
 

  
 

   2016שנת  -פעילות כן לזקן סיכום 

 13/12/2016  

שנה לקידום ולשמירת זכויות  13"כן לזקן" (ע"ר), הינו ארגון התנדבותי הפועל מזה 

ישראל, באמצעות הפעלת מוקד זכויות ופעילות ציבורית לקידום חקיקה. הזקנים ב

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

תו מידות , ו"2014בשנת  יו"ר הכנסתפרס קיבל תעודות ופרסים רבים כולל 

  ".  פעילות הארגון מתבססת על תרומות בלבד.לאפקטיביות

 

 מוקד הזכויות

על מנת לתת מענה לקשישים ובני משפחותיהם  הוקםמוקד הזכויות של "כן לזקן" 

הזקוקים לסיוע במיצוי זכויותיהם. המתנדבים המומחים של "כן לזקן" מסייעים 

לפונים במימוש זכויותיהם בכל תחומי החיים כגון: בריאות, דיור, ניצולי שואה, 

חינם הסיוע ניתן ים זרים ועוד. ביטוח לאומי, גמלת סיעוד, ביטוח סיעודי, עובד

במוקד ד היום נענו ע בשפות עברית ורוסית.  מתנדבים 25 -כעל ידי * 2284בטל' 

ושווי הזכויות, השירותים והכספים שהושבו להם  פניות 36,000 - מעל להזכויות 

  ₪. מגיע למיליוני 

מוקד הזכויות נחלק לשני צוותים: נותני שירות בעברית ונותני שירות : צוות המוקד

ברוסית. לכל צוות יש רכזת בחלקיות משרה, שהינה עובדת סוציאלית מומחית 

מתנדבים דוברי שפות שונות בעלי ידע  25-צוות המוקד מונה כלנושא הזקנה. 

חויבות עמוקה ומומחיות בתחום זכויות הזקנים. הצוות הינו ברובו קבוע ובעל מ

   לפעילות. מלבד הדרכה פרטנית מתקיימות הכשרות מקצועיות במהלך השנה.

   



 

  
 

  

המקרים יתר ב) ו71%הם הקשישים עצמם (למוקד : רוב הפונים הפונים למוקדמי 

  .משפחהלרוב אחד מבני ה

  

  

 15%) שמעו על השירות מהרדיו, 66%: מרבית הפונים (מוקדה כיצד שמעו על

  המחשב (מיילים, פייסבוק, אתר וכד').דרך  13%ומשפחה, מהמלצות חברים 

  

  

,  הקשיש עצמו
71%

,  בן משפחה
18%

מי הפונים למוקד

66%, רדיו

15%, פה לאוזן

13%, מחשב
6%, אחר

כיצד שמעו על המוקד



 

  
 

פניות  6,000הוכפל מספר הפניות למוקד (מעל  2016 - ו 2015בשנים  :הפניותהיקף 

  פניות).  3,000-פחות מ( 2014בשנה) לעומת  שנת 

  

  עברית.ב 47% -רוסית ומהפניות היו ב 53%, 2016בשנת  :התפלגות לפי שפה
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 ניצולי שואהעיקר הפניות היו בנושאי  2016: בשנת םתחומיפניות לפי התפלגות 

), 9%), ביטוח לאומי (10%( צרכנות), 11%), סיעוד (12%), רווחה (12%דיור (), 35%(

  ).4%) ואחר (7%בריאות (

  

  

   

35%, שואה

12%, דיור

12%, רווחה

11%, סיעוד

10%, צרכנות

9%, ביטוח לאומי

7%, בריאות

4%, אחר
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  דוגמאות להישגים במוקד הזכויות

בעקבות  פנו אלינו לבירור זכויותיהם כניצולי שואה. 80בני זוג קשישים  •
לשנה ₪  83,200 -זכו להטבות לרנטה ולכספיות המגיעות להתערבותנו 

 . , לכל חייהםלאדם

  

ביקשה את סיוענו הסובל מדמנציה מתקדמת  88בן אשתו של קשיש סיעודי  •
לאחר פנייתנו לבטוח לאומי בהגדלת מספר שעות הסיעוד לו זכאי בעלה. 

תרגום  שעות קרן רווחה. 9שעות שבועיות +  22 - אושר לו מקסימום שעות 
₪  40,000תוספת שעות הסיעוד לכסף מעלה כי הוא זכה להטבה בשווי 

   בשנה, לכל חייו.  

  

על נזילה חמורה, עובש, טיח דיירת עמידר קשישה ערירית התלוננה בפנינו  •
. לדבריה כל פניותיה בנושא לא נענו. לאחר נופל וריח של טחב בכל הדירה

.  קנו הנזקים שבתוך הביתויתוה, נעשה איטום תוקנה הנזילהתערבותנו 
 קיבלנו וטיפלנו בתלונות רבות מסוג זה במהלך השנה. 

  

קשישה פנתה אלינו בתלונה על כך שביטוח לאומי גובה מבעלה חוב שלדעתה  •

לאחר בירור תלונתה שהסתברה כמוצדקת, פנינו לביטוח לאומי אינו חוקי. 

 .₪ 2,600 ואכן, הוחזרו לקשיש לביטול החוב ולהחזר החלק שכבר נגבה.

  

גמלאי פנה אלינו בחשש כי לא יקבל את כספו אשר הושקע בקופת גמל אשר  •

פשטה את הרגל, ושכל פניותיו בנושא לא נענו. לאחר ששוחחנו עם החברה 

 מיידית.₪,  17,000לו כספו בסך  בהוש

  

  

 

  

   



 

  
 

 2016ר פעילות ציבורית "כן לזקן" קצית

מהווה "כן לזקן" כוח מרכזי במאבקים לקידום זכויות הזקנים.  במישור הציבורי 

קשר , זכויות הזקנים, באמצעות חקיקה ובקידוםנושא הדגל בהגנה הוא  "כן לזקן" 

המאבקים כלים משפטיים. וברצוף עם קובעי מדיניות, שימוש באמצעי התקשורת 

קידום זכויות ניצולי  :על קובעי המדיניות בנושאים שונים והשפיע שיזם הארגון

למצוקת  סיוע במציאת פתרוןשואה, השבת הקיצוץ בקצבאות הזקנה והסיעוד, 

   ועוד.תקציבי האשפוז הסיעודי, טיפול במענה הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי 

  

 הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים

העתירה שהגשנו לבג"צ נדחתה עם אמירה מפורשת של שופטי בית המשפט העליון 

לאחר שהמדינה  כי ראוי לשקול הגשת תביעה ייצוגית. הוגשה תביעה ייצוגית.

יום להגיב, אנו מצפים לתגובתם בתחילת  45וחברות הביטוח ביקשו הארכה של 

  .  2017ינואר 

הסתיימה תקופת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי של אחיות  2015 בסוף יונירקע: 
₪  5000לכיסוי ביטוחי של ₪  145, אשר שילמה עד יוני 2הדסה והעותרת 

שנים, קיבלה הודעה שהיא זכאית להצטרף לביטוח פרט שייתן לה  5 -בחודש ל
את אותו הכיסוי הביטוחי בלא תקופת הכשרה ובהנחה. כאשר ביררה מהו 

ודשית שתידרש לשלם עבור אותו כיסוי ביטוחי, נמסר לה כי סכום הפרמיה הח
בינתיים הותקנו תקנות על ידי שר      בחודש!₪  2830זה יעמוד על סך של 

האוצר, אשר קובעות כי קופות החולים יחוייבו לצרף מבוטחים שהופסק להם 
הביטוח הקולקטיבי, לביטוח הקולקטיבי שלהן. קופות החולים, אשר אמורות 

  , מתנגדות לחיוב זה, כך גם משרד הבריאות.2016יל את התקנות מיולי להפע

פתרון זה אינו פתרון בעינינו, באשר הוא נותן מענה חלקי בלבד למי שיחול עליו 
(תשלום חודשי גבוה יותר לביטוח בהיקף קטן יותר מזה שהיה בביטוח 

מי שהיה לו  הקולקטיבי) ואינו נותן מענה כלל למי שהיה לו כפל ביטוח, כלומר
ביטוח באמצעות קופת החולים, לא יקבל כל תוספת וחמור מכך, אין הוא מקנה 
פתרון למי שהפך לסיעודי בפרק הזמן שבין ביטול הביטוח לבין החלת החובה 

  לקלוט בקופות החולים וככל הנראה מדובר באלפי מטופלים סיעודיים.

 

 



 

  
 

 נסיעה בתחבורה ציבורית ללא הנחת אזרח ותיק

הפרת חוק האזרחים הותיקים המקנה באופן  בגיןבג"צ עתירה ל "כן לזקן" הגיש 

מפורש זכאות להנחה לאזרחים ותיקים בכל סוגי הכרטיסים בתחבורה הציבורית. 

העתירה נגד משרד התחבורה, סיטיפס ורכבת ישראל, הוגשה בעקבות הוראת משרד 

שלים וברכבת ישראל אלא התחבורה שלא להקנות את ההנחה ברכבת הקלה בירו

  קו.-באמצעות כרטיס הרב

, הציעו שופטי בית המשפט 2016בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בפברואר 

קו לביתו, כך שלא יהיה צורך -העליון למדינה לשלוח לכל אזרח ותיק כרטיס רב

  למצוא את האתרים, המעטים, בהם ניתן לקבל כרטיס זה. 

  .אך כרגע עדיין אין מועד לדיון – המשפט העליוןנקבע דיון נוסף בבית 

  

 תביעה ייצוגית למתן הנחה בארנונה לנכים מקבלי קצבת זקנה

רשויות  34לפני כשנה הגיש "כן לזקן" יחד עם משרד עורכי דין, תביעה יצוגית נגד 

 100מקומיות שאינן מיישמות את החוק המחייב אותן לתת פטור מארנונה (עד 

ארבע רשויות מקומיות הודו כי טעו נכים שהחלו להיות זכאים לקצבת זקנה. מ"ר) ל

וחתמו על הסכם, במסגרתו השיבו לכל הזכאים את סכום ההנחה שהיתה מגיעה 

  להם.

הדיון ממשיך לגבי שאר הרשויות, אשר חלקן טענו כי לא היו חייבות לתת את 

ת על החובה של כל ההנחה מיד עם כניסתו לתוקף של התיקון, או שהן מתעקשו

זכאי להגיש בקשה, על מנת לקבל את ההנחה, במקום לתת אותה באופן אוטומטי, 

  בהתאם לרשימות שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

  .בנושא זה נמשךהגשנו ערעור על דחיית מעמדנו כתובע ייצוגי. הדיון 

 



 

  
 

 1953בג"צ להשוואת זכויות ניצולי שואה שעלו אחרי 

 , דן בג"צ בעתירת "כן לזקן" למתן זכויות זהות לניצולי2015ערב יום השואה,  

, ושהו בעת השואה בעוצר, בריחה או מסתור, כאחיהם 1953השואה שעלו לאחר 

, נתנה מענה חלקי ביותר 2015 תשובת המדינה, שהוגשה בדצמבר     שעלו לפני כן.

לטענות שהועלו בעתירה. יש לציין, כי המדינה החליטה להכיר ולהקנות זכויות 

, 1953מלאות לניצולי שואה, שהועסקו בעבודות כפייה ועלו לישראל אחרי אוקטובר 

אלף)  80 –ניצולי שואה מתוך עשרות אלפי (לפי המדינה  2500 - אולם מדובר בכ

בתגובתנו עמדנו על כך, שמדובר בלעג לרש ובמתן     .1953ניצולים שעלו אחרי 

. בית המשפט לא 85פתרון לקבוצה קטנה בלבד, אשר כל חבריה עברו את גיל 

הסתפק בתשובת המדינה והחליט כי המדינה צריכה לשוב ולדון בסוגייה ולעדכן את 

 בית המשפט בתוכניותיה להרחבת מעגל הזכאים, ככל שיש כאלה ובהמלצה שיהיו

 כאלה ולאחר עדכון זה ותגובתנו, יחליט בית המשפט על המשך הטיפול בעתירה.

אישור תקציב  לאחרבית המשפט חייב את המדינה להגיש הודעת עדכון נוספת 

במקביל הצעת חוק שלנו אותה מובילים ח"כ דוב חנין אלעזר,    .2017-18 המדינה

  ח"כ שטרן ואחרים, מונחת על שולחן הכנסת.

 

  ק על הרפורמה בסיעודמאב

אנו פועלים באינטנסיביות, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, לקדם את הרפורמה 

את הנושא מסדר אנו משתדלים לא להוריד שמוביל השר ליצמן בתחום הסיעוד. 

  היום.

 השוואת זכויות אלמן לאלמנה בקצבת שאירים

אירים מביטוח לאומי, וקבלת הקצבה כיום גברים מופלים לרעה בקבלת קצבת ש

זכויות האלמן לזכויות הצעת חוק שיזמנו לנושא להשוואת מותנית במבחן הכנסות. 

   ., מונחת על שולחן הכנסתהאלמנה



 

  
 

 תיקון לחוק אבטחת הכנסה 

כיום קיימת הפליה בין מי שמקבל השלמת הכנסה וזכאי להטבות רבות נוספות 

בעלות ערך כספי רב, לבין מי שהכנסתו זהה לזו מקבל השלמת הכנסה, ואינו זכאי 

להטבות אלה. יזמנו תיקון לחוק הבטחת הכנסה, אשר יאפשר למקבלי קצבאות 

, קבלת מכלול הזכויות הניתנות למקבלי הבטחת הכנסה. אחרות, בשיעור דומה

  .שולחן הכנסתשלנו בנושא באמצעות ח"כ אילן גלאון ואחרים מונחת על ההצעה 

  במקביל, בין היתר בשל פעילותנו הוגדלה קצבת השלמת הכנסה. 

  

 בהווה ובעברבין התורמים שלנו 

קרן  קרן אריסון, קרן רוכלין, יד הנדיב,מתן, הקרן לירושלים, פדרציית ניו יורק, 

  השקעות ועוד. IBI, הקרן החדשהטבע, נשר מפעלי מלט, גולדמן, קרן גימפריך, 

   2017בשנת 

בכוונתנו להמשיך בכל עוצמתנו, בטיפול הפרטני במוקד הזכויות כמו גם בפעילותנו 

  הציבורית, לקידום זכויות הזקנים בישראל.

  נודה לסיועכם ולתרומתכם לפעילותנו.

  (ביאנקה) 050-9933101אנו זמינים בטל' 

  

  בברכה,

  עו"ס נתן לבון

  יו"ר

  יואלביאנקה 

  מנהלת

   


