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תקציר
	

המשרד לשוויון חברתי מפעיל מזה תשע שנים את מוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים. המוקד נחשב לייחודי 

היות והוא מהווה כתובת ממשלתית מרכזית עבור ציבור האזרחים הוותיקים למידע ולמענה מקצועי. כמו כן, 

המוקד	נוקט	בפעולות	אקטיביות	כדי	לסייע	לאזרח	הוותיק	לברר	את	זכויותיו	-	בין	באמצעות	פנייה	לרשויות	

השונות,	בביצוע	שיחור	חוץ	ובירור	זכויות	וכן	במעקב	ובליווי	עד	להשלמת	הטיפול	בפנייה.	

מוקד 8840* מהווה כאמור כתובת לאזרחים הוותיקים לפניות ולמתן מידע אודות הזכויות השירותים וההטבות 

המגיעים להם. המוקד נותן מענה במספר תחומים: זכויות מכוח חוק האזרחים הוותיקים, ביטוח לאומי, זכויות 

ניצולי שואה, בריאות, סיעוד ועובדים זרים, דיור, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תעסוקה, תרבות ופנאי 

ובכל נושא אחר הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק בישראל. 

בקבלת  הוותיקים  האזרחים  על  המקשים  חסמים  והסרת  בעיות  בפתרון  מסייע  המוקד  מידע,  למתן  מעבר 

בשמם  לו  ומחוצה  הציבורי  במגזר  שונים  גופים  מול  אל  ופועל  זכאים  הם  להם  ההטבות  ובמימוש  זכויותיהם 

ולצידם של האזרחים הוותיקים. המוקד	מטפל	בלמעלה	מ-	100,000	פניות	בשנה.	

המוקד	פועל	בימים	א'-ה'	בין	השעות	8:00-20:00	בטלפון	8840*.	

ניתן	מענה	בשפות:	עברית,	רוסית,	ערבית,	אמהרית,	אנגלית,	גרמנית,	צרפתית	וספרדית.	

כמידי שנה אנו מפרסמים לציבור דו"ח המסכם את פעילות מוקד 8840* במהלך השנה שחלפה. הדו"ח כולל 

עיקרי  סקירת  מופיעה  בדו"ח  כן,  כמו   .2016 בשנת   *8840 למוקד  הוותיקים  האזרחים  פניות  אודות  נתונים 

הנושאים שעלו בפניות האזרחים הוותיקים למוקד. שזרנו בדו"ח דוגמאות נבחרות לטיפול של המוקד בפניות 

האזרחים הוותיקים ותיארנו את היקף עבודת המוקד ואת תוכנה. 

כידוע, תוחלת החיים עולה ואוכלוסיית האזרחים הוותיקים גדלה משנה לשנה. לצד מגמה זו עולה הצורך במידע 

לאזרחים  המגיעים  וההטבות  השירותים  הזכויות,  אודות  המידע  הנוכחי,  בעידן  גם  מימושן.  ואופן  זכויות  על 

הוותיקים אינו נגיש דיו וכפי שניתן ללמוד מדיווח זה ניכרים קשיים בדרך לקבלת הזכויות. 

גם בשנת 2016 כ- 50% מהפניות למוקד עסקו בקבלת מידע על זכויות האזרח הוותיק. הפונים ביקשו לברר 

החולים,  בקופות  לאומי,  לביטוח  במוסד  הממשלה,  במשרדי  ותיקים  כאזרחים  לקבל  זכאים  הם  זכויות  אילו 

ברשויות המקומיות ועוד. 

אזרח ותיק הפונה למוקד 8840* מקבל מענה הכולל מידע מקיף אודות מכלול הזכויות, השירותים וההטבות. 

כמו כן, נערכת עבורו בדיקה על פי נתונים אישיים לגבי הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן. המוקד מלווה את 

הפונה באופן אקטיבי עד לקבלת הזכויות הרלבנטיות לו מכל רשות ומוסד. 
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ביצוע	מעקב	אחר	 היא	 טיפול.	משמעות	הפעילות	 למוקד	פעילות	חדשה:	סגירת	מעגל	 נוספה	 בשנת	2016	

איכות	ותוצאות	הטיפול	בפונים	אל	המוקד,	החל	מהשלב	בו	האחריות	למיצוי	הזכויות	עוברת	למעשה	לפונים	

ובו	סיכום	הזכויות	המגיעות	להם	לרבות	הטפסים	שיש	 ולבני	משפחתם,	עם	קבלת	מכתב	תשובה	מהמוקד	

למלא	ולשלוח	לרשויות	השונות.	

סגירת	מעגל	הטיפול	כוללת	מדגם	של	5,000	פניות	בחודש	אשר	לגביהן	נבדק	היקף	מימוש	הזכויות	בפועל	

מבחינת	כספית.	מצאנו	כי	בין	החודשים	אפריל	-	דצמבר	2016	היקף	מיצוי	הזכויות	עבור	7,750	פונים	מוערך	

בכ-	15	מיליון	ש"ח,	לכל	הפחות,	עבור	אותו	מדגם	שכלל	פניות	בנושאי	זכויות	אזרח	ותיק,	זכויות	ניצולי	שואה	

וכלל	הפניות	שהתקבלו	מיחידות	הסגולה	בבתי	החולים	)מוקדים	אשר	הוקמו	על	ידי	המשרד	למתן	מידע	אודות	

זכויות	האזרחים	הוותיקים	המאושפזים	בבתי	החולים(.		

נוסף:  למוקד תפקיד  ותיקים,  אזרחים  זכויות  במימוש  הקשורות  בפניות  הפרטני  ולטיפול  מידע  למתן  מעבר 

השירותים,  וזמינות  איכות  כגון:  והצרכים,  הבעיות  הקשיים,  של  ארצית  ברמה  מיפוי  מאפשר  הפניות  ניתוח 

עוולות צרכניות, תיקוני חקיקה נדרשים ועוד. בפניותיהם למוקד, האזרחים הוותיקים מספקים למשרד מידע 

המאפשר הבנה של מצבם הסוציואקונומי וכנגזרת סוגים שונים של סיוע ושירותים נדרשים. 

גם בשנת 2016 המוסד	לביטוח	לאומי ונושא גובה	קצבאות	הזקנה עלו באופן תדיר בפניות. השאלות נסובו על 

מימוש הזכויות בהליך קבלת קצבת הזקנה והשלמת	הכנסה.	פונים רבים התלוננו על גובה הקצבאות שאינו 

מאפשר  להתקיים בהתאם לצרכים בגיל המבוגר. 

יוני 2016 הועלתה הצעת חוק בכנסת להעלאת קצבאות הזקנה של כל האזרחים הוותיקים  בתחילת חודש 

הזקנה,  גובה קצבאות  אודות  והתקשורתי שנוצר  הציבורי  זו, בעקבות השיח  שווה. בתקופה  בצורה  בישראל 

ראינו עלייה במספר הפניות למוקד בנושא זה. רבים התלוננו כי קשה להם להתקיים מקצבאות הזקנה שלא 

כי בשנת 2016 הוחלט במסגרת חוק ההסדרים על  יצוין  זה  ונותרו בשיעור שהיה ב- 2014. בהקשר  עודכנו 

העלאת הסכומים המשולמים לזכאי הבטחת הכנסה, החלטה שתומכת בצמצום אוכלוסיית האזרחים הותיקים 

אשר חיים מתחת לקו העוני וכוללת מתן מענה דיפרנציאלי בהתאם להכנסת היחיד.

בתחום הרווחה נציין כי בשנת 2016 התקבלו אלפי פניות של אזרחים ותיקים אשר דיווחו באופן ישיר על מצוקה 

"בין  הבדידות  נושא  עלה  נוספות  פניות  באלפי  זה.  בנושא  המוקד  סיוע  את  וביקשו  מבדידות  הנובעת  קשה 

השורות" בעקיפין, תוך כדי נושאי פניה אחרים. 

גם בתחום הסיעוד התקבלו פניות בעלות אופי דומה לפניות משנים עברו. נושא איכות הטיפול באזרח הוותיק 

וכן הפניות השכיחות מתייחסות לקושי בקבלת  והערב  הסיעודי במסגרת שעות הסיעוד חוזר בפניות השכם 

שעות סיעוד. 



המשרד לשוויון חברתי6

פונים רבים דיווחו על בעיות הקשורות בהעסקת עובדים	זרים. האזרחים הוותיקים הסיעודיים ובני משפחותיהם 

הפניות  בנוסף,  הבירוקרטי.  מול הסבך  והן  הרפואי  הן עם המצב  כפולה  להתמודדות  הציגו מצוקה הקשורה 

עסקו ברמת הפיקוח ובאיכות הטיפול הסיעודי הניתן על ידי העובדים הזרים. 

ההוצאות על שירותי	בריאות ותרופות וכן הקושי בקביעת תורים לניתוחים ובדיקות הדמייה שבו ועלו בפניות גם 

ב- 2016. ידוע כי אזרחים ותיקים מפאת גילם המבוגר וככל שמזדקנים, זקוקים יותר לשירותי בריאות נגישים 

וזמינים. אחד הקשיים שעלו בפניות למוקד בשנת 2016 הוא הקושי בתיאום תורים לבדיקות הדמייה. אזרחים 

ותיקים דיווחו בפניותיהם למוקד על זמני המתנה ממושכים לכל בדיקות הדימות ובעיקר ל-MRI. בתחום טיפולי	

השיניים התקבלו פניות רבות של אזרחים ותיקים אשר דיווחו כי אין ביכולתם לממן טיפולי שיניים בשל עלויות 

הטיפול הפרטי. 

 

מהפניות למוקד עולה כי יוקר המחייה בכלל וגובה קצבת הזקנה בפרט מקשים על ציבור האזרחים הוותיקים 

בתחומים שונים. למשל, פניות רבות התקבלו בנוגע להתייקרות הארנונה ועל בעייתיות רבה במימוש ההנחות 

נושא  כי  נראה  למוקד.  בפניות  ביטוי  לידי  באה  המים  בתעריפי  העלייה  גם  השונות.  הרשויות המקומיות  מול 

בבירור  מול תאגידי המים  להתערב  נדרש  למוקד אשר  פנו  הוותיקים אשר  על האזרחים  כבד  נטל  זה מהווה 

חשבונות גבוהים של אזרחים ותיקים. 

אזרחים  של  בפניותיהם   2016 בשנת  מאוד  גדולה  בתכיפות  עלה  הדירה  בשכר  והסיוע  הציבורי  הדיור  נושא 

ותיקים למוקד אשר הלינו על מחסור בפתרונות דיור ציבורי וכי הסיוע שניתן בשכר הדירה אינו ריאלי. בראשית 

2016 משרד הבינוי הכריז על העלאת הסיוע לחלק מזכאי הדיור הציבורי הממתינים לדירה, במאות שקלים. 

עדכון זה הביא לפניות של אזרחים ותיקים למוקד שביקשו לברר אם הם זכאים לסיוע זה. פניות נוספות בתחום 

הדיור התייחסו לתחזוקת הדירות בדיור הציבורי. 

בשנת 2016 חלה עלייה בשיעור הפניות למוקד בנושא	הביטוח	הסיעודי	הפרטי בנוגע לקבלת הכרה ופיצויים. 

הפונים,  של  הבריאותי  שמצבם  למרות  נדחות  פרטיות  סיעוד  פוליסות  למימוש  תביעות  כי  התלוננו  הפונים 

המשפט  בתי  רק  הביטוח,  מחברת  דחייה  קבלת  שלאחר  משום  מורכבת  הסוגיה  והידרדר.  הלך  לטענתם, 

וזהו הליך מסורבל הגורם לאזרחים ותיקים  מוסמכים לקיים דיון עובדתי על הזכאות לקבל את כספי הביטוח 

רבים לוותר מראש. 

בתחום	הצרכנות	-	עסקאות	מכר	מרחוק: שנת 2016 התאפיינה במאות פניות למוקד על חברות המתמחות 

בעסקאות מכר מרחוק. במוקד התקבלו פניות רבות מאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם על חיובים בכרטיסי 

אשראי, לעיתים בשווי אלפי שקלים ומעלה, בגין רכישת מוצרים שהאזרחים הוותיקים כלל אינם נדרשים להם, 

ולעיתים בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. בהקשר זה נציין כי המשרד  ניצול תמימות והטעייה צרכנית  תוך 

לשוויון חברתי, באמצעות גורמי המקצוע, היה מעורב בהליך החקיקה של תיקון חוק הגנת הצרכן אשר הגדיל 

יכולים להחזיר מוצרים שנרכשו בעסקאות  ל-4 חודשים את הזמן שבו אזרחים ותיקים ואוכלוסיות מוחלשות 
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מכר מרחוק, ולקבל כספם בחזרה. הצעת החוק נכנסה לתוקף באוגוסט 2016. 

נציין עוד כי חלק נכבד מהפניות למוקד בשנת 2016 עסקו בפרויקטים השונים שמפעיל המשרד לשוויון חברתי 

לטובת האזרחים הוותיקים, מיזמים שהופעלו גם השנה במישורים של תעסוקה, בריאות, תרבות ופנאי ומיצוי 

זכויות, כגון: מיזם יחידות סגולה, שלישי בשלייקס פלוס, כאן גרים, דרוש ניסיון, והדרת )הפגת בדידות( ועוד. 

בדו"ח זה תוצג פעילות המוקד להנגשת מידע לאוכלוסיות יעד ביניהן אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה, פעילות 

שהחלה כפיילוט ב- 2015, המשיכה בשנת 2016 וממשיכה כיום בשנת העבודה הנוכחית )2017(. בדו"ח נפרט 

גם את עבודת המוקד בתחום מיצוי זכויות ניצולי השואה בשנה החולפת. 

לסוף שנת 2016  ועד  ומאז הקמתו  ותיקים  לכ- 104,150 אזרחים  סייע בשנת 2016  לסיכום, מוקד 8840* 

ליותר מ- 623,000 אזרחים ותיקים, הן במידע והן במימוש הזכויות, כאשר משמעות טיפול המוקד בפניותיהם 

והגשמת המטרה  רואים בכך הצלחה  ואנו  ובאיכות חייהם של האזרחים הוותיקים  הינה שיפור ברמת חייהם 

לשמה הוקם המוקד. 

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

ותיקים. לבסוף,  ונותני השירות לאזרחים  אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל בקרב כל משרדי הממשלה 

נציין כי במוקד התקבלו מכתבי תודה והערכה רבים וכי ישנן דוגמאות רבות להמחשת הנושאים שהעלנו בדו"ח. 
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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 

מוקדנים,  כולל  המוקד  צוות  הוותיקים.  האזרחים  לציבור  המגיעים  וההטבות  השירותים  הזכויות,  כלל 

רכזים ויועצים המטפלים בפניות אזרחים ותיקים בתחומים שונים: זכויות האזרח הוותיק, ביטוח לאומי, 

בריאות, סיעוד ועובדים זרים, דיור, זכויות ניצולי שואה, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות, 

פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק. 

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

עבור המשרד לקשר הישיר עם האזרחים הוותיקים. יצויין כי לעיתים קרובות פרויקטים של המשרד אשר 

להם קשר ישיר עם האזרחים הוותיקים מבוצעים בשיתוף המוקד ובהנחייתו המקצועית. 

 

נתונים והתפלגות פניות לפי נושאים
 524 מתוכם:  איש,  אלף  כ-939  מנתה  בישראל  הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית   2016 שנת  בתחילת 

אלף נשים ו-415 אלף גברים )מתוך נתוני הלמ"ס, ספטמבר 2016(.  מאז	הקמתו	ב-	2008	ועד	לסוף	

שנת	2016	טיפל	מוקד	8840*	בכ-	623,000	אזרחים	ותיקים	שפנו	אליו.	בשנת	2016	התקבלו	במוקד	

לא	 פונים	חדשים	אשר	מעולם	 פונים,	מתוכם,	70,395	 למוקד	104,150	 ופנו	 פניות	 	119,929	*8840

פנו	קודם	לכן	למוקד	8840*	של	המשרד.	
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2016 - פילוח ראשי התפלגות הפניות לפי נושאים בשנת 

כמות הפניות נושא הפנייה

61,965 זכויות אזרח ותיק

21,819 ניצולי שואה

13,904 הכנה לפרישה

7,624 יחידות סגולה

6,479 ביטוח לאומי

2,369 פרוייקטים של המשרד

1,173 בריאות כולל טיפולי שיניים 

925 מיסים )ארנונה, מים, מס הכנסה( 

785 רווחה

547 צרכנות

508 דיור

467 מועדון צרכנות, תרבות, פנאי והתנדבות 

342 פנסיה

293 סיוע משפטי

150 לחצן מצוקה

124 עובדים זרים

110 תג נכה

106 תחבורה

82 מיזם והגדת - תיעוד מורשת יהדות ערב ואיראן

76 תעסוקה

28 אפוטרופוס

26  אלימות וביטחון אישי

16 הצעה לחקיקה/תיקוני חקיקה

11  שונות

119,929 סכום כולל



המשרד לשוויון חברתי10

המוקד נותן מענה במספר שפות

פילוח הפניות למוקד - תתי נושאים:  

ביטוח לאומי
גיל פרישה

השלמת הכנסה

מעבר מנכות לזיקנה

מענק פטירה

קצבת זקנה

קצבת ניידות

קצבת נכות

קצבת שארים

אחר

גמלת סיעוד

19%

12%

1%
0%

0%
1%

43%

19%

3%

2%

ערבית

מענה
בשפות

אמהרית

צרפתית

רוסית

אנגלית

ספרדיתעברית

גרמנית
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רווחה
בדידות

סיוע כלכלי

סכסוך משפחתי

פרוייקטים

מרכז יום

פיקוח גמלת סיעוד

אחר

סיוע במזון

37%

35%

4%

2%

4%

3%

14%

1%

דיור
בית אבות

דיור מוסדי פרטי

דיור מוסדי ציבורי

דיור ציבורי בקהילה

סיוע בשכ"ד/משכנתא

שיפוצים/תיקונים

9%

23%

34%

18%

8%8%
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בריאות
אביזרי עזר

אחר

הסעות

מכשירי שמיעה

קופ"ח

שיקום

תרופות

אשפוז

טיפולי שיניים

28%

21%

7%

1%

5%

3%

10%

21%

4%
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פיננסיים
מיסים

מס הכנסה

פנסיה

67%6%

27%

מיסים
אגרת טלוויזיה

ארנונה

הנחה בחשמל

טלפון

מים

מיסוי הון )חסכונות, 

פיקדונות וכיו"ב(

4%

2%

1%

69%

13%

11%
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צרכנות
עסקאות מול חברות ביטוח

מידע כללי

אשראי

חברות כבלים

חברות סלולאר

צרכנות ותרבות
צרכנות

תרבות ופנאי

מועדון

6%

70%

3%

15%

6%

55%

24%

21%
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פונים למוקד עפ"י 
קבוצת גיל

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

101-105

106-110

111-115

116-120

61-65	
13.6%

66-70	
16.6%

71-75	
12.7%

76-80	
21.6%

81-85	
15.9%

86-90	
10.6%

91-95
6%

96-100
2.2%

101-105
0.6%

106-110
0.2%

111-115
0.1%

116-120
0%

51-55
0%

56-60
0%
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התפלגות הפניות למוקד לפי יישובים ביחס לכמות האזרחים הוותיקים ביישוב )על פי נתוני 
 )65 למ"ס – מעל לגיל 

התפלגות	הפניות	)מעל	1000	פניות	בשנת	2016(	ביחס	לכמות	האזרחים	מעל	לגיל	65	)באחוזים(

יצוין	כי	מישובים	בהם	בוצעה	ב-	2016	פנייה	יזומה	של	המוקד	אל	אזרחים	הוותיקים	באותו	יישוב,	פנייה	שכללה	

הזמנה	לפנות	למוקד	ולקבל	מידע	וסיוע	בנושא	זכויות	אזרחים	ותיקים,	נרשמו	אחוז	ניכר	של	פונים.		
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כמות הפניות מאז הקמת מוקד 8840* במאי 2008 בחלוקה לאזרחים ותיקים וניצולי שואה
סך	הפניות	למוקד	במהלך	השנים

2016: סגירת מעגל טיפול  חדש בשנת 
בעבודה  לשלב  המוקד  החל  המשרד  הנהלת  שקבעה  מעודכנת  ממדיניות  כחלק   2016 אפריל  בחודש 

יוצאות  השגרתית שלו ביצוע סגירת מעגל טיפול. במסגרת הפרויקט, בכל חודש מבצע המוקד שיחות 

אל 5,000 פונים אשר פנייתם טופלה במוקד. לרוב מדובר על פניות מורכבות בהן ניתנה לאזרח הוותיק 

תשובה בכתב הכוללת מידע מפורט והמלצה כיצד לפעול על מנת לממש את זכויותיו, צירוף הטפסים 

הרלבנטיים, מסירת מידע לאיזה גוף עליו לפנות לקבלת הזכות וכדומה. 

במסגרת השיחות היוצאות נבדק אם האזרח הוותיק אכן קיבל את הזכות, השירות או ההטבה. במידה 

הוותיק  והאזרח  במידה  ועוד.  בידו  שיסייע  למתנדב  זקוק  אם  הקושי,  היכן  הסיבה,  נבדקת  קיבל,  ולא 

החל לקבל זכויות בעקבות התשובה שקיבל מהמוקד, נבדק בכמה השתלמה לו הזכות ומה היקף מיצוי 

הזכויות עבורו. 

הוותיקים  האזרחים  עבור  כספית  מבחינה  הזכויות  מיצוי  היקף  את  למדוד  הן  כאמור  המעקב  מטרות 

מליווי  כחלק  בפועל  הזכויות  בקבלת  הוותיק  האזרח  עבור  הסתיים  הזכויות  מימוש  מהלך  כי  ולוודא 

אקטיבי של המוקד את האזרח הוותיק. המהלך מסייע למוקד לקבל מידע חיוני על התקדמות בפועל של 

הליך מיצוי הזכויות בפניות המורכבות הכרוכות בטירחה בירוקרטית. 

כ- 45,000 בירורים ערך המוקד בשנה החולפת מול אזרחים ותיקים שטופלו ושקיבלו מענה עם המלצה 

לכ-7,750	 	₪ מיליון	 כ-15	 לקבלת	 המוקד	 סייע	 כאמור,	 	2016 שנת	 במהלך	 זכויות.  למיצוי  מפורטת 

מתוכם, 4,791 נמצאו זכאים לתגמול חודשי קבוע בהיקף כולל של כ- 9,793,814 ₪  אזרחים	ותיקים. 

בכל שנה מעתה ואילך. כאמור מדובר בנתון מדגמי היות וסגירת מעגל טיפול מבוצעת על 5,000 פניות 

בחודש בלבד ולא על כלל הפניות למוקד. 
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סגירת מעגל טיפול - סיכום 2016
ניצולי שואה

אזרחים ותיקים

יחידות סגולה

11,085,312	ש"ח

2,652,328	ש"ח

1,125,941	ש"ח

14,836,565 ש"ח היקף 
יות  כולל של זכאו

שמוצו 

מתוכם,
9,793,814 ש"ח לשנה

בתגמולים קבועים 

7,750 אזרחים  כ- 
וניצולי שואה  ותיקים 

יותיהם מיצו את זכו
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שיחור חוץ והנגשת מידע: הרצאות בנושא זכויות האזרח הוותיק וזכויות ניצולי השואה
במהלך שנת 2106 התקיימו פעילויות שונות ברחבי הארץ במטרה להנגיש את המידע למספר רב של 

אזרחים ותיקים ככל הניתן, לאנשי מקצוע ולמתנדבים וזאת בשפות עברית, רוסית, ערבית ואנגלית. 

בשנת 2106 המוקד קיים כ- 400 הרצאות ברשויות מקומיות בכל רחבי הארץ. 

במסגרת הפעילות נערכו הרצאות לאזרחים ותיקים בנושא זכויות אזרחים ותיקים. כאשר לאחר ההרצאה 

המוקד שלח למשתתפים שהיו מעוניינים בכך מידע נוסף במידת הצורך ונערכו שיחות טלפוניות לטובת 

בירור זכויות. 

יצוין כי ניתן לפנות למשרד לשוויון חברתי בבקשה לתאם הרצאה בנושא זכויות אזרחים ותיקים בכפוף 

למספר המשתתפים, בטלפון 8840*. 
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זכויות אזרחים ותיקים א. 
מיום הקמתו של המוקד ב- 2008 מרבית הפניות 

מימושן.  ואופן  ותיקים  אזרחים  זכויות  בנושאי  הן 

עסקו   2016 בשנת  למוקד  מהפניות   50% כ- 

הוותיק  האזרח  לזכויות  הקשור  מידע  בקבלת 

זכויות הם  באופן כללי. הפונים ביקשו לברר אילו 

זכאים לקבל כאזרחים ותיקים במשרדי הממשלה, 

במוסד לביטוח לאומי, בקופות החולים, ברשויות 

המקומיות ועוד. 

עודם  ותיקים  אזרחים   2016 בשנת  גם  כי  ניכר 

באופן  זכויותיהם  את  ולמצות  להבין  מתקשים 

המוקד  השונים.  והגופים  המוסדות  מול  עצמאי 

ממשיך לשמש מרכז שבו ניתן בפנייה אחת לקבל 

זכויות  בירור  בתהליך  ולהתחיל  המידע  מלוא  את 

על פי נתוניו האישיים של כל פונה. 

בזכויות	 כללי	 באופן	 העוסקות	 הפניות	 פילוח	

האזרח	הוותיק	הוא	כדלקמן:	

בקשה למידע כללי אודות זכויות האזרחים  •
הוותיקים על פי החוק.   

בקשות לקבלת תעודת אזרח ותיק.  •
בירור זכויות בנושאי הנחות בתשלומים לרשויות   •

לכלל ולזכאים )ארנונה, חשמל, מים(.    

בירור זכויות בריאותיות לכלל האזרחים   •
הוותיקים ולזכאים להנחות )תרופות, שירותים  

רפואיים ואגרות(.  

הנחות באירועי תרבות ופנאי.   •
בקשות לשינויים בחקיקה.   •

בירור זכויות בנושאי מיסוי, פרישה, פנסיה.   •

*8840 הכנה לפרישה במוקד  ב. 
ניתן מידע לאזרחים שנה לקראת  במוקד 8840* 

ניתן  המידע  הפרישה(.  גיל  חוק  פי  )על  הפרישה 

בנוסף,  הרצאות.  במסגרת  והן  למוקד  לפונים  הן 

יזום 80,000 מכתבי  במהלך 2016 נשלחו באופן 

הפורשים  ציבור  את  המעודדים  לפרישה  הכנה 

ולהיערך  ייעודי  שאלון  באמצעות  למוקד  לפנות 

 13,904 חזרו  מכך,  כתוצאה  הפרישה.  לקראת 

לפרישה  הכנה  בנושא  ופניות  מלאים  שאלונים 

שטופלו במוקד. 

יחידות סגולה  ג. 
המשרד  של  סגולה"  "יחידות  מיזם   2016 בשנת 

החולים  בתי   12 ב-  הענפה  בפעילותו  המשיך 

מוקד  הינה  סגולה  יחידת  ארצית.  שבפריסה 

זכויות בריאותיות לאזרחים הוותיקים המאושפזים 

בהם.  המטפלים  המשפחה  ולבני  החולים  בבתי 

הזכויות  אודות  ניתן לקבל מידע  ביחידת הסגולה 

הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי האזרח הוותיק 

במצבו  השינוי  בשל  החולים,  מבית  שחרורו  עם 

בתוך  ממוקמת  הסגולה"  "יחידת  הבריאותי. 

שעברו  מתנדבים  ע"י  ומופעלת  החולים  בית 

הכשרה מתאימה ומנוהלת מקצועית ע"י עובדת 

לאזרחים  מסייעת  הסגולה"  "יחידת  סוציאלית. 

ותיקים השוהים 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.   

2016 8840* בשנת  סוגיות נבחרות ונושאים עקרוניים אשר עלו בפניות למוקד 
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על	מנת	לבצע	בירור	מקיף	של	מלוא	הזכויות	המגיעות	לאזרחים	ותיקים	המאושפזים,	פנייתם	מועברת	

להמשך	טיפול	במוקד	8840*.	בשנת	2106	טופלו	7,624	פניות	במוקד	8840*	אשר	התקבלו	באמצעות	

המתנדבים	ביחידות	הסגולה	בבתי	החולים	השונים	ברחבי	הארץ	המפעילים	יחידת	סגולה.	

*8840 יחידות סגולה במוקד 

פילוח לפי נושאים של פניות 
יחידות סגולה המטופלות במוקד

סיעוד

ניצולי שואה

עובד זר

שיקום

חזרה לקהילה - מתנדב

ביטוח סיעודי

הנחה על תרופות

ארנונה

השלמת הכנסה
6%

53%

7%

2%
2%

1%
1%

16%

12%

הדרכה להתנדבים בבתי החולים בנושא זכויות אזרחים ותיקים

קבלת הפניה במוקד ותיעוד

בדיקת מיצוי זכויות טלפונית עם הפונה / בן משפחה

עדכון מנהלות יחידות הסגולה בטיפול בפניה

סגירת מעקב טיפול - מעקב על מימוש הזכויות

במקרה הצורך - פניה לגורם חוץ לצורך בירור מקיף
שליחת מכתב תשובה הכולל מידע מלא אודות זכויות הפונה + המלצות + טפסים
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להלן דוגמאות נבחרות לטיפול מוקד 8840* בפניות אשר התקבלו מיחידות הסגולה בבתי החולים: 
  

 

השגת קצבת נכי רדיפות הנאצים – קצבה חודשית והטבות

פנייתו של אזרח ותיק בן 81 הגיעה למוקד באמצעות יחידת הסגולה בבית החולים שערי צדק. לפי 

רדיפות  נכי  לקצבת  בקשה  להגיש  לו  המלצנו  עמו,  הטלפונית  לשיחתנו  ובהמשך  שמסר  הנתונים 

לו  יולי 2016  אושרה  ובחודש  הנאצים ממשרד האוצר. בחודש פברואר 2016 הפונה הגיש בקשה, 

קצבה. מדובר בקצבה חודשית והטבות רבות הנלוות לה.

דוגמה

הכרה כניצולת שואה במסגרת מיזם יחידות סגולה

הומלץ   2016 באפריל  שיבא.  החולים  בבית  סגולה  יחידות  מיזם  במסגרת  התקבלה  הפנייה 

ופטור מתשלום עבור התרופות  76 להגיש בקשה למענק שנתי  ותיקה בת  לפונה, אזרחית 

 7,200 2015-2016 סכום של  )יוצאי עיראק(. בקשתה אושרה והפונה קיבלה עבור השנים  

3,600 ₪ פעם בשנה. כמו כן, קיבלה פטור מתשלום עבור תרופות  2017 תקבל  ₪, ומינואר 

שבסל הבריאות. תהיה זכאית לאפיקי סיוע שונים של הקרן לרווחה בהמשך.

דוגמה
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בנושאים   2016 בשנת  שהתקבלו  פניות  ד. 
הקשורים למוסד לביטוח לאומי

כפי שניתן לראות בפרק העוסק בנתונים, בשנת 

2016 מתוך כלל הפניות שעסקו בביטוח הלאומי, 

הזקנה.	 לקצבת	 התייחסו  למוקד  רבות  פניות 

הפונים ביקשו מידע אודות חישוב הוותק הקובע 

את שיעור קצבת הזקנה, מידע אודות המגבלות 

לגיל הזכאות  גיל הפרישה  החלות בתקופה שבין 

לקצבת הזקנה ביחס למבחן הכנסות וכן התקבלו 

קצבת  קבלת  שבין  הזיקה  על  המלינות  פניות 

זקנה להמשך תעסוקה לאחר גיל פרישה. 

להלן פירוט נושאים נוספים שעלו בפניות: 

1(	כללי	-	מימוש	זכויות	במוסד	לביטוח	לאומי	

וקבלת	מידע

הביטוח  בנושאי  למוקד  שמגיעות  רבות  פניות 

ויתור  קבלת  עם  מידע.  קבלת  מהותן  הלאומי 

לביטוח  למוסד  פונה  המוקד  מהפונים,  סודיות 

לאומי לשם קבלת תשובות עבורם. יצוין כי פונים 

או  חובות  רכיבי  על  הסברים  לקבל  ביקשו  רבים 

רכיבי קצבאות. 

מיצוי  במסגרת  הלאומי  לביטוח  גם  פונה  המוקד 

פונה  של  זכויות  בירור  כלומר  אקטיבי,  זכויות 

שלו.  ההכנסה  מקורות  מה  לדווח  יודע  שאינו 

במקרים כגון אלו המוקד מבצע בירור ראשוני מול 

הביטוח הלאומי ולאחר קבלת הממצאים ממשיך 

בבדיקת הזכויות בשאר האפיקים.

93 קבלת הנחה בחשמל לאזרחית ותיקה בת 

93, סיעודית ומקבלת תוספת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי, אותרה  ניצולת שואה בת 

אינה  כי  שציינו  בטבריה,  פוריה  החולים  בבית  סגולה  יחידת  מתנדבי  ידי  על   2016 באוגוסט 

כי  עלה  ומתשובתם  החשמל  לחברת  פנה  המוקד  כנדרש.  החשמל,  בחשבון  הטבה  מקבלת 

עקב מספר תעודת זהות שגוי אשר נמצא ברישומי חברת החשמל, לא נקלטה ההנחה בחוזה 

רטרואקטיבית  בהנחה  זוכתה  הגברת  ובנוסף  הטעות  את  תיקנה  החשמל  חברת  החשמל. 

עבור 7 שנים וקיבלה צ'ק בגין הזיכוי על סך של 8,000 ש"ח.  

מיצוי זכויות בארנונה וסיוע בהגשת בקשה להשלמת הכנסה

75 באמצעות יחידת סגולה בבית החולים איכילוב:  8840* של אזרח ותיק בן  פנייתו למוקד 

מקצבת  מתקיים  שבועיות[,  שעות   18[ סיעוד  לגמלת  זכאי  הרווחה  בלשכת  המוכר  אלמן 

זקנה בלבד. בשיחה של המוקד עם ילדיו הסברנו כי יש להגיש בשמו בקשה לתוספת השלמת 

הכנסה. המוקד פנה לעירייה במקום מגוריו בבקשה להגדיל את ההנחה בארנונה לגובה 70% 

באופן  זוכה  שלו  הארנונה  וחשבון  סיעוד(  לגמלת  זכאותו  )מועד   01.12.2014 מתאריך  החל 

רטרואקטיבי בסכום של 1,817 ₪. 

דוגמה

דוגמה
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2(	קצבת	זקנה	

גובה  על  מלינים  רבים  פונים   - זקנה	 גובה	קצבת	

למימון  הנדרשות  ההוצאות  נוכח  הזקנה  קצבת 

צרכיהם. קצבאות	הזקנה	לא	עלו	גם	בשנת	2016	

לשכר הממוצע  ולא  למדד  מנגנון ההצמדה  בשל 

במשק, מה שגרר פניות רבות לאורך השנה. 

קצבת	זקנה	והשלמה	לנכות

חוק  לפי  כי  מוחים  פרישה  גיל  שלאחר  נכים 

הביטוח הלאומי הם לא יכולים לקבל גמלת ניידות 

אירעה  שנכותם  משום  רק  בנכותם,  הכרה  או 

לאחר גיל הפרישה, לטענתם מדובר באי שוויון. 

למוקד פונים מקבלי קצבת זקנה רגילה המוחים 

שטרם קבלתה היו זכאים לקצבת נכות, אך בשל 

קצבת נכות נמוכה ביחס, הם אינם זכאים לקצבת 

של  היותו  לאחר  המשולמת  קצבה  לנכה,  זקנה 

הנכה אזרח ותיק. 

מתלוננים  לנכה  זקנה  קצבת  כי מקבלי  גם  נציין 

משום  נובע  הדבר  בארנונה.  ההנחה  גובה  על 

מ"ר  ל-100  פטור  קבלת  מתנה  הארנונה  שחוק 

הכנסות.  במבחן  לנכה,  זקנה  קצבת  למקבל 

הפונים מדגישים שהיו רוצים לקבל פטור ל-100 

למקבלי  בפועל  ניתן  הפטור  שבו  באופן  מ"ר 

השלמת הכנסה.  

למי	 עוקב	 בחודש	 זקנה	 קצבת	 תשלום	 דחיית	

שנולד	במחצית	השנייה	של	חודש	הזכאות

החישוב  אופן  על  הלינו  רבים  ותיקים  אזרחים 

לגבי תשלום הקצבה הראשונה. ע"פ החוק כל מי 

ונולד בין ה-1 ל- 15 לחודש  שהגיע לגיל פרישה 

במידה  החודש.  באותו  הגמלה  מלוא  את  מקבל 

יקבל את קצבת  ועד סופו  ונולד מה- 16 לחודש 

לא   כי  מתלוננים  הפונים  העוקב.  בחודש  הזקנה 

כבר  תשלום  מועבר  לא  וכי  יחסי  חישוב  נערך 

בחודש הפרישה. 

3(		השלמת	הכנסה	

השלמת	הכנסה	-	קריטריונים 

לקבל  וביקשו  למוקד  רבים  פנו   2016 בשנת  גם 

השלמת  לקבלת  הקריטריונים  לגבי  הבהרות 

מסקירת  כי  נציין  נדחו.  בגינן  והעילות  הכנסה 

שווי  בנושא  רבות  מחלוקות  יש  כי  עולה  הפניות 

הכנסה  השלמת  קבלת  מונע  כקריטריון  רכב 

רכב  לשווי  הנוסחה  את  מבינים  אינם  )הפונים 

כתנאי לקבלת השלמת הכנסה(. 

ביטול תשלום דמי בריאות כפולים שנגבו מאזרח ותיק עובד

לא  והכנסותיו  מאחר  ביום.  שעות  מספר  וניקיון  בשמירה  למחייתו  עבד   70 בן  ותיק  אזרח 

2014 כחוק. בעקבות פנייתו למוקד  גבוהות הוא קיבל קצבה מהביטוח הלאומי משנת  היו 

הבריאות  לדמי  במקביל  שלו  העבודה  מתלוש  גם  בריאות  דמי  מפריש  הפונה  כי  התברר 

המופרשים זה מכבר מתוך קצבת הביטוח הלאומי. בעקבות פנייתנו לביטוח הלאומי חוייב 

דמי  ממנו  לגבות  להפסיק  וכן  לצורך  שלא  שנגבו  הביטוח  דמי  את  לעובד  להשיב  המעסיק 

בריאות מתוך תלוש העבודה בעתיד. 

דוגמה
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בשל	 הכנסה	 השלמת	 לקבלת	 בקשה	 דחיית	

חריגה	במספר	שקלים	מקריטריון	כספי

התקבלו  הקודמות,  בשנים  כמו   ,2016 בשנת 

מקבלת  ותיקים  אזרחים  של  דחיות  בגין  פניות 

הקשה  הדחייה  סיבת  הכנסה.  השלמת  קצבת 

בשל  דחייה  היא  הפונים  מרבית  עבור  ביותר 

שקלים  עשרות  או  בודדים  שקלים  של  חריגה 

כספיות  בהכנסות  הנוגעים  הקריטריונים  מאחד 

ביותר,  כואבת  בדחייה  מדובר  )"דיסריגארד"(. 

לנזקקים,  בסיוע  קריטי  הינו  אובדן ההטבות  שכן 

לאוכלוסייה  רבות  לסייע  יכולה  ההטבות  ותוספת 

החלשה. 

הטבות	למקבלי	השלמת	הכנסה

אוכלוסיות  למוקד  לפנות  הוסיפו   2016 בשנת 

 2 על  טענות  ואיתם  הכנסה  להשלמת  זכאים 

הלאומי.  בביטוח  ממעמדן  הנגזרות  הטבות 

ואת  ההנחה  אופן  את  להבין  קושי  אלו  לזכאים 

תחולתה.

פי  על   - מבזק	 הטלפון	 קו	 בהחזקת	 הנחה	

הפניות, ההטבה הקיימת מתייחסת לחברת בזק 

התקשורת  לחברות  ביחס  מרחיבה  ואינה  בלבד 

הנייחת.  התקשורת  בתחום  הפועלות  הנוספות 

אינם  בזק,  בשירותי  המשתמשים  זכאים  גם 

מבינים כי ההנחה חלה רק על המסלול ההסטורי, 

מבקשים  הפונים  קו".  "אחזקת  הכולל  הבסיסי 

בזק  חבילות  לכל  רלבנטית  הנחה  ליצור  מאיתנו 

וגם בקרב כל חברות הטלפוניה. 

רבים  פונים   - קרים	 לאזורים	 רק	 חימום	 מענק	

לאזרחים  הניתן  פעמי  החד  המענק  כי  מלינים 

לאזורים  גם  רלבנטי  הינו  קרים,  באזורים  ותיקים 

נוספים בארץ אשר בהם הקור שחשים בו הזקנים 

או  בתנורים  להיעזר  זו  חלשה  אוכלוסייה  מחייב 

הקרים.  באזורים  עמיתיהם  כמו  לפחות  מזגנים 

לקור.  הרגישה  באוכלוסייה  מדובר  כי  לזכור  יש 

את  קובע  הלאומי  שהביטוח  משום  בנוסף, 

רשימת ה"אזורים הקרים" )שהזכאים הגרים בהם 

רשימות  ע"פ  החימום(  מענק  הטבת  את  יקבלו 

סטטיסטיות שהוא מקבל מהשרות המטארולוגי, 

מהרשימה  יוצא  מסויים  שאזור  אחת  לא  קורה 

בשל עלייה סטטיסטית מזערית של הטמפרטורות 

שנרשמו באזור וכך מקבלי השלמת הכנסה אינם 

מקבלים הטבה זו ונמנעים מלהשתמש באמצעים 

 2016 בשנת  לכך  בולטת  דוגמה  הבית.  לחימום 

היא העיר כרמיאל. 

רבים  פונים   - הגז	 צריכת	 בחשבון	 הנחה	 מתן	

למוקד שואלים מדוע לא ניתנת הנחה גם בחשבון 

הגבוהות  ההוצאות  לאור  וחימום.  לבישול  הגז 

הנחה  לשקול  הפונים  מבקשים  זה,  בסעיף  גם 

מסויימת גם בצריכת הגז. 

4(		קצבת	שארים	

קצבת	שאירים	לאלמנים

מזו  נבדלת  עודנה  שארים  לקצבת  גברים  זכאות 

של הנשים והיא אינה ניתנת אוטומטית לאלמנים 

גברים, אלא תלויה במבחן הכנסות. אלמנים רבים 

ביחס  הזכאות  קביעת  באופן  השוני  על  מוחים 

שאירע  כפי  שינוי  ומבקשים  זה  בנושא  לנשים 

בכל הקשור לקצבאות השארים הפנסיוניות החל 

משנת 2012. 
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5(		ביטוח	לאומי	-	סיעוד

יום- באופן  עולה  הלאומי  בביטוח  הסיעוד  נושא 

יומי במוקד 8840*. 

אזרחים	ותיקים	הגרים	לבדם	במשק	הבית  •
הללו מדווחים במוקד כי הבדיקה אינה לוקחת  

בחשבון את העובדה שאין מי שיוכל לבצע   

עבורם קניות בחוץ. הבדיקות של הביטוח   

הלאומי מתרכזות בתפקוד בבית בלבד.   

 

דחיות	מקבלת	שעות	סיעוד	או	הכרה	בהחמרת	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 שחרור מאשפוז וניתוח אמבולוטורי או   

שברים, נזקקים לבדיקה לצורך קבלת שעות  

סיעוד. אזרחים ותיקים אלו, נדחים לעיתים  

מקבלת שעות סיעוד, והם פונים למוקד   

ומדווחים על מצוקה גדולה: אין מי שישגיח   

עליהם או יסייע. כאשר בפועל  חברות סיעוד  

אינן מעניקות להם שירותי טרום סיעוד לאחר  

שנדחו רשמית על ידי הביטוח הלאומי.  

המטפל	הסיעודי  •
פניות רבות הגיעו למוקד על ידי אזרחים ותיקים   

בבקשה לברר מה למעשה תפקידיו של המטפל  

הסיעודי, מהם חובותיו ותחומי האחריות שלו.  

הפונים הסבירו שהם אינם מבינים את מהות   

הטיפול של סוכנויות הסיעוד השונות. אזרחים  

ותיקים 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.   

ניתוח הפניות מעלה שפניות בנושא זה הינן   

יותר מאזורי הפריפריה.  

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

עובד ישראלי נדרש להעסיקו 12 שעות ביום  

למשך 6 ימים, דבר שהופך העסקה כזו לבלתי   

משתלמת. פונים רבים מבקשים שינוי בחוק   

כך שיתאפשר  להחזיק עובד סיעוד ישראלי גם  

למספר שעות נמוך מ-12 שעות ליום.  

 77 החמרת מצב סיעודי לחולת סרטן בת 

ותיקה פנתה למוקד בבקשה לסייע לה בהחמרת מצבה הסיעודי בביטוח הלאומי,  אזרחית 

סיעוד  שעות   9.75 קיבלה  הגברת  החמיר.  הסיעודי  ומצבה  הקרנות  סדרת  שעברה  לאחר 

מהמוקד  שנשלח  מכתב  בעקבות  הלאומי.  הביטוח  ידי  על  נדחתה  אולם  לתוספת,  ונזקקה 

לביטוח הלאומי הסכים המוסד לבצע בדיקה תפקודית  חוזרת שאישרה  לגברת הכרה ב-16 

שעות סיעוד למשך 6 חודשים. לאחרונה )שנת 2017( התברר כי אישור זה קיבל ארכה נוספת 

לשנת 2017.

דוגמה
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משך	אישור	גמלת	הסיעוד	הזמנית	)בעיית  •
הצורך	בבדיקה	מחדש	בתום	התקופה( 	

ישנם פונים אשר מתלוננים כי מצב בריאותם    

החמיר או לא הוטב כלל במשך תקופת קבלת    

גמלת הסיעוד הזמנית, ולאחר שבוצע להם    

מבחן סיעוד חדש, חלקם נדחים מקבלת המשך  

שעות סיעוד. פונים אלו מתלוננים במוקד כי  

מצב  בריאותם לא השתפר והם משדרים  

מצוקה חריפה בהתמודדותם היומית.  

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

בנוגע לדחיות מקבלת סיעוד, נעשים באופן   

שטחי ושנדמה כי אין אפשרות לשנות את  

ההחלטה הראשונית בנוגע לדחייה.    

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

הסיעודיים לא עושים דבר בבית המטופל   

הסיעודי. מטפלים רבים אינם מוכשרים   

לתפקידם הסיעודי, כמו כן, קיים קושי לאתר  

מטפל מתמיד לאורך זמן ובעל תפוקת עבודה  

מיטבית לאזרח הוותיק.  

מטפלים	סיעודיים	מסרבים	לתת	שעות	סיעוד		  •
בזמן	אישפוז	המטופל	בבית	חולים 	

ע"פ חוק ניתן לקבל שירותי סיעוד גם כאשר   

המטופל הסיעודי מאושפז בבית חולים כללי.  

בני משפחה ואזרחים ותיקים רבים התלוננו   

בפנינו בשנת 2016 כי מטפלים סיעודיים רבים   

אינם מוכנים להגיע לבית החולים ולסעוד את   

המטופלים במחלקה למספר השעות הרלבנטי   

השבועי.  

חברות הסיעוד טוענות מצידן שאין להן יכולת   

להכריח עובד סיעודי להגיע לבית החולים, ויוצא   

מכך שהמטופל הסיעודי ובני משפחתו אינם  

מקבלים סיוע בתמיכה במאושפז בזמן שהותו   

בבית החולים. עלו טענות לפיהן לו החוק היה    

מאפשר תשלום ממשלתי ביחס לשעות סיעוד   

בזמן האשפוז, אזי הם היו יכולים להרשות   

לעצמם מימון של כוח אדם סיעודי שמתאים   

לשהות בבית חולים )למשל אחות סיעודית(.   

במצב הנוכחי, ואפילו בהגדלת משך קבלת  

גמלת הסיעוד ל-30 יום )ע"פ תיקון מס'  

190 בחוק הביטוח הלאומי שתאריך תחולתו    

1.2.2017( נמצא כי לעיתים משפחות רבות   

עדיין יתקלו בקושי בקבלת הסיוע זה מאחר  

ופעמים רבות אין כוח אדם סיעודי המוכן   

להגיע לבתי החולים.  

שעות	עבודה	מקוצרות  •
גם השנה התקבלו פניות מאזרחים ותיקים,   

לפיהן מאחר ואין פיקוח ובקרה מצד חברת   

הסיעוד על שעות העבודה של המטפלים )אין   

שעון נוכחות(, המטפלים עוזבים לפני הזמן  

ומאלצים אותם לחתום על טופס השעות באופן   

גורף. גם בשנת 2016 עדיין לא נמצא המנגנון   

שיבטיח ביטול התלות בין האזרח הוותיק   

הסיעודי והמטפל הסיעודי, בכל הקשור לאשרור   

שעות העבודה.   

היעדר	בקרה	מקצועית  •
התקבלו פניות מאזרחים ותיקים לפיהן     

הבודקים מטעם חברות כוח האדם הסיעודי לא  

מוודאים מתן סיוע מקצועי לאזרח הוותיק  

ואינם מפעילים בקרה איכותית בשטח.   
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פניות בנושא עובדים זרים וסיעוד ה. 

בשנת 2016 התקבלו פניות רבות בנוגע להעסקת 

קיים  כי   עולה  מהפניות  בסיעוד.  זרים  עובדים 

בישראל מסיבות  סיעודיים  זרים  בעובדים  מחסור 

שונות.

כי  עולה  במוקד  שהתקבלו  הפניות  מניתוח 

והאוכלוסין  ההגירה  ברשות  שנערכה  הרפורמה 

בינואר 2014  באשר להיתרי העסקת עובדים זרים 

חריגים וכן הקמת בתי הדין בירושלים ובתל אביב 

ההגירה  רשות  החלטות  כנגד  בתביעות  הדנים 

והאוכלוסין - לא הולידו פתרונות למצוקות הרבות. 

בפניות  עולה  ו-ותיק  מיומן  אדם  בכוח  הצורך 

מבקשים  אשר  סיעודיים  הותיקים  האזרחים  של 

מרשות האוכלוסין וההגירה לאשר המשך העסקה 

של עובדים סיעודיים שכבר נמצאים בישראל. 

לוועדת החריגים  כי הפנייה  ניתוח הפניות מעלה 

שהות  המשך  לאשר  שתפקידה  ההומניטארית, 

בו  שיש  בירוקרטי  הליך  הינה  זרים  לעובדים 

קשה  כי  במוקד  מתלוננים  פונים  רבה.  מורכבות 

בהם,  הטיפול  הליך  אודות  מידע  לקבל  להם 

כוועדה  שמוגדרת  הוועדה  כי  מלינים  מהם  רבים 

הסף  על  דוחה  חריגים,  במקרים  לדון  שתפקידה 

לנוהל  וזאת בהתאם  באופיין,  חריגות  פניות שהן 

וההגירה.  האוכלוסין  רשות  שפרסמה  הטיפול 

הציבור שפונה לוועדת החריגים מצפה כי לוועדה 

חריגים,  מקרים  בגין  לטפל  יכולת  או  מנדט  יש 

בהליך  נדחים  החריגים  המקרים  בפועל  כאשר 

המהיר. 

להלן	עיקרי	הבעיות	שהעלו	הפונים	בפניותיהם:	

קושי	במציאת	עובד	זר  •
למוקד 8840* ידוע על אזרחים ותיקים  

סיעודיים שהתקשו במשך חודשים רבים לאתר   

עובד סיעודי חדש, לאחר שעובד נטש או   

89 הסרת כבילה לעובדת סיעודית לאזרחית ותיקה בת 

ההגירה  רשות  מול  דחוף  לסיוע  בבקשה  למוקד  פנתה   89 בת  ותיקה  אזרחית  של  בתה 

והאוכלוסין בעניין התרת כבילה של מעסיק לעובדת זרה שנטשה ואישור לקבלת עובדת זרה 

3 שנים נטשה אותה  חדשה, מחו"ל. מהפניה עלה כי עובדת סיעודית שטיפלה באם במשך 

ב-19.5.16 בטענה שיש לה כרטיס טיסה למולדובה, מולדתה. מאחר והעזיבה של העובדת 

הוותיקה  האזרחית  את  חוק  פי  על  כבל  הדבר  מהארץ,  היוצאים  במרשם  הופיעה  לא  הזרה 

הסיעודית למטפלת שנטשה, ומנע ממנה להעסיק עובדת סיעודית אחרת מחו"ל . 

והאם  מאחר  החריף  זרה  עובדת  לאתר  הלחץ  כשלו.  המטפלת  את  לאתר  הבת  מאמצי  כל 

וההגירה,  האוכלוסין  לרשות  פנייתנו  בעקבות  בביתה.  רפואי  בציוד  ונתמכה  סיעודית  הינה 

בוצעה בדיקה עדכנית במרשם היוצאים מהארץ ונמצא כי המטפלת עזבה לבסוף את ישראל 

ב-19.6.16. כתוצאה מכך רשות ההגירה הסירה את המגבלה ואישרה לחברת הסיעוד לייבא 

עובדת סיעודית מחו"ל עבור הפונה. 

דוגמה
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התפטר. ישנם אזורים שבהם יש קושי גדול   

יותר להשיג עובד זר.  

בעיית	ההגבלה	הגיאוגרפית  •
במוקד התקבלו פניות בנושא חלוקת הארץ   

לשלושה אזורי תעסוקה, בעיות מעברים וניוד    

כוח אדם סיעודי בין האזורים. בעקבות החלוקה  

הגיאוגרפית לשלושה אזורי תעסוקה: אזור תל   

אביב, אזור המרכז ואזור הפריפריה נוצרו   

עיוותים בירוקרטיים חדשים שיצרו בעיות  

חמורות.  

למוקד פנו במהלך השנה משפחות והאזרחים  

הותיקים סיעודיים בתחינה שהמוקד יסייע   

להם מול רשות ההגירה על מנת לאשר עובד   

סיעודי שנדחה מלקבל אישור עבודה אצל אזרח   

ותיק סיעודי רק משום שהגיע מאזור גיאוגרפי   

שונה ולעיתים מדובר על מרחק של קילומטרים   

ספורים.   

נטישה	של	עובד	זר	  •
נטישה של העובד הזר והקושי לקלוט עובד    

חדש במקומו: איתור מחליף מהווה משימה  

קשה ביותר. לפי רשות ההגירה לא ניתן לייבא   

עובד זר מחו"ל עד אשר העובד שהתפטר ייקלט  

   מחדש אצל מעסיק סיעודי  או יעזוב את הארץ.

במצב זה המטופל הסיעודי שבוי של העובד    

הזר. לאזרח ותיק סיעודי שננטש, יש אפשרות   

להעסיק אך ורק עובד סיעודי שכבר נמצא   

בישראל ובשל המחסור בעובדים זרים – הדבר   

מקשה שבעתיים על הליך מציאת עובד זר  

מחליף.   

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

הפועלים לשפר הכנסתם או תנאי שהותם  

וניתוח הפניות מעלה כי פעמים רבות מטפלים  

סיעודיים עוזבים מטופל סיעודי לטובת מטופל    

אחר בעבור חוזה העסקה גבוהה יותר או תנאי   

מגורים משופרים וכדומה.  

קושי	במימון	העסקת	עובד	זר,	בפרט	למקבלי	  •
השלמת	הכנסה	

העסקת עובד סיעודי זר הוא אינו פתרון זול   

לבעייה הסיעודית. בעוד שחלק מהאזרחים  

הוותיקים מסוגלים לעמוד בסכומי העסקה,   

חלק גדול אחר מקבל סיוע מהילדים, ויש חלק    

אשר אינו יכול להעסיק עובדים זרים כלל ונגזר  

עליהם לעבור לבתי אבות סיעודיים במימון   

משרד הבריאות. ישנם אזרחים ותיקים מקבלי   

השלמת הכנסה, אשר אינם יכולים להעסיק   

עובד זר, ועליהם לעבור לבית אבות סיעודי -  

שם המדינה דווקא מוכנה לסייע במימון.  

בני משפחה מבקשים מהמוקד לדאוג לכך  

שהמדינה תסייע למקבלי השלמת הכנסה  

שהם גם סיעודיים, לקבל סיוע סיעודי מוגדל   

על מנת שניתן יהיה להשאיר אזרח ותיק סיעודי   

זה, בביתו ובקהילה ביחד עם עובד זר, במקום  

לגזור על אדם זה מעבר לבית אבות סיעודי   

שאין הוא מעוניין בו, והבירוקרטיה מחייבת  

אותו בכך.     

 

קושי	במציאת	עובד	מחליף	בזמן	חופשת		  •
מולדת	 	

גם בשנת 2016 הפניות למוקד העלו את   

הקושי במציאת מחליפים לעובדים סיעודיים  

זרים שיוצאים לחופשת המולדת שלהם,   

חופשה הנמשכת בדרך כלל כחודש ימים לכל  

הפחות. בעיה זו נותרה ללא פתרון גם בשנה   

הנוכחית, כאשר, מהפניות למוקד עולה  

כי חברות הסיעוד טוענות בפני המטופלים  

הסיעודיים, כי אין באפשרותן לספק מחליף  

לעובד סיעודי בזמן חופשתו הארוכה בחו"ל.   
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מצב זה מהווה פגיעה קשה באיכות הטיפול  

הסיעודי בקשישים, הנותרים לעיתים ללא  

פתרונות טיפול מספקים.     

הוועדה	ההומניטארית  •
פונים רבים דיווחו על חוסר גמישות בדיון   

בבקשות להעסקה חריגה מטעמים   

הומניטאריים )רשות האוכלוסין וההגירה(  

כאשר  וועדת החריגים אינה מוסמכת לדון   

ולאשר מעבר של עובדים זרים בין אזורי   

החלוקה – וכך מופנים המבקשים לחפש סעד  

בבית המשפט. בנוסף, פונים רבים התלוננו כי   

הליך הטיפול בועדה ההומיניטארית אינו שקוף  

וכי הם מתקשים להשיג מידע על סטטאוס   

הטיפול בהם.  

פניות בנושא ביטוח סיעודי קבוצתי   ו. 
במהלך 2016 הגיעו פניות למוקד בנושא הביטוח 

הסיעודי הקבוצתי, זאת על רקע ההחלטה לפעול 

לביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי, החלטה אשר 

מועד יישומה נדחה שוב ושוב וכרגע לפי החלטת 

עד  אלו  לביטוחים  ארכה  ניתנה  האוצר  משרד 

לסוף שנת 2017.

סיעודיים  לביטוחים  הפרמיות  כי  ציינו  הפונים 

פרטיים התייקרו מאוד ודיווחו כי אין ביכולתם 

הפרמיות  יוקר  מפאת  בתשלומים  לעמוד 

המבוקשות, דבר אשר מוביל אותם להיות מחוסרי 

פונים  לגבי  במיוחד  בלט  הדבר  סיעודי.  ביטוח 

שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי במסגרת קופות 

החולים ונותרו חסרי ביטוח סיעודי לחלוטין.

פניות בנושאי בריאות ז. 

בקשה ממשרד הבריאות למימוש זכות בחוק בריאות ממלכתי

לאשר  בבקשה  הבריאות  במשרד  הציבור  קבילות  נציבות  אל  המוקד  ידי  על  פנייה  בוצעה 

3,494 ש"ח מחודש  זכאותו למימון מכשיר שמיעה בסך של  77 לממש את  בן  ותיק  לאזרח 

לאומית  חולים  קופת  עמדת  אף  על  האחרונה,  מהרכישה  שנים  שלוש  בחלוף   ,2016 יוני 

במשרד  התבררה  פנייתו  תקציב.  בעיית  בשל  ספטמבר  לחודש  זאת  לדחות  המבקשת 

לאומית  החולים  מקופת  אושרה.  שמיעה  מכשיר  לקבלת  בקשתו  כך  ובעקבות  הבריאות 

דומים  מקרים  מניעת  לצורך  הקופה  בהנהלת  המתאימים  לגורמים  הועבר  הנושא  כי  נמסר 

בעתיד.

דוגמה

 17 סיוע בהחזר כספי בגין פנייה למיון ללא טופס 

אזרחית ותיקה בת 72 הגיעה לבית חולים מעייני הישועה לאחר שהרגישה כאבים עזים בזמן 

שהייתה באמצע רחוב בבני ברק. הגברת פנתה למוקד לאחר שקופת החולים לאומית סירבה 

הבקשה  המוקד  בהתערבות  ש"ח.   600 בסך  מיון  הוצאות  לכיסוי  התחייבות  טופס  לה  לתת 

נבדקה בוועדת ערר אזורית של הקופה ונקבע שהיא זכאית להחזר כספי של 402 ₪.

דוגמה
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1(		קושי	במימון	תרופות

רבים  פונים  כי  למדים  אנו  למוקד  מהפניות 

נמנעים מרכישת תרופות בשל קושי כלכלי. מלבד 

רבים  ותיקים  אזרחים  יש  הזכאיות,  האוכלוסיות 

שלא מצליחים לממן תרופות והוצאות בריאות.

2(	תרופות	שאינן	בסל	הבריאות	

בסל  שאינן  תרופות  על   רבות  פניות  התקבלו 

ותיקים  אזרחים  ביותר.  גבוהה  ועלותן  הבריאות 

או  עבורם  יעיל  אינו  הגנרי  התחליף  כי  מלינים 

גורם לתופעות לוואי. 

3(	בריאות	השן	-	טיפולי	שיניים	יקרים

השיניים  טיפולי  יוקר  על  דיווחו  רבים  פונים 

של  הסדרים  ישנם  אמנם  מטיפולים.  והימנעות 

אך  ציבוריות,  מרפאות  עם  הרווחה  מחלקות 

נשלפות.  תותבות  או  משמרים  בטיפולים  מדובר 

לטיפולים  שזקוקים  ותיקים  אזרחים  ישנם 

מורכבים אשר לגביהם אין הסדר. 

4(		המתנה	ארוכה	לבדיקות	הדמיה	וניתוחים		

ביותר  ארוכה  המתנה  על  דיווחו  רבים  פונים 

לניתוחים   ,)MRI )בעיקר  הדמיה  לבדיקות 

כאב  למרפאות  תור  ואחרים,  אמבולוטוריים 

החולים  בקופות  יש  בעיקרון,  קטרקט.  וניתוחי 

רבים  לא  אך  תורים  להקדמת  נוהל  השונות 

מפעילים  או  זאת  יודעים  הותיקים  מההאזרחים 

לחץ בהתאם ונותרים בסבלם. כמו כן, תור לרופא 

גריאטרי אורך גם הוא זמן המתנה ארוך, במיוחד 

יכולת תפקוד בבית  כאשר תור זה נחוץ לקביעת 

בהקשר  הלאומי.  מהביטוח  סיעוד  שעות  וקבלת 

זה קשה במיוחד לקבל תורים בפריפריה בדרום ובצפון 

הארץ בשל מחסור חמור ברופאים אלו במחוזות.  

5(	חוסר	אחידות	בועדות	חריגים	לסל	התרופות:

מהפניות עולה כי אין אחידות בין הקופות במדיניות סיוע 

ואישור למימון תרופות שאינן בסל )ועדות החריגים(.

6(	חוסר	אחידות	בשירותי	הקופות	השונות

מהפניות למוקד עולה כי הקופות נותנות שירותים 

שונים באופן שאינו אחיד. כלומר, מתקיים מחירון 

שירותים שונה בין הקופות ויש קופות המספקות 

לחבריהן תרופות שלא בסל בעוד שאחרות אינן. 

7(		מיצוי	זכויות	בקופות	החולים

ההנחות  את  מבינים  לא  רבים  ותיקים  אזרחים 

מתוקף  השונים  הבריאות  בשרותי  המגיעות 

הקופות,  ידי  על  מובהר  אינו  זה  נושא  החוק. 

וטיפול  בהסברים  סיוע  מבקשים  למוקד  והפונים 

עולה  במוקד  שהצטבר  מהניסיון  הקופות.  מול 

בקופות  העובדים  הרפואה  ואנשי  הפקידים  כי 

ומתקשים  ותיקים  אזרחים  לזכויות  מודעים  אינם 

גורם לבלבול  זה  להסביר את הזכויות הללו. מצב 

לטרחה  ולעיתים  הוותיקים  האזרחים  בקרב  רב 

רבה עבורם בניסיון לפנות לביטוח הלאומי ולברר 

שם את זכויותיהם. 

MRI הקדמת תור לבדיקת 

דחוף  תור  בהקדמת  השומר  תל  החולים  בית  מול  לעזרתנו  פנתה   89 בת  ותיקה  אזרחית 

מכך  מרוצה  היתה  ולא  בהקדם  זו  לבדיקה  זקוקה  הייתה  הפונה  הצוואר.  עורקי  לבדיקת 

את  להקדים  והצליח  השומר  לתל  פנה  המוקד  יותר.  מאוחר  חודשים  למספר  נקבע  שהתור 

התור בחודש עבור האזרחית הוותיקה.

דוגמה
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מכשירי	 	 ברכישת	 החולים	 לקופות	 כבילה	 	)8

שמיעה

סיוע  לקבל  מנת  על  ממלכתי  בריאות  חוק  לפי 

המכשיר  את  לרכוש  יש  שמיעה  מכשירי  במימון 

במכרז  שזכו  ספקים  ידי  ועל  החולים  קופת  דרך 

את  לרכוש  מבקשים  רבים  פונים  הקופה.  עם 

המכשירים ללא תלות בקופות ובמכרזים. 

לקוד	 ארוכה	 המתנה	 סיעודיים:	 אבות	 בתי	 		)9

בריאות	סיעודי	והוצאות	גדולות	

גם השנה, פונים רבים התלוננו על הקושי להשיג 

מימון אשפוז סיעודי של משרד הבריאות – "קוד". 

מדובר בתהליך ארוך, לעיתים חצי שנה ובזמן הזה 

ללא  שקלים  אלפי  עשרות  משלמות  המשפחות 

נזקקות  למשפחות  גורם  ההליך  החזר.   קבלת 

ולהיכנס  חסכונותיהן  יתרת  את  לכלות  ממילא 

להלוואות על מנת לדאוג להורים הסיעודיים. 

מבחן  ביצוע  הליך  על  פניות  התקבלו  בנוסף, 

ההכנסות לקוד. בני משפחה מתלוננים שההליך 

מחושבים  כיצד  מבינים  אינם  והם  שקוף  אינו 

הסכומים שאותם יצטרכו לשלם. הטענות החוזרות 

 96 כיסוי חוב למד"א לניצולת שואה בת 

חוב  לתשלום  דרישה  ובו  מד"א  של  דין  עורכי  ממשרד  מכתב  קיבלה   96 בת  שואה  ניצולת 

2013, כאשר הסכום המקורי היה בסך  1600 ש"ח בגין פינוי בניידת טיפול נמרץ בשנת  של 

של 900 ₪. הגברת, שאינה דוברת עברית, טענה בפנינו כי לא קיבלה כלל ממד"א התראות 

החולים  מקופת  שולם  החוב  מסכום  מחצית  המוקד,  בהתערבות  שנים.   3 במשך  חוב  על 

והמחצית השנייה כוסתה באמצעות הקרן לניצולי שואה במגן דוד אדום.

דוגמה

832 שקל לבית חולים בני ציון בחיפה סיוע בביטול אגרת מיון בסך 

בחיפה  ציון  בני  חולים  בבית  למיון  הגיע  עמידר,  בדירת  המתגורר  אלמן   70 בן  ותיק  אזרח 

אולם  יום  באותו  שוחרר  הפונה  כללית.  חולים  קופת  ממוקד  טלפונית  הפנייה  קבלת  לאחר 

חזר שוב למיון ביום למחרת, לאחר שחש שוב בכאבים עזים. הפונה סבר כי ההתחייבות לבית 

17 מחדש, ממוקד הכללית. הדרישה לתשלום  החולים תקפה ל-24 שעות ולא ביקש טופס 

שהביקור  חשב  שכן  חויב,  מדוע  הבין  לא  והפונה  חודשים  שלושה  לאחר  אליו  הגיעה  חוב 

האזרח  החוב.  להסדרת  פעל  שלא   כך  שקיבל,  ה-17  טופס  של  מלא  כיסוי  תחת  היה  במיון 

הוותיק מצא עצמו חסר אונים מפני הליכי גבייה הצפויים, מה גם שאין ביכולתו לשלם את 

832 שקל. המוקד פנה עבורו לקופת חולים כללית ומשלא ענו לאחר  החוב שהגיע לסך של 

כארבעה חודשים, עירבנו את נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות במשרד הבריאות. 

משרד הבריאות חייב את  קופת החולים לשלם והקופה שלחה טופס התחייבות רטרואקטיבי 

עבור הביקור לבית החולים בני ציון ודרישת התשלום בסך 832 ש"ח בוטלה. 

דוגמה
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הינן כי אין מספיק סיוע ממשרד הבריאות במימון 

משלמים  הסיעודיים  החולים  וכי  סיעודי  אשפוז 

כספים שלטענתם, צריכה המדינה לשלם.

ואחיות	 במטפלים	 חוסר	 סיעודיים:	 אבות	 בתי	 	)10

סיעודיות,	וחוסר	רגולציה	של	משרד	הבריאות

מתלוננים  משפחה  ובני  רבים  ותיקים  אזרחים 

חסרים  הסיעודיים.  האבות  בבתי  חסר  טיפול  על 

סיעוד.  עובדי  וכן  ואחיות  מטפלים  של  רב  מספר 

ישנם מספר חולים רב במחלקה וקיים קושי לטפל 

בכולם. בני משפחה מתלוננים כי המטופלים אינם 

בשנת  הפתוח.  לאוויר  או  לגינה  ליציאה  זוכים 

אלימות  על  פניות  במוקד  התקבלו  לא   2016

במחלקות  סיעודיים  הותיקים  האזרחים  כנגד 

אלו  במקרים  הטיפול  הליכי  בעבר  כי  יצויין   . אלו 

בדחיפות  העברתם  כללו  המוקד  לטיפול  שהגיעו 

לידי משרד הבריאות. 

 2016 בשנת  דיור-  בנושא  פניות  ח. 
508 פניות ישירות בנושא דיור.  התקבלו 

דיור	ציבורי

הכלל  הדיור  בעיות  כי  מעלה  הפניות  ניתוח 

ארציות, אינן פוסחות גם על האזרחים הוותיקים. 

להלן מידע אודות בעיות בהם נתקלו מחוסרי דיור 

והללו הגרים בדיור ציבורי: 

המתנה	ארוכה	לפתרונות	דיור	ציבוריים  •
המחסור בדיור ציבורי קיים כמובן גם אצל  

אוכלוסיית הזכאים בקרב האזרחים הוותיקים.  

פונים רבים ממתינים שנים למציאת פתרון   

דיור )בדרך כלל הוסטל, דיור מוגן ממשלתי  

ליחיד או לזוג(. בינתיים הם נעזרים בסיוע בשכר   

דירה שאינו מספיק ומקשה על מצבם הכלכלי.  

מחסור	בדיור	ציבורי	מתאים	לנכים  •
פונים רבים מתלוננים כי לאור התדרדרות    

במצבם הבריאותי, הם מבקשים לעבור לדירות   

בקומה נמוכה או עם מעלית, או לקבל דירות  

המותאמות לנכים - ואינם מטופלים. קיים  

מחסור בדירות המותאמות לנכים בדיור     

הציבורי.  

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

פונים רבים התלוננו על כי הם חיים בדירות   

מוזנחות ועם תקלות רבות שלא מטופלות על   

ידי החברות המשכנות או שמטופלות לאחר  

זמן  רב מאוד או שרק מקצת מהתקלות   

מטופלות. המוקד התערב רבות בנושא זה  

מול החברות בניסיון להאיץ את הליך הטיפול.   

הפניות כללו בקשות להתערבותנו בתפעול   

ותחזוקה לקויים ובקשות לתיקונים מול  

החברות המשכנות. עיקר הפניות מתייחסות  

למצב הירוד של הדירות.   

מחירי	 מול	 	 לזכאים	 דירה	 בשכר	 ריאלי	 לא	 סיוע	

השכירות	הפרטית	המאמירים

בשוק  דירה  בשכר  סיוע  המקבלים  רבים  פונים 

לשכור  מסוגלים  אינם  הם  כי  מדווחים  הפרטי 

הנמוכים,  בדיור  הסיוע  בסכומי  ולהסתייע  דירות 

לאור הגידול בעלויות שכירות בשוק הדיור. סכומי 

הסיוע לדיור אינם מספיקים לדברי הפונים ונעים 

סביב 661 שקל ועד 1,111 שקל ליחיד,  או סיוע 

בסך 883 שקל ועד 1,683 שקל  לזוג .
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דיור	מוגן	פרטי

למוקד הגיעו פניות מגוונות בנושא:

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

פניות רבות בקשו לבטל את המע"מ הכרוך    •
בעסקאות עם הדיור המוגן, על מנת להוזיל    

עלויות.  

פניות הגיעו גם על החזרים בדמי הפיקדון,    •
שעוכבו או לא הוחזרו לבני המשפחה עם פטירת   

הדיירים.   

בעיות של העדר אחות, חוסר באיש תחזוקה,    •
אי תקינותם של לחצני מצוקה, אי התאמת  

חדרי שירותים לצרכי מוגבלי תנועה.  

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

המפקח  הגורם  מול  אלו  במקרים  מטפל  המוקד 

מול  וכן  מוגן(,  דיור  על  )מפקח  הרווחה  במשרד 

זכויות  משרד המשפטים מול  אגף נציבות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות. 

מים,  ארנונה,   - לרשויות  תשלומים  ט. 
מיסים ועוד

אי	מיצוי	זכויות	בתחום	הנחות	בארנונה	לאזרחים	

ותיקים

נושא הארנונה עולה תדיר בפניות אזרחים ותיקים 

לשיעור  מודעים  אינם  רבים  ראשית,  למוקד. 

ההנחה בארנונה לה הם זכאים. 

רבות  מקומיות  רשויות  כי  מוצאים  אנו  בנוסף, 

מסתפקות בהנחה של תקנות ההסדרים במשק 

עד   -  1993 תשמ"ג  מארנונה(  )הנחה  המדינה 

להיות  עשוי  הוא  כי  לפונה  מסבירות  ולא   ,25%

האזרחים  חוק  עפ"י   30% בת  להנחה  זכאי 

הותיקים תש"ן 1989. 

תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק 

הטבות  קובעות  לנכה(  זקנה  קצבת  שמקבל 

שונות למקבלי קצבת זקנה לנכה, ובכללן ההנחה 

בארנונה שלה זכאים מקבלי הבטחת הכנסה לפי 

חוק האזרחים הוותיקים )הנחה בשיעור של 100% 

עד 100 מ"ר(. בפועל, הסתבר כי חלק מהרשויות  

74 הפחתת תשלום דמי מגורים בדיור מוגן לאלמנה בת 

אזרחית ותיקה התגוררה שנים בדיור ציבורי עם בעלה ז"ל ובני הזוג שילמו כ-100 ₪ שכירות 

חודשית למשרד הבינוי. עם פטירת בעלה, עברה הגברת למגורים בדיור מוגן ליחיד )הוסטל( 

ונדרשה לשלם כ-400 ₪ לחודש )עלייה של 400%(, כאשר המודל לחישוב גובה שכר הדירה 

10% מהכנסות הדייר. הגברת  שונה. בשיטת החישוב בדיור המוגן שכר הדירה הוא בסך של 

את  וביקשנו  והשיכון  הבינוי  למשרד  עבורה  פנה  והמוקד  זה  בעניין  המוקד  לסיוע  פנתה 

רטרואקטיביים.  והחזרים  הדירה  שכר  בתשלום  הפחתה  קיבלה  הפונה  כך,  עקב  בדיקתם. 

מבדיקתנו עלה כי חלה טעות בחיובים ומשרד השיכון הנחה את חברת הניהול שלא לגבות 

שכר דירה הגבוה משכר הדירה אותו שילמה הגברת טרם מסירת דירתה. הגברת שבה לשלם 

100 ₪ לחודש, כבעבר. 

דוגמה
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המקומיות לא העניקו למקבלי קצבת זקנה לנכה 

את ההנחה הנ"ל בעד תשלומי הארנונה כיוון שעל 

למבחן  כפוף  ההנחה  מתן  שהחילו  פרשנות  פי 

הכנסות ולהגשת בקשה בכתב או הצהרה בכתב. 

להוות  שעלולה  בירוקרטיה  יוצרים  אלו  תנאים 

על  ההנחה  לקבלת  האפשרות  במימוש  מכשול 

ידי מקבלי קצבת זקנה לנכה.

ההנחות  בתחום  כי  עולה  עוד  למוקד  מהפניות 

מקומית  רשות  כל  ותיקים  לאזרחים  בארנונה 

לעיתים  אחידות.  ואין  שונה  באופן  פועלת 

וההנחיות  המקומית  ברשות  הניתן  המידע 

כי  גם  מצאנו  שגויים.  בארנונה  ההנחות  בנושא 

להנחה  בקשה  טופס  יש  מקומית  רשות  לכל 

בטפסים.  אחידות  ואין  מטעמה  ערוך  בארנונה 

עקב פניות אזרחים ותיקים, ערך המוקד השוואה 

לגבי  מקומיות  רשויות  מספר  של  פרסומים  בין 

כי  עלה  מהבדיקה  בארנונה.  להנחות  התנאים 

הרשויות  של  האינטרנט  באתרי  הנמסר  המידע 

ולעיתים  שגוי  לעיתים  מעודכן,  אינו  ובפרסומים 

כי  עולה  מהפניות  המלא.  המידע  את  כולל  אינו 

המקומיות  הרשויות  בפרסומי  אחידות  נדרשת 

באשר להנחות ולתנאי הזכאות.

אי	מתן	הנחה	יחסית	בארנונה	-	לאזרחים	ותיקים	

המתגוררים	אצל	בני	משפחה

למוקד פונים אזרחים ותיקים רבים ובני משפחה, 

לקצבת  זכאים  שהם  למרות  כי  מתלוננים  אשר 

מוכנה  אינה  השלמת הכנסה, הרשות המקומית 

על  לפחות  בארנונה  יחסית  הנחה  להם  לתת 

המשפחה.  דירת  בתוך  שלהם  המגורים  שטח 

אך  כזאת,  הנחה  לתת  שמוכנות  רשויות  ישנן 

היחסי  החלק  את  מחשבות  הן  כיצד  ברור  לא 

כשטח  הנחשב  מהדירה  החלק  מהו  )כלומר, 

המסרבות  רשויות  ישנן  מארנונה(.  לפטור  הנחה 

באופן גורף לתת הנחה יחסית בארנונה לאזרחים 

אצל  המתגוררים  הכנסה  השלמת  זכאי  ותיקים 

חוסר  מצאנו  זה  בנושא  גם  כן,  על  משפחה.  בני 

אחידות בין הרשויות השונות. 

העלאות	בתעריפי	הארנונה

התקשרו  שונות  מרשויות  רבים  ותיקים  אזרחים 

חיובי  האמרת  על  להתלונן   2016 בשנת  גם 

מתלוננים  רבים  עברו.  שנים  לעומת  הארנונה 

העלאה  כל   הפרישה,  בגיל  הכנסות  בהיעדר  כי 

במס הארנונה גורמת לפגיעה ביכולתם להתמודד 

כיוון  לשנה  משנה  המאמיר  המחיה  יוקר  עם 

שהכנסותיהם מהקצבאות אינן מתעדכנות באותן 

השיעורים של עליית המחירים בארנונה. 

קבלת הנחה בארנונה לאחר סירוב עיריית חיפה

זכאותה לקבלת  64 ביקשה את סיוע המוקד בבקשה לבחון מחדש את  ותיקה בת  אזרחית 

30% בארנונה, לאחר שבקשתה נענתה בשלילה. המוקד פנה לעיריית חיפה בבקשה  הנחת 

וסורבה.  הבקשה  את  הוותיקה  האזרחית  הגישה  בו  מהמועד  רטרואקטיבי,  זיכוי  גם  לבדוק 

תשובת העירייה: לאחר בדיקה נוספת של הכנסות זוכה חשבון הארנונה באופן רטרואקטיבי 

עבור תקופה של שנתיים בסך של 9,127 ₪. וכמובן, עודכנה הנחת 30% בהתאם.

דוגמה
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הגדלת ההנחה בארנונה מעיריית לוד

אסף  החולים  בבית  הסגולה  מיחידת  במוקד  התקבלה   78 בת  ותיקה  אזרחית  של  פנייתה 

שזכאית  למרות  בארנונה  הנחה  מקבלת  אינה  אמו  כי  עלה  הפונה  בן  מול  מבירור  הרופא. 

סיעוד  הנחת  לקבל  לה  סייענו  לוד  עיריית  מול  בטיפולנו  הלאומי.  מהביטוח  סיעוד  לגמלת 

בגובה 70% וחשבון הארנונה שלה זוכה באופן רטרואקטיבי בסכום של 1,403 ₪. 

דוגמה

סיוע לאזרח ותיק סיעודי בנושא הגדלת הנחה בארנונה בעיריית פתח תקווה

זכויותיו. בבדיקה שנערכה  78 מפתח תקווה פנה למוקד בבקשה לברר מהן  בן  ותיק  אזרח 

עמו עלה כי הוא זכאי להגדלת ההנחה בארנונה עקב היותו סיעודי. המוקד פנה עבורו לעירייה 

 .01.12.2015 מתאריך  החל    70% בגובה  סיעוד  להנחת  זכה  אכן  והפונה  הנושא  לבדיקת 

1,713 ₪. בנוסף, סייענו לו לקבל  חשבון הארנונה שלו זוכה באופן רטרואקטיבי בסכום של 

החזר כספי מרכבת ישראל בגין כרטיסיה שרכש ולא ניצל  בשל מצבו הסיעודי. 

דוגמה

השגת הנחה מוגדלת והחזר רטרואקטיבי בארנונה לאזרח ותיק סיעודי

]בגובה   בארנונה  סיעוד  הנחת  לקבל  לה  לסייע  בבקשה  למוקד  פנתה   90 בת  שואה  ניצולת 

הארנונה  חשבון  מגוריה,  במקום  לעירייה  פנייתנו  לאחר   .01.01.2013 מתאריך  החל   ]70%

לחברת  בשמה  פנה  המוקד  כן,  כמו   .₪  5,197 של  בסכום  רטרואקטיבי  באופן  זוכה  שלה 

 18 זיכוי רטרואקטיבי ממועד קבלת  ובדיקת מתן  לזכאותה להנחה בחשמל  בנוגע  החשמל 

שעות הסיעוד שלה. 

דוגמה

חידוד נהלים במחלקת הארנונה בעיריית רמת גן להפחתת בירוקרטיה 

גן מתנה מתן הנחה  כי עיריית רמת  ודיווחה  גן פנתה למוקד  64 מרמת  ותיקה בת  אזרחית 

בארנונה עבורה בהצגת תעודת אזרח ותיק. על פי חוק, אין חובה לתלות מתן הנחה בארנונה 

בהצגת התעודה. המוקד פנה למבקר עיריית רמת גן שהשיב לנו כי העירייה בדקה את לשון 

החוק והעבירה חידוד נהלים לעובדי הארנונה כך שבמידה ולאזרח הוותיק אין תעודת אזרח 

ל-  זכאית  נמצאה  הגברת  כי  אותנו  עדכן  בנוסף  זהות.  בתעודת  להסתפק  הפקיד  על  ותיק 

30% הנחה. 

דוגמה
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מס	הכנסה

ומיסוי  כללי  מיסוי  בנושא  מגיעות  רבות  פניות 

ופיקדונות )קופות  הכנסות מפנסיות, מחסכונות 

מסבירים  אינם  המיסוי  וגורמי  הבנקים  גמל(. 

ובתקנות,  בחוק  מיוזמתם את ההטבות שנקבעו 

ההסברים  את  להבין  קשה  הוותיקים  ולאזרחים 

הארוכים שפורסמו לציבור. 

נדרשים  הם  כי  מתלוננים  רבים  ותיקים  אזרחים 

ולהגיע בכל שנה לפקיד השומה על מנת  לטרוח 

יש  אמנם  הכנסותיהם.  על  מס  תיאום  לבצע 

אפשרות לערוך תיאום מס באינטרנט אך אפשרות 

שהגיע  למי  אלא  הפורשים,  לכלל  פתוחה  לא  זו 

הכנסותיו,  כלל  בגין  במס  חייב  ואינו  פרישה  לגיל 

למשל: רק למי  שכל קצבת הפנסיה שלו חייבת 

להם  גם  שיתאפשר  מבקשים  אלו  פונים  במס. 

להימנע מהטרחה הכרוכה בהגעה פיסית. 

מים	וביוב

פניות  של  המגמה  המשיכה   2016 בשנת 

דיווחו  בפניות  המים.  תאגידי  על  ותיקים  אזרחים 

צריכת  בגין  גבוהים  חויבו בסכומים  הפונים שהם 

מנזילות  נבעו  החריגות  מן  חלק  חריגה.  מים 

ותיקים  אזרחים  הפרטית.  או  המשותפת  בצנרת 

סיפרו על הקושי  הוותיקים הסיעודיים  והאזרחים 

בטיפול  ובכלל  המים  תאגידי  מול  בהתמודדות 

מול ועדי הבניינים השונים בנוגע לאיתור הנזילות 

והתיקונים שנדרשו. 

	, סלילה	 	- מקומית	 רשות	 של	 והיטלים	 אגרות	

תיעול	וביוב

התקבלו פניות רבות מצד אזרחים ותיקים, חלקם 

עם  להתמודד  יכלו  שלא  הכנסה  השלמת  מקבלי 

וביקשו  המקומית  הרשות  של  התשלום  דרישות 

סיוענו.   

הוצאה	לפועל

מול  בהתמודדות  סיוע  מבקשים  רבים  פונים 

ההוצאה לפועל, אחרים מבקשים הפטר מחובות 

שהם משלמים כבר שנים ובסכומים נמוכים. 

עבודה  מפגשי  נערכו   2016 בשנת	 זה,  בנושא 

לפועל  ההוצאה  לשכות  לבין  המוקד  בין  שונים 

להדק  במטרה  והכל  בעיקר(  אביב  תל  )לשכת 

את קשרי העבודה ולהקל בטיפול מול בעלי החוב 

יצא  כן, המוקד  השונים המתקשרים למוקד. כמו 

שבע  באר  אביב,  תל  בלשכת  עובדים  להדרכות 

יפנו  ההוצל"פ  סניפי  שעובדי  במטרה  וירושלים 

אזרחים ותיקים לבדיקת מיצוי זכויות. 

השגת תוספת הנחה בארנונה לאזרחית ותיקה המקבלת קצבת זקנה לנכה

63 גילה המוקד כי ההנחה בארנונה שהיא  במסגרת בדיקת הזכויות של אזרחית ותיקה בת 

לנכה.  זקנה  קצבת  מקבלת  היותה  בגין  זכאית  היא  לה  המקסימלית  ההנחה  אינה  מקבלת 

המוקד פנה לעירייה במקום מגוריה בבקשה לבחון את זכאותה כמקבלת קצבת זקנה לנכה, 

כלומר להנחת 100% בארנונה. מתשובת העירייה עולה כי בעקבות בקשתנו, חשבון הארנונה 

ההנחה  תוספת   .₪  1,321 של  בסך  רטרואקטיבי  באופן  זיכוי  ובוצע  מלא  פטור  לכדי  עודכן 

הינה בשיעור של 20%. 

דוגמה
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פניות בנושאי אלימות וביטחון אישי  י. 
אישי  וביטחון  אלימות  בנושאי  הפניות  מרבית 

בעיות  שכנים,  סכסוכי  הבאים:  בנושאים  היו 

הינו  הפניות  היקף  התנכלויות.  משותף,  בבית 

ברמת  אלימות  על  הינן  הפניות  ורוב  ארצי,  כלל 

רעש,  הפרעות  וקללות,  איומים  נמוכה:  עצימות 

וכדומה. 

בשנת 2016 המשיך המוקד בעבודה המשותפת 

אישי,  וביטחון  אלימות  בנושאי  המשטרה  עם 

ישירות למוקד 8840* עם  בין אלו הפונים  וקישר 

עם  ישיר  קשר  בקיום  המשיך  המוקד  המשטרה. 

המשרד  באמצעות  המשטרתיים  השטח  מש"קי 

בקשר  נמצא  המוקד  כן,  כמו  פנים.  לביטחון 

לנפגעי  ישראל  משטרת  מוקד  עם  רציף  עבודה 

עבירה, קשר זה סייע לנו למסור מידע למתלוננים 

בכל האמור להתקדמות הטיפול בתלונתם.

שגילו  ותיקים,  לאזרחים  מסייע  המוקד  בנוסף, 

שונות,  מסיבות  נסגר  בעניינם  החקירה  תיק  כי 

כיצד ניתן לפתוח אותו שוב, ומדריך אותם בהליך 

המשטרה  תחנת  מול  התיק  לפתיחת  הבקשה 

לפונים  מאפשר  זה  פעולה  שיתוף  המקומית. 

תלונתם  למצב  באשר  מהיר  עדכון  לקבל  למוקד 

והטיפול בה.

פנסיה יא. 
אזרחים  ותיקים רבים העומדים בפני פרישה, אינם  

העומדות  הפנסיוניות  האפשרויות  לכל  מודעים 

למשמעויות  מודעים  שאינם  וחומר  קל  בפניהם, 

הבלתי הפיכות לאחר קבלת ההחלטות. מהפניות 

למוקד עולה כי יש צורך חיוני בהכוונה אובייקטיבית 

מנגנון  ליצירת  הפחות  לכל  או  הפרישה  לקראת 

למודעות את השלכות הפרישה  שיביא  ממשלתי 

יציג בפני  וכן  לה,  הנילוות  וההחלטות הפיננסיות 

הפורש את האפשרויות המיטביות עבורו. 

בנושאים  פניות  במוקד  התקבלו  השנה  גם 

ושקיפות  מידע  חוסר  על  המעידות  פנסיוניים 

בנוגע לזכויות הפנסיוניות. למשל:

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

הפנסיה – במיוחד בקרנות הפנסיה הוותיקות  

המנוהלות על ידי "עמיתים".  

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

הביטוח בבקשה לקבלת תשלומי הפנסיה    

שלהן בגיל הפרישה, הן נענות כי הפנסיה    

תשולם רק בגיל 64 ולא בגיל 62. במצב זה יש    

חשש כי נשים רבות אינן מממשות את זכאותן   

לפנסיה מגיל הפרישה.   

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

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

המדינה ובמקום עבודה נוסף, אינן נצברות.   

פנסיה במבט של אוריינות דיגיטלית: אזרחים  •
ותיקים רבים אינם יודעים כיצד לאתר את כספי   

הפנסיה שנצברו עבורם במהלך שנות עבודתם.   

מנוע החיפוש שהקים משרד האוצר באינטרנט  

לפני מס' שנים אינו נגיש טכנית לרבים מהם,  

בשל העובדה שאין ברשותם מחשב או גישה  

לאינטרנט, או בשל קשיי שפה או נכות פיזית   

המונעת מהם בירור במוסדות השונים.   

תעסוקה יב. 
אלפי פניות התקבלו גם השנה במוקד בהתייחס 

לחוק הביטוח הלאומי המתנה קבלת קצבת זקנה 

המוחלט  הזכאות  גיל  )ועד  הפרישה  גיל  לאחר 
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בהכנסות  לגבר(   70 ועד   67 לאשה,   70 ועד   62

מעבודה והכנסות בכלל. מהפניות עולה כי סוגיה 

המעוניינים  ותיקים  אזרחים  בפני  חסם  מהווה  זו 

על קצבת  לוותר  רוצים  אינם  אך  לעבוד  להמשיך 

הזקנה שלהם. 

התניית	 בתעסוקה:	 לחסם	 כללית	 דוגמה	 להלן	

הזכאות	 גיל	 בין	 בהכנסות,	 זקנה	 קצבת	 קבלת	

בשנת  לעבוד  שהמשיך  ותיק  אזרח   :70 גיל	 ועד	

בשנת   החודשי  ושכרו  הפרישה,  גיל  לאחר   2016

להסתפק  נאלץ   ,₪  5,394 מ-  גבוה  היה   ,2016

בהתאם  וזאת  חלקית  זקנה  קצבת  בקבלת 

בהכנסות  הלאומי.  הביטוח  של  לקריטריונים 

ניתנה  לא  הזקנה  קצבת   ,₪ מ-7,700  הגבוהות 

הזקנה  לקצבת  ותק  תוספת   5% נוספו  ובגינה 

מתקיימים  אלו  מבחנים  הפורש.  של  הבסיסית 

לשני   ,70 גיל  עד  לגברים   לנשים/67   62 מגיל 

המינים.

הגיל כחסם תעסוקה

2016 לאחר שפוטרה מתפקידה כאם בית  68 פנתה לסיוע המוקד ביולי  אזרחית ותיקה בת 

במוסד השייך למחלקת הרווחה באחת הרשויות המקומיות. הפנייה הועברה על ידי המוקד 

המשפטים  משרד  תשובת  המשפטים.  במשרד  בעבודה  הזדמנויות  שוויון  נציבות  לבדיקת 

היתה: "התרשמנו כי פנייתה של גב' ... עלולה להעלות, לכאורה, עילה לאפליה על רקע גיל 

שלטענת  משרה  באותה  העסקתה  המשך  אפשרות  שקילת  באי  בהתחשב  וזאת  בפרישתה 

הפונה אוישה ע"י עובדת אחרת". למרות חוות הדעת של משרד המשפטים העדיפה הפונה 

מקום,  מכל  לפרישה.  ולצאת  פיצוי  לקבל  והעדיפה  לה  שהוצע  המשפטי  מהטיפול  לסגת 

בירור של פניות  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מאפשר  שיתוף הפעולה של המוקד עם 

בנושא גילנות. 

דוגמה

אי	מתן	הקלות	מס	הכנסה	לעובדים 

שכר  בגין  הכנסה  מס  משלמים  גמלאים  בנוסף, 

למענק  הזכות  אובדן  את  גם  להזכיר  ויש  עבודה 

עבודה )מס הכנסה שלילי(. במוקד התקבלו פניות 

שיוצרת  הקושי  על  שמלינים  ותיקים  מאזרחים 

האם  הנלווית  וההתלבטות  הנוכחית  המס  חבות 

להישאר בשוק העבודה או לאו. 

השלמת	 מקבלי	 בקרב	 תעסוקה	 להמשך	 חסם	

הכנסה

חמור  המצב  הכנסה,  השלמת  מקבלי  בקרב 

ללא פנסיה  יחיד,  ותיק  ואזרח  יותר מאחר  הרבה 

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

מ-2,271  יותר  יחדיו  המשתכר   )70 גיל  )עד  זוג 

שקל - מסתכנים באובדן השלמת הכנסה. ניתוח 

לשפר  היכולים  רבים  פונים  כי  מעלה  הפניות 

במותנם  עדיין  כוחם  כאשר  הכלכלי  מצבם  את 

עבודות  מחפשים  או  עבודה  מלמצוא  נמנעים 

בשליש או רבע משרה כדי שלא להסתכן באיבוד 

קצבת השלמת הכנסה ובכך מחמירים את מצבם 

הכלכלי לעתיד לבוא.
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פניות בנושאי רווחה ושירותים חברתיים יג. 
התקבלו   2016 בשנת  כי  נציין  הרווחה  בתחום 

כ- 2,000 פניות של אזרחים ותיקים אשר דיווחו 

וישיר בפנייתם למוקד.  בדידות באופן מובהק  על 

"בין  הבדידות  נושא  עלה  נוספות  פניות  באלפי 

השורות" בעקיפין, תוך כדי נושאי פניה אחרים. 

מהפניות למוקד עולה כי בשל מחסור	בתקציבים	

במחלקות	הרווחה אין היענות ראויה של הרווחה 

מסורבים  הפונים  הוותיקים.  האזרחים  לצרכי 

בטענה כי התקציב אינו מאפשר סיוע.

של  מצדם  היו  למוקד  שהגיעו  הפניות  מרבית 

מקבלי  אם  בין  יכולת  מעוטי  ותיקים  אזרחים 

נמוכה,  שהכנסתם  מי  ובין  הכנסה  השלמת 

לשאת  יכולת  וחוסר  כלכלי  קושי  על  הלינו  אשר 

בעול הקיום היומיומי. הפניות היו בנוגע למצוקה 

חבילות  לרכישת  בסיוע  צורך  לרבות  כלכלית, 

מזון, מחסור בציוד בסיסי בבית, בקשות לאמצעי 

כאלו  לרבות  תרופות  ברכישת  קושי  חימום, 

בקבלת  דחייה  על  פניות  הבריאות,  בסל  שלא 

פיזיות,  מגבלות  בגין  בסיוע  וצורך  סיעוד  גמלת 

לאזרח  יום  במרכזי  השתלבות  בנושא  פניות 

רפואיים  לטיפולים  התניידות  של  בעיות  הוותיק, 

צורך  ובדיקות(,  לטיפולים  במלווה  מחסור  )גם 

בהתאמות נדרשות בבית לבעלי מוגבלויות ועוד.

תחום  כי  רבות  פעמים  מלינים  הפונים  כי  יצוין 

מענה  מקבל  אינו  שיניים  וטיפולי  הפה  בריאות 

מספק לנוכח מחירי הטיפולים הגבוהים.

פניות בנושאי תחבורה יד. 
תחבורה	ציבורית:	

אזרחים שלפני גיל הפרישה אינם מודעים    •

להטבה שבגינה הם אמורים לקבל הנחת אזרח  

ותיק מגיל 60 לנשים ומגיל 65 לגברים.   

קבלת הנחת אזרח ותיק על ידי תעודת זהות  •
בלבד: נהגים אינם מכבדים תעודת זהות של  

אזרחים ותיקים המבקשים לממש זכותם  

להנחה בתחבורה ציבורית ודורשים הצגת   

תעודת אזרח ותיק.   

נהגי אוטובוסים לעיתים אוספים נוסעים  •
במרחק רב מהמדרכה, בניגוד לחוקי התעבורה.  

אוכלוסייה מבוגרת פונה למוקד בבקשה שנהגי   •
אוטובוס יחלו בנסיעה רק לאחר שאזרחים  

ותיקים התיישבו או התמקמו באופן בטיחותי.   

גם ב- 2016 הגיעו פניות בנושא תחבורה    •
ציבורית לא נגישה במועצות אזוריות, דבר המונע   

מאזרחים רבים נגישות לשירותי רפואה ולמוקדי   

תרבות ופנאי.  

תג	נכה

לשנים  דומות  טענות  התקבלו   2016 בשנת  גם 

עברו:

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

שולחים אישורים רפואיים ונענים כי האישור  

ששלחו אינו מספק משום ש"לא הוכח  

שתנועתך בדרכים ללא רכב תפגע בבריאותך".  

 

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

אלו  פונים  במצבם.  שינוי  צפוי  ולא  כרוני  מצבם 

מתלוננים כי הם מוטרחים לשווא.
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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 עלול לסכן את האזרח הוותיק הנכה,   

גם אז לפי הפניות שברשותנו התשובה היא  

שלילית במקרים רבים מאוד.  

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

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

רק על מנת לבקש אישורים חוזרים למשרד  

התחבורה. נכים שפג תוקף התג שלהם  

נדרשים להמציא אישורים מחדש, כאילו   

שמצבם הכרוני לא היה  ידוע לפני כן.     

  

באופן כללי, ההמתנה  לקבלת התג היא ארוכה  •
מאוד.         

תג	נכה	ברשויות	המקומיות

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

אזרחים ותיקים טוענים בפניותיהם כי מתקיים  •
הליך לא שקוף של דחיית קבלת חנייה מוסדרת  

דרך הרשויות המקומיות.   

בנקים  טו. 
	2016 בשנת	 נסגרו	 	 נוספים	 בנק	 סניפי	 	39

במסגרת	סגירת	סניפים	וצמצום	טלרים

הגיעו   *8840 למוקד   ,2015 לשנת  בהמשך 

פניות של אזרחים ותיקים שדיווחו כי סניף הבנק 

להעביר  במטרה  הטלר  עמדות  את  ביטל  שלהם 

את  ולצמצם  ממוחשבת  לפעילות  הלקוחות  את 

ללקוחות.  הבנק  פקידי  בין  הישירה  התקשורת 

בנק  סניף  סגירת  על  דווח  בהן  פניות  התקבלו 

מדובר  אחרים.  לסניפים  הלקוחות  והעברת 

אשר  המבוגרות  באוכלוסיות  קשה  בפגיעה 

ממשית  ופגיעה  כספומטים  לתפעל  מתקשות 

כספים  משיכת  בעת  שלהם  האישי  בביטחון 

למוקד  שפנו  הוותיקים  האזרחים  לדברי  ברחוב. 

טלרים  וצמצום  בנק  סניפי  סגירת  של  שילוב   -

מכה  היא  בנק  סניף  סגירת  בהם.  פגיעה  מהווה 

ופירושה  טלרים,  שירותי  מסגירת  יותר  קשה 

נסיעה לסניף מרוחק יותר. 

 75 בני  ותיקים  שאזרחים  למדים  אנו  הפניות  מן 

אלו.  ממהלכים  יותר  הקשים  הנפגעים  הם  ויותר 

וגם בעלת  ניידת פחות  מדובר באוכלוסייה שהיא 

הדברים  שילוב  יחסית.  נמוכה  דיגיטלית  אוריינות 

מקשה עליה בשימוש במכשירים האוטומטיים או 

בהגעה לסניף מרוחק.  
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צרכנות טז. 
למוקד  רבות  בפניות  התאפיינה   2016 שנת 

מכר  בעסקאות  המתמחות  חברות  בנושא 

מאזרחים  רבות  פניות  התקבלו  במוקד  מרחוק. 

בכרטיסי  חיובים  על  משפחתם  ובני  ותיקים 

רכישת  בגין  ומעלה  שקלים  אלפי  בשווי  אשראי 

נדרשים  אינם  כלל  הותיקים  שהאזרחים  מוצרים 

להם תוך ניצול תמימות והטעייה צרכנית ובניגוד 

על  למדנו  מהפניות  הצרכן.  הגנת  חוק  להוראות 

עם  עסקאות  סוגרות  אלו  חברות  שבה  הקלות 

או  שווא  מצג  כדי  תוך  לעיתים  שלהן,  הלקוחות 

מודע  אינו  הוותיק  האזרח  שונות שבהן  הבטחות 

להשלכות הסכמתו.

    

אלו  חברות  עם  הצורך  במידת  קשר  יצר  המוקד 

ובחלק מהמקרים הצליח להשיב חלק מהכספים 

את  הדגיש  חברתי  לשוויון  המשרד  כולם.  או 

הצורך בחקיקה והגברת הרגולציה על חברות אלו 

מכר  עסקאות  ביצוע  עליהם  להקשות  מנת  על 

מרחוק עם האזרחים הותיקים.

פניות הקשורות לחברות סלולר: הטעייה     •

במעמד העסקה )הבטחה של טאבלטים חינם,   

למשל(.  

פניות לגבי חברות ותקשורת:  דרישות לתשלום  •
חובות עבר בעקבות סיום התקשרות מצד  

הלקוח.  

פניות בנושא חברות לחצני מצוקה: התקבלו    •
עשרות פניות הקשורות לקשיים בסיום חוזה.   

 

תביעות פוליסת סיעוד פרטיות שנדחות: גם    •
בשנת 2016 אנו עדים לעלייה בשיעור הפניות   

למוקד בנוגע לקושי של בעלי פוליסה סיעודית  

פרטית לקבל הכרה ופיצויים בהפעלת מקרה  

ביטוחי. לאחר שרופא החברה בודק את האזרח  

הוותיק ובמידה והחליט שלא לאשר דמי ביטוח  

סיעודי חודשי, הערעורים מתקיימים אצל  

החברות שוב בהליך פנימי ונדחים שוב ושוב,  

מה שמותיר את האזרחים הוותיקים להילחם   

בבתי משפט על זכויותיהם בהיעדר התערבות  

של הרגולטור.   

 

שלישי בשלייקס +  יז. 

השגת הנחת אזרח ותיק בבנק לפי חוק אזרחים ותיקים 

ותיק בפעולות מול פקיד  אזרח  אינו מקבל הנחת  כי  77 פנה למוקד בטענה  בן  ותיק  אזרח 

פנייתנו  בעקבות  הוותיקים.  האזרחים  מחוק  שנגזר  כפי  בעירו,  דיסקונט  בנק  בסניף  בנק 

לסניף הבנק, הלקוח החל לקבל הטבת אזרח ותיק וקיבל גם החזר בגין עמלות שנגבו ממנו 

בתקופה האמורה.

דוגמה

צמצום חוב לסלקום בגין ביטול הליך גבייה חיצוני

86 צבר חובות לסלקום אשר בסופו של דבר הועברו לגבייה ע"י משרד עו"ד  אזרח ותיק בן 

ישירות מסלקום. לאחר פנייה של  חיצוני. לטענתו מעולם לא קיבל דרישה לתשלום חובות 

המוקד למשרד התקשורת, נאותה החברה לאפשר לו לשלם את קרן החוב בלבד תוך ביטול 

החיוב בשכ"ט והוצאות, כך שהתיק נסגר. בזכות מעורבות המוקד, הפונה חסך כ-1000 ₪. 

דוגמה
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שלישי בשלייקס פלוס יז. 
המשרד  ידי  על  נקבע  פלוס  בשלייקס  שלישי 

האזרחים  של  והפנאי  הצרכנות  התרבות,  כיום 

מתקיים  הארץ,  בכל  שלישי,  יום  בכל  הוותיקים. 

ותרבות.  פנאי  בילויים,  על  והנחות  הטבות  מגוון 

האזרחים  את  לעודד  היא  הפרויקט  מטרת 

הוותיקים בישראל לצאת מהבית, לצרוך פעילויות 

עסק  מבתי  הטבות  שלל  ולקבל  ופנאי  תרבות 

התקבלו   2016 בשנת  הארץ.   רחבי  בכל  שונים 

שלישי  בנושא  פניות   550 כ-   *8840* במוקד 

בשלייקס פלוס. 

  

מיזם כאן גרים יח. 
משרד הבינוי בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים 

והמשרד לשוויון חברתי המשיכו בהפעלת המיזם 

מגורי  לעידוד  ברציפות  השלישית  השנה  זו 

במסגרת  ותיקים.  אזרחים  בדירות  סטודנטים 

בתנאים  מגורים  מקבלים  הסטודנטים  התכנית 

נוחים ומלגה משמעותית שתסייע להם בתקופת 

הלימודים ומעניקים שעות חברה לאזרח הוותיק. 

בין מטרות התכנית: מתן מענה חברתי לאזרחים 

זה שיפור הביטחון האישי, הפגת  ובכלל  ותיקים, 

דורי,  הבין  הקשר  חיזוק  חברתי,  וליווי  בדידות 

בחברה  הוותיקים  האזרחים  של  מעמדם  חיזוק 

ונגיש  בר-השגה  מגורים  ופתרון  הישראלית 

לסטודנטים. 

ותיקים  אזרחים  של  בקשה  כללו  בנושא  הפניות 

לקבלת  בקשה  או  לתכנית  מועמדות  להגיש 

מידע נוסף על המיזם. המוקד קיבל את הפניות, 

בין  בפועל  הציוות  כאשר  הבקשות,  את  עיבד 

ידי  על  בוצע  הוותיקים  לאזרחים  הסטודנטים 

הגורם המקצועי במשרד והתאחדות הסטודנטים. 

 1,000 ל-  מעל  במוקד  התקבלו   2016 בשנת 

פניות בנושא מיזם כאן גרים. 
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2016 פניות של ניצולי שואה למוקד *8840 בשנת 
מענה  קיבלו  הפונים  זכויותיהם.  את  למצות  בבקשה  למוקד  שואה  ניצולי   21,819 פנו   2016 בשנת 

זכויותיהם לרבות שליחת מכתב תשובה בצירוף טפסים  לשאלות פרטניות, סיוע בבירור ובמיצוי מכלול 

הרלוונטיים למימוש זכויותיהם. כמו כן לניצולי שואה אשר התקשו במילוי טפסים אלו הוצע סיוע בביתם 

ע"י מערך של מתנדבים.

סיוע  ואנגלית(,  )גרמנית  שואה  לניצולי  שנשלחים  זרות  בשפות  מכתבים  בתרגום  סיוע  ניתן  בנוסף, 

בניסוח פניות לרשויות זרות המעניקות תגמולים, וכן ניסוח כתבי ערעור ותביעה במקרים בהם נדחתה 

תביעתם ע"י רשויות הפיצויים השונות בגרמניה. 

באוגוסט ובדצמבר 2015 התקבלו מספר החלטות מנהליות של שר האוצר בינהן: 

להכיר בסבלן של קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה   •
בעיראק, אלג'יר ומרוקו.  

להכיר במי שביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה   •
ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה, לתגמולים והטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות  

הנאצים.  

להכיר בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה שעלו לפני יום 1.1.1953 שעד לאותה עת, תביעתם  •
נדחתה רק בשל ישיבת הקבע בשטח הרייך הגרמני.  

בעקבות ההחלטה, פנו רבים לבדיקת זכויותיהם ולבקשה לקבלת סיוע של מתנדב במילוי הטפסים, וכמו 

כן נעשתה פעילות יזומה במוקד לאיתור אוכלוסיות אלו באמצעות שליחת מכתבים לביתם עם הטפסים 

הרלוונטיים למימוש זכאותם.

סטודנטים	למען	אזרחים	ותיקים:	סיוע	במיצוי	זכויות	ומילוי	טפסים	בבתי	ניצולי	השואה

כחלק  ידי התאחדות הסטודנטים  על  עבור המשרד  המבוצע  שואה,  ניצולי  זכויות  בירור  מיזם  במסגרת 

ניצולי  לכ-2700  הגיעו  אשר  סטודנטים  פעלו   2016 ב-  ותיקים,  אזרחים  למען  סטודנטים  מתוכנית 

מטעם  הכשרה  קיבלו  הסטודנטים  זכויותיהם.  את  לממש  להם  לסייע  מנת  על  רשויות  בכ-40  שואה 

מוקד 8840* בתחילת פעילותם והכשרת ריענון נוספת במהלך שנת הפעילות. כמו כן, לאורך כל השנה 

הסטודנטים נעזרו בצוות המוקד בתהליך מימוש הזכויות וקיבלו הכוונה פרטנית ביחס לניצול שואה אשר 

היה בטיפולם.

פעילות	בשטח-	איתור	ניצולי	שואה	שטרם	הוכרו	ושאינם	מקבלים	כל	תגמול	בגין	הנרדפות

בשנת 2012 החל פיילוט בו לקחו חלק המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר באמצעות הרשות לזכויות 

2016 סיכום פעילות המוקד בנושא ניצולי שואה בשנת 
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לניצולי  סיוע  למתן  ירושלים  בעיר  מתנדבים  פעלו  הפיילוט,  במסגרת  ירושלים.  ועיריית  השואה  ניצולי 

השואה תושבי העיר במיצוי הזכויות המגיעות להם לאחר שזכו להכשרה מטעם המשרד לשוויון חברתי 

כשנתיים,  ובמהלך  שואה  ניצולי  כ-24,000  התגוררו  זו  בתקופה  בעיר  השואה.  ניצולי  זכויות  בנושא 

הצליחו להגיע במסגרת הפרויקט ל-95% מניצולי שואה ולסייע להם לממש את זכויותיהם. לאור הצלחת 

הפיילוט, הצטרפו ערים נוספות למיזם ולקחו על עצמן את האחריות למיצוי זכויות ניצולי השואה תושבי 

יחד עם זאת רבים מהם לא מודעים  ניצולי השואה, אך  העיר. החקיקה החדשה הטיבה את מצבם של 

אשר  רשות  מקומית.  רשות  בכל  הזכויות  מיצוי  בפרויקט  רבה  חשיבות  רואים  אנו  כך  ועל  לזכויותיהם 

לשוויון  מהמשרד  הדרך  כל  לאורך  ומקיף  צמוד  מקצועי  ליווי  מקבלת  בפרויקט,  חלק  לקחת  מעוניינת 

חברתי, כמו גם הכשרות בנוגע לזכויות לכלל המתנדבים ברשות המקומית. 

חברתי  לשוויון  למשרד  המשותף  המקומיות  ברשויות  הזכויות  מיצוי  פרויקט  במסגרת   2016 בשנת 

כיום 53 רשויות ברחבי הארץ  ומועצות רבות לפרויקט.  ניצולי השואה התווספו רשויות  לזכויות  ולרשות 

מהן  ורבות  הפרויקט  הוצג  במהלכן  פגישות  התקיימו  נוספות  רשויות   40 ועם  לפרויקט  שותפות  כבר 

נמצאות בתהליכי כניסה לפרויקט. 

95 לקבלת קצבת נכי רדיפות הנאצים מהאוצר הכרה לראשונה בניצולת שואה בת 

במהלך שיחה עם בנה של אזרחית ותיקה בת 95 בחודש אפריל 2016 התבקש למלא עבורה 

כי הגברת זכאית  ניצולי שואה. לאחר בדיקת השאלון במוקד, התברר  זכויות  שאלון לבירור 

לבקש הכרה כניצולת שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, והמלצנו למשפחה להגיש בהקדם 

את  טופס הבקשה לרשות לניצולי שואה. מבירור שערכנו עם הרשות לטיפול בניצולי שואה 

בתחילת אוקטובר, שמחנו לדעת כי הבקשה אושרה והעברנו לבן את ההודעה. מעתה תהיה 

על  מתשלום  בפטור  כולל  שואה  לניצול  מלאות  והטבות  חודשית  לקצבה  זכאית  הגברת 

תרופות והגדלת הקצבה בהתאם להחמרה במצבה הבריאותי.  

דוגמה

95 הוכרה לראשונה כניצולת שואה מאושוויץ בגיל 

ניצולת שואה בת 95, יוצאת אושוויץ, אשר עלתה לארץ ב2011, לא הוכרה מעולם לתגמולים 

זכויות  בירור  מפרויקט  סטודנט  של  ובסיוע  המוקד  טיפול  בזכות  נרדפותה.  בשל  והטבות 

ניצולי שואה המבוצע עבור המשרד על ידי התאחדות הסטודנטים, תביעתה לגמלה אושרה 

והיא זכאית לפטור מלא מתשלום על תרופות מרשם שבסל הבריאות, לתגמול חודשי קבוע 

בסך אלפי שקלים והטבות נוספות.

דוגמה
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במסגרת	הפרויקט,	אלפי	ניצולי	שואה	נוספים	הוכרו	לראשונה	וזכו	להטבות,	תגמולים	ומענקים	שונים.

נוספות  לאוכלוסיות  מידע  להנגשת   *8840 מוקד  פעילות 
2016 בשנת 

פרויקט מיצוי זכויות בקרב אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה בקהילה
לאורך שנות פעילות המוקד ניכר כי מעט מאוד אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה פנו למוקד לקבלת מידע 

ולבירור זכויות. 

בחודש דצמבר 2015 מוקד 8840* שלח כ- 10,000 מכתבים באופן יזום לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה. 

המכתבים כללו שאלונים לבדיקת מיצוי זכויות. 

בשנת 2016 מתוך כ- 10,000 מכתבים שנשלחו, חזרו למוקד כ- 2,500 טפסים מלאים לגביהם ביצענו 

חוק  פי  על  לזכויות המגיעות  מודעות באשר  חוסר  גילינו  במוקד  זכויות. מהשאלונים שהתקבלו  בדיקת 

אלו המקבלים השלמת הכנסה  גם  וכו'.  בארנונה  סיעוד, החמרת מצב, הנחות  כולל: השלמת הכנסה, 

הלינו על קשיים כלכליים ועל צורך בתמיכה כלכלית מעבר להשלמת הכנסה )ציוד, שיפוצים, שיניים(.

כתוצאה	מהטיפול	בטפסים	למדנו	על	הסיבות	למורכבות	מיצוי	הזכויות	בקרב	אזרחים	ותיקים	יוצאי	אתיופיה:

קשיי שפה   •

חוסר נגישות למידע   •

חוסר מודעות לזכויות  •

קושי בהתמודדות עם בירוקרטיה  •

קבלת פנסיה סוציאלית לניצולי שואה מגרמניה 

תביעתה של ניצולת שואה בת 78 בעניין קבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה הסתיים בהצלחה 

2015 אושרה תביעתה לפנסיה סוציאלית וניתן תשלום  2016. עוד קודם, בשנת  רבה  ביולי 

והפונה הייתה  2014 בלבד. לפי בדיקת המוקד, חלה טעות, מאחר  רטרואקטיבי החל מיוני 

זכאית לקבל תשלום החל מחודש מאי 2003. בהתערבותנו נשלח ערעור לגרמניה תוך צירוף 

הלאומי  בביטוח  חוץ  לקשרי  מהאגף  בישראל,  הביטוח  תקופות  מהלך  על  מתוקן  אישור 

בישראל, ובצירוף מכתב מהמוקד לסניף המבטח בגרמניה, בבקשה להשיב קיזוז מהתשלום 

מאי  מחודש  הקצבה  את  מחדש  לחשב  וכן  חסרות,  אכשרה  תקופות  בגין  הרטרואקטיבי 

2003, כאמור. הטיפול הצליח והגברת התבשרה כי תקבל פיצויים מוגדלים בהתאם להגדלת 

תקופת ההכרה בה כזכאית.

דוגמה
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פערים תרבותיים  •

שירות   2016 ב-  הוספנו  אתיופיה  יוצאי  הוותיקים  האזרחים  לאוכלוסיית  המידע  הנגשת  קידום  לצורך 

ומענה בשפה האמהרית במוקד. 

שינוי תפיסה - מהלך אקטיבי 
למצות  לה  ולסייע  זו  לאוכלוסייה  להגיע  במטרה  אקטיבית  פעולה  נדרשת  כי  הוכיח   2016 ב-  הנסיון 

זכויותיה. לאור האמור, במסגרת מיזם סטודנטים למען אזרחים ותיקים בשיתוף התאחדות הסטודנטים 

יסייעו בהליך בדיקת הזכויות. תפקידם  דוברי אמהרית אשר  לגייס סטודנטים מילגאים  הארצית הוחלט 

בלתי  באופן  וכאמור  ובבתים  הקליטה  במוקדי  בקהילה,  הוותיקים  האזרחים  אל  ולהגיע  לשטח  לצאת 

השונות  הרשויות  עם  קשרים  ליצירת  ופועל  לסטודנטים  מקצועית  הכשרה  נותן  המוקד  צוות  אמצעי. 

ומוקדי הקליטה על מנת לתאם ימי מיצוי זכויות במקומות המפגש של אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה. 

במקביל המוקד יצר קשר עם רשויות מקומיות שונות ועם מוקדי הקליטה ותיאם מפגשים עם אזרחים 

ותיקים. פעילות זו החלה בנובמבר 2016 ועתידה להמשיך בכל שנת 2017. נתניה היתה העיר הראשונה 

אליה הגיע המוקד במסגרת כנס ליום מיצוי זכויות, לאחריה המשכנו גם ברחובות, במבשרת ציון ובאור 

יהודה במהלך 2016, וכאמור השנה אנו ממשיכים בפעילות זו. 
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