חזון העמותה :כל ניצול שואה חי בכבוד וברווחה!

מייסדת העמותה:
עמותת אביב לניצולי השואה נוסדה
בשנת  2007על-ידי עו”ד אביבה סילברמן,
הפועלת זה  25שנים למען זכויותיהם של
ניצולי השואה בישראל ,מתוך תחושת
שליחות ומחוייבות לשפר את חייהם של
ניצולי השואה.

בישראל חיים היום כ 200,000-ניצולי שואה ,כרבע מהם חיים בעוני .למעלה מ60%-
מניצולי השואה אינם ממצים את מכלול זכויותיהם מול הגופים השונים בארץ ובחו”ל בשל
חוסר מודעות וקושי להתמודד עם חסמי הבירוקרטיה.
עמותת אביב לניצולי השואה מסייעת לניצולי השואה במיצוי ומימוש מכלול זכויותיהם
בארץ ובחו”ל .העמותה מעסיקה עורכי דין מומחים בזכויות ניצולי השואה ,המסייעים
לניצולי שואה ללא כל תשלום ,בכדי להבטיח שניצולי השואה יוכלו לחיות את שארית
חייהם בכבוד וברווחה.
פעילות העמותה:
■ ■קו ייעוץ טלפוני לניצולי שואה ובני משפחותיהם  .072-2424404 -העמותה מפעילה
קו ייעוץ טלפוני בנושא זכויות ניצולי השואה שנותן מענה ללא כל תשלום ללמעלה
מ 10,000 -פניות בשנה.
■ ■מיזם נקודות זכות – מרכזי מיצוי זכויות בקהילה – מיזם שהוקם בשנת  2014יחד
עם אשל-ג’וינט ישראל .נקודות הזכות פועלות בכל הארץ בשיתוף רשויות מקומיות
ומציעות לניצולי השואה סיוע וליווי מקצועי של עורכי דין של העמותה ,במיצוי
זכויותיהם והמשך טיפול ומעקב עד לסיום התהליך כולו .לפי דוח כלכלי של חברת
 BDOזיו האפט ,שבחן את התשואה הכלכלית של המיזם ,כל ניצול שואה שביקר
בנקודת זכות יקבל בממוצע כ.₪ 36,000-

■ ■אות המופת על עשייה חברתית של
כנס שדרות  ,2016הוענק לעמותת
אביב לניצולי השואה על ידי המועצה
להתנדבות לאומית וכנס שדרות.

■ ■סיוע לניצולי שואה מרותקי בית – העמותה מנגישה את שירותיה לניצולי שואה
המרותקים לבתיהם בכל רחבי הארץ ,באמצעות מתנדבים המבקרים את ניצולי
השואה בבתיהם ופועלים בהנחיית עורכי הדין של העמותה .בנוסף ,מנגישה העמותה
את הסיוע לניצולי שואה בימי מיצוי זכויות שעורך צוות יועצי הזכויות של העמותה
בכל הארץ ,מצפון ועד דרום  -בבתי אבות ,במרכזי יום ,במת”נסים ,מועצות אזוריות ועוד.

■ ■תעודת הוקרה מטעם השדולה
הפרלמנטרית לניצולי השואה
בכנסת ,הוענקה לעמותת אביב
לניצולי השואה באירוע הוקרה
במשכן הכנסת בשנת .2012

■ ■הפצת הידע  -העמותה פועלת להנגשת והפצת ידע בתחום הזכויות מתוך רצון
להעביר את הידע לכל ניצולי השואה ובני משפחותיהם .לשם כך העמותה מפעילה
אתר אינטרנט המרכז את מכלול הידע בנושא  ,www.avivshoa.co.il -שולחת
עדכון מקצועי קבוע בנושא זכויות ניצולי השואה לכ 3,500-מנויים בדיוור אלקטרוני
ומעבירה הרצאות והדרכות לצוותים מקצועיים בכל רחבי הארץ .בנוסף ,העמותה
פועלת להעלאת המודעות הציבורית לנושא באמצעות כלי התקשורת השונים .יועצי
העמותה משתתפים בתוכניות ברדיו ובטלוויזיה ועונים על שאלות הצופים והמאזינים.

■ ■“עיטור האור” ,אות הוקרה לניצולי
שואה ולעוסקים לרווחתם מטעם
הקרן לרווחה לנפגעי השואה
בישראל ,הוענק במהלך השנים
למנ”כלית העמותה ,עו”ד אביבה
סילברמן ולמתנדבי העמותה.

■ ■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.
שירותי העמותה ניתנים לניצולי השואה בחינם ,ללא כל דרישת תשלום.
במהלך שנות פעילותה סייעה עמותת אביב לניצולי השואה ל 60,000-ניצולי שואה,
לממש הטבות וקצבאות בסך של למעלה מ 350-מיליון שקלים!

עבור ניצול השואה זה מיצוי הזכות – עבורנו זו שליחות!

אותות ופרסים
■ ■מגן הוקרה לעולה פורץ דרך על
תרומה ייחודית לחברה ,הוענק
בשנת  2017לעו”ד אביבה סילברמן,
מנכ”לית מייסדת העמותה ,על-ידי שרת
העלייה והקליטה ,ח”כ סופה לנדבר.

■ ■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.
לתרומות072-2424404 :
ליצירת קשר :עמותת אביב לניצולי השואה
ת.ד  ,201נחלים499500 ,
www.avivshoa.co.il

