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 מיזמים לאזרחים ותיקים
 

 מוקד לפניות אזרחים ותיקים -*8840
 

* הוקם במטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים ובני 8840מוקד 
משפחותיהם ולמתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור 

 האזרחים הוותיקים. 
מענה ניתן בשפות הבאות: עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, גרמנית, אמהרית, צרפתית 

 וספרדית. 
 

  20:00 - 8:00ה' בין השעות  -המוקד פועל בימים א' 
 *: 8840דרכים ליצירת קשר עם מוקד 

 בטלפון קווי שלא ניתן לחייג בו כוכבית[ 1-222-8840* ]או 8840טלפון 
  02-5605034פקס 

  infovatikim@mse.gov.ilמייל 

  www.shivyon.gov.ilאתר אינטרנט 
 5112401בני ברק מיקוד  2512כתובת למכתבים: ת.ד. 

 

 
 סגולה יחידות

                           וסיעוד בריאות תחום                   
 בדבר, האשפוז בזמן עוד, משפחתו ובני הוותיק האזרח את ליידע מטרתה סגולה יחידת

 .החולים מבית המשתחרר כחולה זכויותיו
 

 המשרד ידי על שהוכשרו מתנדבים וכוללת סוציאלית עובדת ידי על מנוהלת סגולה יחידת
 הזכויות את לידיעתם ולהביא המאושפזים החולים עם בקשר לעמוד, וותיקים לאזרחים
 .החולים מבית צאתם עם לרשותם העומדות

 

. המתנדב של תפקידו וזהו השחרור טרם עוד להכירן וחשוב רבות זכויות המשתחרר לחולה
 .הרלוונטי המידע את לו ומביא החולים בבית החולה אל מגיע המתנדב

 והמאושפז במידה, המשרד של פניות המוקד באמצעות טיפול רצף לקבל אפשרות קיימת
 .סודיות וויתור טופס על חתם

 

   סגולה יחידות פועלות בהןבמרכז  החולים בתי
  

     סבא בכפר מאיר ח"בי
  גן ברמת השומר תל ח"בי

 אביב תל איכילוב חולים בית
    בירושלים צדק שערי ח"בי
   צ"ראשל הרופא אסף ח"בי

mailto:infovatikim@mse.gov.il
http://www.shivyon.gov.il/
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 מועדון ותיקים ונהנים

שונים. המועדון  בתחומים ותיקים לאזרחים והנחות הטבות מטרת המועדון היא לקדם מתן
 כוחם הצרכני של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.ממנף, מאגד ומביא לידי מימוש את 

  .תשלום ללא אליו להצטרף שיכולים הוותיקים, האזרחים לכלל הצרכנות פתוח מועדון
 ניםותיקים ונהמעוניינים להירשם למועדון ולהתחיל לקבל הטבות? היכנסו לקישור 

http://8840.co.il/senior_citizens_2_registration.php 
 

 ותיקים ונהניםדרכים לקבלת השירות: הרשמה באתר המועדון 
 יאוגרפית: כל הארץפריסה ג

 
 
 

 כאן גרים
 

 
 והתאחדות חברתי לשוויון המשרד, והשיכון הבינוי משרדשל  מיזם חברתי משולב

 ייתנו הסטודנטים. ותיקים אזרחים בבתי במגורים סטודנטים שילוב, בתוכנית. הסטודנטים
 משמעותית ומלגה נוחים בתנאים מגורים בתמורה ויקבלו הוותיק לאזרח חברה שעות

 .הלימודים בתקופת להם שתסייע
 .2014שנה זו היא שנת הפעילות השלישית לתכנית, התכנית החלה לפעול בשנת  

 

 : התכנית מטרות
 קהילתית למעורבות הסטודנטים את לעודד, לסטודנטים ונגיש נוח מגורים מענה לאפשר

 בקהילה להישאר הוותיק האזרח את לעודד, הוותיק האזרח בדידות על להקל, וחברתית
 .שלו הביטחון תחושת את ולהגביר

 

 :התכנית תנאי
 למגורי פנוי חדר ובדירתם, ועצמאים בגפם הגרים ותיקים לאזרחים מיועד הפרויקט

 .טודנטהס
ת ההוצאו לכיסוי, ₪* 300 של סימלת בעלות בדירתו לסטודנט חדר יציע הוותיק האזרח

 .השוטפות
 .בשבוע לילות 3 לפחות הוותיק האזרח בבית ילון הסטודנט
 בסך מלגה יקבל ובתמורה משותפת חברתית פעילות של שבועיות שעות 5 יבצע  הסטודנט

 .השנה בתום 8,000₪
 

 :לתכנית הרשמה
 *8840 חברתי לשוויון המשרד הפניות למוקד אזרחים ותיקים יש לפנות

  www.nuis.co.il    בישראל והסטודנטיות הסטודנטים התאחדותסטודנטים יש לפנות ל
 (מלגות)

 03-6093330 טלפון
 

http://8840.co.il/senior_citizens_2_registration.php
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 יום הצרכנות, התרבות והפנאי של האזרחים הוותיקים -לישי בשלייקס פלוסש
 

ביוזמת המשרד לשוויון  2014מיזם שלישי בשלייקס החל את דרכו ביולי  אודות הפרויקט:
חברתי. המיזם נועד לאפשר לאזרחים הוותיקים לצאת מהבית, לטייל, לצרוך תרבות, לבלות  

וליהנות והכל במחירים אטרקטיביים במיוחד עבורם. כמו כן, לשנות את התודעה בחברה 
  בהם כקבוצה חזקה ומשמעותית בחברה.הישראלית ביחס לאזרחים ותיקים ולהכיר 

"שלישי בשלייקס פלוס" מציע לאזרחים הוותיקים מגוון רב של פעילויות, עיסוקים ייחודיים 
 והטבות משמעותיות באתרים רבים. ההטבות והפעילויות השונות מתקיימות ברחבי הארץ.

, בעמוד הפייסבוק  www.shlaykes.co.ilהמידע מפורסם באופן שוטף באתר האינטרנט 
 של הפרויקט, בעיתונות וברדיו.

 

http://www.shlaykes.co.il/

