שירת המוקד עשר

 אזרחים ותיקים. 

  אזרחים ותיקים שפנו  2017-2018במהלך השנים

 60 -למוקד מימשו זכויותיהם בהיקף של כ

שנערכה מלש"ח, לכל הפחות, על פי בדיקה 

פניות חודשיות  5,000-כבהתייחס לבאופן יזום 

  .אלף פניות בשנה( 60-)כ

 

 ניתן מידע שנות פעילות המוקד  במהלך עשר

 ניצולי שואה.  211,000 -וסיוע במימוש זכויות לכ

  ניצולי שואה,  קיבלו 2018 – 2012בין השנים

יורו, תגמולים מיליון  3.6 -שאריהם ויורשים כ

פעמיים, בסיוע ישיר ופעיל של -שוטפים וחד

הסכום  2018 -ב המוקד מול ממשלת גרמניה.

מגרמניה שקיבלו ניצולי המצטבר של התגמולים 

 190,430עומד על  אשר קיבלו סיוע במוקד שואה

 . יורו סה"כ

 

 2018-2017פניות למוקד בשנים מספר ה
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 פילוח ראשי –לפי נושאים  התפלגות הפניות

 
 

 

 

 

 

%כמותנושא

83,03152.63%זכויות אזרח ותיק

15,7409.98%מיסים

13,6558.66%המוסד לביטוח לאומי

11,1447.06%פניות למוקד שמתקבלות באמצעות יחידות הסגולה בבתי חולים

8,9765.69%בריאות וטיפולי שיניים

7,6324.84%תרבות ופנאי

7,1394.53%הכנה לפרישה

5,3013.36%ניצולי שואה

1,2670.80%אחר

1,0690.68%פרויקטים של המשרד

9360.59%רווחה

6040.38%דיור

5670.36%צרכנות

5180.33%תחבורה ותג נכה

720.05%ביטוח

550.03%אפוטרופסות

480.03%אלימות וביטחון אישי

157,754100.00%סה"כ



 

 משרד לשוויון חברתיה
 אגף אזרחים ותיקים

 

 

  פירוט פניות מסוג "אחר"

 מספר פניות נושא

 331 סיוע משפטי

 271 פנסיה

 244 הצרכנות מועדון

 120 עובדים זרים

 112 תעסוקה

 72 ביטוח

 55 סות אפוטרופ

 55 רשויות מקומיות

 51 לחצן מצוקה

 48 אלימות -ביטחון אישי 

 25 חניה

 23 נגישות

 21 יוצאי ערב השבת רכוש

 8 קבורה

 4 הצעה לחקיקה/תיקוני חקיקה

 2 חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלוקה פנימית לנושאים – שואה פניות ניצולי

מספר  סוג הפנייה
 פניות 

 4,215 בירור זכויות

 346 יורו 2000פנסיה סוציאלית/

 143 בקשה למתנדב

 134 קרן לרווחה

 110 שיחת מתנדב

 84 הטבות קצבת נכי רדיפות הנאצים

 46 הטבות רנטה מגרמניה

 31 השבת רכוש

 30 מחלות נוספות-הנאצים נכי רדיפות

 27 2הטבות קרן סעיף 

 27 אחר -נכי רדיפות הנאצים

 24 ועדה רפואית -נכי רדיפות הנאצים 

 18 הטבות יוצאי מחנות

 15 קרן הסיוע

 12 דור שני

 10 פרויקט לדורות

 8 מענק אישי קרן לרווחה

 8 המלצה לקצבת נכי רדיפות הנאצים

 6 תרופות

 3 הנחה בארנונה

 2 שכר טרחה עורך דין

 1 תלונה על היחס באוצר

 1 הנחה בחשמל

 5,301 סה"כ
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  בפילוח לפי גיל 2018 -* ב8840נתונים אודות פניות למוקד 

 
 

 2018 -ניות בפילוח לפי ישוב בפמספר ה
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 * 8840סגירת מעגל טיפול במוקד מדידה ו

  לגבי תוצאות חודשיות  פניות 5,100-על כמעקב במשמעות של , המוקד מבצע סגירת מעגל טיפול 2016החל משנת

 טיפול המוקד באזרחים הוותיקים שפנו אליו. 

  המעקב לגבי היקף מימוש הזכויות מבוצע על הפניות המורכבות שמטופלות במוקד בנושאים: זכויות אזרחים

ות ניצולי שואה. בנוסף, המעקב מבוצע על כלל הפניות שמגיעות למוקד באמצעות ותיקים במגוון תחומים וזכוי

פניות בחודש  5,100היות וסגירת מעגל טיפול מבוצעת על  יחסימדובר בנתון כך שיחידות הסגולה בבתי החולים. 

 בלבד ולא על כלל הפניות למוקד.

  האזרח הוותיק אכן קיבל את בהמשך למהות הפנייה שנעשתה אם הבמסגרת שיחות יזומות המוקד מברר

 הזכות, השירות או ההטבה בזכות המענה והסיוע שניתן לו במוקד. 

  מטרות המעקב הן למדוד את היקף מיצוי הזכויות מבחינה כספית עבור האזרחים הוותיקים ולוודא כי מהלך

זכויות בפועל כחלק מליווי אקטיבי של המוקד עבור האזרח הוותיק בקבלת ה בהצלחה מימוש הזכויות הסתיים

 את האזרח הוותיק. 

  שנאספותבאופן כללי ובהתייחס לפניות  2016-2018להלן גרף שמציג את היקפי מימוש הזכויות בין השנים 

 מוקד: מועברות לטיפול הו שמפעיל המשרד ה יחידות הסגולהבאמצעות מיזם 
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 * בפניות המתקבלות באמצעות המתנדבים בתכנית: 8840וטיפול מוקד  תכנית יחידות סגולה

ו מיזם שמקדם המשרד לשוויון חברתי במרכזים רפואיים בכל רחבי הארץ. במסגרת זו מקים "יחידת הסגולה" הינ
לאזרחים הוותיקים המאושפזים בבתי החולים  המיועד מוקד זכויות בריאותיותהמשרד באמצעות אותו מרכז רפואי 

ולבני המשפחה המטפלים בהם. ב"יחידת הסגולה" ניתן לקבל מידע אודות הזכויות הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי 
"יחידת הסגולה" ממוקמת בתוך בית החולים  .האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים בשל השינוי במצבו הבריאותי

 עית על ידי עובדת סוציאלית. ומופעלת על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה ומנוהלת מקצו
 

*. 8840שאלון לבירור זכויות המועבר להמשך טיפול במוקד עם האזרחים הוותיקים המאושפזים המתנדבים ממלאים 
 כולל מתן מענה בכתב. הומבצע עמם בירור זכויות מקיף  הוותיקיםעם טלפוני  * יוצר קשר8840מוקד 

בשנים האחרונות במקביל להתרחבות מיזם יחידות סגולה, התרחב והעמיק טיפול המוקד בפניות שהתקבלו מבתי 
החולים באמצעות המתנדבים. המוקד שותף בדרך זו להנגשת מידע ולסיוע במימוש זכויות בצומת משמעותית זו והמפגש 

מתנדבים ביחידות הסגולה וברצף טיפול של בבית החולים מוליד מיצוי זכויות אקטיבי שמבצע המשרד באמצעות ה
 המוקד. 

 
 פניות  11,143 במוקד טופלו 2018שנת ב

 שהתקבלו מיחידות הסגולה בבתי החולים. 

  היקף מימוש הזכויות של אזרחים ותיקים

אשר פנייתם הגיעה למוקד מיחידות הסגולה 

 9,674,733 -נאמד בכ 2018בבתי החולים בשנת 

 לכל הפחות.  ₪

  פניות  31,462טופלו במוקד  התכניתמתחילת

 שהתקבלו מיחידות סגולה.

  המוקד מעניק הדרכות לצוות ולמתנדבים צוות

 15בוצעו  2018. בשנת ביחידות הסגולה השונות

 הדרכות במסגרת זו. 
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 פילוח הנושאים העיקריים שטופלו –יחידות סגולה 

 הערה: במסגרת הטיפול בפניות אלו מתקיים בירור זכויות מקיף במגוון תחומים. 

 

 
 

 

 תכנית יחידות סגולהלמוקד באמצעות הפונים על פי גיל של פילוח 
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 שיחור חוץ והנגשת מידע: הרצאות בנושא זכויות האזרח הוותיק

במטרה להנגיש את המידע אודות הזכויות וכן את ברחבי הארץ המוקד מקיים הרצאות בנושאי זכויות אזרחים ותיקים 

ביחס  ניתן דגש להנגשת הזכויות בקרב מגזרים וקהילות, בין היתרהשירות של המוקד לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. 

 יוצאי אתיופיה, המגזר הערבי. קהילת מגזר החרדי, ל

, מתנדבים, שובים ברחבי הארץ לאזרחים ותיקיםי 95 -הרצאות להנגשת זכויות ב 333נערכו על ידי המוקד  2018בשנת 

 ההרצאות הועברו בשפה העברית, ערבית, אנגלית, רוסית ובתרגום לאמהרית.סטודנטים וגורמי מקצוע שונים. 

במגזר הערבי התקיימו הרצאות בישובים הבאים: עראמשה, טמרה, אבו גוש, מעלות תרשיחא, יפו, רמלה, לוד, מעלה 

  .כונות במזרח ירושליםעירון, טייבה, מס' ש

בקרב קהילת יוצאי אתיופיה התקיימו כנסי בירור זכויות והרצאות בישובים: נתניה, עפולה, רחובות, פתח תקווה, גבעת 

  .עדה, תל אביב, לוד, חדרה, מבשרת ציון. הכנסים התקיימו ברובם בשיתוף עם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

 בישובים: בני ברק, ביתר עילית, קריית יערים, אלעד וירושלים.במגזר החרדי התקיימו הרצאות 

 

 ובראש השנה פסחאזרחים ותיקים באירוח פרויקט  - *8840במוקד מיוחדת מסורת 

 
 

מידי שנה מגיעות למוקד לאזרחים ותיקים אלפי פניות של אזרחים ותיקים אשר מדווחים באופן ישיר על מצוקה קשה 
 .מבדידות ומבקשים את סיוע המוקד בנושא זההנובעת 

מבצעי אירוח אזרחים ותיקים, בחג הפסח ובראש השנה, במטרה להציע  2 -בעקבות כך, המשרד באמצעות המוקד יצא ל
 אפשרויות אירוח קהילתיות ולסייע לאזרחים ותיקים ליהנות מחברותא ומשמחת החג בקרב משפחות בקהילה. 

בקשות של אזרחים ותיקים ופונים שביקשו לארח אותם לארוחת החג וצוות המוקד עמל  * התקבלו מאות8840במוקד 
אזרחים ותיקים זכו להפגת בדידות בקרב מאות  2018בשנת על תיאום ושיבוץ לשביעות רצון האזרחים הוותיקים. 

 משפחות מארחות בחג הפסח ובראש השנה בזכות טיפול המוקד בבקשות לארח ולהתארח. 
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 2018שנת שבלטו באופן מיוחד בפניות למוקד ב נושאים

 

 מטפלות ישראליות מחסור ב - ביטוח לאומיהמוסד ל (1

מחסור הקפו הפניות למוקד. י, כך שהתאפיינה במצוקה בקרב זכאי גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי 2018נת ש

בהתאם לנהלי הביטוח  בפועל נוכחותןנדרשו לדווח את עובדות אשר ת בשל נטישנגרם  בכל הארץ מטפלות סיעודיותב

בשיחות עלתה תמונה קשה . פתרונותהתקבלו במוקד שיחות בהן הפונים ביקשו  ,ממחסור זה . כתוצאה הלאומי לעניין

קשיים בהתמודדות עם משפחה הציגו הבני  לעיתים אף מספר ימים או שבועות. ,שנותרו ללא טיפולאזרחים ותיקים של 

המוקד יצר קשר עם המחלקות לשירותים . וקושי לטפל בבן המשפחה או להשגיח עליו ביום יום המחסור במטפלות

על ידי הנהלת  כלל מערכתית והפתרונות שהוצעוהיתה הבעיה חברתיים ברשויות אולם גם לגורמים אלו לא היה פתרון. 

ופתרונות אחרים לא תמיד הביאו לפתרון מיטבי.  ,לבני משפחה לטפל בקרובים בתשלום, כולל אישור הביטוח הלאומי

וטענו שאין להם בני משפחה למוקד שפנו שוב ושוב של אזרחים ותיקים במקרים הקשים פעל לתיאום  המוקדצוות 

, או פתרונות קבועיםבמקרים רבים הושגו פתרונות ביניים מול חברות הסיעוד להן הם מנויים כאשר  היכולים לסייע

, והכל בכדי לחלק מהפונים הושגה עזרה סיעודית חלקית, גם אם לא בהיקף המלא של שעות הסיעוד להם היו זכאים

   .לפחות, לדאוג לתנאים בסיסיים של סיעוד נאות

 

 הונאת קשישים בצרכנות (2

. התלונות בנושא הפניות למוקד גםלכך גברו הונאה ועושק של אזרחים ותיקים עלה באופן בולט בתקשורת ובהלימה 

דורסנות של נציגי מכירות  ,וזאת באמצעים לא כשרים כללו דיווחים על רמייה במכר מרחוק של מוצרי צריכה ללא צורך

הבטחה למתנות ללא תשלום שהתבררו לבסוף בתשלום, מכירת , פרונטליים ושיווק אגרסיבי, מצג שווא בעסקאות

לביטול עסקה מתן מידע והדרכה חשמל, פילטרים של מים ועוד. המוקד סייע לפונים, החל מביטוחים טלפונית של מוצרי 

בית ב הנחיה על אפיקי פנייה אפשריים לערכאות כגון ד עו, ו/או ביטול עסקה מול חברת האשראי או החזרת הסחורה

ה ועמידה במבחן , בהתאם לכל מקרשל משרד המשפטים הפנייה לסיוע משפטי וכן באמצעות  לתביעות קטנות משפט

 הפונה. הכנסות של 

 

   להנחה ע"פ חוק קו ברב שימוש חיוב -ביטול הנחת אזרח ותיק בקופה : ישראל רכבת (3

כרטיס הרב קו. בחודשים אלו החלה רכבת ישראל בהליך של מתן הנחות אזרח ותיק רק באמצעות  2018אוגוסט  בחודש

, כאשר התלונות נסובו סביב העובדה שלא ניתן הרב קו גברו תלונותיהם של אזרחים ותיקים שאינם מחזיקים בכרטיס

המשרד קשו פתרונות. ייותר לרכוש כרטיס נייר בהצגת תעודה בקופות. רבים טענו שזו הפרה של חוק האזרח הוותיק וב

המוקד . בנוסף, במהלך חוקי שנבדק מול משרד התחבורהמכן הסביר לפונים כי מדובר ולאחר ערך בירור בעקבות כך 

יצעה הרכבת. מקרים אלו הוכיחו סייע לפונים בהכוון לתחנות ההנפקה של כרטיס הרב קו וכן בהסברים על הרפורמה שב

תשלום על שירותי תחבורה במעבר לאמצעים דיגיטליים ב, קיים קושי אזרחים ותיקים, בעיקר המבוגרים יותרכי בקרב 

במקרים אלו, המוקד הכרוכה לעיתים בשימוש במכשירים ניידים והפעלת אפליקציות.  -וכן בטעינה של כרטיסי רב קו 

  . במתן מידע והסבריםמסייע 

 

 נה לאזרחים ותיקיםבארנו הנחות מימושקושי ב (4

שאלות רבות ותלונות הקשורות בהנחה בארנונה לה זכאים אזרחים ותיקים.  מבין שלל עם  2018המוקד התמודד בשנת 

סוגים של הנחות. יש הנחות כלכליות המתבססות על  6ההנחות בארנונה, אזרחים ותיקים זכאים בעיקר לאחת מתוך 

מצב סיעודי )קבלת  המתקבלות בשל יותר גדולותמבחני הכנסות בעיקר וקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, ויש הנחות 

מקבלי השלמת  –שעות סיעוד מהביטוח הלאומי( או בשל נכות כללית לפני גיל הפרישה או בשל מצוקה כלכלית קשה 
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הכנסה של הביטוח הלאומי. שלל הנחות אלו תלויות בקבלת עדכונים אצל הרשויות המקומיות מהביטוח הלאומי, והגשת 

יוצרת מצבים רבים של הנחות חסר, בשל אי הלימה של סטטוס ההנחה בקשה של הזכאים בזמן אמת. מורכבות זאת 

מיצוי הזכויות בפניות אלו במסגרת המוקד טיפול מצב שיוצר גביית יתר ברשות המקומית של חשבונות הארנונה. , לזכאי

ומסייע ם בשם האזרחים הוותיקיהמוקד פונה לרשויות . נחות חסרהפונים למוקד קיים מצב של החלק מעלה כי בקרב מ

בעדכוני ההנחות וכן בקבלת החזרים. כמות הפניות והשאלות בנושאים אלו מוכיחה כי קיים חוסר מידע ובהירות בנושא 

  זה. 

 

 דיפור מערכתי בעקבות התערבות המוקוגמאות לפניות שהביאו לשד

 

 רשויות מקומיות, חידוד נהלים:  אי מתן הנחה בארנונה בניגוד לחוק האזרחים הוותיקים

בלו בעניין הזכות לקבל יקשו לבדוק אם הסירוב שקיהשתיים במשתי רשויות שונות. אזרחיות ותיקות למוקד פנו שתי 

, יםהוותיק יםכי כאשר הגישה בקשה להנחה בארנונה לפי חוק האזרחציינה בפני נציג המוקד הוא חוקי. הראשונה  הנחה

סורבה בטענה כי היא ממשיכה לעבוד ולכן אינה , מ"ר 100לשטח דירה של עד  30%-הנחה לפי מבחן הכנסות המזכה ב

מכל המקורות ואי לכך , שמבחן ההכנסות הנו כלכלי המדובר בפרשנות מוטעית שכןזכאית להנחה זו. לפי המידע במוקד, 

 ק. חוקבוע בכנסה הינו בניגוד לבגלל מקור ההדחיית בקשה להנחה בארנונה 

 ה. ומתן הנחה מידית לפונברשות הביאה לתיקון מערכתי של המידע הניתן  רשותפנייה מצדנו ליועץ המשפטי של ה

לה שלא להגיש בקשה להנחה בארנונה משום היא פנתה לרשות בה היא מתגוררת ונציג הרשות יעץ  הפונה השנייהגם 

ווי של לאחר שפנתה בכתב למועצה בלי ממשיכה לעבוד. הפונה התקשרה למוקד והבהרנו לה כי מדובר במידע שגוי.

הנושא כי הגזבר הבטיח הרשות  גזברשל נציג המוקד עם הטעה את הפונה. בשיחה טלפונית נציג הרשות המוקד הוברר כי 

 ק. מידע שגוי בעניין הנחות אזרח ותיבדגש על אי מתן עובדי הרשות יודגש בפני 

 

 למקום סמוך לנכה חניה:  2017-תשע"ז 7מספר  תיקון 1993 -"דתשנ, לנכים חניה בחוק עמידה אי -רשויות מקומיות 

  .'(ד' )קטן ד גדול סעיף מגוריו

כל אחד בעבור סימון  ₪ 500בטענה כי נדרשו לשלם  שתי רשויות שונותהמתגוררים ב אזרחים ותיקיםלמוקד פנו שני 

התערבות המוקד בפניות רשמיות לרשויות אלו הביאה לביטול תשלום סימון חניית  .חניית נכה והצבת תמרור ליד ביתם

שקובע  חניה לנכים לחוקשהמוקד ציין במכתב כי גבייה עבור הקצאת חניה והצבת תמרור מנוגדת נכים ותמרור, לאחר 

 כיהשיבו ת הרשויות המקומיו. ""הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותהכי: 

 עובדי הרשות. יבהירו נושא זה לבעקבות הפנייה 
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 2018מוקד בשנת בדוגמאות לפניות שטופלו מגוון 

 

 ביטוח לאומי –מיצוי זכויות 

 לשאול על הנחה בארנונה ונמצא זכאי להשלמת הכנסה פנה למוקד כדי 

המוקדן ביצע עמו מיצוי זכויות כללי ובו מקבל קצבת זקנה, התקשר למוקד וברר לגבי זכאות להנחה בארנונה. ה 70בן 

מקבלת  67כי נדחה בגיל ר מול הפונה עלה ו. מבירלקבלת השלמת הכנסה העדכניים התברר כי הפונה עומד בקריטריונים

ולא היה מודע כי הקריטריונים השתנו לאחרונה וכעת הוא מתחת לרף ההכנסות המזכה. המוקד שלח הבטחת הכנסה 

במסגרת הטיפול בו בהליך סגירת מעגל נודע לנו כי החל לקבל השלמת  בקשה להשלמת הכנסה. לו מכתב הסבר וטופס

בחישוב שנתי, שווי ההטבה  שקלים והטבות והנחות כחוק. 800מדובר בתוספת כספית של  . 2018הכנסה  בחודש אפריל 

והנחות בתשלומי: חשמל, אלף שקל בפטורים  9אלף שקל בכסף ועוד  9שקל מתוכם  18,000-השנתית מעתה היא כ

 מים, ארנונה, תרופות ושירותים רפואיים ומענק חימום(.

 

   

 אלמן נמצא זכאי לקצבת שארים   

כי אינו זכאי להשלמת הכנסה בשל חסכון בבנק וביקש לדעת מדוע. לאחר שהוסברו לו פנה למוקד והלין על , 68בן 

נציגת השירות במוקד ערכה נה אינו זכאי להשלמת הכנסה, הקריטריונים של השלמת הכנסה והוא הבין את הסיבה בגי

אלמן וכי כבר שנה אינו עובד. בשל עובדה זו הוא נמצא כזכאי לקבלת קצבת  הפונהתבר כי עימו בדיקת זכויות כללית והס

שקלים לקצבתו  1100טופס הבקשה נשלח אליו והוא העבירו לביטוח הלאומי, מה שהביא לתוספת של  שאירים.

הוא עדכן כי החל לקבל את  2018בשיחת סגירת מעגל עמו בחודש מאי  .להכנסתו השנתית 13,200ותוספת של ית החודש

 קצבת השארים.

 

 ניצולי שואה

 טיפול המוקד בבירור מכלול זכויותיו: אירו בעקבות  2,500 בסך בל מענקיקשפנה למוקד ניצול שואה 

מהרשות לניצולי שואה פנתה למוקד בכדי לבדוק כיצד להעלות את אחוזי המקבל גמלה  85של ניצול שואה בן בת משפחה 

הנכות שלו ולהגדיל את קצבתו. במהלך מיצוי הזכויות שנעשה במוקד על ידי יועצת מומחית, התגלה כי הוא זכאי בנוסף 

ות, שם התברר כי אירו מטעם ועידת התביעות בגין 'ילדות עשוקה'. המוקד יצר קשר עם ועידת התביע 2,500למענק בסך 

הטיפול במסגרת שיחת סגירת מעגל  לסייע במילוי טפסים.כדי פונה ה לאלא הגיש אף פעם בקשה למענק זה. מתנדב נשלח 

מדובר במענק חד פעמי בלו הודעה כי הכסף יועבר לחשבונו של הקשיש.   ילאחר חודשיים, התברר כי הם קהפונה עם 

ת אחוזי הנכות שלו ברשות לניצולי שואה והוא אהעלתה מתאימה לצורך בחינת הפונה קושר לעמובנוסף, . ₪ 10,500של 

 נמצא באמצע ההליך מול האוצר.

 

ש"ח במסגרת הקרן לניצולי  396לקבל החזר הוצאות הפינוי באמבולנס בסך של המוקד סייע לו  – 80ניצול שואה בן 

, לאור חוות דעת סוציאלית על כך שמדובר שואה במגן דוד אדום. הבקשה אושרה למרות שלא מדובר בהסעת חרום

 סיעודי שאינו יכול לחזור מבית חולים לביתו ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית בשל מצבו.פונה ב
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 סיעוד

 סיוע בהגדלת שעות הסיעוד מהביטוח הלאומי

החמרה במצבה הסיעודי מהביטוח הלאומי  פנתה למוקד לאחר שחוותה קושי בהשגתמבת ים  84בת אזרחית ותיקה 

קרה ימחלקת הרווחה בוביקש את התערבות המחלקה. בת ים עיריית למחלקת הרווחה בבשמה  המוקד פנהונדחתה. 

 .בלה הגדלה של שעות הסיעוד לרווחתהיוהקשישה ק הגישה בשמה ערעור עם חוות דעת תומכת ,את הקשישה

 

 הפגת בדידות

 אזרחית ותיקהבדידות להשגת מתנדבת להפגת 

בתה של אזרחית ותיקה ציינה שאימה זקוקה בדחיפות למתנדבים אשר יבקרו אותה אחר הצהריים, כאשר היא מצויה 

לבדה ושעות הסיעוד ניתנים לה בבוקר בלבד כך שהיא מעוניינת בהרחבת מעגל התמיכה באם שאינה מעוניינת בעובדת 

בבקשה לאשר הקצאת מתנדבת לביתה של הפונה כמבוקש המוקד פנה לרשות לניצולי שואה  .סיעודית זרה, בינתיים

 . ואכן הפנייה אושרה

 

 פתרון בעיות

 סיוע בהשבת אבדה

בארנק שיחה בשעות הערב מאזרחית שמצאה ארנק ובו כסף ותעודות זיהוי שונות כולל כרטיסי אשראי. התקבלה מוקד ב

בהשבת האבדה. מאחר שלא נמצא מספר טלפון לאזרחים ותיקים את סיוע המוקד  קשהיתעודת אזרח ותיק ובנמצאה גם 

ותיקה שכבר ומהלך עבודה צמוד, איתרה המשטרה את האזרחית הבלאיתור הפונה במוקד, פנינו למשטרת ישראל ו

ת שמצאה הגיעה לביתה ולא הבחינה כלל כי ארנקה אבד. בשיחת ועידה בו שותפו נציג המוקד, משטרת ישראל והאזרחי

את האבדה נקבע כי הארנק יופקד בתחנת משטרה וכי האזרחית הוותיקה תבוא לאוספו. שיתוף פעולה מהיר זה סייע 

 .במצוות השבת אבדה

 

 תעסוקה

 העסקת אזרחים ותיקים לאחר גיל הפרישה, הסרת חסם גיל

של אזרחים ותיקים המתקשים ת לצורך טיפול בפניועם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ביסס קשרי עבודה המוקד 

להתקבל למקומות עבודה לאחר גיל הפרישה, או שהעסקתם מעבר לגיל הפרישה נמנעת על ידי מעסיקם. שיתוף פעולה 

כאשר נעשתה פנייה לרשות מקומית בבקשה שלא להפלות שרת בית ספר לאחר  2018זה הוביל להצלחה בחודש ינואר 

ברשות לאחר גיל הפרישה. מסתמן כי פנייה זו תוביל להעסקה של המתלונן גם גיל הפרישה בניסיונו להמשיך לעבוד 

 .67לאחר גיל 

 

 בריאות

קשה להיות י, ובמסויםנדרשה לניתוח מעקפים בלבה וסירבה להיות מנותחת בבית חולים , 70ת אזרחית ותיקה ב

נתקלה בסירוב מוחלט, היות  17כשפנתה לקופת החולים לקבל טופס  .מסיבותיה האישיותבית חולים אחר מנותחת ב

. כאשר פנתה למוקד במצוקתה, ובית החולים המבוקש לא השתייך לקופ"חבית החולים שאושר לה שייך לקופת החולים ו

שעות התקבלה תשובה במייל  24-תוך פחות ממשרד הבריאות וביקשנו את טיפולם הדחוף. הבאנו את בקשתה מיידית ל

 ך. שנרגעה לקראת הניתוח המסובפונה מהלך מהיר זה שימח את בני המשפחה ואת ה. כי קופת החולים נעתרה לבקשה
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 לטיפול רפואי הקדמת תורקביעת ו

עם הפניה לניתוח בבית החולים סורוקה , הסובל ממצב רפואי רעוע ומקטקרט, פנה למחלקת העיניים 81ניצול שואה בן 

ההפנייה. לאחר שהעברנו את ההפנייה לבית החולים, האדון  בצירוףלמוקד פנה בצר לו קטרקט אך לא זכה לתגובה. 

ואולם התערבות  לחודשיים אחריוהתור נקבע  ,עבורו את התור. כך הוא עשהקבעו התבקש להגיע פיזית למחלקה שם 

המדובר בניתוח נפוץ בקרב אזרחים ותיקים אשר . בחודשהתור נוספת ומעקב של המוקד הוביל אף להקדמה נוספת של 

 להם פעמים רבות את עצמאותם ואיכות חייהם. משיב 

 

 הקדמת תור

רק בפברואר מסוים סבלה מזה זמן רב מדלקות חוזרות בכף ידה. הצליחה להשיג תור לבית חולים  73בת אזרחית ותיקה 

. 2018בר בחודש מרץ אחר כ. לאחר פנייתה אלינו והעברת תלונתה למשרד הבריאות, נקבע לה תור לבית חולים 2019

 .קדמת התור והתחלת הטיפול בהחלט תפחית את הכאב ותקדם את איכות חייהה

 

החזר כספי בגין תקופת  תגריאטריה ארצית במשרד הבריאות לקבל פיקוחמול המוקד סייע לו  – 82סיעודי בן אזרח ותיק 

אקטיבית מיום לפי החלטת ועדה שדנה בזכאות ניתן אישור מתן הקוד רטרו. המתנה לקוד בריאות במחלקה סיעודית

 . ₪ 2,000קיבל החזר כספי בסך של הפונה וועדת הסיווג ו

 

 מכשירי שמיעה

חתה בקשתו ואישרה מכשיר רק , קופת החולים דנזקק למימון שני מכשירי שמיעה לשיקום שמיעתו 77אזרח ותיק בן 

 : המוקד התערב וההחלטה שונתה –לאוזן אחת 

לאזנו הימנית בלבד כאשר הוא מבקש לממן גם מכשיר שמיעה לאזנו אישרה מכשיר שמיעה קופת החולים בתחילה 

בו אוזן  –השמאלית, שלא שומעת מלידה, כך שיוכל לקבל מכשיר מודרני המשווק בטכנולוגיית המתאימה ביותר למצבו 

יר יצירת שיקום שמיעה מלא, כאשר מכשיר השמיעה בצד הלא מתפקד מעבתוך  אחת שומעת ואוזן שנייה חירשת מלידה

בעקבות פניית המוקד לקופת החולים בשם האזרח  .את הקולות לאוזן הבריאה יחסית ונוצרת חוויה של שמיעה היקפית

שקלים  7,116. משמעות ההחלטה: מימון בשיעור של םהאוזנייאישור חדש למימון שיקום השמיעה בשתי הוותיק, קיבל 

זוהי דוגמה נוספת ליכולת של המוקד להתערב  .ודרנימכשיר המהסכום שיספיק למימון  –שקל בלבד  3,558במקום 

 .ימצו את זכאותם בכל התחומיםהאזרחים הוותיקים על מנת ש ולשנות החלטות

 

 ושר תקציב מיוחד לטיפול שינייםבשמו של אזרח ותיק: א המוקד פנייתבעקבות 

אזרחים ותיקים  מיצוי זכויות בקרב מיזם לאותר במסגרת ש 75בן המוקד לאזרח ותיק  במסגרת סגירת מעגל טיפול, חזר

בדחיפות בשמו על סבל רב שמקורו באי יכולת מימון טיפולי שיניים. המוקד פנה סיפר יוצאי אתיופיה. האזרח הוותיק 

במסגרת  לרווחה העירונית והם עדכנו את הפונה כי עליו לסור למחלקת הרווחה וכי אושר לו תקציב מיוחד לטיפול.

בלה דיווח כי הפונה כבר התחיל לקבל טיפול יוקשל המוקד חזרה לפונה נציגה דוברת אמהרית טיפול הסגירת מעגל 

 רפואי.
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 מס הכנסה –מיסים 

מס רכוש בגין נזקי האש בכרמל בשריפה הגדולה שארעה בשנת  לסיוע מטעםשהיא זכאית  סברה 85ניצולת שואה בת 

שהעבירה את רשות המקומית לעמה טלפון העל סמך שיחת  המוקד פנהלמוקד בשאלה כללית בלבד. פנתה היא .  2016

מתשובת מס רכוש עלה כי מנהל תחום נזקים ארצי עומד בקשר טלפוני עם הפונה  .רשות המיסים לטיפולבה הפנייה 

כחודשיים )לא זמן קצר( ארך ובודק באופן אישי איפה ניתן לסייע לה בהתקדמות בשיקום. סך כל הזמן בטיפול בפנייה 

והי דוגמה טובה ויסודית לפעילות מיטבית של המוקד, כאשר שיחת טלפון אחת, הביאה בסופו של דבר את המנהל אבל ז

הטיפול  ונשכח ממנההראשי האחראי על הפיצויים ליצור קשר ישיר עם הקשישה, שנאלצה לטפל בבעלה עד מותו 

 בפיצויים. 

 

 רשויות מקומיות: –ארנונה  –מיסים 

 בארנונה לאלמנה בהתערבות המוקדטלה חוב יבה ריייע

מתקיימת מהשלמת הכנסה ומתגוררת בשכירות פנתה למוקד בעקבות חוב , , דוברת רוסית בלבד90בת אזרחית ותיקה 

, ₪ 3,000ה לפני עיקול. מסיפורה עלה כי בעלה נפטר לפני כשמונה חודשים ובשל טעות רישומית צברה חוב של  אוהתר

תעודת פטירה וחוזה ף וציר העירייפטורה מתשלומי ארנונה. המוקד פנה בשמה לנסה ולמרות שהיא מקבלת השלמת הכ

  .,₪ 0העירייה הנפיקה שובר ארנונה חדש על סך בעקבות עדכון הנחת השלמת הכנסה על שמה שכירות. 

 

ד פנה בשמו גם בתחום הארנונה: המוק –אזרח ותיק אשר פנה למוקד קיבל סיוע במיצוי הזכויות המגיעות לו כסיעודי 

 ₪ 6,500בחשבון הארנונה עודכנה הנחת סיעוד רטרואקטיבית ובוצע זיכוי כספי בסך של המוקד  בעקבות פנייתלעירייה ו

 .2018-ו 2017עבור השנים 

 

 פתרון בעיות / רשויות מקומיות

מתגוררת בבית קרקע בשטח של בית ספר ומעל גג ביתה נמצא היא פנתה למוקד וסיפרה ש 78אזרחית ותיקה סיעודית בת 

עץ שענפיו נופלים בכניסה לבית. בעלה היה השרת של בית הספר ומאז שהוא נפטר היא מתגוררת לבדה. המוקד פנה 

סייע ובשמה ללשכת ראש העיר ומבירור שערך המוקד מול העירייה עלה כי מנהל אגף גנים ונוף נפגש עם הגברת בביתה 

 .והסדרת המתחם יזום העץבג

 

 חניה / רשויות מקומיות

לקבל אישור להצבת תמרור חניה  המול אגף התנועה בעיריימוקד בבקשה לסיוע ה לפנת 74נכה בת אזרחית ותיקה 

והצגת המוקד  שמורה לנכה ליד ביתה. בתחילה הבקשה נדחתה בשל קיומה של חניה פרטית בטאבו. בעקבות פניית

בטאבו שבגינה נדחתה הבקשה להקצאת חניה לנכה הינה חניה רגילה שלא מאפשרת מעבר עם כסא הטענה שהחניה 

גלגלים מאחר והמקום בין המכוניות החונות מוגבל, הבקשה נידונה בשנית בנוכחות הפונה בועדת התנועה בעירייה 

 בית.עם הפונה עלה שבימים האחרונים הוצב תמרור חניה שמורה ליד הם המוקד ומשיחה שקיי
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 סיעוד ועובדים זרים / רשות האוכלוסין וההגירה

בפועל משום שהביטוח הלאומי לא קיבל הודעה קיבל את הגמלה הזכאי לגמלת סיעוד, לא  – 91סיעודי בן אזרח ותיק 

אישור "מתאימה מרשות האוכלוסין וההגירה. ברקע לבעיה זו עמדה העובדה כי הקשיש הסיעודי פתח בנוהל הנקרא: 

 ההוויז', נוהל שמופעל כאשר העובד הזר שלגביו מוגשת הבקשה כבר סיים את הומניטרייםעובד זר בסיעוד מטעמים 

עדה הומניטארית שלא נדחית על הסף ועל פי הבהרת רשות האוכלוסין וההגירה, בקשה לוהחוקית לשהותו בישראל.  

, אך בפועל הבהרה זו לא עברה לביטוח הלאומי סיעודוממתינה לאישור שר הפנים, המטופל הסיעודי זכאי לגמלת 

אגף היתרים מ מענהלו לקבל סייע התערב והמוקד והמטופל הסיעודי נאלץ לממן את מלוא שכרו ותנאיו של המטפל הזר. 

. הבנק שלו לחשבוןהסיעוד בכסף הועברה  וגמלת, התשובה הועברה לביטוח הלאומי בסיעוד ברשות אוכלוסין והגירה

 ולאבירוקרטיה מקשיש סיעודי שלא הכיר את הנהלים והתנאים סייעה בצמצום אשר טיפול של המוקד וגמה לזוהי ד

 . הקשה בה נתקל הבעיהלפעול עצמאית לפתרון היה מסוגל 

 

 צרכנות

 תקשורת מסוימת:  הושבו לאזרח ותיק על ידי חברת ₪ 1430 –הצלחה של המוקד בנושא צרכנות 

בעסקת תשלומים על ציוד הגברה. לאחר שמצא פתרון טוב יותר ברכב פנה למוקד בעקבות חיובו כבד שמיעה אזרח ותיק 

לחזור בה, החזירה לו את הכסף  הגרמה לחבר המוקד להחזיר לו את התשלום. פנייה שלשסירבה  לחברהאחר, פנה 

 .חוקבהתאם לקבוע ב 5%בניכוי 

 

 להשיב החזר כספי בעבור ביטול רכישה של ניידלחברה פרטית סייעה בשם אזרחית ותיקה פניית המוקד 

היא  עדיין לא קיבלה את המכשיר.כי לפני  כשנה ומסוימת וטענה שרכשה טלפון בחברה אזרחית ותיקה פנתה למוקד 

. כספי ללקוחההחזר ביצוע סוכם על ערך המוקד עם החברה חרי  שיחת  טלפון שאביקשה  החזר  כספי  וגם  לא  קיבלה. 

כי כספה , המוקד פנה לאזרחית הוותיקה לוודא כי אכן קיבלה את ההחזר והפונה דיווחה סגירת מעגל טיפולבמסגרת 

 הושב במלואו לאחר עיכוב של שנה.

 

 איכות חיים

וביקשנו את ה לעירייבשמה פנתה למוקד וביקשה להציב ספסלי מנוחה באזור מגוריה. פנינו  75אזרחית ותיקה בת 

מנהל האזור בדק את  המוקד בעקבות פניית"ייה נענתה לבקשה וציינה בתשובתה למוקד כי בדיקתם. לשמחתנו העיר

עקב אחר הביצוע מוהשני בהמשך. מנהל האזור נמצא ברחוב ]...[ ספסלים האחד יותקן ע"י  2אנו נדאג להזמין ...  הבקשה

 לכשיגיעו הספסלים". 

 

 תלונת רעש

אזרחית ותיקה פנתה למוקד וסיפרה על מטרד רעש מצלצול פעמון בית הספר הסמוך לביתה. המוקד פנה לרשות 

המקומית בכתב בשמה של האזרחית הוותיקה, דוברת רוסית בלבד שאינה מרבה לצאת מביתה, וביקש לבחון פתרון. 

הלת בית הספר שיתפה פעולה תוך ביצוע העירייה נענתה לבקשת המוקד, השיבה לנו כי נבדקו רמות רעש הצלצול והנ

ההנחיות שהתקבלו מהעירייה, ביניהן הפניית הרמקולים כך שהכיוון לא יהא ישירות לבתי השכונה, הנמכת עוצמת 

הרמקולים וצמצום השימוש בכריזה ככל שניתן. כך, באמצעות התערבות המוקד, ניתן פתרון לרווחתה של האזרחית 

 הוותיקה. 
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 רווחה

שרי עבודה ופעילות מול עמותות וגופים שונים המסייעים במתן תמיכה לאזרחים ותיקים נזקקים. כך המוקד מקיים ק

לרכוש למשל במסגרת פעילות מול הקרן לידידות קישר המוקד בין שתי פונו שנצרכו למיטה ומזרן בהיעדר יכולת כספית 

פריטים אלה. המוקד פנה במקביל הן ללשכות הרווחה בערי המגורים והן לעמותות השונות והחיבור בין הפונות לקרן 

 לידידות סייע להן לקבל תנאי לינה נאותים. 

מסוגל לייצר קיצורי דרך בירוקרטיים לטובת אזרחים ותיקים הפונים  זוהי דוגמא לשיטות העבודה של המוקד אשר

 את בזכות יצירת קשרים מקצועיים בצמתים חשובים. אלינו וז
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באמצעות פניות לבירור זכויות שאספו מתנדבי קבלו * והת8840דוגמאות לפניות שטופלו במוקד 

 בתי החוליםמאזרחים ותיקים המאושפזים ביחידות הסגולה מיזם 

 

 הכשירה מטפלות להחלפת שקית בחולה סטומה הרייה: בהתערבות המוקד חברת הסיעודהמרכז הרפואי לגליל נ

הרתוק לביתו עקב  88בן עובדת סוציאלית שדיווחה כי קשיש מהתקבלה פנייה מביה"ח בנהריה  2018בחודש אוגוסט 

משום שאשתו, שעד אז  די פעם לטיפולי חירום, סובל מקושי רב להחלפת שקית סטומהיומגיע לביה"ח ממחלה קשה 

יומיים, העלתה כי  מתקשה לטפל בו. בדיקה עם חברת הסיעוד המעניקה לו שירותי סיעוד עשתה זאת בקביעות, כבר

. המוקד פנה בדחיפות למחלקת הרווחה בנהרייה עוד באותו היום הכשרה ןהעובדות אינן מעוניינות לעשות זאת ואין לה

פת החולים הרלבנטית, ומחלקת הרווחה אילצה את חברת הסיעוד למצוא מטפלות אשר הסכימו לעבור הכשרה בקו

וכעבור מספר ימים  עובדות אלו ביצעו את ההליך הרפואי של החלפת השקית באופן קבוע. יש לציין כי הליך זה אירע 

 לאחר מספר חודשים בהם הקשיש לא מצא פתרון ונאלץ להגיע לבית החולים להחלפת שקיות או לקופת החולים תוך

 סבל רב. 

 

 .80בארנונה לאזרחית ותיקה בת  ₪ 6,000החזר של הסתיים בבמוקד : בירור זכויות שבוצע וולפסוןהמרכז הרפואי 

הנחה מוגדלת בארנונה בשל חוסר עדכון של גמלת מקבלת לא  האזרחית הוותיקהבמסגרת בדיקת מיצוי זכויות עלה כי 

בעקבות פניית לפי החוק.  במסגרת הנחת אזרח ותיק 30%רק  הבלישנים. בשנים אלו ק 6מזה בלה יהסיעוד שאותה ק

הבדיקה  בסיום .52.5%למקבלי גמלת סיעוד בשיעור ועדכנה את הסטטוס צעה בדיקה יהרשות המקומית בהמוקד 

שקלים מדי שנה בתשלומי  1,500-בלה הפונה החזר כספי לחשבונה. מעתה, בשל עדכון ההנחה תחסוך הפונה כיק

 הארנונה.   

 

 . ₪ 5,295בלה החזר בגין חיוב יתר בארנונה בסך יק 90בת : ברזיליהמרכז הרפואי 

עלה כי האזרחית הוותיקה אינה מממשת את זכאותה המיטבית להנחה בארנונה.  לאחר בדיקה ומיצוי זכויות במוקד

זכאית להנחה בארנונה בגין סטטוס סיעודי האזרחית הוותיקה שאכן המוקד פנה בשמה לרשות המקומית והתברר 

 1,700בנוסף, עדכון ההנחה תביא לחסכון של  שנים בגין גביית יתר. 3חה עודכנה ובוצע החזר של בביטוח הלאומי. ההנ

 בכל שנה מעתה.  ₪

 

  .למה אגרות ללא צורךיש 74בת  ואזרחית ותיקהקופת החולים לא עדכנה קוד מחלות קשות : בית חולים איכילוב

המוקד ערך  "איכילובעל ידי מתנדב ביחידת הסגולה ב" לבירור זכויות האזרח הוותיק אשר מולאקבלת שאלון  בעקבות

כי משלמת משפחה עלה שיחה עם בן כמו כן, ב. 2016חולה אונקולוגית משנת  אזרחית הוותיקה היאנמצא כי הבירור ו

ועבור  17יה עבור טופסי יבגין גב ₪ 500-בוצע זיכוי של כ. המוקד פנה לקופת החולים ובעקבות כך אגרות באופן רגיל

יקורים אצל רופאים. בנוסף, הקופה השיבה סכומי כסף בעבור תרופות לטיפול במחלת הסרטן שהפונה הייתה אמורה ב

 לקבל בחינם מרגע הגדרתה כחולה אונקולוגית.

 

 ולא ידעה כל זכאותה.  סיעוד ה בארנונה לאזרחית ותיקה שמקבלת גמלתהנח: סיוע בקבלת קפלןהמרכז הרפואי 

היא כי לגבי מימוש זכויותיה ברשות המקומית, עלה בדיקה מקיפה תה של אזרחית ותיקה, בבמסגרת הטיפול בפניי

י גילתה כי האזרחית הוותיקה מקבלת גמלת סיעוד ועל יה לביטוח הלאומי. פנ25%הנחת אזרח ותיק בשיעור של מקבלת 

. המוקד פנה לרשות המקומית ובעקבות כך עודכנה ההנחה בהתאם לזכאותה 70%בשיעור ה בארנונה זכאית להנחכן 

 כסיעודית.  
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  .רשות המקומיתעל ידי המצא פער בהנחה בארנונה שתוקנה מידית נבדיקת זכויות : בהלל יפההמרכז הרפואי 

 הפונהמוקד. בשיחה עם שאלון לבירור זכויות שמולא על ידי מתנדב ב"יחידת הסגולה" במרכז הרפואי הלל יפה התקבל ב

המוקד פנה בשמו של האזרח הוותיק לעירייה וכתוצאה . מזו שמקבל כיום בארנונהגבוהה יותר זכאי להנחה נמצא ש

 בכל שנה בתשלומי הארנונה.  ₪ 2,000עדכון ההנחה תביא לפונה חסכון של , . בנוסף₪ 3,000השיבה לפונה מכך העירייה 
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 2018-2008מגמות עשור: 

 

 : עשור למוקד2018יוני  -מאי

*. הכנס 8840בסימן עשור למוקד  הצלחות ואתגרים במיצוי זכויות אזרחים ותיקיםקיים כנס בנושא המשרד  7/6/18 -ב

 איש.  200 -נערך בשיתוף מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית. בכנס השתתפו כ

 

 
 

קשת רחבה ומגוונת של נושאים, וביניהם: זכויות האזרח פניות אזרחים ותיקים בבעשור האחרון המוקד טיפל ב

הוותיק, זכויות ניצולי שואה, מידע בנושאי היערכות לקראת הפרישה, מיצוי זכויות מקיף במסגרת תכנית יחידות 

 . ועוד נושאים רבים במגוון תחומים לביטוח לאומימידע ובירור זכויות הניתנות על ידי המוסד , הסגולה בבתי החולים

 

הפניות למוקד שיקפו נאמנה את הבעיות  המוקד צבר ידע רב ולאורך השנים באמצעות ההתמחות והטיפול בפניות,

והאתגרים של ציבור האזרחים הוותיקים בישראל שלאחר מכן מופו, נותחו והושמעו כחלק מעמדת המשרד 

  .ריים שוניםבפורומים ממשלתיים וציבו
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 להלן תקציר הסוגיות שזיהינו כמגמות בפניות האזרחים הוותיקים למוקד במהלך העשור האחרון: 

 

  של מידע בכל הקשור לזכויות אזרחים ותיקים וואי בהירות , פיזורו למידע הנגישותחוסר מידע:  יפער .1

של , בקשות הוותיק במגוון תחומיםמהפניות למוקד עסקו בבקשה לקבלת מידע אודות זכויות האזרח  50% -כ

להסברים וקבלת הבהרות על מהותן של הזכויות, וכמו כן הצלבת מידע מול מידע שקבלו אזרחים ותיקים פונים 

בקרב  זמין וברור . הפניות שיקפו היעדר במידע , בשל ספקות שהתעוררו אצלםברשויות ומוסדות אחרים

 . בשל כך מיצוי זכויותאזרחים ותיקים וכן קושי במימוש או אי 

 

, השנתיהריאלי , חוסר עדכונה (זקנההוותיק )קצבת  אזרחגובה קצבת העל  תלונות: לביטוח לאומי המוסד .2

  מנגנון גמלת הסיעוד  על, ותלונות לקצבאות נלוותההנחות והטבות  מימושת בעיי

  ולא כפי שהיה בעבר - לצרכןמנגנון הצמדה למדד המחירים קצבת האזרח הוותיק לטענת הפונים נשחקה בשל 

 .כשמנגנון ההצמדה של הקצבה היה שונה

 לקבלתה. פונים רבים נפסלו בשל חריגות מינימליות מהסף  השלמת הכנסה: תלונות על קריטריונים קשוחים

בנוסף, פונים התלוננו כי הזכאות אינה לוקחת בחשבון הוצאות של קשישים, למשל על דמי שכירות של  הנדרש.

 רק הכנסות ברוטו.  אאל –דירה 

  זכאי הנחות והטבות הנובעות מזכאות לקצבאות הביטוח הלאומי כגון ארנונה, חשמל ומים אינם מודעים

בבדיקת מיצוי זכויות הנערכות במוקד מתגלים פערי הנחות והטבות לרעת   שלהן. להנחות ולאופן המימוש

 האזרחים הוותיקים. 

  :ועל ,  לקבלת גמלה או החמרתה דחיית בקשותועל  קושי בקבלת גמלת סיעודפונים התלוננו על הגמלת סיעוד

  . לא משקפות חוסר תפקוד כולל אלא תפקוד בבית בלבד ADLבדיקות כך ש

 

 לשמר מהותי וקושי לטיפולים ארוכה המתנה, ותרופות שירותים על גדולות הוצאות: ותיקים ואזרחים בריאות .3

 שיניים טיפולי במימון הפה בריאות את

 ם. ארוכים לבדיקות וניתוחי תורים 

 התרופות לקושי במימון תרופות שאינן בס . 

 תכנית חדשה למתן  החלה 2019. )השנה ם מורכבים. תקציב הרווחה מוגבלסיוע במימון טיפולי: טיפולי שיניים

 טיפולי שיניים לקשישים דרך קופות החולים במסגרת סל הבריאות(. 

  על בתי אבות סיעודיים ומחסור בכוח אדם.  חוסר פיקוחלגבי תלונות 

  דחיית תביעות, רגולטור לא מתערב, הזירה בבית המשפט.  -ביטוח סיעודי פרטי 

 

 ובעיות ללא פתרון בהליך ההעסקה של עובדים זרים בסיעוד קשיים .4

 וכבילה  של מטופל סיעודי , נטישהשל המטפל  מולדתהחופשת מציאת מחליף ב: בעיות ללא פתרון מוסדר

 . שלו בקבלת מטפל סיעודי חדש בשל כך תבירוקרטי

 המשפחות לא מודעות לעלות הכוללת השנתית של העסקה זו העסקת עובד זר בסיעוד. כלכלי ב קושי במימון

 ונקלעות לקשיים כלכליים לאחר הליך ההעסקה בפועל.

 פונים רבים  האוכלוסין וההגירה:.ברשות  ועדה הומניטריתו-וחוסר גמישות במוביליות בין מטופלים, חוסר ב

אך  –חוות דעת טובות  יבארץ, יודעים עברית ובעל ההוויזמתלוננים כי הם מאתרים עובדים זרים שסיימו את 

 הלוועדבהליך שנקרא 'פנייה  רשות האוכלוסין וההגירה ולים להעסיקם בשל תנאים קשיחים שללא יכהם 
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לטענת הפונים, כוח אדם איכותי אינו מנוצל למרות  .עוד' להארכת העסקת עובדים זרים בסי ההומניטרית

   הניסיון שצבר והם נאלצים לקבל עובדים חדשים וחסרי ניסיון מחו"ל.

 .מקבלי השלמת הכנסה סיעודיים אינם יכולים לממן עובד זר ונגזר עליהם לעבור למוסד סיעודי 

 

 לא ריאלי בשכ"ד    סיוע – השיבוץ לקבלת ארוכה והמתנה דיור בפתרונות מחסור: ציבורי דיור .5

  מענה מפונים שלא קבלותלונות נשנות  בדיור הציבורי מבחינת תשתיות. מצב תחזוקה ירודתלונות רבות על 

 . בקשר לבקשות לשיפוצים או לסיוע מיידי מחברות הדיור הציבוריהולם לטענתם 

 ם שנים ארוכות. המצוקה חריפה באזוריכבר פונים ממתינים בחלק מהמקומות  – המתנה ארוכה לדיור ציבורי

 מבוקשים. 

 לא באה  –פונים רבים מתלוננים כי העלייה הדרסטית במחירי הדיור בעשור האחרון  .סיוע לא ריאלי בשכר דירה

 לידי ביטוי בסכומי הסיוע בשכירות לזכאים.

 להם כסף לצרכי  ולא נותר מצוקה בקרב מקבלי השלמת הכנסה שמרבית הכנסותיהם יוצאות על סעיף דיור

 . המחייה היומית

  פונים התקשרו בטענה כי הם צריכים פתרונות דיור מותאמים למצבם . מחסור בדיור ציבורי מותאם לנכיםקיים

 הבריאותי והם מתקשים לקבלו.

 

 מידע לא אחיד, קושי במיצוי זכויות ארנונה ותאגידי המים: –מקומיות  רשויות .6

  מקבלים הנחת מתגלים ככאלו ה, רבים עיקריות  סוגי הנחות 6-קיימים כ –לא אוטומטי ההנחה בארנונה מנגנון

, בשל חוסר ידיעת סוגי ההנחות והצורך האקטיבי לדרוש אותן. בנוסף, מנגנון ההנחה מחייב העברת מידע חסר

 ולעיתים מתגלה במוקד כי עדכונים לא עברו לרשות.   –בין הביטוח הלאומי לרשויות 

  מצב זה תורם לחוסר במיצוי הזכויות ובמתן הנחות לא פונות לזכאים לעדכן על זכות מוגדלת בהנחההרשויות :

 חסר לזכאים.

  הכנסות לא בעוד שה גידול בהוצאות על תשלומי מיסיםכל עלייה בתעריפים מביאה ל –עלייה בתעריפי הארנונה

קטנת ההכנסות הפנויות והרעה במצב מצב זה גורם לה .לרוב בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים משתנות

 הכלכלי.

 תופעה זו פסקה.  החקיקה. לאחר החמרת ניתוקי מיםחייבים בחשבונות המים סבלו מ  2015, עד בעבר 

 פונים למוקד התלוננו לאורך השנים על תלונות על חישוב צריכת המים ועל הטיפול בתלונות על צריכת יתר :

 בעיקר בבתים משותפים.  -גובה חשבון המים שקבלו 

 

 מצוקה שהולכת וגדלה – ותיקים אזרחים בקרב בדידות .7

התלונות  .בדידותמצוקה הנובעת מתחושת פניות של אזרחים ותיקים שדיווחו על לאורך השנים התקבלו יותר ויותר 

היו לעיתים ישירות ולעיתים עקיפות. מנגנונים של מתנדבים חברתיים אינם בנמצא מספיק, וקיים קושי אצל מנגנוני 

הרווחה לענות על בעיה זו. אין ספק שבדידות היא תופעה קשה מאוד ושיחות רבות למוקד הגיעו רק בכדי לקיים שיח 

  על צורך זה.    מוקדשיתפו את צוות האנושי עם בני אדם, ורבים אף 
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 פונים של וגובר הולך ועומס בתקציבים מחסורברשויות:  רווחהה מחלקות .8

לבית ציוד בסיסי קבלת סיוע במזון, רבות של אזרחים ותיקים בקשר לקבלת  בקשותלמוקד הגיעו במהלך השנים 

רפואיים אצל אנשים  לבדיקות וטיפוליםקושי ברכישת תרופות וצורך בליווי רבים התלוננו על   בחורף. ואמצעי חימום

גורם  –כי מחסור בתקציבים ועומס גדול אצל העובדות הסוציאליות עלה בטיפול בפונים  .ללא משפחה תומכת

 .הרווחתיבאפיקים מגוונים תוך גילוי מצוקה מאיכות הטיפול לאזרחים ותיקים לחפש סיוע 

 

מצג וות ושיווק אגרסיבי של נציגי מכירות פרונטליים רמייה במכר מרחוק, דורסנ :קשישים בצרכנות הונאת .9

 שונותשווא בעסקאות 

  תוך הבטחות שוואשיווקי מפעילות לחץ שונות חברות  .שונים לבני הגיל השלישי ניצול מצד גופים מסחרייםקיים 

  וחותרות לסגירת עסקאות באופן לא הוגן

 מתנה" שבפועל מתגלה -מתקיים ניצול של קשישים כאשר מבטיחים להם מוצרים שונים כ עסקאות מכר מרחוקב"

הנחתמים הטעייה בחוזים כמו כן, ישנה תופעה של  ככזאת בתשלום מלא. וגם מכירה של מוצרים ללא צורך. 

  , כלומר מכר של מוצרי תקשורת ומוצרים אחרים תוך מצג שווא.פרונטלית

 

 .דיגיטליים לערוצים ומעבר בנקאות שירותיצרכנות:  צמצום  .10

ים. הדבר טלרים וסגירת סניפי בנקצמצום  שמטרתו במהלך העשור האחרון ובעיקר בשנים האחרונות מתקיים הליך 

. פלח האוכלוסייה שהכי נפגעה םהדיגיטליימאפיין את התקופה האחרונה בה רוב הפעילות הבנקאית עברה לפסים 

אשר מיומנים פחות במדיום הדיגיטלי. פונים  75מכך היא אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בעיקר הללו שמעל גיל 

רבים התלוננו על מהלכים אלו והביעו קשיים רבים בהם נתקלו בכל הקשור במשיכת כספים והתנהלות פיננסית. 

רחוק יותר, וצמצום טלרים גרמה להם להזדקק למתווכים ליד הכספומט  סגירת סניפים גרמה להם לנסוע וללכת

 והמכשירים האוטומטיים.   
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 סיכום

 

כדי למלא שני תפקידים עיקריים: הראשון הוא  2008בשנת על ידי המשרד לשוויון חברתי המוקד לאזרחים ותיקים נוסד 
בכתובת אחת. התפקיד השני הוא מתן סיוע במימוש הזכויות. לאחר מתן מידע מקיף לאזרחים ותיקים אודות זכויותיהם 

עשר שנות פעילות המוקד, ליבת עבודת המוקד עודנה הנגשת ומיצוי זכויות. במקביל לכך המוקד ביסס את מעמדו 
 .    בכל הקשור לזכויותיהם ככתובת הממשלתית לאזרחים ותיקים לפתרון בעיות ולמתן מידע מקצועי ונרחב

בקרב המוקד פעל להנגשת המידע על הזכויות , לכך נוסףאזרחים ותיקים. ב 136,000 -המוקד מעל ל שירת 2018בשנת 
כמו כן, המוקד המשיך רחבי הארץ. וזאת במסגרת הרצאות ב מתנדבים ואנשי מקצוע, עשרות אלפי אזרחים ותיקים

וך נקיטת יוזמות במגזר הערבי, במגזר החרדי לפעול לקידום מיצוי הזכויות והנגשת המידע לכלל האזרחים הוותיקים, ת
 ובקרב קהילת יוצאי אתיופיה. 

, במסגרת לכל הפחותמלש"ח  29באופן אקטיבי לאזרחים ותיקים במימוש זכויות בהיקף של סייע המוקד  2018בשנת 
 .הטיפול בפניות המורכבות

ים אך בעיקר לעולם הזכויות וההטבות להם , כבשנים האחרונות, נגעו לכל תחומי החי2018נושאי הפניה למוקד בשנת 
טופלו פניות בנושאי זכויות ניצולי שואה, ביטוח הפילוח הראשי, על פי  ,ולאחר מכןבישראל זכאים אזרחים ותיקים 

הטיפול היומיומי בפניות שהגיעו למוקד אפשר גם לאומי, מיסוי, בריאות, סיעוד ועובדים זרים, רווחה, דיור וצרכנות. 
השנה למשרד ללמוד רבות על הסוגיות עמן מתמודדים האזרחים הוותיקים ולהשמיע את קולו של האזרח הוותיק 

 בוועדות ובפורומים ממשלתיים וציבוריים שונים. 

 

 


