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 להשלמת בדיקת בקשתי לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאציםבקשה הנדון: 
 

 

 שמי: _____________

 ת.ז.: ___________

 ___________טלפון: 

 ___________ כתובת:

 

 
 
. הגשתי בעבר קבע בגרמניה /תתושבבעבר  תה/הישואה אשר היה /תניצול אני

 ותביעתי נדחתה. ממשרד האוצר ה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאציםתביע
 

אבקש לבדוק מחדש את תביעתי,  2015מאוגוסט בהתאם להחלטה המנהלית 
 ולהודיעני באם נדרש להשלים מסמך כלשהו.

 
 

 מצ"ב למכתב זה תיעוד רפואי מעודכן.
 
 
 
 
 

 בברכה                           
                                                                                       _________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 הודעה לניצולי השואה שהיו תושבי קבע בגרמניה

03/09/2015  

 י"ט אלול תשע"ה

לא תימנע, ממי שהיה תושב קבע בגרמניה, ההכרה כנכה רדיפות  2015החל מחודש אוגוסט 

הנאצים רק בשל תושבות הקבע, וזאת ככל שאינו מקבל פיצוי בגין נרדפותו מגרמניה או מכל 

 מדינה אחרת

על ידי שר האוצר, נכי רדיפות הנאצים שהיו  2015ה מנהלית שהתקבלה באוגוסט במסגרת החלט

)ג( לחוק הפיצויים הפדראלי הגרמני, אשר 1(1)4תושבי קבע בגרמניה שעונים על ההגדרה שבסעיף 

אינם מקבלים מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת, פיצוי בגין נזקי גוף בשל נרדפותם, לא תימנע מהם 

את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רק בשל תושבות הקבע האפשרות להוכיח 

 שלהם כאמור.

לעניין זה יצוין כי מדובר בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, המדינה שבה עלה הנאציזם 

לשלטון, ושבה ננקטו לראשונה שורה של פעולות אנטישמיות וחוקים ששללו את זכויותיהם ואת 

 ודים, בתהליך רדיפה מתמשך ושיטתי ששיאו בהשמדת יהודים.חירותם של היה

לחוק הפיצויים הפדראלי הגרמני  4כמו כן יובהר כי לא נמנעה מקבוצות נוספות הכלולות בסעיף 

 הזכות לתבוע תגמולים מהמדינה לפי החוק.

הם בהתאם לכך, ולנוכח מספרם הקטן יחסית של התובעים הנמנים על הקבוצה כאמור, לא תימנע מ

 האפשרות להוכיח את זכאותם לפי החוק.

מועד הזכאות לתגמולים לפי החלטה זו, יהיה החל ממועד הגשת התביעה, או ממועד החלטה 

 מנהלית זו, לפי המאוחר מביניהם.

 

לתשומת לבכם, אם הגשתם בעבר תביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה, אין צורך לפנות 

  בשנית.

-03 בירור למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס'ניתן לפנות בכל שאלה או 

5682651. 

 


