
עמותה למיצוי זכויות

פרופיל עמותת אביב לניצולי השואה )ע.ר.(
חזון העמותה:

כל ניצול שואה חי בכבוד וברווחה!

ישראל תמונת מצב 2016
בישראל חיים כיום כ-180,000 ניצולי שואה, כרבע מהם חיים בעוני! 

עשרות אלפי ניצולי שואה החיים במדינת ישראל אינם ממצים את זכויותיהם, מאחר ואינם מודעים לזכויות המגיעות להם מהאוצר, 
מגרמניה, מוועידת התביעות וכן מגופים נוספים בישראל ובחו”ל. הזכויות וההטבות מתעדכנות מעת לעת וניצולי השואה אינם עוקבים 
אחר השינויים ואינם מודעים להטבות ולתוכניות הקיימות. כך נותר ניצול השואה הקשיש עם שאלות רבות, מעט תשובות ובעיקר ללא 

מיצוי מלא של זכויותיו, שיכלו להבטיח לו לחיות את שארית חייו בכבוד וברווחה. 

עמותת אביב לניצולי השואה
עמותת אביב לניצולי השואה הוקמה בשנת 2007 על ידי עו”ד אביבה סילברמן, בעלת ניסיון של 20 שנה בתחום זכויות ניצולי השואה, 
במטרה להבטיח את מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה, לאור חוסר המודעות הציבורית והחסמים הבירוקרטיים איתם מתמודדים ניצולי 
השואה במימוש מכלול הזכויות המגיעות להם על פי חוק. העמותה מעסיקה עורכי דין מומחים בנושא זכויות ניצולי השואה, הנותנים 

מענה מקצועי לכלל הפונים לעמותה ללא כל תשלום. 

פעילות העמותה 
 קו ייעוץ טלפוני לניצולי שואה ובני משפחותיהם - העמותה מפעילה קו ייעוץ טלפוני לניצולי שואה ובני משפחותיהם בנושא זכויות ניצולי 
השואה. עורכי דין ויועצים המומחים בתחום הזכויות מסייעים לפונים בבקשותיהם. למעלה מ-12,000 ניצולי שואה מקבלים סיוע בקו 

הייעוץ בכל שנה, ללא תשלום או תמורה. 
 מיזם נקודות זכות בקהילה - העמותה הקימה יחד עם אשל-ג’וינט ישראל ובשיתוף רשויות מקומיות את מיזם “נקודת זכות”, המעניק 
לניצולי השואה ליווי וייעוץ מקצועי ואישי במיצוי ומימוש זכויותיהם בקהילתם. במסגרת זו, עורכי הדין של העמותה מסייעים לניצולים 
בזיהוי הזכויות הרלוונטיות ובמילוי טפסים וממשיכים בטיפול ובמעקב עד לסיום התהליך כולו. עד כה נפתחו נקודות זכות בערים:
קריית ים, עכו, חיפה, כפר סבא, הוד השרון, רעננה, רמת-גן, בני ברק, גבעתיים, גבעת שמואל, בת-ים, ראשון לציון, מודיעין, אשדוד וירושלים.

 .L.A בתל-אביב פועלת נקודת זכות נוספת בבית חולים רעות, בתמיכת פדרציית
 הפצת הידע - העמותה פועלת להנגשת והפצת ידע בתחום הזכויות מתוך רצון להעביר את הידע לכל ניצולי השואה ולבני משפחותיהם.  
לשם כך העמותה מעבירה הרצאות והדרכות בתחום מיצוי הזכויות לניצולי שואה לצוותים מקצועיים בכל רחבי הארץ. בנוסף, העמותה 
פועלת להעלאת המודעות הציבורית לנושא מיצוי זכויות ניצולי השואה באמצעות כלי התקשורת השונים. יועצי העמותה משתתפים 

בתוכניות ברדיו ובטלוויזיה ועונים על שאלות הצופים והמאזינים.
 אינטרנט - העמותה מפעילה אתר אינטרנט ייחודי המרכז את מכלול הזכויות וההטבות המגיעות לניצולי השואה בארץ ובעולם -

www.avivshoa.co.il בנוסף, העמותה שולחת עדכון מקצועי קבוע בנושא זכויות ניצולי השואה לכ-2,500 מנויים בדיוור ישיר . 
 מתנדבים – לעמותה יש מערך מתנדבים ותיק המסייעים בביקורי בית ובסיוע במיצוי זכויות באזור מגוריהם. העמותה מקפידה לעדכן 

את המתנדבים בכל שינוי וחידוש בנושא זכויות ניצולי השואה ומספקת להם תמיכה וליווי מקצועי. 
 קשרי ממשל – העמותה רואה חשיבות רבה בקיום קשר שוטף עם גורמי ממשל, העברת מידע והצעות לייזום חקיקה ומדיניות חדשה, 
וזאת מתוך תפיסה כי רק באמצעות המחוקקים וקובעי המדיניות, ניתן לפעול להובלת שינוי חקיקתי ושינוי מערכתי ביחס לניצולי השואה.



הישגי העמותה
במשך שנות פעילותה  ועד היום הצליחה העמותה :

 לתת ייעוץ וסיוע אישי ללא תשלום ל- 50,000 ניצולי שואה

 להקים 16 נקודות זכות – ייעוץ אישי לניצולי שואה בקהילה

 להדריך כ- 8,000 אנשי מקצוע ומתנדבים בתחום הזכויות וההטבות לניצולי שואה

 להעביר הרצאות בנושא זכויות ליותר מ- 10,000 ניצולי שואה ובני משפחותיהם

 להפיק אלפי חוברות זכויות וחומרי הדרכה לאנשי מקצוע

 לתת מענה מקצועי ל-500 אלף איש שביקרו באתר האינטרנט של העמותה

שירותי הייעוץ של העמותה ניתנים לניצולי השואה בחינם, ללא כל דרישת 
תשלום במטרה להעניק לניצולי השואה את מכלול הזכויות המגיעות להם 

בזכות ולא בחסד, בכדי להבטיח עבורם חיים בכבוד וברווחה.

כך הצליחה עמותת אביב לניצולי השואה לסייע לניצולי שואה להשיג
הטבות וקצבאות בסך של למעלה מ-250 מיליון שקלים!

עבור ניצול השואה זה מיצוי הזכות -עבורנו זו שליחות!

במהלך שנות פעילותה, הוענקו לעמותה פרסים כהוקרה על הפעילות המשמעותית 
והתרומה לניצולי השואה:

 פרס לאונור ולארי זוסמן-ג’וינט, למצוינות בתחום השירותים החברתיים בישראל לשנת 2009 בתחום פיתוח שירותים לזקן, הוענק 
למנכ”לית העמותה, עו”ד אביבה סילברמן, בזכות פועלה בעמותה.

 השדולה הפרלמנטרית לניצולי השואה בכנסת, ערכה אירוע הוקרה לעמותת אביב לניצולי השואה, בשנת 2012 במשכן הכנסת,
בו העניק יו”ר השדולה והח”כ לשעבר זאב ביילסקי, תעודת הוקרה לעמותה. 

 “עיטור האור”, אות הוקרה לניצולי שואה ולעוסקים לרווחתם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל לשנת 2013,
הוענק למנכ”לית העמותה עו”ד אביבה סילברמן. 

 מגן השר לאזרחים ותיקים-מתנדבים מצטיינים, הוענק בשנת 2013 למתנדבי עמותת אביב לניצולי השואה: מיכל סביון ובני סהר. 
 “עיטור האור”, אות הוקרה לניצולי שואה ולעוסקים לרווחתם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל הוענק למתנדבות העמותה, 

שושנה שחם ומרים בית התלמי.

קו ייעוץ: 072-2424404 / נחלים, ת.ד. 201, 4995000
facebook.com/avivshoa  / www.avivshoa.co.il


