ריכוז רנטות (קצבאות) והטבות לניצולי שואה מעודכן ל12.2018-
מרוכז על ידי עמותת אביב לניצולי השואה (ע"ר) -מיצוי זכויות :הדרכה ,יעוץ והכוונה כל הזכויות שמורות©
המידע מתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של עמותת "אביב לניצולי השואה"  www.avivshoa.co.ilטלפון העמותה072-2424404 :

רנטות בריאות
רנטות אפשריות

ההטבה

הגוף המטפל

לניצולי שואה )ניתן
לקבל רק אחת(

נר"ן=חוק נכי
רדיפות הנאצים-
מאפיינים:
 עלייה לישראל עד1.10.1953
 רנטה חודשיתבשקלים.
 מתקבל תלושגדול בצבע כחול.
קרן סע' -2
מאפיינים:
קבלת תשלום תלת
חודשי ע"ס 1056
אירו מועידת
התביעות.
( 352אירו בחודש)
והשלמה חודשית
ממשרד האוצר.
קצבה ליוצאי
מחנות וגטאות
 שהות במחנה/גטו מוכר.
 לא קיבל תשלוםחודשי עד 2007
 בדרך כלל ,עליהארצה אחרי
.10.53
 רנטה חודשיתבשקלים.
קיצבה למי שעבד/
נלווה לעבודות
כפיה.
 לא קבל תשלוםחודשי עד .2015
 עבד בעבודותכפיה /נלווה להורה
שעבד בעבודות
כפיה ,תחת צו
שלטוני ,במשך
תקופה משמעותית,
והיה צפוי לעונש
אלמלא עשה זאת.
 תשלום חודשיבשקלים ,מהאוצר.

משרד האוצר,
הרשות לזכויות
ניצולי השואה :
תל אביב -רח'
יצחק שדה .17
טל:
03-5682651
פקס:
03-5682691

בעמודה זו מפורטות הטבות למקבלי הקצבאות הבאות :

קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים *
קרן סעיף * 2
קצבה ליוצאי מחנות וגטאות *

*

קצבה למי שעבד /נלווה לעבודות כפיה
הערה :ניצול שואה אשר הינו תושב ואזרח ישראל המקבל קצבת קרן סעיף  2ואינו
מקבל כל תשלום או הטבות מהרשות לזכויות ניצולי השואה ,נדרש להגיש בקשה
לקבלת ההטבות .
גובה התגמול החודשי לשנת :2018
במדרגה הראשונה ( )39%-25%התגמול החודשי נקבע לסכום קבוע של 2,325
 .₪החל מ 40%-נכות גובה התגמול החודשי של ניצול השואה נגזר מגובה
האחוזים שנקבעו כפול  .₪ 58.96להלן דוגמאות לגובה התגמול החודשי:
 39%-25%תגמול חודשי בסך .₪ 2,325
 -40%תגמול חודשי בסך .₪ 2,335
 -50%תגמול חודשי בסך .₪ 2,919
 -60%תגמול חודשי בסך .₪ 3,503
-70%תגמול חודשי בסך .₪ 4,087
-80%תגמול חודשי בסך ₪ 4,671
 -100%תגמול חודשי בסך .₪ 5,839
הטבות הנוגעות להגדלת התגמול החודשי (במקרים בהם ההטבה רלוונטית יש
צורך בהגשת בקשה כדי לקבלה (
*החמרה במצב )אפשר להגיש פעם בחצי שנה (.
*הכרה במחלה נוספת (לדוגמא אוסטיאופורוזיס ,שברים אוסטיאופורוטיים ,לחץ
דם ,אירוע מוחי ,סכרת ,מחלות לב ,דמנציה ,סרטן החלחולת ,סרטן מעי הגס
סרטן הריאות ,מחלות עור) בהתאם לקריטריונים שנקבעו לצורך הכרה של כל
מחלה ( .ניתן לבקש דיון ללא נוכחות ועל סמך המסמכים שצורפו בלבד).
*בקשה לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה(בעבר :נזקק/נצרך( :השלמת הכנסה
לבעלי הכנסה נמוכה עד לתקרה שנקבעה על ידי האוצר ,כמפורט בטבלה הבאה:
אחוזי נכות
תגמול (השלמה לסכום)

39%-25%
5,741.68

49%-40%
6,266.34

 50%ומעלה
9,513.96

*גובה תקרות ההכנסה החדשות לניצולי השואה שמוכרים ב 60%-נכות ומעלה
הינו גבוה יותר מ  9,513.96-ש"ח ותלוי באחוזי הנכות הספציפיים.
ניצול הזכאי לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה ,זכאי להטבות שונות נוספות כמו
הנחה בחשמל ,מים ומענק שנתי אוטומטי בסך . ₪ 2000

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

הטבות נוספות אוטומטיות :
 פטור מהוצאות רפואיות במחלות המוכרות. פטור על תרופות שבסל הבריאות הנחה בארנונה (גם ניצולים הגרים אצל ילדיהם זכאים להנחה על חלק יחסי) הבראה ונסיעות להבראה.ציוד ביתי. תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה:בהתאם לתיקון חקיקה שעבר לאחרונה המצב הנוהג לגבי אלמנים/אלמנות
הינו כמפורט להלן :אלמנים /אלמנות שבן זוגם קיבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות
הנאצים ,נכה מלחמה בנאצים וקצבה לעובדי כפייה/נלווה לעובדי כפייה ,ונפטרו
אחרי יוני  2011יהיו זכאים לתגמול חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום
החודשי שקיבל הניצול .לאחר חלוף שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול
חודשי אשר לא יפחת מסכום של  2,000ש"ח לכל חייו.
אלמנים/אלמנות של ניצולים שנפטרו לפני יוני  2011יהיו זכאים לקבל קצבה
חודשית של .₪ 2000
אלמנים /אלמנות שבן זוגם קיבל קצבה לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן
סעיף  2אשר הוכרו בחוק ההטבות ונפטרו אחרי יוני  2014יהיו זכאים לתגמול
חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום החודשי שקיבל הניצול .לאחר חלוף
שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול חודשי אשר לא יפחת מסכום של 2,000
ש"ח לכל חייו.
אלמנים/אלמנות של ניצולים כנ"ל שנפטרו לפני יוני  2014יהיו זכאים לקבל קצבה
חודשית של .₪ 2000
בקשות נוספות שניתן להגיש :
 בקשה להלוואה. מענק השכלה לבני/בנות הנכים מתחת לגיל .30 הנחה בתשלום מס רכישה לבעלי נכות מעל .50% השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה ניתנת לשארי ניצולים שהיו זכאיםלתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.

רנטת בריאות מגרמניה
רנטת בריאות
מגרמניה :
מאפיינים:
 רנטה חודשיתבאירו .
 על פי ה)-BEGשםמקוצר של החוק
הגרמני (.
 רופא מטעםגרמניה בדק את
הניצול עד סוף
שנות ה 60 -וקבע
אחוזי נכות.
 נבדקה שייכותלשפה ותרבות
גרמנית באמצעות
מבחן.

הלשכה לענייני
פיצויים אישיים
מחו"ל
רחוב אחד העם 9
ת"א) .במגדל
שלום(
טל03-6234111-
פקס 03-
6234100

הטבות נוספות:
 החזר על הוצאות רפואיות בנכות המוכרת. הבראה של  21יום אחת לשנתיים . החמרה במצב הבריאותי המוכר או נזק בריאותי מאוחר במקרים נדירים. הנחה בארנונה (גם ניצולים הגרים אצל ילדיהם זכאים להנחה על חלק יחסי). פטור על תרופות שבסל הבריאות.הערות:
 )1ישנם ניצולים שאינם זכאים להטבות הנוספות הנ"ל (לדוגמא מי שחתם בעבר
על פשרה.
 )2לא ניתן להגיש בקשות חדשות כיום לרנטת בריאות מגרמניה.
שימו לב ,מקבלי רנטה זו לא זכאים להטבות ממשרד האוצר המפורטות בעמודת
ההטבות למקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,קצבה ליוצאי מחנות וגטאות
ורנטת קרן סעיף  ,2ועובדי כפיה.
שימו לב ,מקבלי רנטה זו עשויים להיות זכאים למענק בסך  2,000ש"ח מהרשות
לזכויות ניצולי השואה ,אם הכנסתם החודשית אינה עולה על  9,513ש"ח .
להסבר נוסף על מענק זה ראה למטה -מענק  2000ש"ח למקבלי קצבה מחו"ל.
עדכון חדש :לאחרונה אושרה ,לניצולי שואה אשר מקבלים רנטת בריאות
מגרמניה ( )BEGהטבה חדשה.
מדובר בתשלום רבעוני של  2500ש"ח לכל מקבלי  BEGללא מבחן הכנסה.
להסבר נוסף ראה למטה -מענק רבעוני למקבלי רנטת בריאות מגרמניה.

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

הטבות נוספות המשולמות על ידי משרד האוצר
פרטי הגוף
המטפל

משרד
האוצר
הרשות
לזכויות
ניצולי
השואה

טל:
035682651

ההטבה

זכאות

פטור על תרופות שבסל הבריאות :
 הפטור ינתן לכל אזרח ותושב ישראלשקיבל אי פעם תשלום ,חודשי או חד-
פעמי בשל נרדפותו ע"י הנאצים
ועוזריהם מישראל ,מגרמניה או מדינת
אחרת ,או מועידת התביעות.

שיעור ההנחה על תרופות שבסל הבריאות יעמוד על ( 100%פטור
מלא) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות .זאת ,ככל שלא
ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים
ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי לידי הקופה.

מענק שנתי ממשרד האוצר -בסך
 3960ש"ח
 ניצול שואה שהוא אזרח ותושבישראל.
 אשר היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוקנכי רדיפות הנאצים אילו עלה עד
 1.10.53לישראל.
 ואינו מקבל סכום העולה על 1,000ש"ח בחודש המשולם לו בקשר להיותו
ניצל שואה.
מענק שנתי ליוצאי מרוקו ,אלג'יר
ועיראק

מדובר בזכאות למענק שנתי בסך  3960ש"ח.
מי שלא מקבל הטבה זו ,נדרש למלא טופס בקשה ולשולחו לרשות
לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר על מנת לקבל הטבה זו
.כל ניצולי השואה שיהיו זכאים למענק שנתי בסך  ₪ 3960אשר
נזכר לעיל ,יהיו זכאים גם לקבלת טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם,
עפ"י אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי
שואה בקשר עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים* .

מענק  2000ש"ח למקבלי קצבה מחול
ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל
נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר –
מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים
הפדראלי הגרמני – קצבאות ומקבלי
 BEGממדינות מערב אירופה) -אשר
הכנסתם החודשית אינה עולה על
 - ₪ 9,513שאינם מקבלים תשלום
כלשהו ממשרד האוצר.
מענק רבעוני למקבלי רנטת בריאות
מגרמניה ()BEG

על פי החלטה מנהלית מיום ,3.12.15יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו
הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה
הרלוונטית ,וכן יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד ובמסגרתם
סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות–יהיו
זכאים ,לפנים משורת הדין ,למענק שנתי בסך  3960ש"ח ולפטור
מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות* .
זכאות למענק בסך  2,000ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי השואה,
וזאת למי שהכנסתו החודשית אינה עולה  9,513ש"ח.

מדובר בזכאות לתשלום רבעוני של  2500ש"ח לכל מקבלי BEG
ללא מבחן הכנסה.

משרד המשפטים -האגף לסיוע משפטי
1-700-70-6044
(שלוחה )4

ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי
בחינם ,ללא מבחן זכאות כלכלית,
מהאגף לסיוע משפטי במשרד
המשפטים.

הסיוע המשפטי יינתן במקרים הבאים :
 ייצוג בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולישואה .
 ייעוץ משפטי ראשוני במיצוי זכויות  -ייעוץ משפטי ראשוני ביחסלזכויות הניצולים לקבלת הטבות שונות כניצולי שואה ממדינת
ישראל .

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

ריכוז הטבות נוספות לניצולי השואה (ללא תלות בקבלת רנטה)
הטבות נוספות :הטבות חד פעמיות הניתנות על ידי הגופים השונים על פי תנאי הזכאות השונים של כל תכנית.
הטבות אלה יכולות לבוא בנוסף לרנטה* .ניתן לקבל מספר הטבות במקביל במידה וקיימת זכאות לכך.

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
פרטי הגוף
טל 03-6090866:
פקס03-6968294:

שם התוכנית ותנאי הזכאות
תנאי זכאות מצטברים)בחלק מההטבות
תקרה ההכנסה היא נמוכה יותר):
*מי שהכנסתו החודשית האישית מתחת ל-
 9,513ש"ח ברוטו לחודש ליחיד -כל הכנסה
שוטפת )ביטוח לאומי ,נסיה ועוד( נלקחת
בחשבון ,למעט שכר דירה .ההכנסות מרנטה
או תגמולים שמקבל ניצול השואה ,לא נחשבים
כהכנסה במסגרת החישוב.
בהטבת שעות סיעוד מבחן ההכנסה הקובע
הוא של ביטוח לאומי ולא של הקרן לרווחה ,ומי
שזכאי למחצית השעות עקב הכנסות גבוהות
לא יהיה זכאי לתוספת  9שעות.
*מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת
מלחמת העולם השנייה ועבר את התקופה
בגטו ,מחנה 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  1933מאוסטריה
החל מ - 1938ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה
והכיבוש עד ליום .8.5.1945
*ניצולי שואה מוכרים ממרוקו אלג'יר ועירק.
*עמידה בתנאי הזכאות הספציפיים של
ההטבה הספציפית.

הטבות
*סיעוד קצר מועד-
א .לאחר שחרור מבית חולים :מי שמשתחרר מאשפוז
בבי"ח (אפילו יומי ( זכאי ל - 50שעות סיעוד מהקרן
במהלך חודשיים לאחר השחרור במידה והוא לא מוכר על
ידי חוק סיעוד .יש לפנות לעובדת סוציאלית בבית החולים
כל עוד מאושפזים.
ב .סול"ם בקהילה תוכנית ניצולי שואה המתגוררים
בקהילה ונמצאים במצב חולי ומשבר -העומדים
בקריטריונים עשויים להיות זכאים לקבל  50שעות סיעוד
למשך חודשיים ,אף ללא אשפוז בבית חולים ,זאת במידה
והניצול לא מוכר על ידי חוק סיעוד.
*בדיקות ראייה ומשקפיים חינם :בשיתוף המחלקה
לאופטומטריה באוניברסיטת בר אילן.
כמו כן קיים פרויקט נוסף בתל אביב המיועד לניצולים
המקבלים קצבה חודשית.
*זכאות לתוספת של  9שעות סיעוד בשבוע מטעם
הקרן לרווחה:
הזכאות הינה למי שהוגדר לפי רמות התלות  5 ,4ו 6-וכן
רמה  3בניקוד  ,6או זכאי לקצבת שירותים מיוחדים
בהיקף  105%או  175%או זכאי לשעות "עזרה לזולת"
מטעם משרד הביטחון.
כל זאת לניצול שמקבל את שעות הביטוח הלאומי בביתו
או בדיור מוגן לעצמאים.

ועידת התביעות
טל'03-5194400 :
פקס03-6241056 :
בכל תלונה או
הערה הנוגעים
לועידת התביעות וכן
בנוגע
לערעורים על
החלטות ועידת
התביעות ניתן גם
לפנות לנציב
קבילות הציבור
בועידת התביעות:
פקס 02-5015419
טל' 02-5015417

קרן הסיוע של ועידת התביעות:
תנאי זכאות:
מי שלא מקבל רנטה חודשית כיום ולא קיבל-
תשלום חד פעמי בעבר (כלומר ,לא קיבל
בשנות ה 50 -או ה 60-תשלומים חד פעמיים
מהגרמנים על ענידת טלאי צהוב ,הפסקת
לימודים או שלילת חופש וכן לא קיבל קרן סיוע
בעבר(

מענק ילדות אבודה:
תנאי זכאות:
ניצולי שואה שנולדו החל מ  1.1.1928עד
מועד סיום הרדיפות במקום בו שהו ,ונרדפו
כיהודים במחנות או גטאות )אף יום אחד) או
תחת זהות בדויה או במחבוא תקופה של 4
חודשים לפחות באזורים שהיו תחת הכיבוש

*תשלום חד פעמי בסך  - 2,556אירו )בעבר 5,000
מרק גרמני(.
מי שנדחה בעבר מאחר והגיש את הבקשה בגיל צעיר
מדי יכול להגיש בקשה מחודשת.
דגש :מי שחי בהגבלת חופש במרוקו תחת משטר וישי,
או בעוצר בבולגריה או ברומניה וכן מי שהיה פליט באזור
בריה"מ שהיה בסכנת כיבוש נאצי ולא נכבש וניצול שואה
ממערב אירופה שלא יכול היה לקבל פיצויים בעבר ועומד
ביתר הקריטריונים של קרן הסיוע זכאי לקבלת התשלום.
*מי שקיבל קרן סיוע בעבר יכול לבדוק את זכאותו
לקבלת רנטה חודשית כיום אך מי שמקבל רנטה חודשית
אינו זכאי לקרן סיוע למעט מי שמקבל קצבה של יוצאי
מחנות וגטאות וכן מי שמקבל רנטה מהאוצר והיה
במחנות עקורים בגרמניה ב* .1.1.1947
מענק חד פעמי בגובה של  2,500אירו.
הקרן התחילה לפעול בינואר  2015ועידת התביעות
פנתה לחלק מניצולי השואה הזכאים ושלחה להם טפסים.
ניצולים שלא קיבלו את טופס הבקשה בדואר ,יכולים
לפנות לועידת התביעות או לנציב קבילות הציבור של
ועידת התביעות ,על מנת לקבל את הטפסים .אין צורך

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

הגרמני או  12חודשים במדינות שהיו תחת
השראה גרמנית* )שימו לב שתנאי הזכאות של
ועידת התביעות למסתור או זהות בדויה הינם
מאוד ספציפיים ולא כל מקום בו התקיימה
שהות במסתור או בזהות בדויה ,מוכר לעניין
זה(.

בשכירת עורך דין כדי למלא את הטפסים* .

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו
ברלין,
גרמניה.
טל בגרמניה:
0049 22899 7030 1324

ניתן להוריד טפסים
באתר
העמותה.

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו:
תנאי זכאות:
*מי שהוחזק בגטו סגור או פתוח תחת שלטון
גרמני ,סיפוח גרמני או באזור תחת השפעה
גרמנית.
*עבד" ברצון וללא כפייה "בתקופה זו.

תשלום חד פעמי של  2000אירו.
הערה :בשאלה  4.4בטופס הבקשה יש למלא" :מצאתי
את העבודה בכוחות עצמי ,או "הוצבתי בתפקיד עפ"י
דרישה" ולא לסמן "עבדתי בכפיה".
ניתן להגיש בקשה ללא הגבלת זמן (בוטלה ההגבלה
על תאריך הגשה(
חשוב :ניתן לקבל בנוסף  2000אירו הפיצוי עבור עבודה
בגטו בנוסף לרנטה סוציאלית עבור עבודה בגטו.
חדש לאור תיקון לחוק הגטאות הגרמני:
מומלץ לניצולי שואה שקיבלו את הפיצוי החד פעמי בסך
 2,000אירו על עבודה בגטו ושלא הגישו בקשה לקבלת
רנטה סוצאילית על עבודה בגטו ,להגיש תביעה.
*שימו לב  -קייימת רשימת גטאות בה נעזרים הגרמנים
לקביעת זכאות לפיצויים על עבודה בגטו המתעדכנת
מעת לעת.

Rheinland

רנטה סוציאלית עבור עבודה בגטו
טל

0049-211-937-0

ניתן להוריד טפסים
באתר העמותה

תנאי זכאות:
מי שהוחזק בגטו סגור או פתוח תחת שלטון או
סיפוח גרמני או באזור תחת השפעה גרמנית
,עבד בגטו "ברצון וללא כפיה" וקיבל תמורה על
עבודתו )גם סמלית ביותר וגם אם הועברה
ליודנראט(.
*שימו לב  -קייימת רשימת גטאות בה נעזרים
הגרמנים לקביעת זכאות לפיצויים על עבודה
בגטו המתעדכנת מעת לעת.

*רנטה סוציאלית מגרמניה שנקבעת בין השאר לפי גיל
וזמן שהות בגטו) ולא נחשבת כהכנסה לצורך השלמת
הכנסה מביטוח לאומי(.
לקבלת דף הסבר ותרגום מטעם העמותה של הטפסים
הנקראים  ZRBG 100או  ZRBG 200ניתן לפנות
לעמותה.
*בן זוג של מי שעבד בגטו ונפטר זכאי להגיש בקשה.
לאור תיקון לחוק הגטאות הגרמני ניצולים המקבלים
את הרנטה הסוציאלית -יוכלו במקרים רבים לקבל את
הרנטה החל מיולי  .1997ניצולים אלו יקבלו מכתבים
מגרמניה המסבירים את השינוי החדש.

ארגון "עלומים" פיצויים ליתומים מצרפת
טל02-5612207 :
*או מהקונסוליה
הצרפתית ת"א
טל03-5208504 :

תנאי זכאות מצטברים:
מי שאחד מהוריו גורש מצרפת כתוצאה
מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש והורה זה
מת במהלך גירושו או נספה בתוך צרפת עצמה
עקב הרדיפות ושהיה לכל היותר בן  21בעת

סכום חד פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של כ
,31,000אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ
- 500אירו לחודש.

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

גירוש הוריו.

ארגון יוצאי מרכז אירופה – קרן הסיוע לניצולים אוסטרים
טל03-5164461 :
שלוחה 2011סניף
תל אביב
בטל03-5164461:
סניף ירושלים
בטל02-6241198:
סניף חיפה
בטל04-8119464:

טיפול בבעיות רפואיות ,לרבות עזרים/ציוד רפואי ,העסקת
קרן הסיוע לניצולים אוסטרים
מטפלים/ות וכיו"ב ועבור סיוע חירום משלים אחר.
הפונה חייב להיות קורבן יהודי של רדיפות-
חישוב ההכנסה לקביעת הזכאות יתבצע בצורה הבאה:
הנאצים ,או יהודי שעזב את אוסטריה כדי
לברוח מהרדיפות .אנשים אלה או הוריהם שהיו -רק הכנסות הפונה תובאנה בחשבון )ללא הכנסות בן או
בת הזוג(.
אזרחים אוסטרים ,או שחיו באוסטריה 10
הכנסותיו של הפונה לא תעלנה על סכום של ₪ 9,673שנים לפני  13.3.1938או ילדים שנולדו
לחודש.
במחנות ,גטאות או במסתור לפני 9.5.45
חסכונותיו הנזילים של הפונה לא יעלו על ₪ 196,509להורים העומדים בקריטריון זה .אלמנים
בקביעת גובה סכום הסיוע לזכאים יילקחו בחשבון כלל
ואלמנות של קורבנות המשטר הנאצי-
ההכנסות ברוטו של הזכאים כולל גם :ביטוח לאומי,
באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים
תשלומי פנסיה ,תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן
בקריטריונים הנ"ל יהיו רשאים לפנות לקבלת
מלחמת העולם השנייה ,משרד אוצר וכדומה.
סיוע במסגרת תוכנית זו על אף שהם עצמם
אינם נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה .בנוסף ,סכום הסיוע שניתן לקבל יהיה עד לסכום של ₪ 27,370
אחת ל12-חודשים.
אם בני הזוג של ניצולים אוסטריים סובלים
מבעיות בריאותיות ,הניצול עצמו יכול לפנות
ולבקש סיוע עבור בן או בת הזוג ,וזאת
במסגרת הסכום השנתי המקסימלי שהניצול
יוכל לקבל .הפניה תתבצע על ידי הניצול ,בשם
בן או בת הזוג .למעט המתואר לעיל ,יורשיהם
של ניצולי שואה אינם זכאים לקבל מימון
מהתוכנית.

חוק נכי המלחמה בנאצים
תנאי זכאות:
נלחם נגד הנאצים )לדוגמה בצבא כוחות
הברית) ונפצע במלחמתו זו ודרגת נכותו אינה
פחותה מ.10%

טל03-5682651:

*קבלת רנטה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה
במשרד האוצר.
ההטבות דומות להטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
מי שלחם בנאצים וגם נרדף כניצול שואה ושעומד
בקריטריונים יוכל לקבל גם רנטה בשל נרדפותו.

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה – וטרנים
היחידה לאותות
ועיטורים:
טל03-6975671:

**הנחה בגובה  75%ברכישת תרופות.
*מענק פעם בשנה ועוד הטבות.

תנאי זכאות:
נלחם נגד הנאצים )לדוגמה בצבא כוחות
הברית או כבפרטיזנים(.

רנטה פולנית
המשרד לווטרנים
ולקורבנות בפולין:
2/4 Wspolna St.
00-926 Warsaw,
Poland

תנאי זכאות:
מי שהיו אזרחי פולין ומסיבות של דת ,לאום,
גזע או השקפה פוליטית גורשו ונכלאו במחנות,
גטאות ,בתי סוהר ומחנות לעובדי כפייה ,
לרבות נרדפים אשר גורשו או ברחו לשטחי
ברית המועצות הריבונית ושם נכלאו במחנות
לעובדי כפייה *.גם וטרנים אזרחי פולין עשויים
להיות זכאים לקצבה זו.

רנטה מפולין 95 -יורו לחודש* .

*מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר כזכאי לקבלת ההטבה.

