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פניות האזרחים הוותיקים 

סיכום נתונים לשנים 2008 - 2010

המשרד לאזרחים ותיקים
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ריכוז הנתונים בהתפלגות נושאית 

להלן ריכוז הנתונים בהתפלגות נושאית*

התפלגות פניות אזרחים ותיקים - באחוזים

% נושאים     

33.5 זכויות אזרחים ותיקים

14.0 המוסד לביטוח לאומי, חוק סיעוד, קצבאות

10.6 בריאות

6.2 חירום

6.2 פנסיה, זכויות פרישה, ביטוח חיים, ביטוח סיעוד

6.2 רווחה

5.9 דיור, דיור מוגן, בתי אבות, משכנתאות

4.8 ארנונה, מיסים

3.9 צרכנות

3.1 סיוע משפטי

2.3 אלימות

1.9 פניות ציבור

0.8 תרבות ופנאי

0.3 קבוצות תמיכה וארגונים

0.3 שונות

100.00 סה"כ

* ניתוח הנתונים על בסיס נושאי מובא בהמשך.
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בצענו ניתוח יעודי של הפניות בגין נושאי הביטוח הלאומי, 

מכיוון שלנושא זה חשיבות מכרעת על חיי היום יום של האזרחים הוותיקים.

להלן הנתונים: 

התפלגות פניות בנושאים הקשורים 
למוסד לביטוח לאומי - באחוזים

 % פילוח פניות - ביטוח לאומי

33.3 קצבת סיעוד

23.3 תוספת השלמת הכנסה

21.1 קצבת זקנה

5.6 קצבת נכות

5.0 עובד זר

4.2 קצבת שאירים

3.3 קצבת ניידות

1.7 מצבה

1.7 גיל פרישה

0.8 פניות שונות

100.00 סה"כ פניות אזרחים ותיקים בנושאי ביטוח לאומי
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   זכויות אזרחים ותיקים

   המוסד לביטוח לאומי, חוק סיעוד, קצבאות

   בריאות

   חירום

   פנסיה, זכויות פרישה, ביטוח חיים, ביטוח סיעוד

   רווחה

   דיור, דיור מוגן, בתי אבות, משכנתאות

    ארנונה, מיסים

   צרכנות

   סיוע משפטי

   אלימות

   פניות ציבור

   תרבות ופנאי

   קבוצות תמיכה וארגונים

33.5%

14.0%

10.6%

6.2%

6.2%

5.9%

4.8%

3.9%

6.2%

2.3%3.1%

1.9%

0.8%
0.3%

התפלגות פניות אזרחים ותיקים - באחוזים
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   קצבת סיעוד

    תוספת השלמת הכנסה

   קצבת זקנה

   קצבת נכות

   עובד זר

   קצבת שאירים

   קצבת ניידות

   מצבה

   גיל פרישה

   פניות שונות

33.3%

21.1%

5.0%

4.2%

5.6%

21.1%

3.3%

1.7%

1.7% 0.8%

התפלגות פניות בנושאים הקשורים למוסד לביטוח לאומי - באחוזים
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33.5% מסך הפניות שנתקבלו במוקד התייחסו לנושא זכויות האזרחים הוותיקים. תוכן הפניות מתייחס בעיקר 

לזכויות ולהטבות שמקנה חוק האזרחים הוותיקים, לבירור מידע לגבי הזכויות ואופן מימושן. חלק מהפניות 

נגעו לשאלות בעניין הנפקת תעודת אזרח ותיק ותעודת אזרח ותיק בינלאומית. 

14% מסך הפניות למוקד עסקו בנושאים הקשורים למוסד לביטוח לאומי, כשרוב הפניות נגעו לעניין הדרישה 

לבצע שינויים, כמו העלאת קצבת הזקנה והשוואת תנאים של אלמן לאלמנה. כמו כן, פניות רבות של גמלאים 

תיארו מצב של חוסר בפנסיה עקב העלאת גיל הפרישה ובעיות הקשורות לקבלת קצבת נכות גם לאחר גיל 

הפרישה. בפניות הובעה ביקורת על קיצוץ קצבת הניידות לנכים שהם אזרחים ותיקים, ועל תנאי הזכאות 

הנוקשים לקבלת סיוע במימון מצבה. 

1 | קצבת זקנה
קצבת זקנה היא קצבת מחייה הניתנת החל מגיל הפרישה בכפוף למבחן הכנסה ומגיל 70 ניתנת ללא מבחן הכנסה. 

21.1% מכלל הפניות שהתייחסו למוסד לביטוח הלאומי היו בנושא קצבת הזקנה. הנושאים שחזרו בפניות היו 

בקשות להעלות את שיעור הקצבה ומתן יחס הולם לוותק בעבודה )כיום ניתנת תוספת ותק, אך עד גבול קבוע(. 

הנחות והטבות להן זכאים האזרחים הוותיקים: 

הנחות	בתחבורה	ציבורית	-	50%	בחברת	דן,	אגד	ורכבת	ישראל		•		עד	30%	הנחה	בארנונה	•		הנחות	
במופעי	תיאטרון		• 	50%	הנחה	בכניסה	למוזיאונים	ותערוכות		•		50%	הנחה	בכניסה	לשמורות	טבע	

וגנים	לאומיים		•		100%	הנחה	על	אגרת	הטלוויזיה.	

בעלי	תעודת	אזרח	ותיק	זכאים	להנחה	ברכישת	כרטיסי	קולנוע	)ברשת	“גלובוס	גרופ”	ההנחה	תקפה	

לכל	ימות		השבוע,	ברשת	“יס	פלאנט”	ו”רב	חן”	ההנחה	תקפה	לימי	חול(		•		אזרח	ותיק	זכאי	להטבה	

בבנק	של	“4	פעולות	ע”י	פקיד”	לחודש	שבוצעו	בחשבונותיו,	במחיר	“פעולות	בערוץ	ישיר”.	  

לאזרחים ותיקים המקבלים תוספת השלמת הכנסה ישנן הטבות נוספות 

זכויות אזרחים ותיקים

המוסד לביטוח לאומי
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2 | גיל פרישה
ב- 2004 עלה גיל הפרישה מ- 65 ל- 67 לגברים ומ- 60 ל- 64 לנשים. 

1.7% מסך הפניות של פרטים בנושאי הביטוח הלאומי עסקו בגיל הפרישה, בהקשר של המוסד לביטוח לאומי. 

כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה ישנם גמלאים שנמצאים במצב כלכלי קשה ואין להם פנסיה בגלל פרישה 

מוקדמת. במהלך השנתיים האחרונות, הגיעו פניות למשרד לאזרחים ותיקים של אזרחים ותיקים אשר נפגעו 

כי מצבם  דיווחו  ותיקים. הפונים  וכן של קבוצות אזרחים  יחידים  גיל הפרישה. מדובר בפניות של  מהעלאת 

הכלכלי קשה ביותר, מאחר והם “נפלו בין הכסאות” ולא נכללו בהסכם שבא בעקבות ועדת גולדברג. בינתיים, 

אלפי אנשים חיים ללא הכנסה כלשהיא, כיוון שהסכמי הפרישה הסתיימו או יסתיימו בהגיעם לגיל 65 )לגברים( 

ולגיל 60 )לנשים(, ואז עומדות בפניהם שנתיים ללא עבודה, ללא הכנסה ואף ללא סיכוי למציאת עבודה בגיל 

קרובות, בעקבות  לעתים  בריאות.  ביטוח  ודמי  לאומי  ביטוח  דמי  +60, כאשר במקביל הם מחוייבים לשלם 

מצבם, אנשים אלו נותרים ללא חסכונות. 

3 | קצבת שאירים
י”א  בפרק  הלאומי,  הביטוח  בחוק  ויתומים.  אלמן/ה   - לשאירים  קיום  להבטיח אמצעי  נועד  ביטוח שאירים 

שעניינו ביטוח זקנה ושאירים קיימת הבחנה בין אלמן לבין אלמנה לענין הזכאות בקבלת קצבת שאירים. סעיף 

238 לחוק הביטוח הלאומי, קובע כי אלמנה זכאית לקבל קצבת שאירים ללא כל מבחנים, ואולם לגבי אלמן 

קיימים מבחנים כמו מבחן הכנסה, ובתנאי שנמצא עימו ילד. 

קבלת  תנאי  השוואת  לגבי  בעיקר  לקצבת שאירים,  התייחסו  הלאומי  הביטוח  בתחום  הפניות  מכלל   4.2%

קצבת שארים של אלמן לתנאי קבלת קצבת שארים של אלמנה. 

4 | תוספת השלמת הכנסה
קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה משולמת לאזרחים ותיקים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה 

מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחייה. 

23.3% מן הפניות בתחום הביטוח הלאומי עסקו בנושאים הקשורים להשלמת הכנסה, המהווים בסך הכל 

3% מסך כל הפניות למוקד. 

מהפניות למוקד 8840* עולה כי יש צורך בביצוע של יידוע אקטיבי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשיתוף פעולה 

עם המשרד לאזרחים ותיקים אודות הזכויות וההטבות המגיעות לאזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה. יש 

לחייב את המוסד לביטוח לאומי ליידע את האוכלוסיה הזו אודות הזכויות המגיעות לה )טלפון, חשמל, ארנונה, 

דיור, תרופות ועוד(. יש ליידע בנוסף את מקבלי קצבת זקנה מיוחדת )עולים חדשים ועקרות בית( אודות זכויות 

מיוחדות להן הם זכאים, ובכלל זה - זכויותיהם במשרד הקליטה ומשרד השיכון )סיוע בשכר דירה וכו’(. 

5 | קצבת נכות
5.6% מהפניות בתחום הביטוח הלאומי התייחסו לקצבת הנכות. 

מקבלי קצבת נכות כללית יקבלו את קצבת הנכות הכללית עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל 

קצבת זקנה בלבד. מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, לא תפחת קצבת 

הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים 

שבהם מתעדכנת קצבת הנכות הכללית.
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הפניות התייחסו לקבלת קצבת נכות גם לאחר גיל פרישה ולקבלת אישור נכות מהביטוח הלאומי גם לאחר 

גיל פרישה לצורך הנחה בארנונה. 

כיום, נכים כלליים המגיעים לגיל פרישה, מקבלים בשל נכותם תוספת, לעיתים זניחה, שבגינה הם עוברים את 

הסף המאפשר קבלת קצבת השלמת הכנסה על הטבותיה. מוצע לפעול להנחת רף שונה למקבלי השלמת 

נכות, כדי שיוכלו גם הם ליהנות מהשלמת הכנסה.

של  זכויותיו  השוואת  את  בחקיקה  לעגן  יש   - הפרישה  בגיל  הנכים  זכויות  בנושא  חקיקה  שינויי  לבצע  יש 

אזרח ותיק שהפך לנכה לאחר שהגיע לגיל פרישה לזכויותיו של אזרח ותיק שנכותו נקבעה לפני הגיעו לגיל 

פרישה.

6 | גמלת סיעוד
גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, גרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום 

)להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו”ב(, וכן נזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם. לזכאי לגמלת 

יינתנו שירותי סיעוד )ולא גמלה כספית( שיסייעו לו בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית, ויקלו על  סיעוד 

בו. 33.3% מכלל הפניות שהתקבלו במוקד בתחום הביטוח הלאומי היו בנושא  משפחתו את נטל הטיפול 

גמלת הסיעוד. אזרחים ותיקים דיווחו כי מבחני התלות קשים, מחמירים ומשפילים. בנוסף עולה מהפניות כי 

לא ניתנות מספיק שעות סיעוד שבועיות וכי קיים מחסור בסיוע גמיש למצבים מיוחדים.
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7 | עובד זר
5% מכלל הפניות בנושאי הביטוח הלאומי התייחסו לעובדים הזרים בסיעוד - העלות הגבוהה של העסקת 

וכן  ביום החופשי של העובד במקרים סיעודיים קשים,  זר  עובד  זר בסיעוד, חוסר הפיקוח עליו, מימון  עובד 

התשלום החדש שאזרחים ותיקים נאלצים לשלם לחברות הסיעוד.

8 | גמלת ניידות
גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שמוגבל בניידות )עקב ליקויים בגפיים התחתונות( ועדיין לא הגיע לגיל 

פרישה )המשך הזכאות לאחר גיל הפרישה מותנה בקבלת הגמלה לפני גיל הפרישה(.

במוקד התקבלו תלונות אזרחים ותיקים המלינים על כי אינם יכולים לקבל הטבות כמוגבלים בניידות לאחר גיל 

הפרישה. כמו כן, אזרחים ותיקים ביקשו לקבל אישור נכות מהמוסד לביטוח לאומי גם לאחר גיל פרישה לצורך 

אישור חניה ברחוב כמוגבל בניידות.

כ- 10% מכלל הפניות שנתקבלו במוקד היו פניות בנושאי בריאות, בין השאר בנושאים הבאים: תשלום גבוה 

על תרופות, תשלום גבוה על בדיקות לקבלת רישיון נהיגה, תשלום על בדיקות אישור למכון כושר, סיוע במצבי 

בריאות מיוחדים, וכן בנושא סיוע במימון טיפולי שיניים.

יותר גבוהה  מחיר התרופות גבוה בעיקר עבור אוכלוסיות הביניים - אותם אנשים שיש להם הכנסה מעט 

מכזאת שתזכה בהשלמת הכנסה, ושאינם ניצולי שואה, מצבם קשה במימון שירותי הבריאות, כי הם אינם 

זכאים להנחות בתרופות, טיפולי שיניים והוצאות רפואיות שונות. 

כ- 6% מן הפניות שהגיעו למוקד היו פניות בנושאים הקשורים לחירום, בעיקר בתקופת “עופרת יצוקה”. 

6.2% מכלל הפניות שהגיעו למוקד עסקו בנושאים הקשורים לפנסיה, פרישה וביטוחים, לדוג’ - חישוב לא נכון 

של שנות העבודה וחוסר ידע לגבי הזכויות המגיעות לקראת גיל פרישה. בנוסף, התקבלו תלונות מקבוצות 

גמלאים, שיצאו לפרישה מוקדמת, ושינוי גיל הפרישה פגע בהם קשות. כמו כן, התקבלו תלונות רבות בנושא 

קרנות הפנסיה, בעיקר בדגש על החיוב של 1.75% בגין דמי ניהול, בדיקות על חישובי שנות ותק בעבודה 

והעלאת נושא זכויות הפנסיה מחו”ל בעיקר מארצות כמו אוקראינה, לטביה, בלרוס ועוד. 

בריאות

חירום

פנסיה, זכויות פרישה, ביטוח חיים וביטוח סיעודי
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רווחה

ארנונה ומיסים

מוצע להוציא הוראת שעה לעניין כל אנשי הביטחון שלא זכו להכרה מהמדינה על פעילותם, שסייעו לביטחון 

המדינה והיו שותפים בפעילות ציונית כמו העלאת יהודים ארצה או פעילות בטחונית אחרת. מוצע להקים 

ועדה מיוחדת בינמשרדית וקרן מיוחדת או תקציב ייעודי למתן קצבה לאחר שתיבחן הבקשה בוועדה. 

5.9% מן הפניות שנתקבלו במוקד התייחסו לנושאים הקשורים לשיכון, דיור מוגן ובתי אבות. בדיור הציבורי דווח 

על מחסור בדירות, על מצוקה במקומות מבוקשים ועל זמן המתנה ממושך. אזרחים ותיקים דיווחו על בעיות 

הקשורות למצב הדירות, על הצורך בשיפוץ ובתחזוקה. בפניות לגבי הדיור המוגן, הפניות התייחסו לזמינות 

של הדיור המוגן הציבורי, אשר מיועד לעצמאים בלבד, ולכך שקיימת הקפדה יתרה על הגדרת עצמאי. בתחום 

רבות על חברות  כן, התקבלו תלונות  אודות הקשיים בהחזרי משכנתא. כמו  פניות  המשכנתאות, נתקבלו 

הדיור הציבורי למיניהן בעניין מצב הדירות והצורך בשיפוץ ובתחזוקה. 

3.9% מכלל הפניות שנתקבלו במוקד עוסקות בנושאי צרכנות, והן בעיקר מתייחסות להתנתקות מחברות 

מסחריות, מחברות התקשורת השונות, מחברות הסיעוד ומחברות כרטיסי האשראי.

מעל ל- 6% מכלל הפניות למוקד עוסקות בנושאי רווחה, בין השאר לגבי צורך בקרב אזרחים ותיקים עצמאיים 

מצוקה  כלכליות,  רפואיות,  בעיות  כגון:  בקהילה,  לסיוע  הקשורות  הבעיות  מגוון  בכל  בביתם,  בסיסית  בעזרה 

ובעיות במשפחה. לבעיות אלו אין מענה במסגרת סל השירותים של המחלקות לשירותים חברתיים.  נפשית 

4.8% מכלל הפניות למוקד עוסקות בנושאי ארנונה ומיסים, ביניהן תלונות לגבי אי אחידות בדרישות הרשויות 

השונות להמצאת אישורים שונים לצורך קבלת הנחה בארנונה, ותלונות רבות לגבי הקלות הרבה שבה עיריות 

ורשויות מקומיות מסוימות מטילות עיקול על חשבונות בנק של אזרחים ותיקים ומנתקות את אספקת המים 

לאזרחים ותיקים בשל חובות לעיריה.  

דיור, דיור מוגן, בתי אבות ומשכנתאות

צרכנות
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במוקד נתקבלו פניות בנושאים הקשורים לאלימות: סכסוכי שכנים, התנכלות שכנים / בני משפחה, אופן 

הטיפול של המשטרה בפניות ובתלונות רבות על סגירת תיקים בשל חוסר עניין ציבורי.

כ- 3% מכלל הפניות הן בנושא סיוע משפטי: הוצל”פ, עיקול קצבאות ורנטות בגלל חוב. 

אלימות

סיוע משפטי
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פניות לשינוי מדיניות וחקיקה

התקבלו פניות רבות שעוסקות בנושאים כלליים ומגוונים, וביניהן הכרה בתרומה מיוחדת למדינה כגמול לפנסיה, 

פנסיה לאזרחים ותיקים אשר יצאו לפרישה מוקדמת טרם שינוי חוק גיל הפרישה והיום אין להם פנסיה לתקופת 

אלמן  פנסיה  זכויות  השוואת  זקנה,  לקצבת  בזכאותם  הגמלאים  צה”ל  לנכי  עבודה  נכי  בין  השוואה  הביניים, 

לאלמנה, ועוד.  

התקבלו פניות של אזרחים ותיקים שלא מקבלים פנסיה מהאגודות השיתופיות, פניות על כך שהאגודה 

מחייבת את האזרח הוותיק מעבר לסכום הנכון ותלונות על חישוב הרנטה כחלק מסכום הפנסיה. לגבי 

קיבוצים התקבלו תלונות על כך שהקיבוץ מקבל את הפנסיה ממקום העבודה של האזרח הוותיק, אך 

מזכה את האזרח הוותיק בסכום נמוך יותר.

התקבלו  כן,  כמו  הוותיקים.  לאזרחים  בהתייחסות  עקרונית  בעיה  ישנה  שהופרטו  וביישובים  בקיבוצים 

תנאים  לגבי הרעת  ומהמגזר השלישי  הציבורי  ותיקים מהסקטור הפרטי,  אזרחים  קבוצות  תלונות של 

בהסכמי שכר.

קבוצות תמיכה וארגונים 
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וותיקים  ואת הבעיות הבולטות שעלו בפניות של אזרחים  עיקרי הדברים  זה מסכם את  מסמך 

למוקד 8840*. ניתוח הפניות משמש עבורנו כלי ניהולי חשוב ביותר להבנת בעיותיהם, ולגיבוש 

מדיניות המשרד בכל הנוגע לטיפול באזרחים ותיקים.

במהלך פעילות המוקד בשנתיים האחרונות  קיבלו עשרות אלפי אזרחים ותיקים מענה לפניות 

בנושאים רבים תוך מתן מידע אודות הזכויות המגיעות להם ודרכי מימושן. הביטוי המוחשי ביותר 

לעניין זה, הינו מאות מכתבי התודה וההערכה על הסיוע שהתקבלו מאזרחים ותיקים, ובכלל זה 

התייחסותם למידע הרב שקיבלו ואשר סייע בידם לממש את זכויותיהם אל מול הגורמים השונים.

חוברת זו מהווה אבן דרך במיפוי הצרכים הקיימים ובבניית תכניות העבודה של המשרד. זאת לאור 

העובדה שהנתונים המצויים בידינו מייצגים את פנייתם  של כ-20% מכלל האזרחים הוותיקים ולכן, 

מאפשרים הסקת מסקנות שתבאנה לגיבוש מדיניות טובה יותר למען ציבור האזרחים הוותיקים. 

בהזדמנות זו אבקש להודות לצוות המוקד ולחברת “בינת סמך” על העבודה המסורה ועל מתן 

שירות מקצועי לאזרחים ותיקים. כמו כן, אני מודה למר מאיר חזן	אשר פעל רבות להפיכת רעיון 

למוקד, וכן לכל השותפים ובפרט לצוות המוקד ששקד על ניתוח הנתונים -

עירית	גוטמן - מרכזת בכירה פניות ציבור

סיגלית	נביפור-סלע - מנהלת המוקד 

דוד	קורן - יועץ בכיר פניות אזרחים ותיקים

עו”ד	דבורית	הרכבי	- יועצת לנושא המוסד לביטוח לאומי

אסתר	קיסלוב-לסמן - יועצת לנושאי דיור, שיכון וקליטה

ויקטור	דויד - יועץ פנסיה וביטוחים

יעל	עמוסי - יועצת בכירה לפניות ניצולי השואה. 

בברכה,        

שרה	זילברשטיין-היפש 	 	 	 	 	 	 	

ר’ תחום פניות הציבור        

המשרד לאזרחים ותיקים        

סיכום
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