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ם י ק י ת ו ם  י ח ר ז א ל ד  ר ש מ ה

 2013 לשנת   *8840 מוקד  פעילות  וסיכום  הציבור  פניות  דו”ח 

מבוא

מוקד 8840* הוקם בשנת 2008 על ידי המשרד לאזרחים ותיקים במטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות 

של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ולמתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור 

האזרחים הוותיקים. צוות המוקד כולל, בין היתר, יועצים ורכזים המטפלים בפניות אזרחים ותיקים )כולל ניצולי 

שואה( בתחומים שונים: זכויות האזרח הוותיק, ביטוח לאומי, בריאות, דיור, ביטוח ופנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, 

צרכנות, תרבות, פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק. מאז הקמתו במאי 2008 ועד לסוף שנת 

2013 טיפל המוקד במעל ל- 300,000 אזרחים ותיקים מתוך כ- 800,000 אזרחים ותיקים החיים היום בישראל. 

בשנת 2013 התקבלו במוקד 8840* 94,424 פניות ופנו למוקד 62,975 פונים, מתוכם, 39,878 פונים חדשים

אשר מעולם לא פנו קודם לכן למוקד 8840* של המשרד. 

וסיוע  מידע  מתן  על  אמון  והוא  ותיקים  לאזרחים  המשרד  של  הציבור  לפניות  כמרכז  משמש   *8840 מוקד 

בנושאים הקשורים לזכויות האזרחים הוותיקים. מעבר לכך, המוקד משמש כשער של המשרד לציבור האזרחים 

פרויקטים של  לעיתים  כי  יצוין  הוותיקים.  הישיר עם האזרחים  עבור המשרד לקשר  ככלי מרכזי  וכן  הוותיקים 

המשרד אשר להם קשר ישיר עם האזרחים הוותיקים מבוצעים באמצעות המוקד.

בירור זכויות

הכנה
לפרישה

פרויקט
לעד

פרויקט
התנדבות

מועדון
צרכנות

לדורותפרויקטים

“והגדת 
לבנך”- 
מורשת 

יהדות ערב 
ואירן
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נכון לתחילת שנת 2013, חיים בישראל כ- 832.9 אלף תושבים בני 65 ומעלה המהווים כ- 10% מתושבי 

המדינה. עם קום המדינה היוו בני 65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. קרוב למחצית )כ- 46%( 

מבני 65 ומעלה הם מעל לגיל 75. מאז 1995 חלקם של בני 65 ומעלה באוכלוסייה יציב )כ-10%(, אך על פי 

התחזיות, עד שנת 2035 חלקם באוכלוסייה יעלה ל-14.6%. עד אותה שנה תכפיל אוכלוסיית בני 65 ומעלה 

את עצמה ותמנה כ-1.66 מיליון איש.

מערך הפעילות ועבודת המוקד מבוססים על גישה כוללת אשר מטרתה ליתן לאזרח הוותיק את המידע המיטבי, המקיף 

והמועיל ביותר עבורו כך שתהיה לו “כתובת אחת” וכדי שיוכל לברר את זכויותיו. כמו כן, העיקרון המנחה את המוקד 

במתן השירות הוא שהצוות המקצועי יפנה לכל הגורמים במקום האזרח הוותיק, בבחינת “לרוץ במקום האזרח הוותיק”. 

הפניות למוקד משקפות היטב את הבעיות ואת הנושאים המלווים את האזרח הוותיק במגוון תחומי החיים. אנו 

רואים חשיבות רבה בהעלאת הנושאים והבעיות על נייר זה, לצורך בחינת ביצוע שינויים נדרשים במדיניות הממשלה 

לטובת ציבור האזרחים הוותיקים ולצורך מתן פתרונות לבעיות השונות, בסיוע ובשיתוף משרדי הממשלה השונים. 
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נתונים

מוצגת להלן טבלה המציינת את כמות הפניות למוקד על פי נושאים בשנת 2013: 

נושא הפנייה כמות פניות באחוזים

זכויות אזרח ותיק – חוברת זכויות 26345 27.91%

תעודת אזרח ותיק 16641 17.62%

שאלון אזרח ותיק 4261 4.51%

מידע כללי 2152 2.27%

ניצולי שואה 24845 26.31%

פרויקט- חברת החשמל 6155 6.52%

הכנה לפרישה 2480 2.63%

פרויקט והגדת לבנך יוצאי ערב  2426 2.57%

ביטוח לאומי 2124 2.25%

מועדון צרכנות 1974 2.09%

בריאות 1148 1.22%

דיור 581 0.62%

מיסים  543 0.58%

צרכנות 528 0.56%

מתנדבים בקהילה 505 0.53%

רווחה 483  0.51%

פנסיה 265 0.28%

סיוע משפטי 199 0.21%

תרבות פנאי ותעסוקה 199 0.21%

סה"כ 94424 100.00%
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2008 8840* במאי  טבלה השוואתית מאז הקמת מוקד 

שנה
כמות הפניות בנושא 

אזרחים ותיקים

כמות הפניות בנושא 

ניצולי שואה  
 סה”כ פניות 

החל ממאי -2008 28,024 17,514 45,538

2009 28,759 146,137 174,896

2010 59,943 88,489 148,432

2011 57,744 85,216 142,960

2012 45,017 24,806 69,823

2013 69,579 24,845 94,424
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ניתן לראות כי במהלך השנים חלה ירידה בהיקף הפניות בנושא ניצולי שואה, מהסיבות הבאות:

מרבית הפניות בנושא ניצולי שואה התקבלו עם פתיחת מרכז המידע לניצולי השואה בפברואר 2009 ע”י  .1

המשרד במסגרת יישום החלטות הממשלה הנוגעות לסיוע הממשלתי לניצולי השואה.  

ניצולי השואה תפעיל את מרכז המידע לזכויות  לפיה הרשות  2012 התקבלה החלטת ממשלה  בפברואר   .2

הממשלתי לניצולי שואה.  

2008
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62% 16% 40% 40% 64% 74%

38% 84% 60% 60% 36% 26%
ניצולי שואה באחוזים

אזרחים ותיקים באחוזים

התפלגות הפניות באחוזים )ניצולי שואה/אזרחים ותיקים(
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א. תעריפי המים והתמודדות עם ניתוקי מים 

המים  במשק  משמעותי  שינוי  חל  האחרון  בעשור 

מהרשויות  עבר  המים  משק  ניהול  בישראל. 

חדשים  שחקנים  הכללת  מים.  לתאגידי  המקומיות 

במשק המים והתייקרות תעריפי המים גרמו למשקי 

בית בעלי הכנסה נמוכה, בהם אוכלוסיית הקשישים, 

מכך,  כתוצאה  המים.  חובות  תשלום  את  לדחות 

בתשלום  והפיגורים  החובות  שיעורי  בהתמדה  גדלו 

כסנקציה  המים  ניתוקי  מספר  להתרבות  והחלו 

חובותיהם. בתשלום  עמדו  שלא  בית  משקי  על 

על  איסור  חל  וביוב,  מים  תאגידי  חוק  פי  על 

יקבעו  אם  אלא  מים,  אספקת  צמצום  או  ניתוק 

לא  עוד  כל  כי  נקבע  עוד  זאת.  המסדירים  כללים 

טרם  בתוקף  שהיו  ההסדרים  יחולו  כללים,  נקבעו 

על  כללים,  בהעדר  כלומר,  המים,  תאגידי  עידן 

הפנים.  משרד  נוהל  פי  על  לפעול  המים  תאגידי 

ועדת   2014 בתחילת  וכן   2013 בשנת  כי  יצוין 

הכלכלה של הכנסת דנה בנושא זה ומצויה בתהליך 

קביעת  לעניין  כולל  וביוב,  מים  תאגידי  כללי  גיבוש 

וביוב.  מים  שירותי  מתן  צמצום  או  להפסקה  כללים 

ניתוק  בנושא  למוקד  המגיעות  הפניות  מתוך 

בקרב  קשה  מצוקה  מצטיירת  המים  אספקת 

אוכלוסיית הקשישים, אשר לרוב נותרים חסרי אונים 

אל מול הרשויות ותאגידי המים. במסגרת הפעילות 

שואה  ניצולי  קשישים  זוג  פניית  התקבלה  בנושא, 

חוב  עקב  המים  את  להם  ניתקו  אשר  שבע  מבאר 

הושג  השואה,  לנפגעי  לרווחה  הקרן  בעזרת  גדול, 

החוב. את  שילמו  וכך  להם  ניתן  אשר  מיוחד  מענק 

למוקד בפניות  עלו  אשר  עקרוניים  ונושאים  נבחרות  סוגיות 
2013 8840* בשנת   

ב. זכויות אזרחים ותיקים 

כ- 51% מסך הפניות שהתקבלו בשנת 2013 במוקד 

התייחסו  ותיקים  לאזרחים  המשרד  של   *8840

רבים  אזרחים  הוותיקים.  האזרחים  זכויות  לנושא 

את   *8840 במוקד  רואים  הפרישה  לגיל  בהגיעם 

הכתובת המרכזית לקבלת כל המידע הנוגע לזכויות 

ועוד.  האזרחים הוותיקים, הנחות, הטבות, שירותים 

נרחב  הוא  הוותיקים  האזרחים  זכויות  נושא 

הבאים: הנושאים  את  היתר  בין  כוללות  והפניות 

פניות בנושא תעודת אזרח ותיק - 18% מהפונים   •
פנו בעניין בקשה לקבלת תעודה, תלונות לגבי אי  

קבלת התעודה או בקשה לקבלה בשפה האנגלית.  

האזרחים חוק  פי  על  והטבות  הנחות   •
נוספות: ותקנות  חקיקה  פי  ועל  הוותיקים   

הנחה בתחבורה הציבורית  •  
הנחה בארנונה  •  
הנחה בחשמל   •  

הטבות במים לזכאים  •  
הנחה בדמי הכניסה למופעי תרבות )תיאטרון,   •  

מחול, מוסיקה( ומוזיאונים   

הנחה בדמי כניסה לקולנוע ישראלי  •  
פטור מאגרת הטלוויזיה  •  

הנחה בדמי הכניסה לגנים ואתרים  •  
תרבות ופנאי  •  
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ד. מידע אודות זכויות ניצולי שואה והפעלת 

שואה ניצולי  למען  מתנדבים  מערך 

מאז תחילת פעילות המוקד בשנת 2008, פנו 132,863 

ניצולי שואה לבירור זכויותיהם. בשנת 2013, למרות 

2012 אשר  4252 מפברואר  החלטת ממשלה מס' 

הסדירה את חלוקת התפקידים הממשלתית בנושא 

הסיוע לניצולי השואה, המשיכו להגיע פניות של ניצולי 

שואה למוקד 8840*. המוקד ממשיך להוות כתובת 

משפחותיהם  ובני  לניצולים  מידע  ולמתן  לשאלות 

להם.  המגיעים  והשירותים  הזכויות  אודות 

פניות(   24,845 פונים,   12,809( מהפניות   26%

בשנת 2013 למוקד היו בנושאים הקשורים לזכויות 

ניצולי שואה. לדוגמא: ניצולי שואה אשר ביקשו לברר 

ועדות  אודות  בירורים  לפיצוי,  או  לקצבה  זכאים  אם 

רפואיות, דמי הבראה, הכרה במחלות נוספות ועוד.

ותיקים  לאזרחים  המשרד  המשיך   2013 בשנת 

להפעיל מתנדבים למען ניצולי שואה. ההגעה לניצולי 

השואה נעשתה במסגרת פרויקט לעד אשר בין השנים 

2009-2013 הופעל באמצעות הסוכנות היהודית וכן 

באמצעות סטודנטים מקבלי מלגה בשיתוף התאחדות 

הסטודנטים. מתחילת הפעילות בפרויקט לעד, הגיעו 

המתנדבים לבתיהם של 60,000 ניצולי שואה וסייעו 

כמו  לזכויותיהם.  הנוגעים  טפסים  במילוי  לניצולים 

ניצולי השואה את  כן, חלק מהמתנדבים מילאו עם 

שאלון "לדורות" לתיעוד קורות חייהם למען הדורות 

המשרד. של  "לדורות"  פרויקט  במסגרת  הבאים, 

השלמת מקבלי  ותיקים  לאזרחים  הטבות   •  
הכנסה, כולל הנחה בתרופות   

הקלה  מהוות  לעיל  שנזכרו  וההטבות  ההנחות  כל 

האזרח  שעל  השוטפים  בתשלומים  משמעותית 

המידע,  מתן  פעולת  מלבד  כן,  כמו  לשלם.  הוותיק 

הוותיקים  לאזרחים  מסייע   *8840 מוקד  כי  יצוין 

בבירור הזכויות המגיעות להם. במידה והאזרח הוותיק 

פונה בטענה כי הוא אינו מקבל או ממצה אחת מן 

הזכויות המגיעות לו מתוקף היותו אזרח ותיק, מוקד 

8840* מטפל בפנייה, תוך הפנייה לגורם האמון על 

בפנייה  הטיפול  לצורך קבלת התשובה.  הזכות  מתן 

כולל  התשובה  ולקבלת  הבירור  לתום  עד  נמשך 

לה  הזכות  את  מקבל  אכן  הוותיק  שהאזרח  בדיקה 

הוא זכאי. השירות ניתן ללא תשלום לאזרח הוותיק. 

הטבות  זכויות,   - הוותיק  לאזרח  המדריך  ג. 

בישראל הוותיקים  האזרחים  עבור  ומידע 

שמגיע  אדם  כל  הוותיקים,  האזרחים  חוק  מכוח 

לגיל הפרישה מקבל יחד עם כרטיס האזרח הוותיק 

המרכזת  ותיקים  לאזרחים  מהמשרד  זכויות  חוברת 

שונות  ציבוריות  רשויות  את תמצית המידע שמסרו 

לאזרחים  המגיעות  והטבות  לזכויות  בהתייחס 

ותיקים. החוברת כוללת מידע בתחומים רבים, החל 

לפירוט  ועד  ותיקים  אזרחים  חוק  מתוקף  מזכויות 

לאומי,  לביטוח  דיור, המוסד  בריאות,  בנושאי  זכויות 

ועוד. 28% מסך הפונים למוקד בשנת 2013,  מיסוי 

הזכויות. חוברת  את  בדואר  לקבל  בבקשה  פנו 
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מניתוח הפניות עולות הבעיות המרכזיות הבאות:

1. קצבאות עבור כלל ניצולי השואה 

של  השני  המעגל  על  נמנים  אשר  שואה  ניצולי 

לא  לשטח  ברחו  עוצר,  תחת  )היו  שואה  ניצולי 

ארצה  ועלו  צהוב(,  טלאי  לענוד  נאלצו  או  כבוש 

לפי  קצבה  מקבלים  אינם  ה-1.10.1953,  אחרי 

ההטבות  חוק  או   )1957( הנאצים  רדיפות  נכי  חוק 

 .2 סעיף  מקרן  לחילופין  או   )2007( שואה  לניצולי 

לעניין  הזכאות  בתנאי  עומדים  ואינם  מאחר  זאת 

הזכות  תנאי  ליתר  ביחס  או  לארץ  העלייה  תאריך 

יש  זו  קבוצה  בתוך    .2 סעיף  בקרן  שמדובר  ככל 

לפני  גרמניה אשר ברחו ארצה  ליוצאי  גם  להתייחס 

פרוץ המלחמה וסבלו מהמשטר הנאצי החל משנת 

בריאות  פיצויי  לתבוע  זכאים  והיו  מאחר  אך   ,1933

קצבה. היום  לקבל  זכאים  לא  תבעו,  ולא  מגרמניה 

 

2. השלמת הכנסה 

 ,2 סעיף  )קרן  שואה  ניצולי  עבור  קצבאות  כיום 

בחישוב  נכללות  אינן  וגטאות(  מחנות  יוצאי  חוק 

מהביטוח  הכנסה  השלמת  תוספת  לצורך  הכנסה 

מציעה  הנאצים  רדיפות  נכי  חוק  קצבת  הלאומי. 

הכנסה.  לפי  מוגדל  הכנסה/תגמול  לפי  תגמול 

לצורך  בחישוב  נכללת  מגרמניה  בריאות  רנטת 

הלאומי.  לביטוח  מהמוסד  הכנסה  השלמת  קבלת 

3. תרופות  

 ,2 סעיף  קרן  בריאות,  )רנטת  קצבאות  מקבלי  כל 

הנאצים(  רדיפות  נכי  וגטאות,  מחנות  יוצאי  חוק 

גיל  )עד  הבריאות  שבסל  בתרופות  להנחה  זכאים 

מקבלי   .)60.4%  – ומעלה   75 מגיל   ,50%  –  75

 50% של  להנחה  הם  גם  זכאים  הכנסה  השלמת 

לא  אשר  שואה  ניצולי   הבריאות.   בסל  בתרופות 

הכנסה  השלמת  תוספת  כאמור  קצבה  מקבלים 

בתרופות  להנחה  זכאים  אינם  הלאומי  מהביטוח 

לקבל  יכולים  אינם  אלו  ניצולים  הבריאות.  בסל 

הקרן  של  הסיוע  מאפיק  תרופות  עבור  החזרים 

עבור  החזרים  בתוכו  כולל  לא  וזה  מאחר  לרווחה 

תרופות.   במימון  סיוע  ללא  נשארים  וכך  תרופות 

ה. פרויקט חברת החשמל - יידוע אזרחים 

ותיקים על זכאותם להנחה בחשמל

6% מן הפניות למוקד 8840* בשנת 2013 הן פניות 

יזומות לאזרחים  יזומות, כלומר ביצוע שיחות טלפון 

ותיקים במטרה ליידע אותם אודות זכויות שעשויות 

להשתלם להם. פרויקט חברת החשמל הוא תוצר של 

וחברת  ותיקים  בין המשרד לאזרחים  שיתוף פעולה 

טלפונית  המוקד  פנה  הפרויקט  במסגרת  החשמל. 

אל עשרות אלפי אזרחים ותיקים אשר עשויים להיות 

זכאותם  על  יודעים  ואינם  בחשמל  להנחה  זכאים 

לאי  לרוב, הסיבה  אותה.  אינם מממשים  גם  ולכן  זו 

אינו  שהחוזה  העובדה  בשל  היא  ההנחה  מימוש 

להנחה.  הזכאי  הוותיק  האזרח  של  שמו  על  רשום 

ותיקים  אזרחים  זכאים:  של  קבוצות   4 על  מדובר 

מקבלי  ותיקים  אזרחים  הכנסה,  השלמת  מקבלי 

ממקבלי  חלק  וכן  שואה  וניצולי  לנכה  זקנה  קצבת 

כה  ועד   2012 במאי  החל  הפרויקט  סיעוד.  קצבת 

כי  לנו  ידוע  מתוכם  ותיקים.  אזרחים   23,008 יודעו 

82% מהאזרחים שאותרו מימשו את זכאותם להנחה 

בביצוע  המוקד  המשיך   2013 במהלך  בחשמל. 

שיחות היידוע כולל טיוב הנתונים והעברת הרשימה 
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סיווג התשלומים )קרנות פנסיה ותיקות, קרנות    •
חדשות, ביטוח מנהלים( וזכויות בפרישה ולאחריה,  

תקנות קופות הגמל.  

מיסוי - מס הכנסה, הטבות במס בתקופה שלאחר  •
הפרישה.  

זכויות במוסד לביטוח לאומי.  •

לאזרחים המשרד  עם  והקשר  ותיק  אזרח  זכויות   •
ותיקים.  

תעסוקה בגיל פרישה.  •

והגדת לבנך - מורשת יהדות ערב  ואיראן ז. 

ארצות  יוצאי  היהודים  זכויות  ותיעוד  רישום  סוגיית 

ב"מחלקה   2009 לנובמבר  עד  טופלה  ואיראן,  ערב 

ערב  ארצות  יוצאי  היהודים  זכויות  ולתיעוד  לרישום 

 2009 נובמבר  מאז  המשפטים.  במשרד  ואיראן" 

 ,)12.10.09 מיום   792 ממשלה  להחלטת  )בהתאם 

היהודים  זכויות  של  והתיעוד  הרישום  תחום  הועבר 

יוצאי ארצות ערב ואיראן לאגף להשבת זכויות ורכוש 

לאזרחים  המשרד  ותיקים.  לאזרחים  במשרד  יהודי 

ותיקים מפעיל את פרויקט "והגדת לבנך" במסגרתו 

של  ורכוש  זכויות  ורישום  תיעוד  טופס  ממלאים 

פרטי  רכוש  בעניין  ואיראן  ערב  ארצות  יוצאי  יהודים 

וקהילתי אשר נותר בארצות אלה וכמו כן מתבקשים 

 2.5% כ-  המוצא.  בארץ  ילדותם  סיפור  את  למלא 

עסקו   2013 במהלך  במוקד  שהתקבלו  הפניות  מן 

בפרויקט "והגדת לבנך". במסגרת הפרויקט התקבלו 

ולמתן  המידע  עדכון  לצורך  החשמל  חברת  אל 

הוותיקים.  לאזרחים  החשמל  חברת  ידי  על  ההנחה 

 .2014 במהלך  גם  זו  בפעילות  ימשיך  המוקד 

ו. הכנה לפרישה 

כ- 2% מן הפניות אשר התקבלו במוקד 8840* בשנת 

לפרישה. הכנה  לנושא  הנוגעות  פניות  היו   2013

בשנתיים האחרונות פועל המשרד לאזרחים ותיקים 

לפני  כשנה  הפרישה,  לקראת  לאזרחים  להגיע 

הגעתם לגיל פרישה על פי חוק. זאת במטרה לסייע 

חשובות  החלטות  לקבלת  החיוני  מידע  במתן  להם 

בטרם  לקבל  שיש  החלטות  לפרישה,  הנוגעות  

ההכנה  במסגרת  בנוסף,  הפרישה.  הליכי  השלמת 

בנושאים  לפורשים  מידע  המוקד  מעניק  לפרישה 

לקצבת  זכאות  הוותיק,  האזרח  לזכויות  הקשורים 

זקנה, פנסיה, תעסוקה, לימודים, התנדבות וכדומה. 

אותם  והזמין  רבים  לפורשים  פנייה  יזם  המשרד 

לפרישתם הרלבנטי  מידע  לקבלת  למוקד  לפנות 

הקרבה בתחומים הבאים:

ומענקים, פיצויים  לדוגמה:  בפרישה,  יסוד  מושגי   •
אלו. תשלומים  על  החלים  המסים  סוגי  פנסיה,   

)פנסיה  פנסיה  וזכויות  חוקים  כלכליים:  היבטים   •
קופות וחלוקתו,  השכר  מבנה  תקציבית,  צוברת,   

  גמל, מס הכנסה, שוק ההון ועוד.

הפנאי,  שעות  המבוגר:  בגיל  חיים  איכות   •
התנדבות, לימודים, תעסוקה, תזונה, בריאות ועוד.  



13 המשרד לאזרחים ותיקים

אלו  בימים  מופיעים  חלקם  אשר  סיפורים  במוקד 

ותיקים.  לאזרחים  המשרד  שמפעיל  ייעודי  באתר 

ח. סיעוד ועובדים זרים

בשנת 2013 הוכן דו"ח מיוחד אשר סיכם את הפניות 

הנוגע  בכל   *8840 למוקד  ותיקים  אזרחים  של 

את  כלל  הסיכום  בסיעוד.  זרים  עובדים  להעסקת 

הבעיות והאתגרים וכן הצעות לתיקון. הדו"ח הועבר 

לאנשי מקצוע, לגורמים מתאימים במשרדי הממשלה 

ולוועדות הכנסת הרלבנטיות אשר עסקו רבות בנושא. 

ידי  על  נבחנו  שההמלצות  נתבשרנו  אלה  בימים 

גורמים במשרד הפנים האמונים על חלק מהטיפול 

בסיעוד  הזרים  העובדים  העסקת  בנושא  המקצועי 

וכי חלקן התקבלו. ב- 19.02.2014 ועדת הפנים של 

הכנסת אישרה תקנות הבאות לתת מענה לתופעה 

ותיקים  אזרחים  או  בפריפריה  ותיקים  אזרחים  של 

בהם  שטיפל  הזר  והעובד  מורכב  בהם  שהטיפול 

נוחות.  משיקולי  עימם  העבודה  את  להפסיק  בוחר 

הלאומי הביטוח  של  הסיעוד  גמלת  ט. 

מיטבי  פתרון  הוא  בקהילה  סיעוד  שירותי  מתן 

שונים:  שלבים  הכולל  הסיעודי  לקשיש  ומכבד 

לקבלת  הזכות  של  והבדיקה  הבקשה  הליך 

והליך  סיעוד  שעות  מקבלת  דחייה  סיעוד,  שעות 

הטיפול  איכות  המרבית,  הזכאות  תקופת  הערעור, 

הפניות  במסגרת  ועוד.  המטפלים  על  והפיקוח 

הבאות:  הבעיות  זוהו  זה  בנושא  במוקד  שהתקבלו 

הליך הבדיקה  •
להליך  ידי קשישים  על  מיוחסת  רבה  בעייתיות   .1  

הבדיקה.    

משפילה שהבדיקה  הן  הנפוצות  הטענות    

ולא משקפת את הקושי שהם נתקלים בו ביום יום.    

שעות מקבלת  שנדחו  המתלוננים  לטענת    

ואינם רבים  מקשיים  סובלים  הם  הסיעוד,    

מתפקדים, אולם עדיין לא הצליחו לשכנע כי   

הם זקוקים לשעות סיעוד.   

קשישים עריריים  .2  

גרים שהם  משום  כי  מדווחים   

שהם לחשוב  נטייה  יש  לבודקים  לבדם,     

את מבקשים  הם  יותר.  טוב  מסתדרים    

הלאומי  הביטוח  את  לשכנע  המוקד  סיוע    

בעצמם. לטפל  מסוגלים  לא  הם  סיוע  ללא  כי    

בדיקת תלות על ידי רופא מומחה בגריאטריה.   .3  

במסגרתו  פיילוט  ביצע  לאומי  לביטוח  המוסד    

להיבדק יכלו   90 עד   80 בגילאי  קשישים    

בבית  בגריאטריה  מומחה  רופא  ידי  על     

ביניהן  בעיות,  מספר  מעלה  זה  מצב  הקשיש.    

מחסור של  לבדיקה  ביותר  ארוכה  המתנה    

יותר  אף  קשה  המצב  מתאימים.  ברופאים    

מעבר להיות  יכולה  המתנה  שם  בפריפרייה,    

לשלושה חודשים.    

בהכרה או  סיעוד  שעות  מקבלת  דחייה   •
בהחמרת מצב  

כתוצאה  קשה  מצוקה  עלתה  למוקד  בפניות   

מדחייה מקבלת שעות סיעוד, משך אישור גמלת   
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הסיעוד והקושי להגיש עררים על החלטות. ישנם   

פונים אשר בעקבות אירוע מחלתי מהיר או שחרור  

נזקקים שברים,  או  אמבולוטורי  וניתוח  מאשפוז   

לבדיקה לצורך קבלת שעות סיעוד. קשישים אלו,   

ולנו נדחים לעיתים קרובות מקבלת שעות סיעוד   

נוספים.  לגורמים  להפנות  יכולת  שום  אין  כמוקד   

 

די עו הסי ל  פו הטי כות  אי דות  או ות  י פנ  •
1. כוח אדם לא מיומן ולא מקצועי.  

המטפל/ת כי  מתלוננים  למוקד  רבים  פונים    

הסיעודי/ת לא עושים דבר. פונים רבים אחרים   

מתלוננים כי במקרה של סיעוד קשה, המטפלים   

מסרבים לסייע בטענה כי לא משלמים להם עבור    

פעולות אלו. מהפניות עולה קושי במציאת מטפל   

סיעודי שמוכן לבצע פעולות סיעוד מעט מורכבות    

)למשל, קילוח אדם ברמת סיעוד גבוהה וכדומה(.    

היעדר פיקוח על שעות העבודה.   .2  

כי המטפלים הסיעודיים רבים מתלוננים  פונים    

המעסיק את  ומכריחים  מהזמן  חלק  עובדים    

בכל השעות.  נכחו  כאילו  להם  הקשיש לחתום    

יפסידו  שמא  להתלונן  פוחדים  קשישים    

עבודה שעושה  יחסית  טוב  סיעודי  מטפל    

נוכח. אחרים מתקשרים סבירה בזמן שהוא כן    

מכך  חוששים  הם  כי  שם  בעילום  וטוענים    

שהם מסייעים במהלך שיקרי מול הביטוח הלאומי.   

היעדר פיקוח על איכות העבודה.   .3  

איננה מתייחסת העובד הסוציאלי  הבקרה של    

ההדרכה מול  הסיעודי  לקשיש  הנדרש  לטיפול    

המקצועית שקיבל העובד הזר.    

4. הפרדה בין הסיעוד לבין הניקיון.  

שהמטפלים כך  על  מתלוננים  רבים  פונים    

מחייתם באזור  לנקות  מסרבים  הסיעודיים     

המטופל.  למיטת  מעבר  שהוא  ניקיון  ושוללים    

כמו כן, יש הגדרות לא ברורות בהקשר של מה   

עבודתו. בתחום  לא  ומה  לעשות  המטפל  על    

קלות.  בקניות  הדבר  גם  וכך  בניקיון  הדבר  כך    

נרשמו במוקד פניות שעניינן מחלוקות  בין הקשיש   

הסיעודי למטפל בנוגע להיקף העבודה והמשכה.    

רצף הטיפול הסיעודי.   .5  

ללא נותר  סיעודי  שקשיש  קורה  אחת  לא    

מחסור בגלל  ארוכה  לתקופה  מטפל/ת    

בטענה המתקשרים  קשישים  ישנם  בעובדים.    

שערך  מבירורים  וכדומה.  שבוע  התקלחו  שלא    

כי קיימת מצוקה  עולה  המוקד מול התאגידים    

במציאת כוח אדם גם בשל המשכורות הנמוכות   

בתחום.   

ביטוח סיעודי קבוצתי י. 

המפקח על הביטוח במשרד האוצר הורה שלא לחדש 

את הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים. מדובר בהוראה 

שניתנה במסגרת רפורמה נרחבת בביטוחים הסיעודיים 

קופות  בביטוחי  והן  הביטוח  בחברות  הן  הקבוצתיים 

החולים והיא נובעת בעיקר מן החשש שחברות הביטוח 

יוכלו לעמוד בעתיד בהתחייבויות שנטלו על עצמן  לא 

מול עלייה בתוחלת החיים והתייקרויות בעלות הטיפול 

ותיקים  אזרחים  של  פניות  התקבלו  במוקד  הרפואי. 

מודאגים .בשל עליית הפרמיה החודשית הצפויה כתוצאה 

מהרפורמה וחוסר יכולת לעמוד בתשלומים גבוהים אלו. 
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יא. פניות בנושא המוסד לביטוח לאומי

התפלגות הפניות בנושא הביטוח הלאומי לפי נושאים
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קצבת זקנה

קצבת ניידות

קצבת נכות

קצבת שארים

אחר

גמלת סיעוד

ביטוח סיעודי
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לביטוח  מהמוסד  להם  המגיעות  הבסיסיות  לזכויות 

בשם  רבות  פניות  מבצע   *8840 מוקד  לאומי. 

הוותיקים  לאזרחים  לסייע  כדי  הוותיקים  האזרחים 

בנוסף, המוקד  בביטוח הלאומי.  זכויותיהם  במימוש 

לקבל  מנת  על  הלאומי  לביטוח  פניות  מבצע 

ותיקים  אזרחים  של  קצבאות  רכיבי  אודות  מידע 

הוותיקים.  לאזרחים  נהיר  הסבר  קבלת  לצורך 

פניות בנושאים עקרוניים בתחום הביטוח 

הלאומי הראויות לציון: 

אחד הנושאים הבולטים בפניות הנו הזכאות להשלמת 

הכנסה. הקריטריון הבסיסי לקבלת השלמת הכנסה 

הלאומי  מי שמקבל מהביטוח  לקבלו  זכאי  כי  קובע 

פחות מהסכומים שאותם קבע המוסד כסכומי קיום. 

ברם, מי שעובר ולו בשקל רף זה, נשללת ממנו הזכאות 

הנלוות  ההטבות  לרבות  הכנסה  השלמת  לקבלת 

שלעיתים הן משמעותיות יותר מאותם שקלים בודדים. 

עקרת בית לאחר גיל 82: תיקון בחוק הביטוח הלאומי 

העניק לראשונה אפשרות לעקרת בית שגילה 82 ויותר 

)החל ב-1.1.2013( לקבל קצבת זקנה. למוקד הגיעו 

לקצבה תהיה  כי  פורסם  כך שלא  על  רבות  תלונות 

זכאית רק עקרת בית בת +82 שהיא נשואה. מקבלות 

קצבת שארים )אלמנות( אינן זכאיות לקבלת קצבה זו.

ותיקים  לאזרחים  זקנה  גמלת  מתן  הפסקת 

לחוק   324 סעיף  חודשים:   3 מעל  בחו"ל  השוהים 

זקנה  קצבת  שמקבל  מי  כי  קובע  הלאומי  הביטוח 

ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת הזקנה 

הבנק  לחשבון  היותר,  לכל  חודשים   3 עד  בחו"ל 

תלונות  מתקבלות   *8840 במוקד  בישראל.  שלו 

לביטול  לפעול  המבקשים  ותיקים  אזרחים  של 

בחו"ל. השהות  במשך  הזקנה  קצבת  התניית 

פירוט תתי הנושאים בתוך קטגוריית 

הביטוח הלאומי:

מחייה היא קצבת  הזקנה  - קצבת  זקנה  קצבת   •
למבחן  בכפוף  הפרישה  מגיל  החל  הניתנת    

ניתנת לאישה,  ו-67.8  לגבר   70 ומגיל  הכנסות   

ללא מבחן הכנסות. הנושאים שחזרו בפניות אלה   

הזקנה קצבת  שיעור  את  להעלות  בקשות  היו    

הגבלת )ללא  בעבודה  לוותק  הולם  יחס  ומתן    

התקרה לוותק(.   

קצבת זקנה מיוחדת  •

לאחר נכות  קצבת  קבלת  לנכה,  זקנה  קצבת   •
הגעה לגיל פרישה.  

הטבות  מעניקה  ניידות  גמלת   - ניידות  גמלת   •
שונות למי שמוגבל בניידות )עקב ליקויים בגפיים   

)המשך  פרישה  לגיל  הגיע  לא  ועדיין  התחתונות(   

הזכאות לאחר גיל הפרישה מותנה בקבלת הגמלה  

לפני גיל פרישה(. במוקד 8840* התקבלו תלונות  

לקבל  יכולים  אינם  כי  המלינים  ותיקים  אזרחים   

הפרישה.  גיל  לאחר  בניידות  כמוגבלים  הטבות   

זכאות להשלמת הכנסה   •

גמלת סיעוד  •

זכאות לקצבת שאירים  •

הוותיקים  האזרחים  ציבור  בקרב  כי  עולה  מהפניות 

הקשור  בכל  מבוכה  ואף  במידע  מחסור  קיים  עדיין 
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 יב. מועדון צרכנות

כ- 2% מהפניות למוקד בשנת 2013 היו בנושא מועדון 

להפעיל  החל  וותיקים  לאזרחים  המשרד  הצרכנות. 

הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית  עבור  ייחודי  מועדון 

במגוון  ייחודיים  ומבצעים  הטבות  להציע  במטרה 

תחומים. כל אזרח ותיק הנושא תעודת אזרח ותיק זכאי 

למועדון  ההצטרפות  למועדון,  אוטומטית  להצטרף 

אינה כרוכה בתשלום. ההרשמה מתבצעת באמצעות 

 .www.8840.co.il מוקד 8840* או דרך אתר המועדון

פניות בנושאי צרכנות  יג. 

מתוך הפניות למוקד בנושאי צרכנות עולה כי 

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתאפיינת בחולשה 

בידע על זכויות צרכניות ובקושי במימוש זכויות 

צרכניות, בייחוד מול שיטות שיווק אגרסיביות.

בעיות קיימות: 

1. דיירי דיור מוגן ובתי אבות   

אבות בתי   / מוגן  דיור  לדיירי  נוקשים  תנאים    

בהכנסת  קושי  בנוסף,  החוזה.  על  בחתימה    

עובדים זרים, קושי בחזרה לאחר אשפוז, איסור   

הכנסת בע"ח ועוד.    

לחצני מצוקה  .2  

מצוקה לחצן  בנושא  המתקבלות  הפניות    

מעוניינים אשר  ותיקים  לאזרחים  מתחלקות    

לקבל כדי  ומתקשרים  מצוקה  לחצן  בהתקנת     

"קהילה  לתכנית  מופנים  בד"כ  אלו  המלצה,    

להמיר  שניתן  מידע  להם  ניתן  וכן  תומכת"    

לשירות הסיעוד  בגמלת  הסיעוד  משעות  חלק    

לרוב  הנן  פניות  של  נוסף  סוג  מצוקה.  לחצן    

שירותי  המעניקות  פרטיות  חברות  על  תלונות    

לביטול  לרוב  נוגעות  אלו  פניות  מצוקה,  לחצן    

על  שונות  ותלונות  פרטיות  חברות  מול  חוזים    

שירותי החברה.    

3. חברות התקשורת והכבלים  

 *8840 למוקד  שהגיעו  קשישים  מתלונות    

וכבלים עולה בעייתיות  בעניין חברות תקשורת    

צרכנים כלפי  ונציגיה  החברה  בהתנהגות    

קשישים:   

דוברי  לקשישים  ומכירות  שיווק  מאמצי   •   
התבצעו  בעברית.  שולטים  שאינם  רוסית     

ברוסית.  חוזה  לרוכש  מבלי שהוצג  עסקאות     

הקשיש  לרוכש  ברוסית  בע"פ  הסבר  ניתן     

ידע  והוא הוחתם על חוזה בעברית אותו לא     

לקרוא והיו בו ככל הנראה, סעיפים שהוסתרו    

חותם.  היה  שלא  סביר  עליהם  ידע  לו  ממנו.      

מהחוזה  לרוכש  עותק  הושאר  לא  בנוסף,     

בעברית עליו חתם.     

• חיובים מפתיעים על תוכניות שהלקוח טוען   
בקשות בהמשך,  אליהם.  הצטרף  שלא      

מצד טלפוניות  והבנות  סיכומים  טלפוניות,     

לא החברה  מוקדני  מול  החברה  לקוחות     

השיחה תוכן  בין  קשר  כמעט  אין  מקויימות.     

למה שהופיע לאחר מכן בחשבונית.    

 

   • החשבונית החודשית איננה ברורה מספיק
ואיננה נהירה מבחינת המלל לצרכן.      



המשרד לאזרחים ותיקים18

אוכלוסיית עבור  תרופות  במימון  קושי  קיים    עדיין 

הזכאות.  באוכלוסיית  נכללת  אינה  אשר    הביניים 

טז.  דיור 

ומעלה   65 מבני  כ-95%  כי  עולה  הלמ"ס  מנתוני 

התגוררו במשקי בית והשאר גרו במוסדות, לרבות דיור 

מוגן. מניתוח הפניות שנתקבלו במוקד 8840* עולה כי 

הנושאים קשורים בעיקר לשיכון, דיור מוגן ובתי אבות. 

דיור מוגן פרטי

פטירת  בעקבות  פקדון  דמי  בהחזרת  •  עיכובים 
  הגימלאים.

מבני  שבבעלותן  חברות  מול  להתערבותנו  •  פניות 
ייעוד קרקע. ושינוי    דיור מוגן בנושאי הריסת מבנים 

•  תלונות על תפקוד ותחזוקה.

כספי סיוע  אפשרות  על  מידע  לקבלת  •  בקשה 
  בעלויות.

דרישות תקפות  בבחינת  להתערבותנו  •  פניות 
גובה  היטלים,  כגון  פרטי,  בדיור  שעלו    כספיות 

  התשלום, שינויים בהסכמים שנעשו חד צדדית וכד'.

המוגן הדיור  על  המע"מ  לביטול  בבקשה  •  פניות 
  או לכל הפחות על חלק הדיור בחבילת הדיור המוגן

   הכוללת גם שירותים. 

מוסדות סיעודיים

לקריטריונים בנוגע  מידע  לקבלת  בבקשה  •  פניות 
  המזכים בשילוב במוסדות סיעודיים "סמל", "קוד".

יד. פניות בנושא מתנדבים בקהילה 

במסגרת קמפיין טלוויזיוני שהשיק המשרד לאזרחים 

ותיקים, אזרחים ותיקים הוזמנו לקחת חלק בפרוייקט 

עמותות  עם  בשיתוף  המשרד  של  גדול  התנדבות 

נכונות  והביעו  למוקד  התקשרו  אשר  פונים  שונות. 

להתנדב, סווגו לפי תחומי התנדבות והופנו לאנשי קשר 

אשר דאגו לשבצם בפרוייקטים שונים של התנדבות. 

טו.  בריאות 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי אחוז 

ההוצאה על סעיף הבריאות גבוה יותר במשקי בית של 

קשישים לעומת ככל האוכלוסייה, 8.8% משקי בית 

בשנת   .5.3% האוכלוסייה  כלל  לעומת  קשישים  של 

2013 התקבלו פניות רבות הנוגעות לנושאי בריאות, 

הבאים: בנושאים  פנו  ותיקים  אזרחים  השאר  בין 

תשלום גבוה עבור תרופות  •

בסל מופיעות  שאינן  תרופות  עלות  בגין  תלונות   •
התרופות.  

טיפולי שיניים  •

אביזרי עזר  •

•  סיוע בנושאים שונים מול קופות החולים

משמעותית  להנחה  זכאיות  שונות  •  אוכלוסיות 
  בתרופות )מקבלי השלמת הכנסה, מקבלי קצבת

אך  קצבאות(  מקבלי  שואה  ניצולי  לנכה,    זקנה 
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מוסדות בין  משתכנים  בניוד  להתערבותנו  •  פניות 
  סיעודיים ציבוריים.

•  פניות להתערבותנו בפניה לרווחה למציאת פתרון
  דיור חליפי ב"סמל" ושילוב הגמלאים בו.

דיור מוגן ציבורי

לקויים  ותחזוקה  בתפעול  להתערבותנו  •  בקשה 
  ותיקונם מול החברות המשכנות.

יז.  מיסים 

•  ארנונה 
הנחה לקבל  בקשה  בעניין  רבות  פניות    התקבלו 

יסודית בדיקה  כלל  אלו  בפניות    בארנונה. הטיפול 

במקרים  להנחה.  הזכאות  בתנאי  לעמידה    באשר 

  בהם התשובה היתה חיובית, יצאה פניה לעירייה

את הכירו  תמיד  לא  אשר  המקומית,  לרשות    או 

  החוק או התקנות בנדון. 

•  מס הכנסה
  פניות בבקשה לביצוע תיקונים בפקודת מס הכנסה

נישומים שהם  לזוג  ממס  זיכוי  לנקודות     בנוגע 

כך מס  לצורכי  הכנסתם  איחוד    נפרדים, 

  שהכנסתם תהיה משותפת.

•  הוצאה לפועל
לפועל,  ההוצאה  ע"י  שחויבו  מי  של  חוב    ביטול 

את  ופורעים  תשלום  באמצעי  כמוגבלים    הוכרזו 

אך  נמוכים  ובסכומים  ארוכות  שנים  לאורך    חובם 

לנושים,  תועלת  להביא  כדי  אלו  בהליכים    אין 

לעומת  זאת  חובם.  לפרוע  סיימו  שטרם    למרות 

  ביטול החוב המוענק לפושטי רגל שהוכרזו ככאלה

  ע"י בית המשפט.

יח.  אלימות וביטחון אישי 

במוקד נתקבלו פניות בנושאים הקשורים לאלימות: 

משפחה,  שכנים/בני  התנכלות  שכנים,  סכסוכי 

ותיקים אופן הטיפול של המשטרה בפניות אזרחים 

תיקים סגירת  על  רבות  ובתלונות  אלימות  בנושאי 

ניסינו  הפניות  מניתוח  לציבור.  עניין  חוסר  בשל 

תגובת  בהם  מקרים  בין  מפריד  קו  לשרטט 

קשישים  אותם  עבור  מספקת  הייתה  המשטרה 

בהם  מקרים  לבין  אלימות,  על  התלוננו  אשר 

ניתן  ולא  מספקת  הייתה  לא  המשטרה  תגובת 

נפגע. ביטחונם האישי  מענה לאותם קשישים אשר 

אפיון מקרי האלימות

1.  המקום הגיאוגרפי 

האלימות.  מקרי  אירעו  בהם  היישובים    ניתוח 

  ניתוח כזה לימד על פיזור עירוני גדול בין ירושלים, 

תקווה,  פתח  עילית,  נצרת  גן,  רמת  אביב,    תל 

  עפולה, רמלה, בית שמש, קריית גת , לוד ונתניה

גיאוגרפי  משותף  מכנה  לקבוע   ניתן  שלא    כך 

  מובהק לתלונות.

2.  גיל הפונה

  ניתוח גילאי הפונים בנוגע לאלימות נגדם נע ברוב 

בודדים של  85. היו מקרים   –  70   המקרים בטווח 

מנתונים  מ-70.  נמוך  בגיל  גמלאים  מצד    פניות 

מובהקים. ממצאים  להסיק  ניתן  לא    אלו 
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3.  תדירות האירוע האלים וסוג האלימות 

  האם האירוע היה חד פעמי או רב פעמי. ניתוח 

  הפניות מעלה כי רובן המכריע מתייחס לאירועים

  רב פעמיים שחזרו על עצמם בעלי עצימות לא 

  גבוהה ורק מיעוטן היו בגין אלימות חד פעמית 

  עם עצימות גבוהה. 

אלימות בעלת עצימות לא גבוהה   •  
הצקות והתנכלויות, התעללות מילולית, קללות,   

המפריע  רעש  גרימת  אבנים,  זריקת  איומים,    

למנוחה ושינה, דפיקות בדלת ובריחה, זריקת    

חבלה  דואר,  תיבת  עקירת  הדלת,  ליד  זבל    

במנעול הדלת, הטרדות טלפוניות.    

אלימות בעלת עצימות גבוהה   •   
   אלימות פיזית: מכות, חבטות,  הפלות לרצפה,

   חבלות, פציעות ואשפוזים.

יט.  פנסיה 

במוקד 8840* התקבלו פניות בנושאים הקשורים 

לפנסיה: פרישה, ביטוחים, קרנות הפנסיה. עיקר 

הפניות מלמדות על חוסר במידע ובידע לגבי הזכויות 

הפרישה.  ולאחר  פרישה  גיל  לקראת  המגיעות 

פנו  הוותיקות  הפנסיה  בקרנות  עמיתים 

בנושאי  בעיקר  שונות,  בעיות  והעלו  למוקד 

ועוד.  מידע  קבלת  שירות,  המידע,  שקיפות 

הפונים:  בתלונות  שעלו  לבעיות  דוגמאות  להלן 

אי פירוט אופן חישוב הפנסיה  •

חוסר פירוט רכיבים בתלושי הפנסיה   •

אי פירוט מידע בדוחות הנשלחים לעמית המבוטח:  •
סך הכספים שנצברו לזכות העמית בתום השנה  

רווח  הקודמת,  השנה  תום  לעומת  התקופה  או   

והפסד באחוזים ובש"ח, סך דמי הניהול השנתיים   

בקביעות המופעים  נתונים   - ובש"ח  באחוזים   

החדשות. הפנסיה  קרנות  של  השנתיים  בדוחות   

הודעה או  הסבר  ללא  פנסיה  בתשלומי  הפסקה   •
מוקדמת.   

והן  בכתב  הן  ונשנות  חוזרות  מפניות  התעלמות   •
בע"פ מצד פונים או מתן תשובות חלקיות בלבד.  

•חוסר מענה לפניות טלפוניות. 

ישנם מקרים שצבירת הזכויות בקרן פנסיה ותיקה  •
וישנם המדינה  בשירות  פרישה מעבודה  לאחר    היו 

מקרים שעובדים צברו זכויות בקרן פנסיה ותיקה  

אישור שקיבלו  לאחר  המדינה  לשרות  במקביל   

עם במקביל.  מקומות  בשני  לעבוד  מיוחד  עבודה   

הגיעם לגיל פרישה מעבודה ולאחר שהחלו לקבל  

את מקבלים  לא  הם  כי  להפתעתם  גילו  פנסיה,   

כל הזכויות הפנסיוניות שצברו בשני הארגונים )גם  

שירות המדינה וגם בקרן פנסיה ותיקה(. משמעות  

הדבר כי זכויות פנסיוניות של עובד מעבר ל-70%,  

בשירות המדינה עבודה  35 שנות  יותר מ-  קרי-   

וכן במקום נוסף, אינן נצברות ויורדות לטמיון.   
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כ.  רווחה 

כל  סך  מתוך   20% כי  עולה  הלמ"ס  נתוני  מתוך 

בכל  חברתיים  לשירותים  במחלקות  הרשומים 

הגילים, הנם בני 65 ומעלה, זאת לעומת 10% מכלל 

אוכלוסיית ישראל.

מהפניות למוקד עולה כי הפונים במרביתם מוכרים 

במחלקות לשירותים חברתיים כנזקקים בשל בעיות 

הנובעות  בעיות  או  סיעודי  וממצב  מזקנה  הנובעות 

ומומים  ממגבלות  או  אקוטיות/כרוניות  ממחלות 

וקשיי  עוני  בשל  הנן  אחרות  רבות  פניות  פיזיים. 

הכנסה. 

תחומים נוספים בהן התקבלו פניות נוגעים למצוקות 

אלו  לבעיות  במשפחה.  ובעיות  בדידות  נפשיות, 

המחלקות  של  השירותים  סל  במסגרת  מענה  אין 

לשירותים חברתיים. 

ממחלקות  חלק  מול  בהתנהלות  העיקרי  הקושי 

הפונים  של  כוח  ייפוי  להציג  בדרישה  עלה  הרווחה, 

מתייחס  נוסף  קושי  סיוע.  והגשת  לטיפול  כתנאי 

אותם  בעניין  המוקד  של  לפניות  תשובה  למתן 

אזרחים ותיקים שפנו אלינו בבקשה לסיוע. במרבית 

המקרים מתן התשובה אורך זמן רב. 

קשישים של  היו  רווחה  בנושאי  הפניות  •  מרבית 
שהלינו  הכנסה,  השלמת  מקבלי  יכולת    מיעוטי 

סיוע  וביקשו  משאבים  והיעדר  כלכלי  קושי    על 

  כספי, רכישת ציוד חסר, טיפולי שיניים וכד'.

לתחושת במענה  צורך  היה  שעלה  נוסף  •  נושא 
  בדידות והיעדר בני משפחה תומכים.

•  עלו בקשות לקבלת עזרה סיעודית וסיוע בהמרת
  שעות סיעוד מוכרות, בשהייה במרכז יום לקשיש 

שירותי  וקבלת  אנשים  בחברת  לצורך    במענה 

  הסעדה.

•  בקשות להתערבותנו מול הרווחה באישור ומציאת
  מוסד חלופי לשהיה בבית.

פונים. של  התאבדות  לאיומי  הקשורים  •  נושאים 

•  פניות בנושאי סכסוכים משפחתיים.

כא.  תחבורה

התחבורה,  בתחום  פניות  התקבלו   2013 בשנת 

העלאת  כגון:  שירות,  מתן  בנושאי  השאר  בין 

דבר  למדרכה,  בצמוד  שלא  והורדתם  נוסעים 

הוותיקים.  האזרחים  של  ביטחונם  את  המסכן 

והרעו  ששונו  אוטובוסים  קווי  מסלולי  כן,  כמו 

הציבורית.  בתחבורה  השימוש  תנאי  את 

ת:  ו י בפנ שעלו  נוספים  ים  י מרכז נושאים 

תג נכה   •
נכה  תג  הענקת  על  אמון  התחבורה  משרד   

לדון  רופא משרד הרישוי אמור  בניידות.  למוגבלים   

קריטריונים פי  על  נכה  תג  לקבלת  בבקשות   

רפואיים קבועים הנמצאים בסמכותו. הקריטריונים  

זכאי  מי  ומחליטים  בבקשות  דנים  פיהם  שעל   
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הפונים רוב  מפורסמים.  אינם  נכה  תג  לקבלת   

נדחים ללא פירוט רפואי המסביר את הדחייה, אלא  

אינה רכב  ללא  בדרכים  שתנועתם  בתואנה   

גם במקרים  בריאותם,   על מצב  לרעה  משפיעה   

אונקולוגי טיפול  בהליכי  נמצאים  הפונים  בהם   

פנה המוקד  ביציבות.  מליקוי  בפועל  וסובלים   

התחבורה.  למשרד  בנושא  פעמים  מספר   

הרכבת הקלה   •
פניות שהגיעו בנושא זה מתייחסות לסוגיית מתן  

ההנחות לאזרחים ותיקים בנסיעה בודדת ברכבת  

המפעילה  של  טענתה  עיקר  בירושלים.  הקלה   

היא כי הליך הכרטוס אוטומטי ולא ניתן לדעת כי   

אכן  כרטיס  של  בודדת  קנייה  במעמד  הרוכש   

ההנחה  שכזו.  הנחה  ניתנת  לא  ולכן  ותיק  אזרח   

ניתנת לאזרח ותיק רק באמצעות כרטיס הרב קו.   

יש לציין כי באוטובוסים וברכבת ישראל כן ניתנת  

הנחה גם בנסיעה בודדת.  

עם  קשר  המקומיות:  ברשויות  הרצאות  כב. 

הקהילה והאזרחים הוותיקים פנים אל פנים

המקומיות  הרשויות  עם  קשר  יוצר   *8840 מוקד 

ומיידע אודות האפשרות של אזרחים ותיקים לפנות 

על  מידע  להנגיש  היא  המטרה  בו.  ולהיעזר  למוקד 

המדינה,  ברחבי  הוותיקים  לאזרחים  זכויות  מיצוי 

בקהילה ובסביבה בה הגמלאי חי. בתיאום עם הרשות 

להנגשת  משותפת  תוכנית  נקבעת  המקומית, 

הרלוונטיות  המסגרות  בכל  המוקד  נציג  ע”י  המידע 

משתתף  המוקד  באמצעות  המשרד  כן,  כמו  בעיר. 

בכנסים המיועדים לאזרחים ותיקים, לרבות העמדת 

דוכן מידע לטובת ציבור האזרחים הוותיקים. בנוסף, 

עוסק המוקד במתן הרצאות לאזרחים ותיקים בנושא 

המקומיות. ברשויות  המתקיימות  הרצאות  זכויות, 
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500 פניות( התפלגות הפניות לפי ערים )מעל 

כמות פניות עיר

5092 תל אביב - יפו

3641 חיפה

3604 ירושלים

2974 ראשון לציון

2514 רמת גן

2405 באר שבע

2359 חולון

2127 נתניה

2076 פתח תקווה

1884 בת ים
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כמות פניות עיר

1541 אשדוד

1203 רחובות

1189 הרצליה

1024 אשקלון

1004 כפר סבא

848 קרית ים

818 קרית מוצקין

788 גבעתיים

782 חדרה

727 בני ברק

700 נצרת עילית

625 רעננה

624 לוד

608 נהריה

574 קרית ביאליק

521 כרמיאל

514 קרית גת

511 עפולה
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סיכום

כמו  ותיקים.  לאזרחים  המשרד  של   *8840 מוקד  של  פעילותו  על  ונתונים  מידע  הצגנו  זה  בדו”ח 

 .2013 בשנת   *8840 למוקד  הוותיקים  האזרחים  בפניות  שעלו  המרכזיים  הנושאים  את  פירטנו  כן, 

טבעי,  באופן  נושאים.  של  לקשת  נוגעות  הפניות  הדיווח,  מקריאת  להתרשם  שניתן  כפי 

סוציאליות,  זכויות  ומימושן,  הוותיקים  האזרחים  זכויות  בעניין  הפניות  במיוחד  בולטות 

ועוד.  רווחה  צרכנות,  ופרישה,  פנסיה  דיור,  וסיעוד,  בריאות  השואה,  ניצולי  זכויות 

הזכויות  אודות  המידע  בהנגשת  הוותיקים  לאזרחים  לסייע  נועד   *8840 מוקד  כאמור, 

אחת.  בכתובת  וההטבות  השירותים  הזכויות,  כלל  ובמימוש  בבירור  ולסייע  להם  המגיעות 

האזרחים  לחיי  הנוגעות  הסוגיות  עיקרי  את  משקפים  זו  בסקירה  המובאים  הדברים  כי  סבורים  אנו 

מקבלי  בפני  הדברים  להצגת  לאות  ללא  פועל  ותיקים  לאזרחים  המשרד  בישראל.  היום  הוותיקים 

הוותיקים לאזרחים  לסייע  שמטרתם  ופעילויות  פרוייקטים  פעולה,  שיתופי  ולקדם  לבחון  במטרה  ההחלטות  

לממש זכויות ולקדם את רווחת ואיכות חייהם. 
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