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 . הסיוע לניצולי שואהלפנינו דוח מבקר המדינה על 

משו� שמבחינה , הענקנו להכנת הדוח עדיפות על פני דוחות מבקר אחרי�
עמדה מצוקת� היומיומית לנגד עינינו . ערכית נמצא שנושא זה חשוב ביותר

חלק נכבד מהניצולי� עלה לאר� . שארית פליטה שניצלה, של ניצולי השואה
, חיי� של כבוד, כדי להתחיל כא� בחיי� חדשי�, למולדת הע� היהודי, ישראל

 . של עצמאות, של קדמה

 . חיי� כיו� בתוכנו, כול� בשנות חייה� המתקדמות,  ניצולי שואה250,000

הכנסת . לסיוע של המדינה, לדאבו� הלב,  ניצולי� אינ� זוכי� אל143,000#�כ
הוקמו גופי� שתפקיד� , אמנ� חוקקה חוקי� שנועדו לסייע לניצולי השואה

אלא שחר# . לטפל בניצולי� ונית� סיוע לגורמי� ציבוריי� העוסקי� בתחו� זה
ר בעיק, ולמרות ההבנה כי הטיפול בניצולי� מחייב אמצעי� מיוחדי�, כל אלה

שהרי מלחמת העול� השנייה (בשל היותה של האוכלוסייה הזו מבוגרת ביותר 
נמצא כי התנהלות רשויות המדינה כלפי הניצולי� , ) שני�62הסתיימה לפני 

" גרירת רגליי�"בשיהוי וב, מתאפיינת פעמי� רבות מדי בעיכובי� מיותרי�
 . שאינ� עולי� בקנה אחד ע� תכלית� של ההסדרי� החוקיי�

באנושיות ובפתיחות ולפעול בנפש , יות המדינה חייבות לנהוג ברוחב לברשו
הדעת אינה סובלת . מתו( רצו� להקל את סבל� של ניצולי השואה, חפצה

שעברו שבעת מדורי , שחסמי� בירוקרטיי� יעכבו את הטיפול בניצולי� אלו
 . גיהנו� בשואה הנוראה שהתחוללה לע� היהודי באירופה ובארצות נוספות

לדאוג לניצולי השואה בשנות , כמדינה וכחברה, חובה ראשונה במעלה עלינו
מצב בריאות� של חלק . כשמספר� מתמעט מדי יו� ביומו, חייה� האחרונות

 .נכבד מתוכ� חמור ומעורר דאגה קשה

הכול . די� וחשבו� זה מצביע על ליקויי� חמורי� בטיפול בניצולי השואה
החובה החוקית והמוסרית המוטלת .  לאחדמפורט בדוח ולא אמנה אות� אחד

לתיקו� הליקויי� , במהירות ובנחרצות, על רשויות המדינה היא לפעול מיד



כבוד . הנזכרי� בדוח המבקר ולשיפור הטיפול בניצולי השואה החיי� בתוכנו
חובתה . האד� של הניצולי� נרמס וחולל בשואה בשל היות� בני הע� היהודי

להבטיח כי כבוד� יישמר בערוב , שאי� חשובה הימנהחובה , של מדינת ישראל
כלפי אנשי� קשישי� אלו ירבצו על " גרירת רגליי�"כל סחבת ו. ימיה�

מיידיות הפעולות להקלת מצב� של ניצולי השואה . מצפונה של המדינה
 .מתחייבת אפוא בכל תוק#

 אלא על ידי האנשי�, אומה מתגלה לא רק על ידי אנשי הש� שהיא מוציאה"
 ).קנדי' ו� פ'ג" (שהיא מכבדת והאנשי� שהיא זוכרת

 

 

   

 )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס  

 מבקר המדינה  

 ונציב תלונות הציבור  

 

 ז"אלול התשס ,ירושלי�

 2007אוגוסט  
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 הסיוע לניצולי שואה

 

 

 תקציר

 בישראל חיי, ) הלשכה�להל� (פי אומד� הלשכה לשיקו נכי במשרד האוצר  על
 ;  ניצולי שואה מקבלי תגמולי מהלשכה�50,000כ.  ניצולי שואה�250,000כ

 ניצולי שואה מקבלי תגמולי מממשלת גרמניה וממשלות אחרות וכ� �57,000כ
מוועידת התביעות
1

היות ורוב אינ ,  ניצולי אינ מקבלי תגמול כלל�143,000כ; 
 .פורטי לעילעומדי באמות המידה לקבלת תגמולי מהגופי המ

היא המוסד העיקרי המסייע )  הקר��להל� (הקר� לרווחה לנפגעי השואה בישראל 
הקר� הייתה אמורה לקבל ממשרד האוצר . לשיפור מצב של ניצולי השואה בישראל

אול בפועל אושר מת� התוספת , 2006ח ביוני " מיליו� ש�21.6תוספת תקציב בס& כ
 ). ח" מיליו� ש�7.4כ( ממנה 34% �נוצלו רק כ כ&ועקב  ,2006רק בסו( שנת הכספי

בשל התנהלות זו נפגעה יכולת הקר� להעניק סיוע למספר גדול יותר של ניצולי שואה 
 .באותה שנה

מאגד )  מרכז הארגוני או המרכז�להל� (מרכז הארגוני של ניצולי השואה בישראל 
ו בוועידת התביעות ובמסגרת חברות, את כל הארגוני של ניצולי השואה בישראל

 הוציא החשב 2004בשנת . בהשגת פיצויי אישיי לניצולי, בי� היתר, הוא עוסק
הכללי במשרד האוצר הנחיה כללית ולפיה יוגבל שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות 

עקב אופי הפעילות המיוחד של מרכז . של מוסדות ציבור הזכאי לתמיכה
. כלליות שלו גבוה מזה שהוגבל בהנחיהשיעור הוצאות ההנהלה וה, הארגוני

מאותה שנה המרכז אינו מקבל סיוע לפעילותו מתקציב התמיכות של משרד , לפיכ&
ובהיעדר יחידת מטה , תקצוב כאמור משתק את פעילותו של המרכז�אי. האוצר

חלופית במסגרת אחד ממשרדי הממשלה עלול שיתוק זה לפגוע ביכולת של 
ל כדי לקד את נושא " משא ומת� ע ממשלות בחוהממשלה ושל המרכז לקיי

 .הסיוע לניצולי שואה

 נית� פסק די� גרנות�9.10.05ב
2

 . לצור& יישו פסק הדי� היה על הלשכה לבחו� א
 ' שלילת חירות'גירושי שהתבצעו בבולגריה במלחמת העול השנייה נחשבי

אופ� שבו יכול תובע סוגיה נוספת שעמדה לדיו� הייתה ה. מהסוג המזכה בפיצויי
. להוכיח שהוא סובל מטראומה נפשית ואת הקשר הסיבתי שלה לרדיפות הנאצי

תשעת החודשי שעברו ממת� פסק הדי� ועד שהיה באפשרותה של הלשכה לאשר 
__________________ 

, ביזמת ממשלת ישראל,  ארגוני� יהודיי�23  בניו יורק על ידי1951ועידת התביעות הוקמה בשנת   1
והיא נועדה לסייע לממשלת ישראל לקיי� ע� גרמניה משא ומת� בנושא התביעות החומריות בעניינ� 

 .ראו פירוט בהמש�. של ניצולי שואה
, $1957ז"התשי, ‰¯˘Á‡Â ˙Â�¯‚ ÛÒÂÈ '� 'ÌÈˆ‡�‰ ˙ÂÙÈ„¯ ÈÎ� ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ˙Â 11196/03א "דנ  2

 .תקדי�פורס� ב
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מת� פיצוי למגורשי שהגישו תביעה ה פרק זמ� ארו& מדי בהתחשב בכ& שמדובר 
 .באוכלוסייה מבוגרת וחולה

ה אינ קובעי פרקי זמ� מרביי לנקיטת פעולות לטיפול בשלבי נוהלי הלשכ
הנתוני במערכת הממוחשבת , בנוס(. השוני של תיקי תביעות לקבלת תגמולי

מאחר שהלשכה אינה מבצעת בקרה על מצב . לניהול תיקי אינ מעודכני דיי
 ולהקצות בשרשרת הטיפול' צווארי בקבוק'אי� באפשרותה לזהות , הטיפול בתיקי

בקרה כזו עשויה לקצר את מש& . ביעילות כוח אד למחלקות השונות בלשכה
בבדיקה שער& . הטיפול בתיקי ולשפר את רמת שביעות הרצו� בקרב התובעי

 מהתיקי שהלשכה לא סיימה לטפל 58%כי , משרד מבקר המדינה בלשכה נמצא
 מהתיקי 760וכי , י כ�הוגשו יותר משנה לפנ)  תיקי2,565 (2007בה עד ינואר 

דהיינו יותר משבע שני לפני מועד סיו , האמורי הוגשו לפני מת� פסק די� גרנות
בנוגע לתיקי שהוגשו ללשכה לפני מת� פסק די� גרנות והטיפול . הבדיקה האמורה

נמצא כי הטיפול בה נמש& שנתיי , בה הסתיי עד מועד סיו הבדיקה האמורה
לא מ� הנמנע כי תובעי ילכו לעולמ , בר באוכלוסיה מבוגרתהיות ומדו. בממוצע

 .לפני שיסתיי הטיפול בתביעותיה

הוקמה לפי )  החברה�להל� (מ "החברה לאיתור ולהשבת נכסי של נספי השואה בע
, )השבה ליורשי והקדשה למטרות סיוע והנצחה(חוק נכסי של נספי השואה 

השבת ,  איתור נכסי של נספי שואהומטרותיה העיקריות ה�, �2006ו"התשס
עד לחודש אוגוסט , הקמת החברה ארכה כשמונה חודשי. ומת� סיוע לניצולי שואה

הקמת החברה ארכה זמ� רב מהנדרש בהתחשב , לדעת משרד מבקר המדינה. 2006
בכ& שאחת ממטרותיה היא סיוע לניצולי שואה באמצעות השימוש בנכסי של נספי 

נתו� זה . עלי הזכויות בה לא אותרו על א( המאמצי לאיתורשואה שיורשיה וב
חמור ג בהתחשב בכ& שמדינת ישראל היא בי� המדינות האחרונות שעדיי� לא 

 .נקטו צעדי ממשיי להשבת רכוש הנספי ליורשיה

המחזיקי , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הגורמי היחידי במדינה
מסרו לחברה חלק מהנכסי שברשות ה קר� קיימת ש, בנכסי של נספי שואה

מקרקעי� ,  כגו� פיקדונות כספיי�שאר הנכסי . לישראל והאפוטרופוס הכללי
מינהל מקרקעי , ובה בנקי,  מוחזקי בידי גורמי שוני במדינה�וחפצי אומנות 

החברה נמצאת בשלבי . גופי ציבוריי וגורמי פרטיי, מוזיאוני, ישראל
עוד . וני של משא ומת� ע גופי אלה לצור& קבלת פרטי על הנכסי שברשותש

השבה ליורשי (כי ועדת הערר לפי חוק נכסי של נספי השואה , העלתה הבדיקה
שהחוק מקנה לה סמכויות , �2006ו"התשס, )והקדשה למטרות סיוע והנצחה

ת נכסי של מונתה כעשרה חודשי לאחר הקמת החברה לאיתור ולהשב, אכיפה
התמשכות המשא ומת� ע , לדעת משרד מבקר המדינה. מ"נספי השואה בע

מינוי הוועדה תו& פרק זמ� סביר �הגורמי המחזיקי בנכסי של נספי שואה ואי
 .פגעו ביכולתה של החברה לייש את הוראות החוק

 

♦ 
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 מבוא

את הרקע , חשי�' ט מהשופ,  תיאר כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליו�3בפסק די� גרנות
ע� הקמת מדינת , הלאחר תו� מלחמת העול� השניי: "כדלקמ�, לחתימת הסכ� השילומי�

ונותרו חסרי בית , ניצולי השואה שנעקרו מבתיה� ומקהילותיה�, הפליטי� היהודי�, ישראל
והמדינה הצעירה , ברבבותיה� אל המדינה שזה עתה קמה ונהייתה... החלו נוהרי�, וחסרי כל

אלא ששיקומ� ויישוב� . טה אות� והחלה במסע הארו� לשיקומ� ולנטיעת� מחדש בתחומיהקל
ואלה לא היו מצויי� בידי , מחדש של הפליטי� חסרי האמצעי� דרש משאבי� כבדי� מנשוא

הציגה מדינת ישראל תביעה לרפובליקה הפדראלית של גרמניה , על רקע זה. המדינה בראשיתה
שתי ... שה לפיצוי נפגעי המשטר הנאצי עבור הנזק החומרי שנגר� לה�כי תע, )גרמניה המערבית(

חתמו שתי , 1952 בספטמבר 10ביו� , לסו". המדינות נשאו ונתנו ביניה� על הפיצוי ותנאיו
עיקרו של ... 4) הסכ� השילומי�)להל� (המדינות על הסכ� השילומי� או הסכ� לוקסמבורג 

) בכס" ובסחורות(לשל� למדינת ישראל פיצוי כולל ] המערבית[ההסכ� בהסכמתה של גרמניה 
 בכפיפות )והוא כנגד ויתורה של מדינת ישראל , בעד הוצאות קליטת� של הפליטי� היהודי�

מדינת ישראל ויתרה .  על זכות� של אזרחיה לתבוע פיצויי� מממשלת גרמניה)לחריגי� מסוימי� 
ת� האישית לתבוע את גרמניה ולקבל  על זכו) ללא קבלת הסכמת� המפורשת )בש� הניצולי� 

ובה בעת קיבלה על עצמה ... ממנה פיצוי בשל האירועי� הקשי� שעברו עליה� והסבל שסבלו
הניצולי� איבדו אפוא את זכות . חבות לדאוג לאות� ניצולי שואה שבאו למצוא מקלט בתחומיה

 שנטלה על עצמה ) ותחת זאת קנו זכות תביעה נגד מדינת ישראל, התביעה שלה� נגד גרמניה
 ".לפצות את ניצולי השואה שהשתקעו בתחומה

לנוכח האמור לעיל הוטלה על המדינה החובה החוקית והמוסרית לדאוג באופ� מיוחד לרווחת� 
בסמו� לאחר חתימתו של הסכ� השילומי� נחקקו בישראל שני . של ניצולי השואה בישראל

חוק : שואה שלקו בנכות עקב רדיפות הנאצי�חוקי� עיקריי� המסדירי� מת� תגמולי� לניצולי 
לחוק ' פרק א. 19576)ז"התשי, וחוק נכי רדיפות הנאצי�, 19545)ד"התשי, נכי המלחמה בנאצי�

ביטול והתליה , תיקו�) (2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת (ההסדרי� במשק המדינה 
נכי רדיפות הנאצי� "כותרתו  ש20017)א"התשס, )של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות

מקנה א" הוא זכויות לניצולי )" 1947 בינואר 1(ז "בטבת התש' ששהו על אדמת גרמניה ביו� ט
מצויני� התנאי� ,  חוקי הסיוע לניצולי שואה)שייקראו להל� , בשלושת החוקי� האמורי�. שואה

 . 8ל�כמפורט לה, או הטבות/המקני� לניצולי שואה זכות לתגמולי� חודשיי� ו

על כ� יש . אוכלוסיית ניצולי השואה היא מבוגרת וחולה ומתמעטת משנה לשנה, מטבע הדברי�
 .מוסרית וחברתית לטפל באוכלוסייה זו בלא דיחוי, חשיבות ציבורית

בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הסיוע לניצולי  2007 אפריל ) 2006בחודשי� אוגוסט 
בביקורת נבדקו . ספי שואה הנמצא בתחומי מדינת ישראלהשואה ואת נושא השבת הרכוש של נ

 .  במשרד האוצר9הלשכה המשפטית והלשכה לשיקו� נכי�, פעולותיה� של אג" התקציבי�

__________________ 

 . 2ראו הערה   3
 .75' עמ, 69חוברת , 3כר� , כתבי אמנה  4

 .76' עמ, ד"התשי, 147ח "ס  5

 .103' עמ, ז"התשי, 226ח "ס  6

 .236' עמ, א"ח התשס"ס  7

 ". אמות המידה לזכאות לתגמולי% והטבות על פי ההסדרי% החוקיי% השוני%"הפרק "ראו להל� בתת  8
 111' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„53‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2003 שכה לשיקו% נכי% בראו ביקורת קודמת על הל  9

 .ואיל�
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 'ניצול שואה'הגדרת 

וגורמי� אחרי� )  ועידת התביעות)להל�  (10'ועידת התביעות החומרית של היהודי� נגד גרמניה'
אד� "הוא , לענייני רווחה', ניצול שואה'את ההגדרה לפיה בעול� המטפלי� בנושא זה אימצו 

או שהצליח לברוח , שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או תחת השפעתו הישירה
 ". ידי הנאצי� מעט לפני או אחרי הכיבוש)ממדינה שנכבשה על

י  ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר ראשו� לבדיקת מספר ניצול1998)1997בשני� 
בשנת . 11בהתבסס על ההגדרה האמורה, השואה החיי� בישראל ומצב� הבריאותי והסוציאלי

 חיו 2005אשר העלה כי בסו" שנת ,  מחקר בעניי�12 מכו� ברוקדייל)וינט ' ער� ג� הג2005
וכי מספר� הכולל של ניצולי השואה יפחת בשיעור ,  ניצולי שואה300,800)238,600בישראל 

עוד העלה . 92,20013)49,100 יהיה מספר� 2020ובסו" שנת , סיבות טבעיותמ, ניכר במש� השני�
המחקר כי בשל הזדקנותה של אוכלוסיית ניצולי השואה שיעור� של הניצולי� השוהי� במוסדות 

 היה שיעור� של ניצולי השואה השוהי� 2002 בשנת )טווח עולה במש� השני� )סיעודיי� ארוכי
 13%)10.6% יהיה שיעור� 2020ולפי ההערכה בשנת , יצולי� מכלל הנ5%)4.1%במוסדות אלה 
המחקר העלה ג� כי ברבות השני� עולה שיעור� של ניצולי השואה הזכאי� . 14מכלל הניצולי�

ולפי ההערכה , 13.8%)16.8% היה שיעור� 2002 בשנת )לשירותי סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי 
 .33.1%)29.3% יהיה שיעור� 2020בשנת 

על פי אומד� הלשכה לשיקו� נכי� במשרד , חיי� בישראל, 2007אפריל , יו� הביקורתבמועד ס
 ניצולי שואה מקבלי� תגמולי� 50,000)כ. 15 ניצולי שואה250,000)כ, ) הלשכה)להל� (האוצר 

 ניצולי שואה מקבלי� תגמולי� מממשלת גרמניה וממשלות אחרות וכ� 57,000)כ; מהלשכה
היות ורוב� אינ� עומדי� ,  ניצולי� אינ� מקבלי� תגמול כלל143,000)כ; מוועידת התביעות

 .באמות המידה לקבלת תגמולי� מהגופי� המפורטי� לעיל

ל משרד הרווחה והשירותי� "הגיש מנכ, לאחר מועד סיו� הביקורת, 15.5.07)יצוי� כי ב
נה ועדה דוח שהכי, מר יצחק הרצוג, לשר הממונה על משרדו', מר נחו� איצקובי3, החברתיי�

__________________ 

10  Conference on Jewish Material Claims against Germany - "Claims Conference". ועידת 
עת החליטה זו לקיי% משא ומת� ע% ,  בניו יורק ביזמת ממשלת ישראל1951התביעות הוקמה בשנת 

בשל הנסיבות . והייתה זקוקה לגיבוי ציבורי של היהדות העולמית בנושא זה, ממשלת מערב גרמניה
 חלק% " ארגוני% יהודי% מרחבי העול% 23נציגי% של , ערב פתיחת המשא ומת�, המיוחדות הוזמנו

, וחלק% ארגוני% קטני% וסקטוריאליי%, וינט'כדוגמת הג, ותיקי% ובעלי השפעה, ארגוני% גדולי%
לא הוזמ� א+ ארגו� , למרבה הפלא.  ומנציגי% אלו הוקמה הוועידה"ה היהודית כדוגמת מועצת העבוד

עד לצירו+ נציגי% של מרכז הארגוני% של ניצולי השואה ,  שני37%והדבר נמש� , של ניצולי שואה
טר%  (‰È‚ÂÏÂÈ·‰ ÔÂ¯˙Ù, ספרו של ראול טייטלבאו%' ר(ב "המקביל לו בארה' ארגו� הגג'בישראל ו
).  וכ� הפרק בדוח זה העוסק במרכז הארגוני20%"19' עמ, 9פרק , )טייטלבאו%'  ר" להל�) (ראה אור

 . ועידת התביעות עוסקת מאז ועד היו% בנושא תביעות חומריות
 È˘È‡ „Â˜Ù˙ , È�· ·¯˜· ˙ÈÓˆÚ ‰Î¯Ú‰Â ˙Â„ÈÈ� ¯˘ÂÎ60 ‰ÏÚÓÂ: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  11

Ï‡¯˘È· , %1998"1997ממצאי% מסקר שנעשה בשני . 

12 Joint - Brookdale Institute: Holocaust Survivors of European Origin in Israel: Current 
& Projected Needs for Nursing Care at Home (April 2005) ) �"להל�ראו ).  המאמר הראשו

 Joint - Brookdale Institute: Health Problems & Socioeconomic Neediness among ג%
Jewish Shoah Survivors in Israel.   

 .1b" ו1aטבלאות , 14' עמ, המאמר הראשו�  13

 .3b" ו3a טבלאות 18"17' עמ, המאמר הראשו�  14

 .על פי ההגדרה שאומצה על ידי ועידת התביעות וגורמי% אחרי% בעול% המטפלי% בנושא  15
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בדוח גובשה הצעת חוק . שעניינו גיבוש פתרונות למצוקת ניצולי השואה, משרדית בראשותו�בי�
כמו כ� ממלי� הדוח . 16'ניצול שואה'ובמסגרתה הוגדר המונח , להענקת זכויות לניצולי השואה
 במועד סיו� הביקורת עדיי� לא נדונו מסקנות. 18 וסל שירותי�17לתת לניצולי שואה סיוע כספי

מ� הראוי כי בשל חשיבות העניי� יזו� שר הרווחה והשירותי� , לדעת משרד מבקר המדינה. הדוח
 .החברתיי� דיו� בממשלה במסקנות הדוח ובדרכי� ליישומ�

 Á�ÂÓÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á· ‰¯„‚‰ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ'‰‡Â˘ ÏÂˆÈ�' . ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰
˜ ÌÂÁ˙Ï ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÙÂ ÔÎ˙È ‰Ê Á�ÂÓÏ ˙‡Â ‰ÈÎ¯ˆ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÂÊ ‰ˆÂ·

Â·Âˆ˜˙Â ÚÂÈÒ‰ ÔÂ�Î˙ ˙Â¯ËÓÏ ÌÙ˜È‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Á�ÂÓ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È
'‰‡Â˘ ÏÂˆÈ� '˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ Á�ÂÓ‰ ¯„‚Â‰ ‰· Í¯„· Ì‡. 

 

 

 תקנת תמיכה לשיפור מצב� של נפגעי רדיפות הנאצי�

די שנה בשנה הודעה בעיתונות בדבר תמיכה מ)  השר�להל� ( מפרס� שר האוצר 1994משנת 
 � תקנת התמיכה או �להל� (במוסדות ציבור הפועלי� לשיפור מצב� של נפגעי רדיפות הנאצי

השר קובע את המבחני� השוויוניי� לחלוקת סכו� התמיכה בי� המוסדות בהתייעצות ). התמיכה
 �להל�  (�1985ה"התשמ, יבלחוק יסודות התקצ) ה(א3על פי סעי$ , ע� היוע� המשפטי לממשלה

 ).חוק יסודות התקציב

�לרבות מת� עזרה , התמיכה מיועדת לטיפול פרטני באוכלוסייה נזקקת בקרב נפגעי רדיפות הנאצי
והיא ניתנת למוסד ציבורי הפועל למע� רווחת� וטובת� של נפגעי , כלכלית ורפואית, סוציאלית

 .ורסמורדיפות הנאצי� אשר מתקיימי� לגביו המבחני� שפ

דנה בבקשות לקבלת תמיכה שמגישי� לה )  ועדת התמיכות�להל� (ועדת התמיכות במשרד האוצר 
 �להל� (מוסדות שוני� לפי נוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור 

וסכו� התמיכה שהיא מאשרת למוסדות העומדי� במבחני� האמורי� נקבע לפי היק$ , )19הנוהל
� .פעילות

 הגישו חמישה מוסדות לוועדת התמיכות בקשות לקבלת תמיכה בשנת 1.1.06עד , 20� לנוהלבהתא
 � :כמפורט להל�, הוועדה אישרה מת� תמיכה לשלושה מהמוסדות. 2006הכספי

__________________ 

 ; הוא שהה באר� עוינת)  א:   (ה תושב ישראל שנתקיי� לגביו אחד מאל�" ניצול שואה"לפי הדוח  16

 ; בסמו  לפני הכיבוש הגרמני, "אר� עוינת"להגדרת ) ב(הוא נמלט משטח כאמור בפסקה )  ב(

שטח אשר בתקופת השלטו" הנאצי היה נתו" למעשה למרותה של )  ב: ... ( אחד מאלה�" אר� עוינת"
 ...גרמניה

ח " ש3,221צול שואה מכל מקור שהוא תהיה הוועדה ממליצה כי הכנסתו הפנויה המזערית של ני  17
 . ח לזוג" ש�4,069ליחיד ו

, שירותי דיור, יומי�שירותי בריאות וסיוע לתפקוד יו�, סל השירותי� המוצע כולל שירותי הזנה  18
 . פעילות חברתית ותמיכה נפשית

 .ועבר שינויי� ותוספות ברבות השני�, 2569' עמ, ב"פ התשנ"פורס� י  19

 6.3סעי- (אחרו" להגשת בקשות לתמיכה הוא אחד בינואר בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה המועד ה  20
 ).לנוהל
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למוסד אחר אושרה , )מחצית הסכו� שביקש(ח " ש50,000לאחד המוסדות אושרה תמיכה בס- 
 הקר� לרווחה לנפגעי השואה �ולמוסד השלישי , )שרוב הסכו� שביק(ח " ש47,000תמיכה בס- 

אישרה הוועדה , ח" מיליו� ש�45 שהגיש בקשה לתמיכה בס- כ�)  הקר� לרווחה�להל� (בישראל 
ובתקציבה הקט� של , מחד, וזאת בהתחשב בהיק$ פעילותו הנרחב, ח" מיליו� ש�6תמיכה בס- כ

 מורי� אושרו בישיבותיה של הוועדה יש לציי� כי סכומי התמיכה הא. מאיד-, 21תקנת התמיכה

 .לפני שאושרו התוספות התקציביות שיפורטו להל�, �5.6.06 וב�23.3.06ב

משרד מבקר המדינה עיי� . הקר� לרווחה היא עמותה המסייעת לניצולי השואה באופ� פרטני
בדוחותיה של הקר� ומה� עולה כי עיקר תקציבה משמש למת� שירותי סיעוד לניצולי שואה 

והיא א$ נותנת לניצולי שואה מענקי� למימו� צרכי� רפואיי� שאינ� , דרגת נכות� גבוההש
ובעיקר , ממשלתיי��הקר� מקבלת את מרבית תקציבה מגורמי� חו�. כלולי� בסל הבריאות

 �167 לכ2005 והגיע בשנת �50% גדל תקציב הקר� בכ2002�2005בשני� . מוועידת התביעות
, ח לשנה" מיליו� ש�2 קיבלה הקר� מהמדינה תמיכה בס- כ2002�2004בשני� . ח"מיליו� ש

 . ח" מיליו� ש�7 כ2005ובשנת 

 

 2006תוספות תקציביות לתקנת התמיכה בשנת 

הודיע ) ת" אג�להל� (בעקבות דיוני� שקיימו הקר� לרווחה ואג$ התקציבי� במשרד האוצר  . 1
אול� , ח" מיליו� ש7 בס- של 2006  כי תקציב תקנת התמיכה יגדל במהל- שנת�27.2.06ת ב"אג

 העבירה �2.7.06ב. ת לקר� לרווחה את התוספת התקציבית המובטחת" העביר אג�7.5.06רק ב
 .ח" מיליו� ש6ועדת התמיכות לקר� תמיכה נוספת בס- 

)  ישראל ביתנו�להל� (בכנסת " ישראל ביתנו" נחת� בי� סיעות הקואליציה לסיעת �5.6.06ב . 2
ח בשנת " מיליו� ש20תינת� תוספת של "ולפיו )  הסיכו��להל�  (2006לתקציב שנת סיכו� בנוגע 

ייעודה של תוספת תקציבית זו היה הגדלת מסגרת ".  לתמיכה בניצולי שואה בישראל2006
 � לניצולי �מכשירי שמיעה ועוד , משקפיי�,  כגו� טיפולי שיניי��התקציב עבור מענקי� אישיי

רזרבה מתוק$ 'ח לתקנת " מיליו� ש20ת " הקצה אג�27.6.06ב. נאצי�שואה שה� נכי רדיפות ה
ת ע� נציגי "בפגישה של נציגי אג). 'רזרבה' תקנת �להל� (' 2006הסכמי� קואליציוניי� לתקציב 

ת כי הסכו� האמור לא הועבר מתקנת " מסרו נציגי אג2006משרד מבקר המדינה באוגוסט 
 הניח על שולח� הכנסת " ישראל ביתנו"ל מ"י שטר� זכ יור"היות וח, לתקנת תמיכה' רזרבה'

 הצעת חוק בעניי� דומה ועדיי� לא הוחלט א� הסכו� ישמש למטרתו המקורית או �28.2.05ב
 . ליישו� הצעת החוק האמורה

סיעת ישראל "ולפיו )  הסיכו� השני�להל� ( הוציאו הצדדי� תחת יד� פירוט לסיכו� �18.9.06ב
 20מתו- ]ו... [כ יורי שטר�"בית השעיית הטיפול בהצעת החוק של חביתנו תבח� במגמה חיו

ח לתקנת התמיכות " מיליו� ש15יועברו ,  לתמיכה בניצולי שואה2006ח שהוקצו בשנת "מיליו� ש
 ". בניצולי שואה במשרד האוצר

, לתקנת התמיכות' רזרבה'ח מתקנת ה" מיליו� ש15 �20.9.06הועברו ב, בהתא� לסיכו� השני
לדברי חשב הלשכה לשיקו� , ואול�. ח" מיליו� ש�1.6רה בה יתרה תקציבית קודמת בס- כשנות

לא התקבלה כל הודעה , ) חשב התגמולי��להל� (נכי� במשרד האוצר וחבר ועדת התמיכות 
רק לאחר שדבר העברת הסכו� נודע לקר� לרווחה , זאת ועוד. ת בדבר העברת הסכו� האמור"מאג

 . כי בוצעה העברה כאמור לתקנת התמיכות, התחוור לאחרו�, י�וזו פנתה לחשב התגמול

__________________ 

 .ח בלבד" מיליו" ש7תקציב תקנת התמיכה היה באותה עת   21
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ומכא� שהסכו� שהצטבר ,  לתקנת התמיכות�ח " מיליו� ש5 � הועברה יתרת הסכו� �7.11.06ב
 . ח" מיליו� ש�21.6בתקנת התמיכה היה כ

�ש שהגי, הדוח. התכנסה ועדת התמיכות ודנה בדוח ביקורת על הקר� לרווחה, 7.11.06, באותו יו
�. העלה כי בפעילותה של הקר� היו ליקויי� טכניי� בלבד, המבקר הפנימי של חשבות התגמולי

 . בישיבה האמורה לא נדונה התוספת התקציבית לתקנת התמיכה

 התכנסה ועדת התמיכות שנית ואישרה לקר� לרווחה מסגרת תמיכה בשיעור היתרה �13.11.06ב
 כנגד הצגת רשימה מפורטת של בקשות לסיוע �ח "ש מיליו� �21.6 כ�התקציבית בתקנת התמיכה 

 יצוי� כי רק  .החתומה על ידי מורשי החתימה של הקר�, שהוגשו לקר� ושטר� שול� בגינ�

 .  נמסרה לקר� הודעה בכתב ולפיה אושרה המסגרת התקציבית האמורה�22.11.06ב

נית את הסכו� הממשלה רשאית להוציא בשנת כספי� פלו"מאחר שלפי חוק יסודות התקציב 
היה על הקר� לפעול בלא דיחוי כדי שתוכל , "הנקוב כהוצאה בחוק התקציב השנתי לאותה שנה

 פרסמה הקר� לרווחה בכמה �1.12.06ב, לפיכ-. לנצל את הסכו� האמור עד תו� אותה שנה
 בקשה נוספת לקבלת מענק אישי 12.12.06עיתוני� מודעה ולפיה ניצולי שואה רשאי� להגיש עד 

, משקפיי�, כגו� טיפולי שיניי�(ור השתתפות בהוצאות שאינ� מכוסות במסגרת סל הבריאות עב
שקשה לה להתארג� ולהמציא את כל , מדובר באוכלוסייה מבוגרת, כזכור). מכשירי שמיעה ועוד
 � . בפרק זמ� קצר כל כ-) אישורי� רפואיי� ועוד(המסמכי� הדרושי

של ניצולי� והיענות לה� " מאגר בקשות"מצעות יצירת יצוי� כי הקר� לרווחה אינה פועלת בא
שכ� היא מבקשת למנוע מפח נפש מהניצולי� א� לא תתקבל , לאחר קבלתה של תוספת תקציבית

רק א� ועדת התמיכות מאשרת מת� תוספת תקציבית . התוספת האמורה או א� קבלתה תתעכב
יש בקשות נוספות לקבלת לקר� לרווחה מפרסמת הקר� מודעה בעיתו� בדבר האפשרות להג

 . תמיכה

 �אחד הנושאי� שבעניינ� הוגשו לקר� לרווחה תלונות רבות של ניצולי שואה הוא מחסור במענקי
�. הקר� לרווחה היא הגו$ העיקרי הנות� לניצולי שואה מענקי� אלה. 22אישיי� לצרכי� קיומיי

 קבעה שעל הקר� להקצות והוועידה, הקר� מקבלת את מרבית תקציבה מוועידת התביעות, כאמור
עקב כ- הקר� מייעדת רק חלק קט� מתקציבה למת� . לסיעוד את רוב התקציב שקיבלה ממנה

� . ולכ� היא קבעה אמות מידה מחמירות למת� המענקי� האמורי�, מענקי� אישיי

Î ÍÒ· ˙ÙÒÂ	 ‰ÎÈÓ˙ Ï·˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÁÂÂ¯Ï Ô¯˜‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ-21.6 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"·Î Á È	ÂÈ· ¯2006 . ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ ˜¯ ÂÊ ˙ÙÒÂ˙ ‰Ï·È˜ ‡È‰ ÏÚÂÙ·

ÔÎÓ . ÌÈÙÒÎ‰ ˙	˘ ÛÂÒ· ˜¯ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙‰ Ô˙Ó ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ó
2006 ,Î ˜¯ ÂÏˆÂ	-34%‰	ÓÓ 23) Î-7.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á.( 

Ó ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰ÁÂÂ¯Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ‰·˙ÎÓÓ-9.11.06 ÍÎÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ	˘· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
‰ÌÈÙÒÎ‰ ˙	˘ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï ˜¯ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙	˜˙Ï ÏÂ„‚ ·Èˆ˜˙ ¯·ÚÂ , ÈÏÂˆÈ	Ó ˜ÏÁ ÍÎ ·˜ÚÂ

˘¯„	‰ ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì	È‡ ‰‡Â˘‰ . 

__________________ 

 .תלונות כאלה הגיעו ג� למשרד מבקר המדינה  22
  חודש הסכו� הועבר לקר" לרווחה במנות במהל. ידי חשבות התגמולי��נתוני� אלו נמסרו על  23

 .כנגד הצגת רשימת בקשות לסיוע שהוגשו לקר" ואשר טר� שול� בגינ", 2006דצמבר 
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יש להגיש לה את , נזקקת וחולה, מאחר שמדובר באוכלוסייה מבוגרת, לדעת משרד מבקר המדינה
להפיק את , ת" אגובראש�, ולפיכ- על כל הגורמי� המעורבי� בדבר, הסיוע הנדרש בלא דיחוי

, בבסיס התקציב, הלקחי� הנדרשי� ולהקצות את התקציבי� המיועדי� לתמיכה באוכלוסיה זו
� .בלוח זמני� קצר ובתחילת שנת הכספי

ת התחייב לפני חשב התגמולי� להעביר את כספי התמיכות שלא ינוצלו בשנת "כי אג, יש לציי�
 � אישרה ועדת הכספי� של �29.4.07ב, ואכ�. 2007 לתקציב התמיכות של שנת 2006הכספי

לתקציב , 2006שלא נוצלו בשנת הכספי� , ח" מיליו� ש�14.2הכנסת העברת כספי תמיכות בס- כ
 . 2007התמיכות של שנת 

 

 

 מרכז הארגוני� של ניצולי השואה בישראל 

'  גגארגו�'הוא )  מרכז הארגוני� או המרכז�להל� (מרכז הארגוני� של ניצולי השואה בישראל 
שהוא עמותה רשומה בישראל לפי חוק , הארגו�. המאגד עשרות ארגוני� של ניצולי שואה

 ועוסק בהשגת פיצויי� אישיי� לניצולי שואה החיי� 1989הוק� בשנת , �1980�"התש, העמותות
�מרכז הארגוני� הוק� בזכות יזמה של ראשי ארגוני ניצולי השואה . בישראל ובהשבת רכוש

,  כל הארגוני� תחת קורת גג אחת ולפעול למע� השגת פיצויי� אישיי� לניצולי�בישראל לאגד את
 8בעת הקמתו מנה המרכז . ידי ועידת התביעות�מטרה שעד אז הצליחה באופ� חלקי בלבד על

�נכי , כיו� מאגד מרכז הארגוני� תחתיו את כל הארגוני� של ניצולי השואה בישראל. ארגוני
�לוחמי הגטאות וחברי , הפרטיזני�, אסירי מחנות הריכוז, ה בנאצי�נכי המלחמ, רדיפות הנאצי

, חיזקה את הארגוני� הבודדי�' ארגו� גג'הקמת ).  ארגוני�51ס- הכל (נאציות �המחתרות האנטי
 . 24"השל� גדול מס- כל חלקיו"בבחינת 

עידת וא$ שבשנות השבעי� של המאה העשרי� חתמו מדינת ישראל וו, מאז הקמתו של ארגו� הגג
כחבר , ניהל מרכז הארגוני�, התביעות על מסמ- ולפיו אי� לה� עוד תביעות כלפי ממשלת גרמניה

ובעקבות זאת הסכימה ממשלת גרמניה לפתוח , מאבק ציבורי באר� ובעול�, בוועידת התביעות
לאחר משא ומת� ממוש- הסכימה ממשלת גרמניה לפצות רבבות ניצולי . במשא ומת� בעניי� זה

נוס$ על כ- קיבלו אלפי ניצולי שואה בעקבות . אר� ובעול� שעד אז לא קיבלו כל פיצוישואה ב
פעמי מגרמניה וממדינות אחרות שהקימו קרנות סיוע לניצולי שואה �המשא ומת� פיצוי חד

�חסכו , ח"יש לציי� כי הישגי� אלה תרמו לקופת המדינה הכנסות ניכרות במט. נצרכי� וחולי
� סכומי עתק עבור ניצולי� הסובלי� מבעיות רפואיות או נמצאי� ברמה לקופת המדינה תשלו

כיו� ממשלת גרמניה . 25וכ� הקטינו את הלח� על שירותי הרווחה בישראל, אקונומית נמוכה�סוציו
 .וממשלות נוספות בעול� מכירות במרכז הארגוני� כארגו� יציג של ניצולי השואה

זמ� מה : וא$ קיבל ממנה הכרה על פועלו כדלקמ�, מאז הקמתו מקיי� המרכז קשר ע� הממשלה
, בהשתתפות חברי כנסת, לאחר הקמת מרכז הארגוני� יזמו ראשי מרכז הארגוני� דיו� בכנסת

�אשר הוק� על מנת לייצג , וה� העניקו גיבוי מלא למרכז, נציגי משרד האוצר וחוקרי שואה בכירי
ל " ששלח סמנכ�1.1.88עולה ג� ממכתב מגיבוי זה . את האינטרסי� של ניצולי השואה בישראל

__________________ 

 .2�6' עמ, 9פרק , טייטלבאו�' ר  24
ארגו" יהודי להשבת (ר "יועצ� המשפטי של מרכז הארגוני� ואיל, ד אופיר כ�"חוות דעתו של עו' ר  25

 .�9.3.05מ, )רכוש
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לנשיא ועידת התביעות דאז לפיו שר האוצר דאז סבור כי , משרד האוצר לקשרי� בינלאומיי� דאז
�. תחזק את האחרונה, לוועידת התביעות, שנמצא בשלבי הקמה, הצטרפותו של מרכז הארגוני

יות ועקרונות תכנית העבודה מדינ:  בעניי� השבת זכויות ורכוש יהודי3595' מהחלטת ממשלה מס
 �יתרה .  א$ עולה כי מרכז הארגוני� הוק� בתיאו� ע� הממשלה�5.5.05מ, 2005�2009לשני

ע� אוסטריה וע� מדינות , המרכז שות$ למשא ומת� ע� גרמניה"בהחלטה נאמר כי , מזאת
". שואהבשל היותו מורכב מניצולי , והוא גור� חיוני להשגת תוצאות במשא ומת� זה, נוספות

 השגת �יוצא אפוא כי הממשלה מכירה בכ- שהמרכז ממלא בהצלחה תפקיד ציבורי וחיוני 
 . ידי הממשלה עצמה� אשר מסיבות היסטוריות אינו מטופל על�פיצויי� אישיי� לניצולי שואה 

 

 אופ� תקצובו של מרכז הארגוני� 

לא , 1999מו למרכז בשנת חו� מדמי חבר סמליי� שהארגוני� החברי� במרכז הארגוני� שיל . 1
�ע� הקמת המרכז ובשל חשיבותו הציבורית והעובדה , לפיכ-. היו למרכז מקורות מימו� עצמאיי

הוגשה לממשלת ישראל בקשה לסיוע למימו� , שהוא ממלא תפקיד שהממשלה בחרה שלא למלא
יבית  תוקצב המרכז ברציפות באמצעות תקנה תקצ1989�2001בשני� , ואכ�. פעילותו השוטפת

הוצאות "שנכללה בסעי$ התקציב " מרכז הארגוני� של ניצולי השואה בישראל"ספציפית ושמה 
 .26"שונות

2 .  �החליטו משרד האוצר ומשרד , �1999 ו1992בעקבות תיקו� חוק יסודות התקציב בשני
א לחוק 3 כי הנתיב החוקי לתקצובו של מרכז הארגוני� הוא סעי$ 2000המשפטי� בספטמבר 

לקראת סו$ שנת , לפיכ-. מתקציב המדינה' מוסד ציבור'שעניינו תמיכה ב,  התקציביסודות
 �.  נקבע מבח� תמיכה במוסדות העוסקי� בהשגת פיצויי� לנפגעי רדיפות הנאצי�2001הכספי

ע� המעירי� נמנה . טיוטת המבח� פורסמה כדי שהציבור יוכל לעיי� בו ולהעיר הערות בעניינו
� .מהערותיו התקבלווחלק , מרכז הארגוני

מששונה הנתיב החוקי לתקצובו של מרכז הארגוני� הגיש המרכז בקשה לקבלת תמיכה  ) א(
 נדחו מאחר שלא עמד 2001�2002ואול� בקשותיו לקבלת תמיכה בשני� . מתקציב המדינה
היות וועדת ,  קיבל המרכז תמיכה בסכו� קט� מהסכו� שביקש2003בשנת  .27במבחני התמיכה

 .בעה כי זהו הסכו� המרבי שינצל בשנה זוהתמיכות ק

הוראת , ר ירו� זליכה"ד, )ל" החשכ�להל� ( פרס� החשב הכללי במשרד האוצר �25.2.04ב ) ב(
 ולפיה כל מוסד ציבור המבקש לקבל תמיכה מתקציב המדינה נדרש להגיש דוח 28שעה כספית

 לא יאושר מת� תמיכה 2004בהוראה נקבע כי משנת ).  ההוראה�להל� (הוצאות הנהלה וכלליות 
בשנה שבעניינה , למוסד ציבור שהיחס בי� הוצאות ההנהלה והכלליות שלו למחזור הכנסותיו

גדול מהשיעור המרבי המצוי� , הגיש דוח מבוקר וכ� בשנת הכספי� שבגינה הגיש תמיכה
 לכל ח"לפי ההוראה מוסד ציבור שמחזור הכנסותיו השנתי הוא עשרה מיליו� ש, למשל. בהוראה

זכאי לקבל תמיכה מתקציב המדינה רק א� שיעור הוצאות , כדוגמת מרכז הארגוני�, היותר

__________________ 

  . 857�860' עמ, ) È˙�˘ ÁÂ„53˜·Ó Ï˘ · ‰�È„Ó‰ ¯)2003 לעניי� זה ראו   26

 נימקה ועדת התמיכות את הדחייה בעובדה כי התקציב הישיר שהועבר 27.12.01בישיבתה מיו�   27
, ח מהסכו� שניצל המרכז בפועל בשנה זו לצור' פעילותו" ש�200,000למרכז היה גדול ביותר מ

 דחתה ועדת 15.12.02תה מיו� בישיב. ולפיכ' אי� מקו� להעניק לו תקציב נוס( מתקנת התמיכה
, היות והלה לא המציא ראיות של ממש, 2002התמיכות את בקשתו של המרכז לתמיכה בשנת 

 .לפעילות נשוא תקנת התמיכה, המגובות במסמכי� חתומי�
 .12/2004הוראת שעה כספי   28
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 9.7הוראת השעה עוגנה בסעי$ .  ממחזור הכנסותיו22%ההנהלה והכלליות שלו לא יעלה על 
 .לנוהל

 �היות והיחס בי� הוצאות ,  נדחו בקשותיו של מרכז הארגוני� לקבלת תמיכה2004�2005בשני
 . �22% והכלליות שלו למחזור הכנסותיו היה גדול מההנהלה

 �ומה� עולה כי , 2004�2005משרד מבקר המדינה עיי� בדוחותיו הכספיי� של המרכז לשני
המרכז פועל להשגת פיצויי� לניצולי שואה בעיקר באמצעות פעילות מטה הכרוכה בעבודה 

,  הוועד המנהל�ת של המרכז בייחוד באמצעות קיו� דיוני� במסגרות השונו, ארגונית ענפה
לטענת המרכז בבקשתו .  וכ� באמצעות ניהול משרד מרכזי�האסיפה והוועדות השונות , ההנהלה

הוצאות , עקב אופי פעילותו המיוחד, לחריגה משיעור הוצאות ההנהלה והכלליות הקבוע בהנחיה
ות� בחישוב שיעור ולכ� אי� לכלול א, אלה אינ� מהוות הוצאות הנהלה וכלליות במוב� הרגיל

 . הוצאות הנהלה וכלליות

 2006 הגיש מרכז הארגוני� בקשה לקבלת תמיכה מתקציב המדינה לשנת 2005בסו$ שנת  ) ג(
 59%באותה שנה היה שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של המרכז . ח" מיליו� ש�2בס- כ

קשה לחריגה מתקרת  ב�19.12.05לפיכ- הגיש המרכז לוועדת התמיכות ב. ממחזור הכנסותיו
את , לפי הנוהל,  דחתה ועדת התמיכות�23.1.06ב).  הבקשה�להל� (הוצאות ההנהלה והכלליות 

 . הבקשה לתמיכה

� לוועדת התמיכות בבקשה לחריגה מתקרת �29.1.06פנה מרכז הארגוני� ב, משהושבו פניו ריק
רה פעילותו הציבורית בבקשת הערעור תוא).  בקשת הערעור�להל� (הוצאות ההנהלה והכלליות 

, הודגש כי פעילות זאת מתבצעת למעשה במקו� גורמי� בממשלת ישראל, והחיונית של המרכז
ונית� הסבר לשיעור הוצאות , אשר מסיבות שונות העדיפו שלא לטפל ישירות בנושאי� אלו

 דנה הוועדה בבקשת �13.3.06בישיבתה של ועדת התמיכות ב. ההנהלה והכלליות של המרכז
לנוהל ערעור בעניי� בקשה לחריגה ) ב(9.8א$ שלפי סעי$ . רעור והחליטה שאי� הצדקה לקבלוהע

מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות של מוסד מסוי� יוגש לוועדה המיוחדת של משרד 
 התכנסה הוועדה המיוחדת , ) משרד האוצר�בענייננו (האוצר על ידי המשרד הנוגע בדבר 

הוועדה המיוחדת . שורת הדי� ודנה בבקשת הערעור שהגיש מרכז הארגוני� לפני� מ�4.4.06ב
בחנה את נתוניו הכספיי� של מרכז הארגוני� וערכה בדיקה נוספת בדבר הוצאות הנהלה וכלליות 

וקבעה כי אי� , ידי מתנדבי��תו- התחשבות בכ- שפעולות רבות של המרכז מבוצעות על, במוסד
מפרוטוקול הוועדה עולה כי . בלת הוצאות הנהלה וכלליותהצדקה לאשר למרכז חריגה ממג

הוועדה הביאה בחשבו� שרבות מפעולותיו של המרכז מבוצעות על ידי מתנדבי� א- לא התחשבה 
בטענת המרכז שפעילותו הציבורית חיונית ובזיקה בי� אופי הפעילות לשיעור הוצאות הנהלה 

 .וכלליות

ת המטה של מרכז הארגוני� מהוות הוצאות הנהלה א$ א� הוצאו, לדעת משרד מבקר המדינה
הרי ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של המרכז הוא גבוה ג� משו� , וכלליות במוב� הרגיל

 שמקבלי� ניצולי השואה בזכות פעילותו של המרכז אינו � בכס$ או בשווה כס$ �שהסיוע 
, וקת הכספי� לניצולי השואהמשתק$ בדוחות של המרכז אלא בדוחות של הגופי� האחראי� לחל

ל למשרד מבקר "בהקשר זה יצוי� כי מתשובת החשכ. כדוגמת ועידת התביעות והקר� לרווחה
 עולה כי הוצע לשלב את פעילותו של המרכז ע� פעילותה של הקר� לרווחה �20.5.07המדינה מ

עוד יצוי� . כדי לאפשר למרכז לפתור את בעיית החריגה משיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו
בראשות מר יור� " הוועדה הציבורית לבחינה מחדש של סיוע המדינה למוסדות ציבור"כי בדוח 
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הומל� ששר האוצר יוכל לשנות את שיעור הוצאות ההנהלה )  ועדת ארידור�להל�  (29ארידור
בגודל העמותות ומהות� "והכלליות של מוסדות המזכה בקבלת תמיכה מתקציב המדינה בהתחשב 

 .30"יקולי� ענייניי� אחרי�ומש

חו� מאשר ,  מרכז הארגוני� אינו מקבל תקציב למימו� פעילותו2001מ� האמור עולה כי משנת 
ובהיעדר יחידת מטה חלופית , תקצוב כאמור משתק את פעילותו של המרכז�אי. 2003בשנת 

ז עלול שיתוק זה לפגוע ביכולת� של הממשלה ושל המרכ, במסגרת אחד ממשרדי הממשלה
 . ל כדי לקד� את הסיוע לניצולי השואה"לקיי� משא ומת� ע� ממשלות בחו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÁÎÂ�Ï ,˙È„ÂÁÈÈ‰Â ˙È�ÂÈÁ‰ , ˜ÒÂÚ ‰·˘
 ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó-Úˆ·Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓˆÚ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ¯ÂÓ‡Î˘ ˙ÂÏÈÚÙ  ,Â‡ ,¯ÚˆÓÏ ,

 „·Î� ˜ÏÁ ‰· ÏÂËÈÏ-Î¯Ó· ˙Â‡¯Ï ÌÂ˜Ó ˘È  ÔÈÚÓ ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ê"ÔÎÂÒ " Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ , ÍÎÈÙÏÂ-Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ ˘È  .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÎ Ì‡ , ˘¯„ÈÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘

ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ˘„ÁÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈ„˜˙ ˘Ó˘È ¯·„‰˘ ÈÏ·Ó .
ÔÈÙÂÏÁÏ ,Úˆ·È ¯˘‡ ¯Á‡ ÌÈ‡˙Ó ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï Â‡ ˙ÂÂˆ ˙Â�ÓÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÏÚ ˙‡ 

ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó· ˙˘¯„�‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú. 

 

 

 הטיפול בתביעות נכי� בלשכה לשיקו� נכי� במשרד האוצר

 � היא אג$ במשרד האוצר המטפל בשלוש קבוצות של 31) הלשכה�להל� (הלשכה לשיקו� נכי
 � להל� (�1957ז"התשי, על פי חוק נכי רדיפות הנאצי�' נכי�'ניצולי שואה המוגדרי� : אוכלוסיות

�ד"התשי, על פי חוק נכי המלחמה בנאצי�' נכי�'ניצולי שואה המוגדרי� , )חוק נכי הרדיפות
לחוק ההסדרי� ' על פי פרק א' נכי�'וניצולי שואה המוגדרי� , ) חוק נכי המלחמה�להל�  (1954

ביטול והתליה של , תיקו�) (2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת (במשק המדינה 
נכי "שכותרתו )  חוק ההסדרי��להל�  (�2001א"התשס, )מקורה בהצעות חוק פרטיותחקיקה ש

 �31.12.06ב)". 1947 בינואר 1(ז "בטבת התש' רדיפות הנאצי� ששהו על אדמת גרמניה ביו� ט
 תיקי� על 7,686;  תיקי� על פי חוק נכי הרדיפות39,866:  תיקי�50,764היו בטיפולה של הלשכה 

  היה 2006תקציבה של הלשכה לשנת .  תיקי� על פי חוק ההסדרי�3,212; הפי חוק נכי המלחמ

 . ח" מיליארד ש�1.5כ

 

__________________ 

 .2006פורס� במאי   29
 ".נתמ"] לא כוונת רווחארגו� ל[ר "הוצאות אלכ"שכותרתו , ח"לדו' סעי� א' פרק י  30

, בי� היתר, הדוח סוקר. 227)111' עמ, )ÒÓ È˙�˘ ÁÂ„ '53‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2003לעניי� זה ראו   31
 נערכו שני 2000) ו1998כי בשני� , יש לציי�. את השירות לציבור שמעניקה הלשכה לשיקו� נכי�

המלצות אות� מחקרי� . הלשכההמחקרי� העלו שישנ� ליקויי� בפעילות . מחקרי� ארגוניי� בלשכה
כפי , ב וג� בדוח זה53' ולפיכ" נמצאו אות� ליקויי� ג� בביקורת שפורסמה בדוח מס, לא יושמו

� .שיפורט להל
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 אמות המידה לזכאות לתגמולי� והטבות על פי ההסדרי� החוקיי� השוני�

הוא אד� שלקה ' נכה, 'שעליו מתבססות רוב התביעות המוגשות ללשכה, על פי חוק נכי הרדיפות
חלה או חבלה ואשר אילולא הנאמר בהסכ� השילומי� היה זכאי החמרת מ, בנכות מחמת מחלה
יש לציי� כי לפי חוק הפיצויי� . קצבה או פיצוי אחר מממשלת גרמניה, בגלל נכותו לתגמול

 זכאי לתבוע פיצויי� ישירות �1.1.47ניצול שואה נכה אשר שהה בתחומי גרמניה ב, הגרמני
 . מממשלת גרמניה

 : בהתקיי� תנאי� אלה) דהיינו לקצבה חודשית(יהיה זכאי לתגמולי� נכה , לפי חוק נכי הרדיפות

 ומצבו 1.4.57היה אזרח ישראלי ותושב ישראל לפני , 1.10.53הוא עלה לישראל לפני  ) 1(
 .  לפחות25%דרגת נכותו היא )  2(;   האמור לא השתנה

ותו שירות בשל נכה הוא אד� שלקה בנכות בעת שירות מלחמתי עקב א, לפי חוק נכי המלחמה
, כל עוד הוא נכה כאמור, נכה יהיה זכאי לתגמולי� לפי חוק זה. מחלה או החמרת מחלה, חבלה

 . לפחות10%א� דרגת נכותו היא 

הוא אינו זכאי לתגמולי� כנכה לפי )  1:   (על פי חוק ההסדרי� נכה הוא מי שנתקיימו בו כל אלה
דרגת נכותו המזערית היא )  2(;   �1.1.1947ה בחוק נכי הרדיפות רק עקב שהותו על אדמת גרמני

, קצבה או פיצוי אחר מאת ממשלת גרמניה, הוא לא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול) 3(; 25%
�בידי שר האוצר הגרמני ובידי ועידת , וכ� לא קיבל ואינו מקבל תשלו� לפי הסכ� השילומי

 . בקשה לקבלת תגמול לפי חוק זה30.9.02הוא הגיש לרשות המוסמכת לפני ) 4(; התביעות

 המעניק �200732ז"התשס,  התקבל בכנסת חוק הטבות לניצולי שואה נזקקי��2.1.07יצוי� כי ב
;  מהשכר הממוצע במשק15%מענק הטבות שנתי ששיעורו :  כמה הטבות33לניצול שואה נזקק

רה בדיור ציבורי וא� ניצול השואה זכאי לסיוע בתשלו� שכר די; פטור מתשלו� אגרת טלוויזיה
ההטבות האמורות .  מסכו� הסיוע שהוא זכאי לו10% תוספת בשיעור �ממשרד הבינוי והשיכו� 

במועד סיו� . על פי חוק ההסדרי� הזכאי לגמלה על פי חוק הבטחת הכנסה' נכה'מוענקות ג� ל
י� על  הצהירה הלשכה כי החלה בטיפול בבקשות של ניצולי שואה נזקק� 2007 אפריל �הביקורת 

� .�2007ז"התשס, פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקי

על פי חוק נכי המלחמה ' נכי�' ואינ� מוגדרי� 1.10.53יצוי� כי ניצולי שואה שעלו לאר� לאחר 
מיעוט� מקבלי� תגמולי� . אינ� זכאי� לתגמול חודשי מהלשכה על פי חוקי הסיוע לניצולי שואה

ומרבית� אינ� מקבלי� , רות או מוועידת התביעותמממשלות אח, חודשיי� מממשלת גרמניה

__________________ 

 בדצמבר 6(ו "בכסלו התשס' מיו� ה, 105הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   32
 .71' עמ, )2005

, 1980)א"התשמ, אד� הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה"א הו" ניצול שואה נזקק"לפי החוק   33
 : מתקיי� בו אחד מאלה)  2(;   הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל)  1:   (שמתקיימי� בו כל אלה

בידי שר ) 1992 באוקטובר 9(ג "ב בתשרי התשנ"הוא קיבל תשלו� לפי הסכ� שנחת� ביו� י)  א(
הוא ) ב(; התביעות החומריות של יהודי� נגד גרמניההאוצר הפדראלי של גרמניה ובידי ועדת 

 � 2(ס "באב התש' מיו� א" אחריות ועתיד, זכרו�"קיבל תגמול לפי החוק הגרמני להקמת קר
הוא אינו זכאי )  3(;    למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור,)2000באוגוסט 

למעט תשלו� כאמור , ה בשל רדיפות הנאצי�לגמלה חודשית מהרפובליקה הפדראלית של גרמני
חוק )  א:   (הוא אינו זכאי לתגמולי� או להטבות לפי כל אחד מהחוקי� הבאי�)  4(;   )א)(2(בפסקה 

חוק )  ג(;   1957)ז"התשי, חוק נכי רדיפות הנאצי�)  ב(;   1954)ד"התשי, נכי המלחמה בנאצי�
חוק מעמד ותיקי מלחמת העול� ) ד(; 1992)ב"התשנ, תגמולי� לאסירי ציו� ולבני משפחותיה�

 "2000)ס"התש, השנייה
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מרבית הניצולי� שאינ� מקבלי� תגמולי� חודשיי� כלל עלו לאר� . תגמולי� חודשיי� כלל
 .מברית המועצות לשעבר

 

 די� גרנות על הזכאות לתגמולי��השפעת פסק

ות עקב רדיפות חוק נכי הרדיפות נועד להסדיר מת� פיצוי ותגמול לניצולי שואה שלקו בנכ, כאמור
�ותהיה שמורה לנכי� , הזכאות לקבלת תגמולי� מאוצר המדינה תיקבע לפי הדי� הגרמני. הנאצי

�. שהיו זכאי� לפיצוי לפי הדי� הגרמני א- הזכות לפיצוי נשללה מה� בעקבות הסכ� השילומי
שנעשו בו  על התיקוני� � 1956הדי� הגרמני לעניי� זה הוא חוק הפיצויי� הפדרלי הגרמני משנת 

 � .  ופירושו בפסיקת בתי המשפט של גרמניה�)  החוק הגרמני�להל� (ברבות השני

א- הוא קובע ,  בתחומי הריי- השלישי34ככלל החוק הגרמני מקנה זכאות לפיצויי� למי שנרד$
 יזכה לפיצויי� ג� א� שהה מחו� � 36'הגבלת חירות' להבדיל מ� 35'שלילת חירות'שמי שסבל מ

יזכו לפיצוי ' הגבלת חירות'קורבנות . במדינות אשר היו תחת השפעתה, ה הנאציתלגבולות גרמני
 .רק א� חירות� הוגבלה בשטח שבשליטת גרמניה הנאצית

, גירוש מאורג� של יהודי� מבתיה� ללא ליווי חמוש, �9.10.05עובר למת� פסק די� גרנות ב
שלילת 'לא נחשב , יהשהתבצע מחו� לתחומי הריי- השלישי בתקופת מלחמת העול� השני

נדחו אלפי תביעות לקבלת , לפיכ-. ולכ� לא זיכה בתגמולי� על פי חוק נכי הרדיפות', חירות
בפסק די� גרנות נקבע כי השאלה א� גירוש . תגמולי� שהגישו תובעי� יוצאי בולגריה בעניי� זה

אלא , ש דווקאאינה תלויה בקיומו של ליווי חמו' שלילת חירות'פלוני מבולגריה שקול כנגד 
 � כגו� חשש� של המגורשי� מסטייה מ� הנתיב שהוכתב לה� �במכלול נסיבות הגירוש 

מכלול נסיבות . 'תנאי� הדומי� למעצר'כדי היות� " מסה קריטית"שבמשקל� המצטבר הביאו ל
�יוביל למסקנה כי , המצביע על מגבלות משמעותיות וחריפות על חופש התנועה של המגורשי

בעקבות מת� פסק הדי� הוחזר ללשכה לשיקו� נכי� הדיו� בתביעות . 'ילת חירותשל'מדובר ב
לקבלת תגמול בגי� גירוש מבולגריה כדי שכל אחת מהתביעות תיבח� לגופה לפי העקרונות 

 .שהותוו בפסק הדי�

בעקבות מת� פסק הדי� הוגשו ללשכה לשיקו� נכי� אלפי תביעות של ניצולי שואה יוצאי בולגריה 
 . 37מה� תביעות חדשות ומה� תביעות שהוגשו מחדש,  תגמולי�לקבלת

 

__________________ 

בהונו או , ברכושו, בחירותו, בבריאותו, בגופו, מי שסבל נזק בחייו"הוא ' נרד�'לפי החוק הגרמני   34
, סוציאליסטיי�)ידי שננקטו נגדו אמצעי אלימות נציונאל)על, בהתקדמותו המקצועית או הכלכלית

אמצעי אלימות 'לפי החוק האמור ". דתו או השקפתו, נאציז� וא� מחמת גזעוא� מפאת התנגדותו ל
אמצעי� שננקטו או מטעמ� או בהסכמה למפרע של רשות רשמית או "ה� ' סוציאליסטיי�)נציונאל

או , מוסד או קר� של המשפט הציבורי, או בתאגיד,  בריי" או באחת ממדינות הריי")של נושא תפקיד 
 ".או אחת מרשויותיה או סניפיה או ספחיה, ציאליסטיתסו)במפלגה הנציונאל

שבי במחנה ריכוז ושהות כפויה , עונש מאסר, מעצר לצורכי חקירה, מאסר משטרתי או צבאי, לדוגמה  35
 .בגטו

נשיאת טלאי צהוב וחיי� במעמד לא חוקי ובתנאי� שאינ� עולי� בקנה אחד ע� כבוד , לדוגמה  36
 .האד�

 .חודשת לתגמולי� לאחר שנדחתה תביעת� בעברחלק� הגישו תביעה מ  37
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 יישו� תוצאות פסק די� גרנות 

. הניתנת ליישו� מיידי לגבי כל אחד ואחד מהתובעי�, פסק די� גרנות לא קבע תוצאה אופרטיבית
 �. 'שלילת חירות'לצור- יישו� פסק הדי� היה על הלשכה לבחו� א� הגירושי� מבולגריה נחשבי

התקבלו שתי . - הסתייעה הלשכה בלשכה המשפטית במשרד האוצר ובפרקליטות המדינהלש� כ
 החלה הלשכה ביישו� 2006בסו$ מאי . חוות דעת של היסטוריוני� בעניי� הגירושי� מבולגריה

שכתב מומחה ליהדות בולגריה במלחמת העול� השנייה ועסקה , אחת מחוות הדעת האמורות
� .בכלל הגירושי

 שהגורמי� האמורי� דנו בה הייתה האופ� שבו יוכיח תובע שהוא סובל מטראומה סוגיה נוספת
מר אברה� , שר האוצר דאז. ואת הקשר הסיבתי בינה ובי� רדיפות הנאצי�) PTSD38(נפשית 
 הורה השר ללשכה שדי באישור מרופא משפחה כדי �2.7.06 ב�הוא שהכריע בסוגיה זו , הירשזו�

ושהוועדה הרפואית תוכל לקבוע את שיעורי הנכות מבלי ,  נפשיתלהוכיח שתובע סובל מטראומה
 .שהתובע יתייצב בפניה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â·˘ „ÚÂÓ‰ „ÚÂ ˙Â�¯‚ ÔÈ„ ˜ÒÙ Ô˙Ó ÌÂÈÓ ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
 Â˙Ï·˜Ï ‰ÚÈ·˙ Â˘È‚‰˘ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ�Ï ÏÂÓ‚˙ Ô˙Ó ¯˘‡Ï ‰Î˘Ï‰ ‰ÏÁ‰- ‰Ú˘˙Î 

 ÌÈ˘„ÂÁ-„Ó˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· È„Ó ÍÂ¯‡ ‡Â‰ ‰ÏÂÁÂ ˙¯‚Â·Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â. 

 

 תוספת כוח אד� ללשכה לשיקו� נכי� בעקבות מת� פסק די� גרנות

ת "לאג, מר רפי פינטו, שלח מנהל הלשכה, בסו$ החודש שבו נית� פסק די� גרנות, �30.10.05ב
 התקיי� דיו� �11.6.06רק ב, ואול�. בקשה לקבלת תוספת תקציב להעסקת כוח אד� נוס$ בלשכה

).  הדיו��להל� (משרד האוצר והלשכה , י� בהשתתפות נציגי נציבות שירות המדינהבעני
ת אישרו ללשכה להעסיק שלושה "מפרוטוקול הדיו� עולה כי סג� נציב שירות המדינה ונציג אג

�זמ� קצר לאחר מכ� . שלושה עובדי� ממלאי מקו� ושני גמלאי� בחצי משרה כל אחד, סטודנטי
 .ד בלשכההחלו עובדי� אלה לעבו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÙÒÂ˙ ¯Â˘È‡ „ÚÂÓ „ÚÂ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙ÓÓ ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
 ‰Î˘Ï· Ì„‡ ÁÂÎ)ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘Î (È„Ó ÍÂ¯‡ ‡Â‰ , Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ËÈÏ˜˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·

 ˙¯‚Â·Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‡È‰˘ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ� ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰È˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ ‰˘¯„�
˙˜˜Ê�Â. 

 

  בתיקי תביעותדר� טיפולה של הלשכה

1 . �הנכללי� בקוב� נוהלי הלשכה לשיקו� נכי� במערכות , הלשכה פועלת על פי נהלי� כתובי
הנהלי� אינ� מקיפי� את כלל הנושאי� , ואול�).  הנהלי��להל� (ארגו� וניהול של הלשכה 

 .כדלקמ�, שבתחו� טיפולה של הלשכה

__________________ 

38  Post Trauma Syndrome Disorder  
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ו קובע בתו- כמה זמ� ממועד הגשת  אינ� הנכלל בקוב� הנהלי� � 39'פתיחת תיק חדש'נוהל 
. התביעה על הלשכה לפתוח תיק בארכיב ולשלוח לתובע אישור על הגשת מסמכי התביעה

�עוברי� חודשי� רבי� ממועד פתיחת התיק בארכיב ועד מועד , בעיקר בתקופות של עומס, לעתי
שלוח לתובע הנהלי� אינ� קובעי� כי מדי פע� בפע� יש ל, זאת ועוד. שליחת האישור האמור

ולמותר לציי� כי אינ� , תזכורות ובקשות להשלמת מסמכי� הנדרשי� לצור- הטיפול בתביעה
הלשכה אינה דואגת להפקת דוח מעקב , יתר על כ�. קובעי� פרקי זמ� מרביי� לביצוע פעולות אלה

 � ). דוח סטאטוסי��להל� (ובקרה על מצב הטיפול בתיקי

ראו ( החורג מגדר הסביר � כי עלול לחול עיכוב ניכר ממכלול הממצאי� שהובאו לעיל עולה
וכי המש- הטיפול בתביעה כזאת יתאפשר רק א� התובע ,  באחד משלבי הטיפול בתביעה�) להל�

לא מ� הנמנע כי , היות ומדובר באוכלוסייה מבוגרת. או בא כוחו יבקשו לזרז את הטיפול בה
 .ותיה�תובעי� ילכו לעולמ� לפני שיסתיי� הטיפול בתביע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ·¯Ó ÔÓÊ È˜¯Ù ÌÈÏ‰�· Â·ˆ˜Â‰ ‡Ï˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È
ÌÈ�Â˘‰ ‰ÚÈ·˙‰ È·Ï˘· ÏÂÙÈËÏ ,‰ÏÂÁÂ ˙¯‚Â·Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ· .

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,ÈÒÂË‡ËÒ ÁÂ„ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚÌ ÏÎ ¯Â·Ú ¯È„˙ ÔÙÂ‡· 
ÌÈ˜È˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó „Á‡ , ÏÚ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�Ú· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ï‰�Ï ˙�Ó

ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ˙ÂÈÂÓÈ„˜‰ ¯„Ò Â‰Ó Ú„È „·ÂÚ ÏÎ˘ È„ÎÂ . ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ÌÈ¯Â‚ÈÙ ÏÚ ÚÈ¯˙˙ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÚÂ¯‚Ï ÈÏ· ,

·Â˙ Â˘È‚‰˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯· „ÈÓÚ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÏÚ· ÌÈÚ
˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ� ,ÏÈ‚ ÔÂ‚Î , ÈÏÎÏÎ ·ˆÓÂ È˙Â‡È¯· ·ˆÓ)‰Î˘Ï‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÙ ÏÚ.( 

2 . �ולעתי� שלב הטיפול , הנתוני� במערכת הממוחשבת לניהול תיקי� אינ� מעודכני� דיי
 . בתיק הרשו� במערכת הממוחשבת אינו תוא� את שלב הטיפול בתיק בפועל

הוגשו מחדש , דרש תארי- הגשת� של תביעות אשר נדחובמערכת הממוחשבת לא צוי� כנ, כמו כ�
 תארי- ההגשה הראשו� של התביעות האמורות נמחק �בעקבות קבלת פסק די� גרנות ואושרו 

הדבר נעשה על מנת , לדברי הלשכה. ומצוי� בה רק תארי- הגשת� מחדש, מהמערכת הממוחשבת
עליה , מר אברה� הירשזו�,  דאזשעל פי הנחיית שר האוצר, להקל על מחלקת התשלומי� בלשכה

 .  מיו� הגשתה מחדש של התביעה40"לפני� משורת הדי�" לשל� לתובע את התגמול

אי� סתירה בי� ביצוע הנחיות שר האוצר ובי� שמירה על שלמות , לדעת משרד מבקר המדינה
לפיכ- על  .שהיא חיונית לצור- בקרה על מצב הטיפול בתיקי�, הנתוני� במערכת הממוחשבת

ולבצע את התשלומי� , הלשכה לשמור במערכת הממוחשבת את שני תאריכי ההגשה של התביעה
 . לתובע לפי תארי- ההגשה השני

ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ ÏÚ ‰¯˜· ˙Úˆ·Ó ‰�È‡ ‰Î˘Ï‰˘ ¯Á‡Ó , ˙Â‰ÊÏ ‰˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡
'˜Â·˜· È¯‡ÂÂˆ '‰Î˘Ï· ˙Â�Â˘‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÏÈÚÈ· ˙Âˆ˜‰ÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙¯˘¯˘· .

Î ‰¯˜· ·¯˜· ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ
ÌÈÚ·Â˙‰. 

__________________ 

תיק הנפתח כתוצאה מהגשת "הוא " תיק חדש" נקבע כי �1.11.03שנכנס לתוקפו ב, 1.03' בנוהל מס  39
 נכי �פי חוק נכי המלחמה בנאצי� או חוק נכי רדיפות הנאצי� או חוק ההסדרי� �תביעה לתגמול על

 ".1.1.47ששהו על אדמת גרמניה רדיפות 
 .'סופיות הדיו!'היות ומבחינה משפטית התיק נסגר וחל עקרו! , "לפני� משורת הדי!"התשלו� הינו   40
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 כי היא תבח� ע� אנשי המחשוב שלה �27.5.07הלשכה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מ
אר� , כגו� מועדי הגשת� של מספר תביעות באותו התיק, אפשרות להוסי$ שדות לתכנה שלה

להפיק דוח סטאטוסי� שיכלול נתוני� על השלב שבו נמצא הטיפול וכ� אפשרות , הנרדפות ועוד
� . על מקו� התיק בלשכה ועוד, על חריגות במועדי הטיפול, בתיקי

 

 מש� הטיפול הממוצע בתביעה לתגמולי
 של ניצול שואה

משרד מבקר המדינה קיבל מניצולי שואה תלונות רבות ולפיה� הטיפול בתביעותיה� היה ממוש- 
 מהתלונות צור$ כראיה מכתב סטנדרטי שהתקבל מהלשכה לשיקו� נכי� ולפיו לחלק. מדי

 . הטיפול המשוער בתביעה לתגמולי� של ניצול שואה יאר- כשנה תמימה

את )  מועד הבדיקה�להל�  (2007על מנת לברר את התלונות בדק משרד מבקר המדינה בינואר 
�נבח� מדג� אקראי של ארבע קבוצות בבדיקה . 41מש- הטיפול הממוצע בתביעה לקבלת תגמולי

 : 42כדלקמ�, תיקי� שהוגשו לפני או אחרי פסק הדי�

 ;)' קבוצה א�להל� (תיקי� שהטיפול בה� לא הסתיי� עד מועד הבדיקה  . 1

 )9.10.05(תיקי� שהוגשו לפני מת� פסק די� גרנות ואושרו בתקופה שבי� מת� פסק די� גרנות  . 2
 ;)'קבוצה ב �להל�  (43ובי� מועד הבדיקה

 ;)' קבוצה ג�להל� (תיקי� שהוגשו לאחר מת� פסק די� גרנות ואושרו עד מועד הבדיקה  . 3

או תיקי� שנדחו לאחר מת� פסק , והוגשו מחדש, תיקי� שנדחו לפני מת� פסק די� גרנות . 4
 ).' קבוצה ד�להל�  (44הדי� ועד למועד הבדיקה

 מש- הטיפול �להל� (ד יו� סיו� הטיפול בה לצור- קביעת הזמ� שעבר מיו� הגשת התביעה וע
 : משרד מבקר המדינה לא הביא בחשבו� את פרקי הזמ� האלה, )הכולל בתיק

פרק הזמ� שעבר בי� מועד ההחלטה לדחות את התיק ועד למועד הגשתו מחדש לאחר מת�  . 1
 ;פסק הדי�

 .פרק הזמ� שבו נדו� התיק בוועדת ערר או בערעור בבית משפט . 2

מש- טיפולה של הלשכה בתיק ומש- טיפולו של : הטיפול הכולל בתיק תלוי בשני מרכיבי�מש- 
 .התובע בתיק

לצור- קביעת מש- טיפולה של הלשכה בתיק משרד מבקר המדינה לא הביא בחשבו� את פרקי 
 .הזמ� שבה� היה על התובע להשלי� פרטי� או להמציא מסמכי� חסרי� לבקשת הלשכה

משרד מבקר . ללת תיקי� שהטיפול בה� לא הסתיי� עד מועד הבדיקהכו' קבוצה א, כאמור
 ;)�17% קבוצת ה�להל� ( מהתיקי� בקבוצה הוגשו לפני מת� פסק די� גרנות �17%המדינה מצא כי כ

שנה לפני מועד  (2006 מהתיקי� הוגשו בתקופה שבי� מת� פסק די� גרנות לינואר �41%כ
__________________ 

 .פי חוק נכי הרדיפות�מרבית התיקי� כוללי� תביעות לתגמולי� על, כאמור  41
משרד מבקר . הקבוצות תיקי� מארבע 193ומה� נדגמו , 8,653מספר התיקי� מארבע הקבוצות היה   42

ובה� מועד הגשת התיק ומועד סיו� הטיפול , המדינה קיבל נתוני� שוני� על יתר התיקי� שלא נדגמו
 .בתיק

 . ואושרו עד מועד הבדיקה, הוגשו מחדש לאחר פסק די! גרנות, חלק מתיקי� אלו נדחו  43
 . לאחר מת! פסק הדי!בקבוצה זו נכללי� ג� תיקי� שהוגשו לפני מת! פסק די! גרנות ונדחו  44
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 מהתיקי� הוגשו בי� ינואר �42%כ; )�58% קבוצת ה�ד להל� ייקראו שתי הקבוצות יח) (הבדיקה
 . 2007 לינואר 2006

מועד הגשת התביעה הממוצע של תיקי� אלו הוא כשש שני� .  תיקי�760 כוללת �17%קבוצת ה
 �67%ששיעור� כ,  תיקי� מקבוצה זו507מועד הגשת התביעה של ; לפני מת� פסק די� גרנות

 .  ומעלה לפני מת� פסק הדי�הוא שש שני�, מכלל התיקי� בקבוצה

‰ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ‰˘‚‰‰ „ÚÂÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-58% , ˙ÏÏÂÎ‰2,565ÌÈ˜È˙  , ¯˙ÂÈ È�ÙÏ ‰È‰
‰˜È„·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÓ ‰�˘Ó ,‰ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ‰˘‚‰‰ „ÚÂÓÂ-17%)  ˙ÏÏÎ�‰

‰ ˙ˆÂ·˜·-58% (‰˜È„·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ È�ÙÏ ‰È‰45 . ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Û‡ ÏÚ
„ÚÂÓÓ ¯·Ú˘ ÍÂ¯‡‰‰˜È„·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ˙˘‚‰  , Ï˘ ‰„È· ‰ÏÚ ‡Ï

‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰Î˘Ï‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÓ ˜È˙· ÏÂÙÈË
Ú·Â˙‰ ·ˆÓÏÂ ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â‰Ó· ·˘Á˙‰· ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÌÈÈ˙ÒÈ˘ ÈÂ‡¯‰ . ÏÂÙÈË

ÌÈÚ·Â˙· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙ ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó�‰ ÌÈ˜È˙· ,¯‚Â·Ó‰ ÌÏÈ‚ ÔÈ‚·Â ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ 
Ì�ÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÎÂÊ ‡Ï Û‡ Ì˜ÏÁ. 

 :46'ד�'להל� סיכו� תוצאות הבדיקה של קבוצות ב

מש- טיפולה של הלשכה בתיק 
 )בימי�(בממוצע 

 מש- הטיפול הכולל בתיק 

 )בימי�(בממוצע 

 

 'קבוצה ב 1,393  834

 'קבוצה ג 295  269

 'קבוצה ד 811  743

 

 ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó Ô˙ÓÏ ÍÂÓÒ ‰Ï Â˘‚Â‰˘ ÌÈ˜È˙· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ‰ÏÂÙÈË Í˘Ó ÈÎ
· ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈÏÏÎ�‰Â ÔÈ„‰ ˜ÒÙ 'Â-„ ' Ï˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ÚÈ‚‰Â ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ ‰È‰92%-60% 

˜È˙· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘ÓÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÍÂ¯‡ ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù
¯È·Ò , ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· Ô‰Â ÂÓˆÚ˘ÎÏ Ô‰ ‰˜Â˜Ê‰ ‰ÏÂÁÂ ˙¯‚Â·Ó

ÛÂÁ„ ÚÂÈÒÏ ,˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏÂ. 

 טענו נציגי הלשכה 2007בפגישה של מנהל הלשכה וצוותו ע� נציגי משרד מבקר המדינה באפריל 
יא בחשבו� את אי� להב',  בקבוצה א�17%ולעניי� קבוצת ה' ד�ו' כי לעניי� תיקי� שנכללו בקבוצות ב

 שכ� מדובר בתקופה � 2005 אוקטובר �פרק הזמ� שהלשכה טיפלה בה� לפני מת� פסק די� גרנות 
 עוד טענה הלשכה בתשובתה למשרד מבקר המדינה . שאינה רלוונטית לבחינת עבודת הלשכה

 כי בתקופות עומס מדיניות הלשכה היא לתת לטיפול בתביעות אשר דינ� להסתיי� �27.5.07מ
__________________ 

פרק הזמ� שעבר בי� מועד : מש� הטיפול הכולל בתיק אינו כולל את המרכיבי
 הבאי
, כאמור לעיל  45
ההחלטה לדחות את התיק ועד למועד הגשתו מחדש לאחר מת� פסק הדי� ופרק הזמ� שבו נדו� התיק 

 .בוועדת ערר או בערעור בבית משפט
היות ואי� משמעות למש� הטיפול הממוצע ,  נכללו בטבלהלא' תוצאות הבדיקה של קבוצה א  46

 .בקבוצה זו
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. לו� תגמולי� עדיפות על פני תביעות אשר לפי ההלכה הנהוגה באותה העת דינ� להידחותבתש
 . לדבריה הטיפול בתביעות מהסוג השני מעוכב עד שיתבהר המצב המשפטי בנושא האמור

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ˜È˙· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ˙�ÈÁ· ÔÈÈ�ÚÏ , ÏÂÙÈË‰˘ ¯Á‡Ó
Á‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈ˜È˙ ÈÙÏ‡· ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ò‰Â ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó È�ÙÏ˘ ‰ÙÂ˜˙· Ï) Â‡

ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú( ,‰ÏÂÎ ‰ÙÂ˜˙· ‰Î˘Ï‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ,˙Á‡ ‰˘˜ÓÎ . ÏÚ ÛÒÂ�
ÍÎ , ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ·ÂÎÈÚ ¯·„· ‰Î˘Ï‰ ˙�ÚË ˙‡ Ï·˜Ó Â�È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

È�˘‰ ‚ÂÒ‰Ó ,¯·ÂÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÈ˜È˙· ‰ÏÂÙÈË· ˙È·˜Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Î˘Ï‰Â ˙ÂÈ‰ ˜ÒÙ Ô˙ÓÏ 
ÔÈ„‰ :‰˙Á„ Ì˜ÏÁ ˙‡ ,ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ÌÈÚ·Â˙‰ È„È· ˘„ÁÓ Â˘‚Â‰ Ì‰Â , ÌÈÚ·Â˙Â

˘„ÁÓ ‰˘‚‰‰ ÌÂÈÓ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ‰Ï‡ ; ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó� Ì˜ÏÁ·Â)‰ÈÈÁ„ ‡ÏÏ( ,
È¯Â˜Ó‰ ‰˘‚‰‰ ÌÂÈÓ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È Ì˙Â‡ Â˘È‚‰˘ ÌÈÚ·Â˙‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈÈ�ÚÏ

Â¯‰·˙‰Ï „Ú ˙ÂÚÈ·˙ ·ÂÎÈÚÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰ ˙ , ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙Â¯È‰Ó· ÌÈÏ˘‰Ï ,È‡· ÌÈ�Â˙� ÂÈ‰È ‡Ï ÌÈÚ·Â˙‰˘ È„Î-˙Â‡„Â , Ì‡Â

Ì‰È˙ÂÚÈ·˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ˘È‚‰Ï ÌÈÚ·Â˙‰ ÂÏÎÂÈ ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰ ‰�˙˘È . 

 

 הוועדות הרפואיות לקביעת דרגת נכות

� יו� את המסמכי� הרפואיי� 30בירה הלשכה בתו- מע, לאחר שאושרה בקשתו של נכה לתגמולי
 על פי מבחני� ועקרונות הקבועי� בתקנות 48 לצור- קביעת דרגת נכות47שברשותה לוועדה רפואית

 �נכה רשאי לערור על החלטת הוועדה . �1983ד"התשמ, )קביעת דרגת נכות(נכי רדיפות הנאצי
 יו� מהיו� שבו נמסרה לו 30 בתו- ,הרפואית בדבר דרגת נכותו לפני וועדה רפואית עליונה

� .ההחלטה וכל עוד לא קיבל תגמולי� או לאחר שהשיב אות

תובע המבקש להוכיח כי הוא , �2.7.06מ, מר אברה� הירשזו�, לפי הנחייתו של שר האוצר דאז
סובל מטראומה נפשית רשאי להסתפק בהמצאת אישור מרופא משפחה לוועדה הרפואית ואינו 

תובע המבקש לקבוע דרגת נכות בשל פגימה , ע� זאת. יקה פיזית על ידי הוועדהנדרש להיבדק בד
בשל החמרת הפגימה או (פיזית או תובע המבקש לקבוע דרגת נכות גבוהה מזו שקבעה הוועדה 

 .נדרש להיבדק בדיקה פיזית על ידי הוועדה) הופעת פגימה אחרת

ל ניצולי שואה טענו נציגי הארגוני� בפגישות שקיי� משרד מבקר המדינה ע� נציגי ארגוני� ש
במועדי� שבה� מתכנסת ועדה רפואית ונדרשת נוכחותו של התובע מוזמני� כמה  האמורי� כי

�מאחר שכל המוזמני� ממתיני� לתור� . אנשי� לתורי� שנקבעו לאותה השעה או לתורי� עוקבי
בית הנכויות שבה� וזאת בשל העובדה שמר, נעימות�בחדר המתנה אחד נגרמת לה� מבוכה ואי
 . והדבר מעורר בניצולי� תרעומת קשה, עוסקת הוועדה הרפואית ה� נכויות נפשיות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‚‰Ï È„Î ‰˙ÏÂÎÈ ·ËÈÓÎ ˙Â˘ÚÏÂ ˙Â˘È‚¯· ‚Â‰�Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ
ÌÈÎ�‰ Ï˘ Ì„Â·ÎÂ Ì˙ÂÈË¯Ù ÏÚ . ‰˙·Â˘˙· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‰Î˘Ï‰ 

Ó-27.5.07˙ˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ  ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈÎ�‰ ˙‡ ÔÓÊÏ ˙Â¯˘Ù‡ ˜Â„·Ï ‰˙�ÂÂÎ· Â
Ì˙ÂÈË¯Ù Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï˘ ˙�Ó ÏÚ ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈ„ÚÂÓ·. 

__________________ 

 .א� מקבלי
 את שכר
 ממנה, הוועדה הרפואית הינה ועדה המורכבת מרופאי
 שאינ
 עובדי הלשכה  47
48  
 .1957�ז"התשי, לפי חוק נכי רדיפות הנאצי



 הסיוע לניצולי שואה

25 

 ניצולי שואה המוגדרי� נכי� על פי חוק ההסדרי�

� : לפי החקיקה יש שני סוגי נכי

על פי החוק האמור .  זכאי� לתגמול על פי חוק נכי הרדיפות1.10.53נכי� שעלו לאר� עד  . א
נכה 'עוד נקבע בחוק כי ). הוא נקבע לפי דרגת הנכות הנקבעת לנכה, כלומר(מדורג התגמול 

כגו� (נוס$ על כ- מוענקות לנכה הטבות נלוות .  זכאי� לתוספת תשלו�50'נכה נצר-' ו49'נזקק
הנחה בתשלו� ארנונה על מקו� ; טיפול רפואי ללא תשלו� בפגימות שהוכרו על ידי הלשכה

� ). הויזיפטור מאגרת טלו; מגורי

 היו זכאי� לתבוע �1.1.47 א- שהו על אדמת גרמניה ב1.10.53נכי� שעלו לאר� לפני  . ב
, 52מסיבות שונות, מאחר שרוב� לא מימשו זכות זו, ואול�. 51פיצויי� ישירות מממשלת גרמניה

לפי : אליה וקו� בה, ואול�. לפיכ- נחקק עבור קבוצה זו חוק ההסדרי�. 53ה� לא קיבלו כל פיצוי
 � ומעלה ולא תינת� תוספת תשלו� 25%חוק זה יוענק תגמול בסיסי בלבד לנכי� שדרגת נכות

 . הטבות נלוותוולא יינתנ' נכה נצר-'או ' נכה נזקק'עבור 

 �2005ה"התשס, ) הגדרת נכה�תיקוני חקיקה ( הוגשה הצעת חוק נכי רדיפות הנאצי� �28.2.05ב
ל נכי� הזכאי� לתגמול על פי חוק ההסדרי� שמטרתה להשוות את זכויותיה� ש, 54)3268/פ(

הצעת החוק עברה קריאה ראשונה . לזכויותיה� של נכי� הזכאי� לתגמול על פי חוק נכי הרדיפות
ועקב כ- היא הועברה לוועדת הכספי� לצור- ,  הוחל עליה די� רציפות�16.10.06ב. �16בכנסת ה

 עדיי� לא הסתיימו הליכי � 2007 אפריל �במועד סיו� הביקורת . הכנתה לקריאות שנייה ושלישית
 . החקיקה

__________________ 

 .50%�25%הוא נכה שדרגת נכותו ' נכה נזקק, 'על פי חוק נכי הרדיפות  49
הוא נכה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת מחלתו או גילו ' נכה נצר�, 'על פי חוק נכי הרדיפות  50

 .או ליקויו הגופני או השכלי ואינו מוחזק במוסד לנכי
 או לקשישי
 או במוסד אחר

 �לפיו נרד) אשר ביו
 הקובע ,  לחוק הפיצויי
 הפדראלי הגרמני1פסקה , 4זכות זו מוסדרת בסעי)   51
רשאי להגיש תביעתו , (DP - Displaced Persons) היה תושב של מחנה עקורי
 בגרמניה � 1.1.47

 .לפיצויי בריאות לממשלת גרמניה

 . וכלה בחוסר מודעות לאפשרות תביעה כאמורת החל מסיבות אידיאולוגיו�הסיבות הינ� מגוונות   52

גרמניה ומומחה בנושא פיצויי
 לנרדפי מוסמ� לעריכת די� ב, ד ישראל פדר"מחוות דעתו של עו  53
כי הזכות לתבוע ,  עולה�ידי ניצולי שואה � שהועברה למשרד מבקר המדינה על�הנאצי
 בגרמניה 
מותנית , ביו
 הקובע בשל היות התובע תושב קבע במחנה עקורי
 בגרמניה, מממשלת גרמניה


ולא די , ווה הנרד) את חייומחנה העקורי
 היה המקו
 המרכזי סביבו ט, ראשית: במספר תנאי
ולא די ברישומו כתושב המחנה , התובע שהה במחנה בפועל, שנית. בשהות ארעית או מקרית במחנה

 .ידי הצלב האדו
 או כל גו) אחר�על

כי על התובע להמציא ראייה פוזיטיבית להיותו תושב קבע במחנה , הפסיקה הגרמנית קובעת 
 אשר ער� מפקדי
 ורישומי
 של אוכלוסיית � הצלב האדו
 כאשר במסמ� של. העקורי
 ביו
 הקובע

לפיה
 שהה התובע במחנה לפני היו
 הקובע ,  קיימי
 רישומי
�המחנות בתקופה הרלבנטית 
במיוחד כאשר קיי
 פער , אי� לצאת מ� ההנחה כי הלה שהה במחנה ג
 ביו
 הקובע עצמו, ולאחריו


 .גדול בי� הרישומי

לא הצליחו להוכיח בנקל כי אכ� היו , י
 אשר תבעו את ממשלת גרמניהכי נכ, עולה מ� המקוב* 
פתוחה בפניה
 הדר� לתבוע , לכאורה, במקרי
 אלו. תושבי קבע במחנה עקורי
 ביו
 הקובע

 .פי חוק נכי הרדיפות�תגמולי
 על
  2004�ד"התשס, ) הגדרת נכה�תיקוני חקיקה ( הצעת חוק נכי רדיפות הנאצי
 �הצעת חוק זהה   54

 .5.7.04כ אברה
 הירשזו� ביו
 "ידי ח� הוגשה על�) 2439/פ(
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ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ,Î· ·ˆ˜Â˙ ‡Â‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ˜˜Á�˘ ˙Ú· ÈÎ-60˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰�˘Ï Á . ÌÂÎÒÓ
Î ˜¯ ÂÏˆÂ� ‰Ê-40˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰�˘· Á , ·Èˆ˜˙‰ ·˘ÂÁ ÂÈÙÏ˘ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ� ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÈ‰

ÏÚÂÙ· Ì¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ .Î ÌÈÈÁ ÌÂÈÎ ÈÎ ÔÈÂˆÈ-3,200È�  ÌÈ‡ÎÊ‰ ‰‡Â˘ ÈÏÂˆ
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÓ‚˙Ï ,Î-90%‰�Â˘‡¯Ï ˜ÂÁ‰ ·ˆ˜Â˙˘ ˙Ú· ÂÈÁ˘ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ�Ó  . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÈ¯‡ËÈ�ÓÂ‰‰ ÌÈË·È‰‰Â ÌÈÎ�‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ È‡ ÁÎÂ�ÏÌ 
ÈÈ„ÂÁÈÈ‰Ì˜ÂÁ‰ È‡Â˘� Ï˘  , ‡È·È˘ ¯„Ò‰ ‚È‰�‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯

Î� Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ÂÂ˘‰Ï ÌÈÎ� Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ
˙ÂÙÈ„¯‰ ÈÎ� ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ . 

 

 

סכו	 הגמלה שמקבל נכה מהלשכה לעומת הסכו	 המתקבל מממשלת 

 גרמניה

 ולא שהה על אדמת גרמניה , ) היו� הקובע�להל�  (1.10.53נכה שעלה לאר� לפני , כאמור

נכה שעלה לאר� אחרי היו� הקובע זכאי לתבוע ;  תגמולי� מהלשכהזכאי לתבוע, �1.1.1947ב
, בעת הדיו� בכנסת על חקיקת חוק נכי הרדיפות, 1954בשנת . תגמולי� ישירות מממשלת גרמניה

 יהיו שווי� לאלה המשולמי� 55תבעו כמה חברי כנסת שהתגמולי� שישולמו על פי החוק האמור
דחה את התביעה , ל"מר לוי אשכול ז, שר האוצר דאז. הלנכי� התובעי� ישירות את ממשלת גרמני

� . מנימוקי� תקציביי

) 25%דהיינו התגמול בגי� דרגת נכות מרבית של (ברבות השני� גדל הפער בי� התגמול הבסיסי 
בעקבות , ובי� התגמול הבסיסי שמעניקה לה� ממשלת גרמניה, שמעניקה הלשכה לנכי הרדיפות
 �אמנ� . �200%56 היה הפער האמור גדול מ1994בשנת . הלשכהשחיקת התגמול שמשלמת לה

להוציא צו המעלה את , באישור ועדת הכספי� של הכנסת, לפי חוק נכי הרדיפות שר האוצר רשאי
ובעקבות כ- את התגמולי� )  השכר הקובע�להל� (שיעור השכר הקובע לעניי� הזכאות לתגמול 

�כ� הוא סירב בטענה שאינו מוסמ- להעלות את א- כשהתבקש שר האוצר לעשות , הניתני� לנכי
כ לשעבר אברה� הירשזו� וכמה ניצולי "בעקבות כ- ח. השכר הקובע על יסוד השיקול האמור

 המביא להעלאת �' השכר הקובע'כי בבואו להעלות את שיעור , וטענו, 57�"שואה עתרו לבג
 �עובדה שהסכ� השילומי� חס� את ה, בי� יתר שיקוליו,  צרי- שר האוצר להביא�שיעור התגמולי

ובכ- למעשה נפגעה זכות� לתגמול , בפני נכי הרדיפות את אפשרות התביעה מממשלת גרמניה
� כי אי" קבע בג1996בפברואר . 58גבוה יותר��, אפשר להשוות את סכומ� של שני סוגי התגמולי

 . יפותלפגיעה בזכות הקניי� של נכי הרד, בצו של שר האוצר, א- יש לתת ביטוי ממשי

__________________ 

התגמול החודשי המשול
 לנכה הוא בשיעור של אחוז אחד מהשכר הקובע לכל אחוז , לפי החוק  55
 מס� כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה 144.76% �' השכר הקובע, 'לעניי� זה; שבדרגת נכותו

 .נהלי ושאי� משתלמת לו תוספת למשכורת בזכות ב� משפחה של הדירוג המ17שדרגת משכורתו היא 
 .22�18'  עמ7פרק , טייטלבאו
' ר 56
 .840) 5(ד מט "פ, ˘¯ ‰‡Á"� ÔÂÊ˘¯È‰ Ì‰¯·‡ Î '¯ˆÂ 5263/94צ "בג  57
מוסמ� הוא להביא בחשבו� את שיקולי , שר האוצר טע� כי בבואו להעלות את שיעור השכר הקובע  58

 .עדכו� השכר הקובע בלבד
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 �24%ב, באישור ועדת הכספי� של הכנסת, בסמו- לאחר מת� פסק הדי� האמור הגדיל שר האוצר
א- בתנאי האינפלציה באותה עת הייתה התוספת , את התגמולי� המשולמי� לנכי הרדיפות

 .59 בלבד14%הריאלית 

ת שתי היה פער ניכר בי� התגמולי� הבסיסיי� שמקבלו, 2007אפריל , במועד סיו� הביקורת
�נכי� על פי חוק נכי הרדיפות היו : שהשוני היחיד ביניה� הוא מועד העלייה לאר�, קבוצות הנכי

ואילו נכי� הזכאי� לתבוע תגמולי� ישירות , ח" ש�1,040זכאי� לתגמול חודשי בסיסי בס- כ
לדברי מנהל הלשכה . ח" ש�2,400מממשלת גרמניה היו זכאי� לתגמול חודשי בסיסי בס- כ

� נכי�לשיקו ,�לרוב הנכי� על פי חוק נכי הרדיפות מוכרת דרגת נכות , על א$ הפער בי� התגמולי
).  נכות1%ח לכל " ש�40תוספת של כ(והיא מזכה בתגמול גבוה יותר , גבוהה מהדרגה הבסיסית

ראו בפרק (זכאי� נכי� על פי חוק נכי הרדיפות להטבות נוספות המוזכרות לעיל , נוס$ על כ-
יהיה זכאי לתגמול חודשי ' נכה, 'כמו כ�"). ואה המוגדרי� נכי� על פי חוק ההסדרי�ניצולי ש"

ואילו בחוק הגרמני לא נקבעה זכאות ', נכה נצר-'או ' נכה נזקק'גדול יותר א� נקבע כי הוא 
 נכה לפי חוק 2006בשקלול תוספות אלה היה ממוצע התגמול החודשי שקיבל בשנת . 60כזאת

 .ח" ש�2,080הרדיפות כ

 �יודגש כי על א$ הפער בי� התגמולי� שמקבלי� נכי הרדיפות ובי� התגמולי� שמקבלי� נכי
הוצאותיה של מדינת ישראל על התגמולי� ששילמה לנכי , שתבעו ישירות את ממשלת גרמניה

הרדיפות היו גדולות במידה ניכרת מההוצאות שהעריכה כי יהיה עליה לשל� על התגמולי� בעת 
 � שילמה ממשלת ישראל לנכי הרדיפות 1954�2004 בשני� �השילומי� שחתמה על הסכ

 יותר מפי ארבעה מהסכו� � מיליארד דולר בערכי� ריאליי� �3.5תגמולי� בסכו� הנאמד ביותר מ
� .61שקיבלה מממשלת גרמניה במסגרת הסכ� השילומי

 

 

 השבת רכוש של נספי השואה הנמצא בתחומי מדינת ישראל 

� מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בר איל� מחקר בש� "יוסי כ' פ פרס� פרו2000בשנת 
 מהמחקר עולה מסקנה . 62"לגורל רכוש� של קורבנות השואה המצוי בישראל, רכוש שנשכח"

 במש- חמישי� שנות קיומה של מדינת ישראל נעשה מעט על מנת לברר את דבר �משמעית �חד
כדי לאתר את , בצורה יזומה, לא לא נעשה דברקיומו של רכוש של קרבנות השואה בישראל וממי

רק . ישראל לא פעלה בנחישות לטפל ברכוש� של קרבנות שואה או יורשיה�. בעליו או יורשיו
והפיצוי שקיבלו היה קט� בהרבה משוויו הריאלי של , מקצת� קיבלו את הרכוש או פוצו בגינו

ואה אשר נותר בתחומה רק לאחר נראה כי מדינת ישראל טיפלה ברכוש� של קרבנות הש. הרכוש
, הולנד(המדינות האמורות . שרוב המדינות שהיה בתחומ� רכוש של קרבנות שואה טיפלו בעניי�

__________________ 

 ביו� www.nfc.co.il פורס� באתר ,"מדינת ישראל מתעללת בניצולי השואה", אברה� הירשזו�  59
3.1.07. 

". ניצולי שואה המוגדרי� נכי� על פי חוק ההסדרי�"לעיל בפרק ' נכה נצר�'ו' נכה נזקק'ראו הגדרות   60
 זכאי� לגמלה כוללת מהלשכה ומ� הביטוח 50%גת נכות של עד בדר יצוי� כי נכי� נצרכי� ונזקקי�

 זכאי� לגמלה כוללת מגורמי� %50%נכי� בדרגת נכות גבוהה מ. ח" ש%3,700הלאומי בסכו� של כ
 . ח" ש%6,700אלה בסכו� של כ

 בעד הוצאות קליטת� % בכס' ובסחורות %במסגרת הסכ� השילומי� קיבלה מדינת ישראל פיצוי כולל   61
 .הפליטי� היהודי�של 

 . %2000ס"תש, ירושלי�, יד וש� 62
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מינו היסטוריוני� ופרסמו , הקימו ועדות מומחי�) שוויי� וגרמניה, אוסטריה, צרפת, שוודיה
 .63דוחות בנושא

רלמנטרית לאיתור והשבה של נכסי�  החליטה הכנסת להקי� ועדת חקירה פ2000בפברואר  . 1
 שא$ יזמה �כ קולט אביטל "הוועדה הוקמה באותו חודש בראשות ח. של נספי השואה בישראל

ונקבע כי על הוועדה להשלי� את עבודתה בתו- חצי )  ועדת אביטל�להל�  (�את הקמת הוועדה 
 ודוח 2002 ובמרס 2000הוועדה פרסמה דוחות ביניי� באוגוסט . 2000דהיינו עד אוגוסט , שנה

 .2005 בינואר �סופי 

סמו- לפני פרסו� מסקנות ועדת אביטל ובעקבות ועדה משרדית שמינה היוע� המשפטי  . 2
הכי� משרד המשפטי� הצעת חוק נכסי� של נספי השואה , מר אליקי� רובינשטיי�, לממשלה דאז

יר חוק ממשלתי מטע� וההצעה הוגשה כתזכ, )השבה ליורשי� והקדשה למטרות סיוע והנצחה(
השבה ( התקבל בכנסת חוק נכסי� של נספי השואה �21.12.05ב. 2004המשרד בספטמבר 

החוק קובע . �3.1.06החוק פורס� ב. �200664ו"התשס, )ליורשי� והקדשה למטרות סיוע והנצחה
 15וכי החברה תפעל , כי תוק� חברה להשבת נכסי� של נספי שואה לפי הוראות חוק החברות

�עריכת פעולות לאיתור נכסי� ) 1: (לפי החוק על החברה לפעול להשגת המטרות האלה. 65שני
עריכת פעולות ) 2(; ולניהול� בהתא� לחוק זה, של נספי השואה ולהעברת נכסי� שאותרו לידיה

�, להשגת מידע על אודות נכסי� של נספי השואה ועל אודות בעלי הזכויות האחרוני� בה
�השבת נכסי� ) 3(; לאיתור היורשי� ובעלי הזכויות האחרי� בנכסי� כאמורוכ� פעולות , הידועי

�מת� סיוע לניצולי ) 4(; בהתא� להוראות חוק זה, של נספי השואה או שוויי� ההוג� לזכאי� לה
, התמיכה הנפשית והכלכלית, הרווחה, הסיעוד, לרבות סיוע בתחומי הרפואה, שואה הזקוקי� לכ-

�, בגופי�, תמיכה במוסדות) 5(;  שמטרת� סיוע לניצולי שואהותמיכה במוסדות ובגופי
הנחלתו לדורות , חינו- והסברה של זכר השואה, תיעוד, בפעילויות ובמיזמי� שמטרותיה� הנצחה

 .הבאי� והנצחת זכר� של הנספי� בשואה בהתא� להוראות חוק זה

קמה רק באוגוסט הו)  החברה�להל� (מ "החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי השואה בע
להל� (' וועדה הממנה'היה על שר המשפטי� למנות את יושב ראש ה,  לחוק84על פי סעי$ . 2006

ר הוועדה הממנה למנות "על יו. 3.2.06דהיינו עד , בתו- שלושי� ימי� מיו� פרסו� החוק) ר" היו�
' הגב, טי� דאזבפועל שרת המשפ. והללו ימנו את דירקטוריו� החברה', וועדה הממנה'את חברי ה
כחודשיי� לאחר המועד , 2006ר הוועדה רק באפריל "מינתה את מר יצחק רביבי כיו, ציפי לבני

 עולה כי עוד לפני �7.6.07מתשובת משרד המשפטי� למשרד מבקר המדינה מ. שנקבע בחוק
ר "שנכנס החוק לתוקפו נעשה במשרד המשפטי� מאמ� לאתר חברי� מתאימי� לתפקיד יו

העיכוב במינוי נבע מהקושי באיתור מועמד מתאי� וסירוב� של מועמדי� . נההוועדה הממ
 . מתאימי� לקבל עליה� את התפקיד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ó˜‰ „ÚÂÓ „Ú ˜ÂÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ Â¯·Ú˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙�ÂÓ˘
È„Ó ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Ì‰ ‰¯·Á‰ , ÈÏÂˆÈ�Ï ÚÂÈÒ ‡È‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓÓ ˙Á‡˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·

‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰‡Â˘ ‡Ï Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÏÚ·Â Ì‰È˘¯ÂÈ˘ ‰‡Â˘ ÈÙÒ� Ï˘ ÌÈÒÎ�· ˘ÂÓÈ˘
Ì¯Â˙È‡Ï ÌÈˆÓ‡Ó‰ Û‡ ÏÚ Â¯˙Â‡ . 

__________________ 

 .32' עמ, טייטלבאו�' ר  63

 .98' עמ, 2041ח "ס, ו"פורס� תשס  64

אלא א� כ� הוחלט על פירוקה במועד מוקד� , בתו� תקופת פעילות החברה תפעל החברה לפירוקה  65
 .יותר
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,  בשני עיתוני� יומיי� בשפה העברית2006פרסמה החברה בסו$ נובמבר , לפי האמור בחוק . 3
 או מנהל 66הודעה הכוללת הסבר בדבר החובה החלה על מי שמחזיק, בעלי תפוצה רחבה בישראל

ספה השואה או נכס שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא נכס של נספה השואה למסור את נכס של נ
 יו� מיו� פרסו� ההודעה או מיו� שהיה לו יסוד סביר 30הפרטי� הידועי� לו על אותו נכס בתו- 

הגורמי� היחידי� שמסרו , עד מועד סיו� הביקורת. לפי המאוחר בה�, להניח כי הוא נכס כאמור
 � ממנה קיבלה החברה מקרקעי� �נכסי� שברשות� ה� קר� קיימת לישראל לחברה חלק מה

ח וכ� הוסמכה לנהל את נכסי המקרקעי� " מיליו� ש60 ממנו קיבלה החברה �והאפוטרופוס הכללי 
 �מקרקעי� וחפצי אמנות ,  כגו� פיקדונות כספיי��שאר הנכסי� . שיש בה� זכויות לנספי שואה
 �, )י" ממ�להל� (מינהל מקרקעי ישראל , ובה� בנקי�, במדינהמוחזקי� בידי גופי� שוני

�החברה נמצאת בשלבי� שוני� של משא ומת� ע� . גופי� ציבוריי� ואנשי� פרטיי�, מוזיאוני
� . גופי� אלה לצור- קבלת פרטי� על הנכסי� שברשות

ושה על מנת לאתר את היורשי� ובעלי הזכויות בנכסי� היה על החברה לפרס� בתו- של . 4
�, חודשי� ממועד הקמתה את רשימת הנכסי� של נספי השואה שהועברו אליה עד מועד הפרסו

והיא רשאית לפרס� פרטי� ג� לגבי נכסי� שעדיי� לא הועברו אליה ושפרטיה� הועברו אליה על 
 הפרסו� �להל� (או אד� אחר המחזיק בה� או מנהל� , 67אד� מנהל, ידי האפוטרופוס הכללי

- שישה חודשי� ממועד הפרסו� הראשו� היה על החברה לפרס� ג� את ש� בתו). הראשו�
או לכל הפחות את ש� היישוב שבו רכש נספה , היישוב האחרו� שבו התגורר נספה השואה

 הפרסו� �להל� (השואה את זכויותיו בנכס או שבו בוצעו פעולות אחרות הנוגעות לאותה רכישה 
י� לא קיבלה החברה פירוט על מרבית הנכסי� של נספי מאחר שבאותו מועד עדי, כאמור). השני

� . נבצר ממנה לפרס� את רשימת הנכסי� כמתחייב מהחוק, השואה הנמצאי� בידי גורמי� שוני

 . פרסמה החברה רשימת ראשונה של נכסי� שהיו בבעלות קרבנות השואה�20.6.07ב

בל העתק של מלוא החומר  פנתה החברה לגורמי� שוני� בכנסת בבקשה לק2006בנובמבר  ) א(
הכולל פרטי� על חשבונות הבנקי� הרדומי� של נספי השואה , ששימש את ועדת אביטל

� . קיבלה החברה את החומר המבוקש2007במאי . המוחזקי� בבנקי� ישראליי

וביקשה להיפגש עמו על מנת , מר יעקב אפרתי, י"ל ממ" פנתה החברה למנכ�20.2.07ב ) ב(
י "את לוח הזמני� לביצוע בדיקה מקיפה של כל המידע הנמצא ברשות ממלקבוע את הדרכי� ו

על , כאמור. י בהווה או בעבר"הנוגע לאפשרות הימצאות� של נכסי� של נספי שואה בניהול ממ
 30י החובה למסור לחברה פרטי� על נכסי� של נספי שואה בתו- "ממילא חלה על ממ, פי החוק

 התקיימו פגישות עבודה בי� החברה 2007מאפריל . 3.2.07 עד  קרי�ימי� מיו� הפרסו� בעיתונות 
 .י רשימות ראשוניות של נכסי� הנמצאי� ברשותו"ובעקבותיה� מסר ממ, י"לממ

.  לחוק קובע כי תוק� ועדת ערר ובה שלושה חברי� שימונו על ידי שר המשפטי�27סעי$  . 5
ידיעות או הסברי� שהוא , כי�מסמ, לחייב אד� למסור מידע"אחד מתפקידי ועדת הערר הוא 

והיא רשאית לחייבו להתייצב למסירת מידע ... למסור לחברה לצור- ביצוע תפקידיה... נדרש
 �15.1.07ב. 68..."ויהיו נתונות לה לש� כ- הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה, לפניה לש� כ-

עדת ערר בהקד� בבקשה למנות ו, למשרד המשפטי�, באמצעות יועציה המשפטיי�, פנתה החברה
ר "כשבעה חודשי� לאחר מועד הקמת החברה מונה השופט בדימוס יוס$ גולדברג ליו. האפשרי

 . וכעשרה חודשי� לאחר מועד הקמת החברה מונו יתר חברי ועדת הערר; )ראו להל�(ועדת הערר 

__________________ 

בידו ובי� שהשליטה הישירה בנכס  בי� שהשליטה הישירה בנכס היא %" מחזיק", )ה(9על פי סעי'   66
 .היא בידי אד� המחזיק בנכס מטעמו

 . לחוק האפוטרופוס הכללי8אד� המנהל נכס מכוח צו שנית� לפי סעי'   67
 . לחוק31סעי'   68
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דניאל ' פרופ, שר המשפטי� הנוכחי, כ חיי� רמו�"ח, מתשובותיה� של שר המשפטי� לשעבר
עולה כי היה קושי מיוחד לאתר מועמד לחבר ועדה בעל ידע , ומשרד המשפטי�, ידמ�פר

קושי זה מקורו בקביעתו של היוע� המשפטי של משרד המשפטי� . 69ומומחיות בנושא השואה
בפעילויות ובמיזמי� שמטרותיה� , בגופי�, תמיכה במוסדות"שמאחר שאחת ממטרות החוק היא 

אסור לחבר ועדת הערר להיות , )לחוק) 5(4סעי$ " ( של זכר השואהחינו- והסברה, תיעוד, הנצחה
א- כול� היו , משרד המשפטי� פנה למומחי� רבי� בנושא השואה. קשור לגו$ הנצחה כלשהו

 הודיע שר המשפטי� ליוע� המשפטי של �20.5.07ב. קשורי� לגופי� העוסקי� בהנצחת השואה
קריטריוני� לבחינת ניגוד הענייני� של מועמד משרד המשפטי� כי בהיעדר יכולת להתגבר על ה

לחוק בתי די� ) 2(10הוא מציע להשתמש בסייג לניגוד ענייני� הקבוע בסעי$ , לוועדת הערר
� ולמנות בהקד� מועמד שהינו אד� בעל ידע ומומחיות בנושא השואה �199270ב"התשנ, מינהליי

כניסתו לתפקידו פעל למינויו של פרידמ� כי ע� ' עוד עולה מתשובתו של פרופ. לחבר בוועדה
 הודיעה נשיאת בית המשפט העליו� על �8.2.07ב. 71ר הוועדה"השופט בדימוס יוס$ גולדברג ליו

 . ר הוועדה" חת� שר המשפטי� על כתב המינוי של יו�6.3.07וב, הסכמתה למינוי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÌÈÒÎ�· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
�È‡Â ‰‡Â˘ ÈÙÒ- ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ÈÂ�ÈÓ- ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰Ï ‰�˜Ó ˜ÂÁ‰˘ - ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙ 

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÂÚ‚Ù ¯È·Ò. 

בתקופה שממועד הפרסו� הראשו� ועד שישה חודשי� לאחר מועד הפרסו� השני רשאי כל  . 6
. ה בקשה לקבלת הנכסלהגיש לחבר)  המבקש�להל� (הטוע� לזכות בנכס של נספה השואה 

בבקשה יפרט המבקש מהי זכותו בנכס ומהו מקור הזכות ויציי� את הפרטי� הידועי� לו על הנכס 
החברה תדו� בכל הבקשות . כמו כ� יצר$ המבקש כל ראיה הנוגעת לכ-. ועל נספה השואה

 על החברה להחליט בדבר. והיא רשאית לבקש הבהרות או השלמות בנוגע לבקשה, שהוגשו לה
 .הזכויות בנכסי� ולמסור את החלטותיה למבקשי� בתו- שנה מתו� התקופה להגשת בקשות

ממכלול הממצאי� שהובאו לעיל עולה כי כל עיכוב בהעברת נכסי� של נספי שואה לידי החברה 
ולפיכ- ג� לעיכוב באיתור היורשי� ובעלי הזכויות , גור� לעיכוב בפרסו� רשימת הנכסי� לציבור

� . בנכסי

Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ ,ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙� , ÍÎ· ·˘Á˙‰· Ô‰Â ÌÓˆÚ˘ÎÏ Ô‰
 ˙·˘‰Ï ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ÂË˜� ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â�Â¯Á‡‰ ˙Â�È„Ó‰ ÔÈ· ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘

Ì‰È˘¯ÂÈÏ ÌÈÙÒ�‰ ˘ÂÎ¯72. 

נכסי� של נספי שואה שה� כספי� או ניירות ער- מוחזקי� בידי הבנקי� והאפוטרופוס  . 7
על פי החוק יש להקי� ועדה לש� קביעת שיעורי הצמדה וריבית .  הפחות שני� לכל62הכללי 

__________________ 

 .לחוק) 3)(א(27סעי'   69

ות או יש צור� למנות חבר בית די� בעל מומחי... לא יראו ניגוד ענייני� במינוי א�"כי , הסעי' גורס  70
 ".מועמד מתאי� אחר, באופ� סביר, כשירות מיוחדת ולא נית� למצוא

 .לחוק) 1)(א(27פי הוראת סעי' %על  71

שככל הנראה היו שייכות ליהודי� אשר , ישנו מוזיאו� המציג אלפי יצירות אומנות, למשל, בהולנד  72
או , הצהרה על בעלות� ה�או יורשיה� להגיש תביעה ל/המוזיאו� מזמי� את הניצולי� ו. נספו בשואה

 .ביצירות אלו בתקופת השואה, של בני משפחת�
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לנכסי� אלה ולש� קביעת התקופות שלגביה� יש לחשב את שיעורי ההצמדה והריבית כאמור 
. ושר המשפטי� הוא שימנה אות�, לפי החוק יהיו בוועדה חמישה חברי�).  ועדת השערו-�להל� (

מר חיי� ,  על ידי שר המשפטי� דאז2006 הוקמה ביוני ועדת שערו- לפי ההרכב המפורט בחוק
לאחר שמועד הגשת המסקנות הואר- בצו של שר , �4.3.2007והגישה את מסקנותיה ב, רמו�

� . המשפטי

מדוח מידי שמסר בנק הפועלי� לרשות . יאיר אורגלר' אחד מחברי ועדת השערו- היה פרופ . 8
כללית השנתית הקרובה של בעלי המניות של הבנק  עולה כי באסיפה ה�19.12.06ניירות ער- ב

 אישרה �24.1.07ב. אורגלר לתפקיד דירקטור חיצוני בדירקטוריו� הבנק' תוצג מועמדותו של פרופ
אורגלר שימש בעת ' יוצא אפוא כי פרופ. אורגלר' האסיפה הכללית של הבנק את מינויו של פרופ

הואיל ובנק הפועלי� הוא אחד . הפועלי�ובעונה אחת חבר בוועדת השערו- ודירקטור בבנק 
�היה חשש לכאורה לניגוד , שיש לשער-, הבנקי� שבה� מוחזקי� נכסי� פיננסיי� של נספי

 . אורגלר בשני התפקידי� האמורי� באותה עת' ענייני� עקב כהונתו של פרופ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù ÏÚ ‰È‰ '¯Ï‚¯Â‡ ,ÂÈÏ ÚÈ„Â‰Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ" ‰„ÚÂÂ‰ ¯
 „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯È‰ˆ‰ÏÂ ¯ÂË˜¯È„Ï ÈÂÙˆ‰ ÂÈÂ�ÈÓ ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ÏÂ

˙Ú ‰˙Â‡· ‡ÏÓÈ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È�˘ ·˜Ú ÌÈ�ÈÈ�Ú .ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·" ¯
ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙�Â‰Î Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ‰„ÚÂÂ‰ '‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ¯Ï‚¯Â‡. 

 נאמר כי לא עלה על דעתו כלל �17.5.07אורגלר למשרד מבקר המדינה ב' בתשובתו של פרופ
שמינויו הצפוי לדירקטור בבנק הפועלי� עלול לפגוע כהוא זה בעמדותיו ובתרומתו לעבודת 

אורגלר כי אילו היה סבור שיש ' עוד טע� פרופ. שעמדה להסתיי� בעת שאושר המינוי, הוועדה
אורגלר ' פרופ. פי הנחיותיוחשש לניגוד ענייני� היה מדווח על כ- למשרד המשפטי� ופועל על 

וכי , שהתקיימה לאחר שאושר המינוי, הוסי$ כי הוא לא השתת$ בישיבה האחרונה של הוועדה
 . איש מחברי הוועדה לא הפנה את תשומת לבו לצור- להתפטר מחברותו בוועדה

 עולה כי המשרד סבור שאכ� היה פג� �7.6.07מתשובת משרד המשפטי� למשרד מבקר המדינה מ
ע� זאת המשרד ציי� כי . לנוכח מינויו לדירקטור, אורגלר כחבר בוועדה' ש- כהונתו של פרופבהמ

וזאת לאחר בחינת מכלול הנסיבות הנוגעות , אי� בפג� זה כדי להביא לידי ביטול מסקנות הוועדה
 . 73לעניינו והנזק שייגר� כתוצאה מביטול מסקנות הוועדה

 

✯ 
 

__________________ 

שעל בנק הפועלי� , יחסית, ידי משרד המשפטי� הינ� החלק הזניח�הנסיבות שנשקלו בעניי� זה על  73
קיומו של רוב לכל אחת מההחלטות שנתקבלו ; לשל� מתו� כלל הכספי� האמורי� להגיע לחברה

הנזק שייגר� כתוצאה מביטול מסקנות הוועדה הינו גדול , כמו כ�. לר ועודאורג' בוועדה ג� ללא פרופ
, )השבה ליורשי� והקדשה למטרות סיוע והנצחה(שהרי חוק נכסי� של נספי השואה , ביותר
ולהחלטות ועדת השערו� ישנה משמעות רבה למטרות ,  נחקק באיחור היסטורי�2006ו"התשס

ה יעכב את העברת הכספי� המשוערכי� עד למינוי ועדה ביטול מסקנות הוועד. שנקבעו בחוק זה
מניעה , וממילא ימנע את האפשרות להשתמש בה� למטרות שנקבעו בחוק, חדשה ופרסו� מסקנותיה

 .שתוצאותיה הינ� בלתי הפיכות
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‰Ó˜Â‰ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÚ ˙ÓÁÏÓ· È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ˙‡ ‰„˜Ù˘ ‰È„‚¯Ë‰ Ú˜¯ 
‰ÈÈ�˘‰ ÌÏÂÚ‰ , ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ı¯‡Ï ÂÏÚ˘ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ�Â

ı¯‡‰ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰˙Ó˜‰Ï . ˙�È„Ó ÏÚ ‡ÂÙ‡ ˙ÏËÂÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ˙Â·ÈÒ�·
‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ� Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï ¯˙Ï‡Ï ‚Â‡„Ï ‰�ÂÈÏÚ‰ ˙È¯ÒÂÓ‰ ‰·ÂÁ‰ Ï‡¯˘È . ÂÊ ‰·ÂÁ

 ÌÈÈÂˆÈÙ ÚÂ·˙Ï ÌÈ·¯ ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ� Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ˙ÏÈÏ˘ ÁÎÂ�Ï Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˙Ï·˜Ó
 ‰Ï˘ÓÓÏ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ÔÈ· ÌÈÓÂÏÈ˘‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ˙Â·˜Ú· ‰È�Ó¯‚ ˙Ï˘ÓÓÓ

 ˙�˘· ˙È�Ó¯‚‰ ˙ÈÏ‡¯„Ù‰1952 .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÌÈÏÂˆÈ� ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï‡¯˘È· ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ
Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÓ ÏÂÓ‚˙ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡ Û‡ .ÍÎÈÙÏ , ˙‡˘ ¯˙È· „ÈÙ˜‰Ï ‰�È„Ó‰ ÏÚ

‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ�Ï ÚÈÈÒÏ Â„ÚÂ�˘ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ , ÏÚ Ì‰· È„ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „·· „·Â
ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ ˙�Ó. 

 Á�ÂÓÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á· ‰¯„‚‰ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï'‰‡Â˘ ÏÂˆÈ�' . ÔÎ˙È ‰Ê Á�ÂÓÏ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰
 ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÂÊ ‰ˆÂ·˜ ÌÂÁ˙Ï ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÙÂ ÔÂ�Î˙ ˙¯ËÓÏ ÌÙ˜È‰ ˙‡Â ‰ÈÎ¯ˆ

Â·Âˆ˜˙Â ÚÂÈÒ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Á�ÂÓ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È'‰‡Â˘ ÏÂˆÈ� ' Ì‡
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ Á�ÂÓ‰ ¯„‚Â‰ ‰· Í¯„·-Î�Ó ˙Â˘‡¯· ˙È„¯˘Ó" ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï

˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â. 

 ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯‡˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰·
 ÌÈ·Èˆ˜˙‰˘ È„Î ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ�Ï ÚÂÈÒ È�Â‚¯‡· ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
 ÏÂˆÈ� ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· Ì‰Ï Âˆ˜ÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ�Â‚¯‡· ÍÂÓ˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰

Ì‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ÌÈ�Â‚¯‡Ï ÚÈÈÒÏÂ ÂÊ ‰¯ËÓÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ . 

˙È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÁÎÂ�Ï ,È‰Â ˙È�ÂÈÁ‰˙È„ÂÁÈ , ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó ˜ÒÂÚ ‰·˘- ˙ÂÏÈÚÙ 
Úˆ·Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓˆÚ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ¯ÂÓ‡Î˘ ,Â‡ ,¯ÚˆÓÏ ,„·Î� ˜ÏÁ ‰· ÏÂËÈÏ , Í‡

 ÔÎ ‰˘ÂÚ ‡È‰ ÔÈ‡- ÔÈÚÓ ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˙Â‡¯Ï ÌÂ˜Ó ˘È "ÔÎÂÒ " Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ , ÍÎÈÙÏÂ-Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ  .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÎ Ì‡ ,‡‰ „¯˘Ó˘ ˘¯„ÈÈ ¯ˆÂ

ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ˘„ÁÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈ„˜˙ ˘Ó˘È ¯·„‰˘ ÈÏ·Ó .
ÔÈÙÂÏÁÏ , ˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·È˘ ¯Á‡ ÌÈ‡˙Ó ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï Â‡ ˙ÂÂˆ ˙Â�ÓÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÏÚ

ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó· ˙˘¯„�‰ ‰ËÓ‰. 

ÌÈ�˘ ÌÈ˙ÚÏ Í˘Ó� ÌÈÎ� ÌÂ˜È˘Ï ‰Î˘Ï· ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ� Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙ È˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÂ¯‡ 
ÌÈÚ·Â˙· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙÂ , Ì�È‡ Ì˜ÏÁ ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ È˙Â‡È¯·‰ Ì·ˆÓÂ ¯‚Â·Ó‰ ÌÏÈ‚ ÔÈ‚·Â

Ì�ÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÎÂÊ . ÍÂ˙· ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ,Ú·Â˙‰ ·ˆÓ·Â ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â‰Ó· ·˘Á˙‰·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ È‡ ÁÎÂ�Ï ÌÈË·È‰‰Â ÌÈÎ�‰ 
ÈÈ¯‡ËÈ�ÓÂ‰‰ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ Ì˜ÂÁ‰ È‡Â˘� Ï˘  , ¯„Ò‰ ‚È‰�‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯

 Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÎ� Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ÂÂ˘‰Ï ‡È·È˘
˙ÂÙÈ„¯‰ ÈÎ� ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÎ� Ï˘. 

‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ˘ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,¯Ê ÏÚ˙Â�Â˘‰ ‰È˙ÂÚÂ , ÈÏÂˆÈ�Ï ÚÂÈÒÏ
ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ˙ÂÏ‰�˙Ó ‰‡Â˘ . ‰ÏÂÁÂ ˙¯‚Â·Ó ‡È‰ ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ� ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·

‰�˘Ï ‰�˘Ó ˙ËÚÓ˙ÓÂ , ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ·ˆ˜ ˙‡ ıÈ‡‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
‰˙˜ÂˆÓ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ. 

 


