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דבר מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה יקרים,

הרשות לזכויות ניצולי השואה היא הזרוע של מדינת ישראל המטפלת באוכלוסיית ניצולי השואה 
ובנכי המלחמה, הזכאים לתגמול כספי או להטבות מתוקף החוק.

השנה אנחנו מציינים את שנת השבעים להקמתה של מדינת ישראל. אין צורך להכביר מילים על 
תרומתם המכרעת של ניצולי השואה לתקומתה, ביסוסה והצלחתה של המדינה.

השנה, לראשונה, צורפו ניצולי שואה, מקבלי הפיצויים מגרמניה )BEG(, למעגל מקבלי המענקים 
מתקציב המדינה בסכום של 2,500 ₪ לכל רבעון. 

בנוסף הושוו התגמולים המשולמים לכלל האלמנות והאלמנים של ניצולי השואה מקבלי התגמול 
החודשי.

כמו כן, במהלך השנה החולפת יצאנו לדרך עם שני פרויקטים ארציים במטרה להקל את שגרת 
יומכם. פרויקט "המערך התומך" להפגת הבדידות, ופרויקט שדרוג מערך הטיפול הנפשי לצרכים 

העדכניים שלכם, ניצולי השואה.
הרשות יוצאת בימים אלה לפרויקט לאומי נרחב למיצוי הזכויות של כל ניצולי השואה בישראל, 

לרבות הגעה לבתיכם לפי הצורך. 
אני מתכבדת להגיש לכם בזאת את חוברת הזכויות המעודכנת לשנת 2018 של הרשות לזכויות 

ניצולי השואה במשרד האוצר, המסכמת את הזכויות העדכניות המגיעות לכם.
אני תקווה כי חוברת זו תסייע לכם לממש את זכויותיכם במלואן ובקלות. 

בטלפון אצלכם,  המתעוררת  שאלה  או  בקשה  בכל  לרשותכם  עומד  המידע  מרכז   צוות 
.*5105 / 03-5682651

אני מאחלת לכם בריאות טובה ואריכות ימים בנעימים.

בברכה,
עפרה רוס

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה
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תנאי הזכאות. 1

עלייה לישראל לפני יום 1.10.1953 9
- תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף  9 אזרחות ותושבות ישראלית רציפה מיום 1.4.1957 

תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, ימציאו מסמכים המעידים על זיקה לארץ 
בתקופת היעדרותם, כגון: מועד חזרתם ארצה, שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים 

בארץ, משפחה, רכוש וכדומה.
עילת נרדפות – שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר בזהות בדויה  9

בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש, ובכלל זה:
אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית, כגון 	 

רומניה ובולגריה.
בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב, בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על-ידי 	 

משרד האוצר ב-2010.
300 ימים לאחר סיום 	  גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת ונולד עד 

אותה רדיפה עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה 
המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.

נכות עקב הרדיפות בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות  9
הנאצים.

אינם זכאים לתגמול - מי שמקבל רנטה בגין נזקי בריאות ישירות מממשלת גרמניה )BEG(, או  9
ממדינת חוץ אחרת.

יש לעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים לעיל.

הערות:
מועד התשלום של התגמול הוא מ-1 בחודש שבו מוגשת התביעה המלאה לרשות, לפי סעיף  9

6 א לחוק נכי רדיפות הנאצים. כמו כן, מועד התשלום של בקשות נוספות ככל שיאושרו, כגון 
בקשה להחמרה, הכרה במחלה נוספת, בקשה לתגמול "לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה", 

החזרים בגין שירותים וציוד רפואי ועוד - יהיה מ-1 בחודש שבו מוגשת הבקשה המלאה.
ניצולים בעלי אזרחות זרה – מחודש יוני 2014 לא נמנעת ההכרה בניצול שואה כנכה לפי החוק רק  9

בשל נתינותו הזרה, וזאת ככל שאינו מקבל פיצוי בגין נרדפותו מאותה מדינה או מכל מדינה אחרת.
2015 לא נמנעת ההכרה בניצול שואה כנכה  9 מי שהיה תושב קבע בגרמניה - מחודש אוגוסט 

לפי החוק רק בשל תושבות הקבע, וזאת ככל שאינו מקבל פיצוי בגין נרדפותו מגרמניה או מכל 
מדינה אחרת. לגבי מי ששהה על אדמת גרמניה במחנה או בגטו – ראה עמוד 39 )חוק הטבות 

יוצאי מחנות וגטאות(.

חוק נכי רדיפות הנאצים
19התשי"ז-1957

57
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הליך הטיפול בבקשה חדשה. 2

עם קבלת הבקשה )תביעה לתגמול(, הכוללת הצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים, תוטבע  9
עליה חותמת "נתקבל" ויישלח מכתב אישור קבלה לניצול השואה ו/או לבא כוחו, ייפתח תיק 

ויינתן מספר לתיק. 
התיק מועבר לטיפול מחלקת התביעות, והיא בודקת את הזכאות על-פי עילת הנרדפות. 9
רופאי הרשות בודקים את הקשר הסיבתי בין המחלות הנתבעות ובין נרדפותו של ניצול השואה,  9

ולאחר שהוכר הקשר הסיבתי האמור, עוברת ההחלטה לאישורה של "הרשות המוסמכת" – 
מנהלת הרשות. ההודעה על ההחלטה תישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו, וכן יישלח אליו 

טופס למילוי פרטי חשבון הבנק ולחתימה כנדרש.
יועבר התיק לוועדה רפואית בנוכחות הניצול או שלא בנוכחותו, על-פי בקשתו,  9 בשלב הבא 

לצורך קביעת אחוזי הנכות. ההחלטה אם הניצול יהיה נוכח בוועדה הרפואית היא לפי שיקול 
דעתו של ניצול השואה.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער לוועדה רפואית עליונה בתוך 60 יום מקבלת ממצאי  9
הוועדה הרפואית הרגילה.

על קביעת הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער, בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט  9
המחוזי בתוך 60 יום ממועד קבלת הממצאים של הוועדה הרפואית העליונה.

משהוכרה זכאותו של ניצול השואה ונקבעו לו אחוזי נכות של 25% לפחות, כמתחייב מהחוק,  9
נשלח מכתב המיידע אותו על כך. התיק מועבר למחלקת זכאות וביקורת, המוציאה הוראת 
תשלום לחשבות התגמולים. זהו השלב שבו מצטרף ניצול השואה לציבור מקבלי התגמולים 

וההטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, כפי שיפורט בהמשך.
במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות, תצא החלטת דחייה חתומה מטעם הרשות המוסמכת,  9

יום מקבלת ההחלטה.   60 ניתן לערור בפני ועדת העררים שליד בית המשפט בתוך  ועליה 
הוועדה רשאית להאריך את מועד הגשת הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 יום.
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סוג התגמול וגובהו. 3

א. תגמול בסיסי
גובה התגמול הבסיסי משולם מדי חודש באופן אוטומטי, לפי הגבוה מבין אלה:

השיטה הליניארית - לפיה גובה התגמול נגזר מגובה דרגת הנכות. 9
גובה התגמול נכון לחודש יוני 2018 עומד על 5,839.24 ₪ לדרגת נכות של 100%. מכאן שכל 	 

אחוז נכות מזכה ב-₪ 58.3924 .
שיטת ה"מדרגות" – לפיה גובה התגמול החודשי הרגיל צמוד ל-75% מסכום הרנטה הגרמנית  9

.)BEG - הקצבה החודשית המשולמת בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים(
נזקי בריאות מגרמניה עקב רדיפות 	  גובה התגמול החודשי הרגיל צמוד ל-75% מקצבת 

הנאצים, הנבדקת אחת לשישה חודשים לפי שער החליפין היציג הממוצע )אירו/₪( באותה 
התקופה: 

גובה תגמול ב-₪ מעודכן לתאריך 1.6.2018אחוזי נכותמדרגה

139%-25%1,825
249%-40%2,271
359%-50%2,711
469%-60%3,164
579%-70%3,609
6100%-80%4,502

יצוין כי למרות היחלשות האירו החליט משרד האוצר שלא להפחית את  גובה התגמול  הערה: 
כמפורט לעיל. 

יש להדגיש כי תגמול המינימום עפ"י חוק )מעודכן ל-1.6.18( לא יפחת מ- 2,325 ₪  

דוגמה לחישוב התגמול הבסיסי:
ניצול שואה שלו דרגת נכות של 49% יקבל תגמול לפי השיטה הליניארית, שכן גובה התגמול לפי 
ואילו לפי שיטת   ,)49*58.3924( זו הוא הגבוה מבין שתי השיטות ועומד על 2,861.22 ₪  שיטה 

המדרגות בטבלה המצוינת לעיל גובה התגמול לשיעור זה הוא 2,271 ₪. 

ב. תגמול "לפי הכנסה"/תגמול "מוגדל לפי הכנסה" )בעבר נקרא תגמול "נזקק/ נצרך"(
ניצול שואה תושב ישראל שאינו מסוגל להשתכר למחייתו עשוי לקבל "תגמול לפי הכנסה/מוגדל 

לפי הכנסה" במקום התגמול הרגיל, בכפוף למבחן הכנסות.
על ניצול השואה למלא טופס בקשה מתאים ולצרף אליו את כל האישורים הנדרשים וכן להצהיר 

על מלוא הכנסותיו מכל מקור שהוא.

9 
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ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי  הזכאות לתוספת נקבעת לפי מבחן הכנסה אישי של 
הכללים האלה:

יובאו בחשבון הכנסותיו של ניצול השואה מכל מקור שהוא, כולל קצבאות מהביטוח הלאומי  9
)החישוב על פי הברוטו - כולל ביטוח הבריאות(, תגמולים מהאוצר מכוח חוק אחר, הכנסות 

מחו"ל וכל הכנסה אחרת מכל מקור שהוא.
לא תובא בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה נוסף על קצבת הזקנה, גם אם  9

התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.
ניצולי שואה המנהלים יחסי שיתוף זוגיים - ינוכה החלק היחסי )50%( של ההכנסה מהנכסים ו/ 9

או מהעסקים.
מומלץ להגיש את הבקשה ל"תגמול מוגדל" עם הפנייה הראשונית להכרה לפי חוק נכי רדיפות 

הנאצים, וכך יוכלו שני התגמולים להתקבל מהמועד המוקדם של הגשת הבקשה.
יוצאות דופן גרמו לעיכוב בהגשת הבקשה לקבלת תגמול לפי  במקרים חריגים, כאשר נסיבות 
הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה )בהתקיים טעם סוציאלי, רפואי, נסיבות חריגות וכו'( ניתן להגיש 
בקשה להקדמת מועד התשלום בעד 120 יום )ובכל אופן לא לפני מועד הזכאות של אדם כניצול 

שואה מקבל תגמול חודשי(.
לתשומת לבכם: התגמול המשולם הוא השלמה לסך ההכנסות עד לתקרת התגמול המצוין בטבלה. 

תקרת התשלום משתנה בהתאם לדרגת הנכות. תקרת ההכנסה מעודכנת ל-1.6.18

50% ויותר40%-25%49%-39%אחוזי נכות
9,513.96 6,266.34₪ 5,741.68₪ ₪תקרת הכנסה לנכה )ב-₪(

הגדרת זכאי לתגמול "לפי הכנסה" )בעבר, "נזקק"( הינה נכות מ-.25%-49%	 
הגדרת זכאי לתגמול "מוגדל לפי הכנסה" )בעבר, "נצרך"( הינה נכות מ-50% ויותר.	 

תוספת לתגמול "מוגדל לפי הכנסה" - לניצול שואה שדרגת נכותו יותר מ-60% תשולם התוספת 
להלן )הטבלה מציגה את קצות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים(:

תגמול "מוגדל לפי הכנסה"תוספת ב-₪תוספת באחוזיםאחוז

60%
5%

175.189,689.14
69%201.459,715.41
70%

10%
408.759,922.71

79%461.39,975.26
80%

15%
700.7110,214.67

89%779.5410,293.5
90%

20%
1,051.0610,565.02

100%1,167.8510,681.81
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הטבות נוספות למקבלי תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה". 4

מענק שנתי בסך 2000 ₪
מענק זה משולם בתחילת כל שנה ומעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

הנחה בתשלום חשבון החשמל
ניצול השואה מקבל התגמול זכאי להנחה בחשבון החשמל רטרואקטיבית מתאריך ההכרה  9

כזכאי לתגמול זה, אולם לא לפני 20.09.2010. 
ההנחה היא בשיעור של 50% מחשבון החשמל על צריכת 400 קילוואט-שעה הראשונים בכל  9

חודש.
ניצול שואה העונה על תנאי הזכאות ומתגורר בדיור מוגן או בקיבוצים, זכאי לקבל את ההטבה.  9

למימוש ההטבה על הניצול להיות בעל מונה פנימי, וכן נדרש כי ההסכם עם חברת החשמל יהיה 
על שם הניצול עצמו ולא, למשל, על שם בן/בת זוג וכדומה.

ההנחה תינתן אוטומטית בחשבונות החשמל של הזכאים על פי הרשימות שהעביר משרד  9
האוצר.

מי שלמרות זכאותו לא קיבל את ההנחה אוטומטית, וזאת רק לאחר שחלפו שלושה חודשים  9
לפחות מקבלת מכתב הזכאות לתגמול המוגדל, מומלץ שיפנה למוקד השירות הטלפוני 103 
)שיחת חינם מטלפון קווי( של חברת החשמל לבירור העניין. אם יימצא זכאי - יקבל את ההנחה 

גם רטרואקטיבית.
הנחה בתשלום חשבון מים

ההנחה היא על הכמות שמעבר לכמות הבסיסית של 3.5 מ"ק לנפש, וניתנת על 3.5 מ"ק נוספים  9
לכל היותר.

מימוש הזכאות מותנה בכך שהניצול רשום כצרכן בתאגיד המים וכי חשבון המים רשום על שמו.  9
3.5 מ"ק בעבור כל  9 יינתן בעבור כל אחד מבני הבית הזכאים להנחה,  התעריף המוזל כאמור 

זכאי. 
מימוש הזכאות להנחה מותנה בהעברת מידע לרשות המים ולתאגיד המים שכתובת מגורי  9

הזכאי מצויה בתחומה, הכולל שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים 
"לפי הכנסה"/"מוגדל לפי  ומועד תחילת הזכאות להנחה, דהיינו ממועד הזכאות לתגמול 

הכנסה", אך לא לפני ינואר 2014, בהתאם לרשימות שמעביר משרד האוצר.
מי שלמרות זכאותו לא קיבל את ההנחה, מומלץ שיפנה לרשות המים לבירור העניין. 9



14

תגמול שארים לכל החיים - לפי מבחן הכנסה
בן/בת הזוג של ניצול השואה )כולל ידוע בציבור(, שקיבל קצבה ושהלך לעולמו, עשוי להיות זכאי  9

לתגמול לפי הכנסה לכל ימי חייו, וזאת כפוף למבחן הכנסות. יש לציין, כי תגמול השארים לא 
יפחת מ-2,000 ₪ בחודש.

קבלת התגמול מותנית בכך שהניצול הוכר כמקבל תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה"  9
שלושה חודשים לפחות לפני מותו וכן בתנאי שבן/בת הזוג לא נישא מחדש.

40% ויותר25%-39%אחוזי נכות

תקרת הכנסה לבן/בת הזוג של נכה שהלך לעולמו
5,435.01 4,914.05₪ ₪)נכון ל-06/18(

הערה: אם בן/בת הזוג לא יימצא זכאי בהתאם למבחן ההכנסות, יקבל תגמול על-פי אחוזי הנכות 
של ניצול השואה למשך 36 חודשים, ולאחר מכן יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך 2,000 ₪ לכל ימי 

חייו כל עוד לא נישא מחדש. 
השתתפות חלקית בהוצאות של הקמת מצבה לשארים

בן זוג, המקבל תגמול שארים כאלמן של מקבל תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה", זכאי  9
לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה. המענק יינתן באופן אוטומטי בתלוש התגמול בחודש 

הפטירה, או עם אישור תגמול השארים לבן הזוג.
זוג, רשאים קרובי המשפחה של מקבל התגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה,  9 בהעדר בן 

אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה, להגיש בקשה בכתב לרשות. אל הבקשה יש לצרף 
קבלה על שם המבקש, המעידה על תשלום הוצאות המצבה. עוד יש לצרף צילום תעודת זהות 

והמחאה מבוטלת )על מנת שיהיה אפשר להעביר את המענק לחשבון הבנק(.
שיעור ההשתתפות הוא 1,598 ₪ נכון לינואר 2018. 9

מענק שנתי נוסף לנזקקים
החל משנת 2018 ואילך, הרשות משלמת מענק שנתי לנזקקים )במקום המענקים ששילמה בעבר 

החברה להשבת רכוש(. 
המענק הנו שנתי, בסך של 11,000 ₪. ומשולם בחודש ינואר של כל שנה.

הזכאים למענק:
מקבלי תגמול לפי הכנסה מהרשות )תגמול לנזקק, פחות מ-50% נכות(. 9
ניצולים שמקבלים מהרשות תגמול חודשי והם גם מקבלי הבטחת הכנסה. 9
ניצולים שמקבלים מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת תגמול חודשי והם גם מקבלי הבטחת  9

הכנסה.
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אפשרויות להגדלת אחוזי הנכות. 5

א. החמרה במחלות מוכרות
גובה התגמול לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, כאמור, נקבע  9

בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן שניצול השואה יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות וייתכן  9

שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
אם חלה החמרה במחלות המוכרות שכבר הוכרו על-ידי הרשות כקשורות בקשר סיבתי  9

לרדיפות הנאצים, אפשר לבקש זימון לוועדה רפואית חוזרת, בצירוף מסמכים רפואיים, אם 
חלפה חצי שנה מהמועד שבו נקבעה לאחרונה דרגת הנכות.

במקרים חריגים ניתן לכנס ועדה רפואית עוד לפני תום חצי שנה מהוועדה האחרונה, זאת אם  9
אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים.

ניצול השואה זכאי להגיע לוועדה הרפואית מלווה בבא כוחו, בבן משפחתו או באדם הקרוב לו.  9
ניתן להציג בפני הוועדה את כל האישורים הרפואיים על אודות כל המחלות: המוכרות והלא  9

מוכרות.
יש גם אפשרות לכינוס ועדה רפואית ללא נוכחות הניצול עצמו. למכתב הבקשה לוועדה ללא  9

נוכחות יש לצרף את האישורים הרפואיים - הן לגבי המחלות המוכרות והן לגבי המחלות הלא 
ניצול השואה על סמך האישורים הרפואיים  מוכרות. הרופאים יקבעו את דרגת הנכות של 

שהומצאו. 
תוך כשבועיים ממועד התכנסות הוועדה תשלח הרשות מכתב המפרט את ממצאי הוועדה,  9

העתק פרוטוקול הוועדה וגובה האחוזים שנקבעו.
יש אפשרות לערער על קביעת הוועדה הרפואית: ניצול השואה רשאי לפנות לרשות בכתב  9

יום מתאריך קבלת המכתב על ממצאי   60 ולבקש זימון לוועדה רפואית עליונה, וזאת בתוך 
הוועדה הרפואית הרגילה. 

בוועדה הרפואית העליונה יושבים שלושה רופאים לפחות, לעומת רופא אחד בוועדה הרגילה.  9
על קביעת הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 60 יום מקבלת  9

ממצאי הוועדה הרפואית העליונה בנקודה משפטית בלבד.
במקרה של הגדלת אחוזי הנכות באופן שמגדיל את התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום  9

הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי, וזאת בתנאי שחלפה חצי שנה מיום הוועדה 
הקודמת. 

תקנה 12
כי  9 נכי רדיפות הנאצים )קביעת דרגת נכות(, התשמ"ד-1983" קובעת,  12 לתקנות  "תקנה 

הוועדה הרפואית "רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, 
בשים לב למקצועו, גילו או מינו של הנכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%.

)בנוכחות או שלא  9 יכולים הרופאים בזמן הוועדה הרפואית  על בסיס האישורים הרפואיים 
12, המאפשרת הגדלה של אחוזי הנכות עד לכדי רבע מאחוזי  בנוכחות( להפעיל את תקנה 

הנכות של המחלה/המחלות המוכרות. תקנה 12 מתווספת לדרגת הנכות המשוקללת.
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הכרה במחלות נוספות שנגרמו עקב רדיפות הנאצים
ניצולי שואה המקבלים תגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים יוכלו לפנות לרשות בכל עת ולבקש  9

הכרה במחלה נוספת, שיש קשר סיבתי בינה ובין רדיפות הנאצים, בצירוף מסמכים רפואיים 
מתאימים, גם אם לא ציינו את המחלה הנוספת בעת הגשת הבקשה הראשונית לתגמול. 

הרשות המוסמכת הכירה בשנים האחרונות בשורה של מחלות נוספות, על בסיס המלצות של  9
ועדת מומחים שמינתה לנושא )"ועדת שני"(, אשר בדקה את הקשר הסיבתי בין מחלות נוספות 

שמהן סובלים ניצולי שואה ובין רדיפות הנאצים. 
המלצות הוועדה מתייחסות לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. 9
יום מהיום שקיבל  9  60 ניתן לערור על החלטת הרשות בבקשה להכרה במחלה נוספת בתוך 

הניצול את ההודעה על ההחלטה. הערר יוגש לוועדת העררים שבבית משפט השלום, והוועדה 
רשאית להאריך את מועד הגשת הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 יום.

ניתן לערער על החלטת ועדת העררים בנושא משפטי בלבד )להבדיל מנושא עובדתי(, בבית  9
המשפט המחוזי בתוך 60 יום מקבלת החלטת ועדת העררים.

המלצות ועדת שני
במסגרת ההמלצות שאומצו במלואן על ידי הרשות, נקבעו קריטריונים בכל הקשור למחלות לב,  9

יתר לחץ דם וסיבוכיו, מחלות המוסבות מיתר לחץ דם )אירוע מוחי, פרפור פרוזדורים ועליות(, 
סוכרת וסיבוכיה, סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, אוסטיאופורוזיס, שיטיון )דמנציה(. 
ומצב לאחר טראומה  מחלות פרקים: דלקת פרקים ריאומטית, דלקת פרקים פסוריאטית 
 Neurotic עור: פסוריאזיס, דרמטיטיס אטופית,  או לעמוד השדרה. מחלות  קשה לפרק 

Excoriation, גרד קשה ללא סיבה מוכחת ומקרים קשים של דלקת עור סבוראית. 
הוועדה קבעה כי כקבוצה ראשונה ייחשבו ניצולים ששהו במחנה ריכוז, בגטו, באתר השמדה של  9

האייזנצגרופן/משתפי הפעולה עמם, חיו חיי סתר או חיים בזהות בדויה באזור שנכבש או סופח 
בידי גרמניה, עובדי כפייה וילדים שהצטרפו אל הוריהם בעת ביצוע עבודות הכפייה.

בעת האחרונה הכירה ממשלת גרמניה, באמצעות ועידת התביעות, במקומות נוספים בבולגריה  9
כגטאות פתוחים. לפיכך ניצולים זכאים אשר שהו במקומות אלה משתייכים לקבוצה הראשונה. 
כמו כן, כל מי שמוכר ומקבל תגמול חודשי לפי נר"ן ושהה ביאסי בתקופת השואה, עשוי להיות 

זכאי לשיוך לקבוצה הראשונה וכן למחלות המוכרות לפי קבוצה זו.
לקבוצה שנייה ייחשבו כל שאר הניצולים, שהוכרו לפי אותו החוק כזכאים לקצבה מהאוצר. 9
ניצול שואה, המבקש שהרשות תכיר במחלות נוספות שטרם הוכרו, מתבקש להגיש בקשה  9

להכרה במחלות נוספות. למכתב יש לצרף אישורים רפואיים מתאימים ובהם יצוין בבירור מועד 
תוצאות בדיקת צפיפות  פריצת המחלה לראשונה. באשר למחלת האוסטיאופורוזיס יש לצרף 

עצם, או עדות לשברים אוסטיאופורוטיים.
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להלן המלצות ועדות שני להכרה במחלות כדלקמן:

א. מחלת לב כלילית, סוכרת ויתר לחץ דם
הוועדה קבעה קריטריונים לקביעת שיעור ההכרה במחלות אלה, בהתבסס על השייכות לקבוצות 
הניצולים השונות שפורטו לעיל, הגיל בתום השואה ומועד הופעת המחלה לראשונה על פי התיעוד 

במסמכים הרפואיים, כדלהלן:
הקבוצה הראשונה )מעגל ראשון(:

גיל הניצול 
בשנים בתום 

השואה

הופעת המחלה מתום השואה
עד 10 שנים
1955-1945

20-11 שנים
1965-1956

30-21 שנים
1975-1966

40-31 שנים
1985-1976

50-41 שנים
1995-1986

הכרה מלאה 10-0
ע"ח הרדיפות

הכרה 
מלאה ע"ח 

הרדיפות

הכרה מלאה 
ע"ח הרדיפות

1/2 הכרה
ע"ח הרדיפות

1/4 הכרה
ע"ח הרדיפות

הכרה מלאה 20-11
ע"ח הרדיפות

3/4 הכרה
ע"ח 

הרדיפות

1/2 הכרה
ע"ח הרדיפות

1/4 הכרה
ע"ח הרדיפות

אין הכרה

הכרה מלאה 30-21
ע"ח הרדיפות

1/2 הכרה
ע"ח 

הרדיפות
אין הכרהאין הכרהאין הכרה

*ע״ח - על חשבון
הקבוצה השנייה )מעגל שני(:

תנאים מקדימים מצטברים:
30% נכות נפשית, לפחות.	 
היו בגיל 10-0 בתום השואה.	 

אחוז הנכויותהופעת המחלה מתום השואה
הכרה מלאה ע"ח הרדיפות10-0 שנים  )1955-1945(
3/4 הכרה ע"ח הרדיפות20-11 שנים )1965-1956(
1/2 הכרה ע"ח הרדיפות30-21שנים )1975-1966(
1/4 הכרה ע"ח הרדיפות40-31 שנים )1985-1976(

*ע״ח - על חשבון



18

ב. הכרה בסיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם: אירועים מוחיים, הפרעות קצב פרוזדוריות והפרעות 
קצב חדריות

תנאי מקדמי להכרה: 
ההכרה בסיבוכים הנ"ל תהיה רק לניצולים אשר מוכר אצלם קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ דם 

ורדיפות הנאצים. 
תובעים שאינם מוכרים בפגימת יתר לחץ דם אינם יכולים להיות מוכרים בפגימות שלהלן.

שיעור ההכרה בסיבוכים אלה נקבע בדוח לפי:
שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם.	 
הזמן שחלף מאבחון יתר לחץ הדם. 	 

שיעור 
ההכרה 

ביתר לחץ 
הדם

)יל"ד(

אירוע מוחי -
CVAAF - הפרעות קצב חדריות - הפרעות קצב פרוזדוריות

VT

הזמן 
שחלף 
מאבחון 

יל"ד 
)בשנים(

שיעור 
ההכרה

הזמן שחלף 
מאבחון 

יל"ד
)בשנים(

שיעור ההכרה

הזמן 
שחלף 
מאבחון 

יל"ד
)בשנים(

שיעור ההכרה

מלא

2/5עד 3/420עד 20מלאעד 20
40-202/340-201/230-211/5
יותר 
יותר 0יותר מ-040מ-40

0מ-30

1/2

1/5עד 1/230עד 1/220עד 20

יותר 40-201/340-201/4
0מ-30

יותר 
0יותר מ-040מ-40

1/4

1/10עד 1/430עד 1/420עד 20

יותר 40-201/540-201/5
0מ-30

יותר 
0יותר מ-040מ-40
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ג. הכרה באוסטיאופורוזיס
הוועדה קבעה כי כל ניצול שואה )וכן מי שהיה עובר בבטן אמו בעת הרדיפות(, אשר אובחן אצלו 
T-score -2.5 לפחות או שבר  אוסטיאופורוזיס )על-פי מדד צפיפות עצם( בדרגת חומרה של 

אוסטיאופורוטי מוכח, יוכר על-ידי הרשות. 
כמו כן יקבל פטור מלא מתשלום בעבור תרופות לאוסטיאופורוזיס. 

ובהן  יובטח רצף טיפולי במרפאות מקצועיות,   - ניצולי שואה עם אוסטיאופורוזיס קשה  לגבי 
מרפאות בתי חולים.

יותר שבר, תעודכן הנכות  אם לחולה שאובחן כחולה אוסטיאופורוזיס ללא שברים יהיה מאוחר 
בהתאם לשינוי שחל במצבו. במקרה כזה, על ניצול השואה יהיה לפנות לרשות ולבקש זימון לוועדה 

רפואית עקב החמרה במחלת האוסטיאופורוזיס.
הערה: למכתב הבקשה להכרה באוסטאופורוזיס יש לצרף תוצאות של בדיקת צפיפות העצם ו/או 

הוכחה לקיומם של שברים אוסטיאופורוטיים.

ד. הכרה במחלות פרקים ועמוד שדרה
הוועדה התייחסה בהמלצותיה לארבע קבוצות של מחלות:

1 . )Rheumatoid Arthritis לגבי מחלות דלקתיות )כגון דלקת מפרקים שגרונית/ראומטית- 
נקבע, כי באופן כללי יש להכיר בניצולים מהמעגל הראשון והשני, אולם אך ורק אם יש תיעוד של 
פריצת המחלה או עדות לנזקי טראומה לפני 1960. ואולם לגבי דלקת פרקים הנלווית למחלת 
)Psoriatic Arthritis( נקבע, כי אם הוכר אדם כסובל מפסוריאזיס עקב  העור פסוריאזיס 
השואה וכיום יש מחלת פרקים עקב הפסוריאזיס )על בסיס המלצות הוועדה לקשר בין השואה 

ומחלות עור(, אין צורך בעדות לדלקת הפרקים בעבר.
לגבי מחלת המפרקים הניוונית השכיחה ביותר - אוסטיאוארתריטיס )Osteoarthritis( – נקבע . 2

כי אי אפשר לקבוע קשר סיבתי בין מחלה זו לשואה.
לגבי מחלות הנובעות מטראומה קשה לפרקים ו/או לעמוד השדרה נקבע, כי יש להכיר בניצולי . 3

שואה מהמעגל הראשון בלבד )דהיינו, יוצאי מחנות, גטאות או אתר השמדה או שחיו בסתר או 
זהות בדויה ושהו באזור שנכבש או סופח על-ידי גרמניה הנאצית( ובלבד שהביטוי לכך החל לפני 

.1960
לגבי מכאובים כגון פיברומיאלגיה, בורסיטיס וכאבים כלליים נקבע, כי ההתייחסות אליהם צריכה . 4

להיות מהכיוון הנפשי/דיכאוני ומשום כך לא עסקה הוועדה בקשר הסיבתי שבינם ובין השואה.
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הוועדה המליצה להכיר במקרים האלה:
ניצולי שואה בקבוצה הראשונה בלבד, שסבלו מטראומה קשה לפרק או לעמוד השדרה, ובלבד . 1

שהביטוי לכך החל לפני 1960.
2 . ,Rheumatoid Arthritis ניצולי שואה משתי הקבוצות, שסבלו ממחלת פרקים דלקתית, כגון

ויש תיעוד על פריצתה לפני 1960.
3 . Psoriatic  ואשר פיתחו בהמשך Psoriasis-ניצולי שואה משתי הקבוצות, שאובחנו כסובלים מ

.Arthritis

ה. הכרה במחלות עור מסוימות
הוועדה המליצה להכיר במחלות שנגרמו בשואה או הוחרפו בעקבותיה:

פסוריאזיס.. 1
2 ..Atopic Dermatitis
3 ..Neurotic Excoriation
גרד קשה ללא סיבה מוכחת.. 4

30% נכות, אם המחלה מפושטת ביותר 	  ייקבעו  הוועדה המליצה גם כי במחלת עור קשה 
מ-20% משטח הגוף, או אם היא מופיעה ב: ידיים, רגליים, פנים, איברי מין, עכוזים וקרקפת - גם 

אם המחלה אינה מפושטת ונמצאת רק בשטח קטן בעור הגוף. 
במחלה בחומרה בינונית ייקבעו 20% נכות אם המחלה בשטח שבין 10% עד 20% מעור הגוף. 	 
על מחלה שמתבטאת  בפחות מ-10% מעור הגוף ייקבעו 15% נכות.	 
10% נכות לאלה 	  יינתנו  הוועדה קבעה כי לגבי ניצולי שואה המצויים ברמיסיה של המחלה 

המצויים ברמיסיה יותר מפעם אחת.
דלקת עור סבוראית - בצורה קשה ובצירוף כל המדדים המצטברים האלה:

א. הימצאות המחלה בפנים, בקרקפת ובקפלי עור.
ב. הצהרה כי המחלה פרצה בתוך חמש שנים מהשואה. 

ג. אישור מקופת החולים /רופא העור המטפל על הימצאות המחלה לפחות מ-1980.
ד. עדות ברורה )תיעוד רפואי( של רציפות המחלה בצורתה הקשה לאורך שנים.

קביעת הנכות במקרים אלה תהיה כמחלת עור קשה – נכות בשיעור 30%. 	 
לניצולי שואה מהקבוצה השנייה יוכר קשר סיבתי בין מחלות עור אלה ובין רדיפות הנאצים רק אם 

הוכרה להם נכות נפשית של 30% לפחות.
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ו. הכרה בסרטן המעי הגס, החלחולת או הריאות 
הוועדה קבעה כי יש להכיר הכרה מלאה בכל ניצולי השואה )הן מהקבוצה הראשונה והן מהקבוצה 
השנייה(, שחלו במחלות אלה, אם יש גרורות, או במצב שבו אין גרורות אך בוצעה פעולה כירורגית, 

כגון כריתה מסיבית )חריגה( של המעי הגס ו/או סטומה, או ירידה של ממש בתפקודי הריאה.
יש להכיר בקשר הסיבתי בשיעור מחצית )1/2( בכל הניצולים שחלו במחלות אלה וטרם חלפו 
ולא אובחנו גרורות. ההכרה  חמש שנים מגילוי הממאירות, ושקיבלו טיפול כימותרפי משלים 

החלקית הנ"ל תינתן עד תום חמש שנים מהאבחון.
ההכרה אינה תלויה בגילו של הניצול בתום השואה. 

ז. הכרה בשיטיון )דמנציה( 
הוועדה קבעה כי לא הוכח קשר ביולוגי-רפואי בין שיטיון בכלל ושיטיון מסוג אלצהיימר בפרט ובין 
חשיפה לתנאי השואה. עם זאת המליצה הוועדה על הכרה בשיעור של 1/4 על חשבון הרדיפות 

לניצולים מהקבוצה הראשונה בלבד. 
יש לציין כי ההכרה בשיטיון עשויה גם לאפשר לניצול סיוע בהשתתפות חלקית במימון אחזקת 
עובד זר בסכום של 1,000 ₪ בחודש )נכון לינואר 2018(. ההשתתפות כפופה להמצאת מסמכים 
של היתר להעסקת עובד זר )רישיון העסקה(, צילום דרכון הכולל אשרת עבודה בתוקף, צילום 

חוזה בר תוקף בגין העסקת העובד.
740 ₪ לעזרה  כמו כן, ניצול המוכר בשיטיון ולא מעסיק עובד זר אלא עובד ישראלי יכול לקבל 

סיעודית בבית אם הוא מוכר בשעות סיעוד ע"י הביטוח הלאומי. 
לחלופין אפשר לסייע בהשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסכום של 1,400 ₪ בחודש, וזאת 

בהתאם להחלטת ועדת האשפוזים וכפוף למבחן הכנסות.
אם ניצול השואה שוהה במחלקת עצמאים/דיור מוגן יהיה זכאי לעזרה ביתית בסך 740 ₪ ובלבד 

שזכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי.
בכל אחת מהבקשות יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשת סיוע. התשלום יבוצע ממועד 

הפנייה לבקשת הסיוע.
יכול להגיש בקשה  וזקוק למוצרי ספיגה  השתתפות במוצרי ספיגה: חולה המוכר בדמנציה 
להשתתפות במוצרי ספיגה בצירוף מסמך רפואי מתאים. אם יאושר, יהיה ההחזר מיום הבקשה 

באופן שבו ישולם לתגמול החודשי סכום של 180 ₪.
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הטבות נוספות שניצול השואה זכאי להן לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. 6

פטור מתשלום בעד תרופות מרשם.  9
טיפולים רפואיים וציוד רפואי הקשורים למחלות המוכרות. 9
הבראה רגילה. 9
הבראה הכרוכה בטיפולים )בליניארית(. 9
מלווה להבראה. 9
הנחה בארנונה. 9
מענק כספי שנתי לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים. 9
הלוואות. 9
מענק השכלה על-תיכונית לבני ניצולי שואה. 9
אישור הנחה במס רכישה למגורים. 9
שירותים סוציאליים. 9
תגמול שארים. 9
פטור מדמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל. 9
שכר טרחת עו"ד מרבי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. 9
איסור עיקול התגמול. 9
סיוע משפטי לניצולי השואה.  9

פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם
ניצולי שואה זכאים לפטור מלא מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם שבסל 

הבריאות. הפטור ניתן אוטומטית בבית המרקחת של הקופה.

טיפולים רפואיים וציוד רפואי הקשורים במחלות המוכרות
ניצולי שואה זכאים לטיפול רפואי במימון הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם למחלות המוכרות, 

ויכולים לפנות בכתב לרשות בבקשה לגבי: 
טיפול נפשי. 	 
טיפול פיזיותרפי. 	 
טיפול שיניים.	 
מכשירים או ציוד רפואי.	 
מענק ביגוד לבעלי מכשירים אורתופדיים.	 
טיפולים חלופיים/משלימים.	 
נסיעות לטיפולים הקשורים לנכויות המוכרות.	 
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הערות:
יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת לברר את הזכאות להחזר בעבור  9

הטיפול או הציוד הרפואי. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על 
הצורך בבקשה שהוגשה.

אפשר לבקש החזר הוצאות בעבור נסיעות לטיפולים הקשורים לנכויות המוכרות - יש לפנות  9
בבקשה כאמור לפני הטיפול.

ההחלטה על השתתפות בטיפולים או בשירותים הנ"ל כפופה לאישור הרופא המחוזי המוסמך.  9
אפשר לערער על ההחלטה בפני הרופא הראשי המוסמך שהחלטתו היא סופית. 

במקרים שניצול השואה פונה לקבלת החזר תמורת ציוד רפואי, יהיה עליו להמציא לפחות שתי  9
הצעות מחיר. כך, לדוגמה, בבקשות לקבלת מכשירי שמיעה יתבקש הניצול להמציא לפחות 
שתי הצעות מחיר למכשיר ובדיקת שמיעה עדכנית, בבקשה למשקפיים יהיה צורך בהמצאת 

מרשם, וכיו"ב.

טיפולי שיניים
 ניצול שבעניינו הכירה הרשות המוסמכת באובדן שיניים עקב הרדיפות, זכאי לסיוע במימון  9

טיפולי שיניים אחת לשלוש שנים בהתאם לנכות המוכרת.
אפשר לעשות את הטיפול במרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי. 9
אם הטיפול נעשה בקופת החולים, תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים.  9
אם הטיפול נעשה באופן פרטי, על הניצול להגיש קבלה/חשבונית מקורית בצירוף האישור  9

שנשלח אליו והתשלום יבוצע באמצעות התגמול השוטף בהתאם לסכום ההתחייבות שקיבל.

מענק ביגוד תמורת מכשירים אורתופדיים
ביגוד בהתאם  זכאים למענק  אורתופדי הקשור למחלה המוכרת,  בציוד  נכים המשתמשים 

לקריטריונים הרפואיים שנקבעו. המענק בסך 415 ₪ ניתן פעם בשנה ל:
נכים המשתמשים במכשיר אורתופדי ברגליים. 1
נכים בעלי סד קבוע בידיים. 2
נכים בעלי חגורת גב ממתכת. 3
נכים קטועי רגליים המשתמשים בתותבות. 4
נכים עיוורים. 5

הפניה לאשפוז:
הפניה לטיפול בבתי חולים - ניצול שואה שיש בידו המלצה רפואית לטיפול במרפאות החוץ של 
בתי החולים, בגין המחלה המוכרת, יפנה לרשות בצירוף ההמלצה עם הזימון לטיפול. לאחר אישור 

של הרופא המוסמך ברשות יקבל התחייבות כספית לבית החולים.
אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי – ניצול הזקוק לאשפוז ממושך בבית חולים לטיפול פסיכיאטרי 
וקבע הרופא המוסמך ברשות כי הוא זכאי להשתתפות בגין האשפוז, תינתן ההתחייבות מיום 

הבקשה.
לקבלת ההתחייבות יש לפנות בכתב בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים. 
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סיוע נפשי:
לניצולים הפונים בבקשה לסיוע זה הרשות מפיקה הפניות לטיפול בהתאם לאישור רופא ומקום 
מגוריו של הניצול. הרשות מעבירה הפניות לעמותות או לחברות המספקות סיוע נפשי מקצועי  או 

לחלופין החזר השתתפות בעבור טיפול נפשי פרטי בהתאם למחירון הרשות. 
דמי נסיעה:

ניצולי שואה שנקבעה להם נכות מוכרת ברגליים ועומדים בקריטריונים עשויים להיות זכאים לדמי 
נסיעה, בהתאם לקבוצה שאליה הם משתייכים כפי שנקבעה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. 

הערה: במקרים חריגים של נכות מוכרת, המתבטאת בקשיי הליכה ואינה פחותה מ-35%, ניצולי 
השואה יכולים להיות זכאים גם לדמי נסיעה. הזכאות וגובה דמי הנסיעה ייקבעו על ידי רופא הרשות.

הבראה רגילה
כל מקבל תגמול זכאי אוטומטית, אחת לשנה, לשבעה ימי הבראה. 9
דמי ההבראה הם בסך של כ-2,090 ₪, לפי 298.57 ₪ ליום הבראה )נכון לינואר 2018(.  9
נוסף על דמי ההבראה השנתיים משולמים גם דמי נסיעות להבראה בסך 112 ₪.  9
דמי ההבראה ניתנים פעם בשנה כתוספת לתגמול חודש ינואר, המשולם ב-1 בפברואר, ולכן  9

אין צורך בפנייה פרטנית לרשות.
מי שמוכר ב-50% נכות על תגובה נפשית לרדיפות )עצבים( לפי סעיף 43)ב(5 לתקנות הביטוח  9

הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז-1956, זכאי לעשרה ימי הבראה )מדובר 
ב-50% נכות מלאים על הסעיף הנפשי ולא ב-50% נכות המורכבים מ-40% נכות + תקנה 12(. 

ההגדלה בשלושה ימים נוספים נעשית אוטומטית, ואין צורך בפנייה לרשות.
במקרים שבהם סעיף תגובה נפשית לרדיפות )עצבים( נמוך מ-50% נכות, מספר ימי ההבראה  9

יישאר שבעה ימים, ואין מקום לבקש הגדלה בכמות ימי ההבראה.

גובה המענקים:
גובה הקצבהקבוצה

קבוצה מס' 1 - נכים פגועי רגליים שנקבעה להם דרגת נכות ברגליים בין 
24-19 אחוזים

104 ₪ לחודש

קבוצה מס' 2 - נכים פגועי רגליים שנקבעה להם דרגת נכות ברגליים בין 
34-25 אחוזים

122 ₪ לחודש

קבוצה מס' 3 - נכים פגועי רגליים שנקבעה להם דרגת נכות ברגליים בין 
49-35 אחוזים

178 ₪ לחודש

קבוצה מס' 4 - נכים פגועי רגליים שנקבעה להם דרגת נכות ברגליים בין 
59-50 אחוזים

235 ₪ לחודש

קבוצה מס' 5 - נכים פגועי רגליים שנקבעה להם דרגת נכות ברגליים בין 
100-60 אחוזים

297 ₪ לחודש

קבוצה מס' 6 - נכים קטועי איברים זוגיים תחתונים או משותקים בגפיים 
תחתונות, ונכים עיוורים בשתי העיניים

588 ₪ לחודש
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הבראה עם טיפולים )הבראה בלינארית(
הבראה עם טיפולים ניתנת לניצולי שואה שקיבלו אישור לכך מהרופא המוסמך ברשות לזכויות  9

ניצולי השואה.
סעיפי הנכות המקנים הבראה עם טיפולים הם: קטיעות מכל הסוגים )למעט אצבעות(, קשיון  9

פרקים שאינו קשיון מוחלט )אנקולוזה פיברוטית(, שיגרון בכל אחוז, שיתוקים בנכות גבוהה 
מ-40%, מיוזיטיס, פסוריאזיס, מחלת בכטרב, מחלות דלקתיות או ניווניות בעמוד שדרה. 

מדובר בהבראה בפועל, ולא בדמי הבראה - ניצול השואה שיימצא זכאי יקבל הפניה להבראה,  9
שיש לנצלה עד 31 בדצמבר של אותה שנה.

ההפניה כוללת רשימה מפורטת של בתי מלון שבהסדר עם משרד האוצר, שבהם אפשר לקבל  9
את ההבראה הטיפולית.

מי שזכאי להבראה עם טיפולים אינו זכאי לדמי הבראה )כמפורט בסעיף הקודם(. 9
ניתן לפצל את ההבראה לשתי תקופות של שבעה ימים כל אחת.  9
מי שהוכר כזכאי להבראה עם טיפולים ואינו מעוניין לצאת להבראה יכול לפנות לרשות ולבקש  9

במקומה דמי הבראה לשבעה ימים )הבראה רגילה כמפורט בסעיף הקודם(. 
מי שמממש את ההבראה באופן חלקי )כלומר יוצא לתקופה של פחות מ-14 ימים( אינו זכאי  9

להחזר כספי בעבור יתרת הימים.
מי שזכאי להבראה עם טיפולים אמור לקבל בתחילת כל שנה דמי נסיעות להבראה בסך 171  9

₪ )נכון לינואר 2018(. 
ניצול שואה שקיבל אישור להבראה עם מלווה יקבל הפניה הכוללת אישור מלווה, והניצול לא  9

יצטרך לשלם בעד המלווה עם הגעתו למלון. כמו כן ישולמו בעבור המלווה דמי נסיעות בסך 
.₪ 171

מלווה להבראה
75 ומעלה שמקבל תגמול חודשי יקבל אוטומטית אישור למלווה בלא צורך  9 ניצול שואה מגיל 

להגיש בקשה. ניצול מתחת לגיל 75 נדרש להגיש בקשה למלווה בצירוף מסמך רפואי.
מי שזכאי למלווה להבראה רגילה יפנה לרשות לקבלת החזר התשלום בעבור המלווה בצירוף  9

)ולא על שם המלווה(.  חשבונית במקור מבית המלון שבו שהו. החשבונית על שם הניצול 
בחשבונית יפורטו מספר השוהים במלון, מספר ימי השהייה והעלות הכוללת. 

גובה ההחזר בעד מלווה לא יעלה על 2,090 ₪ לפי 298.57 ₪ ליום הבראה )נכון לינואר 2018(. 9

הנחה בארנונה
ההנחה היא בשיעור שלא יעלה על 66% לגבי 70 מ"ר משטח הדירה. אם מספר בני המשפחה  9

90 מ"ר משטח הדירה. גובה  יותר מארבעה, תחול ההנחה על  הגרים עם ניצול השואה הוא 
ההנחה המדויק נקבע על-ידי הרשות המקומית ולפי שיקול דעתה.

האישור על זכאות הניצול להנחה מופנה לרשות המקומית שבה מתגורר ניצול השואה, לפי  9
הכתובת הרשומה במשרד הפנים. 

אם חל שינוי בכתובתו של ניצול השואה, עליו להודיע לרשות בכתב על שינוי הכתובת ולבקש  9
אישור מתאים לרשות המקומית החדשה שבה הוא עבר להתגורר.
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מענק כספי שנתי אחיד לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים
לכלל הזכאים לתגמול חודשי משולם מענק כספי שנתי אחיד לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים. 
המענק עומד על סך של 350 ₪ ומשולם בתחילת כל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים. אין 

צורך להגיש בקשה לרשות.

הלוואות
נכי רדיפות הנאצים רשאים לבקש הלוואות למטרות האלה  ניצולי שואה המוכרים לפי חוק 

אחת לחודש מתכנסת ועדת ההלוואות ודנה בבקשות. לאחר אישור ההלוואה, סכום ההלוואה 
מצטרף לסכום התגמול הקרוב.

ההלוואה נושאת ריבית ומשתנה מעת לעת על פי הוראת תכ"ם ונפרסת ל - 24 תשלומים חודשיים.
למעט מקרים חריגים, לא ניתן לקבל הלוואה נוספת אלא רק לאחר תום מועד ההחזר של ההלוואה 

הקודמת.

מענק השכלה על-תיכונית לילדי ניצולי השואה
ניצול שואה זכאי לכיסוי חלקי של הוצאות שכר הלימוד למימון לימודים לילדיו עד גיל 30, הלומדים 
במוסדות על תיכוניים ואקדמיים, בתנאי שעומדים בתנאים המפורטים בטופס הבקשה. את הטופס 

אפשר להוריד מהאתר של הרשות ולצרף אליו אסמכתאות מקוריות. 

אישור הנחה במס רכישה למגורים 
בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין, ניצולי שואה בעלי דרגת נכות של 50% ויותר זכאים להנחה  9

בתשלום מס רכישה לקניית דירה למגוריהם. 
 גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה, והוא יחושב ויינתן על-ידי רשות מיסוי המקרקעין. 9
לקבלת אישור מתאים לשלטונות מיסוי מקרקעין יש לפנות לרשות לניצולי השואה.  9

ובסכומים המפורטים להלן:

הסכוםמטרת ההלוואה
רכישת רכב רפואי )מי שנמצא ע"י המוסד לביטוח 

לאומי זכאי לפטור ממסים ברכישת רכב רפואי(
עד 8,500 ₪

עד 8,500 ₪טיפול רפואי )כולל טיפולי שיניים(
עד 8,500 ₪רכישת קלנועית

עד 7,100 ₪רכישת דירה
עד 5,300 ₪שכר דירה

עד 5,300 ₪שיפוצים
עד 5,300 ₪נישואי בן/בת

עד 3,800 ₪שיקום - לכל מטרה

0.88% לשנה, לפירעון ב-24 תשלומים, ריבית שנתית
להלוואות שאושרו נכון ל-4/2018 
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שירותים סוציאליים
ברשות פועל שירות סוציאלי, המטפל בפניות המתקבלות הן על-ידי ניצולי שואה והן על-ידי בני 

משפחה או גורמים מקצועיים שונים בקהילה.
לניצול צרכים סוציאליים שאינם  או התערבות סוציאלית במקרים שיש  יוזם טיפול  השירות 

מסופקים, או כשיש פגיעה קשה בתפקודו של הניצול. 
כל פנייה נבדקת ומקבלת טיפול על-פי אמות מידה מקצועיות ובשיתוף גורמים נוספים בקהילה 

הקשורים לניצול. אפשר לפנות אל השירות הסוציאלי בכתב או בטלפון.

תגמול שארים
בן זוג של מקבל תגמול זכאי להמשיך לקבל תגמול רגיל במשך 36 חודשים מהחודש שלאחר  9

הפטירה. לאחר מכן יהיה זכאי בן הזוג לתגמול חודשי בסך 2,000 ₪ לכל חייו כל עוד לא נישא 
מחדש1.

בן זוג הזכאי לתגמול שארים הוא גם ידוע/ה בציבור, שהוכר על-ידי החלטה שיפוטית או על-ידי  9
החלטת הרשות בהתאם למסמכים שימציא, כגון:

תצהירי עדים המאשרים את היותו ידוע/ה בציבור.	 
הסכם חיים משותף.	 
אישורים על ניהול חיים משותפים, כגון: נסח טאבו, אישור על חשבון משותף וכו'.	 
אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מקרן פנסיה. 	 
החלטה שיפוטית/פס"ד הצהרתי.	 
כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה.	 
במקרים שניצול השואה קיבל בחייו תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה" בתקופה של  9

שלושה חודשים לפחות לפני פטירתו, יהיה בן זוגו זכאי לתגמול לכל ימי חייו בניכוי הכנסותיו 
הנוספות, כל עוד לא נישא מחדש, וזאת בסכום שלא יפחת מ-2,000 ₪ בחודש.

בן זוג המקבל תגמול שארים יוכל גם לבקש הלוואות למטרות שפורטו בסעיף שלעיל. 9
בהעדר בן זוג, התגמול ישולם לבן/בת של ניצול השואה, וזאת רק אם בכל השנים לא עמדו  9

זו מותנית  12 חודשים. זכאות  ברשות עצמם מחמת מום גופני או שכלי, וזאת לתקופה של 
בהגשת מסמכים רפואיים הנוגעים למצבו הרפואי הנוכחי של מבקש התגמול.

המסמכים שיש להמציא הם:	 
אישור רפואי מהרופא המטפל, הכולל אבחנות וטיפולים שהחולה מקבל.	 
אישור המוסד לביטוח לאומי על שיעור הנכות ושיעור אי הכושר )ניתן לקבל מהמוסד לביטוח 	 

לאומי(.
פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי )ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי(.	 
צו מינוי אפוטרופסות - אם יש.	 

 יצוין כי בני זוג של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים שנפטר לפני 1.6.11, היו זכאים למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ לתקופה 
שבין ינואר 2017 ועד מרץ 2018. מחודש אפריל 2018 זכאים בני הזוג לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לכל חייהם, וכל עוד לא נישאו.

 1
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מידע לגבי ניצולי שואה נפטרים מתקבל ברשות ממשרד הפנים  והרשות פונה לבני המשפחה  9
בעניין הזכאות להמשך קבלת התגמול. הודעת פטירה של המשפחה לרשות עשויה לזרז את 

ההליך ולמנוע חובות עתידיים.

פטור מדמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל
80% נכות לפחות זכאים  בהתאם להחלטת רשות מקרקעי ישראל, ניצולי שואה שנקבעו להם 
לפטור מדמי הסכמה של הרשות בעת העברת זכות חכירה לפי החוק לרשות מקרקעי ישראל. את 

הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות לרשות מקרקעי ישראל במקום המגורים.

הגבלת שכר טרחה בבקשה לתגמולים חודשיים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק 
הטבות

9.1.2011 קובע צו בנושא זה כי שכר הטרחה המרבי  9 לגבי הסכמי שכר טרחה שנחתמו מיום 
המותנה בתוצאות שמותר לגבות הוא 7,013 ₪ + מע"מ + הצמדה שנתית למדד. 

8.1.2011 חל הצו בנוסחו הקודם, הקובע כי "מקסימום  9 לגבי הסכמי שכר טרחה שנחתמו עד 
שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה 
8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורם ביום החלטת  בתוצאות, הוא 

הרשות המוסמכת."
עם זאת, בעקבות תיקונים שונים שנעשו בעת האחרונה, הוגבל שכר טרחה אף יותר במקרה  9

שבו הזכות לתגמולים לפי החוק אושרה בעקבות החלטה מנהלית, כפי שיפורט להלן.
כמו כן הוגבל שכר טרחה בטיפול בבחירה לקבל תשלום רטרואקטיבי מיום 1.7.1997 לפי החוק  9

.)ZRBG( הגרמני לתשלום של פנסיות על בסיס של עבודה בגטו
כן נקבע כי יינתן סיוע משפטי חינם לניצולי שואה בהליכים בעניין שכר טרחה שנדרש או ששולם  9

לעורך דין או למטפל שאינו עורך דין. 

הגבלת שכר טרחה בבקשה למענק שנתי לפי סעיף 4 לחוק הטבות
שכר הטרחה המקסימלי הוא 473 ₪.

הגבלת שכר טרחה במקרה של הכרה לפי החלטה מנהלית
תגמולים:

אם זכאותו של ניצול לתגמולים אושרה בעקבות החלטה מנהלית שעניינה תשלום תגמולים, תקרת 
שכר הטרחה שמותר לגבות היא כדלהלן:

שכר טרחה נחתם 
לפני יום 7.4.16

שכר טרחה נחתם לאחר יום 7.4.16

אם הסכם שכר הטרחה נחתם לאחר 
360 ₪ כולל מע"מ473 ₪ +מע"מההחלטה המנהלית

אם הסכם שכר הטרחה נחתם לפני 
700 ₪ כולל מע"מ949 ₪ + מע"מההחלטה המנהלית
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אם עורך הדין הגיש ערר או ערעור, הגבלת שכר הטרחה היא כדלהלן:

מענק שנתי
אם זכאותו של ניצול היא למענק שנתי בעקבות החלטה מנהלית, תקרת שכר הטרחה שמותר 

לגבות היא כדלהלן:

כללי
אדם לא יידרש לשלם בעד טיפול בתביעה אחת יותר משכר הטרחה המרבי, גם אם יותר מאדם  9

אחד טיפל בתביעתו. סעיף זה בא למנוע תשלום של כפל שכ"ט )לעורך דין ולגורם מטפל או 
לכמה עורכי דין בו זמנית, בעבור אותה התביעה(. חריגה בעניין זה תביעה להגדלת תגמולים 
)בשל החמרת מצב רפואי או קבלת תגמול מוגדל לפי הכנסה( – שהיא תביעה נפרדת. סעיף זה 

חל גם על הסכמי שכ"ט ישנים.
נקבע כי כאשר נותק הקשר בין הטיפול בתביעה, לרבות בקשה לתגמולים או למענק שניתנים  9

מכוח החלטה מנהלית והגשת ערר או ערעור,  ובין החלטת הרשות המוסמכת, אין זכאות לשכ"ט 
כלל. 

הסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן ויתעדכנו בכל שנה. 9
נקבעו תנאים לתשלום שכ"ט בכל תביעה - 9

קבלת הוראה מפורשת מהניצול בכתב מראש לעניין כל שלב בטיפול. הסכמה לטפל לפי חוק 	 
נכי רדיפות הנאצים או חוק ההטבות לא מספקת כדי להוות הסכמה מפורשת לפי ההחלטה 

המנהלית. סעיף זה חל גם בהסכמים ישנים.
 מתן אישור בחתימת ידו של הניצול, לפני החתימה על הסכם שכר הטרחה, כי הוסברו לו 	 

המצב החוקי ומהות התביעה, משמעויותיה והשלכותיה. תנאי זה חל ביחס להסכמי שכ"ט 
חדשים שנחתמו לאחר 7.4.16.

הסכם שכר 
הטרחה נחתם 

לפני 9.1.11

הסכם שכר 
הטרחה נחתם בין 

9.1.11 ל-7.4.16

הסכם שכר 
הטרחה נחתם 
לאחר יום 7.4.16

אם הוגש ערר לוועדת העררים 
לפני ההחלטה המנהלית

70% מהסכום 
שנקבע בהסכם 

שכר הטרחה

₪ 4,910
)בתוספת מע"מ(

₪ 3,700
)כולל מע"מ(

אם הוגש ערעור לבית המשפט 
לפני ההחלטה המנהלית

85% מהסכום 
שנקבע בהסכם 

שכר הטרחה

₪ 5,960
)בתוספת מע"מ(

₪ 4,500
)כולל מע"מ(

הסכם שכר טרחה נחתם לפני 
7.4.16

הסכם שכר הטרחה נחתם 
לאחר 7.4.16

120 ₪ כולל מע"מ473 ₪ כולל מע"מבעבור מילוי טופס בקשה

הוגש ערר או ערעור שהיה 
תלוי ועומד במועד ההחלטה 

המנהלית
360 ₪ כולל מע"מ473 ₪ כולל מע"מ
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לעניין החלטה מנהלית, הניצול אישר כי נמסר לו טופס הסבר שהוכן על ידי הרשות וכי הוא 	 
קרא או שהוקרא לו הטופס. הטופס יכלול: הגבלות על תשלום שכ"ט, דרך הגשת הבקשה, 
וכיו"ב. תנאי זה חל ביחס להסכמי  מסמכים שיש לצרף לה, גורמים שניתן להסתייע בהם 

שכ"ט חדשים שנחתמו לאחר 7.4.16.
נקבעה הוראה עונשית במקרה של גביית שכר טרחה מעל מה שקבוע בחוק. נקבע קנס כספי  9

שעומד נכון להיום על 75,300 ₪. סעיף זה חל ביחס להסכמי שכ"ט שנחתמו לאחר יום 7.4.16.
הוסדר סיוע משפטי חינם גם בנושא המענק השנתי שניתן לפי החלטה מנהלית, גם מול עורכי  9

דין ומטפלים, כפי שנעשה לגבי תגמולים.
למידע נוסף בנושא זה ניתן להיעזר בכמה מוקדים:

סיוע משפטי של משרד המשפטים בחינם בטלפון 1-700-70-60-44.. 1
 קליניקות סיוע לניצולי שואה באוניברסיטת בר אילן - 03-5317812,. 2

ובאוניברסיטת תל אביב - 03-6406778.
מרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651 / 5105*. 3

איסור עיקול התגמול
לפי סעיף 11 לחוק נכי רדיפות הנאצים, הזכות לתגמול או למענק שנתי לפי החלטה מנהלית,  9

אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות, ואין להטיל עליה עיקול, אלא 
לשם הבטחת פירעונם של מזונות אישה או ילדים, או של מלוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או 
בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה, ובשיעור שאינו עולה על מחצית התגמול 

המשתלם לנכה.
כמו כן קובע סעיף זה כי הוראות אלה יחולו גם על קצבה ששולמה באמצעות בנק או בנק הדואר  9

במשך 30 ימים מיום ששולמה; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר לנכות מהקצבה כל 
סכום שנתנו לזכאי כמקדמה לקצבה על חשבון הקצבה. 

סיוע משפטי לניצולי השואה 
האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי חינם לניצולי שואה בנושאים  9

משפטיים שונים בתחום האזרחי, ובהם נושאים הקשורים לזכויות ניצולי שואה העומדים בתנאי 
הזכאות.

בהמשך לשיתוף הפעולה של הרשות עם משרד המשפטים, ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי  9
חינם, ללא מבחן כלכלי, באמצעות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. הסיוע כולל ייצוג 
בפני ועדות העררים בהליכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק 
ייעוץ משפטי ראשוני בעניין הזכויות לקבלת קצבה, מענק  הטבות וחוק ההסדרים, וכן קבלת 

שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם. 
במשרד  9 הארצי  למוקד  להתקשר  מוזמנים  ייעוץ  פגישת  לתאם  המבקשים  שואה  ניצולי 

המשפטים, בטלפון: 1-700-70-60-44.
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מידע נוסף:  .7

התגמול המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לא מובא בחשבון במסגרת מבחני ההכנסה  9
שעורך המוסד לביטוח לאומי לבדיקת זכאות גמלת סיעוד.

ניצול שואה שהפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי עקב הגדלת  9
התגמול החודשי מהרשות, יוסיף להיות זכאי להטבות הנלוות שהיה זכאי להן מהביטוח הלאומי, 

וזאת לפני הפסקת הבטחת ההכנסה.

מתנדבים:
יכול להיעזר  9 ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול/ההטבות 

במתנדב שיגיע לביתו. לשם כך יש לפנות למרכז המידע של הרשות ולבקש מתנדב. 

מערך תומך להפגת בדידות:
ניצול שואה שמעוניין בכך, יכול לבקש מתנדב חברתי שיגיע אליו פעם בשבוע למשך שעתיים  9

במטרה לסייע בהפגת בדידות. לפרטים יש לפנות למרכז המידע של הרשות.

ניצולי שואה השוהים בחו"ל: 
 – )או לתגמול מיוחד  יהיה זכאי לתגמול רגיל  נכה שקיבל תגמולים וחדל להיות תושב ישראל 

המפורט להלן( אם התקיים אחד מאלה:
לא חלפו שנתיים מיום שעזב את ישראל.. 1
הוא יצא מישראל למטרת ריפוי.. 2
הוא קיבל תגמולים במשך תקופה של שלושים חודשים לפחות לפני שחדל להיות תושב ישראל.. 3

עדכון פרטים:
חשוב מאד להודיע בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי, כגון:	 
שינוי כתובת מגורים.	 
שינוי מען למכתבים.	 
שינוי מצב אישי.	 
מינוי אפוטרופוס לניצול.	 
פרטי חשבון בנק: ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית )5105*/03-5682651( 	 

או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי 
פרטי חשבון בנק.
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הקטנת התגמול:
ניצול הזכאי לתגמול ואין בן משפחה שתלוי בו, והוא מוחזק על חשבון המדינה או רשות מקומית 
במוסד לנכים או לקשישים, או מוסד דומה אחר, יוקטן התגמול שהוא זכאי לו לפי חוק נכי רדיפות 

הנאצים ב-75% מהחודש הרביעי להחזקתו במוסד, וכל עוד הוא מוחזק בו.

תגמול מיוחד:
תגמול מיוחד מקנה תוספת של 30% לתגמול, וזאת רק במקרים שבהם הוועדה הרפואית מצאה, 

בעת קביעת דרגת הנכות שנכה נפגע פגיעה מוסבת באחת מהפגימות האלה:
שיתוק מלא ולצמיתות של שתי הגפיים התחתונות.	 
אובדן שתי אמות הגפיים העליונות.	 
קטיעת שתי שוקי הגפיים התחתונות.	 
אובדן אמה אחת של גפה עליונה וקטיעת שוק אחת מגפה תחתונה.	 
עיוורון מלא ולצמיתות בשתי העיניים.	 
פגימת ראש.	 

כאמור, באחד מהמקרים הנ"ל הוועדה הרפואית רשאית לקבוע לנכה דרגת נכות מיוחדת, שעשויה 
להביא לידי תוספת לתגמול כמתואר בסעיף 4ד לחוק.
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19
54

כללי  .1

נכה מלחמה בנאצים הוא אדם אשר לקה בפגיעה, בחבלה או במחלה תוך כדי ועקב שירותו הצבאי 
באחד מצבאות בנות הברית, או ביחידות פרטיזנים במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית 

ועוזריה, בתקופה שבין 2.9.1945-1.9.1939. 
ההכרה בנכות על-פי החוק היא בסמכות הרשות המוסמכת, על בסיס בקשת התובע ובהסתמך 
על אישורים המפרטים את השירות והפגיעה, תעודות רפואיות, עדויות וכל הוכחה אחרת שהתובע 

מציג להוכחת תביעתו.
תנאי לזכאות לתגמולים הוא קביעת דרגת נכות שאיננה נמוכה מ-10%.

סוג התגמול וגובהו  .2

גובה התגמול הרגיל נקבע על-פי שיעור הנכות
כל אחוז נכות שווה 47.1799 ₪  )נכון ליוני 2018(. 

מ-01.06.2018 גובה התגמול החודשי לא יפחת מ-2,325 ₪ לחודש.
2018( נע בין 2,325 ₪ ל-4,717.99 ₪  בהתאם  לפיכך, גובה התגמול שאפשר לקבל )נכון ליוני 

לדרגת הנכות.
תגמול "לפי הכנסה"/תגמול "מוגדל לפי הכנסה" )בעבר נקרא תגמול "נזקק/נצרך"(

התגמול המשולם הוא השלמה לסך ההכנסות עד לתקרת התגמול המופיע  לתשומת לבכם: 
בטבלה. תקרת התשלום משתנה בהתאם לדרגת הנכות )נכון ליוני 2018(.

חוק נכי המלחמה בנאצים
התשי"ד-1954

50% ויותר40%-19%49%-10%39%-18%אחוז נכות

9,513.96 6,266.34₪ 5,741.68₪ 5,601.28₪ ₪תקרת תגמול

הגדרת זכאי לתגמול "לפי הכנסה" )בעבר, "נזקק"( הינה נכות מ-10%-49%. 9
הגדרת זכאי לתגמול "מוגדל לפי הכנסה" )בעבר, "נצרך"( הינה נכות מ-50% ויותר. 9
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יותר מ-60%, תשולם התוספת להלן  תוספת לתגמול "מוגדל לפי הכנסה": לנכה שדרגת נכותו 
)הטבלה מציגה את קצות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים(:

הטבות נוספות למקבלי תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה"  .3

הנחה בתשלום חשבון החשמל
נכה מלחמה המקבל תגמול זכאי להנחה בחשבון החשמל רטרואקטיבית מתאריך ההכרה  9

כזכאי לתגמול זה, אולם לא לפני 20.09.10.
ההנחה היא בשיעור של 50% מחשבון החשמל על צריכת 400 הקילוואט-שעה הראשונים בכל  9

חודש.
נכה מלחמה, העונה על תנאי הזכאות ומתגורר בדיור מוגן או בבית-אבות או בקיבוצים, זכאי  9

לקבל את ההטבה. למימוש ההטבה על הנכה להיות בעל מונה פנימי וכן נדרש כי ההסכם עם 
חברת החשמל יהיה על שם הנכה עצמו ולא, למשל, על שם בן/בת זוג וכדומה.

ההנחה תינתן אוטומטית בחשבונות החשמל של הזכאים, בהתאם לרשימות שהעביר משרד  9
האוצר.

מי שלמרות זכאותו לא קיבל את ההנחה אוטומטית, וזאת לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות  9
מתאריך קבלת מכתב הזכאות לתגמול המוגדל, מומלץ שיפנה למוקד השירות הטלפוני 103 
)שיחת חינם מטלפון קווי( של חברת החשמל לשם בירור העניין. אם יימצא זכאי - יקבל את 

ההנחה גם רטרואקטיבית.

תגמולתוספת ב-₪תוספת באחוזיםאחוז
"מוגדל לפי הכנסה"

60%
5%

141.549,655.50

69%162.779,676.73

70%
10%

330.269,844.22

79%372.729,886.68

80%
15%

566.1610,080.12

89%629.8510,143.81

90%
20%

849.2410,363.2

100%943.610,457.56
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תגמול שארים לכל החיים - לפי מבחן הכנסה
בן/בת הזוג של נכה מלחמה )כולל ידוע בציבור(, שקיבל קצבה ושהלך לעולמו, עשוי להיות זכאי 
לתגמול לפי הכנסה לכל ימי חייו וזאת כפוף למבחן הכנסות. יש לציין כי תגמול השארים לא יפחת 

מ-2,000 ₪ בחודש. 
קבלת התגמול מותנית בכך שהניצול הוכר כמקבל תגמול "לפי הכנסה"/"מוגדל לפי הכנסה" 

שלושה חודשים לפחות לפני מותו וכן בתנאי שבן/בת הזוג לא נישא מחדש.

הערה: אם בן הזוג או בת הזוג לא יימצאו זכאים על פי מבחן ההכנסות, הם יקבלו תגמול על פי אחוזי 
הנכות של ניצול השואה למשך 36 חודשים, ולאחר מכן יהיו זכאים לתגמול חודשי בסך 2,000 ₪ 

לכל ימי חייהם כל עוד לא נישאו מחדש. 
השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה לשארים 

בן זוג המקבל תגמול שארים כאלמן של מקבל תגמול "לפי הכנסה"/תגמול "מוגדל לפי הכנסה"  9
יינתן אוטומטית בתלוש תגמול חודש  זכאי לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה. המענק 

הפטירה או עם אישור תגמול השארים לבן הזוג.
בהעדר בן זוג רשאים קרובי המשפחה של מקבל התגמול, אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת  9

המצבה, להגיש בקשה בכתב לרשות. אל הבקשה יש לצרף קבלה על שם המבקש, המעידה 
על תשלום הוצאות המצבה. בנוסף יש לצרף צילום תעודת זהות והמחאה מקורית מבוטלת )על 

מנת שיהיה אפשר להעביר את המענק לחשבון הבנק(.
גובה ההשתתפות הוא 1,598 ₪ נכון לינואר 2018. 9

הנחה בתשלום חשבון מים
ההנחה היא על הכמות שמעבר לכמות הבסיסית של 3.5 מ"ק לנפש, וניתנת על 3.5 מ"ק נוספים  9

לכל היותר.
מימוש הזכאות מותנה בכך, שהניצול רשום כצרכן בתאגיד המים וכי חשבון המים רשום על  9

שמו. 
3.5 מ"ק בעבור כל  9 יינתן בעבור כל אחד מבני הבית הזכאים להנחה,  התעריף המוזל כאמור 

זכאי. 
מימוש הזכאות להנחה מותנה בהעברת מידע לרשות המים ולתאגיד המים שכתובת מגורי  9

הזכאי מצויה בתחומה, כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, 
כתובת מגורים ומועד תחילת הזכאות להנחה, דהיינו ממועד הזכאות לתגמול "לפי הכנסה/"מוגדל  9

לפי הכנסה", בהתאם לרשימות שמעבירה הרשות.
מי שלמרות זכאותו לא קיבל את ההנחה, מומלץ שיפנה לרשות המים לבירור העניין. 9

40% ויותר19%-10%39%-18%אחוזי נכות
תקרת הכנסה לבן/

בת הזוג של נכה שהלך 
לעולמו )נכון ל-6/18(

₪ 4,769.95 ₪ 4,914.05 ₪ 5,435.01
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החמרה במצב הרפואי  .4

בכל עת שיש החמרה במצבו הרפואי, יכול נכה המלחמה להגיש בקשה לוועדה רפואית להעלאת 
דרגת נכותו. 

וכן לערער על  יום,   60 יש אפשרות לערער על קביעת הוועדה הרפואית לוועדה עליונה בתוך 
החלטת הוועדה העליונה לבית המשפט המחוזי )כפי שצוין בעמוד 15 לגבי חוק נכי רדיפות הנאצים 

בסעיף החמרה במחלות מוכרות(.

הטבות נוספות לנכי המלחמה בנאצים  .5

ההטבות של נכי המלחמה זהות לאלה של נכי רדיפות הנאצים, ראו עמודים 32-22 בחוברת.
נכי המלחמה זכאים להטבות נוספות, ובהן:

טיפולים רפואיים
נכי המלחמה בנאצים זכאים לסיוע בטיפולים רפואיים הקשורים לנכויות המוכרות על-ידי הרשות. 
נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות ברגליים עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה או לדמי 

ניידות.
גובה דמי הנסיעה או הזכאות לדמי ניידות ייקבעו לפי דרגת הנכות ברגליים ולפי הקבוצה שאליה 

משתייך הנכה, כמפורט בטבלאות שלהלן.
דמי נסיעה

להלן גובה המענק בהתאם לנכות ולדרגתה:

נוסף על כך, במקרים חריגים של נכות מוכרת, המתבטאת בקשיי הליכה ואינה פחותה מ-35%, 
עשויים נכי המלחמה בנאצים להיות זכאים לדמי נסיעה. את הזכאות וגובה דמי הנסיעה יקבע רופא 

הרשות.

גובה המענק סוג ואחוז הנכות

104 ₪  לחודש נכה פגוע רגליים 19%-24% שדרגת נכותו הכללית אינה פחותה מ-25%

122 ₪  לחודש נכה פגוע רגליים 25%-34%

178 ₪  לחודש נכה פגוע רגליים 35%-40%

588 ₪  לחודש נכה עיוור בשתי עיניו
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דמי ניידות
ונוהג בעצמו, זכאי  ויותר  נכה מלחמה בנאצים, אשר נקבעה לו נכות מוכרת ברגליים מ-40% 
לקבלת הלוואה לכיסוי מסים לרכב. אם אין ברשות הנכה רכב, יהיה זכאי להשתתפות בדמי ניידות 

לפי השתייכותו לאחת משתי הקבוצות:
בעלי נכות מוכרת ברגליים בין 40%-99% - דמי ניידות בסך 682 ₪ לחודש.	 
בעלי נכות מוכרת ברגליים של 100% - דמי ניידות בסך 909 ₪ לחודש.	 

הלוואות ומענקים לרכב רפואי לנכה המלחמה בנאצים
נכים פגועי רגליים שדרגת נכותם 40% ויותר זכאים לסיוע בקנייה ובאחזקת רכב. הסיוע כולל את 

ההטבות האלה:
ניצולי השואה, לכיסוי המסים 	  מתן הלוואה עומדת לפי התנאים המפורטים ברשות לזכויות 

החלים על רכישת רכב או החלפתו.
השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכב כמפורט בנהלים.	 
נכה שהרשות מסייעת לו ברכישת רכב זכאי להנחה באגרת הרישוי עפ"י אישור שיקבל מטעם 	 

הרשות.
תנאי הזכאות:

40% ל-49% הנוהג בעצמו, זכאי לקבל הלוואה בשיעור יחסי . 1 נכה רגליים שדרגת נכותו בין 
לדרגת נכותו מסכום המסים החלים על הרכב ובהתאם לדגם שנקבע. הזכאות כוללת רכב 

אוטומטי בנפח מנוע עד 1300 סמ"ק.
נכה רגליים שדרגת נכותו מ-50% ומעלה הנוהג בעצמו, זכאי לקבל הלוואה במלוא סכום המסים . 2

 1800 החלים על הרכב, בהתאם לדגם שנקבע. הזכאות כוללת רכב אוטומטי בנפח מנוע עד 
סמ"ק, הדגם הסטנדרטי, כולל הגה כוח.

אלמן של נכה שנפטרה, בתנאי שברשותו רישיון נהיגה בר תוקף, רשאי להעביר את הבעלות . 3
ברכב על שמו, מותנה בתשלום המסים בזמן מכירתו.

טיפולי שיניים
נכים שאובדן שיניהם הוכר כנכות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים אחת לשלוש שנים. 9
אפשר לבצע את הטיפול במרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי. 9
ישירות לקופת החולים. אם  9 אם הטיפול נעשה בקופת החולים, תועבר השתתפות הרשות 

הטיפול נעשה באופן פרטי, עליו להגיש חשבונית מס לרשות בצירוף ההפניה שנשלחה אליו. 
ההחזר הכספי, שלא יעלה על סכום ההתחייבות שניתנה לנכה, יועבר לו עם התגמול החודשי  9

בתוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.

מענק ביגוד בעבור מכשירים אורתופדיים
נכים המשתמשים במכשיר אורתופדי הקשור למחלה המוכרת, זכאים למענק בהתאם לקריטריונים 

הרפואיים שנקבעו. המענק בסך 415 ₪ ניתן פעם בשנה.
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אישור להנחה בתשלום מס רכישה
נכים שדרגת נכותם 19% ויותר זכאים להנחה בתשלום מס רכישה בעבור קניית דירה למגוריהם. 

יתר התנאים זהים לאלה של נכי רדיפות הנאצים. ראו עמוד 26 בחוברת.
סיוע בשכר דירה

נכה מלחמה נתמך המקבל סיוע בתשלום שכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון זכאי לתוספת 
בסיוע. התוספת היא בגובה של 10% מסכום הסיוע שאושר לנכה. 
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כללי
חוק זה נועד לניצולי שואה העונים על תנאים מיוחדים הקשורים בנרדפותם בשואה. חוק זה כולל 

כמה אוכלוסיות. 
להלן פירוט תנאי הזכאות וההטבות שזכאית לה כל קבוצה:

במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה שנת 2014, הושוו זכויותיהם של יוצאי מחנות 
נכי רדיפות  ניצולי השואה המוכרים לפי חוק  1.10.1953 לזכויותיהם של  וגטאות שעלו לאחר 

הנאצים.

יוצאי מחנות וגטאות  .1

תנאי הזכאות של הניצולים שהם יוצאי מחנות וגטאות זהים לתנאי הזכאות לפי חוק נכי רדיפות 
הנאצים. 

25%, ורשאים  ניצולים אלה זכאים לתגמול מינימלי בסך 2,325 ₪ הניתן לנכים בעלי נכות של 
לפנות לוועדות הרפואיות לשם הגדלת אחוזי הנכות, כמו גם לתבוע את כל ההטבות הניתנות 
כאמור על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים )ראו עמודים 21-11 בחוברת באשר לסוג התגמול וגובהו 

על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים(. 
תנאי הזכאות:

אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, העונה על כל התנאים האלה:
עונה על אחד מאלה:  .1

קיבל תגמול חד פעמי ליוצאי מחנות וגטאות. 	 
ועידת 	  )ושהוכר על-ידי  שהה במחנה ריכוז, בגטו, או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך 

התביעות(. 
קיבל פיצוי חד-פעמי בגין עבודת פרך במחנה או בגטו מהקרן הגרמנית "זיכרון, אחריות 	 

ועתיד", או מקרן הפיוס האוסטרית.
היה זכאי לקבל פיצוי חד-פעמי כאמור בסעיף קטן ג' לעיל אם היה מגיש את הבקשה 	 

במועד.
אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, ולא קיבל קצבה כזו בעבר.	 

נדרש להוכיח נכות עקב הרדיפות בשיעור שאינו נמוך מ-25% נכות )ראה עמוד 10 בחוברת,  .2
"הליך הטיפול בבקשה חדשה"(.  

20
07 חוק הטבות לניצולי שואה

התשס"ז
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פירוט ההטבות:
ראו את ההטבות המוענקות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בעמודים 32-22 בחוברת.

החלטה מנהלית - עובדי הכפייה: 
ביום 3.12.15 חתם שר האוצר על החלטה מנהלית מיטיבה, ולפיה מי שביצע עבודה בכפייה על פי 
צו שלטוני שהוצא נגד יהודים במשך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה; 
1.10.1953 היה זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - זכאי,  ואשר אילולא עלה לאחר 

לפנים משורת הדין, לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. 

ילדים שהתלוו לעובדי כפייה
ילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם, לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה 
וגרורותיה, בעת שההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו  ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית 
שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה- 

נכללים אף הם בהחלטה האמורה. 
זאת במקרים שהילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון בתנאים אשר חלו על ההורה.

הערה: לעניין עובדי הכפייה וילדים שהתלוו לעבודות הכפייה – יש למלא ולהגיש לרשות טופס ייעודי 
קצר.

ההחלטות האמורות מיועדות למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים, והזכאות לתגמולים היא 
מיום הגשת הבקשה )ולא לפני יום 1.12.15(.

מקבלי קצבה תלת-חודשית מוועידת התביעות )קרן סעיף 2(  .2

תנאי הזכאות:
2014, הושוו זכויותיהם של ניצולי שואה  במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה שנת 
1.10.1953 לזכויותיהם של ניצולי השואה המוכרים לפי חוק נכי  מהמעגל הראשון שעלו לאחר 

רדיפות הנאצים.
2 של ועידת התביעות,  בהתאם לכך לכל מי שמקבל קצבה תלת-חודשית )באירו( מקרן סעיף 
הרשות משלימה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2 עד לגובה הקצבה המשולמת לפי חוק נכי 

רדיפות הנאצים )ולא פחות מסכום של 2,325 ₪ - נכון ליוני 2018(.
בהתאם לחוק, למקבלי תגמול לפי הכנסה / מוגדל לפי הכנסה – לא תנוכה הקצבה המשולמת 

מקרן סעיף 2.
נוסף על כך מאפשר החוק פנייה לוועדות רפואיות לשם הגדלת אחוזי הנכות, הגשת בקשה להכרה 

במחלות נוספות, כמו גם לתבוע את כל ההטבות הניתנות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים.
)ראו עמודים 21-11 בחוברת באשר לסוג התגמול וגובהו על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים(.

פירוט ההטבות:
ראו ההטבות המוענקות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בעמודים 32-22 בחוברת.
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הערה:
הקצבה התלת-חודשית המשולמת על-ידי ועידת התביעות לא תיחשב כהכנסה לעניין פקודת  9

מס הכנסה, לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי )לרבות לעניין סיעוד(, לעניין חוק הבטחת 
הכנסה וכן לעניין שכר דירה בהשכרה ציבורית.

הכרה בנרדפות מיוחדת בעיר יאסי שברומניה
יאסי  ועידת התביעות, בנרדפות מיוחדת בעיר  2017 הכירה ממשלת גרמניה, באמצעות  ביולי 

שברומניה.
אם ניצול השואה שהה ביאסי בתקופת מלחמת העולם השנייה, עליו לפנות לוועידת התביעות 

ולבדוק את זכאותו לתגמול תלת חודשי מוועידת התביעות.
יוכל ניצול השואה לפנות  אם תביעתו תוכר על ידי ממשלת גרמניה באמצעות ועידת התביעות, 
נוספות שמפורטות  ולהטבות  ניצולי שואה לקבלת השלמה לתגמול החודשי  לרשות לזכויות 

בעמודים 32-22 בחוברת.
יוכל להגיש בקשה  אם ניצול השואה כבר מוכר ומקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, 

למחלות נוספות כניצול שואה המשתייך למעגל הראשון.

מענק שנתי לפי חוק הטבות  .3

פירוט ההטבות:
1. מענק שנתי בסך 3,960 ₪ )נכון לינואר 2018(

ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל והיה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אילו 
עלה לישראל עד 1.10.1953, ואינו מקבל קצבה מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר, או קצבה חודשית 

ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים בסך של יותר מ- 1,000 ₪, זכאי למענק שנתי בסך 3,960 ₪. 
2. טיפול נפשי

כל ניצולי השואה הזכאים למענק שנתי כאמור, יהיו זכאים לקבל טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם 
ככל שיזדקקו וירצו בכך. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה.

3. פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות 
הפטור מתשלום לתרופות יינתן לכל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד-

פעמי, בקשר עם נרדפותו על-ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת, או 
מוועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה. 

)100%( מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם  ההטבה מתבטאת בפטור מלא 
שבסל הבריאות. 

4. איסור עיקול מענק
המענק אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות לפי 	 

פסק-דין של בית-משפט או בית-דין מוסמך.
המענק השנתי שנותנת הרשות לא ייחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, לעניין גמלאות 	 

לפי חוק הביטוח הלאומי )לרבות לעניין סיעוד(, לעניין חוק הבטחת הכנסה וכן לעניין שכר דירה 
בהשכרה ציבורית.
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מענקים נוספים  .4

מענק ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק
 22.6.40 יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, מיום 
עד יום 07.11.42, לאלג'יר )כולל תקופת עוברות עד תאריך 03.09.43( ועד ליום 10.11.42, למרוקו 
)כולל תקופת עוברות עד תאריך 06.09.43(. וכן יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו 
ב-2-1 ביוני 1941 וסבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או חזו במעשי אלימות – )ייכלל גם מי שהיה 
עובר ונולד בזמן זה עד ליום 29.3.42( – כל אלה זכאים, לפנים משורת הדין, למענק הטבות שנתי 

בסך 3,960 ₪ ולפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.
המענק ניתן למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים בנושא.

מועד הזכאות יהיה מ-1 בחודש שבו תוגש לרשות בקשה מתאימה על גבי טופס ייעודי.
מענק למקבלי קצבאות מחו"ל

חוץ  ממדינת  נרדפותם  בשל  קצבה  המקבלים  שואה  ניצולי  מנהלית,  החלטה  בעקבות 
ומקבלי   ,B.E.G  - חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני  לפי  רנטה מגרמניה  - מקבלי  היתר  )בין 
על  מהמדינה  פעמי  חד  למענק  זכאים  להיות  עשויים  אירופה(,  מערב  ממדינות  קצבאות 
 .)2018 ליוני  )נכון   ₪ 9,513.96 עולה על  אינה  וזאת למי שהכנסתו החודשית   ,₪ 2,000  סך 

יש למלא את הטופס המתאים ולשלוח לרשות לזכויות ניצולי השואה.
)BEG( מענק רבעוני לניצולי שואה שמקבלים רנטה מגרמניה

בהתאם לתיקון חוק שאושר לאחרונה, ניצולי שואה שזכאים לקצבה חודשית מגרמניה בגין נזקי 
בריאות לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני )BEG(, זכאים לקבל מהמדינה מענק רבעוני בסך 

.₪ 2,500
המענק הרבעוני ישולם מדי שנה בשנה בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר. 

BEG שכבר מקבלים הטבה מהרשות לזכויות ניצולי שואה, אינם נדרשים  ניצולי שואה מקבלי 
2018( ישולמו ישירות  ואוקטובר  יולי  2018 )לרבעונים אפריל,  להגיש בקשה והמענקים לשנת 

לחשבון הבנק שלהם עד לסוף חודש אוקטובר 2018.
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הטבות מגופים נוספים

קבלת מענק מקרן הסיוע
ועידת התביעות מעניקה לניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה ממקור גרמני תשלום חד-פעמי בסך 

2,556 אירו.
מידע נוסף וטופס מתאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועידת התביעות:

http://www.claimscon.co.il

מענק ילדות אבודה
6 חודשים  1.1.1928, ושהו במחנה, בגטו או במסתור בזהות בדויה  ניצולי שואה שנולדו מתאריך 

לפחות, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי בגובה 2,500 אירו.
מידע נוסף וטופס מתאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועידת התביעות:

http://www.claimscon.co.il

ZRBG קצבה סוציאלית
 )ZRBG( ניצולי שואה שעבדו בגטו שלא בכפייה, עשויים להיות זכאים לקצבה סוציאלית חודשית

מגרמניה. 
מידע נוסף וטופס מתאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של אגף קשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי 

http://www.btl.gov.il
למידע נוסף ולמענה על שאלות בעברית, אפשר לפנות למשרד לשוויון חברתי בפרטי הקשר להלן:

infovatikim@pmo.gov.il :8840 או 08-6260840 בפקס: 02-5605034 ובדואר אלקטרוני*

תשלום חד פעמי לניצולים שעבדו בגטו שלא בכפייה
ניצולי שואה שעבדו בגטו שלא בכפייה, עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי מגרמניה, בסך 

2,000 אירו.
את הטופס יש לשלוח ישירות לגרמניה ל BADV בכתובת:

Bundesamt fuer zentrale
Dienste und offene Vermoegungsfragen 53221 Bonn Germany
E-mail: ghettoarbeit@badv.bund.de

טלפון: 1324 7030 22899)0(49+
למידע נוסף ומענה על שאלות בעברית אפשר לפנות למשרד לשוויון חברתי במפרטי הקשר להלן:

infovatikim@pmo.gov.il :8840 או 08-6260840 בפקס: 02-5605034 ובדואר אלקטרוני*

מענק ליוצאי פולין
מחודש אפריל 2015 מאפשרת ממשלת פולין תשלום תגמולים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על 

ידה, לווטרנים ולנרדפים ילידי פולין.
https://www.udskior.gov.pl :טופס מתאים ניתן למצוא באתר

למידע ומענה על שאלות בעברית אפשר לפנות למשרד לשוויון חברתי בפרטי הקשר להלן:
infovatikim@pmo.gov.il :8840 או 08-6260840 בפקס: 02-5605034 ובדואר אלקטרוני*
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הרשות לזכויות ניצולי השואה
הבית לזכויות שלך:

סניף תל אביב )רב קווי(
רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380, מיקוד 6157302

טלפון: 03-5682651, 5105*
פקס: 03-5682691

סניף חיפה
רח'  פל-ים 7, קומה 5 )מול בניין המוסד לביטוח לאומי(, ת"ד 141, מיקוד 3100101

טלפון: 04-8640838/9
פקס: 03-5682662

סניף ירושלים
רח' יפו 236 פינת רח' ירמיהו, מיקוד 9438317

טלפון: 02-5018465/6
פקס: 02-5018464

ימי קבלת קהל: 
א' ב' ד' ה' בין השעות 15:00-08:00

)בימים ג' , ו' אין קבלת קהל(.

מרכז מידע נייד בערים: 
אשדוד, אשקלון, באר שבע, חדרה, נהריה, נתניה, עכו, עפולה, רחובות, רעננה ורמלה

)התאריכים מעודכנים באתרי האינטרנט ונשלחים פעמיים בשנה בדואר(

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה: 
http://mof.gov.il/hrights

אתר כל-זכות:
www.kolzchut.org.il/shoarights
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