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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 

  

  מבוא

 למען ניצולי השואה תכ זבולון אורלב לקראת ישיבת השדולה הפרלמנטרי"מסמך זה נכתב לבקשת חה

בנושא יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי שואה ) השדולה: להלן(

מסמך זה נכתב בהמשך ). ת דורנרדוח דורנר או ועד: להלן (דליה דורנר) בדימוס(שבראשות השופטת 

ישום המלצות דוח יב אשר עסק בין היתר ,2009 ס במר4למסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום 

  . דורנר

מובאות  מההמלצות שיושמו חלק. טרם יושמוהמלצות ועדת דורנר אשר הדיון בעיקר המסמך הוא 

מרכז המידע לבירור  2009בשנת ה הוקם שבעקבות המלצות הוועדכבר בשלב זה נציין אך ', בנספח א

מסלול "פניות אלו מועברות ב. שואהה ניצולי 54,610- ועד כה פנו אליו כ,שואההזכויות עבור ניצולי 

  .גופים הרלוונטייםשל הלהמשך טיפול " מהיר

  :להלן פירוט הסוגיות הנדונות במסמך זה

  ;"שיטת השוברים"יישום  •

 ;ובין אירועי השואהשל הניצולים שר הסיבתי בין הנכות הק יישום העקרונות שנקבעו לעניין •

 ; במשרד האוצרלשיקום נכים פישוט תהליכי העבודה בלשכה •

 ;הסדרת אופי היחסים בין ממשלת ישראל לבין ועידת התביעות •

 ;החולים- ניצולי השואה באמצעות קופותשניתן לכיסוי עלות הטיפול הרפואי  •

 ;ריכוז הטיפול השוטף בניצולי השואהל מקצועיים-הקמת צוותים מחוזיים בין •

 .המלצות לדיון •

  

 חשוב לציין כי עד לסגירת המסמך לא נתקבלה תשובת מרכז הארגונים של ניצולי, טרם הצגת הדברים

  . להלןים הנדונים בנושאאליו על פנייתנו השואה 

  

  " שיטת השוברים "יישום

גילם ומצבם של שיש לו חשיבות בשל , "עקרון המיידיות" לשם קיוםבהמלצות ועדת דורנר נקבע כי 

 הוועדה לשם כך המליצה. נתקלים בהם הניצוליםשהביורוקרטיה הליכי  לצמצם אתיש , ניצולי השואה

צמצום מבחני ההוכחה ככל האפשר ומתן זכאויות אוטומטיות לפי קריטריונים ידועים מראש "על 

א על פתרונו באמצעות וועדה כי הדבר יב הוהמליצה עוד ."והשתתפות עצמית לפי יכולתו של הניצול

 זכאים 1. מתוך סל שירותיםשירותלבחור חופש ה  השואהינתן לניצוליילפיה ש ,"שיטת שוברים"

                                                 
  ).דוח דורנר: להלן (241–240' עמ, 2008יוני , דין וחשבון, ולי השואהועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצ 1
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-ז"תשס, שואה המקבלים קצבה לפי חוק ההטבות לניצולי שואההלהטבות מסל השירותים הם ניצולי 

בחודש שעבר הוציאה הלשכה   ורק,טרם יצאה לפועל" שיטת השוברים" בדיקתנו מעלה כי 2007.2

ח בשנה " ש2,400 בשווי של , לניצולי השואה3מכרז בדבר סל שירותים) הלשכה: להלן(לשיקום נכים 

 ,לטענת משרד האוצר 5.לסל שירותים זהכיום  ניצולים זכאים 3,000- כ,פי נתוני הלשכה-  על4.אדםל

טרם שמשום  ו,2009ווחה רק בתחילת הועבר ממשרד הרבנושא הטיפול שתעכב עד כה מאחר ה העניין

 עד להחלטה על העברת הטיפול אל. נדרש הליך משפטי לקביעת אופן תשלום המענקיישום התוכנית 

זה לא עלה בידי משרד , בתחום סמכותו של משרד הרווחההיה כלומר כל עוד הנושא , משרד האוצר

   6.היוזמהלהוציא לפועל את 

אגף התקציבים במשרד האוצר העביר "ם נמסר בתגובה כי ממשרד הרווחה והשירותים החברתיי

העיכוב בהעברת התקציב הוביל לכך   .2008למשרד הרווחה את התקציב המיועד רק בסיומה של שנת 

ל משרד " הוסכם בין מנכ2008 בדצמבר .שלא ניתן היה לפרסם את המכרז ולחלק את הכסף לניצולים

ידי הלשכה לשיקום נכים - כי שובר השירותים יחולק על, יםהרווחה לבין מנהל וחשב הלשכה לשיקום נכ

 וזאת מתוך הבנה כי הרשימות של ניצולי השואה כבר קיימות בידי ,וכי הלשכה היא שתפרסם מכרז

 פנינו מספר פעמים אל הלשכה לשיקום 2009 במהלך שנת .לקוחותיהם םהלשכה וכי קבוצה זאת נמנית ע

ההדגשות אינן ( "המכרז יצא לפרסוםגם לנו נמסר טרם החג כי . כרזנכים וביקשנו לדעת מתי יפורסם המ

  7).במקור

  

   יישום העקרונות שנקבעו לעניין הקשר הסיבתי בין הנכות  של הניצולים ובין אירועי השואהבסוגיות 

השמה , זכאויות, רפואיות(החלטות מקצועיות " נקבע כי ,המלצותהסיכום וסעיף הב, בדוח דורנר

- מקצועיים ובין-  ויש להשתמש בפנלים רב,אדם יחידפי שיקול דעת של -  יוכלו להתקבל עללא) למוסדות

   8).ההדגשות אינן במקור ("מקצועיים לקבלת החלטות מעין אלה

בין קשר ההמשפט בטענה כי ועדת דורנר המליצה להעביר את קביעת -עתרה לבית" כן לזקן "עמותת

 עוד טענה .ת הפועלת במסגרת חוק נכי רדיפות הנאציםלידי הוועדה הרפואיהנכות לאירועי השואה 

ליקוים רבים שכיחים אצל ניצולי שואה באופן נרחב הרבה יותר מאשר בקרב "...העמותה בעתירה זו כי 

והלשכה לשיקום נכים , לא נעשה שימוש בנתונים ססטיסטיים קיימים, למרות זאת. הישאר האוכלוסי

                                                 
  .2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 2
 הניצולים הזכאים 3,000באמצעותם יוכלו ש,  לאפשר שימוש בכרטיסי חיוב,"שיטת השוברים" באמצעות ,נתמעוניי הלשכה 3

הם כל  ענפי המוצרים או השירותים. ענפים בפריסה ארצית מרביתעסק ממגוון -בתי או מוצרים במגוון שירותים לרכוש
ההדרכה לשימוש  .סיעוד מלון והארחה וכן עסקים המספקים שירותי-בתי, כל רשתות המזון והמרכולים, בתי המרקחת

 2009 )002(-מכרז מספר מ .טלפונימוקד  ידי הספק באמצעות-עשה עליבכרטיסים והטמעת השימוש בקרב הזכאים ת
 האינטרנט אתר, 2009ספטמבר , עבור הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר הנפקה ומתן שירותים לכרטיסי חיוב נטעניםל

 באוקטובר 12: תאריך כניסה,   pdf.2753-2009tender/docs/lishka/il.gov.mof.ozar://http: של הלשכה לשיקום נכים
  ).מכרז להנפקת כרטיסי חיוב: להלן. (2009

הממונה על פניות הציבור , וגם עליזה גאן; 2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 4
  .2009ר  באוקטוב12, שיחת טלפון, בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר

  .מכרז להנפקת כרטיסי חיוב 5
הממונה על פניות ,  וגם עליזה גאן2009 באוקטובר 12- ו1, מכתבים, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 6

  .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר
, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפקחת ארצית ניצולי שואה, זותמי מרו, מנהלת השירות לזקן, גיורא- מרים בר 7

 .2009 באוקטובר 18, מכתב
  .242' עמ, דוח דורנר 8
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 ."ערךיאשר הוכחתו דורשת מחקר אשר יכול שלעולם לא י, אימתעקשת על הוכחת הקשר הסיבתי הרפו

עליהם ש הקריטריונים המשפט כי יצווה על הלשכה להרחיב את-מבית" כן לזקן"עמותת לכן ביקשה 

גם נתונים סטטיסטיים בדבר בהם כללו יבאופן שי,  האמורקביעת הקשר הסיבתיבמסתמכת היא 

   10. בהתאם לממצאי ועדת דורנר9,ואהשהשכיחות המחלות או הליקויים בקרב יוצאי 

, אשר יכלול רופא ראשי,  הלשכה כי ימונה מטעמה צוות מומחים בכירהציעהבעתירה  בתגובה לבקשה זו

  יקבע את הקשר הסיבתי בין מחלות הצוות; דין סטטיסטיקאי ועורך, מומחים בתחום הרפואי הנדון

 לוח זמנים אם ייקבע זו לגיטימית הצעהשהיתה " כן לזקן"עמותת עמדת  11.לאירועי השואהשונות 

 צוות המומחים שלעיל 13.המשפט העליון נענה לבקשת הלשכה- ובית12,הדרוש לעבודת צוות המומחים

-תל" שבבית החולים "גרטנר"מרדכי שני ממכון '  ועומד בראשו פרופ2008 בנובמבר 13הוקם ביום 

עד . אירועי השואה לותסיבתי בין מחלהר צוות המומחים קובע את הקריטריונים להכרה בקש". השומר

  :שלוש קבוצות של מחלותכזה לגבי ע קשר סיבתי וכה נדרש צוות המומחים לקב

  ;סוכרת, לחץ דם,  לבמחלות  .1

 ;מחלת אלצהיימר .2

  14.מחלות סרטן .3

, אשר ליתר קבוצות המחלות .קבוצת המחלות הראשונהסיבתי בנוגע להכיר בקשר צוות המומחים 

 צוות המומחים , כאמור.ש את חוות דעתו ללשכה לשיקום נכים בסוף נובמבר הקרוב עתיד להגיהצוות

המבקש הכרה השואה ניצול . לאירועי השואהקבע קריטריונים להכרה בקשר הסיבתי בין מחלות אלו 

בוחן את עמידתו וזה , בקשתו מועברת לרופא הראשי של הלשכה, בנכותו על רקע אחת ממחלות אלו

קביעת כי היא  עמדת התנועה לאיכות השלטון בעניין זה 15.ידי צוות המומחים-בעו עלבקריטריונים שנק

הקריטריונים של צוות תואם את השואה ניצול מצבו של אם בשאלה  ההחלטה הסופיתש ,הלשכה

שכן אין בכוחו של המבנה שאימצה  ","לוקה בחוסר סבירות" ,בלבדרופא הלשכה תהיה של המומחים 

 16".ופן אמיתי את הקשר בין הרופאים המכריעים בתביעת הניצול לבין הלשכההלשכה כדי לנתק בא

 שכן רופא ,עניין ניגוד האינטרסים בהפקדת ההכרעה בידי רופא הלשכה בלבדחשוב להדגיש את 

יגיעו הדברים אם השואה צד להליך משפטי מול ניצול וזו תהיה , הלשכה הוא עובד קבוע של הלשכה

   17.המשפט-לבית

                                                 
  .22–21 ' עמ,"כן לזקן"עתירת  9

  .208–207' מ'ע, דוח דורנר 10
  .2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 11
  .2009 בספטמבר 30, שיחת טלפון, "כן לזקן"עצת המשפטית לעמותת היו, ד יפעת סולל"עו 12
: בתוך אתר הנהלת בתי המשפט, 2009 בפברואר 23, החלטה, 086926/ ץ"בג 13

aspx.wVerdictsSearchHebre/verdictssearch/il.gov.court.1elyon://http ,2009 באוקטובר 14: תאריך כניסה.  
  .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הממונה על פניות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, עליזה גאן 14
בור הממונה על פניות צי, וגם עליזה גאן; 2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 15

 .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר
 ביוני 4, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, מכתב לרפי פינטו, מחלקת כלכלה ומחקר של התנועה לאיכות השלטון 16

2009.  
  .187' עמ, דוח דורנר 17
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 הלשכה הכירה בקשר) מאז הקמת צוות המומחים (2008 מאז נובמבר ,ני הלשכה לשיקום נכיםלפי נתו

בקשה תנהלשכה שפי -על-אף.  תובעים420 לגבי  לאירועי השואהלחץ דם וסוכרת , הסיבתי בין מחלות לב

 אלו בהעדר נתונים. היא לא עשתה כן, בעניין זהלמסור לנו נתונים בדבר מספר התובעים שהגישו תביעה 

שיעור הניצולים אפשר לקבוע מהו - אי, מספר התביעות שהוגשו לעומת מספר התביעות שהוכרו על

  .הזכאים בפועל להכרה זו

. בעניין זההלשכה של לפסיביות טענה גם צוות המומחים עולה העקרונות שקבע בהקשר של יישום 

ואית באופן פסיבי במקום  הלשכה היום מיישמת את מסקנות הוועדה הרפ,"כן לזקן"לטענת עמותת 

 ויידועם בדבר קביעת קשר סיבתי בין מחלות  לניצולי השואה כולם פנייה ,למשל – באופן אקטיבי ויזום

פי -היו מתקבלות על כיום בקשות של ניצולים שנדחו בעבר ובדיקה מחודשת של ; הנאציםרדיפותלאלו 

טרם קביעת צוות שטענה זו היא על ה תגובת הלשכ 18.וכדומה , הרפואיתהקריטריונים שקבעה הוועדה

לדעת מי אפשר - ואי, קבוצת המחלות הראשונה נדחו במשך השנים בקשות הכרה רבותלענייןהמומחים 

 נרשמובחלק מהשנים תיקי הבקשות לא משום שבין היתר , מהניצולים פנה בעבר ובקשתו נדחתה

). כולל אלמנות(כי רדיפות הנאצים נאנשים שהם  56,000- כיום כמשום שישמערכת ממוחשבת כלשהי וב

ידי - הוחלט על, בקשר הסיבתילהכיר היידוע של ניצולים בדבר החלטת צוות המומחים -אשר לטענת אי

 ,יצורף חוזר של הלשכה) 2009 בנובמבר 1 שיישלח ביום(הלשכה כי לתלוש התגמול עבור חודש אוקטובר 

הכרה ההחלטת צוות המומחים בדבר על ידע בין היתר מו, יהוהחלטותהלשכה  פעילות עלבו מידע ו

 ניצולי 48,000- מיותר ישלח לי חוזר זה 19.לאירועי השואהלחץ דם וסוכרת , בקשר הסיבתי בין מחלות לב

   .שואהה

 21,ר מיכה ברחנא"בראשות ד,  של צוות מומחים מטעם אוניברסיטת חיפה20 מחקרבימים אלו התפרסם

 התחלואה העודפת אפילו ;לאירועי השואהת במחלות הסרטן  קשר ברור בין תחלואה עודפלפיו נמצאו

  22. עד גיל בגרות,שהיו בתקופת השואה ילדיםיצולי השואה גבוהה יותר בקרב נ

קשר הסיבתי בין מחלות אלצהיימר וסרטן ה לענייןמסקנותיו את להגיש אמור  צוות המומחים שמאחר 

נשאלה הלשכה כיצד , )ידע מטעם הלשכהלאחר שליחת החוזר עם המ( בסוף נובמבר עי השואהורילא

 23. בסוף נובמבר,פי הצפוי-על, בכוונתה ליידע את הניצולים בדבר החלטות צוות המומחים שיתקבלו

 יצוין כי צוות המומחים אמור לקבוע 2009ישלח בתחילת נובמבר יכי בחוזר ששאלה זו נמסר  על במענה

צוות אם , דהיינו. לאירועי השואה מחלות אלו  הסיבתי ביןבדבר ההכרה בקשרעקרונות בסוף החודש 

חולים במחלות הניצולים , לאירועי השואהיחליט על הכרה בקשר הסיבתי בין מחלות אלו אכן המומחים 

שהצוות אמור רק ידעו  אלא יקבלו הודעה על תוכן ההחלטה לא ,הכרה זויהיו זכאים ללמעשה ש, אלו

 .עם להמתין עם הפצת ההודעה עד לקבלת החלטה בנושאיש טשנראה נוכח דברים אלו . בדברלהחליט 

                                                 
  .2009 בספטמבר 30, לפוןשיחת ט, "כן לזקן"היועצת המשפטית לעמותת , ד יפעת סולל"עו 18
 .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הממונה על פניות ציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, עליזה גאן 19
שואה אשר עלו לישראל במהלך מלחמת העולם השנייה ה ישראלים ניצולי 315,544במסגרת המחקר נערך מעקב אחר  20

רעב קיצוני : כגון, ונות שבגינן נגרמו מחלות הסרטן בקרב ניצולים אלו המחקר מתייחס לסיבות הש.1989ועד ואחריה 
-Lital Keinan-Boker, Neomi Vinלהרחבה ראו . חשיפה למחלות בשל העדר היגיינה וכדומה, בשלב התפתחות הגדילה

vors of World Cancer Incidence in Israeli Jewish Survi, Micha Barchana, Shai Linn, Irena Liphshitz, Raviv
2009, 21October , 20Issue , 101. olv, )JNCI(Journal of the National Cancer Institute : in, War II.  

 .ר מיכה ברחנא שעמד בראש המחקר המצוין לעיל הוא רשם הסרטן הלאומי במשרד הבריאות"ד 21
  .2009 באוקטובר 27, שיחת טלפון, רשם הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, ר מיכה ברחנא"ד 22
  .ל"הנ 23
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,  הוכח'מכון ברוקדייל–וינט'ג–מאיירס'במחקר שנערך ב ":בהקשר זה ראוי לציין את דברי ועדת דורנר

ולעתים בשל קשיים , ניצולים רבים אינם ממצים את זכויותיהם בעיקר עקב חוסר ידיעהכי 

מנם סיפרו עובדי הלשכה על מאמציהם וא. מה אליהםשהפרוצדורה שנוקטת הלשכה לשיקום נכים מערי

ההדגשות אינן  ("לא תמיד היו מאמצים אלה יעיליםברם , להביא לידיעת הניצולים זכויותיהם

 אך, יצולים עובדי הלשכה עושים מאמץ רב להביא את המידע הנדרש לנועדת דורנר ציינה כי 24).במקור

לעניין מחלת "לפיהם ש ,לו חשוב לציין את דברי הלשכהלמרות דברים א. יעיליםלא תמיד מאמצים אלה 

מכיר רופא הלשכה בקשר , בהם מוכחים תנאי נרדפות קשיםשבמקרים , זה מספר שנים, האלצהיימר

  25".הסיבתי בין מחלה זו לבין הרדיפות

  

   פישוט תהליכי העבודה בלשכה

תקל השואה נניצול ש יםקרטיהביורו םהליכיההצורך בקיצור על ועדת דורנר נתנה את דעתה , כאמור

הוועדה לפניות הציבור של כינסה  2008 סכבר במר.  זכויותיוכדי לממש את רשויות בפנייתו לבהם 

בקשות לעניין הביורוקרטיה התמשכות הליכי שואה בדבר ההכנסת ישיבה בעקבות תלונות של ניצולי 

 26;חנות וגטאות ולקשישים נזקקיםשואה יוצאי מה לניצולי 2008סיוע במסגרת תוכנית הסיוע מינואר 

הגישה על וטופסי בקשות הסיוע נוסח על  ביקורת הוועדה לענייני ביקורת המדינההביעה  2008באוגוסט 

   27.ממנו ההעול

טיפול שנמשך שנים לצורך תיקון הביקורת שנשמעה הן בדוח מבקר המדינה והן בדוח דורנר בדבר 

על החברה .  המתמחה בייעוץ ארגוני,"מרטנס הופמן"רת שכרה הלשכה את שירותי חב, בתיקי תביעות

  : ובכלל זה,  בדבר ייעול תהליכי העבודה בלשכהלייעץהוטל 

  ;שיפור המערכת הממוחשבת הקיימת •

 . של הלשכהפישוט הטפסים •

הטיפול בכל מרכיבי אחר  והן מעקב 28"צווארי בקבוק"שיפור נקודות אלו אפשר ללשכה הן איתור 

 נמסר , כיוםאשר לטיפול בתיקי תביעות). כמה שנים(להימשכות הטיפול בעבר  גרמו אשר תביעה ותביעה

 תלוי בשיתוף הפעולה עניין זה פעמים רבות וכי 29, חודשים6–3הממוצע הוא הטיפול מהלשכה כי משך 

                                                 
 .179' עמ, דוח דורנר 24
  .2009 באוקטובר 12, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 25

פי -תלונות  על ליקויים בירוקרטיים בטופסי הבקשה לסיוע על, להרחבה בנושא ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 26
וגם ; כהן- כתבה דפנה סידס, 2008 במרס 2, מחנות וגטאות ולקשישים נזקקיםתוכנית הסיוע לניצולי השואה יוצאי 

שאמורים לקבל סיוע , פניות ציבור של ניצולי שואה במצוקה,  של הוועדה לפניות הציבור של הכנסת86' פרוטוקול מס
   .2008 במרס 3, מהמדינה

אלול ( דוח מבקר המדינה על הסיוע לניצולי שואה  .1,  של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת246' פרוטוקול מס 27
- הצעה לסדר.  3. לניצולי השואה יישום המלצות דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע.  2 ) 2007וגוסט א–ז"התשס

כ "התמהמהות הממשלה ביישום המלצות דוח ועדת החקירה הממלכתית לסיוע לניצולי השואה של חה: היום בנושא
 .2008 באוגוסט 13, כ שמואל הלפרט"חה, כ זבולון אורלב"חה, כ קולט אביטל"חה, קיןמרינה סולוד

למשל תיקי תביעות שלא , במקרה דנן מתייחס לתיקים שבטיפול מחלקת התביעות של הלשכה" צוואר בקבוק"הביטוי  28
 לשיקום נכים במשרד הממונה על פניות הציבור בלשכה, עליזה גאן; המשפט-טופלו מאחר שהיה בעניינם דיון בבית

  .2009 באוקטובר 13, שיחת טלפון, האוצר
הממונה , עליזה גאן; כיום המערכת הממוחשבת של הלשכה מאפשרת הוצאת דוחות מעקב בדבר משך זמן טיפול בתביעה 29

  .2009 באוקטובר 27, שיחת טלפון, על פניות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר
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 נוכח גילם ומצבם של 30.מבחינת מילוי הטפסים הנדרשים וצירוף מסמכים רלוונטיים להםהפונה של 

בהקשר זה חשוב להדגיש כי . יהםמיצוי זכויותתהליך חשיבות מכרעת לגורם הזמן ב יש, שואה הניצולי

 ולא מיום , מיום הגשת התביעה,רטרואקטיביבאופן מקבל את זכויותיו  הפונהבתום הטיפול בתביעה 

  31.ההחלטה על אישורה

, ממוחשבת עד כהממידע שנמסר מהלשכה עולה כי למרות השיפורים במערכת ה, דברים אלועל נוסף 

 שתהיה, פיתוח נוסף של מערכת מחשובובכללם , בתהליכי העבודהשל ממש עדיין יש צורך בשיפורים 

 משלב קבלת ,השואה ומחשוב כל שרשרת הטיפול בתביעות ניצולי ,מהירה ויעילה מזו הקיימת

ל שאלתנו ע. והתראה במקרה של חריגה בהליכי העבודהמעקב לרבות , התביעה ועד קבלת התגמולים

  נמסר מהלשכה כי ייעול הטיפול בתביעות הניצוליםל החשוב לזירוז ו,מועד סיום פרויקט המחשובבדבר 

  .נדרש לצורך השלמת פרויקט המחשובעוד בדק מה י הקרוב יבדצמבר

 שינוי 32,טרם הושלמה מלאכת שינוי טופס התביעה המקורי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, כמו כן

 שעל מצבם וגילם כבר דובר – יכולת הניצולים עשוי לשפר אתום יההליכים הביורוקרטילפישוט שיתרום 

מהלשכה נמסר בתגובה כי עקב טיפול .  להתמודד עם ההליך הנדרש למימוש הזכויות המגיעות להם–

  33. לערוך שינוי זההטרם עלה ביד) שעליהם לא נמסר פירוט(בעניינים מהותיים אחרים 

 לעניין פניות חוזרות ונשנות של ניצולים בבקשה"כי להוסיף  ביקשה הלשכה בקשר לפישוט ההליכים

 הלשכה לשיקום נכים יישמה –הן מצד הניצולים והן מצד בני משפחותיהם , םהלדיון מחדש בענייני

  34".וממשיכה ליישם מדיניות ליברלית ביותר ללא עמידה על דרישות תצורה פורמלית לפנייה מסוג זה

ל משרד האוצר לממשלה אחת "דיווח מנכבהקשר של פעילות הלשכה היא ודגשה שהנקודה נוספת 

 דיווח – ידו-לשנה על התקדמות תהליכי השינוי בלשכה בהתאם למדדי תפוקה ותוצאה שיקבעו על

הוקמה ועדה לליווי  בהתאם להחלטה זו , לדברי הלשכה3940.35' מס עליו בהחלטת ממשלה שהוחלט

ל משרד ראש " בראשות הוועדה עומד מנכ.שואהה בנושא ניצולי החלטות הממשלהשל יישום לו

 לשאלה  אין בדברי הלשכה התייחסות36.והיא מתכנסת אחת לחודשיים) ולא משרד האוצר(הממשלה 

  .בהתאם למדדי תפוקה ותוצאה כלשהם הואהתקדמות תהליכי השינוי בלשכה על אם הדיווח 

  

  ידת התביעות הסדרת אופי היחסים בין ממשלת ישראל לבין וע

.  לבין ועידת התביעותבינה ממשלת ישראל לפעול להסדרת אופי היחסים החליטה 3940 'בהחלטה מס

 מימוש ,האמור שםפי -  על.דוח דורנריישום המלצות בהממשלה העיסוק של של המשך היא החלטה זו 

                                                 
הממונה על פניות , וגם עליזה גאן; 2009 באוקטובר 12- ו1, מכתבים, ה לשיקום נכים במשרד האוצרמנהל הלשכ, רפי פינטו 30

  .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר
 .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הממונה על פניות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, עליזה גאן 31
 .2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, פי פינטור 32
  .2009 באוקטובר 12, שיחת טלפון, הממונה על פניות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, עליזה גאן 33
 .2009 באוקטובר 1, מכתב, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 34
באתר האינטרנט של משרד ראש , 2008 באוגוסט 17, הגדלת הסיוע לניצולי השואה, 3940'  ממשלה מסלהחלטת. 2.סעיף ב 35

 באוקטובר 13: תאריך כניסה, htm.3940des//082008/Decisions/Archive/PMO/il.gov.pmo.www://http: הממשלה
  ).3940' החלטת ממשלה מס: להלן (2009

  .2009 ביולי 13, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 36
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את לכלול בו ויש ,  הופקד השר לענייני גמלאיםשעל ניהולו, ומתן-שאמ באמצעות החלטה זו יהיה

  :האלההפעולות 

ותקבע מדיניות לעניין פעולותיה של  אשר תגדיר את אופי היחסים בין השתיים גיבוש אמנה •

  ;קידום הסיוע לניצולי השואה בישראלב ת התביעותועיד

 שמקורם ברכוש קורבנות הנאצים והקהילות שחרבו בגרמניה הבטחה כי סכומי התמיכה •

 במסגרת סמכויותיה של וכספים נוספים שיושגו, ידההמופקדים בידי הוועובאוסטריה 

 תכנון ארוך טווחתוך ,  לרווחת ניצולי השואה בישראלבמידה ניכרתימשיכו לתרום , הוועידה

 . אוכלוסייה זוובהתייחס להזדקנות

  :עקרונות נוספים שנקבעו בהחלטה זו

לתמיכה , אהישיר לניצולי השוכספי התביעות ישמשו מיום ההחלטה למתן סיוע כספי " •

עדיפות מובהקת לניצולים לפיתוח תשתיות לשירותים אשר תינתן בהם , בשירותים בעין עבורם

  ;"או לפיתוח שירותים אשר ישרתו מספר משמעותי של ניצולים

  בכל הקשור,בתיאום עם שר הרווחה ,אים לפעוללמהטלת האחריות על השר לענייני ג •

 ,"שיטת השוברים" במסגרת סיוע לניצוליםלהשתתפות ועידת התביעות בסל השירותים ל

   37.שצוינה לעיל

עולה כי ממשלת בנושא זה תנועה לאיכות השלטון העל שאלות המשרד לענייני גמלאים של מתשובה 

אך , יעדים שהוצגו לעילבלהתחיל בדיונים כדי פה לוועידת התביעות -מנם פנתה בכתב ובעלוישראל א

יש  , לדברי התנועה לאיכות השלטון38.הידברות בעניינים אלוהוועידה טרם נתנה הסכמתה לתחילת ה

עומדים לרשות ממשלת ישראל בכל הקשור להתנהלות שלא ננקטו ום יכמה צעדים משפטיים ודיפלומטי

  :ובכלל זה, 3940'  כפי שהוחלט בהחלטת ממשלה מסעמה ולהסדרת אופי היחסים 39ועידת התביעות

ולהקים ועדה  להסכם השילומים 13 מכוח סעיף  סמכותהלהפעיל אתממשלת ישראל יכולה  •

בדיקת הקשיים ל, גרמנית לטיפול בשאלות הנובעות מביצוע ההסכם– ישראליתמשותפת

 40;פתרונם לשםקבלת החלטות לשהתעוררו ו

 וועידהלהגדיל את ייצוגה של ישראל ב כדים י באמצעים דיפלומטיטרם פעלהממשלת ישראל  •

 ולהתאים את משקלם של ,ולי השואה החיים כיום בישראלניצ לשיעור בהתאם ,במידה ניכרת

 41;הם מייצגיםשנציגי הארגונים היהודיים למספר ניצולי השואה 

                                                 
  .3940' להחלטת ממשלה מס. סעיף ג 37
  .2009וסט  באוג27, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, היועץ המשפטי למשרד לענייני גמלאים, ד סורל הרלב"עו 38
 ביוני 12, כתב משה ברדה, ועידת התביעות, להרחבה על התנהלות ועידת התביעות ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 39

2008. 
 של הוועדה 215' וגם פרוטוקול מס; 2009 באוקטובר 12, דואר אלקטרוני, מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון 40

  .2008 ביוני 16, 30–28' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות, לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
וגם מחלקת ; 2009 באוקטובר 15, שיחת טלפון, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון, חן-ד נילי אבן"עו 41

, לשר האוצר, לשר הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב לראש ממשלת ישראל, מחקר וכלכלה בתנועה לאיכות השלטון
  .2008 במאי 26, לשרת החוץ וליועץ המשפטי לממשלה, לשר לענייני גמלאים
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לקידום השקיפות ממשלת ישראל טרם פעלה מול ועידת התביעות או מול ממשלת גרמניה  •

של קבלת פרוטוקולים : כגון( 43עליה 42והליכי הפיקוח והביקורתבהתנהלות ועידת התביעות 

, חוזים, מסמכי הנהלת חשבונות, מסמכים הקשורים להליך מינוי הנהלת הוועידה, הוועידה

ענייני השקיפות והפיקוח חשובים נוכח טענות ). מסמכים בדבר הוצאות מינהלה וכדומה

 :המפורטות להלן, שהושמעו בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שואה או למימון פרויקטים ללא הצולי כספי הוועידה מועברים לארגוני שירותים לני -

   44;)חולים-כגון הקמת מחלקות שונות בבתי(קשר לניצולי השואה 

 עיון בדוחות 45.מנכסים שנמכרוכספים מדי שנה בשנה נותרים בקופת הוועידה  -

 מצביע על פערים של מאות מיליוני 2008–2007ם של ועידת התביעות לשנים יהכספי

 או שנתקבלו עבורם פיצויים ובין שווי  הוועידהרשותדולרים בין שווי הנכסים שב

תגובת ועידת  46.התגמולים וההשקעות בפרויקטי רווחה מטעם ועידת התביעות

 .מובאת בהמשך המסמךפערים אלו בעניין התביעות 

בפנייתה התנועה לאיכות השלטון טענה בנוגע להתנהלות הכספית של ועידת התביעות  -

לשקול את יהיה עליה , דה משותפת כמפורט לעילממשלת ישראל כי כשתקום ועל

, ניתוב כספי הניצולים לידי גורם מפקחאת הפסקת פעילות הוועידה באופן מיידי ו

  47.בכפוף לשינוי חקיקתי בהתאם, אשר ימונה על העברת הכספים לידי הזכאים להם

  

ביקורת  בדוח  שנטעןכפי ,ליורשיהםשיועברו כספים הנותרים בידי הוועידה במקום שיש  אשר לטענה

מיועדים כספים אלו ,  ראשית נמסר מוועידת התביעות בישראל כי48,לב-ח בר"של משרד רו חקיקתית

קרן סיוע לרווחת ניצולי (בשנה  לפרויקטים ארוכי טווח שהוועידה מעמידה לרשותם כספים מדי שנה

ולכן , )שואה וכדומההלי חולים שבהן מטופלים ניצו- שדרוג מחלקות בבתי, תגמולים חודשיים, השואה

 30,000-יש כ, שנית.  הפרויקטים האלהיהיה לראות רק עם סיוםאפשר ניצול מלוא הכספים  את

                                                 
ועידת התביעות מרכזת בידיה סכומי כסף רבים וסמכויות רבות ובכך הנה בעלת השפעה ", לדברי התנועה לאיכות השלטון 42

עומד , מבוטלים המצויים בידה לתיהטמון בסכומי הכסף הב, כוחה הרב של ועידת התביעות. רבה על הטיפול בניצולים
מחלקת מחקר וכלכלה בתנועה ; "בניגוד מוחלט למצוקתם הקשה של אוכלוסיית ניצולי השואה החיים כיום בישראל

, לשר לענייני גימלאים, לשר האוצר, לשר הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב לראש ממשלת ישראל, לאיכות השלטון
  ).ההדגשות אינן במקור( 2008 במאי 26, שלהלשרת החוץ וליועץ המשפטי לממ

  .2009 באוקטובר 15, שיחת טלפון, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון, חן-ד נילי אבן"עו 43
 16, 30–28' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות,  של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת215' פרוטוקול מס 44

  .2008ביוני 
  .2008 ביוני 16, 16–14' עמ, שם 45
ולעומת זאת הושקעו ,  דולר ממכירת נכסים ומקבלת פיצויים1,179,844,905 נתקבלו 2008מעיון בדוחות עולה כי בשנת  46

  :  להרחבה ראו.  דולר בתגמולים ובפרויקטי רווחה477,411,023

"Financial Statements - Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.Years Ended December 
31, 2008 and 2007 With Report of Independent Auditors", in: 
http://www.claimscon.org/forms/audit_08.pdf, August 12, 2009. 

, לשר הרווחה והשירותים החברתיים,  בתנועה לאיכות השלטון לראש ממשלת ישראלמכתב של מחלקת מחקר וכלכלה 47
 של 215' וגם פרוטוקול מס; 2008 במאי 26, לשרת החוץ וליועץ המשפטי לממשלה, לשר לענייני גמלאים, לשר האוצר

  .2008 ביוני 16, 30–28' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
 של הוועדה 215' וגם פרוטוקול מס; 2008 ביוני 12, כתב משה ברדה, ועידת התביעות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 48

 .2008 ביוני 16, 16–14' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות, לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
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בתהליכי תביעה וטרם נתקבלה הכרעה המצויות  , בסך מאות מיליוני דולרים,תביעות של בני יורשים

 800–700קוריים של הנכסים  עד כה הועברו מהוועידה לידי היורשים של הבעלים המ,שלישית. בעניינן

   49.מיליון דולר

נקטה אילולא  . נרחבים לזיהוי כל הרכוש היהודי הקייםםמאמציהתנהלו  כי ציינה הוועידהכמו כן 

היו הנכסים היהודיים נותרים ללא דורש לאחר תאריך היעד , כך נטען, ועידת התביעות צעדים אלה

בהם הרכוש שמקרים רבים  היו(בעליהם באותו הזמן  נשארים בידיו) 1992 בדצמבר 31 (להגשת הבקשות

 ,לדברי ועידת התביעות 50.או עוברים לידי ממשלת גרמניה) שהחרימו אותו האנשיםבידי היה עדיין 

רכוש ציבורי של קהילות וארגונים של ממשלת גרמניה הכירה בוועידת התביעות כיורש החוקי "

   51."רשיםשנותר ללא דו, רכוש יהודי פרטישל ו, יהודיים

 כי ועידת התביעות נמסר מו,מימון פרויקטים שאינם קשורים לרווחת ניצולי השואהעל אשר לטענה 

מוסדות ל מאות מיליוני דולרים לארגונים והנכסים שהיו במזרח גרמניהחילקה מהכנסות  הוועידה

יצולי לרווחת נמהסכומים משמשים  55% – המסייעים לניצולי השואה הנזקקים והפגיעים ביותר

, סכום קטן יותר הוקצה להוראת השואה ;שואה בתפוצותהלרווחת ניצולי  – 45%-ושואה בישראל ה

 שעות סיעוד 9 הוועידה מממנת באמצעות הקרן לרווחת ניצולי השואה 52.תיעודהלחקר השואה ול

צות  להקהחליטהו,  נכות150%ידי המוסד לביטוח לאומי כבעלי -  המוכרים על השואה לניצולישבועיות

בשיעור שלא יעלה )  גריאטריות או פסיכיאטריותמחלקות, למשל(חולים -כספים לשדרוג מחלקות בבתי

   53.על שיעור ניצולי השואה המטופלים בהן

ועידת התביעות פרסמה דוחות  כי ,סגן נשיא ועידת התביעות בישראל, גורשלמה ציין מר , בניגוד לטענות

, 2008–2007פירוט  שווי פיצוי ומכירה של נכסים בשנים בהם ו, כספיים באתר האינטרנט של הוועידה

פרסמה הוועידה ,  כמו כן54.וכן פירוט שווי סך ההשקעות של הוועידה בפרויקטים של רווחה ותגמולים

) 55 תביעות לנכסים שהוגשו120,000מתוך ( מיליארד דולר 1.5- נכסים בשווי של כ11,000- רשימה של כ

                                                 
 .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, לסגן נשיא ועידת התביעות בישרא, שלמה גור 49
 העבירה ממשלת 1990-ב: "כפי שהוא מובא באתר האינטרנט של ועידת התביעות בישראל, להלן הרקע היסטורי בסוגיה זו 50

ועידת התביעות . ידי הממשל הקומוניסטי של מזרח גרמניה לשעבר-גרמניה המאוחדת חוק להשבת רכוש שהולאם על
או הוחרם ,  מחוסר ברירה1933אחרי די לכלול בחקיקה זו גם את השבת הרכוש היהודי שנמכר מ אינטנסיבי כ"ערכה מו

 להגיש תביעות רכוש במזרח גרמניה זכותקיבלו את הבעלי רכוש יהודים ויורשיהם ,  מכך כתוצאה".ידי הנאצים-על
-התביעות האריכה אותו עד לולאחר לחץ מצד ועידת , ממשלת גרמניה קבעה תאריך יעד אחרון להגשת בקשות". לשעבר

ממשלת גרמניה פרסמה את תאריכי היעד .  לתביעות בגין נכסי דניידי1993 ביוני 30ועד , ן" לתביעות נדל1992 בדצמבר 31
ועידת התביעות נשאה ונתנה כדי להפוך ליורש החוקי לרכוש יהודי בודד ולרכושן של קהילות יהודיות וארגונים . האמורים
:  מתוך אתר האינטרנט של ועידת התביעות בישראל."1992 בדצמבר 31- א נדרש לאחר הואשר ל, שהתפרקו

176=id?php.article/il.co.claimscon.www://http ,2009 באוקטובר 18: תאריך כניסה .  
תאריך , id?php.article/new/il.co.claimscon.www://http=222: ראלמתוך אתר האינטרנט של ועידת התביעות ביש 51

  .2009 באוקטובר 27: כניסה
 215 'מתוך פרוטוקול מס.  לפרויקטי רווחה80%- לחינוך ולהנצחה ו20%פי עקרון של -כספי ועידת התביעות מחולקים על 52

 .2008 ביוני 16, 31–30' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות, של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
  .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, סגן נשיא ועידת התביעות בישראל, שלמה גור 53
  : וכן,  לעיל42להרחבה ראו הערת שוליים  54

"Financial Statements – Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.Years Ended December 
31, 2008 and 2007 With Report of Independent Auditors", in: 
http://www.claimscon.org/forms/audit_08.pdf, August 12, 2009. 

 מהתביעות 85,000.  תביעות לירושת נכסים או לקבלת פיצויים עבורם120,000- ועידת התביעות הגישה כ1993–1990נים בש 55
סגן נשיא , שלמה גור. יתר התביעות נמצאות בתהליכי בירור או ערעור.  תביעות הוועידה זכתה11,000- של הוועידה נדחו וב

  .2009בר  באוקטו18, שיחת טלפון, ועידת התביעות בישראל
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להכנסות הוועידה ממכירת נכסים אלו והתייחסה , וזכתה בהם רשת שלהםדרשה להיות היושהוועידה 

  56.בגינםאו מקבלת פיצויים 

לדברי התנועה לאיכות השלטון יש כמה , פעילות ממשלת ישראל מול ועידת התביעותשל עוד בהקשר 

כדי להוציא לפועל את החלטה לנקוט צעדים שאינם משפטיים ודיפלומטיים שממשלת ישראל אמורה 

 :ובכלל זה,  הקשורה להקצאת כספי הסיוע מוועידת התביעות,3940' סמ

החברים בוועדותיה השונות של ועידת התביעות לדרוש  גורמים ממשלתיים ישראליים הנחיית •

  57;שואה בלבדההפניית תקציבים למטרות המיועדות לרווחת ניצולי 

שיתוף פעולה בין השר לענייני הקצאת כספי הסיוע ויצירת של הממשלה לעניין טווח  תכנון ארוך •

, אינם תלויים בוועידת התביעותאלו  תהליכים ;לשר הרווחה והשירותים החברתייםגמלאים 

 58. מדובר במלאכה המוטלת על ממשלת ישראל בלבדאלא

הכספים ש גם לדעת המשרד חשוב לוודאידי המשרד לענייני גמלאים כי - דברים אלו נמסר עלעל בתגובה 

ועידת " כי  המשרדנמסר בתגובת, כמו כן. ות יושקעו בעיקרם בניצולי השואה בארץשל ועידת התביע

מובן כי שינוי המדיניות בכל הקשור לוועידה . י הקובע את מדיניותונהתביעות הנה גוף עצמאי אמריק

ממשלת ישראל מתכוונת להשיג שינוי זה באמצעות כינון האמנה הנזכרת . הסכמת הוועידהטעון 

אשר לדברי ". עד כה טרם נתקבלה הסכמת הוועידה.  התלויה בהסכמת הוועידה,להבהחלטת הממש

לנקוט יכולה ממשלת ישראל שהתנועה לאיכות השלטון בדבר הצעדים המשפטיים והדיפלומטיים 

  בישיבת2008אשר הובאו בפני השר לענייני גמלאים כבר ביוני ,  להסכם השילומים13מתוקף סעיף 

 כי התוקף המשפטי של הצעה זו נמסר מהמשרד לענייני גמלאים 59,ת המדינההוועדה לענייני ביקור

  60.ותשובתם תינתן בעוד כשבועיים, ידם-עלנבדק 

  

  החולים -כיסוי עלות הטיפול הרפואי בניצולי השואה באמצעות קופות

 מחלתם בגיןפות תרורכישת בהשתתפות עצמית ופטורים מהנחות החולים נותנות לניצולים -קופות

 יש להבדיל בין שתיהדיון בסוגיה זו לשם  . מרפאות חוץבמכונים ואו ב אצל רופאים יםביקורלוכרת והמ

ניצולי השואה המקבלים תגמולים מישראל שהוכרה זכאותם לפי חוק נכי : קבוצות של ניצולי השואה

בוצה קניצולי השואה מהמימון הטיפול ב. ניצולי השואה המקבלים רנטה מגרמניה ;רדיפות הנאצים

הוא של קבוצה השנייה הטיפול בניצולי השואה מהואילו מימון , מדינת ישראל הוא שלהראשונה 

   .גרמניה

                                                 
 30 – 1993 בינואר 1ידי הארגון היורש של ועידת התביעות ואשר התקבלו בגינו כספים -רכוש שהושב עללפירוט ראו   56

, pdf.statement_properties/forms/org.claimscon.www://httpבאתר האינטרנט של ועידת התביעות  , 2008באפריל 
 .2009 באוקטובר 18: תאריך כניסה

 9, היועץ המשפטי למשרד לענייני גמלאים, ד סורל הרלב"מכתב לעו, מחלקת מחקר וכלכלה בתנועה לאיכות השלטון 57
  .2009 באוקטובר 18, וגם שיחת טלפון; 2009בספטמבר 

  .שם 58
 16, 30–28' עמ, סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות, ביקורת המדינה של הכנסת של הוועדה לענייני 215' פרוטוקול מס 59

  .2008ביוני 
 .2009 באוקטובר 15, שיחת טלפון, היועץ המשפטי למשרד לענייני גימלאים, ד סורל הרלב"עו 60
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החולים -קופות"בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה כי  טען ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ"מנכ

  61".ימערימות קשיים מרובים ביכולת לזהות מי זכאי ומי איננו זכא

כשליש בלבד מניצולי השואה ועדת דורנר ציינה כי  –  המקבלים תגמולים מישראלניצולי השואה

ממצים ") כללית"להלן ( "כלליתשירותי בריאות " חולים-תחברי קופוהם המקבלים תגמולים מישראל 

השואה ניצול של תנה במודעות ועוד הוסיפה ועדת דורנר כי מיצוי הזכות מ. ל"את זכויותיהם הנ

. וידוא זכות הנכהלשם  ללשכה "כללית"בכך ובפניית שתכיר  בדרישה "כללית"נייתו לפב ,לזכאותו זו

 לשנותו ולקבועהמדינה שמחובת  ," מסורבליבהליך ביורוקרט"קבעה ועדת דורנר כי מדובר בעניין זה 

כדי שהקופות יוכלו ביוזמתן , החולים-ת כל נכי רדיפות הנאצים לקופותוהעברה מסודרת של רשימ

   62.וליידעם ישירות בדבר זכויותיהםבהן ניצולי השואה החברים לפנות ל

ל משרד הבריאות " להטיל על מנכ3940' מסעקב דברים אלו החליטה ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה 

 יום 120אשר יסדיר בתוך ,  בהשתתפות הלשכה ואגף התקציבים במשרד האוצר, צוות בראשותולהקים

מנגנון השיפוי לתרופות שמקבלים ניצולים החולים בנושא - ותהלי העבודה בין הממשלה לקופואת נ

   63.באופן שיביא לשיפור השירות לניצולים, בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים, כחלק מנכותם המוכרת

דוח הצוות ב םממצאיהלהלן עיקרי . המלצותיו למזכיר הממשלהאת הצוות הגיש  שבועות שלושהלפני כ

  :והמלצותיו

צורכים  החולים-תידי הלשכה לקופ-ה כי ניצולים ששמותיהם לא הועברו עלבדיקת הצוות העלת •

נאמר כפי שממשרד האוצר נמסר כי  (64אם בכלל, תרופות בגין נכותם המוכרתצריכה מועטה של 

 מדמי השתתפות עצמית עבור מנצלים את הפטור "כללית" מהניצולים חברי שליש כ,בדוח דורנר

   65;)וכרתתרופות וטיפולים בגין נכותם המ

 שטרם ניצולי השואה שבקבוצה זושל החולים שמות -הצוות המליץ כי הלשכה תעביר לקופות •

החולים הסמכות - לקופותותינתן, ) ניצולים46,000-מתוך כ( ניצולים 30,000- כשהם, אותרו

 66;פטור מדמי השתתפות עצמית ברכישת תרופה בגין נכות מוכרתלהחליט בדבר 

ידי הלשכה לא יינתן תשלום נוסף -נכות שכבר הוכרה עלבגין תרופות  ניצולים המקבליםבגין  •

בגין נכויות חדשות שיוכרו לניצולים שיינתנו יינתן תשלום נוסף עבור תרופות . החולים- לקופות

 67).אירועי השואה לבין ת אלצהיימר הכרה בקשר הנסיבתי בין מחלאם תהיה בעתיד ,למשל(

                                                 
אלול ( וע לניצולי שואה דוח מבקר המדינה על הסי .1,  של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת246' פרוטוקול מס 61

הצעה .  3. לניצולי השואה יישום המלצות דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע.  2 ) 2007וגוסט  א– ז"התשס
התמהמהות הממשלה ביישום המלצות דוח ועדת החקירה הממלכתית לסיוע לניצולי השואה של : היום בנושא- לסדר
  .2008 באוגוסט 13, כ שמואל הלפרט"חה, כ זבולון אורלב" חה,כ קולט אביטל"חה, כ מרינה סולודקין"חה

 .193–192' עמ, דוח דורנר 62
בתוך אתר האינטרנט של משרד , 2008 באוגוסט 17, הגדלת הסיוע לניצולי השואה, 3940' להחלטת ממשלה מס. 4.סעיף ד 63

 13: תאריך כניסה, htm.3940des//082008/Decisions/Archive/PMO/il.gov.pmo.www://http: ראש הממשלה
  .2009באוקטובר 

 .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, רכז כלכלת בריאות במשרד הבריאות, ניר קידר 64
  .2009 באוקטובר 18, לפוןשיחת ט, שרד האוצרמרכז בריאות באגף התקציבים ב, יאיר זילברשטיין 65
  .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, רכז כלכלת בריאות במשרד הבריאות, ניר קידר 66
, יאיר זילברשטיין; 2009 בספטמבר 23, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, ל משרד הבריאות"מנכ, עם- ר איתן חי"ד; ל"הנ 67

  .2009באוקטובר  18, שיחת טלפון, שרד האוצרמרכז בריאות באגף התקציבים ב
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- קופתו" כללית"קבוצה זו הם מבוטחי ניצולי השואה מ מ80%-כי כחשוב לציין כי בדיקת הצוות מעלה 

והשערת , על הסכם בנושא זהלחתום עם הלשכה אשר הביעו את הסכמתן קופות  – "מאוחדת"חולים 

  68.החולים יחתמו אף הן על ההסכם-משרד האוצר היא כי יתר קופות

: להלן" (מכבי שירותי בריאות"ו"  כללית"החולים -קופות – ניצולי השואה המקבלים רנטה מגרמניה

חולים -קופתו" לאומית"חולים - קופת, לעומתן. בגרמניההסכם עם רשויות הפיצויים הגיעו ל") מכבי"

הסכם לקבלת פיצויים עבור ניצולים החברים בקופות אלה הגיעו ללא ידעו על הסכם זה ולא " מאוחדת"

   69.בגרמניהרשויות הפיצויים עם 

 שהם – "כללית"חברי שהם  מניצולי השואה המקבלים רנטה מגרמניה 1,049רק ועדת דורנר ציינה כי 

 זוהו במערכות המחשוב של הקופה – חולים זו- מכלל ניצולי השואה החברים בקופת בלבד11%-כ

רשויות הפיצויים פי ש-על-אף, אגרות שונותומטי לפטור מתשלום עבור תרופות וכזכאים באופן אוט

 אין "כללית" עוד צוין בדוח דורנר כי מכיוון של. ניצולים9,815בגין כספים " תכללי"להעבירו בגרמניה 

 להתחקות אחריהם כדי לסייע להם היא אינה יכולה, זהותם של מקבלי הרנטה מגרמניהעל מידע 

באמצעות חוק ביטוח בריאות , דווקא אזרחי ישראל ",כפי שעולה מדוח דורנר. במימוש זכויותיהם

לכן ". הזכאים לרנטה גרמנית,  הוצאותיהם הרפואיות של ניצולי שואה רביםמכסים את, ממלכתי

 מבוטחי ם שלזהותעל מידע ההעברת את נושא בגרמניה מול הרשויות לקדם נתבקשה המדינה 

   70. הזכאים למימון מגרמניה"כללית"

וכיום , וצה זו ניצולים שבקב4,160שמות של " כללית"לבדיקתנו מעלה כי המשרד לענייני גמלאים העביר 

עדיין ,  כלומר71.זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות שונות בגין מחלות מוכרותומזוהים אוטומטית הם 

" כללית"לתשלומים עבורם רשויות הפיצויים של גרמניה מעבירות ש "כללית" ניצולים חברי 4,606 יש

הרפואיות של ניצולי  ההוצאות את והציבור בישראל ממשיך לכסות אך זהותם אינה ידועה לקופה

  מהמשרד לענייני גמלאים נמסר בתגובה כי המשרד פועל מול. הזכאים לרנטה מגרמניה,האלהשואה ה

   72.השלמת המהלךשם  ל"כללית"שיתוף פעולה מצד יש  לאיתור קבוצה זו של ניצולים וכי "כללית"

  73:החולים- יתר קופותבלהלן פירוט מצב איתור הניצולים 

פיצויים עבור " מכבי"בגרמניה קיבלה רשויות הפיצויים עם מתוקף ההסכם ,  כאמור–" מכבי" •

להערכת המשרד לענייני . זהות לפי מספר תעודתו בהתאם לרשימות מפורטות , ניצולים2,000

והמשרד נמצא בדין , ושטרם אותר" מכבי" ניצולים נוספים מבוטחי 2,000-כ ישגמלאים 

  .להגיע לאיתורםכדי " מכבי"ודברים מול 

חולים אלו עדיין אין הסכם -לקופות,  כאמור–" מאוחדת"חולים -קופתו" לאומית"חולים -קופת •

הלשכה לפיצויים , בשיתוף פעולה של המשרד לענייני גמלאים. בגרמניהרשויות הפיצויים עם 

                                                 
  .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, שרד האוצרמרכז בריאות באגף התקציבים ב, יאיר זילברשטיין 68
  .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, סיעוד ורווחה במשרד לענייני גימלאים, ראש תחום בריאות, זוהרה כהן 69
 .192–191' עמ, דוח דורנר 70
וגם שיחת ; 2009 באוגוסט 27, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, משרד לענייני גמלאיםהיועץ המשפטי ל, ד סורל הרלב"עו 71

  .2009 באוקטובר 15, טלפון
 .2009 באוקטובר 18, שיחת טלפון, סיעוד ורווחה במשרד לענייני גמלאים, ראש תחום בריאות, זוהרה כהן 72
 .ל"הנ 73
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חולים - מאמצים להביא להסכם בין קופותנעשים, חולים אלו- אישיים במשרד האוצר וקופות

חולים אלו - ניצולים מבוטחי קופות2,000-כהכרה בשמשמעו  ,בגרמניהפיצויים אלו לרשויות ה

 ניצולים 1,000-להערכת משרד הגימלאים יש כ. שעד היום לא הועברו עבורם פיצויים

 .חולים אלו- מבוטחים בכל אחת מקופותה

שלא אותרו עד בגין ניצולי השואה " כללית"בגרמניה למרשויות הפיצויים שניתנים לא ברור אם הכספים 

רשויות עם  לא ברור אם ההסכם שיושג ,כןכמו  ; אחרי שיאותרורטרואקטיבית לניצולים כה ישולמו 

יכלול " מאוחדת"חולים -קופתו" לאומית"החולים -בנוגע לניצולים מבוטחי קופתבגרמניה הפיצויים 

  .כספים רטרואקטיבי עבורםתשלום 

  

  ז הטיפול השוטף בניצולי השואה לריכומקצועיים-הקמת צוותים מחוזיים בין

מקצועיים - צוותים מחוזיים בין יוקמושירותים לניצולי השואההמערך שבמסגרת  הציעהועדת דורנר 

למנוע כפילויות כדי , לרכז את הטיפול השוטף והיומיומי בניצוליםיהיה תפקיד צוותים אלו . ניידים

. לוח זמנים מקוצרבועית נאותה בטיפול ורמה מקצבדגש ב,  לתאם בין שירותים קיימיםכדיובטיפול 

כל בעוד הומלץ כי .  וטיפול בהםיםרכי הניצולוצשל זיהוי ואיתור יהיה הצוותים התפקיד העיקרי של 

רופא , אחות בריאות הציבור, ראש צוות שהוא עובד סוציאלי או גרונטולוגיהיו צוות נייד 

 אשר יוכשרו ויתמחו ,מיצוי זכויותל למימוש ועובד סוציאלי המלווה במתנדבים, פסיכוגריאטר/גריאטר

  74.זיהוי צורכיהם ופיתוח והתאמה של תוכנית טיפול ייחודית עבורם, באיתור הניצולים

מקצועיים - צוותים מחוזיים ביןם שלהקמתמשרד הרווחה והשירותים החברתיים עולה כי עם מבירור 

אדם -חולהקצות כ,  בלשכות הרווחהעקב המעמסה הקיימת, לא ניתן" בטענה שלא יצאה אל הפועל

 לא יעלה בידי המשרד להקים תוספת תקציביתשללא  כמו כן נטען. "ייעודי לטיפול בניצולי השואה

   75.הקיימיםעל הצוותים מקצועיים נוסף - צוותים רב

מקצועיים בדרכים -צוותים מחוזיים ביןקיומם של - את הקושי שנוצר בשל באימשרד הרווחה פותר 

  :שלהלן

שואה בשירות ה תקן חדש של עובדת סוציאלית בתפקיד מפקחת ארצית לטיפול בניצולי ושאי •

רכי הניצולים ו איתור צלקדם אתה תמטרת הוספת תקן זה הי. בחודש שעבר, לזקן של המשרד

הרחבת תוכניות טיפוליות וחברתיות , תיאום בין הארגונים השונים, על צרכים אלוומתן מענה 

  ;החלטות ועדת סל השירותים בשטחישום יפיקוח על וקיימות 

 הניצולים בקרב המפקחים המחוזיים של המשרד צורכימודעות והידע בתחום להגברת הפעילות  •

 76 ;ובקרב העובדים הסוציאליים המוצבים בלשכות הרווחה המקומיות

                                                 
  .240–239' עמ, דוח דורנר 74
, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפקחת ארצית ניצולי שואה, ותמי מרוז, ת לזקןמנהלת השירו, גיורא- מרים בר 75

  .2009 באוקטובר 18, מכתב
 .ל"הנ 76
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  המלצות לדיון

של י בין נכות ההכרה בקשר סיבתהעקרונות שנקבעו בדבר יישום ללשיקום נכים פעילות הלשכה 

   – הניצולים ובין אירועי השואה

 י השואההכרה בקשר הסיבתי שבין מחלות ניצולבדגש בהמלצותיה ועדת דורנר שמה ושמאחר  .1

 החלטות שאין לקבלבהירה הומקצועיים - מקצועיים ובין- פנלים רב באמצעות לאירועי השואה

 את ההחלטה הסופית בדבר לא ברורה החלטת הלשכה לשיקום נכים להותיר,  בדעת יחידכאלה

  .בידי רופא הלשכה בלבדבכל מקרה ידי צוות המומחים - בקריטריונים שנקבעו עלהעמידה

החלטות צוות בעקבות  בדבר זכאותם הפוטנציאלית  השואה יש חשיבות ליידוע ניצולי,כאמור .2

עת נפגוכך למעשה ,  לקבלת הזכאותמוגשות בקשותלא  בהעדר יידוע ,כמובן, שכן, המומחים

באופן יזום תפעל הלשכה שנוכח דברים אלו חשוב . תגמולקבל  הניצולים הזכאים ליכולתם של

לחץ דם וסוכרת , הכרה בקשר סיבתי בין מחלות לבבעניין הליישום החלטת צוות המומחים 

בתחומים אחרים תפעל ליידוע הניצולים בדבר החלטות צוות המומחים  וכן אירועי השואהל

 .רוף נובמב בסןעם קבלתמייד 

הכרה בקשר לשהוגשו מספר התביעות על הלשכה לא מסרה נתונים מלאים , כפי שצוין לעיל .3

 בעניין זה לעומת מספר התביעות לאירועי השואהלחץ דם וסוכרת , תי בין מחלות לבהסיב

אפשר -אי, ידיעת הנתונים במלואם ללא ,כאמור. שהוכרו בפועל מאז הקמת צוות המומחים

קבלת הנתונים לשם  ללשכה חשוב לפנות. ר הניצולים הזכאים בפועל להכרה זו שיעולדעת מהו

זיהוי מגמות בהתנהלות ובהחלטות של הלשכה בכל הקשור להכרה כך שיתאפשר , במלואם

  .שלעיל

   – שדרוג הלשכה לשיקום נכים

הממשלה מדווחת  3940,77' אם בהתאם להמלצות דוח דורנר ולהחלטת ממשלה מסיש לברר  .1

דיווח בפעם האחרונה ואם הדיווח נמסר מתי  ,התקדמות תהליכי השינוי בלשכהעל נה אחת לש

  . הלשכה לשיקום נכיםה של ושדרוגהמתייחס למדדים לבחינת שיפור

ונוכח חשיבות גורם בממוצע  חודשים 6–3 הואנוכח דברי הלשכה כי משך הטיפול כיום בתביעה  .2

האילוצים לנוכח אם השדולה תבחן ש מומלץ, י השואהניצוללטיפול בהזמן בכל הקשור 

 . בטיפולה בכל תביעה ותביעה מדובר במשך זמן סבירמתמודדת עמם הלשכה ש

 המחשובפרויקט  סיום חשוב לעקוב אחר, הטיפול בתביעות הניצוליםשל  זירוז וייעול שםל .3

שינוי טופס תהליך סיום הצפי למהו  הלשכה לברר עםחשוב  ,כמו כן 2009.78 דצמבר לאחר

 יםהביורוקרטיההליכים לצורך שיפור  ,ביעה המקורי לפי חוק נכי רדיפות הנאציםהת

 . יותיהםוזכמיצוי בעת מתמודדים עמם הניצולים ש

                                                 
 .3940' להחלטת ממשלה מס. 2.סעיף ב 77
בדבר שדרוג נוסף של יבדק הצורך יואחריו , זהו המועד שבו עתיד להסתיים פרויקט המחשוב, לדברי הלשכה לשיקום נכים 78

 באוקטובר 27, שיחת טלפון, הממונה על פניות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, עליזה גאן;  המחשובמערכות
2009.  
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  – היחסים בין ממשלת ישראל לוועידת התביעות

צעדים המשפטיים אשר ל המשרד לענייני גמלאיםה מוב לקבלת תשלפעולמומלץ  .1

 לעניין העברת כספים מוועידת התביעות לטובת לנקוטיכולה והדיפלומטיים שממשלת ישראל 

 .  בהתאם לדברי התנועה לאיכות השלטון שפורטו לעיל,ניצולי השואה בארץ

קביעת מנגנון להבטחת השימוש בכספי ועידת התביעות לרווחת ניצולי השואה , כנזכר לעיל .2

תיחת ההידברות עם ועידת  הקצאת כספי הסיוע אינם תלויים בפשלטווח  ותכנון ארוךבישראל 

 ניתנים גם לבקשת ארגונים ממשלתייםשכן כספי הסיוע של ועידת התביעות , התביעות

, לכן. ועדות שחברים בהן נציגי ממשלהידי -וההחלטות בדבר הענקת כספי הסיוע מתקבלות על

 לשהארוך טווח בתכנון הבדבר  דיווח מהממשלה בדבר קביעת מנגנון כאמור ויש לשקול בקשת

 .הקצאת כספי הסיוע כאמור

נושאים ביניהם לתאם גמלאים המשרד לענייני משרד הרווחה ובכוונת כיצד מומלץ לברר  .3

 . בסל השירותים הניתן כסיוע לניצוליםלשימוש בכספי ועידת התביעותהקשורים 

לשיעור בהתאם , במידה ניכרת וועידהייצוג של ישראל בהשל  ההגדללפעולות  יש לשקול .4

משקלם של נציגי הארגונים היהודיים למספר להתאמת ו ,שואה החיים כיום בישראלניצולי ה

 . הם מייצגיםשניצולי השואה 

 נוכח התלונות שפורטו ,מספקתבקבלת ההחלטות ות  ועידת התביעשלהשקיפות אם יש לבדוק  .5

 .לעיל מחד גיסא ופרסומי הוועידה באינטרנט מאידך גיסא

   – החולים- ולי השואה באמצעות קופותכיסוי עלות הטיפול הרפואי בניצ

אחר העברת שמות הניצולים מקבוצה זו לעקוב מומלץ  –לגבי קבוצת מקבלי הרנטה מגרמניה  .1

 ,הקופהניצולים חברי  4,606זהותם של  לא ידועהעדיין שכן כאמור , "כללית"החברים ב

יש לשקול ,  כןכמו. החולים-לקופתתשלומים בגינם שרשויות הפיצויים של גרמניה מעבירות 

 ומתן-שא התקדמות המבדברכמה חודשים אחת ל עדכון מהמשרד לענייני גמלאים לבקש

חולים -הכרה ברשימות ניצולים מבוטחי קופתבנוגע לבגרמניה רשויות הפיצויים עם להסכם 

  ."מאוחדת"חולים -קופתו" לאומית"

-קופתו" מכבי "הצטרפות אחר יש לשקול מעקב –לגבי קבוצת מקבלי התגמולים בישראל  .2

הלשכה בדבר פטור  ובין  החולים האחרות-שתי קופות בין להסכם שייחתם" מאוחדת"חולים 

כפי שהצהירו , בגין נכות מוכרתשניתנות עבור תרופות לניצולי השואה מהשתתפות עצמית 

  ".לאומית"חולים - קופתו" כללית"

  – מקצועיים-הקמת צוותים מחוזיים בין

אם המודל הנוכחי של משרד הרווחה והשירותים  ארגוני ניצולי השואהם תברר עהשדולה שמומלץ 

 לצרכים אלולפתרונות כן  המודעות והידע לצרכים של הניצולים ובהגברת מושם דגש שבו, החברתיים

חלופה הולמת לצוותים הוא , בקרב המפקחים הארציים והעובדים הסוציאליים שבלשכות הרווחה

 .עליהם המליצה ועדת דורנר ש,יתור צורכי הניצולים והטיפול בהםלאמקצועיים -המחוזיים הבין
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  יישומןעל  המלצות דוח ועדת דורנר אשר באו –' נספח א

  

להלן דוגמאות לסוגיות נוספות שהוועדה , שעיקר מסמך זה עוסק בהמלצות שטרם יושמופי -על- אף

  :המליצה כי יתוקנו ובדיקתנו מעלה כי הן באו על פתרונן

ת ניצולי השואה שכתוצאה מהסכם השילומים נחסמה יעה בקניינם של חברי קבוצתיקון הפג •

  80. התשלומים עודכנו– BEG79-  תביעה לפי ההאפשרות שלהם להגיש

יותר  מרכז מידע כאמור הוקם לפני – הקמת מרכז מידע לבירור זכויות עבור ניצולי השואה •

. רתיים והמשרד לענייני גמלאיםידי משרד הרווחה והשירותים החב-מופעל עלא והמחצי שנה ו

ובהתאם , שאלות הכוונה כמהכל פונה נשאל . שואהה ניצולי 54,610–עד כה פנו למרכז המידע כ

משרד :  של הגוף המטפל בנושא"מסלול מהיר"השאלון לטיפול מיוחד באליו מועבר לתשובותיו 

, ווחה לנפגעי השואההקרן לר,  של ועידת התביעות2קרן סעיף ,  הלשכה לשיקום נכים–האוצר 

-לעש המכיר את הכללים ,מונה איש קשרלכל גוף כזה . הלשכה לפיצויים אישיים מגרמניה

אחד מהעקרונות המנחים את מרכז המידע  מהמשרד לענייני גמלאים נמסר כי . פועלגוףה פיהם

פורה ושקוף עם כל הגופים המסייעים , יה ושיתוף פעולה מלאיפנכל מעקב שוטף אחר הוא 

החלה במרכז עבודת , שואההבה נאספו נתונים על ניצולי ש מחצי שנה יותרלאחר  .ניצוליםל

 נוסף 2010.81ועדת סל השירותים בקבלת ההחלטות לשנת ועבודה זו תסייע ל. פילוח הנתונים

 הלשכה 82. פניות מדי חודש בחודשו17,000- המטפל בכ,מרכז מידע בלשכהיש , מרכז מידע זהעל 

 ובחודש שעבר הוציאה מכרז , על הפעלת מרכז המידע בשיטת מיקור חוץהחליטה באחרונה

של הלשכה לשיקום נכים  מרכז המענה לפניות הציבורשל תפעול ללהקמה ומכרז "שכותרתו 

 83".במשרד האוצר

 עקב –  כמי שנשללה חירותםהכרה בהם- בגין איהתביעות של יוצאי בולגריה דחיית סוגיית  •

הם כמי שנשללה חירותם ויוצאי בולגריה שואה ההכיר בניצולי סירובה של מדינת ישראל ל

המשפט -הוגשה עתירה לבית, 1957- ז"תשי, זכאים לתגמולים מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים

בידי רשויות בולגריה  שנרדפואשר טענו , ידי יוסף גרנות ואחרים יוצאי בולגריה- העליון על

העותרים הגישו תביעות לקבלת תגמול מכוחו . הימבתיהם בתקופת מלחמת העולם השני וגורשו

 דחתה את התביעה בטענה כי גירוש מדינהה .1957-ז"תשי, של חוק נכי רדיפות הנאצים

                                                 
79 BEGחוק הפיצויים הפדרלי לקרבנות הרדיפות של הנאציונל: שמו המלא;  הוא חוק הפיצויים הפדרלי בגרמניה -

שנמנה עם אלו אשר תחת משטר העריצות הנאצי נרדף מי " (נרדף"חוק זה הקנה עילה לתביעת פיצויים ל. סוציאליזם
בחוק נשללה הזכות לתביעת פיצויים מכוחו מאזרחי מדינות , בכפוף לסייגים). אמונה או השקפת עולם, מטעמי גזע

  .35, 9' עמ, מתוך דוח דורנר. ובהן ישראל, המקבלות פיצויים קולקטיביים מגרמניה המערבית
, )pdf (בעקבות דוח דורנר) ן"נר(עדכון הגמלה החודשית הרגילה  –' נספח א , הודעה חודשית–מדריך הזכויות  ולהרחבה רא 80

 13: תאריך כניסה, /lishka/il.gov.mof.ozar://http :בתוך אתר האינטרנט של הלשכה לשיקום נכים, 2008 בספטמבר 11
  .2009באוקטובר 

, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפקחת ארצית ניצולי שואה, ותמי מרוז, מנהלת השירות לזקן, גיורא- ם ברמרי 81
  .2009 באוקטובר 18, מכתב

  .2009 ביולי 13, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, מנהל הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, רפי פינטו 82 
, של הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר רכז המענה לפניות הציבורמשל להקמה ותפעול מכרז , 1/2009' מכרז מס 83

2009tender/docs/lishka/il.gov.mof.ozar://http-: בתוך אתר האינטרנט של הלשכה לשיקום נכים. 2009ספטמבר 
pdf.1 ,2009ר  באוקטוב15: תאריך כניסה.  
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לא ש מאחר ,מהסוג המזכה בפיצוי בחוק הגרמני" שלילת חירות"העותרים מבתיהם לא היה 

על המדינה להכיר  המשפט העליון החליט כי- בית. נעשה באמצעות ליווי חמוש מצד השלטונות

- אלא שלאחר החלטה זו של בית 84".מעין מעצר"חיו בהם בעותרים כמי שנשללה חירותם ו

 להגיש תביעה  השואה המדינה להכיר בתביעות שנדחו בעבר ואילצה את ניצוליסירבההמשפט 

על התנהלות  . אלו תגמולים ממועד תביעתם המקוריתפוניםבכך למעשה מנעה המדינה מ. חדשה

   85".אינה ראויה"ה בעניין זה קבעה ועדת דורנר כי מדובר בהתנהלות שהמדינ

תביעות יוצאי בולגריה בטיעון לדחות את מדינת ישראל  החלטתהמשפט הפך את -ביתלמעשה 

תביעות שנדחו בטיעון זה לגבי . כי לא גורשו בגירוש מזוין ולכן לא נחשבו כמי שנשללה חירותם

תביעה שנדחתה ושלא נתקבל עבורה ערעור תוך " (פיות הדיוןסו"נקבע עקרון קודם להחלטה זו 

המשפט העליון בתיק -עקב החלטת בית). 1957- ז"תשי,  יום כקבוע בחוק נכי רדיפות הנאצים30

לאפשר ליוצאי בולגריה שלגביהם נקבע עקרון  , 2006ביולי , החליט שר האוצר דאז, גרנות

כנכה מתוקף חוק יוכר התובע שאם וף לתנאי בכפ, להגיש בקשת תביעה מחדש" סופיות הדיון"

המחודשת ולא מיום הגשת ההכרה תהא מיום הגשת התביעה , 1957- ז"תשי, נכי רדיפות הנאצים

   .התביעה המקורית

המשפט העליון -בערעור זה קבע בית. המשפט העליון-  החלטה זו של השר הוגש ערעור לביתעל

שלא חל , הן תביעות פתוחותרשום  בדוארחה בהן לא נשלהודעת הדחייה אך תביעות שנדחו ש

תיקים פתוחים אלו בהמשפט העליון בהחלטתו כי -עוד קבע בית ."סופיות הדיון" עקרון ןעליה

התגמולים ישולמו , 1957- ז"תשי, שתוכר בהם התביעה לנכות מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים

וגיית התביעות של יוצאי  בכך באה על פתרונה ס1998.86אך לא לפני יולי , רטרואקטיבית

  87.בולגריה שלא הוכרו כמי שנשללה חירותם

  

  עובדיםהכשרתכגון ,  המלצות נוספותיישמהממשלת ישראל , פתרונןעל סוגיות אלו אשר באו על נוסף 

חולים שבפיקוח -אבות ובבתי-שואה השוהים בבתיהע לניצולי י של משרד הבריאות לסיםסוציאליי

 ריכוז פעולותעניין הסוכנות היהודית לחתימה על הסכם עם ; ן תביעהמשרד הבריאות למלא שאלו

 של מערך והפעלתו לסייע להם במילוי שאלון התביעה כדישואה המתנדבים להגעה לבתיהם של ניצולי 

   88.מטעם התאחדות הסטודנטים ועודלמטרות אלו מתנדבים הכשרת ; זה

                                                 
 9, דין-פסק, 1957-ז"תשי,  הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאציםגדנ'  אח4- יוסף גרנות ו,11196/03א "דנ 84

  .2005באוקטובר 
 .161' עמ, דוח דורנר 85
   .2008 במאי 29, החלטה, 1624/08א  "רע, 1177/08א  "רע, 1021/08א  "רעלהרחבה ראו  86
  .2009 באוקטובר 19, שיחת טלפון, ות הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצרהממונה על פני, עליזה גאן 87
 .2009 באוקטובר 15, שיחת טלפון, היועץ המשפטי למשרד לענייני גמלאים, ד סורל הרלב"עו 88
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  רשימת מקורות

  מסמכי ממשלה וכנסת

בתוך אתר , 2008 באוגוסט 17, הגדלת הסיוע לניצולי השואה, 3940 'החלטת ממשלה מס .1

 :משרד ראש הממשלההאינטרנט של 

htm.3940des//082008/Decisions/Archive/PMO/il.gov.pmo.www://http ,תאריך כניסה :

  .2009ובר  באוקט13

  .2008 ביוני 12, כתב משה ברדה, ועידת התביעות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .2

-תלונות  על ליקויים בירוקרטיים בטופסי הבקשה לסיוע על, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .3

- כתבה דפנה סידס, פי תוכנית הסיוע לניצולי השואה יוצאי מחנות וגטאות ולקשישים נזקקים

 .2008 במרס 2, כהן

, פניות ציבור של ניצולי שואה במצוקה,  של הוועדה לפניות הציבור של הכנסת86 'פרוטוקול מס .4

 .2008 במרס 3, שאמורים לקבל סיוע מהמדינה

סקירה ודיון על פעילות ועדת ,  של הכנסתהוועדה לענייני ביקורת המדינה של 215' פרוטוקול מס .5

 .2008 ביוני 16, התביעות

דוח מבקר המדינה על . 1,  של הכנסתהוועדה לענייני ביקורת המדינה של 246' פרוטוקול מס .6

יישום המלצות דוח ועדת החקירה .  2). 2007  אוגוסט– ז"אלול התשס(הסיוע לניצולי שואה  

היום בנושא התמהמהות הממשלה -הצעה לסדר.  3. הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה

כ מרינה "מלכתית לסיוע לניצולי השואה של חהביישום המלצות דוח ועדת החקירה המ

 .2008 באוגוסט 13, כ שמואל הלפרט"חה, כ זבולון אורלב"חה, כ קולט אביטל"חה, סולודקין

  מאמרים

1. Lital Keinan-Boker, Neomi Vin-Raviv, Irena Liphshitz, Shai Linn, and Micha Barchana, 
'Cancer Incidence in Israeli Jewish Survivors of World War II', in: Journal of the 
National Cancer Institute (JNCI), Vol. 101, Issue 20, October 21, 2009. 

  מסמכים רשמיים אחרים

נגד ראש ממשלת " כן לזקן"עתירת עמותת , עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים, 6926/08 ץ"בג .1

 .2008 באוגוסט 5, שר האוצר והשר לענייני גימלאים, ישראל

: המשפט- הנהלת בתיהאינטרנט של באתר , 2009 בפברואר 23, החלטה, 086926/ ץ"בג .2

aspx.HebrewVerdictsSearch/verdictssearch/il.gov.court.1elyon://http ,תאריך כניסה :

 .2009 באוקטובר 14

- ז"תשי, נגד הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים'  אח4- יוסף גרנות ו,11196/03א "דנ .3

: המשפט-באתר האינטרנט של הנהלת בתי, 2005 באוקטובר 9, דין- פסק, 1957

aspx.HebrewVerdictsSearch/verdictssearch/il.gov.court.1elyon//:http ,תאריך כניסה :

 .2009 באוקטובר 14
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 : 2008–2007הצהרות כספיות של ועידת התביעות לשנים  .4

Financial Statements – Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. Years 
Ended December 31, 2008 and 2007 With Report of Independent Auditors, in: 
http://www.claimscon.org/forms/audit_08.pdf, August 12, 2009. 

  .2008יוני , דין וחשבון, ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה .5

 להנפקה ומתן שירותים לכרטיסי חיוב נטענים עבור הלשכה לשיקום 2009) 002(-  מ'מכרז מס .6

: הלשכה לשיקום נכיםהאינטרנט של אתר , 2009ספטמבר , נכים במשרד האוצר

pdf.2753-2009tender/docs/lishka/il.gov.mof.ozar://http   ,באוקטובר 12: תאריך כניסה 

2009. 

מכרז להקמה ותפעול של מרכז המענה לפניות הציבור של הלשכה לשיקום , 20091/' מכרז מס .7

: בתוך אתר האינטרנט של הלשכה לשיקום נכים. 2009ספטמבר , נכים במשרד האוצר

pdf.1-2009tender/docs/lishka/il.gov.mof.ozar://http ,2009 באוקטובר 15: תאריך כניסה.  

 בינואר 1ידי הארגון היורש של ועידת התביעות ואשר התקבלו בגינו כספים - רכוש שהושב על .8

, pdf.statement_properties/forms/org.claimscon.www://http, 2008 באפריל 30 – 1993

 .2009 באוקטובר 18: תאריך כניסה

 של באתר האינטרנט, 2008 במאי 29, החלטה, 1624/08א  "רע, 1177/08א  "רע, 1021/08א  "רע .9

: הנהלת בתי המשפט

aspx.HebrewVerdictsSearch/verdictssearch/il.gov.court.1elyon://http ,תאריך כניסה :

 .  2009 באוקטובר 14

  אתרי אינטרנט

 .9200 באוקטובר 12: תאריך כניסה, lishka/il.gov.mog.www: הלשכה לשיקום נכים .1

 : המשפט- הנהלת בתי .2

aspx.HebrewVerdictsSearch/verdictssearch/il.gov.court.1elyon://http ,14: תאריך כניסה 

  .2009באוקטובר 

:  תאריך כניסה,id?php.article/il.co.claimscon.www://http=176: ועידת התביעות בישראל .3

 .2009 באוקטובר 18

 .2009 באוקטובר 13: תאריך כניסה, il.gov.pmo.www: משרד ראש הממשלה .4

  מכתבים ודואר אלקטרוני

 משרד הרווחה ,מפקחת ארצית ניצולי שואה,  ותמי מרוז,לת השירות לזקןמנה, גיורא-מרים בר .1

 .2009 באוקטובר 18, מכתב, והשירותים החברתיים

 .2009 בספטמבר 23, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, ל משרד הבריאות"מנכ, עם-ר איתן חי"ד .2
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המשפטי היועץ , ד סורל הרלב"מכתב לעו, בתנועה לאיכות השלטוןומחקר מחלקת כלכלה  .3

 .2009 בספטמבר 9, למשרד לענייני גימלאים

לשר הרווחה ,  לראש ממשלת ישראלמכתב, בתנועה לאיכות השלטוןומחקר מחלקת כלכלה  .4

לשרת החוץ וליועץ המשפטי , לשר לענייני גמלאים, לשר האוצר, והשירותים החברתיים

 .2008 במאי 26, לממשלה

מנהל הלשכה לשיקום נכים ,  מכתב לרפי פינטו,תנועה לאיכות השלטוןבמחלקת כלכלה ומחקר  .5

 .2009 ביוני 4, במשרד האוצר

 .2009 באוקטובר 12, דואר אלקטרוני, מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון .6

 27, מכתב לתנועה לאיכות השלטון, היועץ המשפטי למשרד לענייני גמלאים, ד סורל הרלב"עו .7

 .2009באוגוסט 

  .2009 באוקטובר 12- ו1, יםמכתב, ה לשיקום נכים במשרד האוצרמנהל הלשכ, רפי פינטו .8

  שיחות טלפון

  .2009 באוקטובר 15, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון, חן-ד נילי אבן"עו .1

 .2009 באוקטובר 27, רשם הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, ר מיכה ברחנא"ד .2

 27-ו 19  ,13, 12,  לשיקום נכים במשרד האוצרהממונה על פניות הציבור בלשכה, עליזה גאן .3

 .2009ובר באוקט

 .2009 באוקטובר 18, סגן נשיא ועידת התביעות בישראל, שלמה גור .4

 .2009 באוקטובר 15, היועץ המשפטי למשרד לענייני גמלאים, ד סורל הרלב"עו .5

 .2009 באוקטובר 18, שרד האוצרמרכז בריאות באגף התקציבים ב, יאיר זילברשטיין .6

 .2009 באוקטובר 18,  סיעוד ורווחה במשרד לענייני גימלאים, ראש תחום בריאות, זוהרה כהן .7

 .2009 בספטמבר 30, "כן לזקן"היועצת המשפטית לעמותת , ד יפעת סולל"עו .8

  .2009 באוקטובר 18, רכז כלכלת בריאות במשרד הבריאות, ניר קידר .9

  

  

  

  

  


