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בס"ד

שלום וברכה,

המשרד לאזרחים ותיקים הוקם בשנת 2007 לשמש כגוף מטה לממשלת ישראל בנושא 
הטיפול באזרחים ותיקים. 

האזרחים  ציבור  על  להקל  שמטרתו  ציבור,  פניות  מוקד  המשרד  הקים   2008 ב- 
הוותיקים ולסייע להם בהנגשת המידע אודות הזכויות והשירותים המגיעים להם. 

מוקד 8840* מטפל בפניות של אזרחים ותיקים בכל הנושאים, כאשר הקו המנחה את 
המוקד הוא להוות מרכז מידע לכלל השירותים, הזכויות וההטבות הניתנים לאזרחים 

הוותיקים בישראל, בבחינת - "לרוץ במקום האזרח הוותיק". 

אזרח ותיק המעוניין בכך, נהנה משירותי המוקד בהפניית פנייתו לגורמים הרלוונטיים 
ברשויות השונות, כאשר המוקד ממשיך לעקוב אחר התקדמות הטיפול ברשות אליה 
המוקד.  ידי  על  נבחנת  הרלוונטית  מהרשות  המתקבלת  התשובה  הפנייה.  הופנתה 
בביצוע הליך זה, מבקש המשרד להקל על האזרח הוותיק ולסייע לו להתמודד מול 

סבך הבירוקרטיה. 
התוצאה היא, בדרך כלל, שהאזרח הוותיק זוכה למענה מהיר יותר, להתייחסות נאותה 

ומקצועית ולליווי ועדכון, והכול עד לסגירת הפנייה והשלמת הטיפול. 

נבנה מתוך שיקול דעת למתן המידע המיטבי, המקיף  מערך הפעילות של המוקד 
והיעיל לאזרח הוותיק כך שתהיה לו "כתובת אחת". 

ורענונים שוטפים, מאויש המוקד  בנוסף למערך המוקדנים, אשר מקבלים הכשרה 
בצוות מומחים לנושאי פנסיה, ביטוח לאומי, דיור, פרישה ועוד. 

פניות בהתייחס  כ-440,000  טופלו במוקד  היום  ועד   2008 מתחילת הפעילות במאי 
לכ- 200,000 אזרחים ותיקים )מספרים אלה כוללים פניות למרכז המידע הממשלתי 

לניצולי שואה(, המהווים מעל ל-25% מכלל ציבור האזרחים הוותיקים. 

המשרד לאזרחים ותיקים למענך!

תוכן עניינים:
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למידע נוסף ניתן לפנות למוקד 
המידע ולבירור הזכויות של המשרד
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דו"ח מסכם 
פעילות המוקד

אנו מבקשים להגיש לכם דו"ח המסכם את פעילות המוקד. הנתונים המוצגים חשובים מאחר 
והם מאפשרים ללמוד אודות הצרכים והקשיים איתם מתמודדים האזרחים הוותיקים בישראל, 

במגוון רחב של תחומים. 

פילוח הפניות מהווה בסיס להשפעה על שינויים מתבקשים לטובת האזרחים הוותיקים. 

אנו  ותיקים,  לאזרחים  המשרד  פעילות  מכלול  בתוך 
והנגשת המידע  זכויות  משקיעים רבות בכל הנוגע לבירור 
מודעים  אינם  ורבים  מאחר  זאת,  ושירותים.  זכויות  אודות 

לזכויותיהם ולאופן מימושן. 

בעקבות הצעת חוק ממשלתית שיזם המשרד, בשנת 2010 
תוקן חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 9( כך שכל רשות 
מקומית חויבה למנות יועץ לענייני אזרחים ותיקים. יועץ זה 
אמור לייעץ לרשות המקומית באשר להרחבה ושיפור של 

שירותים קיימים לאזרחים ותיקים. 

בעקבות יוזמת המשרד, בשנת 2011 בוצע תיקון נוסף בחוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 11( 
המחייב את הרשויות הציבוריות למסור למשרד מידע אודות ההטבות והזכויות הניתנות על ידן 
לאזרחים ותיקים בשל הגיעם לגיל פרישה או לגיל מאוחר יותר. מידע זה ירוכז על ידי המשרד 

ויובא לידיעת כלל ציבור האזרחים הוותיקים.  

בנוסף, המשרד מפיץ חוברת זכויות מקיפה שנשלחת באופן אישי לכל אזרח ותיק לביתו בשיתוף 
עם הרשויות המקומיות. 

עד היום פנו למוקד מעל 100,000 אזרחים ותיקים ומעל ל- 106,000 ניצולי שואה. 

דרך פעילות המוקד

מוקד 8840* - טיפול בפניות של אזרחים ותיקים, כולל אפשרות לקבלת מידע לקראת פרישה. 

מרכז המידע הממשלתי לניצולי השואה – טיפול בפניות של ניצולי שואה ומתן סיוע בבירור זכויות. 

העיקרון המנחה את עבודת המוקד הוא לסייע לאזרחים ותיקים בהשגת זכויותיהם ובפתרון 
בעיותיהם. 

המשרד פונה באופן שוטף לרשויות הרלוונטיות כדי לטפל בבעיות רוחב אותן זיהה מפניות 
זכאות  בגין  יידוע  העדר  המקומיות,  ברשויות  בארנונה  הנחות  בקבלת  קושי  למשל,  למוקד. 

לקבלת קצבאות שונות מהביטוח הלאומי וכן נושאי צרכנות שונים. 

בנוסף, אחת הבעיות העיקריות שזיהה המשרד היא היעדר המידע של האזרחים הוותיקים 
לגבי זכויותיהם. כתוצאה מכך יזם המשרד את התיקון לחוק האזרחים הוותיקים המחייב את 

הרשויות השונות למסור למשרד מידע לגבי זכויות והטבות המגיעות לאזרחים הותיקים.

"כתובת אחת"

המשרד לאזרחים ותיקים חרט על דגלו קידום, טיפול והבניית מעמדו של האזרח הוותיק.

בכלל זה, מכוח היותו משרד מטה, ריכוז ואיגום מכלול המידע בדבר השירותים והזכויות להם 
זכאים האזרחים הוותיקים בישראל מכלל הגופים הממשלתיים. 

המשרד מבצע את פעילותו מתוך תפיסה מנחה של "כתובת אחת" לאזרחים הוותיקים בה יוכלו 
לקבל את מלוא המידע על זכויותיהם. 

המשרד פועל באופנים שונים לקידום נושא היידוע של האזרחים הוותיקים על זכויותיהם ולסייע 
להם במימושן. 

מטרת המוקד

מוקד 8840* הוקם על ידי המשרד לאזרחים ותיקים בשנת 2008  ומשרת מזה שלוש שנים את 
כלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל.

מטרת המוקד, כפי שהוגדרה בתחילת דרכו, הינה מתן שירות מלא בכלל התחומים הנוגעים 
לחיי האזרח הוותיק תוך איתור צרכים וסיוע מול הגופים השונים. מתוך כך, מהווה המוקד כתובת 

מרכזית לאזרחים הוותיקים. 

היעד של המוקד הוא לתת שירות לאזרחים הוותיקים לבדיקת זכויותיהם בגופים ציבוריים או 

פרטיים בתחומים כגון: המוסד לביטוח לאומי, בריאות, דיור, רווחה, צרכנות ועוד. 

המוקד מעמיד לטובת האזרחים הוותיקים יועצים ורכזים מקצועיים בתחומים השונים. 

המוקד פועל בימים א'-ה'     
בין השעות 8:00-20:00    
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נתוני המוקד
2011-2009

בסיכום 3 שנים של פעילות המוקד ובטיפול של כ- 404  אלף פניות 
שטופלו ע"י צוות המוקד , להלן התפלגות הפניות:

נושאים
48.7%זכויות אזרחים ותיקים.

11.3%המוסד לביטוח לאומי, חוק סיעוד, קצבאות

7.1%בריאות

6.4%פנסיה, זכויות פרישה, ביטוח חיים, ביטוח סיעוד

5.2%דיור, דיור מוגן, בתי אבות, משכנתאות

4.8%רווחה

4.0%ארנונה, מיסים

3.5%חירום

3.0%צרכנות

2.1%סיוע משפטי

1.3%פניות ציבור

1.2%אלימות

0.7%קבוצות תמיכה וארגונים

0.6%תרבות ופנאי

נתוני פעילות  - פניות בנושא 
ביטוח לאומי 

התפלגות פניות בתחום המוסד 
לביטוח לאומי 

המוקד  של  הפעילות  שנות  במשך 
מרבית  כי  ברור  באופן  לראות  ניתן 
הפניות המגיעות למוקד, אשר אינן 
בנושאים  מאופיינות  כלליות,  פניות 

הקשורים לביטוח הלאומי . 

פילוח פניות - ביטוח לאומי
28.2%תוספת השלמת הכנסה

26.0%קצבת סיעוד

21.3%קצבת זקנה

6.4%קצבת נכות

6.2%עובד זר

4.4%קצבת שאירים

3.4%קצבת ניידות

2.0%מצבה

2.0%גיל פרישה

מרכז המידע הממשלתי לניצולי השואה 

ב- 2009 הורחבה פעילות מוקד פניות הציבור של המשרד, כך שתכלול גם הפעלת מרכז המידע 
הממשלתי לניצולי השואה.

המרכז הוקם בפברואר 2009, מכוח החלטת ממשלה מס. 2534 מיום 4/11/2007 בנוגע להקמת 
ותיקים,  ניצולי שואה, בשיתוף משרד ראש הממשלה, המשרד לאזרחים  זכויות  למיצוי  מערך 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר. 

לכלל  בנוגע  זכויות, תוך מתן מידע מקיף  בבירור  לפונים  לניצולי השואה מסייע  מרכז המידע 
הזכויות, ההטבות והשירותים להם זכאים ניצולי השואה. 

 

 

הטיפול והסיוע לניצולי השואה  

המרכז מעניק מידע הן בכתב והן בטלפון לניצולי השואה ולבני משפחותיהם, מתאם בין ניצול 
וכן מפנה את הפניות  השואה למערך המתנדבים בפרויקט ה"שיחור" )לגביו מפורט בהמשך( 
לגורמים הרלוונטיים לטיפול כגון: הקרן לרווחה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, 
ועידת התביעות והלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל )BEG  ופנסיה סוציאלית עבור עבודה ללא 

כפייה בגטו(. 

כפי  שואה,  כניצול  לו  הרלוונטיות  הזכויות  את  המפרט  כתוב  מענה  מהמוקד  מקבל  פונה  כל 
שאושר על ידי הגורם הרלוונטי. 

בנוסף, המשרד מבצע פעולות שיחור באמצעות הסוכנות היהודית - "פרויקט לעד" - הגעה יזומה 
של מתנדבים לבתי הניצולים על מנת לסייע להם למלא שאלון בירור זכויות וטפסים נוספים. 

ומתנדבות שהגיעו לביתם של למעלה  כ-4,500 מתנדבים  עד כה הוכשרו במסגרת הפרויקט 
מ- 45,000 ניצולי שואה. השאלונים מועברים למרכז המידע הממשלתי לניצולי שואה ומטופלים 

על ידו. 

מאז הקמתו ועד כה טיפל המרכז ב- 106,000 ניצולי שואה שפנו למוקד. 

 

 

המשרד לאזרחים 
ותיקים – למענך!
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מרכז המידע הממשלתי לניצולי השואה 

להלן התפלגות כמות הפונים למרכז המידע לניצולי השואה מתחילת הפעילות 
ועד מאי 2011 :
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ניתוח הפניות

והגורמים המטפלים

כחלק נרחב מהפעילות של מוקד המידע לניצולי השואה 
עבור  לרכז  במטרה  השונים  הגופים  מול  אנו  פועלים 
ניצולי השואה את המענה והטיפול תחת קורת גג אחת. 

להלן ניתוח הפניות בחלוקה לגופים המטפלים :

8840* - הכנה לפרישה

מוקד 8840* משיק בימים אלו שירות מידע 
העתידה  האוכלוסייה  כלל  לרשות  שיעמוד 
מידע  למתן   ) פרישה  לפני  שנה   ( לפרוש 

בתחומים הבאים:

•  מושגי יסוד בפרישה

•  דגשים בהכנה לפרישה, כולל ברמה

   המנטלית, הגדרת חזון. 

•  משמעות הפרישה והשלכותיה על העובד 

   הפורש ובני משפחתו. 

•  בריאות – התנהגות מונעת

•  סיווג התשלומים )קרנות פנסיה ותיקות, 

   קרנות חדשות , ביטוח מנהלים( וזכויות 

   בפרישה ולאחריה. 

פניות הגוף המטפל
שנשלחו

פניות 
שנענו

42,24740,101קרן לרווחה לניצולי השואה

16,59515,273הרשות לזכויות ניצולי השואה

3,8103,810ועידת התביעות

BEG/5,2003,500פנסיה  סוציאלית

•  מיסוי

•  ביטוח לאומי

•  זכויות אזרח ותיק

•  תעסוקה בגיל פרישה

•  מידע על פעילות חברה ופנאי.

המוקד מוסר מידע ליחידים וכן ניתן לתאם 
מתן מידע לקבוצות עובדים. 

המידע הניתן על ידי המוקד הוא כללי ואינו 
בא להחליף ייעוץ וליווי אישי. 

כמות הפונים למרכז לניצולי השואה 
מתחילת הפעילות 

106,000
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סיכום

כחלק בדיווח זה של נתונים ופילוח הפניות למוקד 8840* הוצגו הבעיות הבולטות 
שעולות מפניות האזרחים הוותיקים למוקד. פילוח הפניות משמש עבורנו כלי 
ניהולי בעל חשיבות להבנת הסוגיות ולגיבוש מדיניות המשרד בכל הנוגע לטיפול 

באזרחים הוותיקים. 

ותיקים מענה  3 שנות פעילות של המוקד קיבלו מאות אלפי אזרחים  במהלך 
ודרכי  להם  המגיעות  הזכויות  אודות  מידע  מתן  תוך  רבים,  בנושאים  לפניות 

מימושן. 

לבניית  בסיס  ומשמש  הוותיקים  האזרחים  צרכי  ממיפוי  חלק  מהווה  זה  דיווח 
מייצגים  הללו  הנתונים  כי  העובדה  לאור  זאת,  המשרד.  של  העבודה  תוכנית 
ולכן  בישראל,  היום  החיים  הוותיקים  האזרחים  מכלל   25% כ-  של  פניותיהם 

מאפשרים הסקת מסקנות לצורך גיבוש מדיניות טובה יותר למען ציבור זה. 

אזרחים  ליידע  נוספת  דרך  עבורנו  מהווה  פרישה  לקראת  מידע  שירותי  מתן 
ותיקים על זכויותיהם ולאפשר להם לתכנן מבעוד מועד שנות חיים של איכות. 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד 
המידע ולבירור הזכויות של המשרד

*8840
מוקד לפניות אזרחים ותיקים

סיפורי הצלחה



*8840
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כתובת למכתבים: 
המשרד לאזרחים ותיקים, 
רח' קפלן 3, ירושלים, 91919
www.vatikim.gov. i l


