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חבריי ניצולי השואה,

לפני	כמעט	3	שנים	התמניתי	שר	לענייני	גמלאים.	

למדתי	את	נושא	האזרחים	הוותיקים	במדינה	מלפני	ולפנים	וראיתי	בשיפור	מצבם	ייעוד	ומאז	לא	הרפיתי.	קבעתי	שתי	קבוצות	
בהן	יש	להתמקד	מבחינת	מתן	סיוע:	האחת	–	מקבלי	השלמת	הכנסה	–	העניים	ביותר	בקרב	הזקנים.	השנייה	–	ניצולי	השואה	

ופליטיה	המהווים	חלק	נכבד	מהאוכלוסייה	הוותיקה	בישראל.

אציין,	שלגבי	קבוצת	ניצולי	השואה	חשתי	תחושה	מיוחדת	של	שליחות.	מאז	עיסוקי	בנושא	בשנות	ה-	50	וה-	60,	ששיאו	היה	
בלכידת	הצורר	אדולף	אייכמן,	אני	חש	קרוב	לנושא	השואה	ולניצולים.	חלקם	אף	שרתו	עמי	בכוחות	הביטחון	בתפקידים	חשאיים.	
חשתי	זכות	גדולה	על	כך	שהובלת	הסיוע	לניצולים	נפלה	בחלקי	ואף	חובה	מוסרית	להשלים	התכניות	השונות	במהלך	הקדנציה.

היום	אני	מביט	אחורה	בהרגשת	סיפוק	ותחושה	שעשיתי	למענכם	ככל	שלאיל	ידי,	הן	מול	משרד	האוצר	והן	מול	כל	שאר	המשרדים	
הרלוונטיים.	לצערי	הרב,	עקב	סיבות	הקשורות	להתנהלותה	של	המפלגה	והח"כים	שאיישו	אותה,	כל	פעולותינו	נשכחו	והבוחרים	

החליטו	לא	לאפשר	לנו	לייצג	אתכם	קדנציה	נוספת.

אני	אישית	מאד	מצר	על	כך,	היות	ורבות	מתוכניותינו	כנראה	לא	יגיעו	לכלל	מיצוי.	אמנם,	הובטח	לי	שהמשרד	לענייני	גמלאים	
יישאר	על	כנו,	כשהמשמעות	היא	שכל	אנשי	המקצוע	ימשיכו	בתפקידם	ויקדמו	את	הפרויקטים	הרבים	שעבדנו	עליהם.

אחד	הנושאים	שטפלתי	בו	בחודשים	האחרונים,	וממשיך	לטפל	בו	במרץ	רב	גם	בימים	אלו,	הוא	נושא	השבת	הרכוש	היהודי	הן	
מארצות	אירופה	והן	ממדינות	ערב.	מדובר	ברכוש	רב,	חלקו	עם	יורשים	וחלקו	ללא	יורשים.	עמדתי	בראש	ועדת	שרים	שעסקה	
בעניין	והקמתי	אגף	מיוחד	במשרד	לענייני	גמלאים	שימשיך	בעבודה	זו.	הנושא	תפס	לאחרונה	תאוצה,	ואני	מקווה	שהתוצאות	לא	

תאחרנה	להגיע.	יש	לזכור,	שמדובר	בנושא	מורכב	מאד	ומסובך,	אך	אל	לנו	להרפות	ולו	לרגע.		

נושא	נוסף	בו	התחלנו	הוא	גיוס	בנות	ובני	שירות	לאומי	לסיוע	לניצולי	שואה.	פרוייקט	זה	תרם	רבות	לניצולים	שזכו	לסיוע,	אך	גם	
לבני	הנוער	שעסקו	בכך	וצברו	חוויה	שתלווה	אותם	לכל	החיים.

עם	 עמוק	 חיבור	 וחשתי	 הארגונים,	 ראשי	 ומקרב	 השואה	 ניצולי	 מקרב	 רבים	 פעילים	 הכרתי	 הראשונים	 עבודתי	 בחודשי	 כבר	
הערכים,	עם	תפישת	העולם	החברתית	ועם	השליחות,	שמכוחם	הם	פועלים.	

אין	ספק	שממשלה	זו	עשתה	למען	ניצולי	השואה	מעל	ומעבר	למה	שעשו	כל	ממשלות	ישראל	הקודמות.	אני	רואה	בהישגים	
שהושגו	צעד	היסטורי	חשוב,	המיטיב	עם	ניצולי	השואה	בפרט	ועם	זקנים	עניים	במדינה,	בכלל.	הדבר	הופך	בעיניי	את	החברה	

הישראלית	כולה	לצודקת	יותר	ומוסרית	יותר.	

המשרד	לענייני	גמלאים,	בין	אם	יישאר	בראשותי	ובין	אם	לאו,	ימשיך	לעמוד	לצד	הניצולים	ולסייע	בכל	דבר	ועניין.

רפי איתן
שר	לענייני	גמלאים

בברכה	חמה,	בריאות	טובה	ואריכות	ימים

דבר השר לענייני גמלאים
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שלום	לך,

ניצולי	 זכויות	 נוסף	בשורת	פעולותינו	להגנה	על	 זו	המהווה	צעד	 אני	מתכבד	למסור	לך	חוברת	מידע	
השואה	בישראל.

מידע	אמין,	זמין	ונרחב	יסייע	לשרידי	השואה	למצות	את	זכויותיהם.

מליון	 כרבע	 ומייצג	 בישראל	 השואה	 ניצולי	 של	 הגג	 ארגון	 מהווה	 השואה	 ניצולי	 של	 הארגונים	 מרכז	
הנאצית	 המפלצת	 מאימת	 כאלה	שנמלטו	 ומהם	 ומסתור	 גטאות	 במחנות,	 שהיו	 שואה	מהם	 ניצולי	

הרצחנית.

מרכז	הארגונים	פועל	במשך	שנים	רבות	ברחבי	העולם	לשם	השגת	פיצויים,	שילומים	ותשלומים	אחרים	
ניהל	מאבק	 יתירה	מזו	המרכז	 זה.	 והיה	שותף	להשגת	הסדרים	בנושא	 ניצולי	שואה	בישראל	 בעבור	
ולהכרה	 ניצולי	שואה	 2007	שהביא	להקלה	במצב	הקשה	של	 ניצולי	השואה	בקיץ	 זכויות	 להגנה	על	

והוקרה	של	מדינת	ישראל	לתרומתם	של	שרידי	השואה	להקמתה	של	המדינה.

תקדים	 חסרת	 סיוע	 תוכנית	 להפעיל	 ישראל	 ממשלת	 נאותה	 השואה	 ניצולי	 מאבק	 בעקבות	 כידוע,	
בהיקפה	למען	ניצולי	השואה	החיים	בארץ.	הוגדל	התקציב	המיועד	לכך	באופן	ניכר,	הורחב	סל	השירותים	

וזאת	בתוספת	שורה	רחבה	של	מענקים,	הנחות	ופטורים,	כדי	לאפשר	לניצולים	לחיות	ברווחה.

במו"מ	עם	הממשלה	התקבלה	עמדתנו	שניצולי	שואה	רבים	אינם	מודעים	לזכויותיהם	וכי	יש	להקים	
מרכז	מידע	בנושא	זכויות	וכן	לבצע	פעולות	נוספות	למתן	מידע	לזכאים.

יש	לציין	כי	מרכז	מידע	בנושא	זכויות	ניצולי	שואה	בישראל	שמספרו	9444*	החל	לפעול		בשיתוף	פעולה	
עמנו	ועם	הארגונים	המספקים	שירותים	לניצולים.	מרכז	זה		נועד	להיות	כתובת	מרכזית	לפניות	ניצולי	

השואה.

לרשותך	בחוברת	כתובות	כל	הארגונים	החברים	במרכז	הארגונים	של	ניצולי	השואה	ושותפים	לעשייה	
ברוכה	וללא	הפסקה	למען	ניצולי	השואה	שיוכלו	לסייע	בכל	פנייה	או	שאלה.	

וביעילות,	 בנחרצות	 לפעול	 יש	 לפיכך,	 ופוחת.	 הולך	 הניצולים	 ומספר	 שלו,	 את	 עושה	 הטבע	 לצערי,	
במיוחד	כעת,	על	מנת	לדאוג	לרווחתם	של	ניצולי	השואה,	וכן	לעשות	הכל	על	מנת	לתעד	את	העדויות	

ולשמר	את	זיכרון	השואה.	

ולסיום	אני	מבקש	להודות	לעמותת	"אביב	לניצולי	השואה"	ולוועדה	להסברה	וקשרי	חוץ	במרכז	הארגונים,	
בראשות	מר	זאב	שוורץ,	על	עבודתם	החשובה	בהוצאתה	לאור	של	חוברת	חשובה	זו.

דבר יו"ר מרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל

נח פלוג
יו"ר	מרכז	הארגונים	של	ניצולי	

השואה	בישראל

בכבוד רב ובברכה,
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2007		ומאז	פועל	בתחומים	רבים	ומגוונים	למען	ציבור	 המשרד	לענייני	גמלאים,	בראשות	השר	רפי	איתן,	ובניהולי,	הוקם	בשנת	
בין	השאר	בתחומים	הבאים:	 ומגוונים,	 רבים	 ניצולי	השואה	בפרט.	המשרד	עוסק	בפרויקטים	 ולמען	 והקשישים	בכלל,	 הגמלאים	
בריאות	וגריאטריה,	סיעוד,	רווחה,	תרבות	ופנאי.	כמו	כן,	המשרד	עוסק	בפתרונות	דיור	המיועדים	לגמלאים	ובסיוע	לגמלאים	מיעוטי	

יכולת,	לנכים	ולניצולי	שואה,	למגזר	הערבי	ולעולים	חדשים.	

אולם,	מעבר	להיותו	המשרד	לענייני	הזקנים	והזקנה	במדינת	ישראל,	המשרד	לענייני	גמלאים	הוא	המשרד	אשר	הוסמך	לטפל	בענייני	
ניצולי	השואה	בישראל.	מאז	שהוקם	המשרד,	המטרה	החיונית	כל	כך	העומדת	לנגד	עינינו	היא	לפעול	למען	ציבור	ניצולי	השואה	
החיים	בישראל,	לדאוג	למיצוי	זכויותיהם	ולהשבת	רכושם	הגזול	ממדינות	אירופה,	לספר	ולהנציח	את	סיפור	חייהם	והישרדותם,	לתעד	

את	זיכרונות	הניצולים	ולדאוג	לרווחתם	של	אלה	הנזקקים	מביניהם	ולאיכות	חייהם.

במסגרת	תחום	הדיור	לקשישים,	המשרד	לענייני	גמלאים	משקם	ומשדרג	דירות	לקשישים	המתגוררים	בדיור	הציבורי.	המשרד	לקח	
משימה	זו	על	עצמו	ביחד	עם	ועידת	התביעות	של	ניצולי	השואה	ועם	משרד	השיכון.	תוכנית	זו	של	שיקום	ושדרוג	דיור	מוגן	כוללת	

הקמת	17	הוסטלים	בכל	הארץ.	

במשרד	קיים	אגף	להשבת	הרכוש	היהודי	הגזול	ממדינות	אירופה	לניצולי	השואה.	המשרד	רואה	במשימה	זו	חשיבות	לאומית.	
בנוסף,	המשרד	לענייני	גמלאים	הקים	מוקד	מידע	לגמלאים	*8840.	המוקד	מעניק	מידע	ותשובות	של	מומחים	בזמן	אמיתי	לכל	זקן	
בכל	שעות	היממה	בכל	תחומי	החיים.	לצידו	של	המוקד	קם	מוקד	מיצוי	זכויות	לניצולי	שואה	שמספרו	-	*9444.	המוקד	הוקם	כדי	
	Reaching(	שיחור	מבצע	מופעל	הזה	המוקד	מול	לו.	זקוקים	שהם	המידע	את	לקבל	יוכלו	בישראל	החיים	השואה	ניצולי	250,000	ש-
Out(,	במבצע	זה	אלפי	מתנדבים	פועלים	על	מנת	להגיע	ל-250,000	הניצולים,	להבאת	החומר	שלהם	למוקד,	כדי	שפעם	אחת	

ולתמיד	יקבעו	את	זכויותיהם	של	ניצולי	השואה.	

פרויקט	"והדרת	פני	זקן"	הוא	אחד	מהפרויקטים	במשרד	שבו	בני	ובנות	שירות	לאומי	מלווים	את	ניצולי	השואה	בחיי	היום	יום	על	מנת	
לתעד	את	סיפורם	ולשמש	אוזן	קשבת,	חברה	ותמיכה.	

מאחר	והמשרד	לענייני	גמלאים	רואה	עצמו	כמשרד	לניצולי	השואה,	המשרד	עוסק	במתן	תמיכות	לארגוני	ניצולי	השואה.	זאת	ועוד,	
המשרד	עוסק	בהכרה	והוקרה	של	ניצולי	שואה,	מתן	אות	ותעודה	לכל	ניצולי	השואה	החיים	איתנו	היום.	

המשרד	לענייני	גמלאים	פועל	למען	ניצולי	השואה	בכמה	מישורים:	מיצוי	זכויות,	מתן	תמיכות,	תיעוד	סיפור	חיים,	השבת	רכוש	יהודי	
ועוד,	המשרד	ימשיך	עוד	בפעילותו	הלאה	כדי	לעזור	לציבור	ניצולי	השואה	החיים	בישראל	ככל	יכולתו.	

לענייני	 כל	העוסקים	במלאכה	במשרד	 ולנגד	 כמנכ"ל	המשרד,	 בעבודתי	 עיניי,	 לנגד	 הידוע	מספר	תהילים	העומד	 בפסוק	 אסיים	
גמלאים:		"אל	תשליכני	לעת	זיקנה	ככלות	כוחי	אל	תעזבני".	

דבר המנכ"ל
ד"ר אבי ביצור, מנכ"ל 

המשרד לענייני גמלאים

ד"ר	אבי ביצור
המנהל	הכללי

המשרד	לענייני	גמלאים

ב ב ר כ ה,
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דבר מר יוליוס ברמן
יו“ר ועידת התביעות

ועידת	התביעות	שמחה	ליטול	חלק	במדריך	חשוב	זה	אשר	הוכן	עבור	
על	 להשיב	 ויעזור	 לכם	 יסייע	 כי	 תקווה	 ואנו	 בישראל,	 השואה	 ניצולי	
שאלותיכם	בדבר	זכויותיכם	ובדבר	התוכניות	שבהן	תוכלו	להשתתף.	

הנאצים	 בקורבנות	 בתמיכה	 התביעות	 ועידת	 מובילה	 הקמתה	 מאז	
להם.	 המגיעות	 ההטבות	 וקבלת	 זכויותיהם	 למען	 ובמאבק	 בישראל	
ותמיכה	 פיצויים	 על	 ונותנת	 נושאת	 התביעות	 ועידת	 עשורים	 מזה	

בתוכניות	סוציאליות	שונות	שיבטיחו	כי	הניצולים	לא	ישכחו.
מידי	שנה	בשנה	נפגשים	חברי	משלחת	המשא	ומתן	של	ועידת	התביעות	בברלין	עם	נציגי	ממשלת	
גרמניה	במסגרת	המאמץ	להשיג	תוכניות	פיצויים	חדשות	ומורחבות	לקורבנות	היהודים	של	הנאצים.	
בשנים	האחרונות	ועידת	התביעות	העלתה	את	הדרישה,	ואף	עלה	בידיה,	להביא	להכללתם	בקרן	הסיוע	
)Hardship Fund(	של	קורבנות	מסוימים	של	הנאצים	שקודם	לכן	לא	נכללו	בה	וכן	הצליחה	לאפשר	
לקורבנות	הנאצים	שקודם	לכן	לא	היו	זכאים	לסיוע	מהקרן	להגיש	בקשה	שניה.	בוטלו	רבים	מהכללים	
וניצולים	נזקקים	 	,2 החלים	על	הכנסה	שוטפת	שמנעו	מניצולים	מסוימים	לקבל	קצבאות	לפי	סעיף	

ממזרח	אירופה	קיבלו	הגדלות	ניכרות	בקצבאות	המשולמות	להם	מהקרן	למרכז	ולמזרח	אירופה.	
לקורבנות	 חיוניים	 סוציאליים	 לשירותים	 התביעות	 ועידת	 ידי	 על	 שהוקצו	 הכספים	 הובילו	 	1995 מאז	
הנאצים	בישראל	למהפכה	באופן	הטיפול	בניצולים	אלה.	המימון	המוענק	על	ידי	ועידת	התביעות	שיפר	
את	הטיפול	בניצולים	בבתי	החולים,	בבתי	אבות	סיעודיים,	והחשוב	מכל,	בבתיהם	בקהילה:	כ	–	15,000	

ניצולים	מקבלים	טיפול	בבתיהם	במימון	ועידת	התביעות.	
נזקקים		 שבזקנתם	 לכך	 מסוימים	 במקרים	 מביאים	 הנאצים	 קורבנות	 של	 הנעורים	 ואובדן	 הסבל	
הניצולים	לסיוע	רב	יותר	מאשר	קשישים	אחרים	בישראל.	אנו	מחויבים	לספק	להם	סיוע	כל	עוד	שהדבר	
אפשרי	ולסייע	לניצולים	לחיות	את	שנות	חייהם	האחרונות	בקיום	שהוא	למעלה	מקיום	בכבוד	בלבד.		

ועידת	התביעות	פועלת	בשיתוף	פעולה	הדוק	עם	משרדי	ממשלה	ורשויות	שלטון	שונות	על	מנת	לפתח	
מגוון	רחב	של	שירותים	לניצולי	השואה	במדינת	היהודים.	אנו	נמצאים	בחזית	הארגונים	והגורמים	השונים	
הפועלים	לזהות	את	הצרכים	המיוחדים	של	קורבנות	הנאצים,	והטיפול	בהם,	בפרט	עם	הזדקנותם,	

ולפתח	את	דרכי	הטיפול	המיוחדות	שהם	זקוקים	להן.	
אנו	שבעי	רצון	מכך	שהודות	להגברת	המודעות	הציבורית	לסבלותיהם	של	הניצולים	הוגדלו	המשאבים	
הכספיים	ונעשתה	עבודה	אשר	ממומנת	על	ידי	מקורות	אחרים	על	מנת	להוסיף	על	הכספים	והסיוע	

הניתנים	כתוצאה	מעבודתה	של	ועידת	התביעות.
והטבות	 לתשלומים	 זכאים	 הם	 כי	 הנאצים	 קורבנות	 מגלים	 נמצאים	 אנו	 בשלב	המאוחר	שבו	 אפילו	
יותר	מתמיד.	בישראל,	ועידת	התביעות	 מסוימים	שטרם	קיבלו	ואשר	יתכן	כי	עתה	הם	זקוקים	להם	
עושה	מאמץ	נרחב	להגיע	אל	ניצולי	השואה	ולהעמיד	אותם	על	זכויותיהם	לקבל	פיצויים	והטבות.	ועידת	
להגיש	בקשות	לתשלומים,	 לניצולים	 לסייע	 וקבוצתיים	על	מנת	 אישיים	 פועלת	במפגשים	 התביעות	
ידי	ממשלת	 וחוקרת	לעיתים	קרובות	מקרים	פרטניים	על	מנת	להשיג	את	המסמכים	הנדרשים	על	
גרמניה	ועל	ידי	רשויות	אחרות.	תוכלו	כמובן	למצוא	מידע	על	תוכניות	אלה	ועל	ההקלות	השונות	שוועידת	
התביעות	הצליחה	להשיג	במדריך	שלפניכם.	אפשר	למצוא	מידע	על	התוכנית	גם	באתר	האינטרנט	של	

.www.claimscon.co.il	בכתובת	התביעות,	ועידת

בס"ד

ועידת	התביעות	שמחה	ליטול	חלק	במדריך	חשוב	זה	אשר	הוכן	עבור	
על	 להשיב	 ויעזור	 לכם	 יסייע	 כי	 תקווה	 ואנו	 בישראל,	 השואה	 ניצולי	

הנאצים	 בקורבנות	 בתמיכה	 התביעות	 ועידת	 מובילה	 הקמתה	 מאז	
להם.	 המגיעות	 ההטבות	 וקבלת	 זכויותיהם	 למען	 ובמאבק	 בישראל	
ותמיכה	 פיצויים	 על	 ונותנת	 נושאת	 התביעות	 ועידת	 עשורים	 מזה	

יו"ר	ועידת	התביעות

בברכה,
יוליוס ברמן
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מנכ"ל
עמותת	"אביב	לניצולי	השואה"

בברכה,
עו"ד	אביבה סילברמן

חברים יקרים!
אנו	שמחים	להגיש	לכם	חוברת	זכויות	שנכתבה	ורוכזה	על	ידי	עמותת	"אביב	לניצולי	השואה"	ומהווה	תמצית	זכויות	ניצולי	השואה	

בישראל.
אלפי	ניצולים	אינם	ממצים	את	המגיע	להם	על	פי	חוק	ועל	פי	התוכניות	הקיימות,	מאחר	והם	והגופים	המטפלים	בהם	אינם	מודעים	

למכלול	הזכויות	ואינם	מוצאים	את	דרכם	בסבך	הבירוקרטיה.
עמותת	"אביב	לניצולי	השואה"	הוקמה	בשנת	2007	מתוך	אמונה	כי	חובה	עלינו	לסייע	לניצולי	השואה	לחיות	את	חייהם	בכבוד	

וברווחה.
מטרת	העמותה	הינה	להפיץ	את	הידע	בנוגע	לזכויות	לניצולים	ובני	משפחותיהם,	לאנשי	מקצוע	ולמתנדבים	ובכך	לסייע	בשיפור	

מצבם	הכלכלי	של	ניצולי	השואה	בישראל.

שנת	2008	הייתה	שנה	של	עשייה	רבה	ומבורכת.	
במהלך	שנה	זו	הדריכה	העמותה	כ-	1500	אנשי	מקצוע	ומתנדבים,

ערכה	הרצאות	וייעוץ	אישי	ללמעלה	מ-1200	ניצולי	שואה	ובני	משפחותיהם
וכך	הצליחה	העמותה	בתוך	שנה	אחת	לסייע	לניצולי	שואה	להשיג	הטבות	וקצבאות	המגיעות	להם	על	פי	חוק	בסך	כולל	של	כ-	8	

מיליון	₪	!

		www.avivshoa.co.il		המלא	הזכויות	אתר	את	האחרונה	השנה	במהלך	פיתחנו	כן,	כמו
אתר	המרכז	את	הזכויות	בשפה	ברורה	ופשוטה	ובו	ניתן	לקבל	ייעוץ	ללא	תשלום	

מצוות	העמותה	וכן	להוריד	את	הטפסים	הרלבנטיים.	

הקפדנו	שחוברת	הזכויות	אשר	לפניכם	תהייה	בהירה	וקלה	להבנה	והשתדלנו	לרכז	עבורכם	את	עיקר	התוכניות	הרלבנטיות	כיום	
לניצולי	השואה	בישראל.	

יש	לזכור	כי	המידע	נכון	למרץ	2009	והנושאים	מתעדכנים	מעת	לעת,	לכן	יש	לבדוק	מול	הגורמים	האחראים	במידה	וישנם	שינויים.
אנו	תקווה	כי	חוברת	זו	תסייע	לכם	למצות	את	זכויותיכם.

עבורכם - זו מיצוי הזכות, עבורנו - זו שליחות!
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הסכום לתשלוםאחוזי נכות

25%-39.9%₪		1822

40%-49.9%₪		2271

50%-	59.9%₪		2711

60%-69.9%₪		3164

70%-79.9%	₪		3609

80%-100%	₪		4502

קצבה חודשית מהאוצר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

נקראת גם "רנטה מהקריה"

דרגות	התגמול	-	בעקבות	דו"ח	ועדת	דורנר	-	לפי	עדכון	אחרון	ממאי	2009.

מאפיינים:
ניצולי	שואה	שעלו	ארצה	עד	ל-1.10.1953.

מדובר	בקצבה	חודשית	בשקלים.	
התלוש	החודשי	הינו	בצבע	כחול.

מינימום	אחוזי	נכות:	25%.
תנאי	הזכאות	לקצבה	מפורטים	בפרק	"מי	שאינו	מקבל	קצבה	חודשית	"

הקדמה
פרק	זה	מיועד	למי	שמקבל	קצבה	חודשית	)רנטה(	בעקבות	רדיפות	הנאצים	ובו	פירוט	כל	ההטבות	

הנלוות	לקצבאות	השונות.	
חלק	מההטבות	ניתנות	באופן	אוטומטי	ובחלקן	יש	צורך	בהגשת	טפסי	בקשה	מיוחדים.

במידה	והינך	ממצה	את	כל	ההטבות	הקשורות	לקצבתך	החודשית,	פנה	לפרק	"הטבות	נוספות"	
ובדוק	האם	הינך	זכאי	לקבל	הטבות	אלו.

במידה	ואינך	מקבל	קצבה	חודשית	פנה	לפרק	"מי	שאינו	מקבל	קצבה	חודשית"	לבדוק	את	זכאותך	
על	פי	התוכניות	השונות.

שים לב! ניצול שואה זכאי לקבל קצבה
מגוף אחד בלבד.

*	ההוראות	הינן	בלשון	זכר	ומכוונות	לשני	המינים.
*	המידע	הינו	כללי	ואינו	מהווה	ייעוץ	משפטי	מחייב.

פרק -1
מקבלי קצבה חודשית
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הערות חשובותכיצד לפנותפירוט ההטבה

פטור מהוצאות 
רפואיות במחלות 
)נכויות( המוכרות

תרופות,	ביקור	רופא,	
טיפולים	)פסיכיאטריה,	

פיזיותרפיה	וכו'(,	מכשירי	
עזר	רפואיים	הקשורים	

למחלה	המוכרת.

יש	לפנות	בכתב	ללשכה	לשיקום	
נכים	לקבלת	פטור	ולצרף	אישור	

מרופא	מטפל	על	התרופות	שהניצול	
נוטל	באופן	קבוע.	

דוגמא	לפנייה	בפרק	"בקשות	
לדוגמא".

· חשוב לדעת!	מדובר	בפטור	על	הוצאות	רפואיות	
למחלות	הקשורות	בנכות	בה	הניצול	מוכר	בלבד	

ועליה	הוא	מקבל	רנטה	חודשית.
· כדאי	שרופא/אחות	יכתבו	על	המרשם	את	המילים	

“נכה	רדיפות	הנאצים”.

ניתן	להגיש	בקשה	החמרה במצב
להחמרה	במחלות	בנכות	

המוכרת,	אחת	לשנה.	

יש		לפנות	בכתב	ללשכה	לשיקום	
נכים,	לבקש	זימון	לוועדה	ולהגיע	
לוועדה	עם	אישורים	רפואיים	לגבי	
כל	המחלות,	הן	המוכרות	והן	הלא	

מוכרות.	
ניתן	גם	להגיש	בקשה	לוועדה	ללא	
נוכחות	ולצרף	מסמכים	רפואיים	

בדואר.
דוגמא	לפנייה	בפרק	"בקשות	

לדוגמא".

· מומלץ	במיוחד	לבעל	נכות	מינימאלית	של	25%	ולמי	
שמספר	שנים	לא	הגיש	בקשה	להחמרה.

· מחלות	נוספות	אשר	אין	להם	קשר	לרדיפות	עדיין	
יכולות	להשפיע	על	הנכות	המוכרת	)במיוחד	לבעלי	
נכות	של	30%,	40%,	50%(	ולכן	מומלץ	לציין	בפני	
הועדה	הרפואית	את	השפעת	המחלות	הנוספות	

על	הנכות	המוכרת	)לדוגמא:	"בגלל	שאני	לא	שומע	
טוב/לא	רואה	טוב/מוגבל	בהליכה	וכדו'	-	אני	היום	
הרבה	יותר	עצבני"(	במקרים	אלה	הועדה	זכאית	
להפעיל	"תקנה	12"	המאפשרת	העלאת	אחוזים	

ברבע	מהקיים.	

הכרה במחלה 
נוספת

יש	צורך	להוכיח	קשר	בין	
המחלה	הנוספת	לבין	

הרדיפות.

יש		לפנות	בכתב	ללשכה	לשיקום	
נכים.

· חשוב	לדעת!	ניצול	שטרם	מוכר	בסעיף	נפשי	-	יש	
לבקש	מיידית.

·  הכרה	במחלה	נוספת	קשה	להוכחה.

ניתן	לבקש	הכרה	
כתוצאה	מהרדיפות	
למי	שסובל	ממחלת		

האוסטיאופורוזיס	באופן	
חמור.	

יש		לפנות	בכתב	ללשכה	לשיקום	
נכים.

חשוב	לדעת!	גם	אם	יכירו	במחלה	באופן	חלקי	
ניתן	יהיה	לבקש	פטור	חלקי	על	התרופות	למחלת	

האוסטאופורוזיס.

בקשה לנזקק/
נצרך

לבעל	הכנסה	נמוכה	
ניתנת	השלמה	חודשית	
מעבר	לתגמול	הרגיל.	

ההשלמה	תלויה	בגובה	
הנכות	ובמבחן	הכנסה	

אישי.

יש	להגיש	בקשה	לנזקק/נצרך	על	
גבי	טופס	מיוחד.	ניתן	לבקש	את	
הטופס	במשרדי	הלשכה	לשיקום	
נכים	או	להוריד	דרך	אתר	משרד	

האוצר.

הגדרת	נזקק	הינה	לנכות	מ-25%-
49.9%

הגדרת	נצרך	הינה		לנכות	מעל	50%

חשוב	לדעת!	מבחן	ההכנסה	כולל	קיצבה	מביטוח	
לאומי,	תגמול	מהאוצר,	פנסיה	והכנסה	אחרת	כגון:	

חסכונות,שכ"ד	מנכס	מושכר	וכדומה.	
ההשלמה	תיערך	על	פי	המדרגות	הבאות

)נכון	למאי	2009(:	
39.9%-25%	השלמה	עד	ל-3787	₪
49.9%-40%	השלמה	עד	ל-4187	₪

מעל	50%	עד	ל-	7006	₪

החזר חלקי של 
מס קניה ומע"מ 
ברכישת מוצרים 

חשמליים

את	ההחזר	ניתן	לקבל	
על	פי	רשימת	המוצרים	
שהלשכה	לשיקום	נכים	

מפרסמת.

טופס	בקשה	לקבלת	מענק	מס	
קניה	ומע"מ	בפרק	"בקשות	

לדוגמא"	וכן	באתר	משרד	האוצר.

את	הבקשה	יש	להגיש	תוך	12	חודשים	מיום	
הרכישה.

לרכישת/שכירת	דירה,	הלוואות
שיפוצים,	שיקום,	נישואי	

בן/בת.

יש	לפנות	טלפונית	או	דרך	אתר	
האינטרנט	של	משרד	האוצר	על	
מנת	לקבל	את	טופס	הבקשה.
	יש	לשלוח	את	הטופס	ללשכה	

לשיקום	נכים.

חשוב	לדעת!	ההטבה	ניתנת	גם	לאלמן/ה	של	מקבלי	
הקצבה.

מענק השכלה 
לדור השני

מענק	עבור	לימודים	
על-תיכוניים	לדור	שני	
אשר	גילו	לא	יעלה	על	

30	שנה.

יש	לפנות	טלפונית	או	דרך	אתר	
האינטרנט	של	משרד	האוצר	על	

מנת	לקבל	את	טופס	הבקשה.	יש	
לשלוח	את	הטופס	ללשכה	לשיקום	

נכים.

את	הבקשה	יש	להגיש	במהלך	הסמסטר	השני	ועד	
תום	שנת	הלימודים.

הנחה בתשלום 
מס רכישה

ההנחה	בעת	קניית	דירה	
למגורים	מוענקת	למי	

שמוכר	בנכות	מעל	50%.

יש	לפנות	ללשכה	לשיקום	נכים	
ולבקש	אישור	מתאים	לשלטונות	

מיסוי	מקרקעין.	

· הזכאות	היא	בהתאם	לתקנות	בחוק	מיסוי	מקרקעין.		
· ההנחה	תינתן	פעמיים	בלבד.

השתתפות 
חלקית בהוצאות 

הקמת מצבה 

ההשתתפות	תוענק	
לקרובי	משפחה	של	
ניצול	השואה	המוגדר	

כנזקק/נצרך	בלבד

יש	לפנות	טלפונית	ללשכה	לשיקום	
נכים	ולקבל	הנחיות	בנוגע	להגשת	

הבקשה.

הטבות שיש להגיש עבורן בקשה
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הערות חשובותפירוטההטבה

בן	זוג	של	מי	שנפטר	זכאי	לפטור	למשך	שנה	פטור	מלא	מאגרת	הטלוויזיה.אגרת טלוויזיה
לאחר	הפטירה	–	יש	להגיש	בקשה.

ונסיעות  הבראה 
להבראה

אחת	לשנה	משולם	סכום	כסף	עבור	הבראה	
ונסיעות	להבראה.	במקרים	מסוימים	קיימת	

זכאות	להבראה	מוגדלת	או	להבראה	עם	
טיפולים.	זכאים	מקבלים	הודעה	על	כך.

מי	שאין	באפשרותו	לצאת	להבראה	ללא	ליווי	
יכול	לבקש	הבראה	עם	מלווה	בצירוף	אישור	

רפואי.

ההנחה	הניתנת	הינה	מעבר	להנחה	הנחה בארנונה
המוענקת	על	ידי	הרשות	המקומית	למקבל	
קצבת	זקנה.	הרשות	המקומית	קובעת	את	

גובה	ההנחה.

מי	שעבר	דירה	או	מתגורר	בקיבוץ	שעבר	
הפרטה	או	הוכר	לאחרונה	על	ידי	חוק	נכי	
רדיפות	הנאצים,	יתכן	וטרם	מוכר	בהנחה	

בארנונה.	
במקרים	אילו	יש	לבקש	אישור	על	קבלת	

הקצבה	מהלשכה	לשיקום	נכים		ולהמציא	
אישור	זה	לרשות	המקומית.

זכאי/ת	לקבל	קצבה	במהלך	3	שנים	לאחר	אלמן/ה
הפטירה	)למי	שנפטר	החל	מ-10.8.1995(.	

כולל	ידוע/ה	בציבור.
במקרה	של	ניצול	שהיה	נזקק/	נצרך	ייתכן	
תשלום	קצבה	לאלמן/ה	לכל	החיים	בכפוף	

למבחן	הכנסה.	הודעה	על	כך	נשלחת	בדואר.

חשוב	מאד!	למי	שנפטר	אחרי	התאריך	
10.8.1995	והאלמן/ה	לא	קיבל/ה	3	שנים	

קצבה	ע"ש	בן	הזוג	–	ניתן	לבקש	כיום.
לאלמן/ה	יש	גם	זכות	לפטור	מתשלום	אגרת	
טלוויזיה	בשנה	לאחר	הפטירה	וכן	להלוואות	

–	בכפוף	להגשת	בקשה	על	כך.

לאן לפנות?
משרד	האוצר,	הלשכה	לשיקום	נכים

תל אביב 
רח'	יצחק	שדה	17.	ת.ד.	57380,	מיקוד	61572

טל	:	03-5682651	)מרכז	מידע(
רוסית:	03-5682675		פקס:	03-5682691

ירושלים 
בניין	מגדל	דניאל	)ליד	סנטר	1(	רח'	יפו	236	)פינת	רח'	ירמיהו(		מיקוד	94383

טל:	02-5018465,		02-5018466		פקס:	02-5018464
חיפה 

רח'	שער	פלמר	2	)פינת	רח'	הנמל(	מיקוד	33588
טל:	04-8640838,	04-8640839	פקס:	04-8640013

ניתן	לבקש	חוברת	זכויות	בסניפי	הלשכה	לשיקום	נכים	במשרד	האוצר

ozar.mof.gov.il/lishka	האוצר	משרד	באתר	להוריד	ניתן	טפסים
www.avivshoa.co.il			"השואה	לניצולי	"אביב	עמותת	באתר	או

יש	לבדוק	זכאות	להטבות	
נוספות	בפרק	3	בחוברת

חשוב מאוד!

הטבות הניתנות באופן 
אוטומטי ללא צורך בהגשת 

בקשה:
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לאן לפנות?
הלשכה	לענייני	פיצויים	אישיים	מחו"ל	)במגדל	שלום(	רחוב	אחד	העם	9	ת.ד.	29064		

תל-אביב	61290	טל:	03-6234100	פקס:	03-6234111

משולמת	קצבה	חודשית	באירו.	
הבקשות	לקצבה	הוגשו	עד	סוף	שנות	ה-60

)כיום	לא	ניתן	להגיש	בקשות	חדשות	לקצבה	זו(.
בזמנו	נבדקה	שייכות	לשפה	ותרבות	גרמנית	באמצעות	מבחן.

התקיימה	בדיקה	על	ידי	רופא	מטעם	הגרמנים	לקביעת	אחוזי	נכות.

קצבת בריאות
מגרמניה

)לפי	ה-BEG	=	החוק	הגרמני(
נקראת גם "הרנטה ממגדל שלום"

מאפיינים:

אם	לא	נקבעו	אחוזי	נכות	אין	המדובר	בקצבת	בריאות	
אלא	ברנטה	סוציאלית	מגרמניה	)כמו	ביטוח	לאומי(,	
רנטה	 רק	 שמקבל	 מי	 בכסף.	 נקנתה	 שלעיתים	
חודשית	 קצבה	 לקבלת	 גם	 וזכאי	 ייתכן	 סוציאלית	
שאינו	מקבל	 "מי	 בפרק	 ראה	 	- כתוצאה	מהרדיפות	

קצבה	חודשית".

חשוב מאוד!

 

הערות חשובותכיצד לפנותפירוט ההטבה

החזר/פטור על 
הוצאות רפואיות 
במחלות )נכויות( 

המוכרות

תרופות,	ביקור	רופא,	טיפולים	
)פסיכיאטריה,	פיזיותרפיה	וכו'(,	
מכשירי	עזר	רפואיים	הקשורים	

למחלה	המוכרת.

יש	לפנות	ללשכה	לענייני	פיצויים	
אישיים	מחו"ל	במגדל	שלום.

חשוב	מאוד!	מדובר	בהחזרים	על	הוצאות	
רפואיות	במחלות	הקשורות	בנכות	

המוכרת	בלבד.	

החמרה בנכות 
המוכרת

בעיקר	למי	שמתחת	לגיל	
68	או	שההחמרה	במחלה	
המוכרת	החלה	לפני	גיל	זה.

יש	לפנות	ללשכה	לענייני	פיצויים	
אישיים	מחו"ל	במגדל	שלום	או	

לעו"ד	מומחה	בנושא.

ככל	שהגיל		עולה,	הקושי	להשיג	החמרה	
גדל.

הבראה של 
21 יום אחת 

לשנתיים

טופס	בקשה	ורשימה	של	בתי	21	ימי	הבראה	אחת	לשנתיים.	
מלון	לבחירה	יש	לבקש	בלשכה	
לענייני	פיצויים	אישיים	מחו"ל	

במגדל	שלום.

חשוב	מאוד!	ניתן	לבקש	פיצול	של	ימי	
ההבראה	)ל-10	ימים	ועוד	11	יום(	
בעזרת	מכתב	המלצה	של	רופא.	

ניתן	לקבל	שעות	סיעוד	אם	סיעוד
הוכח	כי	המצב	הסיעודי	הינו	
כתוצאה	מהנכות	המוכרת

יש	לפנות	ללשכה	לענייני	פיצויים	
אישיים	מחו"ל	במגדל	שלום.

קשה	לקבל	בפועל	הטבה	זו.

אלמנ/ה	אינם	זכאים	לרנטת	זכויות  אלמנ/ה
הבריאות	של	בן/ת	זוגם

המנוח/ה	למעט	במקרה	שיש	
קשר	חד-משמעי	בין	סיבת	

המוות	לנכות	מוכרת

יש	לפנות	ללשכה	לענייני	פיצויים	
אישיים	מחו"ל	במגדל	שלום.

כיום	נדיר	לקבל	הטבה	זו.

ההנחה	הניתנת	הינה	מעבר	הנחה בארנונה
להנחה	המוענקת	ע"י	הרשות	

המקומית	למקבל	קצבת	
זיקנה.	הרשות	המקומית	
קובעת	את	גובה	ההנחה.

למי	שעדיין	אין	הנחה:	יש	לבקש	
אישור	על	קבלת	הרנטה	מהלשכה	

לענייני	פיצויים	אישיים	מחו"ל	
במגדל	שלום	ולהציגו	ברשות	

המקומית.	

הרשות	המקומית	קובעת	את	גובה	
ההנחה.

מי	שחתם	בעבר	על		הסכם	פשרה	עם	הגרמנים	וויתר	על	הטבה	מסוימת	לא	יכול	להגיש	בקשה	להטבה	זו.חריגים

יש	לבדוק	זכאות	להטבות	
נוספות	בפרק	3	בחוברת

חשוב מאוד!

הטבות שיש להגיש עבורן בקשה



12

קצבה מקרן סעיף 2 של
ועידת התביעות

מאפיינים:
	מדובר	בקיצבה	המשולמת	באירו	אחת	לשלושה	חודשים	בסך		873	אירו	)291	אירו	לחודש(.

	המדובר	בסכום	קבוע	ואחיד	לכלל	מקבלי	הרנטה	)לא	נקבעו	אחוזי	נכות(.
	תנאי	הזכאות	לקרן	מפורטים	בפרק	"מי	שאינו	מקבל	קצבה	חודשית	"

הטבות: 
ההטבות	הבאות	משולמות	למי	שמילא	טופס	"בקשה	לקבלת	הטבות	ממדינת	ישראל	לניצול	שואה	

המקבל	קצבה	מועידת	התביעות	)קרן	סעיף	2("
ויתור	על	סודיות	ומסירת	פרטי	חשבון	בנק	 2	והוא	כולל	 הטופס	נשלח	בדואר	למקבלי	קרן	סעיף	

לצורך	קבלת	ההטבות.	
מי	שטרם	חתם	על	הטופס	לא	יקבל	את	ההטבות	המפורטות	כל	עוד	לא	ישלח	טופס	חתום	ללשכה	

לשיקום	נכים	במשרד	האוצר.
דוגמא	לטופס	בפרק	"בקשות	לדוגמא".

לאן לפנות?
הגוף	האחראי	על	הקצבה	מקרן	סעיף	2	:		ועידת התביעות	רח'	הארבעה	8	תל	אביב	טל:	03-5194400	

www.claimscon.org	:אינטרנט	אתר	03-6241056	פקס:

הגוף האחראיכיצד לפנותפירוט ההטבה

הנחה 
בארנונה

החל מה-

ההנחה	הניתנת	הינה	מעבר	להנחה	
המוענקת	על	ידי	הרשות	המקומית	

למקבל	קצבת	זקנה.
הרשות	המקומית	קובעת	את	גובה	

ההנחה.

נשלח	אישור	מתאים	מהלשכה	לשיקום	
נכים	במשרד	האוצר	לבית	הניצול	וכן	

לגוף	הרלוונטי.	היה	ולא	נתקבלה	ההנחה	
בארנונה	יש	לפנות	לרשות	המקומית.

משרד	האוצר,	הלשכה	לשיקום	נכים	
תל אביב	

רח'	יצחק	שדה	17.	ת.ד.	57380,	מיקוד	61572
טל	:	03-5682651	)מרכז	מידע(

רוסית:	03-5682675		פקס:	03-5682691
ירושלים	

בניין	מגדל	דניאל	)ליד	סנטר	1(	רח'	יפו	236	
)פינת	רח'	ירמיהו(	מיקוד	94383	

טל:	02-5018465,		02-5018466
פקס:	02-5018464

חיפה	
רח'	שער	פלמר	2	)פינת	רח'	הנמל(	

מיקוד	33588
טל:	04-8640838,	04-8640839

פקס:	04-8640013

אגרת 
טלוויזיה

פטור	מלא	מרשות	השידור	על	אגרת	
הטלוויזיה.

קבלת 
הבראה

סכום	הבראה	של	כ-	2000	ש"ח	אחת	
לשנה.

מתקבל	ישירות	לחשבון	הבנק.

החזר 
חלקי של 
מס קניה 

ומע"מ 
ברכישת 
מוצרים 

חשמליים

את	ההחזר	ניתן	לקבל	על	פי	רשימת	
המוצרים	אשר	הלשכה	לשיקום	נכים	

מפרסמת.
את	הבקשה	יש	להגיש	תוך	12	

חודשים	מיום	הרכישה.

טופס	בקשה	לקבלת	מענק	מס	קניה	
ומע"מ	בפרק	"בקשות	לדוגמא"	וכן	

באתר	של	הלשכה	לשיקום	נכים:

ozar.mof.gov.il/lishka

השלמת 
הכנסה

קרן	סעיף	2	לא	נחשבת	כהכנסה
לפי	חוק	הבטחת	הכנסה	

)תקנה	17	סעיף	קטן	12		לתקנות	
הבטחת	הכנסה	תשמ"ב-1982(.

לבעל	הכנסה	נמוכה	מומלץ	לבדוק	
זכאות	להשלמת	הכנסה	מהמוסד	

לביטוח	לאומי.	

דוגמא	לפניה	למוסד	לביטוח	לאומי	
בפרק:	"בקשות	לדוגמא".

הערה:	למי	שמוכר/יוכר	בהשלמת	
הכנסה	מביטוח	לאומי,	שים	לב	להטבות	

נוספות	בפרק	3	"חוק	הטבות	לניצולי	
שואה	נזקקים".

המוסד	לביטוח	לאומי
מרכז	הייעוץ	לקשיש	)בביטוח	הלאומי(														

טל'	02-6463400											
לדוברי	רוסית:	טל'		02-6463402	

1.1.2008

יש	לבדוק	זכאות	להטבות	
נוספות	בפרק	3	בחוברת

חשוב מאוד!
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כיצד לפנותפירוט ההטבה

הנחה 
בארנונה

ההנחה	הניתנת	הינה	מעבר	להנחה	
המוענקת	על	ידי	הרשות	המקומית	למקבלי	
קצבת	זקנה.	הרשות	המקומית	קובעת	את	

גובה	ההנחה.

נשלח	אישור	מתאים	מהלשכה	לשיקום	נכים	במשרד	האוצר	לבית	
הניצול	או	לגוף	הרלוונטי.	היה	ולא	נתקבלה	ההנחה	בארנונה	יש	

לפנות	לרשות	המקומית.

אגרת 
טלוויזיה

פטור	מלא	מרשות	השידור	על	אגרת	
הטלוויזיה.

קבלת 
הבראה

מתקבל	סכום	הבראה	של	כ-2000	ש"ח	
אחת	לשנה.

מתקבל	ישירות	לחשבון	הבנק.

החזר חלקי 
של מס 

קניה ומע"מ 
ברכישת 
מוצרים 

חשמליים

את	ההחזר	ניתן	לקבל	על	פי	רשימת	
המוצרים	שהלשכה	לשיקום	נכים	מפרסמת.	
את	הבקשה	יש	להגיש	תוך	12	חודשים	מיום	

הרכישה.

טופס	בקשה	לקבלת	מענק	מס	קניה	ומע"מ
בפרק	"בקשות	לדוגמא"	וכן	באתר	הלשכה	לשיקום	נכים	במשרד	

האוצר:

ozar.mof.gov.il/lishka

השלמת 
הכנסה

הקצבה	לא	נחשבת	כהכנסה	לצורך	חישוב	
השלמת	הכנסה	מביטוח	לאומי.	

לבעלי	הכנסה	נמוכה	מומלץ	לבדוק	זכאות	
להשלמת	הכנסה	מהמוסד	לביטוח	לאומי.	

יש	לפנות	לסניף	המוסד	לביטוח	הלאומי	הקרוב	לבית	או
במרכז	הייעוץ	לקשיש	)בביטוח	הלאומי(														

טל'	02-6463400				לדוברי	רוסית:	טל'		02-6463402
דוגמא	לפניה	למוסד	לביטוח	לאומי	בפרק	"בקשות	לדוגמא".

הערה:	למי	שמוכר/יוכר	בהשלמת	הכנסה	מביטוח	לאומי	-	שים	לב	
להטבות	נוספות	בפרק	3	"חוק	הטבות	לניצולי	שואה	נזקקים".

לאן לפנות? 
משרד	האוצר,	הלשכה	לשיקום	נכים

תל אביב 
רח'	יצחק	שדה	17.	ת.ד.	57380,	מיקוד	61572

טל	:	03-5682651	)מרכז	מידע(
רוסית:	03-5682675		פקס:	03-5682691

ירושלים 
בניין	מגדל	דניאל	)ליד	סנטר	1(	רח'	יפו	236	)פינת	רח'	ירמיהו(

מיקוד	94383	טל:	02-5018465,		02-5018466		פקס:	02-5018464

חיפה 
רח'	שער	פלמר	2	)פינת	רח'	הנמל(	מיקוד	33588

טל:	04-8640838,	04-8640839	פקס:	04-8640013

קצבה ממדינת ישראל
ליוצאי מחנות וגטאות 

מאפיינים:
	מדובר	בסכום	קבוע	של	כ-	1000	₪	שלא	ניתן	להעלות.

	הקצבה	מיועדת	רק	למי	שהיה	בגטו	או	במחנה	ריכוז	או	במחנה	מוכר	שבו	עבדו	עבודות	פרך.
	מדובר	בקצבה	חדשה	המשולמת	לכל	המוקדם	עבור	תקופה	שהחלה	ב-	1.10.07	

	בכדי	לפצות	ניצולי	שואה	שטרם	קיבלו	קצבה	אחרת	בעקבות	הרדיפות.
	התלוש	החודשי	הינו	בצבע	כחול.

	תנאי	הזכאות	לחוק	מפורטים	בפרק	"מי	שאינו	מקבל	קצבה	חודשית".

יש	לבדוק	זכאות	להטבות	
נוספות	בפרק	3	בחוברת

חשוב מאוד!

הטבות שיש להגיש עבורן בקשה
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פרק -2
מי שאינו מקבל קצבה חודשית

הקדמה

פירוט	 ובו	 הנאצים	 רדיפות	 בעקבות	 )רנטה(	 חודשית	 קצבה	 שאינו	מקבל	 למי	 מיועד	 זה	 פרק	
התוכניות	השונות.

בכל	אחת	מהתוכניות	מפורטים	הקריטריונים	הכללים	לזכאות	לקצבה	אך	על	מנת	לקבל	פרטים	
נוספים	יש	לפנות	לגוף	הרלבנטי	או	ליצור	קשר	עם	עמותת

www.avivshoa.co.il	האינטרנט	אתר	דרך	השואה"	לניצולי	אביב"

שים לב! ניצול שואה זכאי לקבל קצבה
מגוף אחד בלבד.

גם	מי	שאינו	מקבל	קצבה	חודשית	ייתכן	וזכאי	להטבות	על	פי	תוכניות	נוספות	לניצולי	השואה
המפורטות	בפרק	"הטבות	נוספות".

*	ההוראות	הינן	בלשון	זכר	ומכוונות	לשני	המינים.
*	המידע	הינו	כללי	ואינו	מהווה	יעוץ	משפטי	מחייב.
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שם החוק 
הערות חשובותכיצד לפנות?מי זכאי?והגוף האחראי

חוק נכי 
רדיפות 
הנאצים

משרד האוצר 
הלשכה 

לשיקום נכים

מי	שהיה	נרדף	בזמן	מלחמת	העולם	השנייה	ועלה	לישראל	לפני	1.10.1953		
וגם	ביום	1.4.1957	היה	ונשאר	אזרח	ותושב	ישראל	

וגם	דרגת	נכותו	אינה	פחותה	מ-25%		
וגם	איננו	מקבל	תגמול	בגין	נזקי	בריאות	ישירות	מהשלטונות	הגרמנים	או	

מגוף	אחר.
ישנה	פסיקה	רחבה	בנוגע	לתנאי	הזכאות,	המתעדכנת	מעת	לעת.	

	www.meidashoa.co.il	באתר	למצוא	ניתן	מעודכנת	פסיקה	על	פרטים
ביוני	2009	פסק	בית	המשפט	המחוזי	כי	בתנאים	מסוימים	ניצולי	שואה	

שהיו	בעוצר	ברומניה	או	בבולגריה	)ועלו	לארץ	לפני	1.10.53(	זכאים	לקבל	
קצבה.

משרד	האוצר,	הלשכה	
לשיקום	נכים	תל	אביב	
רחוב	יצחק	שדה	17.	
ת.ד.	57380,	מיקוד	

61572
טל	:	03-5682651	

)מרכז	מידע(
רוסית:	03-5682675		

פקס:
03-5682691

ozar.mof.gov.il/
lishka

*	על	מנת	לקבל	25%	נכות	יש	
לצרף	אישור	מרופא	משפחה	
על	אי	שקט,	עצבנות,	בעיות	

שינה	וכדו'.	
*	מי	שהיה	בתאריך	1.1.47	על	
אדמת	גרמניה,	עונה	על	שאר	

הקריטריונים	וטרם	מקבל	רנטה	
חודשית	מגוף	כלשהו,	זכאי	החל	
מתאריך	1.8.07	להגיש	בקשה	

לאוצר.
*	מי	שנדחה	בעבר	והיתה	

פסיקה	בעניין	דומה	המשנה	
את	ההלכה	או	שיש	בידיו	עדויות	
חדשות	יכול	להגיש	בקשה	לדיון	

מחדש	בתיק	לאור	הפסיקה	
החדשה	או	לאור	העדויות	

החדשות.

קרן סעיף 2

ועידת 
התביעות 

מי	שהכנסתו	איננה	גבוהה	מ-6500	₪	נטו	לחודש	ליחיד	
וגם	איננו	מקבל	קצבה	ממשלת	גרמניה	)במסגרת	ה-	BEG(	או	לפי	החוק	

הישראלי	)מהאוצר(	ואשר	לא	קיבל	יותר	מ-	35,000	מרקים	בפיצויים	
הקודמים.

וגם	עומד	באחד או יותר	מהתנאים	הבאים:
1.	חי	6 חודשים לפחות במחנה ריכוז או במחנה עבודה	ליהודים.
2.	חי	במשך 18 חודש לפחות בגטו שהוגדר	על	ידי	ממשלת	גרמניה.

3.	חי	במשך 18  חודש לפחות במסתור	ללא	מגע	עם	העולם	החיצוני.
4.	חי	במשך  18 חודש לפחות בצורה לא חוקית או תחת זהות בדויה.
5.	חי	6 חודשים לפחות במחנה עבודה	באזור	הגבול	האוסטרו-הונגרי		

				)Alpenfestung(	או	במכרות	הנחושת	בבור	סרביה	או	במחנה	ל"בני	
.)Judenlager	או	Strasshof Komplex	(	באוסטריה	יהודיים		ערובה"

6.	שירת		6 חודשים לפחות בגדודי עבודה	צבאיים	של	יהודים	הונגרים	
בחזית	האוקראינית	או	היה	לפחות	6	חודשים	במחנות	או	יחידות	עבודה	

בהונגריה		)החל	ממרץ	1944(.
7.	היה	לפחות	6 חודשים במחנות	לעבודות	כפיה	ברומניה	)לפי	

קריטריונים	מוגבלים(,	ברפובליקה	הצ'כית,	סלובקיה,	יוגוסלביה	לשעבר,
לוב,	מחנה	סומוביט	בבולגריה	ו-Ferramonti di Tarsia		באיטליה.

8.	שירת	לפחות 6 חודשים	במחנה	עבודה	מוכר	בבולגריה.
9.	היה	לפחות	6	חודשים	במחנות	עבודה	מסוימים	בטוניסיה,	מרוקו	או	

אלג'יריה.
10.	גם	ניצולי	שואה	אזרחי	מערב אירופה	אשר	לא	קיבלו	בעבר	פיצוי	

מגרמניה		ועומדים	בכל	הקריטריונים	זכאים	כיום	להגיש	בקשה	)לדוגמא	
מי	שהיה	במסתור	בצרפת(,	אזרחי	יוון	שנרדפו	על	ידי	הנאצים	והולנדים

	שהיו	במחנה	או	בגטו.

ועידת	התביעות	
רחוב	הארבעה	8	

תל	אביב	
טל:	03-5194400		

פקס:	03-6241056					
www.claimscon.org

*	חישוב	תקרת	ההכנסה	כולל	
הכנסה	מעבודה,	ממשלח	יד,	
מהשכרת	דירה,	מהשקעה	או	

מריבית.	ולא	כולל	את	קצבאות	
הביטוח	הלאומי,	הפנסיה	

מעבודה	או	ביטוח	מנהלים.	
*	החל	מתאריך	1.10.07	

מחושבת		הכנסתו	של	מגיש	
הבקשה	ללא	הכנסת	בן/ת	הזוג.

חוק הסיוע 
לניצולי שואה 
יוצאי מחנות 

וגטאות

משרד האוצר
הלשכה 

לשיקום נכים

מי	שלא	מקבל	קצבה	חודשית	בשל	רדיפות	הנאצים	מישראל,	גרמניה	או	
מדינה	זרה	אחרת.	

וגם	אזרח	ותושב	מדינת	ישראל
וגם	תקרת	הכנסתו	אינה	גבוהה	מ-	6500	₪	נטו	לחודש	ליחיד.	

וגם	קיבל	תגמול	חד	פעמי	לניצולי	מחנות	ריכוז,	גטאות	ומחנות	שעבדו	
בהם	בעבודת	פרך	)כ-	7500	אירו(	או	שהיה	זכאי	לתגמול	החד	פעמי,	אך	
לא	קיבל	את	התגמול	רק	משום	שלא	הגיש	במועד	בקשה	לקבלת	התגמול	
)כלומר	חשוב	כי	בפועל	שהה	בתקופת	מלחמת	העולם	השנייה	במחנה	

ריכוז,	גטו	או	במחנה	שעבדו	בו	עבודת	פרך(	

משרד	האוצר,	הלשכה	
לשיקום	נכים	תל	אביב	
רחוב	יצחק	שדה	17.	
ת.ד.	57380,	מיקוד	

61572
טל	:	03-5682651	

)מרכז	מידע(
רוסית:	03-5682675		

פקס:	03-5682691

ozar.mof.gov.il/
lishka

*	חשוב	מאוד!	קבלת	הקצבה	
אינה	מהווה	הכנסה	לצורך	

קבלת	השלמת	הכנסה	
מהמוסד	לביטוח	הלאומי.

*	חישוב	תקרת	ההכנסה	כולל	
הכנסה	מעבודה,	ממשלח	יד,	
מהשכרת	דירה,	מהשקעה	או	

מריבית	ולא כולל	את	קצבאות	
הביטוח	הלאומי,	הפנסיה	
מעבודה	או	ביטוח	מנהלים.

15
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שם 
התכנית  

והגוף 
האחראי

הערות חשובותלמי לפנות?מי זכאיפירוט ההטבה

קרן הסיוע 
של ועידת 
התביעות

סכום	חד	פעמי	של	2556	
אירו.

1.		מי	שלא	מקבל	קצבה	בגין	
הרדיפות	ולא	קיבל	תשלום	חד-פעמי	

בעבר:								
א.	לא	קיבל	בשנות	ה-50-60	

תשלום	חד-פעמי	מהגרמנים	על	
ענידת	טלאי	צהוב,	הפסקת	לימודים	

או	שלילת	חופש	
ב.	לא	קיבל	קרן	סיוע	בעבר	)בעבר	

שולם	סכום	של	5000	מרק(	
2.		גברים	מעל	גיל		65	ונשים	מעל	

גיל	60.
3.	מי	שברח	מהכיבוש	הנאצי	או	ענד	

תלאי	צהוב.	
יש	לפנות	לועידת	התביעות	לבדיקת	

הזכאות.

ועידת	התביעות
רח'	הארבעה	8	תל-

אביב
טל':		03-5194400		
פקס:	03-6241056

www.claimscon.
co.il

*	החל	מ-	19.3.09	מי	
שנדחה	בעבר	בשל	גילו	עשוי	

להיות	זכאי	כיום.
*	מי	שנפטר	לאחר	ה-	
19.3.09	יוכלו	האלמן/ה	

להגיש	בקשה	במקומו	ובאין	
אלמן/ה	ילדיו,	וכל	זאת	עד	

31.12.10
יש	לפנות	לועידת	התביעות.

*	מי	שהיה	עובר	בעת	
בריחת	אימו	ועומד	בשאר	
הקריטריונים	עשוי	להיות	

זכאי	לקרן	הסיוע.
*	קבלת	קצבה	על	פי	חוק	
יוצאי	מחנות	וגטאות	וכן	

קצבה	על	פי	חוק	ההסדרים	
למי	שהיה	על	אדמת	גרמניה	

ב-	1.1.47	אינן	מונעות	
קבלת	קרן	הסיוע.

קרן הסיוע של ועידת התביעות
למי שאינו זכאי לקצבה חודשית
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הקדמה
לאלו	שאינם	מקבלים	 והן	 חודשית	 למקבלי	קצבה	 הן	 מיועד	 זה	 פרק	

קצבה	חודשית.	
בפרק	זה	מפורט	חלק	עיקרי	מהתוכניות	השונות	לניצולי	השואה.

בכל	 המפורטים	 הקריטריונים	 פי	 על	 הינה	 ההטבות	 לקבלת	 הזכאות	
תוכנית.

תוכניות	אלו	מתעדכנות	לעיתים	קרובות	ויש	לעקוב	אחר	השינויים	אצל	
הגופים	הרלבנטיים.

*	ההוראות	הינן	בלשון	זכר	ומכוונות	לשני	המינים.

*	המידע	הינו	כללי	ואינו	מהווה	יעוץ	משפטי	מחייב.

פרק -3
הטבות נוספות
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הערות חשובותקריטריוניםפירוט ההטבה

9 שעות סיעוד 
בשבוע

9	שעות	סיעוד	מעבר	לשעות	
הסיעוד	של	המוסד	לביטוח	לאומי.	

	מי	שמקבל	מקסימום	שעות	סיעוד	
מהמוסד	לביטוח	לאומי	לפי	חוק	
סיעוד	לפי מבחני הכנסה של 

המוסד לביטוח לאומי. 

מקסימום	שעות	על	פי	חוק	הסיעוד	
הינן	150%	או	168%	כלומר	16	או	

18	שעות	בשבוע.
שים	לב:	ניתן	לקבל	לחצן	מצוקה	

בחינם	באמצעות	הקרן	לרווחה
)ראה	עמ'	19(

הקרן לרווחת 
נפגעי השואה בישראל

מי זכאי?
מי	שחי	תחת	הכיבוש	הנאצי	בתקופת	מלחמת	העולם	השנייה	בגטאות,	מחנות	ריכוז	או	במסתור,	
תוך	סיכון	חיים,	או	שחי	בארצות	שהיו	גרורותיה	של	גרמניה	הנאצית	כמו	רומניה,	צרפת,	איטליה	

והונגריה	וסבל	מרדיפות	הנאצים,	או	שברח	משטח	הכיבוש:	מגרמניה	החל	מ	1933,	מאוסטריה	החל	
מ	1938,	ומיתר	הארצות	מפרוץ	המלחמה	והכיבוש	עד	ליום	8.5.1945

ובתנאי	שעומד	במבחן	הכנסות	בתחום	הסיוע	הרלוונטי.

הערות חשובותקריטריוניםפירוט ההטבה

מענק אישי 
)החזר כספי( 

עד 4000 ₪ על 
אביזרים רפואיים 

ותרופות

ההחזר	הינו	עבור:	משקפיים,	מכשיר	
שמיעה,	טיפולי	שיניים,	תרופות,	ציוד	

רפואי/שיקומי,	עזרים	אורטופדיים	
)בכפוף	לאישור	אורטופד(.	

נסיעות	לטיפולים	חוזרים	)דיאליזה	
וטיפולים	אונקולוגים,	בצירוף	אישור	

רפואי(.
מנוי	לחברה	המעניקה	שירותי	קרדיו	

ביפר	)בהמלצת	רופא(.	
מצבה	–	רק	לבן/בת	זוג	)אם	אין	זכאות

למענק	פטירה	מהביטוח	הלאומי(.
גובה	המענק	המירבי	הוא	עד	4000	ש"ח	
בכל	הסעיפים	יחד.	ניתן	לצרף	קבלות	עד	

לתיקרה	האמורה.

ניצול	שואה	מעל	גיל	65		אשר	לא	
הגיש	בקשה	ב-24	חודשים	האחרונים	

ושהכנסתו	האישית	החודשית	אינה	עולה	
על	7006	₪	ברוטו	לחודש.	

חשוב	מאוד!	ייתכנו	שינויים	בקריטריונים	
של	המענק.	כדאי	לבדוק	זאת	לפני	

הגשת	הבקשה.

· תקופת	24		החודשים		נספרת	מיום	
הגשת	הבקשה	הקודמת.

· חשוב	מאוד!	במקרה	בו	שולם	מענק	
ע"ס	נמוך	מ-	4000	₪,	ניתן	להגיש	
בקשה	נוספת	בשנה	שלאחריה	עד	

להשלמת	סכום	המענק	ל-	4000	₪.
· יש	להגיש	קבלות	מקוריות	מהשנה	

האזרחית	הנוכחית	ומהשנה	האזרחית	
הקודמת.

· במקום	קבלות	על	תרופות	ניתן	לצרף	
דף ריכוז צריכת תרופות	מאושר	על	

ידי	קופת	החולים	מהשנה	האזרחית	
הנוכחית	ומהשנה	האזרחית	הקודמת.

ההטבות הבאות מוענקות ע"י הקרן לרווחת
נפגעי השואה בישראל

למי שהכנסתו האישית )ברוטו(
אינה עולה על 7006 ₪ בחודש )נכון ליוני 2009(

כל	הכנסה	שוטפת	נלקחת	בחשבון	)הקצבה	החודשית,	ביטוח	לאומי,	פנסיה	וכו'(
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זכאות	ל-50	שעות	סיעוד	במהלך	סיעוד קצר מועד 
חודשיים	שלאחר	שחרור	מבית	החולים

)עד	לכניסת	המוסד	לביטוח	לאומי	
לתמונה	במידה	ויוכר	בחוק	סיעוד(.

המשתחרר	מאשפוז	בבית	חולים	)אפילו	
אשפוז	יום(	ואינו	מוכר	על	ידי	חוק	סיעוד	
והכנסתו	האישית	החודשית	אינה	עולה	

על	7006	₪	ברוטו.

חשוב	מאוד!	יש	לפנות	לעובדת	
סוציאלית	בבית	החולים	כל עוד 

מאושפזים. 

לחצני מצוקה 
כולל חבילת 

הטבות 

השתתפות	עצמית	של	105	₪	לשנה	.
לחצן	חינם-	למי	שמעל	גיל	80	וכן	למי	
שמקבל	9	שעות	סיעוד	בשבוע	מהקרן	

לרווחה.
חבילת	ההטבות	כוללת:

• ביקור	רופא	24	שעות,	לילה,	שבתות	
		וחגים	בהשתתפות	עצמית	של	25	₪.	

• אמבולנס	לפינוי	לבית	החולים
		)במקרים	בהם	לא	ניתן	החזר	מקופת

			חולים(בהשתתפות	עצמית	של	27	₪.	
• סייר	ביטחון	חינם	במקרה	של	חשש

			לביטחון	האישי.
• טיפול	חירום	לשיניים	חינם,דרך

			מרפאות	הסדר.

מי	שחי	לבד	או	עם	בן	זוג	חולה.	)יש	
לצרף	אישור	על	מחלה	כלשהי	של	בן	

הזוג	כמו	לחץ	דם	גבוה	או	בעיה	רפואית	
אחרת(	והכנסתו	האישית	החודשית	

אינה	עולה	על	7006	₪	ברוטו	לחודש.	

חשוב	מאוד!	למקבל	9	שעות	סיעוד	
מהקרן	לרווחה	מומלץ	לקבל	לחצן	

בחינם	דרך	הקרן	עצמה	ולא	דרך	המוסד	
לביטוח	לאומי,	מאחר		והביטוח	הלאומי	

מקזז	שעת	סיעוד	בחודש	בתמורה	
ללחצן	מצוקה	מטעמם.

על	מנת	לקבל	את	לחצן	המצוקה	יש	
להגיש	טופס	בקשה	מקוצר	של	הקרן	
לרווחה	המיועד	למקבלי	9	שעות	סיעוד.

פרויקט עזרה 
במימון טיפולי 

שיניים 

בשיתוף	רופאים	מתנדבים	מהסתדרות	
רופאי	השיניים.	

מי	שהכנסתו	האישית	החודשית	אינה	
עולה	על	7006	₪	ברוטו	לחודש.	

טיפול	משמר	כגון:סתימה,	עקירה,	טיפול	
שורש	–	ללא	תשלום.

טיפול	שיקומי/פרותטי-עבודת	רופא	
השיניים	ללא	תשלום,	יש	לשלם	עבור	

עלות	החומרים	והמעבדה.

סיוע ייעודי 
לניצולי שואה 
יוצאי הונגריה

נכון	ליוני	2009	לא	ניתן	להגיש	בקשות	באפיק	ההונגרי	)HGT(.	מומלץ	בשלב	זה	לניצולי	שואה	יוצאי	"הונגריה	המוגדלת"	לבדוק	
זכאותם	לקבלת	מענק	אישי	)החזר	כספי(	עד	4000	ש"ח	המיועד	לכלל	הניצולים.	יש	להתעדכן	בקרן	לרווחה	-	האם	הסיוע	

הייעודי	יחודש.

לאן לפנות?
הקרן	לרווחת	נפגעי	השואה	בישראל

תל אביב:
רחוב	קפלן	17,	ת.ד.	7197	תל-אביב,	64734
	טלפון:	03-6090866	פקס:	03-6968294	

חיפה:
רח'	יגור	2

טל.	04-8221250

באר שבע:
רח'	יצחק	רגר	28	)בניין	רסקו	ישן	(,קומה	2	חדר	333.	

טל.	08-6283363	פקס.	08-6283364	
	b7@k-shoa.org	:דוא"ל

www.k-shoa.org	האינטרנט	באתר	להוריד	ניתן	טפסים
www.avivshoa.co.il			"השואה	לניצולי	"אביב	עמותת	באתר	או

למעט	טופס	"בקשה	למענק	אישי	)החזר	כספי(",	אותו	יש	לבקש	כטופס	מקורי	במשרדי	הקרן	לרווחה.
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עמך המרכז הישראלי לתמיכה נפשית 
וחברתית בניצולי שואה והדור השני

"עמך" עומדת לרשות : 

· ניצולי שואה 
· בני זוג של ניצולי שואה 

· בנים/בנות של ניצולים ובני משפחותיהם 
· אנשי מקצוע העומדים בקשר עם ניצולי שואה

"· אוכלוסייה כללית במצבי חירום ומשבר
"עמך"	מסייעת	להתמודד	עם	המצבים	הבאים	במסגרת	טיפול	

או	פעילות	חברתית:	
בדידות	אישית	ו/או	חברתית,	אובדנים	,	אי-שקט,	עצב	ודיכאון,	

חרדות	ופחדים,	חלומות	וסיוטים,	זיכרונות	עבר	מעיקים,	תחושות	
אשמה,	תופעות	גופניות	ללא	ממצא	רפואי,	קשיים	בין	אישיים,	

זוגיים	או	משפחתיים,	מצבי	לחץ	ומשבר,	עניין	במסגרת	חברתית	
חדשה	ופעילה,	רצון	להצטרף	לשירות	המתנדבים	ב"עמך"	

תיעוד	סיפור	החיים	האישי-משפחתי

סל השירותים

"עמך"	מציעה	את	עזרתה	בתחומים	הבאים:
	1.	תחום	הטיפול	הנפשי
	2.	מועדונים	חברתיים
	3.	ביקורי	מתנדבים

	4.	תיעוד	הסיפור	האישי
5.	פרוייקטים	בין	דוריים	

סניפים ומוקדי שירות
 ירושלים:

	רח'	הלל	23,	ירושלים	94581
ת.ד.	2930,	ירושלים	91029

	טל:	02-6250745		פקס:	02-6250669
	E-mail:	amcha_jerusalem@amcha.org"

 תל-אביב:
	רח'	מזא"ה	58,	תל-אביב	65789

	טל:	03-5665701-4	
	פקס:	03-5660817

E-mail:	amcha_tel_aviv@amcha.org
 רמת-גן:

רח'	ביאליק	80,	רמת	גן	52536
	טל/פקס:	03-6130425

 חולון:
	רח'	הרצוג	14,	חולון	58343

	טל:	03-5584054
	פקס:	03-5584323

E-mail:	amcha_holon@amcha.org"

 פתח-תקוה:
	רח'	ההסתדרות	19,	פתח-תקוה

	טל':	03-9300577
	טל/פקס:	03-9390618

E-mail:	amcha_petah_tikva@amcha.org
 חיפה:

	שד'	הנשיא	95,	חיפה	34642
	טל:	04-8375649	

	פקס:	04-8360352
E-mail:	amcha_haifa@amcha.org

 מוצקין:
	רח'	יוני	נתניהו	8,	קריית	מוצקין	26417

	טל:	04-8766967
	פקס:	04-8750830

E-mail:	amcha_motzkin@amcha.org"
 באר שבע:

	רח'	הרצל	91,	באר	שבע	84220
טל:	08-6270224

	פקס:	08-6234535
E-mail:	amcha_beer_sheva@amcha.org

 אשקלון:
	שביל	הלילך,	פינת	יוהנסבורג,	אשקלון	78433

	טל:	08-6710545
 רחובות:

	רח'	הרצל	143,	רחובות	76266
	טל:	08-9467293

	פקס:	08-9474853
E-mail:	amcha_rehovot@amcha.org

 נתניה:
	רח'	סמילנסקי	4,	נתניה	42431

	טל:	09-8341670	
	פקס:09-8842447	

E-mail:	amcha_netanya@amcha.org
 שדרות:

	רח'	הפלמ"ח	3/15,	שדרות	87027
	טל:	08-6890880

 נהריה:
	רח'	לוחמי	הגטאות	18,	קומה	ג',	נהריה	22447

	טל:	04-6665566
	פקס:	04-6665570

E-mail:	amcha_naharya@amcha.org"
 ראשון לציון:

	רח'	ז'בוטינסקי	16,	ראשל"צ		75229
	טל:	03-6225301

	פקס:	03-6225306
E-mail:	amcha_rishon@amcha.org

ובני	 השואה	 ניצולי	 של	 וחברתיים	 נפשיים	 צרכים	 עם	 ייחודי	 באופן	 המתמודד	 ארגון	
משפחותיהם	באמצעות	רשת	מרכזים	הפזורים	בכל	רחבי	הארץ.	

בכל	אחד	ממרכזי	"עמך"	כל	פונה	יכול/ה	למצוא	:
מקום בטוח 

הכרה בייחודה של ההתנסות בשואה 
תשומת-לב והוקרה 

התייחסות רב-מקצועית לצרכים נפשיים וחברתיים 
אוזן קשבת וזמן לדבר
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לאן לפנות?
התאחדות	עולי	רומניה	בישראל

אלכסנדר	ינאי	3	תל	אביב,		62382
טלפון:	5466502	-03		פקס:	03-5468444

Olerom11@bezeqint.net
www.horomania.org	:האתר

התאחדות עולי רומניה בישראל

סיוע ליוצאי רומניה
שהיו תחת הכיבוש הנאצי

מי זכאי?
מי	שנולד	לפני	8.5.1945		וחי	תחת	הכיבוש	הנאצי	במלחמת	העולם	השנייה	ברומניה	ושעבר	את	התקופה	בגטו	ו/או	

מחנות	העבודה	ו/או	במסתור	תוך	סיכון	חיים.
ובתנאי	שכלל	הכנסותיו	אינן	מעל	6,650	ברוטו	לחודש.

הערות חשובותקריטריוניםפירוטההטבה

מענק		)החזר(	עד	8,000	₪	
לתקופה		של	36	חודשים

טיפולי	שיניים,	מכשירי	שמיעה,	
תרופות,	טיטולים	)עד	לסכום	של	

)₪	4,000
מצבה	לבן/	בת	הזוג	שאינם	זכאים	

למענק	פטירה	)עד	לסכום	של	
)₪	3,000

משקפיים	ו/או	מנוי	לחברה	
המעניקה	שירותי	קרדיו	ביפר	

בהמלצת	קרדיולוג		)עד	לסכום	של	
)₪	2,000

ציוד	רפואי,	שיקומי,	עזרים	
אורטופדיים	בהמלצת	רופא	

מומחה	)בסכום	של	עד	4,000	₪(
נסיעות	לטיפולים	חוזרים	

לדיאליזה/	טיפולים	אונקולוגים
)בסכום	של	עד	3,000	₪(

מי	שנולד	לפני	8.5.1945		וחי	
תחת	הכיבוש	הנאצי	במלחמת	
העולם	השנייה	ברומניה	ושעבר	
את	התקופה	בגטו	ו/או	מחנות	
העבודה	ו/או	במסתור	תוך	סיכון	

חיים.

סיוע	והדרכה	ניתן	לקבל	חינם	
אין	כסף	בסניפי	התאחדות	עולי	

רומניה	ברחבי	הארץ.

יש	למלא	את	הטופס	הבקשה	
בעברית	וחובה	לצרף	את	

המסמכים	הרלוונטים	בלבד	
המפורטים	בטופס	הבקשה.

התקציב	המוגבל	של	הקרן,	אינו	
מאפשר	היענות	לכל	הפניות.	

הקרן	מעניקה	קדימות	לקשישים	
מעל	גיל	85,	לחולים	אונקולוגיים	
ואלצהיימר	)בצרוף	אישור	רפואי(

במקרים	חריגים	אשר	אינם	
עומדים	בתנאים	הרשומים	לעיל	יש	
לפנות	לועדת	חריגים	בצרוף	דו"ח	

סוציאלי	והמלצה	מיו"ר	הסניף.
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לאן לפנות?הערות חשובותההטבה

תשלום חד 
פעמי של 

2000 אירו

· מי	שעבד	תחת	אלימות	או	איומי	נשק	נחשב	כעובד	כפייה	ולא	מרצון.
· הבקשה	לא	תאושר	במידה	ובעבר	התקבל	תשלום	פנסיה	סוציאלית	מגרמניה	או	

ממדינה	אחרת	עבור	אותה	תקופת	עבודה	בגטו,	או	שהתקבל	תשלום	מהקרן	"זיכרון	
אחריות	ועתיד"	עבור	אותה	עבודה	באותו	הגטו	במסגרת	עבודות	הכפייה.

· במידה	והוגשה	בקשה,	ומגיש	הבקשה	נפטר	טרם	אישורה,	יוכלו	ילדיו	או	בן/בת	הזוג	
לקבל	את	התשלום	במקומו.

·  גם	במקרה	של	ספק	בזכאות	מומלץ	להגיש	את	הבקשה	לקבלת	הפיצוי.

יש	לשלוח	את	טופס	הבקשה	בשפה	
האנגלית	או	הגרמנית	לכתובת	הבאה
	Bundesamt fuer zentrale Dienste

und offene Vermoegensfragen
או	באנגלית

	Federal Office for Central Services
and Unresolved Property Issues

Bonn	53221
																																					Germany

קרן הפיצוי הגרמנית
עבור עבודה בגטו

מי זכאי?
קורבנות	רדיפות	הנאצים	אשר	הוחזקו	בגטו	סגור	או	פתוח	ועבדו	"ברצון	וללא	כפייה"

במהלך	תקופה	זו.
דוגמאות	לעבודה	ברצון:	עבודת	מטבח,	ניקיון,	אדמיניסטרציה,	עבודה	במפעלים.

נכללים	גם	ילדים	מתחת	לגיל	6		אשר	עבדו	בליווי	ובהוראות	הוריהם.

	www.avivshoa.co.il	"השואה	לניצולי	"אביב	עמותת	באתר	ובגרמנית	באנגלית	בקשה	טופס	להוריד	ניתן
בפרק	זכויות	בהטבות	נוספות	או	באמצעות	פניה	טלפונית	לקרן	בגרמניה	1324	7030	22899	0049					

מי שלא קיבל טופס בדואר



23

	www.avivshoa.co.il	"השואה	לניצולי	"אביב	עמותת	באתר	ובגרמנית	באנגלית	בקשה	טופס	להוריד	ניתן
בפרק	זכויות	בהטבות	נוספות	או	באמצעות	פניה	טלפונית	לקרן	בגרמניה	1324	7030	22899	0049					

מי שלא קיבל טופס בדואר

מס' 
הערות חשובותתרגום  לעבריתשאלה

פרטים	אישיים	של	מגיש	הבקשה:1
שם	משפחה,	שם	פרטי,	תאריך	לידה,	שם	לידה,	ארץ	לידה,	שמות	קודמים,	
איותים	שונים	לשמות,	כתובת	מדויקת	)רח',	מיקוד,	עיר,ארץ,	ת.ד.(,	אזרחות

בקשה	על	ידי	צד	ג':2
)רק	במידה	ואדם	שלישי	ממלא	בשם	הניצול,	לדוגמא	מיופה	כוח,	אפוטרופוס	

או	עו"ד(

חשוב מאוד!	לאחר	שאלה	2	יש	
ריבוע	שבו	יש	לדאוג	לחתימה	וחותמת	
המאשרת	את	זהות	המגיש	על	ידי	גוף	

רשמי	)בנק,ביה"ח,עירייה	וכדומה(.

פרטים	אודות	הרדיפות:3
-3.1	האם	הינך		מוכר	כקורבן	רדיפות	הנאצים?	לא	/	כן.	

אם	כן,	על	ידי	מי?ה-BEG,משרד	האוצר,ועידת	התביעות	אחר	ומספר		התיק	
-3.2	מקום	מגורים	בזמן	הרדיפות:	כתובת	)עיירה/עיר,מחוז(,	ארץ,ממתי?

-3.3	הסיבות	לרדיפה,	הגירה	או	לסבל	הלא	מוצדק:סיבות	פוליטיות,	גזע,	דת,	
אחר		

-3.4	פרטים	כלליים	לגבי	תקופת	הרדיפות:
	א.	האם	היית	ביותר	מגטו	אחד?	כן/לא

	ב.	האם	היית	במחנה	השמדה	או	במחנה	דומה?	כן/לא
	ג.	נא	לצרף	תאור	קצר	לגבי	תקופת	הרדיפות	שלך,	כולל	מקומות	ותאריכים	

				)שאלה	זו	חשובה	במיוחד	אם	התשובות	לשאלות	לעיל	היו	שליליות(.

חשוב	מאוד!	יש	לצרף	תלוש	מקורי	
המעיד	על	קבלת	קצבה	חודשית	במידה	

ויש.

פרטים לגבי העבודה בגטו: 4
-4.1	באיזה	גטו	היית?שם	הגטו	)עיירה/עיר,	מחוז,	ארץ(,			

מתאריך		____   ועד	תאריך		______
-4.2	האם	עבדת	בזמן	השהייה	בגטו?	)נא	לציין	כל	פעילות

שעשית(	לא/כן.	אם	כן,	במה		____   )מקום	עבודה/מעביד(
עד		________   בגטו__________ בתפקיד		_____

)סוג	העבודה	ותאור	קצר	של	תנאי	העבודה(
-4.3	האם	העבודה	התנהלה	גם	מחוץ	לגטו?לא/כן	אם	כן,	
מ		________  עד		______  )מקום			העבודה/	מעביד(					
בתפקיד		_______  )העבודה	ותאור	קצר	של	תנאי	העבודה(

-4.4	מה	היו	הסיבות	שהובילו	אותך	לעבוד	בתוך	או	מחוץ	לגטו?	האופציות:
א.	מצאתי	את	העבודה	בכוחות	עצמי,	

ב.	שובצתי	על	פי	בקשתי	)לציין	את	שם	הגוף	שארגן	את	העבודה,
וכיצד	התקשרת	עימו(	

ג.	הכריחו	אותי	לקחת	עבודה	זו	על	ידי	איומים	או	אלימות.	

חשוב מאוד! 
שאלה	4.4	בטופס:	"כיצד	קיבלת	את	

העבודה	בגטו"?
הסבר:	העבודה	שבוצעה	בגטו	או	

מחוצה	לו	צריכה	הייתה	להיות	עבודה	
שבוצעה	"ללא	כפייה".	כלומר,	על	מגיש	
הבקשה	לסמן	את	אחת	מ-2	האופציות	

הראשונות:
א.	"מצאתי	את	העבודה	בכוחות	עצמי"

ב.	"שובצי	על	פי	בקשתי"	)לדוגמא	על	ידי	
היודנרט(

אם	מגיש	הבקשה	אולץ	לעבוד	ויסמן	את	
התיבה	השלישית	בסעיף	4.4:	"הכריחו	
אותי	לעשות	את	העבודה",	עבודה	זו	

תיחשב	כעבודת כפייה,	ומגיש	הבקשה	
לא	יוכל	לקבל	תשלום	מקרן	הגטאות.	
בכל	מקרה	מומלץ	לצרף	כל	מסמך	

רלוונטי	הנמצא	עדיין	ברשותך

הנחיות מומלצות למילוי טופס 
הבקשה לקרן הפיצוי הגרמנית עבור 

עבודה בגטו ותרגום הטופס לעברית
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פרטים לגבי הטבות נוספות5
-5.1	האם	אתה	זכאי	לפנסיה	מהביטוח	הסוציאלי	הגרמני	או	ביקשת	פנסיה	

זו?	לא/כן	
אם	כן,	שם	הביטוח,	מס'	ואישור.

-5.2	האם	אתה	מקבל	פנסיה	מתכנית	פנסיה	אחרת	הקשורה	לתקופה	בה	
עבדת	בתוך	או	מחוץ	לגטו,	או	האם	ביקשת	פנסיה	כזו?	כן/לא	אם	כן,	שם	

הארץ,הביטוח,	ואישור
-5.3	האם	קיבלת	תשלום	פיצוי	מהקרן	"זיכרון,	אחריות	ועתיד",או	האם		

ביקשת	תשלום	כזה?
לא/כן-	מספר	תיק

חשוב מאוד!
שאלה	5.2:	קבלת	פנסיה	סוציאלית	

בגין	עבודה	בגטו,	שוללת	זכאות	מקרן	
הגטאות.	

שאלה	5.3:	קבלת	תשלום	מהקרן	"זיכרון	
אחריות	ועתיד"	ברוב	המקרים	לא	שוללת	
את	הזכאות.	מי	ששהה	במספר	מקומות	
ולא	רק	בגטו	אחד,	שיציין	זאת	בשאלה	

.3.4

פרטי הבנק6
,SWIFT CODE,	IBAN	,הבנק	קוד	חשבון,	מספר	החשבון,	בעל	שם

שם	וכתובת	הבנק

יש	לברר	בסניף	הבנק	שלך	את	פרטי	
הבנק	כולל	קוד	ה-	SWIFT		ומספר	ה	

.IBAN	–

הצהרה7
הנני	מצהיר	תחת	שבועה	כי	כל	הנאמר	לעיל	והמסמכים	המצורפים	הינם	

אמיתיים.	אני	מבין	כי	הבקשה	שלי	תדחה	וכל	סכום	ששולם	כבר	יוחזר	במידה	
והמידע	שאני	מוסר	אינו	אמין.	אני	מודע	כי	אין	בקשה	משפטית	על	התשלום.

יש	לחתום	על	ההצהרה

הצהרת הסכמה8
בכדי	לקבוע	האם	הנך	עומד	בקריטריונים	לקבלת	הפיצוי	עבור	העבודה	בגטו,	
ייתכן	כי	יהיה	צורך	לבדוק	פרטים	בגופים	השונים	המשלמים	פנסיה	ורנטה.	

ההצהרה	הבאה	נחוצה	כדי	להבטיח	הערכה	סופית	של	התנאים.
אני	מסכים	כי	המשרד	הפדראלי	הגרמני	)BADV(רשאי	לבקש	אישורים	

נוספים	כדי	לקדם	את	הבקשה	בסעיפים	3.1,	5.1	ועד	5.3	ובכל	מקום	אחר	
נחוץ.	אני	מסכים	כי	קרן	הפנסיה	הגרמנית,	מבטחי	הפנסיה	לתושבי	חוץ	

ורשויות	הפיצוי	יעבירו	מידע	הכרחי	למשרד	הפדראלי	הגרמני	)BADV(	וירשו	
לו	להשיג	מידע	הכרחי	במידת	הצורך.

מיקום,	תאריך,	חתימה	אישית	של	ניצול	השואה

יש	לחתום	על	ההצהרה

בעמוד האחרון- הסכם העברה
הסבר	:	מאחר	ולא	ניתן	לקבל	תשלום	בגין	עבודה	בגטו	מקרן	הגטאות	וגם	
פנסיה	לפי	החוק	הסוציאלי	הגרמני	בגין	עבודה	בגטו	)ZRGB(,	אם	תתקבל	

או	התקבלה	קצבה,	יש	להחזיר	את	התשלום	החד-פעמי	של	2,000	יורו.

יש	לחתום	על	ההסכמה

טפסים שיש לצרף לבקשה
1.		צילום	ת.ז.	או	מסמך	רשמי	מזהה	אחר.

2.		תלוש	מקורי	המעיד	על	קבלת	רנטה	חודשית,	במידה	ויש.
3.		במידה	וקיימים	מסמכים	המעידים	על	העבודה	בגטו,	כדאי	לצרפם	.

4.	הבקשה	צריכה	להיות	חתומה	על	ידי	המבקש	בעמוד	6	וכן	מאושרת	בעמוד	2	על	ידי	גורם	רשמי	עם	חותמת	רשמית	)בנק,	בית	
חולים,	קונסוליה,	קהילה	יהודית	או	סוכנות	רווחה	כמו	יד	שרה	העירייה	או	הרשות	המקומית(.

5.	מומלץ	לצלם	את	הבקשה,	על	מנת	שיישאר	לך	עותק.

הנחיות מומלצות למילוי טופס 
הבקשה לקרן הפיצוי הגרמנית עבור
עבודה בגטו ותרגום הטופס לעברית

המשך-
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הערות חשובותכיצד לפנות?פירוט ההטבה

מענק שנתי 
של 4000 ₪ 

המענק	ישולם	אחת	לשנה	בחודש	ינואר.
המענק	מתעדכן	לפי	מדד	המחירים	

לצרכן.

יש	לפנות	טלפונית	או	דרך	אתר	
האינטרנט	של	משרד	האוצר	על	מנת	

לקבל	את	טופס	הבקשה	הנקרא
"תביעה	לקבלת	הטבות	לפי	חוק	הטבות	
לניצולי	שואה	נזקקים	התשס"ז	2007"
	יש	לשלוח	את	הטופס	ללשכה	לשיקום	

נכים.

ניצול	הזכאי	להטבה	לפי	חוק	זה	וזכאי	
לאותה	הטבה	גם	לפי	חוק	או	הסדר	

אחר,	יהיה	זכאי	להטבה	הגבוהה	מבין	
השתיים.

יש	לשים	לב	כי	קבלת	הטבות	מכוח	חוק	
ותיקי	מלחמת	העולם	השניה	)וטרנים(	
או	חוק	תגמולים	לאסירי	ציון	שוללות	
הטבות	על	פי	חוק	זה,	אשר	לעיתים	

מיטיב.
על	הניצול	לבחור	ולהודיע.	

תוספת 
תשלום של 

10% בשכ"ד

ניצול	שואה	הזכאי	לסיוע	בתשלום	
שכר	דירה	ממשרד	הבינוי	והשיכון	יקבל	
תוספת	בשיעור	של	10%	מסכום	הסיוע	

שהוא	זכאי	לו	

אגרת 
טלוויזיה

פטור	מתשלומי	אגרת	טלוויזיה

חוק הטבות
לניצולי שואה נזקקים

מי זכאי?
ניצול	שואה	אשר	הינו	אזרח	ותושב	ישראל	המקבל	השלמת	הכנסה	מהמוסד	לביטוח	לאומי	

ובנוסף	קצבה	מקרן	סעיף	2	של	ועידת	התביעות	
או	קצבה	על	פי	חוק	הסיוע	לניצולי	שואה	יוצאי	מחנות	וגטאות	

או	שקיבל	בעבר	תשלום	מקרן"	זיכרון,	אחריות	ועתיד"	כמי	שעבד	בתקופת	המלחמה	בעבודות	כפיה.		

לאן לפנות?
משרד	האוצר,	הלשכה	לשיקום	נכים

תל אביב 
רח'	יצחק	שדה	17.	ת.ד.	57380,	מיקוד	61572

טל	:	03-5682651	)מרכז	מידע(
רוסית:	03-5682675		פקס:	03-5682691

ירושלים 
בניין	מגדל	דניאל	)ליד	סנטר	1(	רח'	יפו	236	)פינת	רח'	ירמיהו(		מיקוד	94383

טל:	02-5018465,		02-5018466		פקס:	02-5018464
חיפה 

רח'	שער	פלמר	2	)פינת	רח'	הנמל(	מיקוד	33588
טל:	04-8640838,	04-8640839	פקס:	04-8640013

																															

ozar.mof.gov.il/lishka	האוצר	משרד	באתר	להוריד	ניתן	טפסים
	www.avivshoa.co.il		"השואה	לניצולי	"אביב	עמותת	באתר	או
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קריטריוניםפירוט ההטבה

עד 7000$ 
אחת ל-12 

חודשים

לזכאי	אשר	הכנסתו	החודשית	
היא	עד	4000	₪	ברוטו.

הסיוע	יינתן	עבור	טיפול	בבעיות	רפואיות	לרבות	עזרים	וציוד	רפואי,	העסקת	
מטפלים	וסיוע	חירום	אחר.

בשלב	הראשון	נערך	מבחן	לקביעת	עצם	הזכאות-	
האם	הניצול	עומד	במבחני	הכנסה	כדי	לקבל	את	הטבות	הקרן?

לשם	כך	לוקחים	בחשבון	את	ההכנסה	השנתית	נטו,	ללא	חישוב	קצבאות	
הקשורות	לשואה	וללא	חישוב	תשלומים	מביטוח	לאומי,	קצבאות	בשל	ירידה	

בכושר	ההשתכרות	וכדו'.
אם	ההכנסה	החודשית	הממוצעת	לפי	החישוב	הנ"ל	היא	

עד	7000	₪	ליחיד	או	9000	₪	לזוג	-	אזי	הניצול	זכאי	להטבות	מהקרן,	ואם	
הסכום	גבוה	יותר	הוא	לא	יהיה	זכאי.

בשלב	השני	)רק	לאחר	שהוברר	כי	הוא	עומד	בתנאי	הזכאות(	נערך	מבחן	
לקביעת	גובה	הזכאות-		מבחן	זה	הוא	מבחן	של	הכנסות	ברוטו	ולפי	גובה	

ההכנסות	נקבע	סכום	הזכאות.

עד 4500$
אחת ל-12 

חודשים

לזכאי	אשר	הכנסתו	החודשית	
היא	בן		

4000-7000	₪	ברוטו.

עד 2000$
אחת ל-12 

חודשים 

לזכאי	אשר	הכנסתו	החודשית	
עולה	על	7000	₪

ברוטו.

לזכאי	בעל	צרכים	חריגים	ויוצאי	חריגים
דופן	יאושר	סכום	של	15,000$	

אחת	ל-12	חודשים	על	פי	שיקול	
דעת	של	הועדה	המלווה.

במידה	ובן/ת	הזוג	סובלים	מבעיות	בני זוג
בריאותיות	קשות,	הניצול	יכול	

לבקש	סיוע	עבורם	במסגרת	סכום	
הסיוע	שהוא	זכאי	לו.	הפניה	היא	

ע"י	הניצול	בשם	בן/ת	הזוג.

מי זכאי?
יהודי	יליד	אוסטריה	אשר	הוא	או	הוריו	היו	אזרחים	אוסטרים	והיו	קורבן	לרדיפות	הנאצים,

או	שחיו	באוסטריה	לפחות	10	שנים	לפני	תאריך	עזיבתם	את	המדינה	והיו	קורבן	של	רדיפות	הנאצים,	
או	שעזב	את	אוסטריה	כדי	להימלט	מהרדיפות	החל	מה-11	ביולי	1936,

או	אלמן/ה	של	קורבנות	המשטר	הנאצי	באוסטריה	שבן/ת	הזוג	עמדו	בקריטריונים	הנ"ל.

סיוע לקורבנות המשטר הנאצי
באוסטריה

לאן לפנות?
ההטבות	שבטבלה	מטופלות	ע"י

ארגון יוצאי מרכז אירופה
שעות	פעילות:	ימים	א-ה	בין	השעות	9:00-16:00

תל אביב 
טל'	:	03-5164461	שלוחה	223

גב'	יפעת	אורדיבר,	עו"ס
ירושלים 

טל'	:	02-6241198
גב'	צופית	חיים,	עו"ס

חיפה 
טל'	:04-8257659
גב'	ניצה	דותן,	עו"ס

מרכזת ארצית
טל'	:	03-5164461	שלוחה	227

גב'	הני	פרוכטר
hanni@irgun-jeckes.org

הועד המרכזי ליהודי אוסטריה	בישראל	מטפל	בכל	מה	שקשור	לפנסיה,	הטבות	בריאותיות	על	פי	
התקנות	האוסטריות	וכן	בתמיכה	בנזקקים	מבחינה	סוציאלית	ובמתן	ארוחות	לביתם	של	הזכאים	יוצאי	

אוסטריה	במחיר	סימלי.
ניתן	לפנות	לועד	המרכזי	ליהודי	אוסטריה	בישראל,	רח'	לוי	יצחק	6	ת.ד.	16457	ת"א	61164

cp@bezeqint.net	03-5243815	:פקס	03-5235853	טלפון:
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למי לפנות?קריטריוניםפירוט ההטבהההטבה

פיצויים 
ליתומים 

מצרפת

סכום	חד-פעמי	מטעם	ממשלת	
צרפת	בסך	של	כ-27,000	אירו	
או	רנטה	חודשית	עד	סוף	החיים	

בסך	של	כ-450	אירו.

מי	שלפחות	אחד	מהוריו	גורש	מצרפת	
כתוצאה	מרדיפות	אנטישמיות	בזמן	הכיבוש	

	ומת	במהלך	הגירוש.
ובתנאי	שהניצול		היה	מתחת	לגיל	21	בעת	

גירוש	ההורה	מצרפת.

ארגון	"עלומים"	
טל':	5612207	-	02

הקונסוליה הצרפתית בת"א 	
טל':		5208502	03

שגרירות צרפת בת"א 
טל':	03-5208371

חוק נכי 
המלחמה 

בנאצים

קבלת	קצבה	חודשית	מהלשכה	
לשיקום	נכים	במשרד	האוצר.	
ההטבות	דומות	להטבות	לפי	

חוק	נכי	רדיפות	הנאצים	)ראה	
פרק	"קצבה	חודשית	מהאוצר	
לפי	חוק	נכי	רדיפות	הנאצים"'(

מי	שנלחם	נגד	הנאצים	)לדוגמא	בצבא	
כוחות	הברית	או	בפרטיזנים(	ונפצע	

במלחמתו	זו	ודרגת	נכותו	אינה	פחותה	מ-
.10%

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי 
המלחמה בנאצים

רח'	הארבעה	8	תל-אביב
טל'	:03-5614411

חוק ותיקי 
מלחמת 

העולם 
השנייה 
)וטרנים(

פטור	מאגרת	טלוויזיה
הנחה	ברכישת	תרופות

מענק	פעם	בשנה	
והטבות	נוספות	הקשורות	לדיור	
בהשכרה	ציבורית	ותוספת	סיוע	

בתשלום	שכר	דירה

מי	שנלחם	נגד	הנאצים	)בצבא	האדום	או	
בפרטיזנים(	והוגדר	כותיק	מלחמה	נזקק.

חשוב מאוד!	כדאי	לבדוק	שהטבות	על	פי	
חוק	זה	לא	שוללות	הטבות	אחרות	שלעיתים	

משמעותן	הכספית	גדולה	יותר	)בעיקר	
בעלי	קצבת	קרן	סעיף	2	המקבלים	השלמת	
הכנסה	או	בעלי	קצבה	ליוצאי	מחנות	וגטאות	
המקבלים	השלמת	הכנסה	וזכאים	להטבות	
על	פי	חוק	הטבות	לניצולי	שואה	נזקקים(.

משרד הביטחון היחידה לאותות 
ועיטורים

הקריה	תל-אביב	61909	ת.ד.7093
טל'	:	03-6975671

פקס:	03-6934678



28

הקדמה
בפרק	זה	מוצגות	דוגמאות	של	טפסי	בקשה	המוזכרים	בחוברת	זו	אשר	
חלקם	הינם	טפסים	רשמיים	וחלקם	נוסחו	במיוחד	ע"י	עמותת	"אביב"	

לניצולי	השואה.
את	שאר	הטפסים	ניתן	לקבל	בדואר	מהגופים	הרלוונטים	כפי	שמפורט	

www.avivshoa.co.il	:מאתר	להוריד	או	בחוברת

פרק -4
בקשות לדוגמא
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																																																תאריך:

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	יצחק	שדה	17

ת.ד.	57380
תל	אביב	61572	
טל.	03/5682651

הנדון: בקשה לפטור מהוצאות רפואיות בסעיף המוכר

שמי:	

ת.ז.:	

)מספר	תיק:																																										(

אבקשכם	לפטור	אותי	מההוצאות	הרפואיות	בנכות	המוכרת.

הנני	חבר/ה	בקופת	חולים																																																			סניף																																														.

רצ"ב	אישור	רפואי	המפרט	את	כל	התרופות	שאני	נוטל	באופן	קבוע.

בברכה,

חתימת	המבקש/ת
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בברכה,

חתימת	המבקש/ת

)יש	לשלוח	את	הבקשה	לאחד	משלושת	הסניפים	של	הלשכה	לשיקום	נכים	–	כדאי	לסניף	הקרוב	לבית(

הנדון: בקשה לדיון בהחמרה במצב בפני ועדה רפואית.

שמי:

ת.ז.:	

)מספר	תיק:																																													(

לאור	החמרה	במצב	הרפואי	שלי,	אבקשכם	לקבוע	תאריך	בו	אופיע	בפני	ועדה	רפואית	מטעמכם.

למי	שנמצא	בטיפול	בעמך	כדאי	למלא	פרטים:

הנני	בטיפול	בעמך	סניף																																					,	אצל																																															.	

אבקשכם	להזמין	את	התיק	האישי	שלי	לקראת	הועדה	הרפואית.

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	יפו	236

ירושלים	94383	
טל	02/5018465

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	יצחק	שדה	17

ת.ד.	57380	תל	אביב	61572	
טל.	03/5682651

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	שער	פלמר	2

חיפה	33588	
טל.	04/8640838

		תאריך:



31

)יש	לשלוח	את	הבקשה	לאחד	משלושת	הסניפים	של	הלשכה	לשיקום	נכים	–	כדאי	לסניף	הקרוב	לבית(

הנדון: בקשה להחמרה במצב ללא נוכחות בועדה רפואית

שמי:

ת.ז.:	

)מספר	תיק:																																															(

אין	באפשרותי	להופיע	בפני	ועדה	רפואית.
לאור	החמרה	במצבי	הרפואי,	אבקשכם	לדון	בהחמרה	במצבי	הנפשי	ללא	נוכחותי,	וזאת	על	פי	המסמכים	המצורפים.	

ברצוני	לציין	שהנני	סובל/ת	מבעיות	רפואיות	רבות,	אשר	משפיעות	לרעה	על	מצבי	הנפשי,	שהתדרדר	בתקופה	האחרונה.

למי	שנמצא	בטיפול	בעמך	כדאי	למלא	פרטים:

הנני	בטיפול	בעמך	סניף																														,	אצל																																		.	

אבקשכם	להזמין	את	התיק	האישי	שלי	מעמך	ולקבוע	את	ההחמרה	במצבי	הנפשי	לאור	הרשום	בו.

בברכה,

חתימת	המבקש/ת

תאריך:

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	יפו	236

ירושלים	94383	
טל	02/5018465

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	יצחק	שדה	17

ת.ד.	57380	תל	אביב	61572	
טל.	03/5682651

לכבוד	
משרד האוצר

הלשכה	לשיקום	נכים
רח'	שער	פלמר	2

חיפה	33588	
טל.	04/8640838
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הנדון: בקשה להכרה בהשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק הבטחת הכנסה לניצול 
שואה המקבל קצבה ממדינת ישראל לפי חוק הסיוע ליוצאי מחנות וגטאות

הנני	מקבל	קצבה	חודשית	ממדינת	ישראל	כניצול	שואה	יוצא	מחנות	ריכוז	,	גטאות,	ומחנות	שעבדו	בהם	בעבודת	פרך.
בהתאם	לסעיף	4)7(	לחוק	התוכנית	להגדלת	גמלאות	הבטחת	הכנסה	לקשישים	נזקקים	ולסיוע	לניצולי	שואה	)תיקוני	

חקיקה(,	התשס"ח-	2008	קצבה	זו	אינה	נחשבת	כהכנסה	לצורך	קביעת	זכאות	ע"פ	חוק	הבטחת	הכנסה.
לקחת	בחשבון	את	 חוק	הבטחת	הכנסה,	מבלי	 פי	 על	 זכאותי	 לצורך	 הכנסותיי	 לחשב	את	 הנכם	מתבקשים	 לכך	 אי	

התשלום	הנ"ל	)ובמידה	וקיימת	זכאות	רטרואקטיבית	בשל	חישוב	לא	נכון	בעבר,	לזכות	אותי	במה	שמגיע	לי(.

																																																																							

לכבוד	

המוסד	לביטוח	לאומי

סניף

תאריך:

חתימת	המבקש/ת

בכבוד	רב	ובברכה,

שמי:	

ת.ז.:	
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לכבוד	

המוסד	לביטוח	לאומי	

סניף

הנדון: בקשה להכרה בהשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק הבטחת הכנסה לניצול שואה 
המוכר בקרן סעיף 2 של ועידת התביעות 

הנני	מקבל	תשלום	לפי	ההסכם	מיום	9	באוקטובר	1992	שנחתם	בין	שר	האוצר	הפדרלי	של	גרמניה	ובידי	ועידת	התביעות	
החומריות	של	יהודים	נגד	גרמניה,	תשלום	שנקרא	קרן	סעיף	2	)להלן:	"התשלום"(.

תקנה	17	לתקנות	הבטחת	הכנסה	קובעת	בסעיף	קטן	12,	כי	תשלום	זה	לא	נחשב	כהכנסה	על	פי	תקנות	הבטחת	הכנסה.

אי	לכך	הנכם	מתבקשים	לחשב	את	הכנסותיי	לצורך	זכאות	לקבלת	הבטחת	הכנסה,	מבלי	לקחת	בחשבון	את	התשלום	הנ"ל	
)ובמידה	וקיימת	זכאות	לקבלת	הבטחת	הכנסה	רטרואקטיבית	לאור	חישוב	לא	נכון	בעבר,	לזכות	אותי	במה	שמגיע	לי(.

תאריך:

שמי:	

ת.ז.:	

חתימת	המבקש/ת

בכבוד	רב	ובברכה,
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מדינת ישראל
הלשכה לשיקום נכים

03-5682651

בקשה לקבלת הטבות ממדינת ישראל לניצול שואה המקבל/ת קצבה מועידת
התביעות )קרן סעיף 2(

אני הח"מ, אזרח/ית ותושב/ת ישראל מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

א. פרטים אישיים

מספר זהות:שם פרטי בעברית:שם משפחה בעברית:

שם האב:שם פרטי בלועזית:שם משפחה בלועזית:

ארץ לידה:תאריףך עליה:תאריך לידה:

כתובת מגורים:

מס' בית: ישוב:מס' דירה:כניסה:רחוב:

טלפון נוסף:טלפון:מיקוד:

ב. ויתור על סודיות

אני מאשר/ת ללשכה לשיקום נכים לבדוק בכל התיקים הרלוונטים המתייחסים אלי 
ולקבל או למסור כל מידע שהוא, הנוגע לתביעתי במשרדי הממשלה השונים,

או מכל גוף ציבורי או פרטי אחר בישראל או בחו"ל, לרבות מידע מועידת התביעות 
או אליה.

בית נצבא, רח' יצחק שדה 17 פינת רח' המסגר, ת.ד. 57380 תל אביב 61572  טל. 03-5682651
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ידוע לי כי בחתימתי זו אני מאשר לועידת התביעות למסור ללשכה לשיקום נכים, או 
למי מטעמה, את כל הפרטים האישיים המצויים בידה ונוגעים לתביעתי, בין היתר, 
שם, כתובת, פרטי בנק, הסטוריית רדיפות ורשימת תשלומים אשר נתקבלו מהקרנות 

השונות שבניהולה.

שיעשה  כתוצאה מהשימוש  תפגענה  לסודיות, אשר  זכויותיי  על  בזאת  מוותר/ת  אני 
במידע.

ג.  הצהרה

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים וכי ידוע לי כי אהיה צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק בגין מסירת הצהרה כוזבת.

לדחיית בקשתי לקבלת ההטבות  לגרום  עלולות  כוזבות  לכך שהצהרות  אני מודע/ת 
ממדינת ישראל.

אני מתחייב/ת להחזיר את כל הכספים אשר אקבל בגין בקשה זו אם יתברר בשלב 
מאוחר יותר כי איני עומד בתנאי הזכאות לקבלת ההטבות.

ד.  פרטי חשבון בנק

באם אהיה זכאי/ת לקבל את ההטבות, אבקש להעבירם ל:

מס' חשבון
מס' סניףסניףכתובת הבנקבנקעו"ש שקלי

חשבון זה הינו על שמי או חשבון משותף עם

ה.  מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:

צילום מלא של תעודת זהות )כולל הספח(.

עו"ש  )חשבון  בנק  חשבון  על  מהבנק  מקורי  אישור  או  מבוטל  מקורי  צ'ק 
המתנהל בשקלים חדשים אין להגיש מספר חשבון המתנהל במטבע חוץ(.

אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.

.1

.2

.3

ו.  ולראייה באתי על החתום:

תאריךחתימהשם

בית נצבא, רח' יצחק שדה 17 פינת רח' המסגר, ת.ד. 57380 תל אביב 61572  טל. 03-5682651
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שם הנציג 
או יו"ר ) *( כתובת פקס  טלפון  שם הארגון 

	יו"ר:	יעקב זילברשטיין ת.ד.	8425
רשל"צ

03	-	9673090 03	-	9647606 הארגון של אסירי 
הנאצים לשעבר 

יו"ר:	יוסף קיוסו
חיים אלקלעי	

olebulgaria@googlemail.
com

שד'	ירושלים	63	ב'	
תל	אביב	68180

	03	-	6910220 03	-	6810113
03-5229155/6

אחוד עולי בולגריה 

יו"ר:	יצחק ילון
מנכ"ל	:	וינר יעקב	

buko@netvision.net.il

רח'	ארנון	12	
תל	אביב	63455

03	-	5226619 03-5226619
03-5270965

ארגון עולמי של 
יהודי בוקובינה 

יו"ר:	אלי גונן 
מנכ"ל	:	שטיין שמחה 

simstein@gfh.org.il

ד.נ.	גליל	מערבי	מ.	
25220

04	-	9958007 04-9958020/1 בית לוחמי הגטאות 
למורשת השואה 

והמרד ע"ש יצחק 
כצנלסון 

יו"ר:	מאיר גל  
יוסף בר יואל 

יוסף לבקוביץ'  
olehungaria@yahoo.com

אבן	גבירול	76	
קומה	1	

תל	אביב	64162

03-6095937 	03	-	6916115
03	-	6917121

התאחדות עולי 
הונגריה 

יוסף ז'מבוקי
דושן	מיהלק	–	מזכיר

hitahdut@gmail.com

רח'	אלנבי	108
תד.	2705

ת"א	61026

	09-8658381 	03-5606749	 התאחדות עולי 
יוגוסלביה לשעבר 

יו"ר:	משה העליון	
סיו"ר:	דוד	פרחיה		

nitsoleyavan@yahoo.com

רח'	לוינסקי	68	
תל	אביב	66855

	03	-	6881930 03-6884928
03-6881930

ארגון ניצולי מחנות 
ההשמדה יוצאי יוון 

בישראל 

· יו"ר:	מאיר כחלון 
luv@bezeqint.net

kahaolon@bezeqint.net

רח'	הגולן	4	
אור	יהודה	60256

03-5333456	ע' 	03-5336268 הארגון העולמי של 
יהודים יוצאי לוב

יו"ר:	צ'רני יוסף	
סיו"ר:		משה	ניסנבאום

invass.rl@014.net.il

ז'בוטינסקי	138	רמת	
גן	52602	

בניין	בית	דוד	
קומה	ג'		חדר	315

03	-	6134969 	03	-	6136097
03	-	6134971/2

ארגון נכים נפגעי 
הנאצים

יו"ר: אריה ברנע 
amcha@amcha.org

הלל	23	,	ירושלים	
	94581

	02	-	6250669 	02	-	6250634 עמך

יו"ר:	משה טסטה
moshetesta@walla.co.il

המשוררת	רחל	10	י-ם	
96348

02	-		6523971 02-	6523971 הפדרציה העולמית 
של הקהילות 

הספרדיות

החברים במרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל 
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יו"ר	:	נתן שטיינר  
csjews@bezeqint.net

ביאליק	45
רמת	גן	52461

03	–	5162172 03	–	5172792 התאחדות יוצאי 
צ'כוסלובקיה 

בישראל

יו"ר:	זאב  שוורץ
olerom11@bezeqint.net

אלכסנדר	ינאי	3	
תל	אביב	62382

	03	-	5468444 03	-	5466502 התאחדות עולי 
רומניה בישראל

יו"ר:	סמיביץ מיכאל 
יעקב בראש
מיקי קנטור

ת.ד.	65220	
ת"א	67016

03-6438288 03	-	5616706 איגוד יוצאי וילנה 
והסביבה

יו"ר:	חנוך אורי 
אבא נאור

uchanoch@zahav.net.il

הזורע	69	כפר	שמריהו	
46910

09	-	9580171 09	-	9584037 העמותה להצבת 
יד לזכר קורבנות 

לנדסברג - 
קאופרינג - דאכאו

יו"ר:	צבי ברגמן	
עו"ד	אורי	ויזנברג	יו"ר	דור	

ההמשך
Lodz-isr@zahav.net.il

דיזנגוף	158	
ת"א	63461	

	

	03	-	5248137 	03	-	5241833 ארגון יוצאי לודז' 

יו"ר:	יונה לקס	
At_laks@netvision.net.il

הקוממיות	38	
ת"א	69011	

	03	-	5372865 	03	-	6421662 תאומי מנגלה 

יו"ר:	מלמד יוסף
litjews@bezeqint.net	

שד'	דוד	המלך	1	
תל	אביב	64953

	03	-	6954821 03	–	6964812 איגוד יוצאי ליטא 

	יו"ר:		צור יעקב יו"ר
jak_lois@naan.org.il

קיבוץ	נען
76829

ת.ד.	11655	
ת-א		611216

08/9392908 08-9442455 עמותת ניצולי 
היהודים ממחנה 

הריכוז זקסנהאוזן 
בישראל 

יו"ר:	נירה פארן	
bterezin@ghi.org.il	

38935	גבעת	חיים	
איחוד	

ד.נ.	עמק	חפר	

	04	-	6369793 	04	-	6369515 בית טרזין 

יו"ר:	ד"ר ליכטנשטיין  
ישראל 

aloumim@gmail.com

ת.ד.	7285	י-ם	91072	
ירושלים	93141	
עמק	רפאים		43

	02	-	5662021
	

	02	-	5612207 עלומים - אגודה 
ישראלית של ילדים  

שהותרו בצרפת 
בימי השואה 

יו"ר	:	ברוך שוב  
יוסף חרמץ

אברהם ביבר
partizani@bezeqint.net

	ארלוזרוב	102
ת.ד.	16146
ת"א	62097

03-5273564 	03-5270231 ארגון הפרטיזנים 
, לוחמי המחתרות 

והגטאות 

יו"ר:	אלי וולק
Glas61@gmail.com

valk@012.net.il
	

רח'	קפלן	17חדר	135
ת.ד	23574	

ת"א	61234		

03-6951310 03-6093476
		

איגוד יוצאי לטביה 
ואסטוניה 

יו"ר:	אברהם כץ	 פינסקר	2	,	קומה	ב'	
-	חדר	218	
ת"א	63322	

ת.ד.	4460
ת"א	61043

	03	-	6298478 		03	-	6296707 ארגון  נכי רדיפות 
הנאצים 

המשך-

החברים במרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל 
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יו"ר	:	שוסטר מרים רח'	ירושלים	13	
חיפה	33132

04	-	8662057 	04	-	8628210
8257791	-	04	ב'	

ארגון עזרה
לניצולי שואה

יו"ר	:	אלכס אורלי	
סיו"ר:		יוסי	לוי	

ס/יו"ר	:	תמי	בן	אור	
yeshcohs@smile.net.il

החלוץ	5
ת.ד	1357

רחובות	76112

08	-	9316972 08	-	9316971   עמותת "יש" 
- ילדים ויתומים 

ניצולי שואה 

יו"ר:	גרין אברהם  רח'	בראזני	3/20
ת"א

03	-	6423361 03	-	6412694 ארגון יוצאי 
זגלמביה 

יו"ר: יאיר אפל
אברהם ביבר

בריק בוריס
wolyn@wolyn.or.il

היכל	יהדות	ווהלין	
רח'	כורזין	10

גבעתיים	535835	

	03	-	5717781 03	-	5717621 ארגון עולמי של 
יוצאי ווהלין

נשיא:	רומן יגל	
Angelina_h@bezeqint.net

רח'	הארבעה	8	
ת"א	64739	

ת.ד.20288

	03	-	5613187 	03	-	5614411/2 ארגון חיילים 
ופרטיזנים 

נכי המלחמה 
בנאצים 

יו"ר:	גיטה קויפמן 
gitako@walla.com

קרית	מוצקין	ת.ד.	
	866

קרית	מוצקין	
26108

	04	-	8705367 	04	-	8705367 עמותת ניצולי 
מחנות הריכוז 

והגטאות 
בישראל )ע.ר.( 

יו"ר:	הרב שמואל הלפרט רח'	נועם	אלימלך	9	
בני	ברק	

)לידי	שמואל(	

	03-5795101
	

	03	-	6183784 ארגון ניצולי 
שואה חרדים 

יו"ר:	משה מושקוביץ 
מנכ"ל	:	שמאי	קינן	

hechaloffice@bezeqint.net

ת.ד.	71197	
ירושלים91711	

02-6231810 02-6241724 ארגון ניצולים 
דתיים – אות ועד

יו"ר:	יוסף פוקס	
מ"מ	יו"ר:	מוטקה	ויזל

רח'	שץ	5	
ירושלים	94267

02	-	6255131 02-6255131
02-5660340

הארגון הארצי 
של אסירי 

הנאצים לשעבר 
)ירושלים(

נשיא:	רומן יגל	
Angelina_h@bezeqint.net

רח'	הארבעה	8	
ת"א	ת.ד.20288

03-5613187 03-5614411 ארגון וותיקי 
מלחמת עולם 

השנייה, יהודים 
בצבאות פולין

יו"ר:	ד"ר שמעון הררי רח'	מקדונלד	26
)מול	ויצ"ו(
ת.ד.	1738	

נתניה

09-8332953 09	-	8622808 עמית - העמותה 
למורשת יהדות 

טוניסיה

יו"ר:	אלבוחר שלמה 
משה טסטה

moshetesta@walla.co.il

הברון	הירש	7
קרית	משה
י-ם	96148

02-6523863 	02-6523863 דור ההמשך של 
יוצאי מקדוניה

יו"ר	:	נתן שטיינר  
csjews@bezeqint.net

ביאליק	45
רמת	גן	52461

03	–	5162172 03	–	5172792 התאחדות יוצאי 
צ'כוסלובקיה 

בישראל

יו"ר:	זאב  שוורץ
olerom11@bezeqint.net

אלכסנדר	ינאי	3	
תל	אביב	62382

	03	-	5468444 03	-	5466502 התאחדות עולי 
רומניה בישראל

יו"ר:	סמיביץ מיכאל 
יעקב בראש
מיקי קנטור

ת.ד.	65220	
ת"א	67016

03-6438288 03	-	5616706 איגוד יוצאי וילנה 
והסביבה

יו"ר:	חנוך אורי 
אבא נאור

uchanoch@zahav.net.il

הזורע	69	כפר	שמריהו	
46910

09	-	9580171 09	-	9584037 העמותה להצבת 
יד לזכר קורבנות 

לנדסברג - 
קאופרינג - דאכאו

יו"ר:	צבי ברגמן	
עו"ד	אורי	ויזנברג	יו"ר	דור	

ההמשך
Lodz-isr@zahav.net.il

דיזנגוף	158	
ת"א	63461	

	

	03	-	5248137 	03	-	5241833 ארגון יוצאי לודז' 

יו"ר:	יונה לקס	
At_laks@netvision.net.il

הקוממיות	38	
ת"א	69011	

	03	-	5372865 	03	-	6421662 תאומי מנגלה 

יו"ר:	מלמד יוסף
litjews@bezeqint.net	

שד'	דוד	המלך	1	
תל	אביב	64953

	03	-	6954821 03	–	6964812 איגוד יוצאי ליטא 

	יו"ר:		צור יעקב יו"ר
jak_lois@naan.org.il

קיבוץ	נען
76829

ת.ד.	11655	
ת-א		611216

08/9392908 08-9442455 עמותת ניצולי 
היהודים ממחנה 

הריכוז זקסנהאוזן 
בישראל 

יו"ר:	נירה פארן	
bterezin@ghi.org.il	

38935	גבעת	חיים	
איחוד	

ד.נ.	עמק	חפר	

	04	-	6369793 	04	-	6369515 בית טרזין 

יו"ר:	ד"ר ליכטנשטיין  
ישראל 

aloumim@gmail.com

ת.ד.	7285	י-ם	91072	
ירושלים	93141	
עמק	רפאים		43

	02	-	5662021
	

	02	-	5612207 עלומים - אגודה 
ישראלית של ילדים  

שהותרו בצרפת 
בימי השואה 

יו"ר	:	ברוך שוב  
יוסף חרמץ

אברהם ביבר
partizani@bezeqint.net

	ארלוזרוב	102
ת.ד.	16146
ת"א	62097

03-5273564 	03-5270231 ארגון הפרטיזנים 
, לוחמי המחתרות 

והגטאות 

יו"ר:	אלי וולק
Glas61@gmail.com

valk@012.net.il
	

רח'	קפלן	17חדר	135
ת.ד	23574	

ת"א	61234		

03-6951310 03-6093476
		

איגוד יוצאי לטביה 
ואסטוניה 

יו"ר:	אברהם כץ	 פינסקר	2	,	קומה	ב'	
-	חדר	218	
ת"א	63322	

ת.ד.	4460
ת"א	61043

	03	-	6298478 		03	-	6296707 ארגון  נכי רדיפות 
הנאצים 
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יו"ר:	זייפמן סלי 	
obi@obi-il.org

ת.ד.	2947
ירושלים	91028

	02-6223022
)לציין		עבור	י.ב.י.(

02-6222223 עמותת יוצאי 
בלגיה בישראל 

)י.ב.י.(

יו"ר:	מרטי הרשלר
bestuur@ajalah.com

ת.ד.	715,	
רעננה	43104

09-7469606 09-7469606 א.י.ל.ה. - ישראל

יו"ר:	מיכה חריש 
מנכ"ל:	יקי	לב

רח'	ביאליק	125	,	
רמת	גן

03-7513352 03-6121533 ארגון מאוחד 
של יוצאי רומניה 

)א.מ.י.ר(

יו"ר-	יהודה פרנקל
אריאל	בריח

ariel@beit-haedut.org.il
	

ניר	גלים	79245 08-8535687 08-8532332 "יד לעד" בית 
העדות למורשת 
הציונות הדתית 

והשואה

	יו"ר	:	פרופ' מאיר שוורץ
						synagog@netvision.net.il	

רח'	המלך	גו'רג'	58	
ת.ד.	7440
ירושלים

02-6233226 02-6233225 איגוד יוצאי מרכז 
קהילות אירופה 

)צנטרה(

יו"ר	:	אורלי אלכסנדר הרקפת	1	
נס	ציונה

08-9407114 08-9406953 ארגון יוצאי 
זו'לקיב

יו"ר:	פקטור זאב
info@k-shoa.org

קפלן	17	
תל	אביב

ת.ד	7197	

03-6968294 03-6090866 הקרן לרווחת 
לנפגעי השואה

בישראל

מריו	סריאנו
leomar@netvision.net.il

פנחס	חברוני
118/54

ירושלים	96633

02-6417589 02-6417589 עמותה לשימור 
ולטיפוח מורשת 

יהדות רודוס 
– דור ההמשך

יו"ר:	לילי הבר
Lili@lyhaber.com

דוד	רייזר	–	מ"מ

ת.ד	17209	
תל-אביב	69051	

09-9579540 054-4436366	 ארגון יוצאי 
קרקוב בישראל

המשך-

החברים במרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל 
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יו"ר:	ז'אק ריכטר
אברהם	דה	וריס

israelpf@netvision.net.il

שד'	יהודית	10
תד.	57271

ת"א	61572

03-5613068 03-6240919 פלטפורם ישראל 
)ע"ר(

יוצאי הולנד

יו"ר:	אלכסנדר ברמן
סיו"ר:	אברהם	שרנפולסקי	

Avrom31@012.net.il

עולי	הגרדום	221/4,	
י-ם

ת.ד.	12223
י-ם	91120

02-6254649 	054-7503449 "חזית הכבוד"

יו"ר:	סמירטה גרוסמן רח'	העליה	46	א'	
ת"א		66062

03-6836457 03-6816431 עמותת רננה

יו"ר:	גדעון אקהאוז רח'	לוי	יצחק	6
ת.ד.	16457
ת"א	61164	

03-5243815 03-5235853 הוועד המרכזי 
ליוצאי אוסטריה 

בישראל

יו"ר	שמואל	שורק
Dorot_hemshech@walla.co.il

ת.ד.	22127
תל	אביב	61221

054/4214227 דורות ההמשך 
- נושאי מורשת 
השואה והגבורה 

)ע"יר(

יו"ר-	מרדכי הראלי
        יחיאל פרנקל

			ioktn@013.net								

ת.ד.	36188	
תל	אביב	61361

03	–	5375598 	03	–	6390070 ארגון לעובדי 
כפייה תחת 

שלטון הנאצים
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מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
ניצולי	השואה	בישראל.	פועל	למען	מתן	 ארגון	הגג	של	
ייצוג	הולם	והענקת	סיוע	לכל	ניצולי	השואה,	וכן	השגת	
שלא	 יהודים	 לנרדפים	 חודשיות	 קצבאות	 לרבות	 פיצוי,	

פוצו	עד	כה.
רח'	אמיל	בוטה	12,	ירושלים

טלפון:	02-6231737
פקס:	02-6222743

merkaz11@gmail.com	:מייל
כתובת	אתר	האינטרנט:

www.survivors-holocaust.org	
	

הקרן לרווחה לניצולי השואה
מסייעת		לניצולי	השואה	שניצלו	מן	התופת	הנוראית	אך	
לא	הצליחו	להשתקם.		מדובר	בניצולים	המתקשים	לנהל	
אורח	חיים	תקין	בכוחות	עצמם.	לחלקם	אין	האמצעים	
הדרושים	לרכישת	מוצרים	בסיסים	החיוניים	למחייתם.	

רחוב	קפלן	17	,תל	אביב	64734		ת.ד.	7197	
טלפון:	03-6090866		פקס:	03-6968294

/http://www.k-shoa.org

עמך 
בניצולי	 וחברתית	 נפשית	 לתמיכה	 הישראלי	 	 המרכז	
צרכים	 עם	 ייחודי	 באופן	 מתמודד	 השני,	 והדור	 שואה	
נפשיים	וחברתיים	של	ניצולי	השואה	ובני	משפחותיהם	

באמצעות	רשת	מרכזים	הפזורים	בכל	רחבי	הארץ.
ירושלים	-		רח'	הלל	23,	ירושלים	94581,		ת.ד.	2930,	

ירושלים	91029		טלפון:	02-6250745
פקס:	02-6250669

תל	אביב	-	רח'	מזא"ה	58,	תל-אביב	65789	טלפון:	
03-5665701-4		פקס:	03-5660817

WWW.AMCHA.ORG	:האינטרנט	אתר	כתובת

ארגונים וגופים שפועלים 
למען  לניצולי שואה

הלשכה לשיקום נכים – משרד האוצר
ממונה	על	ביצוע	חוק	נכי	רדיפות	הנאצים	וחוק	נכי	המלחמה	
בתנאים	 הזכאים	 לכלל	 והלוואות	 מענקים	 מתן	 ועל	 בנאצים,	

שונים.
	.61572 מיקוד	 אביב	 תל	 	 	,57380 ת.ד.	 	,17 שדה	 יצחק	 רח'	

טלפון:	03-5682651		מענה	בעברית
03-5682675		פקס:	03-5682691			03-5682621

כתובת	אתר	האינטרנט:		
/http://ozar.mof.gov.il/lishka

ועידת התביעות 
מנהלת		משא	ומתן	לקבלת	תשלומים	מגרמניה,	מאוסטריה,	
ממשלות	נוספות	וממספר	תעשיות	והשיגה	רכוש	יהודי	שלא	

נתבע	מגרמניה	תוך	מימון	תוכניות	לשם	עזרה	לקורבנות	
השואה	הנזקקים.	מפעילה	קרן	הסיוע	הפועלת	במסגרת	

ועידת	התביעות	–	מאפשרת	פיצוי	ליהודים	נזקקים	שסבלו	
מנזק	בריאותי	ניכר	כתוצאה	מרדיפות	הנאצים,	שהם	נזקקים	

ולא	הגישו	בקשה	לפיצוי	בגין	סבלם,	במסגרת	חוק	הפיצוי	
הגרמני.

	רחוב	הארבעה	8	
	ת.ד.	29254	

	תל	אביב	65251	
	טל'	5194400–03	

פקס:	6241056–03	
www.claimscon.org		:האינטרנט	אתר	כתובת

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל:
הלשכה	לענייני	פיצויים	אישיים	מחו"ל	שייכת	למשרד	האוצר	

של	מדינת	ישראל,	ומספקת	שירותים	לרשויות	הפיצויים	
של	מדינת	גרמניה	ולמוסדות	הגרמניים	לביטוח	סוציאלי.		
השירותים	קשורים	בתביעות	לפיצויים	אישיים	או	לביטוח	
סוציאלי,	וניתנים	לפי	פניה	ישירה	של	רשויות	גרמניה,	לפי	
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בקשת	הזכאים	מישראל.
מגדל	שלום

רחוב	אחד	העם	9
ת.ד.	29064

תל-אביב	61290
טל':	6234100–	03	פקס:	6234111	03

הלשכה	פועלת	בימים	א'	-	ה',
בין	השעות	8:00	ל-	12:00.

החברה להשבת רכוש נספי השואה
השואה,	 נספי	 של	 נכסים	 ולהשבת	 לאיתור	 החברה	
המצויים	בישראל,	לגביהם	יש	יסוד	סביר	להניח	שבעליהם	
נספו	בשואה.	החברה	קוראת	ליורשי	הנספים	לשוב	ולעיין	
ברשימה	המעודכנת	באתר	האינטרנט	כדי	לנסות	לאתר	
רכוש	השייך	ליקיריהם.	אדם	הטוען	לזכאות	בנכס	הנמצא	
בישראל	אשר	לגביו	יש	יסוד	סביר	להניח	שהיה	בבעלות	
מתבקש	 ברשימה,	 מופיע	 אינו	 והנכס	 	– שואה	 נספה	
הטופס	 הנכס	באמצעות	 בקשה	לאיתור	 לחברה	 להגיש	

הנ"ל.

במילוי	טופס	הבקשה	 וסיוע	 כללי,	 מידע	 נוספים,	 פרטים	
ניתן	לקבל	במוקד	השרות	הטלפוני:

03-5164117
/http://www.hashava.org.il

יד ושם
מופקד	יד	ושם	על	תיעוד	תולדותיו	של	העם	היהודי	בתקופת	
השואה,	הנצחת	סיפור	חייהם	וזכרם	של	כל	אחד	מששת	
לדורות	הבאים	 והנחלת	מורשת	השואה	 מיליוני	הנספים	
באמצעות	הארכיונים,	הספרייה,	בית	הספר,	המוזיאונים	

ועל	ידי	הכרה	בחסידי	אומות	העולם.
ת.ד.	3477		ירושלים		מיקוד:		91034

טלפון	:		02-6443400		פקס	:	02-6443443	
www.yadvashem.org			:האינטרנט	אתר	כתובת

מרכז	מידע	מרכזי	מופעל	ע"י	ממשלת	ישראל	
בשיתוף	אירגוני	הסיוע	לניצולי	השואה.

	פנייה	בטלפון	9444*
	פנייה	באמצעות	פקס	שמספרו	03-6442572

מרכז המידע והשירות למיצוי זכויות הניצולים:
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זכויות ניצולי השואה בישראל


