הנחיות למתנדב המסייע לניצולי שואה במיצוי זכויותיו
למתנדב שלום רב,

הרשות לזכויות ניצולי השואה ועיריית ירושלים יצאו במיזם משותף במטרה להגיע לכל ניצול שואה בעיר
ירושלים וזאת על מנת לבדוק האם מימש את מלוא זכויותיו .אנו מברכים אותך על הצטרפותך למעגל מעניקי
הסיוע לניצולי השואה ובכך ,להביא למימוש המטרה בזמן הקצר ביותר .היעד הוא להגיע במרוצת השנה
הקרובה ל –  02,222ניצולי השואה הפוטנציאליים בעיר ירושלים.
בהמשך תוכל למצוא הנחיות וכללים שיהיה בהם להקל עליך בעת שהייתך אצל ניצול השואה.
מצורפת בזה רשימה של ניצולי השואה אשר בטיפולך וכן טופסי מיצוי זכויות פרטניים לכל ניצול .הרשימה
כוללת מידע אישי אודות ניצולי השואה .חלק מניצולי השואה מקבלים תגמול ו  /או הטבות מהרשות לזכויות
ניצולי השואה ולחלק אחר ניתנת האפשרות לבדוק את זכאותם לקבלת תגמול ו /או הטבות והכל בכפוף
לחוקים על פי הם פועלת הרשות או כל חוק אחר.

א .כשניצול השואה מקבל תגמול ו  /או הטבות מהרשות:

חוק נכי רדיפות הנאצים:

ועדה רפואית חוזרת בגין החמרה של מחלות מוכרות – אחת לשנה (שנה ממועד קיום הועדה
הרפואית האחרונה – את מועד הועדה האחרונה ניתן לראות ברשימה המצורפת) זכאי ניצול
השואה לבקש לעמוד בפני ועדה רפואית ,אם חלה החמרה במחלות שהרשות לזכויות ניצולי השואה
הכירה בהן .יוער כי ,הועדה יכולה להתקיי ם בנוכחות או שלא בנוכחות ניצול השואה (עפ"י בחירתו).
במידה וניצול השואה מבקש להופיע מפני הועד ה הרפואית עליו למלא בקשה מתאימה בהתאם
לרצ"ב.

במידה וניצול השואה מבקש כי הועדה הרפואית תדון בבקשתו שלא בנוכחותו עליו לבקש ועדה ללא
נוכחות בהתאם לטופס המצ"ב.
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ממצאי הועדה הרפואית יישלחו בכתב בדרך כלל תוך  41יום.
ועדה רפואית עליונה – ניצול שואה המבקש לערער על ממצאי הועדה הרפואית החוזרת רשאי
לפנות לרשות ולבקש תוך  02יום מתאריך קבלת המכתב על ממצאי הועדה הרפואית ,זימון לוועדה
רפואית עליונה או לחילופין וועדה רפואית עליונה ללא נוכחות בהתאם לטפסים המצ"ב
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בקשה להכרה במחלות נוספות – ניצול השואה רשאי לפנות ולבקש מהרשות בכל עת הכרה
במחלות נוספות מעבר לאלו שהוכרו לו .במידה וניצול השואה מבקש הכרה במחלות נוספות יהיה
עליך לדאוג למלא ולהחתים את ניצול השואה לפי דוגמת הטופס הרצ"ב ולדאוג לצרף תיעוד רפואי
הכולל תאריך הופעת המחלה המבוקשת לראשונה .כשמדובר בבקשה להכרה במחלת
האוסטאופורוזיס יש לצרף ממצאי בדיקת צפיפות עצם.
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בקשה לתגמול נזקק  /נצרך – מעבר לתגמול הבסיסי נבדקת גם האפשרות לבחינת הפן סוציו-
אקונומי של ניצול השואה כלומר :למקבלי ( 03% - 02%את אחוזי הנכות ניתן לבדוק מול ניצול
השואה) שרף הכנסותיהם נמוך מ  ₪ 1,422יכולים למלא טופס נזקק כדוגמת הטופס המצ"ב ולצרף את
האישורים המתבקשים במידה והתשובה היא חיובית (יש לדאוג כי ניצול השואה ימלא את הטופס
במלואו וייחתם על ידו).
למקבלי  13% - 12%שרף הכנסותיהם נמוך מ  ₪ 1,2,2יכולים למלא טופס נזקק כדוגמת הטופס
המצ"ב
למקבלי  422% - 22%שרף הכנסותיהם נמוך מ –  ₪ 7,,72יכולים למלא טופס נצרך כדוגמת הטופס
המצ"ב
מי שמקבל תגמול נזקק  /נצרך באופן אוטומטי מקבל הנחה בחשמל .במידה וניצול השואה מתלונן כי
אינו מקבל את ההנחה האמורה יש ליידע את הניצול כי שעון החשמל חייב להיות על שמו ולהפנותו
למוקד .42,
כמו כן ,מי שמקבל תגמול נזקק שמו יועבר בצורה אוטומטית לחברה להשבת רכוש לקבלת  0הטבות
נוספות.
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החזר מס קניה:
במידה וניצול שואה רכש בשנה האחרונה מוצרים חשמליים כמפורט בטופס הדוגמא הרצ"ב יש לסייע
לו למלא טופס דומה ולצרף חשבונית מקורית
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הלוואות:
ניצול שואה אשר נזקק להלוואה למטרות המצוינות בדוגמא המצורפת יש לסייע לניצול השואה במילוי
הטופס ולדאוג לכך שיצרף המסמכים הנדרשים בטופס.

הלוואה נושאת ריבית של  0.10%לשנה

ומשתלמת ב –  01תשלומים.
הלוואה שנייה ניתן לקבל רק לאחר תום מועד החזר הלוואה קודמת .ועדת הלוואות מתכנסת בדרך
כלל אחת לחודש.
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החזר שכר לימוד:
ניצולי שואה שגיל ילדיהם נמוך מגיל  02ואשר עומדים בכל התנאים המצוינים בדוגמת הטופס המצ"ב
יש לסייע לניצול השואה במילוי הטופס לדאוג לחתימתו על ידי ניצול השואה ולצירוף כל המסמכים
הנדרשים.
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חוק ההטבות לניצולי השואה 8002 -

מיצוי זכויות לניצולי שואה המקבלים קצבה תלת חודשית מקרן סעיף  – 8ועידת התביעות

החזר מס קניה:
במידה וניצול שואה רכש בשנה האחרונה מוצרים חשמליים כמפורט בטופס הדוגמא הרצ"ב יש לסייע
לו למלא טופס דומה ודאוג שיצרף חשבונית מקורית.
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בנוסף ,יש לבדוק מול ניצול השואה אם הוא מקבל השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במידה
והתשובה היא חיובית יש לסייע לניצול השואה למילוי טופס כדוגמת הטופס הרצ"ב.

זאת ועוד ,במידה וניצול השואה עלה לפני  4/42/4320ניתן להציע לו לעבור ולקבל במסגרת חוק נכי
רדיפות הנאצים ולסייע בעדו למלא טופס כדוגמת הטופס המצ"ב יש צרף צילום מת.ז .ומסמכים
רפואיים כנדרש.
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מיצוי זכויות לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות:
החזר מס קניה:
מי שמקבל קצבה כיוצא מחנות וגיטאות ניתן לבדוק אם רכשו פריטים חשמליים בשנה האחרונה.
במידה והתשובה חיובית יש למלא איתם את הטופס המצ"ב ולצרף חשבונית מקורית .כשמדובר
במזגן החשבונית צריכה להתייחס לעלות המזגן בלבד.

במידה וניצול השואה עלה לפני  4/42/4320ניתן להציע לו לעבור ולקבל במסגרת חוק נכי רדיפות
הנאצים ולסייע בעדו למלא את הטופס המצ"ב אליו יש צרף צילום מת.ז .ומסמכים רפואיים כנדרש.
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ב .ניצול שואה שטרם פנה לרשות לקבל תגמול ו /או הטבה במסגרת החוקים על פיהם פועלת
הרשות

נא לפעול עפ"י הנחיות והכללים המפורטים להלן:
 .4מי שעלה לארץ לפני  4.42.4320והיה חסר נתינות בזמן המלחמה ולא מקבל תגמול בגין נרדפותו
יש לסייע לו למלא טופס תביעה במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים כדוגמא בעמוד 28
 .0מי שעלה לישראל אחרי  4.42.4320והיה בגטו  /מחנה ריכוז או במחנה עבודה שעבדו בו בפרך
ולא מקבל תגמול משום מקור שהוא בגין נרדפותו יש לסייע לו למלא טופס יוצאי מחנות וגטאות

 .0מי שהיה במסתור או בזהות בדויה לפחות שנה יש לסייע לו למלא טופס של קרן סעיף ( 0ועידת
התביעות).
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 .1מי שמקבל קצבה תלת חודשית מקרן סעיף  0ואינו מקבל הטבות מהרשות יש לסייע למלא את
הטופס הטבות
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יוער כי ,ניצולי שואה המקבלים קצבה תלת חודשית כאמור ועלו לארץ לפני  4.42.4320זכאים לקבל
תגמול לפי חוק נכי הרדיפות ויש לסייע בעדם במילוי הטופס כפי שמופיע בעמוד 28
 .2מי שמקבל הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי המקבל קצבה מקרן סעיף  0או קיבל תגמול
חד פעמי מ"קרן זיכ רון אחריות ועתיד" או מקבל תגמול חודשי מהרשות כיוצא מחנות וגיטאות יש
לסייע לו למלא טופס לקבלת מענק חד שנתי כדוגמה בעמוד 21
.,

יוצאי רומניה ,בולגריה ומרוקו אשר היו בהגבלות תנועה בזמן המלחמה ולא קיבלו מענק חד פעמי
מועידת התביעות יש לסייע למלא טופס של קרן הסיוע של ועידת התביעות.

.7

מי שעבד בגטו שלא במסגרת עבודות כפייה יש לסייע לו למלא את הטופס המצ"ב באנגלית /
בגרמנית ( 0222יורו)
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תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה,

טובה זלצר

סופי כהן לבלוביץ

מנהלת מרכז מידע לאומי

מנהלת הפרויקט – מיצוי זכויות

הרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

יש להדגיש כי למרות שהמידע בחוברת הזכויות מקיף ומעודכן ,אין לראות באמור בחוברת נוסח
מלא ומוסמך של החוק והנהלים ובכל מקרה לשון החוק והנוהל היא הקובעת.
כל האמור בחוברת זו בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה וכל האמור ביחיד משמע גם ברבים.
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האם הנך מקבל תגמול /
רנטה  /קצבה בגין
נרדפותך?

לא

מתי עלית לישראל?

לפני 4.42.4320

אחרי 4.42.4320

יש לסייע לניצול במילוי
טופס תביעה – חוק נכי
רדיפות הנאצים

יש לסייע לניצול
במילוי טופס יוצאי
מחנות וגיטאות

האם שהית בגטו  /מחנה ריכוז /
מחנות שעבדו בהם עבודת פרך?

כן

לא

במידה וניצול
השואה שהה
בגטו למסור לו
טופס של 0222
יורו

האם נולדת ברומניה
בולגריה ומרוקו?

כן

יש לסייע לו
במילוי טופס
קרן סיוע

האם היית
בהגבלת תנועה
בזמן המחלמה

לא

האם היית במסתור
לפחות שנה

יש לסייע במילוי
טופס קרן
סעיף190/
09

