
זכויות האזרח הוותיק

מוקד הפניות לאזרחים הוותיקים – *8840

המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality



מוקד 8840* הוקם ע"י המשרד לשוויון חברתי בשנת 2008

פועל בעתות חירום כמשק חיוני

מטרה – מתן מידע מלא למיצוי זכויות בכל התחומים הנוגעים לחיי האזרח הוותיק (גברים ✔

67 / נשים 62 ) ומשמש מרכז לפניות הציבור מול הגופים השונים

שעות פעילות המוקד: ימים א'-ה', 08:00 – 20:00✔

 

מידע כללי
המשרד לשוויון חברתי

Ministry for Social Equality

ערבית

רוסית

אמהריתצרפתית

אנגלית

עברית

 שירות
בשפות



 המשרד לשוויון חברתי נערך למתן מענה לכלל האזרחים הוותיקים במשבר נגיף הקורונה
.בתחומי החיים שאינם רפואיים

 
האזרחים הוותיקים מוזמנים לפנות למוקד 8840* בנושאים כגון: הפגת בדידות, שיחות 
לתמיכה נפשית, הכוונה בהתמודדות מול גופים ציבוריים, עדכון אודות החלטות והנחיות 
מיוחדות שנקבעו לעת הזו, סיוע בניהול בסיסי של שגרת היום, רכישת מזון, תרופות ועוד

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

שעות פעילות המוקד: 
ימים א' -ה': 8:00 – 21:00
             ו': 8:00 – 12:00

מוקד 8840* בעת חירום  
המשרד לשוויון חברתי
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תחומי טיפול המוקד
המשרד לשוויון חברתי

Ministry for Social Equality

המוסד לביטוח 
בריאותרווחהלאומי

מידע אודות 
זכויות לניצולי 

שואה

צרכנותדיורזכויות אזרח ותיקסיעוד ועובדים זרים

לימודים תעסוקה 
ופנאי

פנסיה והכנה 
לפרישה

הרצאות 
והדרכות

אפוטרופסות
ותיקונים בחוק



המשרד לשוויון חברתי
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הטבות והנחות הניתנות לאזרח הוותיק



ארנונה – על 100 מ"ר ראשונים 

המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality

 הנחת חובה

הנחת רשות



קריטריונים לקבלת קצבת האזרח הוותיק

המשרד לשוויון חברתי
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תקופת אכשרה מבחן הכנסה

 גיל פרישהתושבות ישראלית



המשרד לשוויון חברתי
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גובה הקצבה

מינימום – 1558₪
מקסימום – 2335₪

:מנכים מהקצבה דמי בריאות
ליחיד  200₪
לזוג 288₪

5% תוספת כל שנה בדחיית 
תשלום קצבה אזרח וותיק

 עקרת בית זכאית לקצבת אזרח וותיק
מינימאלית בגיל 70



קצבת השלמת הכנסה מתווספת לקצבת האזרח הוותיק  כאשר אין כל הכנסה נוספת מעבר לקצבת 

האזרח הוותיק , או שההכנסות הנוספות הן מתחת למינימום.

גובה הסכום לזכאים:

ומעלה 80  מגיל 70 עד גיל
79 עד גיל 70 מצב משפחתי

ש"ח  3,301 ש"ח 3,269 3,237 ₪ יחיד
ש"ח 5,216 ש"ח 5,166  ₪ 5,117 זוגי

המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality

חישובי 
הכנסות 
מפנסיה/ 

עבודה

הכנסות 
מחיסכון 
בקופת 

גמל, הון או 
רכוש

החזקת 
רכב ששוויו 
אינו עולה 

 על 41,373 
₪

תנאים 
להשלמת 

הכנסה

השלמת הכנסה



קצבת האזרח הוותיק לנכה
המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social 

Equality

 קצבת נכות כללית
 משולמת רק למי

 שהוכרו כזכאים עד לגיל
הפרישה

מקבלי קצבת 
 האזרח הוותיק 
לנכה, מקבלים 

הטבות של 
השלמת הכנסה 

בהגיעם לגיל 
פרישה - עוברים 

לקבל קצבת 
 האזרח הוותיק 
בהשלמה לנכה



המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality

    הנחה על תרופות 50%
שבסל הבריאות

 פטור מתשלום
על טופס 17

 פטור מתשלום להפניה
 פטור מתשלום לרופאיםלמכונים ומרפאות חוץ

מומחים

  הנחה בחשבון 50%
החשמל

 פטור מארנונה על
100 מ"ר ראשונים

מס בריאות מינימאליהטבה בחשבון המים

מענק חימוםסיוע בשכ"ד לזכאים
563₪ 

הטבות מקבלי השלמת הכנסה והשלמה לנכה



🙢
 תושב ישראל
 שהגיע לגיל

פרישה

 זקוק במידה רבה
 לעזרת הזולת:
 בלבוש, רחצה,
.אכילה ועוד

 עומד
 במבחן
 הכנסות

המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality

גמלת סיעוד

?מי זכאי

 מגיל 90 יכולים לעבור
 בדיקה אצל מומחה

לגריאטריה

 עיוור
 שמתגורר

לבדו

 מצב בריאות
קיצוני
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 סל
 השירותים
 למקבלי

גמלת סיעוד

 טיפול
בבית

 ביקור
 במרכז

יום

 אספקת
 מוצרי
ספיגה

 אספקת
 לחצן

מצוקה

 שירותי
כביסה

קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, 
שנקבעות לפי יכולת התפקוד.

 בכל רמה ניתן לשלב בין קצבה בכסף
לשירותי סיעוד הכוללים: 



גמלת סיעוד המשולמת בכסף לא תיחשב כהכנסה של הזכאי לכל דבר ועניין
כל ההטבות תקפות גם למקבלי גמלה מופחתת

הטבות
המשרד לשוויון חברתי

Ministry for Social Equality

הנחה / הטבה נק' תלות רמה

ארנונה
3.0 – 2.5 1

4.5 – 3.5 2

ארנונה, הטבה במים
6 – 5 3

7.5 – 6.5 4

ארנונה, הטבה במים, חשמל

6.5 – 7.5 בן 90 4

9 - 8 5

10.5 – 9.5 6



המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality בריאות

סיוע ברכישת 
מכשיר שמיעה עד 

3,704 ש"ח

 תקרת תשלום על
 תרופות בסל לחולה

 כרוני

 מחצית
 התקרה

 הרבעונית על
 תשלום

 לשירותים
רפואיים

 הנחה על 10%
 תרופות בסל

הבריאות מגיל 72

 סיוע ברכישת
 מכשירי שיקום

וניידות

יחידת טיפול בבית

 התאמה והנגשת
 הבית לצרכים

מיוחדים

טיפולי שיניים
מגיל 75



🙢
אל תמסרו את פרטי כרטיס האשראי בטלפון אלא לצורך תשלום ��

חשבונות שוטפים (טלפון, מים, חשמל ארנונה)

קיבלתם שיחת טלמרקטינג והציעו לכם לקבל מתנה בחינם תמורת ��
דמי המשלוח בלבד? היזהרו משיטות הונאה נפוצות ואל תמסרו את 

פרטי כרטיס האשראי לנציגי מכירות טלפוניים בכדי למנוע שימוש 
לרעה בכרטיס

מצאתם חיוב לא-מוסבר בכרטיס האשראי? פנו בהקדם לחברת ��
האשראי לבירור העיסקה

נתקלתם בבעיה צרכנית? פנו עוד היום למוקד 8840* לקבלת סיוע��

 כללי זהב להתנהלות צרכנית נבונה
המשרד לשוויון חברתי
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🙢
צרכנות- עסקאות מכר מרחוק

המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality

הגדרה��
מכר מרחוק - התקשרות הנעשית בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות 

משותפת של הצדדים לעסקה
ביטול עסקת מכר מרחוק��

כלל הצרכנים- זכות ביטול תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר/קבלת עיקרי 
ההסכם ככל שמדובר במתן שירות

אזרחים ותיקים- תיקון לחוק הגנת הצרכן, שנכנס לתוקף  ב 30.08.2016, 
זכאי אזרח ותיק לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים ממועד קבלת 

המוצר/ קבלת עיקרי ההסכם ככל שמדובר במתן שירות
איך מבטלים?- יש למסור לבית העסק הודעה על הרצון לבטל את העסקה. 

ניתן להודיע בע"פ, אך מומלץ בכתב בדואר רשום או במייל
על בית העסק להשיב את תמורת העסקה בקיזוז דמי ביטול ( לא חובה) 

בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הגבוה מבין השניים



המשרד לשוויון חברתי
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שלישי בשלייקס פלוס

כיתות ותיקים

והדרת יחידות סגולה

דרוש ניסיון אירוח בחגים כאן גרים

תכניות המשרד למען האזרחים הוותיקים
המוקד שותף מרכזי במרבית התכניות והמיזמים שמבצע המשרד למען ציבור האזרחים •

הוותיקים



זכויות בני משפחה מטפלים
חופשת מחלה לטיפול בהורה / איסור על אפליית עובד•

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות הורה לקויה.•

פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות.•

זיכוי במס הכנסה עבור החזקת הורה במוסד•

תג חניה לנכה / מורשה נהיגה להורה מוגבל ניידות•

אדם המטפל בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת, ואותו אדם (המטפל) עונה על תנאי •

הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה, עשוי להיות פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת 

הגמלה

פטור מדמי כניסה ממלווה של אדם עם מוגבלות. הפטור ניתן בכפוף לתעודה שנשלחת מהמוסד •

לביטוח לאומי

אם דייר בדיור הציבורי עבר למוסד סיעודי, קרוב משפחה חסר דירה שהתגורר עמו בדירה •

הציבורית 3 שנים לפחות עשוי להיות זכאי לרכוש את הדירה כ"דייר ממשיך".



תמיכה, סיוע ושירותים בקהילה לבני משפחה מטפלים

משפחתם• בבני למטפלים תמיכה מרכז לתומך יד

משפחה• בבן למטפלים ותמיכה הכרה

ולמשפחותיהם• מיוחדים צרכים עם לאנשים הוליסטי מקצועי רב מרכז היענות מרכז

עמותת סיוע סוציאלי במסגרת שירותי הבריאות• מטעם מטפלים משפחה לבני אישי טלפוני ייעוץ

אשל• רעות המידע מרכז מטעם מטפלים משפחה ולבני לקשישים ייעוץ שירותי

קשיש• בקרוב המטפלים משפחה לבני עירוניים תמיכה מרכזי שקד מרכזי

משפחתם• ובני לבית המרותקים לקשישים גופנית פעילות בתנועה קשר

בהם• המטפלים המשפחה בני זכויות כולל חולים בבתי ותיקים לאזרחים זכויות מיצוי מוקד סגולה יחידת

משפחתם• ולבני לקשישים ייעוץ לאומי לביטוח המוסד מטעם ומשפחתו הוותיק לאזרח הייעוץ שירות

ותיקים• לאזרחים בקהילה שירותים

ותיקים• לאזרחים קצרה לתקופה דיור מסגרת נופשון

ותיקים• לאזרחים סוציאלי וטיפול תמיכה

ותיקים• לאזרחים אישי מטפל

ותיקים• לאזרחים חומרי סיוע

מטפלת• משפחה רעות באתר מטפלים משפחה בני פורום

כרוניים• חולים שהם קשישים משפחה בבני המטפלים מכבי למבוטחי תמיכה קבוצות

לקשישים• תרופתי וייעוץ מידע מרכז אשל הדסה

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_-_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/Caregivers_Israel
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA_%E2%80%93_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%91_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_caregivers_Israel
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A9%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_-_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%94_-_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94)_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.reutheshel.org.il/forums/forum/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://www.maccabi4u.co.il/14779-he/Maccabi.aspx?query=23861*23867;23862*23884;14782*;primary*2386
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%90%D7%A9%D7%9C_-_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D


המשרד לשוויון חברתי
Ministry for Social Equality סיפורי הצלחה 

במוקד בהתערבותנו ,
עיריה סגרה עסק 
לא חוקי שהרעיש 
24 שעות ביממה 

חברת החשמל לניצולת שואה.
התעלמה ממפגע 

עירוני, המוקד 
התערב והמפגע 

נמנע.

לאחר פנייתנו 
לעירייה, עודכנה 
הנחה בארנונה 

למקבלת קצבת נכות 
בשיעור של 100%.

הנחת זכאי לגמלת 
סיעוד עודכנה 

בעירייה ל- 70%, 
והוא זוכה על חיובים 

ביתר, 5 שנים 
רטרואקטיבית.

בן 90 לא קיבל שירותי 
אחזקה מחברת עמידר, 

בעניין דלת שנאכלה 
מטרמיטים. לאחר 

פנייתנו לחברת עמידר 
דלת הכניסה הוחלפה 

ברישומי חברת החשמל, לשביעות רצונו.
לא נקלטה ההנחה 

בחשבון הלקוחה עקב 
מס' תעודת זהות שגוי. 
הפונה זוכתה בהחזרים 
רטרואקטיבית, 7 שנים. 

ניצולת שואה בת 99 
נמצאה זכאית 

לקצבה מהאוצר 
בעקבות המלצת 

המוקד.



🙢
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קישורים שימושיים

המשרד לשוויון חברתי

תעודת אזרח וותיק

טופס בירור זכויות

המדריך לאזרח וותיק

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/benefits_shvyon/he/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%20-%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_idcard
https://www.gov.il/he/departments/ministry_for_social_equality
https://www.gov.il/BlobFolder/faq/seniors_faq/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

