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תקציר
	

כיצד נראתה שנת 2015 בעיני האזרחים הוותיקים ? מה הדאיג אותם ? אילו צרכים חדשים עלו? אילו קשיים צמחו 

השנה בדרך למימוש זכויותיו של האזרח הוותיק? אילו מגמות ותופעות בלטו השנה בפניות של האזרחים הוותיקים 

למוקד 8840*? ומתוך כך, מה נדרש לבחון, לתקן, לשפר ולייעל בתהליכים הקשורים למיצוי זכויותיהם של האזרחים 

הוותיקים? 

עיקרי  את  נסקור  כן,  כמו   .2015 בשנת   *8840 למוקד  הוותיקים  האזרחים  פניות  אודות  נתונים  נציג  זה  בדיווח 

הנושאים שעלו בפניות האזרחים הוותיקים למוקד. סיכום הפניות מלמד רבות על הנושאים שהעסיקו את ציבור 

האזרחים הוותיקים בשנת 2015, כמו גם הבעיות והצרכים שעלו במהלך השנה. 

זו, גדל הצורך  ואוכלוסיית האזרחים הוותיקים גדלה משנה לשנה. לצד מגמה  תוחלת החיים עולה באופן מתמיד 

במידע על זכויות ואופן מימושן. חשוב להבין כי גם בעידן הנוכחי, המידע אודות הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים 

לאזרחים הוותיקים אינו נגיש דיו. כמו כן, קיימים קשיים משמעותיים בדרך לקבלת הזכויות, שחלקם יעלו בדו”ח זה.  

על כן, אנו רואים במוקד שהקים המשרד בשנת 2008 מקור מרכזי למידע מלא ומקיף עבור האזרחים הוותיקים 

ובין תפקידיו העיקריים נמנה את הנגשת המידע לציבור האזרחים הוותיקים ומתן סיוע בבירור הזכויות.

הנתון הבא, אם כך, לא מהווה הפתעה: גם בשנת 2015 כ- 50% מהפניות למוקד עסקו בקבלת מידע על זכויות, 

גורמים  בין  ותיקים. הזכויות מפוזרות  זכאים כאזרחים  זכויות הם עשויים להיות  לאילו  כלומר הפונים ביקשו לברר 

ממשלתיים ומוסדות שונים ופעמים רבות כל גוף מוסר מידע על הזכויות שהוא מעניק בלבד. הפנייה למוקד היא 

בבחינת מורה נבוכים עבור האזרח הוותיק. במוקד נמסר לכל פונה מידע מקיף אודות מכלול הזכויות ונערכת בדיקה 

אישית לגבי הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן על פי נתוניו האישיים והדין הקיים. המוקד מלווה חלק ניכר מהפונים 

אליו בתהליך בירור זכויות מול הרשויות.

בפניות.  באופן תדיר  עלו  קצבאות הזקנה  ונושא  המוסד לביטוח לאומי  גם בשנה החולפת  כי  בדיווח  לראות  ניתן 

גובה  על  התלוננו  רבים  פונים  והשלמת הכנסה.  הזקנה  קצבת  קבלת  בהליך  הזכויות  מימוש  על  נסובו  השאלות 

הקצבאות שאינו מאפשר להם קיום בכבוד ובהתאם לצרכים בגיל המבוגר. 

רבים מתלוננים כי קשה להם להתקיים מקצבאות הזקנה שלא עודכנו ונותרו בשיעור שהיה ב- 2014. חשוב לזכור 

שכ- 50% מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים אינם מקבלים פנסיות ושיעור קצבת הזקנה קובע רבות כיצד ייראו חיי 

היום יום שלהם. 

גם בתחום הסיעוד חזרו התלונות כבשנים עברו. נושא איכות הטיפול בקשיש הסיעודי במסגרת שעות הסיעוד חוזר 

שוב ושוב וכן התלונות הקלאסיות על הקושי לקבל שעות סיעוד. פונים רבים נתקלים בבעיות בהעסקת עובדים זרים, 

כאשר השנה צצו בתחום זה בעיות חדשות, זאת בשל השינויים בתקנות רשות ההגירה והאוכלוסין. 

ההוצאות על שירותי בריאות ותרופות והקושי לקבל תורים לניתוחים ובדיקות הדמייה שבו ועלו גם ב- 2015. אזרחים 

ותיקים רבים מזניחים את טיפולי השיניים בשל מחירי הטיפול הפרטי וגם כאן עולה מהפניות כי דרושה התערבות 
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על מנת לסייע ולשפר את השירות לאוכלוסיה זו.

יוקר המחייה הכללי מקשה על אוכלוסיית הקשישים גם בתחומים אחרים. תלונות רבות התקבלו על ייקור הארנונה 

בשנים  בהתמדה  שעלו  המים  מחירי  גם  השונות.  המקומיות  הרשויות  מול  ההנחות  במימוש  רבה  בעייתיות  ועל 

האחרונות מקשים על אוכלוסייה זו.

גם נושא הדיור הציבורי וסיוע בשכר הדירה עולה על הפרק בתכיפות גדולה. המחסור בפתרונות דיור ציבוריים והסיוע 

בשכר הדירה שאינו ריאלי מקשה על חייהם של אזרחים ותיקים מחוסרי הדיור. הללו שגרים בדיור ציבורי מציינים כי 

הם סובלים מתחזוקת דירות ירודה ופונים רבים התקשרו לבקש התערבותנו בשיפוצים שונים.

האזרחים  לטובת  חברתי  לשוויון  המשרד  שמפעיל  השונים  בפרויקטים  עסקו  למוקד  מהפניות  חלק  כי  עוד  נציין 

הוותיקים, מיזמים שהופעלו גם השנה במישורים של תעסוקה, בריאות, תרבות ופנאי ומיצוי זכויות, כגון: מיזם יחידות 

סגולה, שלישי בשלייקס פלוס, כאן גרים, דרוש ניסיון ועוד. 

בדו”ח זה נציג גם את פעילות המוקד להנגשת מידע לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה, פעילות שהחלה ב- 2015 

וממשיכה בשנת 2016. לבסוף, נתאר את עבודת המוקד בתחום מיצוי זכויות ניצולי השואה בשנה החולפת. 

לסיכום, מוקד 8840* סייע השנה למעל ל- 100,000 אזרחים ותיקים ומאז הקמתו ליותר מ- 520,000 אזרחים 

ותיקים, הן במידע והן במימוש הזכויות, כאשר משמעות טיפול המוקד בפניותיהם הינה שיפור ברמת חייהם ובאיכות 

חייהם של האזרחים הוותיקים ואנו רואים בכך הצלחה והגשמת המטרה לשמה הוקם המוקד. יחד עם זאת, אנו 

מקווים כי הנושאים שיעלו בדו”ח זה יוכלו לשמש כבסיס לבחינת שינויים נדרשים ולפתרון בעיות לטובת אוכלוסיית 

האזרחים הוותיקים בישראל. לבסוף, נציין כי במוקד התקבלו מכתבי תודה והערכה רבים וכי ישנן דוגמאות רבות 

להמחשת הנושאים שהעלנו בדו”ח. 

זילברשטיין היפש, אשר במסגרת תפקידה במשרד לשוויון  נבקש לציין כי בימים אלו פורשת לגימלאות גב’ שרה 

חברתי היוותה אבן יסוד בהקמת המוקד מתחילתו ועד לעת זו. גב’ זילברשטיין היפש פיתחה וביססה את המתודלוגיה 

המקצועית והשירותית שלאורה מופעל המוקד שבמרכזה מתן שירות יעיל, מפורט והוליסטי לאזרח/ית הוותיק/ה 

הפונה  - מנגנון אשר איפשר למוקד לסייע עד היום למאות אלפי אזרחים ותיקים ועל כך התודה וההערכה.  
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 *8840 מוקד  פעילות  וסיכום  הציבור  פניות  דו”ח 
 2015 לשנת 

מבוא

מוקד 8840* הוקם במאי 2008 על ידי המשרד לשוויון חברתי )בשמו הקודם: 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 מוקדנים, רכזים ויועצים המטפלים בפניות אזרחים 

ותיקים וניצולי שואה בתחומים שונים: זכויות האזרח הוותיק, ביטוח לאומי, בריאות, דיור, זכויות ניצולי שואה, פנסיה, 

הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות, פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק. 

כ- 900,000 אזרחים ותיקים חיים היום בישראל. מאז הקמתו ב- 2008 ועד לסוף שנת 2015 טיפל מוקד 8840* 

בכ- 520,000 אזרחים ותיקים שפנו אליו. 

בשנת 2015 התקבלו במוקד 8840* 137,492 פניות ופנו למוקד 117,006 פונים, מתוכם, 63,680  פונים חדשים 

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

מוקד 8840* משמש כשער של המשרד לשוויון חברתי עבור ציבור האזרחים הוותיקים וכן ככלי מרכזי עבור המשרד 

עם  ישיר  להם קשר  פרויקטים של המשרד אשר  קרובות  לעיתים  כי  יצויין  הוותיקים.  האזרחים  עם  הישיר  לקשר 

האזרחים הוותיקים מבוצעים באמצעות המוקד. 
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נתונים

מוצגת להלן טבלה המציינת את כמות הפניות למוקד על פי נושאים בשנת 2015: 

באחוזים כמות הפניות נושא הפנייה

20.63% 28,371 זכויות אזרח ותיק חוברת

20.31% 27,924 זכויות אזרח ותיק תעודה + מיצוי זכויות

18.87% 25,944 ניצולי שואה

16.13% 22,181 זכויות אזרח ותיק

6.70% 9,212 הכנה לפרישה

4.30% 5,916 ביטוח לאומי

4.06% 5,589 יחידות סגולה

1.97% 2,703 פרוייקטים של המשרד

1.20% 1,653 דיור

0.83% 1,142 בריאות

0.71% 972 תרבות ופנאי

0.66% 903 צרכנות

0.65% 889 מועדון צרכנות

0.63% 864 מיסים

0.56% 774 רווחה

0.55% 753 מתנדבים

0.31% 423 סיוע משפטי

0.24% 324 פנסיה

0.11% 150 עובדים זרים

0.09% 125 תג נכה

0.09% 123 תחבורה

0.08% 113 תעסוקה

0.07% 97 השבת רכוש- יוצאי ערב

0.07% 91 טיפולי שיניים
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0.06% 78 לחצן מצוקה

0.05% 69 מס הכנסה

0.02% 34 הצעה לחקיקה/תיקוני חקיקה

0.02% 27 מנהלת הגמלאות

0.02% 24 אלימות

0.02% 21 אפוטרופוס

0.00% 3 חירום

100.00% 137,492 סכום כולל

טבלה השוואתית של כמות הפניות מאז הקמת מוקד 8840* במאי 2008: 

 כמות הפניות בנושאים  סה”כ פניות 
הקשורים לניצולי שואה  

כמות הפניות בנושאים 
הקשורים לאזרחים 

ותיקים
שנה  

45,538 17,514 28,024 2008 - החל ממאי

174,896 146,137 28,759 2009

148,432 88,489 59,943 2010

142,960 85,216 57,744 2011

69,823 24,806 45,017 2012

94,424 24,845 69,579 2013

105,085 23,334 81,751 2014

137,492 25,944 111,548 2015
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ניתוח הנתונים לגבי פניות בנושא זכויות ניצולי שואה 
	

ניתן לראות כי במהלך השנים חלה ירידה בהיקף הפניות בנושאים הקשורים לזכויות ניצולי שואה. 

מרבית הפניות בנושאי ניצולי שואה התקבלו עם פתיחת מרכז המידע הממשלתי לניצולי שואה בפברואר 2009 ע”י 

המשרד במסגרת יישום החלטות הממשלה הנוגעות לסיוע הממשלתי לניצולי השואה. בפברואר 2012 התקבלה 

החלטת ממשלה לפיה הרשות לזכויות ניצולי השואה תפעיל את מרכז המידע הממשלתי לניצולי שואה, לפיכך ניתן 

להניח כי פונים רבים אשר מקבלים את ההטבות מהרשות לזכויות ניצולי שואה פונים אליה ישירות.

יש לציין כי כמות הפניות מניצולי השואה למוקד מושפעת גם מהשינויים בזכויות. בשנת 2009 התקבלו פניות רבות 

מניצולי שואה במוקד, לא רק בשל העובדה כי נפתח מרכז מידע ממשלתי למיצוי זכויות, אלא כי בשנה זו נכנסו 

עשרות אלפי ניצולי שואה למעגל מקבלי ההטבות. הפעם הנוספת בה חלו שינויים ונוספו זכויות היתה בשנת 2014. 

השינויים היו משמעותיים עבור עשרות אלפי ניצולי שואה ונעשו באופן אוטומטי, כך שהרשות לזכויות ניצולי שואה 

הכירה באופן ישיר בזכאים ושילמה ללא צורך בבקשה מניצול השואה ועל כן פחות נדרשו לפנות בבקשה למצות 

את זכויותיהם.

התפלגות הפניות באחוזים )ניצולי שואה/אזרחים ותיקים(

ניצולי שואה          גמלאים

2008
החל	ממאי

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

62% 16% 40% 40% 64% 74% 78%

38%

84% 60% 60%

36%

26% 22%

2015

81%

19%
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כמות פניות עיר

7058 חיפה

6858 ירושלים

6239 תל אביב - יפו

4307 ראשון לציון

3756 נתניה

3610 פתח תקווה

3501 חולון

3467 באר שבע

3283 דימונה

3111 רמת גן

2948 אשדוד

2828 אשקלון

2780 לוד

2732 בת ים

2153 רחובות

1565 חדרה

1558 הרצליה

1528 כפר סבא

1503 רעננה

1374 גבעתיים

1302 קרית מוצקין

1289 בני ברק

1017 כרמיאל

976 פרדס חנה-כרכור

975 נצרת עילית

כמות פניות עיר

951 רמלה

891 אופקים

864 קרית ביאליק

857 קרית גת

833 עפולה

833 קרית ים

805 קרית אתא

752 נהריה

736 הוד השרון

733 עכו

728 נשר

728 רמת השרון

697 קיסריה

660 אור יהודה

645 נס ציונה

637 בית שמש

623 להבים

619 מודיעין עילית

599 אילת

596 טבריה

586 צפת

585 יבנה

558 קריית מוצקין

508 קרית אונו
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חלק א: פניות בנושאים הקשורים לזכויות, שירותים והטבות על פי חוק

הכנה לפרישה במוקד 8840*  ב. 
לקראת  שנה  לאזרחים  מידע  מעניק   *8840 מוקד 

חשיבות  ישנה  הפרישה(.  גיל  חוק  פי  )על  הפרישה 

לקראת  הניצבים  האזרחים  לציבור  מידע  למתן  רבה 

בקבלת  לפורשים  לסייע  במטרה  זאת  הפרישה,  גיל 

להיערך  כדי  וכן  לפרישה  הנוגעות  מושכלות  החלטות 

לתקופת חיים איכותית לאחר הפרישה מעבודה.

בנוסף, בשל ההבנה שהתגבשה מן הפניות של אזרחים 

לפני  שנעשו  מסוימות  החלטות  כי  למוקד  ותיקים 

במהלך  הפרישה,  לאחר  לשינוי  ניתנות  אינן  הפרישה 

יזומה  פנייה  מבצע   *8840 מוקד  האחרונות  השנים 

לאזרחים הנמצאים שנה לפני גיל הפרישה. זאת כאמור 

כדי ליידע אותם בדבר זכויותיהם לאחר הפרישה, וליתן 

החלטות  ובקבלת  בהיערכות  להם  שיסייע  חיוני  מידע 

לפני הפרישה. 

מהמוקד  נשלחו   2015 לשנת  האחרון  ברבעון 

את  המעודדים  לפרישה  הכנה  מכתבי   11,000 כ- 

ציבור הפורשים לפנות למוקד באמצעות שאלון ייעודי. 

המכתבים שנשלחו בשנת 2015 יטופלו במהלך שנת 

 .2016

לפרישה  הכנה  80,000 מכתבי  נשלחו   2014 במהלך 

שאלונים   10,406 חזרו   2014 בשנת  מכך,  וכתוצאה 

 9,212  -  2015 ובשנת  לפרישה  הכנה  בנושא  ופניות 

פניות שטופלו במוקד. 

א. זכויות אזרחים ותיקים
מטבע הדברים וכפועל יוצא מתפקידו המרכזי של מוקד 

8840*, מיום הקמתו ב- 2008 מרבית הפניות למוקד 

היו בנושאי זכויות אזרחים ותיקים ואופן מימושן. המוקד 

מהווה מקור מרכזי למידע במגוון הנושאים הקשורים 

זכויות עבור ציבור האזרחים הוותיקים. כמו כן,  לבירור 

המוקד משמש כמרכז מידע להכנה לקראת פרישה. 

ניכר כי גם בשנת 2015 אזרחים ותיקים מתקשים להבין 

המוסדות  מול  עצמאי  באופן  זכויותיהם  את  ולמצות 

והגופים השונים. המוקד ממשיך לשמש מרכז שבו ניתן 

בפנייה אחת לקבל את מלוא המידע ולהתחיל בתהליך 

בירור זכויות על פי נתוניו האישיים של כל פונה. 

אל המוקד מגיעות פניות לפי הנושאים הבאים:

בקשה למידע כללי אודות זכויות האזרחים הוותיקים   •
על פי החוק ובקשות לקבלת תעודת אזרח ותיק.  

לרשויות בתשלומים  הנחות  בנושאי  זכויות  בירור   •
אגרת וביוב,  מים  חשמל,  )ארנונה,  ולזכאים  לכלל    

טלויזיה(.    

בירור זכויות בנושאי מיסוי, פרישה, פנסיה, חסכונות  •
ופקדונות.  

והנחיות  תקנות  חוק,  בסעיפי  לשינויים  בקשות   •
שונות.   

)תרופות, ולזכאים  לכלל  רפואיות  זכויות  בירור   •
שירותים רפואיים ואגרות(.  

הנחות באירועי תרבות ופנאי.   •

סוגיות נבחרות ונושאים עקרוניים אשר עלו בפניות 
2015 8840* בשנת  למוקד 
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פניות שהתקבלו בשנת 2015 בנושאים הקשורים למוסד לביטוח לאומי ג. 

               

4.74% גיל פרישה

13.06% השלמת הכנסה

3.67% מעבר מנכות לזיקנה

0.23% מענק פטירה

47.44% זקנה

0.34% ניידות

1.88% נכות

0.98% שארים

15.38% סיעוד

11.34% אחר

ביטוח לאומי

ב.ל - גיל פרישה

ב.ל -השלמת הכנסה

ב.ל - מענק מנכות לזקנה

ב.ל - מענק פטירה

ב.ל - קצבת זקנה

ב.ל - קצבת ניידות

ב.ל - קצבת נכות

ב.ל - קצבת שאירים

ב.ל - אחר

ב.ל - גמלת סיעוד

ב.ל - ביטוח סיעוד

48%

0%4%

13%

5%

1%

15%

11%

1% 2% 0%

ב.ל - גיל פרישה 265

ב.ל - השלמת הכנסה 730 

ב.ל - מעבר מנכות לזיקנה 205 ב.ל - מענק פטירה 13

ב.ל - קצבת זיקנה 2652

ב.ל - קצבת ניידות 19

ב.ל - אחר 634

ב.ל - גמלת סיעוד 860

ביטוח סיעודי 52

ב.ל - קצבת נכות 105

ב.ל - קצבת שאירים 55
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לעמיתיהם שנכותם אירעה בטרם גיל הפרישה.

שנולד  למי  עוקב  בחודש  זקנה  קצבת  תשלום  דחיית 

במחצית השנייה של חודש הזכאות

אזרחים ותיקים רבים מתלוננים על אופן החישוב לגבי 

שהגיע  מי  כל  החוק  ע”פ  הראשונה.  הקצבה  תשלום 

את  לחודש מקבל   15 ל-  ה-1  בין  ונולד  פרישה  לגיל 

 16 מה-  ונולד  במידה  החודש.  באותו  הגמלה  מלוא 

בחודש  הזקנה  קצבת  את  יקבל  סופו  ועד  לחודש 

לא   רבות  שפעמים  כך  על  מתלוננים  הפונים  העוקב. 

נערך להם חישוב יחסי ותשלום כבר בחודש הפרישה, 

מבלי סיבה ברורה. 

3( השלמת הכנסה 

השלמת הכנסה - קריטריונים 

הבהרה  לקבל  וביקשו  למוקד  רבים  פנו   2015 בשנת 

והעילות  הכנסה  השלמת  לקבלת  הקריטריונים  לגבי 

יש  כי  עולה  הפניות  מסקירת  כי  נציין  נדחו.  בגינן 

מחלוקות רבות בנושא שווי רכב כקריטריון מונע קבלת 

השלמת הכנסה ולעיתים הסברי הביטוח הלאומי אינם 

בהירים דיים לפונים אשר לא הסתייעו במוקד. 

חריגה  בשל  הכנסה  השלמת  לקבלת  בקשה  דחיית 

במספר שקלים מקריטריון כספי

אזרחים  של  דחיות  בגין  פניות  התקבלו   2015 בשנת 

הפונים  הכנסה.  השלמת  קצבת  מקבלת  ותיקים 

דיווחו על דחייה בשל חריגה של שקלים בודדים מאחד 

מדובר  כספיות.  בהכנסות  הנוגעים  הקריטריונים 

ביותר שכן אובדן ההטבות הינו קריטי  בדחייה כואבת 

יכולה לסייע רבות  ותוספת ההטבות  לנזקקים,  בסיוע 

לאוכלוסייה החלשה. 

הטבות למקבלי השלמת הכנסה

יצוין כי ישנן שתי הטבות למקבלי השלמת הכנסה בגינן 

השלמת  מקבלי  מאוכלוסיית  חריפות  פניות  התקבלו 

כלל  מתוך   ,2015 בשנת  בטבלה,  לראות  שניתן  כפי 

למוקד  רבות  פניות  הלאומי,  בביטוח  שעסקו  הפניות 

אודות  מידע  ביקשו  הפונים  התייחסו לקצבת הזקנה. 

חישוב הוותק הקובע את שיעור קצבת הזקנה, מידע 

הפרישה  גיל  שבין  בתקופה  החלות  המגבלות  אודות 

לגיל הזכאות לקצבת הזקנה ביחס למבחן הכנסות וכן 

התקבלו פניות המלינות על הזיקה שבין קבלת קצבת 

זקנה להמשך תעסוקה לאחר גיל פרישה. 

לביטוח  בנושאים הקשורים למוסד  פניות 
לאומי

להלן נפרט נושאים נוספים שעלו בפניות: 

לביטוח לאומי  זכויות במוסד  - מימוש  כללי   )1

וקבלת מידע

פניות רבות שמגיעות למוקד בנושאי הביטוח הלאומי 

מהותן קבלת מידע. עם קבלת ויתור סודיות מהפונים, 

המוקד פונה למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת תשובות 

על  הסברים  לקבל  ביקשו  רבים  פונים  כי  יצוין  עבורם. 

רכיבי חובות או רכיבי קצבאות. 

2( קצבת זקנה 

גובה קצבת זקנה

נוכח  הזקנה  קצבת  גובה  על  מלינים  רבים  פונים 

ההוצאות הנדרשות למימון צרכיהם. קצבאות הזקנה 

לא עלו בשנת 2015 ביחס לשנה הקודמת בשל מנגנון 

ההצמדה למדד, דבר שגרר תלונות רבות לאורך השנה. 

קצבת זקנה והשלמה לנכות

הביטוח  חוק  לפי  כי  מוחים  פרישה  גיל  שלאחר  נכים 

הכרה  או  ניידות  גמלת  לקבל  יכולים  לא  הם  הלאומי 

בנכותם, רק משום שנכותם אירעה לאחר גיל הפרישה, 

לטענתם מדובר באי שוויון. בנוסף, רבים מתלוננים על 

תעודה  הלאומי  מהביטוח  לקבל  יכולים  הם  שאין  כך 

בדומה  מתור,  לפטור  זכאים  שהם  כך  על  המעידה 
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ההכנסה:

< הנחה בהחזקת קו הטלפון מבזק - על פי הפניות, 

ואינה  בלבד  בזק  לחברת  הקיימת מתייחסת  ההטבה 

מרחיבה ביחס לחברות התקשורת הנוספות הפועלות 

ליצור  מבקשים  הפונים  הנייחת.  התקשורת  בתחום 

הנחה רלבנטית בקרב כל חברות הטלפוניה. 

< מענק חימום רק לאזורים קרים - פונים רבים מלינים 

כי המענק החד פעמי הניתן לקשישים באזורים קרים, 

חייב להיות רלבנטי לאזורים אחרים בארץ )למשל אזור 

הוא  הזקנים  בו  שחשים  הקור  שבהם  החוף(  מישור 

או  בתנורים  להיעזר  זו  חלשה  אוכלוסייה  המחייב  כזה 

יש  הקרים.  באזורים  עמיתיהם  כמו  לפחות  מזגנים 

לזכור שמדובר באוכלוסייה הרגישה לקור. 

כמו כן, פונים העלו בקשה למתן הטבה נוספת:

< מתן הנחה בחשבון צריכת הגז - פונים רבים למוקד 

שואלים מדוע אין הנחה גם בחשבון הגז לבישול וחימום. 

מבקשים  זה,  בסעיף  גם  הגבוהות  ההוצאות  לאור 

הפונים לשקול הנחה מסויימת גם בצריכת הגז. 

4( קצבת שארים 

קצבת שאירים לאלמנים

ניתנת אוטומטית  זכאות גברים לקצבת שארים אינה 

רבים  אלמנים  הגבר.  הכנסות של  במבחן  תלויה  אלא 

מוחים על השוני באופן קביעת הזכאות ביחס לנשים 

בנושא זה ומבקשים שינוי. 

5(  ביטוח לאומי - סיעוד

יום- באופן  עולה  הלאומי  בביטוח  הסיעוד  נושא 

האזרחים  מספר  על  מידע  להלן   .*8840 במוקד  יומי 

הוותיקים שהיו זכאים לשירותי סיעוד מהביטוח הלאומי 

בתחילת שנת 2015:

159,481 קשישים בממוצע היו זכאים לקצבת סיעוד. 

 9.75 של  ברמה  סיעוד  לקצבת  זכאים  היו   -  52.7%

שעות סיעוד בשבוע.

25.4% - מהם היו זכאים לקצבת סיעוד ברמה של 16  

שעות סיעוד בשבוע.

21.9% - מהם  היו זכאים לקצבת ברמה של 18 שעות 

סיעוד שבועיות.

הליך הבדיקה  •
רבות תלונות  למוקד  להגיע  המשיכו   2015 בשנת   

על הליך הבדיקה הסיעודי. מרבית התלונות נסובו על  

תלונות  הבדיקה.  ביצוע  בעת  שנחוו  והיחס  הסגנון   

פיזיות פעולות  לביצוע  הדרישה  בגין  נשמעו  רבות   

שונות חרף הקושי של הנבדקים לבצען.   

קשישים עריריים  •
הבדיקה לדעתם  כי  מתלוננים  לבדם  החיים  פונים   

כלפיהם נעשית תוך שיקול מוטעה כי הם עצמאיים   

מאחר והם לבדם, ופונים למוקד לסיוע בערעור מול   

הביטוח הלאומי.   

בהחמרת הכרה  או  סיעוד  שעות  מקבלת  דחיות   •
מצב   

פונים רבים מתלוננים כי על אף מצבם הקשה הם  

נדחו מקבלת שעות סיעוד או החמרה במצב ופונים   

למוקד לבחון כיצד ניתן להגיש ערעור בעניינם.   

מצוקה קשה כתוצאה מדחייה מקבלת שעות סיעוד  •
ישנם פונים אשר בעקבות אירוע מחלתי מהיר, או   

שברים,  או  אמבולוטורי  וניתוח  מאשפוז  שחרור   

נזקקים לבדיקה לצורך קבלת שעות סיעוד. קשישים   

סיעוד,  קרובות מקבלת שעות  לעיתים  נדחים  אלו,   

והם פונים למוקד ומדווחים על מצוקה גדולה: אין מי   

אלו  פונים  במעט.  ולו  יסייע  או   עליהם  שישגיח   

משוועים לעזרה, כאשר אף חברת סיעוד לא מוכנה   

לתת להם שירותי טרום סיעוד לאחר שנדחו רשמית  

שיינתן  מבקשים  הפונים  הלאומי.  הביטוח  ידי  על   

להם מענה.  
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המטפל הסיעודי 	•
ותיקים אזרחים  ידי  על  למוקד  הגיעו  רבות  תלונות   

המטפל של  תפקידיו  למעשה  מה  לברר  בבקשה   

שלו. האחריות  ותחומי  חובותיו  מהם  הסיעודי,   

הפונים הסבירו שהם אינם מבינים את מהות הטיפול  

של סוכנויות הסיעוד השונות. קשישים רבים מציינים   

שהיו מעדיפים סיוע  בניקיון הבית במקום סיעוד.  

רצף טיפול סיעודי  •
פונים רבים מתלוננים על מחסור בעובדי סיעוד ועל   

פרקי זמן ארוכים שהם נותרים ללא סיוע. הדבר ניכר  

יותר בפריפריה.  

גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד ישראלי  •
שמעסיק שמי  כך  על  למוקד  הגיעו  רבות  תלונות   

עובד ישראלי נדרש להעסיקו 12 שעות ביום למשך 6   

משתלמת. לבלתי  כזו  העסקה  שהופך  דבר  ימים,   

שיתאפשר כך  בחוק  שינוי  מבקשים  רבים  פונים   

להחזיק עובד סיעוד ישראלי גם למספר שעות נמוך  

מ-12 שעות ליום.  

משך אישור גמלת הסיעוד )המוגבלות בזמן(  •
ישנם פונים אשר מתלוננים כי מצב בריאותם החמיר  

מוגבלת  סיעוד  גמלת  בשל  אך  כלל,  הוטב  לא  או   

בזמן, הם צריכים לעבור את ההליך המתיש מחדש.   

סיעוד,  שעות  המשך  מקבלת  נדחים  מהם  רבים   

כאשר הם חשים כי מצב  בריאותם לא השתפר והם   

משדרים מצוקה חריפה.  

עררים על החלטות המוסד לביטוח לאומי 	•
תלונות רבות מגיעות למוקד, על כך שעררים בנוגע   

לדחיות מקבלת סיעוד, נעשים באופן שטחי ושנדמה  

הראשונית ההחלטה  את  לשנות  אפשרות  אין  כי   

בנוגע לדחייה.    

כוח אדם לא מיומן ולא מקצועי  •
שהמטפלים כך  על  למוקד  מגיעות  רבות  תלונות   

הסיעודי.  המטופל  בבית  דבר  עושים  לא  הסיעודיים   

כמו כן, קיים קושי לאתר מטפל מתמיד לאורך זמן   

ובעל תפוקת עבודה מיטבית לקשיש.  

שעות עבודה מקוצרות  •
ואין  ותיקים לפיהן מאחר  התקבלו פניות מאזרחים   

פיקוח ובקרה קשיחים מצד חברת הסיעוד על שעות   

ומאלצים זמן  בטרם  עוזבים  המטפלים  העבודה,   

אותם לחתום על טופס השעות.  

היעדר בקרה מקצועית  •
הבודקים לפיהן  ותיקים  מאזרחים  פניות  התקבלו   

מטעם חברות כוח האדם הסיעודי לא מוודאים מתן   

סיוע מקצועי לקשיש הסיעודי ואינם מפעילים בקרה  

איכותית בשטח.  

ד. פניות בנושא עובדים זרים וסיעוד
בנוגע  רבות  פניות  התקבלו   2015 שנת  במהלך  גם 

להעסקת עובדים זרים בסיעוד. מהפניות עולה כי  עדיין 

קיים מחסור בעובדים זרים סיעודיים בישראל מסיבות 

שונות.

מניתוח התלונות שהתקבלו במוקד עולה כי הרפורמה 

  2014 בינואר  והאוכלוסין  ההגירה  ברשות  שנערכה 

באשר להיתרי העסקת עובדים זרים חריגים וכן הקמת 

כנגד  ובתל אביב הדנים בתביעות  בירושלים  בתי הדין 

החלטות רשות ההגירה והאוכלוסין - לא הולידו מענה 

מספק לבעיות ולמצוקות. 

הצורך בכוח אדם מיומן וותיק עולה בפניות של קשישים 

וההגירה  האוכלוסין  מרשות  מבקשים  אשר  סיעודיים 

שכבר  סיעודיים  עובדים  של  העסקה  המשך  לאשר 

נמצאים בישראל. 
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אשר  עד  מחו”ל  זר  עובד  לייבא  ניתן  לא  ההגירה   

העובד שהתפטר ייקלט מחדש אצל מעסיק סיעודי    

או יעזוב את הארץ. במצב זה המטופל הסיעודי שבוי  

של העובד הזר. לקשיש סיעודי שננטש, יש אפשרות  

להעסיק אך ורק עובד סיעודי שכבר נמצא בישראל  

מקשה הדבר   - זרים  בעובדים  המחסור  ובשל   

שבעתיים על הליך מציאת עובד זר מחליף.  

קושי בקיום התקשרות ארוכת טווח עם עובד סיעודי 	•
הפועלים זרים  עובדים  של  גדולה  תנודתיות  ישנה   

הפניות וניתוח  שהותם  תנאי  או  הכנסתם  לשפר   

עוזבים  סיעודיים  מטפלים  רבות  פעמים  כי  מעלה   

מטופל סיעודי לטובת מטופל אחר.  

קושי במימון העסקת עובד זר  	•
סיעודי מטפל  במימון  קושי  על  פניות  התקבלו   

שהתגבר לאור העלאת שכר המינימום ל- 4,650 ₪  

עד הצפויות  הקרובות  וההעלאות   2015 באפריל   

לדצמבר 2017 אז צפוי שכר המינימום לעלות לכדי  

5,300 ש”ח.  

מולדת  חופשת  בזמן  מחליף  עובד  במציאת  קושי   •
עובדים  במציאת  קושי  יש  כי  ציינו  רבים  פונים   

סיעודיים מחליפים לאלו שיוצאים לחופשה.  

הוועדה ההומניטארית  •
פונים רבים ציינו כי לתחושתם קיימת חוסר גמישות  

מטעמים חריגה  להעסקה  בבקשות  בדיון   

כאשר וההגירה(  האוכלוסין  )רשות  הומניטאריים   

מעבר  ולאשר  לדון  מוסמכת  אינה  החריגים  ועדת   

מופנים וכך   – החלוקה  אזורי  בין  זרים  עובדים  של   

המבקשים לחפש סעד בבית המשפט. בנוסף, פונים  

רבים התלוננו כי הליך הטיפול בועדה ההומיניטארית  

על מידע  להשיג  מתקשים  הם  וכי  שקוף  אינו   

סטטאוס הטיפול בהם.  

החריגים  לוועדת  הפנייה  כי  מעלה  הפניות  ניתוח 

ההומניטארית, שתפקידה לאשר המשך שהות לעובדים 

זרים הינה הליך בירוקרטי ארוך. פונים מתלוננים במוקד 

כי קשה להם לקבל מידע אודות הליך הטיפול בהם, רבים 

כוועדה שתפקידה  כי הוועדה שמוגדרת  מהם מלינים 

לדון במקרים חריגים, דוחה על הסף פניות שהן חריגות 

באופיין, וזאת בהתאם לנוהל הטיפול שפרסמה רשות 

החריגים  לוועדת  שפונה  הציבור  וההגירה.  האוכלוסין 

מצפה כי לוועדה יש מנדט או יכולת לטפל בגין מקרים 

חריגים, כאשר בפועל המקרים החריגים נדחים בהליך 

מהיר. 

להלן תמצית הבעיות שהעלו הפונים בפניותיהם: 

קושי במציאת עובד זר 	•
למוקד 8840* ידוע על קשישים סיעודיים שהתקשו  

במשך חודשים רבים לאתר עובד סיעודי חדש.   

בעיית ההגבלה הגיאוגרפית 	•
הארץ חלוקת  בנושא  תלונות  התקבלו  במוקד   

כוח וניוד  מעברים  בעיות  תעסוקה,  אזורי  לשלושה   

החלוקה בעקבות  האזורים.  בין  סיעודי  אדם   

הגיאוגרפית לשלושה אזורי תעסוקה: אזור תל אביב,   

עיוותים נוצרו  הפריפריה  ואזור  המרכז  אזור   

בירוקרטיים חדשים שיצרו בעיות חמורות. למוקד פנו  

משפחות וקשישים סיעודיים בתחינה שהמוקד יסייע   

להם מול רשות ההגירה על מנת לאשר עובד סיעודי  

שנדחה מלקבל אישור עבודה אצל קשיש סיעודי רק  

משום שהגיע מאזור גיאוגרפי שונה ולעיתים מדובר  

גבעת )למשל,  ספורים  קילומטרים  של  מרחק  על   

לאזור תעסוקה שייכת  עיר  כל   - ברק  ובני  שמואל   

שונה ברשות ההגירה(.   

נטישה של עובד זר   •
נטישת עובד זר והקושי לקלוט עובד חדש במקומו:   

איתור מחליף מהווה משימה קשה ביותר. לפי רשות  
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ה. פניות בנושא ביטוח סיעודי קבוצתי  
גם במהלך 2015 הגיעו פניות למוקד בנושא הביטוח 

לביטול  לפעול  ההחלטה  רקע  על  הקבוצתי.  הסיעודי 

הביטוח הסיעודי הקבוצתי הגיעו למוקד בשנת 2015  

המסתמן  ההסדר  על  תלונות  שכללו  פניות   130 כ- 

עד  בינתיים  נדחה  אשר  הקבוצתי,  הסיעודי  בביטוח 

לסוף שנת 2016. יצוין כי תיתכן מגמה לאשר המשך 

ביטוח סיעודי קבוצתי לקבוצות שיצליחו להוכיח למשרד 

האוצר איתנות אקטוארית ארוכת טווח. הפונים ציינו כי 

מאוד  התייקרו  פרטיים  סיעודיים  לביטוחים  הפרמיות 

עקב ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי, וכתוצאה מכך 

דבר  התשלומים,  ביוקר  לעמוד  יכולתם  אי  על  דיווחו 

הדבר  סיעודי.  ביטוח  מחוסרי  להיות  אותם  שמוביל 

בלט במיוחד לגבי מי שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי 

סיעודי  ביטוח  חסרי  ונותרו  החולים  קופות  במסגרת 

לחלוטין.

ו. פניות בנושאי בריאות
להלן סוגיות בתחום בריאות שבלטו יותר בשנה זו: 

1( קושי במימון תרופות

מהפניות למוקד אנו למדים כי פונים רבים אינם רוכשים 

את התרופות שהם זקוקים להן בשל קושי כלכלי. מלבד 

שלא  רבים  ותיקים  אזרחים  יש  הזכאיות,  האוכלוסיות 

מצליחים לממן תרופות והוצאות בריאות.

2( המתנה ארוכה לבדיקות הדמיה וניתוחים  

פונים רבים התלוננו על המתנה ארוכה ביותר לבדיקות 

ואחרים,  אמבולטוריים  לניתוחים   ,MRI בעיקר  הדמיה 

יש  בעיקרון,  קטרקט.  וניתוחי  כאב  למרפאות  תור 

אך  תורים  להקדמת  נוהל  השונות  החולים  בקופות 

לחץ  מפעילים  או  זאת  יודעים  מהקשישים  רבים  לא 

בהתאם ונותרים בסבלם.  

3( טיפולי שיניים יקרים

פונים רבים התלוננו על יוקר טיפולי השיניים והימנעות 

מטיפולים. 

4( תרופות שאינן בסל הבריאות 

הבריאות  בסל  שאינן  תרופות  על   רבות  תלונות  ישנן 

ומחירן גבוה מאוד. קשישים רבים מתלוננים כי התחליף 

הגנרי אינו יעיל או גורם להם תופעות לוואי גדולות.   

5( חוסר אחידות בועדות חריגים לסל התרופות:

הקופות  בין  אחידות  חוסר  על  התלוננו  רבים  פונים 

בסל  שאינן  תרופות  למימון  ואישור  סיוע  במדיניות 

)ועדות החריגים(.

6( חוסר אחידות בשירותי הקופות השונות

פונים רבים התלוננו כי הקופות השונות נותנות שירותים 

שונים באופן לא אחיד. מתקיים מחירון שירותים שונה 

תרופות  לחבריהן  המספקות  קופות  ויש  הקופות  בין 

שלא בסל בעוד שאחרות כן. 

7(  מיצוי זכויות בקופות

אזרחים ותיקים רבים לא מבינים את ההנחות המגיעות 

בשרותי הבריאות השונים מתוקף החוק. נושא זה אינו 

מובהר על ידי הקופות, והפונים למוקד מבקשים סיוע 

בהסברים וטיפול מול הקופות.

8(  כבילה לקופות החולים ברכישת  מכשירי 

שמיעה

לפי חוק בריאות ממלכתי על מנת לקבל סיוע במימון 

קופת  דרך  המכשיר  את  לרכוש  יש  שמיעה  מכשירי 

החולים ועל ידי ספקים שזכו במכרז עם הקופה. פונים 

תלות  ללא  המכשירים  את  לרכוש  מבקשים  רבים 

בקופות ובמכרזים.
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המתנה ארוכה לפתרונות דיור ציבוריים  •
אוכלוסיית  בקרב  גם  קיים  ציבורי  בדיור  המחסור   

ממתינים רבים  פונים  הקשישים.  בקרב  הזכאים   

הוסטל, כלל  )בדרך  דיור  פתרון  למציאת  שנים   

הם  בינתיים  לזוג(.  או  ליחיד  ממשלתי  מוגן  דיור    

ומקשה מספיק  שאינו  דירה  בשכר  בסיוע  נעזרים   

את מצבם הכלכלי.   

מחסור בדיור ציבורי מתאים לנכים  •
במצבם  הדרדרות  לאור  כי  מתלוננים  רבים  פונים 

הבריאותי, הם מבקשים לעבור לדירות בקומה נמוכה 

או עם מעלית, או לקבל דירות המותאמות לנכים ואינם 

מטופלים. קיים מחסור בדירות המותאמות לנכים בדיור 

הציבורי.

)דיור  ובהוסטלים  ירוד בדיור הציבורי  מצב תשתיות   •
מוגן ממשלתי(  

פונים רבים התלוננו על כי הם חיים בדירות מוזנחות  

החברות ידי  על  מטופלות  שלא  רבות  תקלות  ועם   

מול זה  בנושא  רבות  התערב  המוקד  המשכנות.   

החברות. הפניות כללו בקשות להתערבותנו בתפעול  

החברות מול  לתיקונים  ובקשות  לקויים  ותחזוקה   

המשכנות.   

עיקר הפניות מתייחסות למצב הירוד של הדירות: 

 

נזילות ובעיות צנרת )מים וביוב(  •
עובש ובעיות רטיבות על הקירות  •

בעיות הקשורות לאספקת מים חמים )דודי שמש(.  •
דלתות וחלונות לא תקינים.  •

טיפול לקוי בקריסת גג בשל מזג האוויר  •
התחלות שיפוץ ואי סיומו.  •

שיפוצים שלא לפי מה שסוכם או באופן חלקי.  •
נגישות-  להתאמות  הקשורים  בשיפוצים  בעיות   •

מקלחת וחדרי רחצה.  

9(  בתי אבות סיעודיים: המתנה ארוכה לקוד 

בריאות סיעודי והוצאות גדולות 

גם השנה, פונים רבים התלוננו על הקושי להשיג מימון 

מדובר  “קוד”.   – הבריאות  משרד  של  סיעודי  אשפוז 

בתהליך ארוך, לעיתים חצי שנה ובזמן הזה המשפחות 

ההליך  החזר.  ללא  שקלים  אלפי  עשרות  משלמות 

יתרת  את  לכלות  ממילא  נזקקות  למשפחות  גורם 

חסכונותיהן ולהיכנס להלוואות על מנת לדאוג להורים 

הסיעודיים. 

בנוסף, התקבלו תלונות על הליך ביצוע מבחן ההכנסות 

לקוד. בני משפחה מתלוננים שההליך אינו שקוף והם 

אינם מבינים כיצד מחושבים הסכומים שאותם יצטרכו 

סיוע  מספיק  אין  כי  הינן  החוזרות  הטענות  לשלם. 

החולים  וכי  סיעודי  אשפוז  במימון  הבריאות  ממשרד 

הסיעודיים משלמים כספים שלטענתם, צריכה המדינה 

לשלם.

במטפלים  חוסר  סיעודיים:  אבות  בתי   )10

משרד  של  רגולציה  וחוסר  סיעודיות,  ואחיות 

הבריאות

קשישים רבים ובני משפחה מתלוננים על טיפול חסר 

בבתי האבות הסיעודיים. חסרים מספר רב של מטפלים 

קושי  וקיים  במחלקה  רב  חולים  מספר  ישנם  ואחיות. 

המטופלים  כי  מתלוננים  משפחה  בני  בכולם.  לטפל 

אינם זוכים ליציאה לגינה או לאוויר הפתוח.  

פניות בנושא דיור ז. 
בשנת 2015 התקבלו 1,653 פניות בנושא דיור. 

דיור ציבורי

ניתוח הפניות מעלה כי בעיות הדיור הכלל ארציות, אינן 

פוסחות גם על האזרחים הוותיקים. להלן מידע אודות 

בדיור  הגרים  והללו  דיור  מחוסרי  נתקלו  בהם  בעיות 

ציבורי: 
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סיוע לא ריאלי בשכר דירה

פונים רבים המקבלים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי 

מדווחים כי הם אינם מסוגלים לשכור דירות ולהסתייע 

בעלויות  הגידול  לאור  הנמוכים,  בדיור  הסיוע  בסכומי 

שכירות בשוק הדיור. סכומי הסיוע לדיור אינם מספקים 

ונעים סביב 800 שקל ליחיד ו- 1200 שקל לזוג.

דיור מוגן פרטי

למוקד הגיעו תלונות שונות בנושא:

הדיירים כנגד  חוזה  במהלך  שעלו  כספיות  דרישות   •
וגם שינויים של חוזים באופן חד צדדי.   

הכרוך  המע”מ  את  לבטל  בקשו  רבות  פניות   •
בעסקאות עם הדיור המוגן על מנת להוזיל עלויות.  

תלונות הגיעו גם על החזרים בדמי הפיקדון שעוכבו   •
או לא הוחזרו עם פטירת הדיירים.   

אחות,  העדר  של  בעיות  מעלים  מוגן  בדיור  דיירים   •
חוסר באיש תחזוקה, אי תקינותם של לחצני מצוקה,   

תנועה. מוגבלי  לצרכי  שירותים  חדרי  התאמת  אי   

המבקשים  הדיירים  על  המקשים  מוגן  דיור  בתי   •
להעסיק  עובד זר בסיעוד שיתגורר עמם.  

מים,  ארנונה,   - לרשויות  תשלומים  ח. 
מיסים ועוד

אי מיצוי   - ויישומו ברשויות המקומיות  חוק הארנונה 

זכויות בתחום הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים

ראשית, נציין כי לפני כ- 8 שנים התקבלה החלטת 

ממשלה בנושא ביטול  השיפוי  הממשלתי בגין הנחת  

של   4029 מס.  )החלטה  ותיקים  לאזרחים  ארנונה  

הממשלה מיום 24.08.2008(.  מאז העברת הסמכויות 

כל  ותיק,  אזרח  הנחות  בהענקת  המקומיות  לרשויות 

דבר  אחידות.  ואין  שונה  באופן  פועלת  רשות מקומית 

גורם לפער משמעותי בזכויות האזרחים הוותיקים  זה 

לסייע  המוקד  וביכולת  השונות  ברשויות  המתגוררים 

להם במימוש ההנחות בארנונה. 

ותיקים  אזרחים  בתלונות  תדיר  עולה  הארנונה  נושא 

ההנחה  לשיעור  מודעים  אינם  רבים  למוקד.  בפניות 

בארנונה לה הם זכאים. אנו מוצאים כי רשויות מקומיות 

רבות מסתפקות בהנחה של תקנות ההסדרים במשק 

המדינה )הנחה מארנונה( תשמ”ג 1993 - עד 25%, 

זכאי להנחה  כי הוא עשוי להיות  ולא מסבירות לפונה 

 .1989 תש”ן  הותיקים  האזרחים  חוק  עפ”י   30% בת 

יש טופס בקשה  בנוסף, עולה כי לכל רשות מקומית 

להנחה בארנונה שערוך מטעמה ואין אחידות בטפסים 

ולעיתים המידע וההנחיות שגויים. 

מהפניות למוקד עולה כי יישום מתן ההנחות בארנונה 

לזכאים לוקה בחוסר אחידות, בחוסר יידוע של האזרחים 

חסר(  )הנחת  לגביהם  הרלבנטית  להנחה  הוותיקים 

ולעיתים אף פגיעה בזכויות האזרחים הוותיקים בתחום 

הנחות בארנונה. 

מוקד 8840*  טיפל בפניות לרשויות שונות שלא תמיד 

נוצר מצב  הכירו את חוק הארנונה  והתקנות. בפועל 

שאזרחים ותיקים רבים קיבלו או עדיין מקבלים הנחה 

מתוקף תקנות ההסדרים, בשיעור של עד 25% במקום 

לקבל הנחת אזרח ותיק בגובה 30%.

התקבלו לא פעם תלונות  פונים  שנענו בשלילה לגבי 

עצם  לגבי  אפילו  או  זכאים   הם  להם  ההנחה  גובה 

זכאותם להנחה. זאת, כשפנו בע”פ ולא בכתב, מבלי 

שיוסבר להם שיש לפנות בכתב על גבי טופס מיוחד.  

התשובה השתנתה כשמשרדנו פנה  עבורם בכתב.

יש צורך לרענן את הנהלים  כי  מהפניות למוקד עולה 

והחוקים בפני מנהלי מח’ הארנונה והפקידים ברשויות 

האזרחים  של  זכויות  מיצוי  לוודא  מנת  על  המקומיות 

הוותיקים.  
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ההנחות  סוגי  על  לתושבים  במידע  אחידות  חוסר 

בארנונה באתרי האינטרנט של הרשויות ובפרסומיהן 

בכתב פוגע במיצוי הזכות להנחה

עקב תלונות אזרחים ותיקים, ערך המוקד השוואה 

לגבי  מקומיות  רשויות  מספר  של  פרסומים  בין 

התנאים להנחות בארנונה. מהבדיקה עלה כי המידע 

הנמסר באתרי האינטרנט של הרשויות ובפרסומים 

שגוי  אף  לעיתים  מעודכן,  אינו  שלהן  הכתובים 

ולעיתים אינו כולל את המידע המלא בקשר למימוש 

נדרשת אחידות  כן  על  בארנונה.  זכויותיהם בהנחה 

בפרסומי הרשויות המקומיות באשר להנחות ולתנאי 

הזכאות.

להנחה  הבקשה  טפסי  בניסוח  אחידות  חוסר 

בארנונה

מהשוואה אקראית שערך המוקד בין טופסי בקשה 

להנחות בארנונה אצל מספר רשויות מקומיות, עלה 

כי כל רשות מקומית מתקינה טופס הנחה בארנונה 

בקשה  טופס  ליצירת  לפעול  מוצע  הבנתה.  פי  על 

אחידים  בהסברים  מלווה  בארנונה  להנחה  אחיד 

וברורים – ברמה ארצית ובפיקוח משרד הפנים.

לקשישים   - בארנונה  יחסית  הנחה  מתן  אי 

המתגוררים אצל בני משפחה

משפחה,  ובני  רבים  ותיקים  אזרחים  פונים  למוקד 

לקצבת  זכאים  שהם  למרות  כי  מתלוננים  אשר 

מוכנה  אינה  המקומית  הרשות  הכנסה,  השלמת 

לתת להם הנחה יחסית בארנונה לפחות על שטח 

המגורים שלהם בתוך דירת המשפחה. ישנן רשויות 

הן  כיצד  ברור  לא  אך  כזאת,  הנחה  לתת  שמוכנות 

החלק  מהו  )כלומר,  היחסי  החלק  את  מחשבות 

מארנונה(.  לפטור  הנחה  כשטח  הנחשב  מהדירה 

הנחה  לתת  גורף  באופן  המסרבות  רשויות  ישנן 

השלמת  זכאי  ותיקים  לאזרחים  בארנונה  יחסית 

גם  כן,  על  משפחה.  בני  אצל  המתגוררים  הכנסה 

בנושא זה מצאנו חוסר אחידות בין הרשויות השונות. 

העלאות בתעריפי הארנונה

התקשרו  שונות  מרשויות  רבים  ותיקים  אזרחים 

הארנונה  חיובי  האמרת  על  להתלונן   2015 מתחילת 

משרד  הרשאת   בעקבות  זאת  עברו.  שנים  לעומת 

הארנונה  מחירי  את  לעדכן  רבות  לרשויות  הפנים 

לשנת 2015. רבים מתלוננים כי בהיעדר הכנסות בגיל 

לפגיעה  גורמת  כל  העלאה במס הארנונה  הפרישה, 

המאמיר משנה  המחיה  יוקר  עם  להתמודד  ביכולתם 

לשנה כיוון שהכנסותיהם מהקצבאות אינן מתעדכנות 

באותם השיעורים של עליית המחירים בארנונה. 

מס הכנסה

פניות רבות מגיעות בנושא מיסוי כללי ומיסוי הכנסות 

גמל(.  קופות  )גם  ופיקדונות  מחסכונות  מפנסיות, 

את  מיוזמתם  מסבירים  אינם  המיסוי  וגורמי  הבנקים 

ההטבות שנקבעו בחוק ובתקנות, ולאזרחים הוותיקים 

קשה להבין את ההסברים הארוכים הכתובים שפורסמו 

לציבור. 

אזרחים ותיקים רבים מתלוננים כי הם נדרשים לטרוח 

ולהגיע בכל שנה לפקיד השומה על מנת לבצע תיאום 

מס על הכנסותיהם. אמנם יש אפשרות לערוך תיאום 

לכלל  פתוחה  לא  זו  אפשרות  אך  באינטרנט  מס 

הפורשים אלא למי שהגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס 

בגין כלל הכנסותיו, למשל: רק למי  שכל קצבת הפנסיה 

גם  שיתאפשר  אלו מבקשים  פונים  במס.  חייבת  שלו 

להם להימנע מטרחה. 

מים וביוב

אזרחים  תלונות  של  המגמה  המשיכה   2015 בשנת 

דיווחו הפונים שהם  ותיקים על תאגידי המים. בפניות 

חויבו בסכומים גבוהים בגין צריכת מים חריגה. חלק מן 

החריגות נבעו מנזילות בצנרת המשותפת או הפרטית. 

הקושי  על  סיפרו  סיעודיים  וקשישים  ותיקים  אזרחים 

בהתמודדות מול תאגידי המים ובכלל בטיפול מול ועדי 

והתיקונים  הנזילות  לאיתור  בנוגע  השונים  הבניינים 
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שנדרשו. 

תיעול   , סלילה   – מקומית  רשות  של  והיטלים  אגרות 

וביוב

חלקם  ותיקים,  אזרחים  מצד  רבות  פניות  התקבלו 

עם  להתמודד  יכלו  שלא  הכנסה  השלמת  מקבלי 

דרישות התשלום של הרשות המקומית וביקשו סיוענו.   

הוצאה לפועל

סיוע בהתמודדות מול ההוצאה  רבים מבקשים  פונים 

לפועל, אחרים מבקשים הפטר מחובות שהם משלמים 

כבר שנים ובסכומים נמוכים. 

ט. פניות בנושאי אלימות וביטחון אישי 
היו  אישי  וביטחון  אלימות  בנושאי  הפניות  מרבית 

בנושאים הבאים: סכסוכי שכנים, בעיות בבית משותף, 

היקף  המשפחה.  בתוך  אלימות  על  דיווח  התנכלויות, 

היו תלונות  התלונות הינו כלל ארצי, ומרבית הפניות 

וקללות,  איומים  נמוכה:  עצימות  ברמת  אלימות  על 

הפרעות רעש, וכדומה. 

בשנת 2015 גיבש המשרד מתווה לעבודה משותפת 

לאלו  גם  אישי  וביטחון  בנושאי אלימות  עם המשטרה 

נוצר  מכך,  כתוצאה   .*8840 למוקד  ישירות  הפונים 

באמצעות  השטח  מש”קי  עם  ישיר  קשר  למוקד 

המשרד לביטחון פנים, וכן נוצר ערוץ עבודה עם מוקד 

המשטרה לנפגעי עבירה.

פנסיה י. 
אזרחים ותיקים רבים אינם יודעים כיצד לאתר את כספי 

הפנסיה שנצברו עבורם במהלך שנות עבודתם. מנוע 

מס’  לפני  באינטרנט  האוצר  משרד  שהקים  החיפוש 

שנים אינו נגיש טכנית לרבים מהם, בשל העובדה שאין 

קשיי  בשל  או  לאינטרנט,  גישה  או  מחשב  ברשותם 

במוסדות  בירור  מהם  המונעת  פיזית  נכות  או  שפה 

השונים. 

אינם   פרישה,  בפני  העומדים  רבים  ותיקים  אזרחים  

מודעים לכל האפשרויות הפנסיוניות העומדות בפניהם, 

קל וחומר שאינם מודעים למשמעויות הבלתי הפיכות 

לאחר קבלת ההחלטות. מהפניות למוקד עולה כי יש 

או  אובייקטיבית לקראת הפרישה  חיוני בהכוונה  צורך 

ליצירת מנגנון ממשלתי שיביא למודעות  לכל הפחות 

את השלכות הפרישה וההחלטות הפיננסיות הנילוות 

המיטביות  האפשרויות  את  הפורש  בפני  יציג  וכן  לה, 

עבורו. 

פנסיוניים  בנושאים  פניות  במוקד  גם השנה התקבלו 

לזכויות  בנוגע  ושקיפות  מידע  חוסר  על  המעידות 

הפנסיוניות. למשל:

חישוב פרוט  אי  על  מתלוננים  פנסיות  מקבלי   •
הפנסיה ועל חוסר פירוט רכיבים בתלושי הפנסיה -  

במיוחד בקרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות על ידי  

“עמיתים”.  

במוקד מתלוננות  ותיקות  אזרחיות  לנשים:  פנסיה   •
כי בפניותיהן הטלפוניות לחברות הביטוח  בבקשה  

הן  הפרישה,  בגיל  שלהן  הפנסיה  תשלומי  לקבלת   

נענות כי הפנסיה תשולם רק בגיל 64 ולא בגיל 62.   

במצב זה יש חשש כי נשים רבות אינן מממשות את   

זכאותן לפנסיה מגיל הפרישה.   

בחישוב  ארוכים  חודשים  כדי  עד  גדולים  איחורים   •
זכויות פנסיוניות ותחילת תשלומי הפנסיה   

ההגבלה בדבר צבירה פנסיונית של זכויות עובד מעל  •
המדינה  בשרות  עבודה  שנות  מ-35  יותר   -  70%   

ובמקום עבודה נוסף, אינן נצברות.  

תעסוקה יא. 
הביטוח  לחוק  בהתייחס  במוקד  פניות התקבלו  אלפי 

הלאומי המתנה קבלת קצבת זקנה לאחר גיל הפרישה 

)ועד גיל הזכאות המוחלט( בהכנסות מעבודה והכנסות 
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בכלל. 

מהפניות עולה כי סוגיה זו מהווה חסם בפני אזרחים 

רוצים  אינם  ותיקים המעוניינים להמשיך לעבוד אך 

לוותר על קצבת הזקנה שלהם. 

גיל  לאחר  לעבוד  שהמשיך  ותיק  אזרח  לדוגמה, 

גבוה  היה   ,2015 בשנת   החודשי  ושכרו  הפרישה 

קצבת  בקבלת  להסתפק  נאלץ  שקל,   5,278 מ- 

זקנה חלקית וזאת בהתאם לקריטריונים של הביטוח 

קצבת   ,₪ מ-7,575  הגבוהות  בהכנסות  הלאומי. 

ותק  תוספת   5% נוספו  ובגינה  ניתנה  לא  הזקנה 

לקצבת הזקנה הבסיסית של הפורש.

שכר  בגין  הכנסה  מס  משלמים  גמלאים  בנוסף, 

למענק  הזכות  אובדן  את  גם  להזכיר  ויש  עבודה 

עבודה )מס הכנסה שלילי(. במוקד התקבלו פניות 

מאזרחים ותיקים שמלינים על הקושי שיוצרת חבות 

וההתלבטות הנלווית האם להישאר  המס הנוכחית 

בשוק העבודה או לאו. 

בקרב מקבלי השלמת הכנסה, המצב חמור הרבה 

גיל  )עד  פנסיה  ללא  יחיד,  ותיק  ואזרח  מאחר  יותר 

)עד  זוג  או  שקלים   1,893 מעל  המשתכר   )70

 – שקל  מ-2,271  יותר  יחדיו  המשתכר   )70 גיל 

הפניות  ניתוח  הכנסה.  השלמת  באובדן  מסתכנים 

מצבם  את  לשפר  היכולים  רבים  פונים  כי  מעלה 

הכלכלי כאשר כוחם עדיין במותנם נמנעים מלמצוא 

עבודה או מחפשים עבודות בשליש או רבע משרה 

הכנסה  השלמת  קצבת  באיבוד  להסתכן  שלא  כדי 

ובכך מחמירים את מצבם הכלכלי לעתיד לבוא.

ושירותים  רווחה  בנושאי  פניות  יב. 
חברתיים

בתקציבים  מחסור  בשל  כי  עולה  למוקד  מהפניות 

הרווחה  של  ראויה  היענות  אין  הרווחה  במחלקות 

לצרכי האזרחים הוותיקים. הפונים מסורבים בטענה כי 

התקציב אינו מאפשר סיוע.

מרבית הפניות שהגיעו למוקד היו מצדם של קשישים 

ובין מי  יכולת בין אם מקבלי השלמת הכנסה   מעוטי 

וחוסר  נמוכה, אשר הלינו על קושי כלכלי  שהכנסתם 

יכולת לשאת בעול הקיום היומיומי.

הפניות היו בנוגע למצוקה כלכלית, לרבות צורך בסיוע 

בבית,  בסיסי  בציוד  מחסור  מזון,  חבילות  לרכישת 

בקשות לאמצעי חימום, קושי ברכישת תרופות לרבות 

בקבלת  דחייה  על  תלונות  הבריאות,  בסל  שלא  כאלו 

גמלת סיעוד וצורך בסיוע בגין מגבלות פיזיות, תלונות 

על השתלבות במרכזי יום לקשיש, בעיות של התניידות 

לטיפולים  במלווה  מחסור  )גם  רפואיים  לטיפולים 

לבעלי  בבית  נדרשות  בהתאמות  צורך  ובדיקות(, 

מוגבלויות ועוד.

יצוין כי הפונים מלינים פעמים רבות כי תחום בריאות 

לנוכח  מספק  מענה  מקבל  אינו  שיניים  וטיפולי  הפה 

מחירי הטיפולים הכרוכים.

פניות בנושאי תחבורה יג. 
תחבורה ציבורית

אזרחים של  זהות  תעודת  מכבדים  אינם  נהגים   •
ותיקים המבקשים לממש זכותם להנחה בתחבורה  

ציבורית ודורשים הצגת תעודת אזרח ותיק, לעיתים   

שלא בסבר פנים יפות.   

תחבורה ציבורית: תלונות רבות על נהגי אוטובוסים  •
שלא אוספים נוסעים בסמוך למדרכה.  

באוכלוסייה  מתחשבים  שלא  אוטובוסים  נהגי   •
או  התיישבו  הנוסעים  בטרם  ונוסעים  המבוגרת   

התמקמו באופן בטיחותי.   

מסלולי קווים רבים השתנו עוד ברפורמה של שנת  	•
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2011 ואזרחים ותיקים רבים מתלוננים על המסלולים  

  החדשים שפוגעים ומריעים את התנהלותם בדרכים. 

במועצות  נגישה  לא  ציבורית  תחבורה  על  תלונות   •
נוהגים שלא  הוותיקים  האזרחים  והזנחת  אזוריות   

ברכב ונאלצים להישאר בביתם בישובים המרוחקים   

משירותי רפואה, תרבות ופנאי.  

רכבת ישראל - צמצום סוגי הכרטיסים שאזרח ותיק   •
יכול להטעין ברב קו, אזרח ותיק רשאי להטעין כרטיס  

ונוער  ילדים  שסטודנטים,  בעוד  אחד  לכיוון  נסיעה   

בגיל 5-18, זכאים של ביטוח לאומי נכים, נכי צה”ל  

ונכי פעולות איבה רשאים להטעין את כרטיס הרב  

קו גם בנסיעת הלוך וחזור ובנסיעה מסוג כרטיסיה.   

תג נכה

או  נכה  קשיש  של  קריטי  צורך  הינו  נכה  תג  קבלת 

בעל מגבלה בריאותית קשה. התג מהותי בהתניידות 

הקשיש בדרכים אל ומאת בתי חולים ומוסדות רפואיים.

גם בשנת 2015 התקבלו טענות דומות לשנים עברו:

ותיקים  אזרחים  הנכה.  תג  של  ההשגה  בעיית   •
ממשיכים לקבל הודעות דחייה כאשר הם שולחים  

אינו  ששלחו  האישור  כי  ונענים  רפואיים  אישורים   

ללא בדרכים  הוכח שתנועתך  מספק משום ש”לא   

רכב תפגע בבריאותך”.   

בעיית חידוש תג נכה קיים. תג הנכה מוגבל בזמן, גם  •
כרוני  מצבם  כי  ברור  לכאורה  אשר  פונים  לגבי   

ולא צפוי שינוי במצב זה. פונים אלו מתלוננים כי הם   

מוטרחים לשווא.  

מפונים אלו אנו למדים כי:

מכתבי הדחייה של משרד התחבורה אינם מפרטים  •
מהי סיבת הדחייה במלואה.  

גם כשרופא מטעם המטופל מציין  כי אי מתן תג נכה  •
הפניות  לפי  אז  גם  הנכה,  הקשיש  את  לסכן  עלול    

רבים  במקרים  שלילית  היא  התשובה  שברשותנו   

מאוד.  

עדיין אין חתימה ופרטי הרופא שדחה את הבקשה  •
לתג נכה.  

נדרשים  ותיקים  אזרחים  בה  בירוקרטיה  מתקיימת   •
לפנות לרופאים מומחים או מקצועיים רק על מנת   

לבקש אישורים חוזרים למשרד התחבורה. נכים    

נדרשים להמציא אישורים  שפג תוקף התג שלהם   

מחדש, כאילו שמצבם הכרוני לא היה  ידוע לפני כן.       

ארוכה  היא  התג  לקבלת  ההמתנה   כללי,  באופן   •
מאוד.         

תג נכה ברשויות המקומיות

קיים קושי בהסדרת מקומות חנייה לנכים בעלי תג  	•
חניה לנכה בקרבת ביתם.  

יש בקשות רבות לביטול  דוחות חנייה עקב מחסור  	•
בהקצאת מקומות חנייה לנכים.  

הרכבת הקלה 

על   2015 להגיע בשנת בשנת  רבות המשיכו  תלונות 

חברת סיטיפס מפעילת הרכבת הקלה. ההנחה לאזרח 

אזרח  כרטיס  קניית  קו.  רב  למחזיקי  רק  ניתנת  ותיק 

ותיק בנסיעה בודדת אינה אפשרית.

בנקים  יד. 
מגמה ב- 2015: סגירת סניפים וצמצום טלרים

למוקד 8840* הגיעו תלונות של אזרחים ותיקים שדיווחו 

את  וביטל  הפעילות  צורת  את  שינה  שהבנק  גילו  כי 

עמדות הטלר במטרה להעביר את הלקוחות לפעילות 

ממוחשבת ולצמצם את התקשורת הישירה בין פקידי 

באוכלוסיות  קשה  בפגיעה  מדובר  ללקוחות.  הבנק 

המבוגרות אשר מתקשות לתפעל כספומטים ופגיעה 

כספים  בעת משיכת  האישי שלהם  בביטחון  ממשית 

ברחוב. 

בנוסף, בנק ישראל מסר כי בסוף שנת 2014, מספר 

סניפי הבנקים בישראל  עמד על 1,270, לעומת 1,300 

בשנה קודם לכן. המגמה של צמצום הסניפים המשיכה 
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גם בשנת 2015.

 - זה  בנושא  למוקד  שפנו  הוותיקים  האזרחים  לדברי 

מהווה  טלרים  וצמצום  בנק  סניפי  סגירת  של  שילוב 

פגיעה באוכלוסיית האזרחים הוותיקה. 

בעקבות פניה בנושא לבנק ישראל קיבלנו התייחסות 

ממנה למדנו שאין יכולת לאכוף מאפיינים מסוימים של 

שירות עבור לקוחות  כיוון שהנושא אינו  מוגדר בחוק או 

בתקנות ולכן הפתרונות שהוצעו  נתונים לשיקול דעת 

כל בנק ובנק  בנפרד עפ”י  האינטרסים שלו.

צרכנות טו. 
חברות  על  רבות  בתלונות  התאפיינה   2015 שנת 

התקבלו  במוקד  מרחוק.  מכר  בעסקאות  המתמחות 

על  משפחתם  ובני  ותיקים  מאזרחים  רבות  תלונות 

חיובים בכרטיסי אשראי בשווי אלפי שקלים ומעלה בגין 

רכישת מוצרים שקשישים כלל אינם נדרשים להם תוך 

חוק  להוראות  בניגוד  צרכנית  והטעייה  תמימות  ניצול 

הגנת הצרכן. המוקד ניהל מאבקים רבים מול חברות 

אלו ובחלק מהמקרים הצליח להשיב חלק מהכספים 

או כולם.

בחקיקה  הצורך  את  הדגיש  חברתי  לשוויון  המשרד 

להקשות  מנת  על  אלו  חברות  על  הרגולציה  והגברת 

עליהם ביצוע עסקאות מכר מרחוק עם קשישים.

תלונות על חברות סלולר: הטעייה במעמד העסקה  •
)הבטחה של טאבלטים חינם, למשל(  

לתשלום דרישות  ותקשורת:  חברות  על  תלונות   •
חובות עבר בעקבות סיום התקשרות מצד הלקוח.  

תלונות על חברות לחצני מצוקה: התקבלו עשרות  •
פניות הקשורות לחיוב בדמי התנתקות של קשישים  

שבקשו לסיים חוזה.     

תביעות פוליסת סיעוד פרטיות שנדחות: בשנת 2015   •
אנו עדים לעלייה בשיעור הפניות למוקד בנוגע לקושי   

של בעלי פוליסה סיעודית פרטית לקבל הכרה ופיצויים  

הפעלת מקרה ביטוחי. לאחר שרופא החברה בודק   

את הקשיש ובמידה והחליט שלא לאשר דמי ביטוח   

החברות אצל  מתקיימים  הערעורים  חודשי,  סיעודי   

שוב בהליך פנימי ונדחים שוב ושוב, מה שמותיר את  

זכויותיהם על  משפט  בבתי  להילחם  הקשישים   

בהעדר נקיטת עמדה ע”י הרגולטור.  
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שלישי בשלייקס +  טז. 
שלישי  מיזם  לפעולה  שב   2015 נובמבר  בחודש 

בשלייקס+”  “שלישי  מחודשת.  במתכונת  בשלייקס 

נהנים  זה  יום  במסגרת  שלישי.  יום  בכל  מתקיים 

אזרחים ותיקים מפעילויות שונות, כגון: כרטיס כניסה 

לקולנוע בעשרה שקלים ומגוון הנחות בכניסה לאתרי 

תרבות, מוזיאונים ואתרי מורשת. מטרת הפרויקט היא 

לעודד את האזרחים הוותיקים בישראל לצאת מהבית, 

לצרוך פעילויות תרבות ופנאי ולקבל שלל הטבות מבתי 

התקבלו   2015 בשנת  הארץ.  רחבי  בכל  שונים  עסק 

במוקד 1,236 פניות בנושא שלישי בשלייקס. הפניות 

עסקו בשאלות על המקומות שבהם ניתנות ההטבות, 

שיעור ההטבה ככל שאינה נוגעת לסרטים )תיאטראות 

המעניקים  עסק  בתי  האירועים,  ושאר  ומוזיאונים 

הטבות מקומיות ועוד(.

יז. מיזם כאן גרים
הסטודנטים  התאחדות  עם  בשיתוף  הבינוי  משרד 

המיזם  בהפעלת  המשיכו  חברתי  לשוויון  והמשרד 

סטודנטים  מגורי  לעידוד  ברציפות  השנייה  השנה  זו 

בדירות אזרחים ותיקים. במסגרת התכנית הסטודנטים 

משמעותית  ומלגה  נוחים  בתנאים  מגורים  מקבלים 

שעות  ומעניקים  הלימודים  בתקופת  להם  שתסייע 

חברה לאזרח הוותיק. בין מטרות התכנית: מתן מענה 

הביטחון  שיפור  זה  ובכלל  ותיקים,  לאזרחים  חברתי 

האישי, הפגת בדידות וליווי חברתי, חיזוק הקשר הבין 

בחברה  הוותיקים  האזרחים  של  מעמדם  חיזוק  דורי, 

הישראלית ופתרון מגורים בר-השגה ונגיש לסטודנטים. 

 *8840 במוקד  התקבלו  פניות   910 כ-   2015 בשנת 

בנושא מיזם כאן גרים. הפניות כללו בקשה של אזרחים 

לקבלת  בקשה  או  לתכנית  מועמדות  להגיש  ותיקים 

מידע נוסף על המיזם. המוקד קיבל את הפניות, עיבד 

בין הסטודנטים  בפועל  הציוות  כאשר  את הבקשות,  

המקצועי  הגורם  ידי  על  בוצע  הוותיקים  לאזרחים 

במשרד והתאחדות הסטודנטים. 

יחידות סגולה  יח. 
 בשנת 2015 מיזם “יחידות סגולה” של המשרד המשיך 

לגדול ולהתפתח ומונה נכון להיום 12 בתי חולים בפריסה 

בריאותיות  זכויות  מוקד  הינה  סגולה  יחידת  ארצית. 

ולבני  החולים  בבתי  המאושפזים  הוותיקים  לאזרחים 

המשפחה המטפלים בהם. ביחידת הסגולה ניתן לקבל 

מידע אודות הזכויות הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי 

האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים, בשל השינוי 

בתוך  ממוקמת  הסגולה”  “יחידת  הבריאותי.  במצבו 

הכשרה  שעברו  מתנדבים  ע”י  ומופעלת  החולים  בית 

סוציאלית.  עובדת  ע”י  מקצועית  ומנוהלת  מתאימה 

השוהים  ותיקים  לאזרחים  מסייעת  הסגולה”  “יחידת 

בבתי החולים במידע אודות: 

בירור זכויות המאושפז מתוקף היותו “אזרח ותיק”.  •
הזכות לשיקום וסיוע בבירור זכויות המגיעות מקופות  •

החולים.  

סיוע בבירור זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי.  •
אפשרויות לקבלת גמלת סיעוד.  •

בירור הטבות וזכויות עבור ניצולי שואה.  •
יידוע בדבר זכויותיהם של בני המשפחה המטפלים  •

באזרח הוותיק המאושפז.   

על מנת לבצע בירור מקיף של מלוא הזכויות המגיעות 

ממשיכה  פנייתם  המאושפזים,  ותיקים  לאזרחים 

להיבדק גם במוקד 8840* לאחר שחרורם. 

חלק ב: פניות שטופלו במוקד 8840* וקשורות לפרויקטים מרכזיים של המשרד
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בשנת 2015 טופלו 5,589 פניות במוקד 8840* אשר התקבלו באמצעות המתנדבים ביחידות הסגולה בבתי החולים 

השונים ברחבי הארץ המפעילים יחידת סגולה. 
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אזרחים  בקרב  זכויות  מיצוי  פרויקט 
ותיקים יוצאי אתיופיה

בבדיקות שערכנו מצאנו כי במהלך שנות קיומו של 

ולא  כמעט  אתיופיה  יוצאי  ותיקים  אזרחים  המוקד 

פנו למוקד לצורך קבלת מידע וסיוע במיצוי הזכויות 

 10,000 כ-  של  באוכלוסיה  מדובר  להם.  המגיעות 

כי  היתה  העבודה  הנחת  אתיופיה.  יוצאי  זקנים 

אוכלוסיה זו סובלת מחוסר מידע ואי מיצוי זכויות. 

 10,000 כ-   2015 שנת  בסוף  שוגרו  כן,  על  אשר 

יוצאי  ותיקים  אזרחים   10,000 לכ-  מכתבים 

בסיסי  שאלון  כללו  שנשלחו  המכתבים  אתיופיה. 

לפנות  באפשרותם  כי  ומידע  למוקד(  פניה  )טופס 

)מרץ  לכעת  נכון  זכויותיהם.  במיצוי  לסיוע  למוקד 

בחזרה  שאלונים  כ-1500  במוקד  התקבלו   ,)2016

הזכויות  של  אישית  בדיקה  מתקיימת  שלגביהם 

המגיעות לפונים.

פיילוט  ערכנו   2015 שנת  סוף  לקראת  כי  עוד  יצוין 

רכזת   + סטודנטים   7 הפעלנו  במסגרתו  ראשוני 

יהודה,  אור  חיפה,  עילית,  נצרת  הבאים:  בישובים 

לוד  יבנה,  אשקלון,  עפולה,  נתיבות,  שמש,  בית 

יוצאי אתיופיה, הגיעו לבתיהם  ורמלה. הסטודנטים, 

איתם  למלא  אתיופיה  יוצאי  ותיקים  אזרחים  של 

טופס שיסייע למוקד לבדוק את זכויותיהם. כתוצאה 

מפעילות זו התקבלו במוקד כ- 270 שאלונים )טפסי 

מיצוי זכויות( של אזרחים ותיקים.

עיקר  כי  עולה,  הפניות  ברוב  ראשוני  טיפול  מתוך 

בביטוח  זכאותם  ממצים  לא  הנראה  ככל  הפונים 

הלאומי בכל הנוגע לקבלת השלמת הכנסה וגמלת 

רבים  סיעודי(,  מצב  להחמרת  בקשות  )כולל  סיעוד 

סיעוד  גמלת  קבלת  של  לאפשרות  מודעים  אינם 

עצום  חוסר  גילינו  כי  לומר  בהחלט  ניתן   . בכסף 

זו.  לאוכלוסייה  המגיעות  לזכויות  באשר  במידע 

בנושא הארנונה: רבים לא מבינים את סוגי ההנחות 

כן הם  זכאותם, כמו  ונמצאים בהנחת חסר לעומת 

בקופות  להם  המגיעות  רבות  לזכויות  מודעים  אינם 

רופא   וביקור  בקהילה  מרפאה  שירותי  כמו  החולים, 

קצבת  מקבלי  גם  כי  עולה  עוד  החולה.  של  בביתו 

ההטבות  למכלול  מודעים  לא  הכנסה  השלמת 

ובמקרים רבים לא ידעו כיצד לפנות לרשויות השונות 

לא  שחלקן  ההטבות  קבלת  את  לממש  מנת  על 

מתרחשות אוטומטית.

אלו  בימים  אליהם  שנשלחים  התשובה  במכתבי 

וכן  ומפורט  מלא  מידע  נמסר   )2016 ראשון  )רבעון 

להגיש  יוכלו  שהפונים  מנת  על  טפסים  מצורפים 

וגמלת  הכנסה  להשלמת  בקשות  הלאומי  לביטוח 

סיעוד ובכך לשפר את רמת ואיכות חייהם.

חלק ג: פעילות מוקד 8840* להנגשת מידע לאוכלוסיות נוספות בשנים 2015-2016
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 *8840 למוקד  שואה  ניצולי  של  פניות 
בשנת 2015

בשנת 2015 פנו 22,248 ניצולי שואה למוקד בבקשה 

למצות את זכויותיהם. הפונים קיבלו מענה לשאלות 

זכויותיהם  מכלול  ובמיצוי  בבירור  סיוע  פרטניות, 

טפסים  בצירוף  לביתם  מכתב  שליחת  לרבות 

הרלוונטיים למימוש זכויותיהם. כמו כן לניצולי שואה 

אשר התקשו במילוי טפסים אלו הוצע סיוע בביתם 

ע”י מערך של מתנדבים.

זרות  בשפות  מכתבים  בהבנת  סיוע  ניתן  בנוסף, 

שנשלחים לניצולי שואה )גרמנית, פולנית ואנגלית(, 

סיוע בניסוח מכתבי רשות לרשויות זרות המעניקות 

תגמולים, וכן  ניסוח כתבי ערעור ותביעה  במקרים 

בהם נדחתה תביעתם ע”י רשויות הפיצויים השונות 

בגרמניה. 

התפלגות הפניות בנושא ניצולי שואה לפי נושאים: 

כמות ניצולי שואה

19469 בירור זכויות

447 בקשה למתנדב

14 תגמולים דור שני

12 הטבות יוצאי מחנות

84 הטבות נר"ן )נכי רדיפות הנאצים(

44 הטבות קרן סעיף 2

63 BEG הטבות רנטה מגרמניה

4 המלצה למילוי תביעה לנר"ן

60 הנחה במיסים

242 השבת רכוש

4 מענק אישי קרן לרווחה

17 נר"ן- אחר

30 נר"ן- נזקק נצרך

14 נר"ן-מחלות נוספות

20 נר"ן - ועדה רפואית

1052 פנסיה סוציאלית/2000 יורו

162 פרויקט לדורות

62 קרן הסיוע

136 קרן לרווחה

3906 שיחת מתנדב

70 שכ"ט עו"ד

4 תלונה על היחס באוצר

28 תרופות

25944 סה"כ

חלק ד: סיכום פעילות בנושא ניצולי שואה במוקד 8840* בשנת 2015
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פעילות בשטח
להתאחדות  המשותף  הלאומי  הפרויקט  במסגרת 

במסגרת  חברתי  לשוויון  ולמשרד  הסטודנטים 

פעלו  ותיקים,  אזרחים  למען  סטודנטים  תוכנית 

סטודנטים אשר הגיעו לכ-2600 ניצולי שואה ב-33 

זכויותיהם.  את  לממש  להם  לסייע  מנת  על  רשויות 

 *8840 מוקד  מטעם  הכשרה  קיבלו  הסטודנטים 

במהלך  נוספת  ריענון  והכשרת  פעילותם  בתחילת 

שנת הפעילות. כמו כן, לאורך כל השנה הסטודנטים 

נעזרו במוקד בתהליך מימוש הזכויות וקיבלו הכוונה 

פרטנית ביחס  לניצול שואה אשר היה בטיפולם.

המשרד  חלק  לקחו  בו  פיילוט  החל   2012 בשנת 

לזכויות  האוצר-הרשות  משרד  ותיקים,  לאזרחים 

הפיילוט,  במסגרת  ירושלים.  ועיריית  השואה  ניצולי 

לניצולי  סיוע  למתן  ירושלים  בעיר  מתנדבים  פעלו 

להם  הזכויות המגיעות  במיצוי  העיר  השואה תושבי 

לאזרחים  המשרד  מטעם  להכשרה  שזכו  לאחר 

ותיקים בנושא זכויות ניצולי השואה. בעיר בתקופה זו 

התגוררו כ-24,000 ניצולי שואה ובמהלך כשנתיים, 

מניצולי  ל95%  הפרויקט  במסגרת  להגיע  הצליחו 

לאור  זכויותיהם.  את  לממש  להם  ולסייע  שואה 

הצלחת הפיילוט, הצטרפו ערים נוספות למיזם ולקחו 

על עצמן את האחריות למיצוי זכויות ניצולי השואה 

מצבם  את  הטיבה  החדשה  החקיקה  העיר.  תושבי 

יחד עם זאת רבים מהם לא  ניצולי השואה, אך  של 

מודעים לזכויותיהם ועל כך אנו רואים חשיבות רבה 

רשות  מקומית.  רשות  בכל  הזכויות  מיצוי  בפרויקט 

ליווי  מקבלת  בפרויקט,  חלק  לקחת  מעוניינת  אשר 

מהמשרד  הדרך  כל  לאורך  ומקיף  צמוד  מקצועי 

לזכויות  בנוגע  הכשרות  גם  כמו  ותיקים,  לאזרחים 
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ישובים פעילים ישובים פעילים ישובים בתהליך ישובים בתהליך

כפר סבא אזור מיתר אופקים

כרמיאל אילת מצפה רמון אור עקיבא

להבים אלפי מנשה נהריה אשדוד

לוד אפרת נשר בית שמש

מגדל העמק אשקלון נתיבות דימונה

מודיעין באר שבע נתניה דרום השרון

מזכרת בתיה בני ברק קריית אתא הוד השרון

מעלה אדומים גבעת ברנר קריית ביאליק הר חברון

עכו גבעת עדה קריית ים חולון

פרדס חנה כרכור גוש עציון קרית גת יואב

פתח תקווה גליל עליון שוהם יוקנעם

קדומים גליל תחתון תל אביב ירוחם

קריית אונו גני תקוה תל מונד כפר יונה

קריית טבעון הרצליה

קריית מוצקין זבולון

קרני שומרון חוף השרון

ראש העין חיפה

ראשון לציון טירת הכרמל

רמת גן יבנה

רעננה יקנעם עלית

שדות נגב ירושלים

שער הנגב כפר ורדים

חלקן נמצאות כרגע בתהליך התקשרות ורובן עברו הדרכות והחלו בפעילות: 

לכלל המתנדבים ברשות המקומית. 

במסגרת פרויקט מיצוי הזכויות ברשויות המקומיות 

לזכויות  ולרשות  חברתי  לשוויון  למשרד  המשותף 

ברחבי  רשויות   44 האוצר,  במשרד  השואה  ניצולי 

הארץ כבר שותפות לפרויקט ו-26 רשויות נמצאות 

בתהליך כניסה לפרויקט. 

כל רשות אשר מעוניינת לקחת חלק בפרויקט, לאחר 
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חתימה על הסכם מול משרד האוצר מקבלת לידיה 

פוטנציאל  שהינם  הוותיקים  האזרחים  רשימת  את 

ליווי  מקבלת  כן  וכמו  האוצר  משרד  שואה  כניצולי 

הדרכה  כולל  המוקד  של  ומקיף  צמוד  מקצועי, 

למתנדבים וסיוע במיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה 

בעיר. 

הארץ  ברחבי  פעילויות  התקיימו   2015 שנת  לאורך 

חלק  לקח  המוקד  בהן  השואה  לניצולי  הנוגעות 

כגון; השתתפות בפורומים של הקרן לרווחת נפגעי 

השולחן  של  המצומצם  בצוות  השתתפות  השואה, 

כנסים של  ניצולי שואה,  לזכויות  העגול של הרשות 

מרכז הארגונים, הרצאות ועוד.

לרווחת  הקרן  של  מדיניות  שינוי  לאור   2015 בשנת 

נפגעי השואה וקרן סעיף 2 נדרשו כ-600 ניצולי שואה 

לספק הוכחת נרדפות על מנת שלא תופסק הטבת 

עם  פעולה  בשיתוף  השבועיות.  הסיעוד  שעות   9

הקרן, יצרנו קשר עם כל ניצולי השואה, ובאמצעות 

שאין  השואה  לניצולי  סיוע  וכן  והכוונה  מידע  מתן 

בידיהם למצוא הוכחת נרדפות סייענו להם להמשיך 

ולקבל את ההטבה.

בארץ  חקיקה  לשינויי  הנוגעת  פעילות 
ובחו”ל

זכויות המוקד היה  נוסף על הפעילות בתחום מיצוי 

בארץ  חקיקה  לשינויי  הנוגעים  בתהליכים  מעורב 

ובחו”ל בתחום ניצולי השואה ביניהם:

שנכנס  בגרמניה  הגטאות  לחוק  תיקון  בעקבות   •
תשלום קבלת  לעניין   1.8.2014 ביום  לתוקף   

1997 בקיצבת הזיקנה רטרואקטיבי החל משנת   

לעובדי  הגרמני  הלאומי  הביטוח  ע”י  המשולמת   

היו במוקד  המקצועיים  היועצים  לשעבר,  גטאות   

מעורבים באופן ישיר בניסוח ובאישור תיקון לחוק  

שכר את  המגביל  השואה  קורבנות  תביעות   

הטרחה המקסימלי שרשאי מטפל או עו”ד לגבות   

התיקון לפי  קיצבה  של  מחדש  חישוב  בעקבות   

ביתר.  ואף מורה על השבת שכ”ט שנגבה  הנ”ל,   

קבלת לראשונה  שאיפשר  בפולין  חקיקה  שינוי   •
גם )כמו  בישראל  בנק  בחשבון  ישירות  תגמולים   

לתוקף נכנס  אחרות(,  מדינות  של  בשורה   

נכללים זה  חוק  תחת   .2015 אפריל  בחודש   

ניצולים או  וגטאות  מחנות  יוצאי  שואה  ניצולי    

שגורשו מפולין לשטחי בריה”מ, וכן וטרנים שלקחו   

בצבאות  הנאצים  נגד  המלחמתי  במאמץ  חלק   

זרים, בכוחות הפרטיזנים או במתחתרת. היועצים   

 2015 מאי  בחודש  נפגשו  במוקד  המקצועיים   

הרשות נציגי  עם  בירושלים  המשרד  במטה   

שונה  הדדי  פעולה  ובשיתוף  בפולין,  המוסמכת   

קל שמילויו  כך  מחדש  הבקשה  טופס  ונערך   

וידידותי יותר כעת.    

בהליכים חלק  לקחו  במוקד  היועצים המקצועיים   •
רדיפות הנאצים נכי  לחוק   21 לאישור תיקון מס’   

לעניין הגבלת שכ”ט מקסימלי בתביעה לתגמולים   

שהתקבלה בעקבות החלטה מנהלית של הרשות  

גרמניה,  יוצאי  לגבי  )רלוונטי  שואה  ניצולי  לזכויות   

עיראק, אלג’יריה, מרוקו וטוניס(.  

במהלך השנה נדרש המוקד לתת מענה והתייחסות 

שואה  לניצולי  הקשורות  חריגות  לסוגיות  בכתב 

החברה  ע”י  הרבעוני  המענק  תשלום  הפסקת  כגון 

להשבת רכוש, ניצולי שואה ואזרחים ותיקים שנפגעו 

הסוציאלית  האמנה  למימוש  האירגון  של  מפעילותו 

גרמניה-ישראל מיסודו של עו”ד ישראל פרי המנוח, 

וכן היו מעורבים בגיבוש הסדר פשרה בתביעה ייצוגית 

שנגבו  כספים  להשבת  כללית  בריאות  שירותי  נגד 

ואספקת  טיפולים  למתן  מימון  קבלת  לאור  ביתר 

תרופות לניצולי שואה ישירות מממשלת גרמניה. 
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במסגרת הפעילות המצוינת לעיל, הועברו הרצאות 

לאזרחים ותיקים תוך שימת דגש על צרכים מיוחדים 

דיור ציבורי, מקבלי השלמת  ניצולי שואה,  בקבוצה: 

הכנסה ועוד. לאחר ההרצאה, נשלחו ממוקד 8840* 

נערכו שיחות  ודפי מידע באמצעות הדואר,  חוברות 

טלפוניות לטובת בירור זכויות ועל פי הצורך הועברו 

תעודות  הנפקת  למוקד  הותיקים  האזרחים  פרטי 

האזרח הותיק.

יצוין כי ניתן לפנות למשרד לאזרחים ותיקים בבקשה 

לתאם הרצאה בנושא זכויות אזרחים ותיקים בכפוף 

למספר המשתתפים, בטלפון 8840*. 

ארצי

ויצ”ו: עכו, קדימה, קרית ים, קרית מוצקין  •
כנס פרישה לעובדי “אסותא”  •

כנסי פרישה לנציבות שירות המדינה  •
כנסי פרישה - מכון ורדה קורן  •

ארגון המורים הדתיים-כנס לפורשים  •
חיפה כימיקלים-כנס פרישה  •

בזן-כנס גמלאים  •
גמלאי בית חולים נהריה  •
ארגון יוצאי צ’כוסלובקיה  •

לשכת המהנדסים  •

צפון

שואה לניצולי  זכויות  מיצוי   - פלימן  חולים  בית   •
אחת לשבועיים  

יסוד המעלה - מועדון גימלאים  •
עכו - כלל המסגרת לאזרחים ותיקים: מועדונים,   •

מרכז יום, דיורים מוגנים ומקבצי דיור.  

מועצה אזורית זבולון - קיבוץ יגור, קיבוץ רמת  •
כפר אושה,  חסידים,  כפר  העמקים,  שער  יוחנן,   

המכבי, כפר ביאליק, נופית,   

מועצה אזורית מעלה יוסף - חוסן, פקיעין החדשה,  •
שומרה,  גיתה,  הילה,  מצפה  עבדון,  יעקב,  עין   

גורן, צוריאל,  לפידות,  זרעית,  זיו,  נווה  מתת,   

אבירים,  מנחם,  אבן  אלקוש,  גרנות,  דבורה,   

שתולה, מנות, מעונה, נטועה, יערה   

מועצה אזורית חוף כרמל - קיבוץ מעין צבי, קיבוץ  •
צרופה,  הוד,  עין  איילה,  עין  עציון,  ניר  כרמל,  עין   

בת החותרים,  ים,  שדות  דור,  ים,  נווה  אורן,  בית   

שלמה, בית חנניה, עין חוד, מגדים, מעגן מיכאל,   

עופר, קיסריה, הבונים, עין ורד, עין כרמל  

מועצה אזורית מנשה - קציר  •
מועצה אזורית מטה אשר - שבי ציון, קיבוץ לוחמי   •
אשרת, השיירה,  נתיב  חניתה,  קיבוץ  הגטאות,   

עמקה, מצובה, שייח דנון, בית העמק  

הזורעים,  קיבוץ   - תחתון  גליל  אזורית  מועצה   •
גבעת אבני, מולדת,   

אלונים, קיבוץ   - יזרעאל  עמק  אזורית  מועצה   •
מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, תמרת, רמת דוד,   

מרכז יום  

פרזון, מיטב,  צבי,  רמת   - גלבוע  אזורית  מועצה   •
חרוד  עין  חפציבה,  אלפא,  בית  אדירים,  אביטל,   

מאוחד, עין חרוד איחוד, כפר יחזקאל, מגן שאול,  

רם-און, ניר יפה,   

מועצה אזורית גליל עליון - מעיין ברוך  •
גינוסר - בית בכפר )דיור מוגן(  •

קרית שמונה - מתנ”ס  •
ראש פינה - מועדון חברתי  •

חיפה - רשת מועדונים חברתיים )מיל”ב(, הרצאה  •
)פרויקט שפרינצק  שכונת  תושבי  לגמלאים   

בריטניה, קפה  חיפה(,  אוניברסיטת  עם  משותף   

מועדון יוצאי אתיופיה  

חלק ה: פעילות שיחור חוץ - הרצאות בנושא זכויות האזרח הוותיק וזכויות ניצולי השואה
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מגדל העמק - מרכזי יום, כלל המועדונים  •
החברתיים  

כרמיאל - מרכז יום עירוני, מועדוני אשכולות,   •
קרית מוצקין - מועדון קפה אירופה, מרכז יום  •

לקשיש  

קרית ביאליק - מועדון לניצולי שואה  •
נצרת עלית - דיור מוגן ציבורי )שקמונה(  •

עפולה - דיור מוגן ציבורי )שקמונה(  •
זכרון יעקב - מועדון הרצאות עירוני )מתנ”ס(  •

רמת ישי - מועדון חברתי )מתנ”ס(  •
נשר - מרכז יום עירוני  •

פרדס חנה - מועדון חברתי קהילתי, מועדון אור,   •
טירת כרמל - מרכז יום קהילתי, מועדון חברתי,   •

נהריה - מועדון “עמך”, מרכז יום,   •
יקנעם - מרכז יום לקשיש, יקנעם מושבה-מועדון   •

חברתי  

קצרין - מועדון גיל הזהב  •
שלומי - מועדון גימלאים  •

מרכז

עיריית תל אביב - כנס פרישה  •
תל אביב - מועדונים חברתיים  •

יפו - אגודה אורתודוכסית  •
פתח תקווה - מרכז יום לקשיש  •

כפר סבא - מרכז יום לקשיש  •
רעננה - מועדון הזהב, מרכז יום לקשיש  •

חדרה - מרכז יום בגבעת אולגה, מועדונים חברתיים  •
נתניה - מועדון חברתי, מועדון מחלקת רווחה,   •

תל מונד - מועדון גמלאים  •
רמת גן - מרכז יום לקשיש  •

מועצה אזורית לב השרון - יום בריאות מחוזי,   •
תנובות, ניצני עוז, נווה ימין, בני דרור, כפר יעבץ,  

שריד,  עין  ינוב,  משמרת,  פורת,  אפריים,  שער   

מולדת, נורדיה, בני ציון, בצרה.  

ירקונה,  ירק,  נווה   - השרון  דרום  אזורית  מועצה   •
קהילה תומכת, מתן,   

מועצה אזורית חוף השרון  - חרוצים, רשפון, חרות,   •
ים,  גליל  יהושע,  בית  נטר,  כפר  אודים,  הס,  כפר   

יקום, שפיים, געש, תל יצחק,   

מועצה אזורית לוד - יגל, כפר חב”ד  •
בת חפר - עולש בארותיים - מועדון חברתי  •

נווה ימין - מועדון חברתי  •
שדה ורבורג - מועדון חברתי, קפה אירופה  •

כפר יונה - מרכז יום  •
כוכב יאיר - מועדון קהילתי  •

פרדסיה - מועדון חברתי  •
אור יהודה - קהילה תומכת  •

אזור - כלל המועדונים החברתיים  •
קדימה צורן - מועדון חברתי  •

הוד השרון - מועדון חברתי ומועדון קפה אירופה,   •
נווה נאמן, מרכז יום יקינטון,  

רמת השרון - מרכז יום,    •
הדרכת צוות - בית פרוטיאה בהרצליה  •

מחוז ירושלים

מועצה אזורית מטה יהודה - מרכז יום אזורי  •
בית שמש - מרכז יום  •

מועצה מקומית אלפי מנשה  •
מועצה אזורית גזר - מרכז יום אזורי לקשיש  •

דרום

מועצה אזורית להבים  •
באר שבע - מרכז יום לקשיש  •
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