
 

 
 

 

 2018שנת  -פעילות כן לזקן סיכום 

9/1/0219

 

 לשמור במטרה לירושלים, הקרן בסיוע 2004 בשנת שהוקם התנדבותי ארגון הינו )ע"ר(, לזקן" "כן

 זכויות מוקד הפעלת באמצעות  מטרותיו את מקדם לזקן" "כן .בישראל הזקנים זכויות את ולקדם

 ומניעת הזקנים זכויות כלל לקידום ציבורית ופעילות זכויותיהם במיצוי לקשישים המסייע טלפוני

  .בהם פגיעה

 

  ₪. מיליון 600 מעל הזקנים לציבור היום עד הושבו פעילותנו בזכות

 

פעילות הארגון   ,2014 בשנת כנסתה יו"ר פרס כולל רבים ופרסים תעודות קיבל לזקן" "כן

 מתבססת על תרומות בלבד.

 

 )ז"ל( לבון נתן עו"ס של הפתאומית פטירתו עם מטלטלת תקופה לזקן" "כן עבר ,2018 מינואר החל

  .2004 בשנת ההקמה מאז בראשו והעומד הארגון מייסד

 

   הציבורי. מההיבט והן הפרטני מההיבט הן פעילותו את הארגון המשיך והעצב, הקושי כל עם

 

 היא ענת )בהתנדבות(. ארגוןה כיו"ר לכהן לאחרונה נבחרה סרגוסטי ענת

 הזקנה בנושא שלה ייןהענ תחומים. במגוון חברתית ופעילה משפטנית ,פובליציסטית ,עיתונאית

 ביקשה שהיא הגורמים בין היה לזקן" "כן הוריה. של הזדקנותם בעקבות האחרונות, בשנים התעורר

 .היכרות נוצרה וכך ועזרה, מידע מהם

  



 

 
 

 מוקד הזכויות.א 

 לסיוע הזקוקים משפחותיהם ובני לקשישים מענה לתת מנת על הוקם לזקן" "כן של הזכויות מוקד

 בכל זכויותיהם במימוש לפונים מסייעים לזקן" "כן של המומחים המתנדבים זכויותיהם. במיצוי

 עובדים סיעודי, ביטוח סיעוד, גמלת לאומי, ביטוח שואה, ניצולי דיור, בריאות, ן:כגו החיים תחומי

 היום דע  ורוסית. עברית בשפות מתנדבים 25 -כ ידי על *2284 בטל' חינם ניתן הסיוע ועוד. זרים

 מגיע להם שהושבו והכספים השירותים הזכויות, ושווי פניות 0,0050 -ל מעל הזכויות במוקד נענו

  ₪. למיליוני

 

 בזכות העצמה במלוא לפעול ורוסית עברית בשפות הזכויות מוקד המשיך זו, מטלטלת בשנה גם

 פניות להיקף דומה נשאר הפניות היקף המסורות. והמתנדבות והמקצועיות הוותיקות המוקדים רכזות

 ברוסית. ומחציתן העברית בשפה היו שהגיעו מהפניות מחצית פניות(. 6,000 )כ אשתקד

 

 דיור, בריאות, לאומי, ביטוח סיעוד, רווחה, הסדר: לפי הבאים נושאיםה סביב בעיקר נסובו הפניות

 שואה. וניצולי צרכנות

 

 המייל, באמצעות לאוזן, מפה ואחרים ובטלויזיה ברדיו מתשדירים עלינו שמעו הפונים מרבית

 ועוד.  הפייסבוק

 

 (1/4) הפונים יתר מבין (,3/4) עצמם הקשישים הינם הרוסית בשפה הזכויות למוקד הפונים רוב

 מקצוע. אנשי או שכנים ומעט משפחה בני בעיקר מדובר

 

 הזקנים זכויות בתחום המומחיות מתנדבות 25 -ל  מעל פועלות ורוסית עברית בשפות הזכויות במוקד

 פרטנית להכשרה זוכות המתנדבות נמוכה. תחלופה עם ומקצועי, מסור קבוע, צוות ומהוות

 עובדות שתי מרכזות הזכויות מוקדי את בחגים. ומתנות םלטיולי גם וכשמתאפשר וקבוצתית

 מסייעות המתנדבות, את מכשירות הן הזקנה. בתחום שנים עשרות של וידע ניסיון בעלות סוציאליות

 המורכבים במקרים בעצמן לפונים ומטלפנות לפונים הניתן למענה איכות בקרת עורכות להן,

  ביותר.





 

 
 

 2018פעילות ציבורית "כן לזקן" .ב 

 

 זכויות קידוםלו הגנהל בהתמדה ופועל הזקנים, זכויות לקידום במאבקים מרכזי כוח מהווה לזקן" "כן

 השפיעו הארגון שיזם המאבקים ותקשורתיים. משפטיים בכלים שימוש חקיקה, באמצעות הזקנים,

   שונים. בנושאים המדיניות קובעי על

 הזקנים הפליית בעניין בג"צ הגשנו יולי ובחודש כסדרה, הציבורית הפעילות נמשכה השנה גם

     לאומי. בביטוח הנכים

   כגון: בוערים נושאים בקידום המשכנו כן כמו

 

 המזדקנת". הבאוכלוסיי לטיפול אב "תכנית בעניין תמשרדי-הבין הכנסת בוועדת פעילות 

 עליה. האמונים הגופים מול הביצוע אחר ומעקב בסיעוד הרפורמה בנושא חקיקה  

 בארץ. שהותם שהוארכה זרים לעובדים אשרות קבלת בנושא קשישים הפליית 

 הקבוצתיים. הסיעודיים הביטוחים ביטול 

 רז(. ח"כ )באמצעות לקשישים בארנונה ההנחות כלל להסדרת חוק הצעת הגשת  

 ליווי. דמי בקבלת עיוורים קשישים הפליית 

 שואה. ניצולי זכויות קידום 

 ברלב. ח"כ באמצעות בנושא חוק הצעת והגשת עירוני שחידו במסגרת בקשישים פגיעה מניעת  

 

  



 

 
 

 2018"כן לזקן" בתקשורת .ג 

 

לונדון את  – הקשיים שניצבים בפני קשישים בעידן הדיגיטלי, " יו"ר "כן לזקן -נת סרגוסטי ע

 24.12.18קירנשבאום 

 

 20.11.18  ענת סרגוסטי במגזין מוטקה –אני לא מתביישת במילה "זקן" 

 

 15.10.18שחקנית רכש, הארץ, נורית וורגרפט 

 

 03.07.18קשישים נכים עתרו לבג"ץ לאחר שקיבלו מחצית מהתוספת לקצבת הנכות, הארץ, לי ירון 

 

 14.05.18הזכות להישאר בבית, הארץ, נורית וורגרפט 

 

, מיכל פעילן 1953לי השואה שעלו לאחר שנת תסתכלו עלינו, תנו לנו לחיות. כתבה בנושא ניצו

MAKO 06.01.18 



 

 

בברכה,

ענתסרגוסטי

יו"ר

ביאנקהיואל

מנהלת




