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 ,שלום רב
 

 
 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח: הנדון

 
 , והריני מתכבדת להשיב כדלקמן:20.06.16יום פנייתכם שבנדון הועברה לטיפולי ב

בהתאם להוראות חוק נכי רדיפות  ןכי, הבקשות לסיוע המתקבלות הבפתח הדברים נסביר  .1
-לניצולי שואה, תשס"ז טבותחוק ה, 1954-תשי"ד, , חוק נכי המלחמה1957-תשי"ז, הנאצים

 וכן החלטות מנהליות של שר האוצר. , 2007

ו הינן כי לא עמדו בתנאים שנקבעו בהוראת החוק הרלוונטית או החלטה בקשות לסיוע אשר נדח .2
 המנהלית הרלוונטית.

 הרשות:על להלן נתונים  .3

 . ניצולי שואהאלף  82 -ברשות כהיו מוכרים  2013שנת נכון ל .א

 .ניצולי שואהאלף  135-ברשות כהיו מוכרים  2014שנת נכון ל .ב

 .ניצולי שואה אלף  189-ברשות כהיו מוכרים  2015שנת לנכון  .ג

 

 בעקבות אישור התכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואהנבקש להרחיב:  2014לעניין שנת  .4
כדי להגיע לכלל האוכלוסיות שעשויות  , בוצעו מספר מהלכים יזומים על ידנו בממשלה ובכנסת

 בכלל אלו: ים מהרשות.להיות זכאיות לתגמול

, שעד אז לא היו זכאים זכאים חדשים ניצולים אלף 85-לכמענק שנתי  שילמה הרשות .1
 85הרשות היא זו שיזמה את הפנייה לאותם  ע מהמדינה, ללא צורך בהגשת בקשה.לסיו

את אלף איש, ושילמה להם במהלך אקטיבי ויזום, ישירות לחשבונות הבנק שלהם, ז
 ללא המתנה להגשת בקשה מצדם בשנה זו.

 לזכויותיהם אוטומטי באופן הושוו, וגטאות מחנות יוצאי, איש 18,500 של זכויותיהם .2
 .בקשה בהגשת צורך ללא, הנאצים רדיפות נכי של

-)כ האוכלוסיות לכלביחס  החולים קופות כל עם מיוחדת התקשרות הסדירה הרשות .3
לצורך מתן פטור מלא ברכישת תרופות שבסל , ברבע שהוכר למי הן, אלף איש( 200

 .המרקחת בבית הרכישה עם, בדיעבד ולא מראשהבריאות, וזאת באופן אוטומטי, 
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, ע"י שימוש בתרופות פטור לצורך, מרוקו יוצאי אלף 20-כ יזום באופן ידינו על אותרו .4
 .התביעות ועידתבמאגרי הנתונים של 

 ונכי הנאצים רדיפות נכי איש 29,000-לכ נימוםהמי תגמול סכום הוגדל באופן אוטומטי .5
 בקשה. בהגשת צורך בנאצים, ללא המלחמה

 בהגשת צורך ללא, אוטומטי , באופןנזקקים שואה ניצולי 9,200 -לכ שנתי מענק שולם .6
 בקשה.

, הםשנפטרו, למשך כל חיי נכים של זוג לבני הרשות המשיכה לשלם קצבאות שארים .7
 .בקשה בהגשת צורך ללא, אוטומטי באופן

הכנסה( הועברו באופן אוטומטי למעמד  הבטחת קיבלו )שבעבר ניצולים 6,000-כ, בנוסף .8
 מיטיב שהוא תגמול. הכנסה לפי תגמול מקבלי או הכנסה לפי מוגדלשל מקבלי תגמול 

 .יותר ונדיב

, החליט שר האוצר על תשלום מענק לניצולים נזקקים מקבלי 2014-2015כמו כן בשנים  .9
מחו"ל. הרשות פנתה באופן יזום למקבלי קצבה מחו"ל ועדכנה אותם על כך. קצבאות 

 .את המענק האמור איש 2,000-ככתוצאה ממהלך זה הוכרו וקיבלו 

זאת ועוד, בהמשך להחלטת שר האוצר כי תושבי קבע בגרמניה יוכלו לקבל תגמולים  .10
, להכרה בהם חודשיים )בעבר לא הוכרו לפי חוק כזכאים(, נקטה הרשות במהלך יזום

 ולתחילת תשלום, מבלי שאותם ניצולים יידרשו להגיש בקשה לרשות.

 

 :י טבלאותתש ותמצורפ .5

 חוקים שצוינו דלעיל וכן להחלטות המנהליות. בהתאם למתייחסת לבקשות סיוע זו טבלה  .א

נדחואושרו

הופקו מכתבי 

השלמת מסמכים 

ותביעה

נדחואושרו

הופקו מכתבי 

השלמת מסמכים 

ותביעה

נדחואושרו

הופקו מכתבי 

השלמת מסמכים 

ותביעה

69041021111295154871425816029161952עד 3 חודשים

3606111418065282292082314270בין 3 ל-6 חודשים

146128824308170751059653בין 6 ל-9 חודשים

1331883411357652382841בין 9 ל-12 חודשים

19535781205089712651בין 12 ל-18 חודשים

243372497921129000מעל 18 חודשים

1767795615175399633219991045633802367סה"כ

סה"כ בקשות שהוגשו 

חוקים והחלטות מנהליות

10,9551293714,952

אורך זמן סיום טיפול, עד-

201320142015

 

לפי חוק נכי  מתייחסת לבקשות לתגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסהטבלה זו  .ב
מדובר בתגמול ברובד סוציאלי, לניצולי שואה נזקקים בהתאם מבחן  אצים.רדיפות הנ

ב ומוגדל ביחס לתגמול הבסיסי המשולם לפי דרגת הנכות יהכנסות. התגמול הנו מיט
 הקבועה בחוק.
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סה"כ בקשות 

חדשות בהם 

הסתיים הטיפול

הופקו מכתבי 

השלמת 

מסמכים ותביעה

סה"כ בקשות חדשות 

בהם הסתיים הטיפול

הופקו מכתבי 

השלמת 

מסמכים ותביעה

סה"כ בקשות 

חדשות בהם 

הסתיים הטיפול

הופקו מכתבי 

השלמת 

מסמכים ותביעה

176514151014712673259779עד 3 חודשים

5155749710627079בין 3 ל-6 חודשים

229512902018111בין 6 ל-9 חודשים

16135658381בין 9 ל-12 חודשים

1569361280בין 12 ל-18 חודשים

3545200מעל 18 חודשים

286115711104014153756870סה"כ

3212114444398סה"כ בקשות חדשות

בקשות לתגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה

אורך זמן סיום טיפול, 

עד-

201320142015

 

 

 שתי הערות כלליות:

תשומת הלב לכך, כי רובם המוחלט של התיקים שאושרו בפרקי זמן יותר ממושכים, הם  .1
 נדרשה השלמת מסמכים, כפי שהדבר עולה גם מהנתונים.כאלו שבהם 

יופיעו בטבלאות לא  הכרה אקטיבית בניצולים כמפורט לעיל, הרשות יזמה בהם מקרים  .2
 ., שכן ניצולי השואה לא נדרשו להגיש בקשותהמצ"ב

 

 אני עומדת לרשותך בכל שאלה או הבהרה נוספת.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

 , עו"ד דינקנש תקלה
 הלשכה המשפטית

 
 

 העתקים:
 עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי שואה

 עו"ד גליה מאיר אריכא, היועצת המשפטית
 ץ משפטי(עו"ד עמיחי פישמן, ממונה )ייעו

 עו"ד רוית ליברמן, מנהלת מחלקת תביעות
 יעל חזום, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

 
 
 


