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 "ד טבת תשפ"גכ
 2023ינואר  17

 לכבוד:

 מר אורי סולד

 התנועה לחופש המידע,

  foi@meida.org.ilבאמצעות דוא"ל: 

 
 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:

 25.12.2022פנייתך מיום לסימוכין: 
 

בהתאם לחוק "( המשרד: "להלן) והביטחון והחברתילמשרד הרווחה , במענה לפנייתך שבסימוכין

 נשיב כדלקמן: ."(החוק: "להלן, )1998-ח"חופש המידע תשנ

מינהלת 'צו השעה' של משרד הרווחה והביטחון החברתי אמונה על מתן מענים הומניטריים 

לאוכלוסיית נמלטי המלחמה מאוקראינה: אזרחים/ות אוקראינים שנכנסו לישראל כחוק החל 

ר ושוהים בישראל באשרת (, אינם זכאי עלייה או מעמד אח24/02/2022מיום תחילת המלחמה )

 :11.01.2023 ים מתייחסים לאוכלוסייה זו בלבד ומעודכנים לתאריךהנתונים המצורפ, 2תייר ב/

ראינה שפנו ל'צו השעה' ונרשמו במערכת, האמור בחלוקה לגיל, מגדר ועיר מספר אזרחי אוק .1

 מגורים: 

פניות לסיוע בטופס הרשמה מקוון )כולל פניות כפולות, פניות עם מידע 

 זכאים ושל לא זכאים לסיוע(השגוי, פניות של אוקראינים 

26,451 

 . היחידים שזוהו כזכאים לסיועמתוך הפניות בטופס המקוון, מספר 

כולל זכאים לתקופה חלקית שלאחר מכן זכאותם השתנתה + זכאים 

 10.1.22שאינם בארץ נכון ל

13,437 

מתוך הפניות בטופס המקוון,  -זכאים )יחידים( לסיוע של צו השעה 

 .ששוהים בישראל

8,095 

 

 
 לפי גיל - זכאים )יחידים( לסיוע של צו השעה

 סה"כ ומעלה 60 59 - 41 40 - 18 18עד  12 6-12- 0-6

555 709 606 1,928 1,680 2,617 8,095 

 

 

 לפי מגדר -זכאים )יחידים( לסיוע של צו השעה 

 כ"סה אחר לא מופיע  זכר נקבה

6185 1887 22 1 8095 
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רשות מקומית )רשויות עם על מגורים ב תעצמי שדיווחו –זכאים )יחידים( לסיוע של צו השעה 

הראשונית לסיוע.נמלטים( בעת הפניה  60-מעל ל  

 699 בת ים

 567 אשקלון

 562 נתניה

 562 חיפה

 555 פתח תקווה

 485 אשדוד

 415 ראשון לציון

 315 באר שבע

 211 חולון

 182 תל אביב יפו

 166 אילת

 159 נהריה

 147 קריית ים

 147 כרמיאל

 134 ירושלים

 124 חדרה

 119 קריית מוצקין

 99 עכו

 93 רמת גן

 91 רחובות 

 86 לוד

 86 עפולה

 82 נוף הגליל

 78 ערד

 62 קרית גת 

 .60 שגילם מעל אזרחי אוקראינה קיבלו פוליסת ביטוח ממשרד הרווחה 9,514 .2

  .60שגילם מתחת  אזרחי אוקראינה קיבלו סיוע רפואי 39,308 .3

 .אזרחי אוקראינה קיבלו סיוע בדיור 141 .4
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 במוגבלות. 1-בבתי אבות ו 6הרווחה מתוכם אזרחי אוקראינה הושמו במסגרות  7 .5

 :היקף תלושי המזון שחולקו לאזרחי אוקראינהלהלן   .6

  11,247          מספר כרטיסי המזון שחולקו 

  26,644          מספר הטעינות שהוטענו בכרטיסים

  10,487          ₪ 700מספר  הטעינות בסך 

  8,925            ₪ 350 - 700מספר הטעינות השניות  בסך 

  7,232            ₪ 200-500מספר הטעינות השלישיות בסך 
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