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 עדכון קריטריונים לזכאים לקבלת סיוע במימון בטיפול רפואי
 לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה המתגוררים בישראל

 
 31.12.2020עד  1.1.2020 -הקריטריונים כפי שהועברו אלינו מוועידת התביעות )תוקף העדכון מ

 הסיוע יינתן עבור:
  סא יכ )משקפיים, מכשירי שמיעה, ביטוחים רפואיים, עזרים וציוד רפואי טיפול אישי, טיפול רפואי, תרופות,

, טיפולי שיניים, לחצני מצוקה, )בקיזוז החזר מחוק סיעוד וקרן הרווחה(  /ותגלגלים וכדו'( העסקת מטפלים
  .חירום וסיועמצב רפואי עקב שינוי בהתאמת הבית 

 
 הזכאים לקבלת הסיוע:

גר או היה אזרח אוסטרי ו שסבל מרדיפת המשטר הנאצי או עזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות אדם
, או נולד 1938במרץ  13-נכון ל, או שגר בקביעות באוסטריה במשך כעשר שנים 1938במרץ  13 -באוסטריה ב

או  ,1938במרץ  13אדם שחי באוסטריה כעשר שנים לפני  או ,באוסטריה להורים העומדים בקריטריונים אלה
או מי שנולד לפני  ,איבד אזרחותו או מקום מגוריו כי עזב את המדינה בגלל כניסת כוחות הצבא הגרמני לאוסטריה

 )מחנות, גטאות או מסתור(. לאלה העומדים בקריטריונים הנ"ל ועברו רדיפות 1945במאי  9
הנ"ל יהיו רשאים  /בנות זוגם/ן עומדים בקריטריוניםהמשטר הנאצי באוסטריה שבניאלמנים ואלמנות של קורבנות 

  .לפנות לקבלת סיוע במסגרת תכנית זו אף שהם עצמם אינם נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה
 

 :חישוב ההכנסה לקביעת הזכאות יתבצע בצורה הבאה
 (.שבון )ללא הכנסות בן או בת הזוגרק הכנסות הפונה תובאנה בח

)לא כולל דירת  ₪  180,000 -וחסכונותיו נמוכים מ לחודש₪  10,273 -עדיפות תינתן למי שהכנסותיו נמוכות מ
 מגורים ורכב(.

 
 2020דצמבר  31 – ינואר 1תקופה שבין ינתן לזכאים ליחישוב גובה סכום הסיוע ש

סיעודיים( של הזכאים כולל: )למעט ביטוחים  ההכנסות כליילקחו בחשבון  לזכאים  בקביעת גובה סכום הסיוע

תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן  ,(PFLEGEGELD -)הרנטה מאוסטריה ללא ה ביטוח לאומי, תשלומי פנסיה

 וכדומה. מלחמת העולם השנייה, תגמולים מהאוצר

 . בשנה₪  04,352 עדלחודש יוכלו לקבל סיוע ₪  10,273 -פונים שהכנסתם נמוכה מ

 
יבחנו יהסיוע מותנה בגובה התקציב, במספר הפניות שיוגשו ובשיקולים המקצועיים שחשוב לציין כי גובה 

  .עדה המייעצת הבוחנת כל אחת מהפניות המוגשותוע"י הו
 

לקבל לא יוכלו ₪  180,000 -לחודש או שחסכונותיהם גבוהים מ₪  10,273 -בוהה מגאנשים שהכנסתם הערה: 
 ביותר. אלא במצבים חריגים 2020סיוע במסגרת תכנית זו בשנת 

 בריאות.סובלים מבעיות הניצולי שואה אוסטרים במסגרת ההחזר השנתי ניתן לבקש סיוע גם עבור בני זוג של 
 

 כל מי שנולד בארץ להורים נרדפי המשטר הנאצי באוסטריה אינו זכאי לסיוע האמור לתשומת לבכם:
  

 jeckes.org-www.irgun 2020.18.8 -מ החל אירופה פרטים וטפסים ניתן למצוא באתר ארגון יוצאי מרכז
 

 בשאלות ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות ולמרכזי התכנית בסניפי הארגון: 
  

 אביב-סניף תל
 03-5164461בטלפון:

 

 סניף ירושלים
 02-6241198בטלפון: 

 עו"ס –צופית חיים 
tzofitchaim@gmail.com 

 

 סניף חיפה
 04-8258989בטלפון: 

 עו"ס – חגית דרור
hagit@beit-horim.org.il 

 2010שלוחה   03-5164461  ארגון יוצאי מרכז אירופה ע''ר       
 073-2188277פקס   073-2188208 :ערן בן יוסף טלפון

jeckes.org-eran@irgun 

 


