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  תמצית .1

 התקבלו שתי החלטות ממשלה בדבר הפעלת תוכנית 2008 וינואר 2007בחודשים נובמבר  •

  .סיוע לניצולי השואה ולקשישים נזקקים

מגרמניה , ניצולי השואה שעד כה לא קיבלו קצבה חודשית מישראל, לפי תוכנית סיוע זו •

" שובר שירותים"ל, ח" ש1,000חודשית של או מכל מדינה אחרת יהיו זכאים לקצבה 

בשלבים , מצויה בכנסתבעניין זה . ייקבעו בחוקש, ח ולהטבות נוספות" ש2,400שנתי של 

הגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים הצעת חוק התוכנית ל, מתקדמים ביותר

 .2008-ח"התשס, )תיקוני חקיקה(נזקקים ולסיוע לניצולי שואה 

הקריטריונים לזכאות השואה בישראל שמצבם תואם את כדי לאתר את ניצולי  •

  ניצולי7,500-לבתיהם של כ,  עמודים13-שמסתכמים ב, המוזכרים לעיל נשלחו טפסים

 .השואה

 עיקרואלה  1,"כן לזקן"לוועדה לפניות הציבור הגיעה תלונה על טפסים אלו מעמותת  •

 רכושם ועל חדירה לתחום הפרט בשאלות על; מספר רב של עמודים: טענותיה

משלוח , במקרים אחדים; שימוש בשפה העברית בלבד; הכנסותיהם של ניצולי השואה

 .טפסים לניצולי השואה שנפטרו

 נובע מהצורך  מספר העמודים הרב: ממשרדי הממשלה הגיבו על טענות אלה כדלקמן •

השאלות בדבר ; כמתחייב מהחלטת הממשלה על תוכנית הסיוע, להבהיר פרטים חשובים

 השאלות שניצולי השואה נדרשו לענות עליהן כאשר הועברו אותןוש וההכנסות הן הרכ

 ישראל לבקש את כספי תוכנית הסיוע שכן בכוונת מדינת, 2"2סעיף קרן "בקשות ל

, אשר לטענה שנשלחו טפסים לניצולי השואה שנפטרו. לניצולי השואה מממשלת גרמניה

, אך מדובר באוכלוסייה מבוגרת, התשובה היא שהרשימות נבדקו מול משרד הפנים

, נוסף על כך.  עשרות ניצולי השואה נפטרים מדי יום ביומו–ששיעור התמותה בה גבוה 

יש ברשימות ניצולים שמספר תעודת הזהות שלהם שגוי ולא היה ניתן לבדוק את הם בין 

  .החיים

                                                 
א מטרות הארגון הוא ארגון התנדבותי ולל.  במטרה להבטיח את זכויות הזקנים בישראל2004הארגון הוקם בשנת    1

 . מתנדבים50- ופועלים בו כ, רווח
 ועידת ".ועידת התביעות היהודיות החומריות נגד גרמניה"ומתן עם גרמניה המערבית הוקמה -ערב פתיחת המשא   2

התביעות מגישה בשם יהודים תביעות חומריות נגד גרמניה ופועלת להבטחת פיצויים ולהשבת רכוש לניצולי 
מממשלות , מאוסטריה, ומתן לקבלת התשלומים מגרמניה-ביעות ניהלה את המשאועידת הת. השואה וליורשיהם

 יכול לתבוע באמצעות ועידת 1969ניצול השואה שלא תבע את גרמניה עד שנת . נוספות ומתעשיות אחדות
 של 2הובטחו פיצויים נוספים בסעיף , ומתן של ועידת התביעות מול ממשלת גרמניה-בעקבות המשא. התביעות

קרן סעיף "ומאז  מסלול זה לקבלת פיצויים נקרא , 1990 באוקטובר 3-היישום לאמנת האיחוד הגרמנית מהסכם 
 מרקים גרמניים לניצולי השואה העומדים בתנאים 500תוצאה של הסכם זה היתה מתן פיצויים חודשיים בסך ". 2

, "דינת ישראל לניצולי השואהיחסה של מ", מתוך מרכז המחקר ומידע של הכנסת; ובהם מבחן הכנסה, מסוימים
  .2005 ביולי 19, עמי-כתבה נעמי מי
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  מבוא. 2

 ,2008 ס במר3-ה בתבמסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור של הכנסת לקראת ישי

  ".שואה במצוקההפניות ציבור של ניצולי "שכותרתה 

- חיו בישראל כ 2007במאי , משרדית לגיבוש פתרונות למצוקת ניצולי השואה- פי הוועדה הבין- על

 נוסף .שאינם מקבלים פיצויים כלשהםשואה ה  ניצולי170,000-מהם כ,  ניצולי השואה260,000

ראש מרכז -יושבלטענת ; ניצולי השואה בישראל חיים בעונימ 23%כי ה עולני ועדה זו ומנת, כךעל 

לפי מחקרים .  מתחת לקו העוניהם מניצולי השואה בישראל 30%-  כ,הארגונים של ניצולי השואה

 10,800 יחיו בישראל 2027ובשנת , עשרות ניצולי השואה נפטרים מדי יום ביומו, שהוצגו לוועדה

  3.ניצולי שואה בלבד

 .אי מחנות וגטאות ולקשישים נזקקיםשואה יוצהישראל אישרה תוכנית סיוע לניצולי ממשלת 

ואחריהן , 2008 בינואר 13ומיום  2007 בנובמבר 4  מיום,שתי החלטות ממשלהאושרה בתוכנית ה

ההצעה הונחה על שולחן .  ממשלה אלהאושרה הצעת חוק ממשלתית הנוגעת ליישום החלטות

 979,000- לכהתוכנית מיועדת  4.הצבעה בקריאה שנייה ושלישית קראת כעת למצויההכנסת ו

קבל לשואה ה מטרתה לאפשר לעשרות אלפי ניצולי, בין היתר. ניצולי השואה וקשישים נזקקים

 למימון הוצאות בלתי מתוכננות ופתרונות סיעוד קצר ח" ש5,000 בסכום של עד מענקים אישיים

 סכום זה ; 2008בשנת ח "שמיליארד  1-כהוא לה כנית הכוללת שאישרה הממשוהיקף הת .מועד

, התוכנית מתייחסת לכמה קבוצות באוכלוסיית היעד .2010 עד לשנת ח"ש י מיליארד2-יגדל ל

מצבם . שלא קיבלו עד כה קצבה חודשית כלשהי  ניצולי מחנות וגטאות8,000-כ ואחת מהן היא

לקצבה  אוכלוסייה זו זכאית .ךשל ניצולים אלו ותלונותיהם בנוגע לטפסים הם נושא המסמ

" שובר שירותים"ול, 2007אוקטובר ב 1-  רטרואקטיבית מאשר תשולם, ח" ש1,000 שלחודשית 

 לפי פרסומי ממשלת . סכום זה אמור להשתלם בשבועות הקרובים–ח " ש2,400שנתי בסך 

  ביצוע.2008 עד מרס קצבאות אלההיתה אמורה להשלים את העברתן של הממשלה , ישראל

  2008.5המהלך נדחה לחודש אפריל 

 על הודעה זו ועל 2008.6 ניצולי השואה במהלך ינואר 7,500-הודעה על תוכנית זו נשלחה בפועל לכ

  7:ואלה עיקריהן, כמה טענות" כן לזקן"הטפסים הנלווים לה מעלים בעמותת 

                                                 
תשלום חודשי לכל ניצולי : ועדה שהקים השר הרצוג קבעה", הודעת דובר משרד הרווחה והשירותים החברתיים   3

בתוך , 2007 במאי 21, "השואה שאינם מקבלים כיום קצבה
htm.21052007hod/Dover/News/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http ,בפברואר 27: תאריך כניסה 
2008.  

שואה יוצאי מחנות הבקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי , משרד האוצר, הלשכה לשיקום נכים 4
 .2008ינואר , ם בעבודת פרךגטאות ומחנות שעבדו בה, ריכוז

 8, "תוכנית הסיוע של ממשלת ישראל לניצולי השואה ולקשישים עניים", הודעה לציבור, משרד ראש הממשלה 5
  .htm.92249FC21257-8687-1AD4-8DD4-E352EBD3/sexere/nr/il.gov.pirsum://httpבתוך , 2008בינואר 

  .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש השלכה לשיקום נכים, רפי פינטו   6
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 ;מספר רב של עמודים בטופסי הזכאות לקצבה •

 ;הטפסים כתובים עברית בלבד •

 ; קווי סיוע טלפוניים בשפות עברית ורוסית בלבדפתיחת •

; מספרי הטלפון של הלשכה לשיקום נכים לא פורסמו בהודעה הראשית אלא רק בטפסים •

מספר העמודים בטפסים רב ומספר הטלפון המופיע שם אינו מודגש דיו בהתחשב , כאמור

 ;מבוגרת אוכלוסייה –במאפייני אוכלוסיית היעד 

 .שיש בהן חדירה לתחום הפרט, כיוםש ולהכנסה של ניצולי השואה שאלות  הנוגעות לרכו •

  

במסמך יובאו נתונים על מספר ניצולי השואה החיים בישראל והערכות בדבר מספר הניצולים 

עוד תוצג התפלגות אוכלוסייה זו לפי סוגי הקצבאות הניתנות ולפי . שיחיו בישראל בעשור הקרוב

, לרבות הקריטריונים לזכאות לקצבה, יוע הממשלתיתהכנסותיה ויובאו עיקרי תוכנית הס

הנוגעות " כן לזקן"בסוף המסמך ייבחנו טענות עמותת . ההטבות הניתנות ואוכלוסיות היעד

  .פי תוכנית הסיוע הממשלתית-לטופסי הבקשה לזכאות על

  

    הקצבאותסוגי לפי והתפלגות אוכלוסייה זומספר ניצולי השואה בישראל . 3

 ניצולי 250,000- בישראל יש כיום כ, ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה"יו, גלדברי נח פלו

מחצית מניצולי השואה מהמעגל השני חיים ,  לדברי מר פלוג8.השואה ממעגל ראשון וממעגל שני

 ניצולי 90,000-כ, כלומר.  מניצולי השואה מהמעגל הראשון10%-מתחת לקו העוני וכך גם כ

  9. מתחת לקו העוניהםל שואה החיים היום בישראה

יתר .  ניצולי השואה הם חסרי קצבה מישראל או ממדינה אחרת170,000-  נמצא שכ2007בשנת 

קרן סעיף "מ, ממשרד האוצר של גרמניה, הניצולים זכאים לקצבאות ממשרד האוצר של ישראל

  10:בהתפלגות הזאת,  או מאחרים"2

                                                                                                                                            
  .2008 בפברואר 25, שיחת טלפון, "כן לזקן"ר עמותת "יו, נתן לבון   7
במעגל השני נכללים ; ומות מסתורבמעגל הראשון נכללים ניצולי השואה שחיו תחת הכיבוש הנאצי בגטאות ובמק   8

 .שהצליחו לברוח מהגרמנים, ניצולי שואה הנחשבים לפליטי שואה
 .2008 במרס 2, שיחת טלפון, ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה"יו, נח פלוג 9

ה משרדית לגיבוש פתרונות למצוקת ניצולי השוא-דין וחשבון הוועדה הבין, משרד הרווחה והשירותים החברתיים 10
69B7-B1155EFD/rdonlyres/NR/il.gov.molsa.www://http-בתוך , 41' עמ, 2007 במאי 15,  דוח ביניים–

pdf.1nizoleyshoah//37426A24096C0835-2C89-4057 ,2008 בפברואר 27: אריך כניסהת. 
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  ;ר של ישראל ניצולי השואה זכאים לקצבאות  משרד האוצ43,000 •

 ;)BEG( ניצולי השואה זכאים לקצבאות משרד האוצר של גרמניה 20,000 •

 ;"2קרן סעיף " ניצולי השואה זכאים לקצבאות 23,570 •

 . ניצולי השואה זכאים לקצבאות אחרות5,171 •

  

  לפי הכנסה ניצולי השואהאוכלוסיית התפלגות . 4

משרדית -לפי נתוני הוועדה הבין, ראללהלן נתונים על הכנסתם החודשית של ניצולי השואה ביש

  11 :לגיבוש פתרונות למצוקת ניצולי השואה

שיעור באוכלוסיית   ממוצע  מקסימום  מינימום

  ניצולי השואה

  12.1%  ח" ש695  ח" ש1,389  ח" ש1

  31.1%  ח" ש2,082  ח " ש2,774  ח" ש1,390

  21.4%  ח" ש3,467  ח" ש4,159  ח" ש2,775

  11.1%  ח" ש4,855  ח" ש5,549  ח" ש4,160

  6.8%  ח" ש6,245  ח" ש6,939  ח" ש5,550

  6.5%  ח" ש7,632  ח" ש8,324  ח" ש6,940

   3%  ח" ש9,020  ח" ש9,714  ח" ש8,325

  2.7%  ח" ש10,407  ח" ש11,099   ח" ש9,715

  5.3%    ח " ש11,100- יותר מ

 מניצולי 75%-כ:  בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות ביותרהםניתן לראות כי השיעורים הגבוהים 

  . חודש בממוצע בח"ש 4,855השואה משתכרים עד 

                                                 
  .42' עמ,  שם 11
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  תוכנית הסיוע ליוצאי מחנות וגטאות נזקקים. 5

  12תנאי הזכאות לקצבה חודשית  לניצולי השואה שעד כה לא קיבלו קצבה חודשית כלשהי. 5.1

  :פי תוכנית הסיוע-להלן פירוט הקריטריונים לזכאות לקצבה חודשית על

  ;ח ותושב של מדינת ישראלעל התובע להיות אזר •

גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת ,  לניצולי מחנות ריכוזפעמי-חדהתובע קיבל תגמול  •

שלום ושיתוף , לפיוס"מהקרן האוסטרית , "אחריות ועתיד, זיכרון"פרך מהקרן הגרמנית 

 ; במימון הקרן האוסטרית הנזכרת13 מוועידת התביעותאו" פעולה

אך לא קיבל את התגמול משום שלא הגיש את , פעמי כנזכר-דהתובע היה זכאי לתגמול ח •

 ;מועד בהבקשה

מגרמניה או מכל מדינה , התובע אינו מקבל גמלה חודשית בשל רדיפות הנאצים מישראל •

 ;אחרת

 ;1954- ד"התשי, התובע אינו מקבל קצבה מישראל לפי חוק נכי המלחמה בנאצים •

, ם לאסירי ציון ולבני משפחותיהםהתובע אינו מקבל קצבה מישראל לפי חוק תגמולי •

 ;1992-ב"התשנ

- ס"התש, ההתובע אינו מקבל קצבה מישראל לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניי •

2000.  

  14ההטבות בתוכנית הסיוע. 5.2

 2007 בנובמבר 4 מיום ,שתי החלטות ממשלהידי ממשלת ישראל ב-התוכנית אושרה על, כאמור

הצעת החוק הממשלתית הנחתה בכנסת של יא אושרה לקראת וכן ה, 2008 בינואר 13ומיום 

  :כמופיע בטבלה,  בתוכנית נכללות כמה אוכלוסיות15. בעניין זה

                                                 
שואה יוצאי מחנות הבקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי , משרד האוצר,  הלשכה לשיקום נכים12

 .2008ינואר , גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך, ריכוז
 . 2על ועידת התביעות ראו הערת שוליים   13
בתוך , 2007 בנובמבר 4 ,ית ראש הממשלה לסיוע לניצולי השואה ולקשישים נזקקיםתוכנ, משרד ראש הממשלה 14

ppt.holo/0/E4E6EE26FDB4-1AAA-A1A4-3827-0C7A1E7D/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http ,
  .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה

הצעת חוק זו מאפשרת מתן , הקליטה והתפוצות של הכנסת, היועץ המשפטי לוועדת העלייה, ד עידו עשת" לדברי עו15
וכן לאלו המקבלים תשלומים מתוקף , "2קרן סעיף "שואה המקבלים תשלומים מההטבות נוספות לאותם ניצולי 

 .2008 בפברואר 26,  שיחת טלפון;2007-ז"תשסה, חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים
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  כיוםלאוכלוסייה זו עיקר ההטבות הניתנות   מספר  מעגל

קצבה בסכום של (פי חוק נכי רדיפות הנאצים -זכאים לקצבה מישראל על  40,000-כ ראשון

  ).ח לחודש" ש2,200-מוצע הסכום הוא כבמ; ח" ש6,500–1,040

ח לחודש " ש2,200(פי חוק הפיצויים הגרמני -זכאים לקצבה מגרמניה על  46,000-כ ראשון

  ).ח לחודש" ש1,600- כ ("2קרן סעיף "או לקצבת ) לכל הפחות

למרות היותם ניצולים יוצאי מחנות , לא היו זכאים עד כה לקצבאות  8,000-כ ראשון

  .וגטאות

פעמיים לא קיבלו -שהכנסתם נמוכה אך למעט מענקים חד" פליטי שואה"  85,000-כ  שני

  .קצבאות כלשהן

  .שהכנסתם גבוהה מרף השלמת הכנסה" פליטי שואה"  85,000-כ  שני

  

שלא קיבלו עד כה קצבה חודשית , )המסומנים באפור בטבלה( מחנות וגטאות נזקקים ייוצא

את תוכנית ה יקבלו לפי , רדיפות הנאציםבגיןה אחרת מגרמניה או ממדינה זר, כלשהי מישראל

  16 :הסיוע הזה

  ;2007אוקטובר ב 1-  רטרואקטיבית משישולם, ח" ש1,000 חודשי בסך סכום •

 2008משנת , ח" ש2,400בעלות כוללת של , הכולל דמי הבראה, שנתי" שובר שירותים" •

 ;ואילך

 1ו לא יסתיימו עד ליום אם המגעים עם ממשלת גרמניה בנוגע למתן קצבה לקבוצה ז •

 ;ח לשנה" ש7,200- ל" שובר השירותים"יגדל סכום , 2010בינואר 

ידי - לאחר שזו תאושר עליינתנו  ,הצעת החוק הממשלתית פי-על 17,הטבות נוספות •

  18.הכנסת

                                                 
בתוך , 2007 בנובמבר 4, תוכנית ראש הממשלה לסיוע לניצולי השואה ולקשישים נזקקיםמשרד ראש הממשלה  16

ppt.holo/0/E4E6EE26FDB4-1AAA-A1A4-3827-0C7A1E7D/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http ,
  .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה

קביעה בחוק של ההטבות , הגדלת גמלאות הבטחת הכנסה: ההטבות האלה, בין היתר, יינתנו, פי הצעת חוק זו-על 17
מענק , טור מאגרת מקרן טלוויזיהפ, הנחה בארנונה, שהוחלט עליהן בתוכנית הסיוע הממשלתית כמפורט מעלה

תוספת לסיוע בתשלום שכר הדירה לזכאים לסיוע זה ממשרד הבינוי והשיכון ומתן עדיפות , ח" ש4,000שנתי בסך 
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  19תקציב התוכנית. 5.3

נת לש, 2008ח הוקצו לשנת " מיליארד ש1: ח בתקצוב הדרגתי" מיליארדי ש2לתוכנית הוקצו 

בתוכנית ,  כלומר2010.20ח יתווספו בשנת " מיליון ש400ח נוספים ועוד " מיליון ש600 הוקצו 2009

–2009ח על קצבאות הזיקנה שיקבלו כל הקשישים במדינה בשנים " מיליארד ש1-יש תוספת של כ

  ):ח"המספרים הם במיליוני ש(להלן החלוקה של תקציב התוכנית . 2010

  2010  2009  2008  נושא

  153.6  115  144  צבה לניצולים יוצאי מחנות וגטאותק

  90  90  30  סל הטבות לניצולים יוצאי מחנות וגטאות

  50  50  50  מענק הטבות לניצולי השואה נזקקים

  200  200  100  סל שירותים לניצולי השואה

  16  16  16 תמיכה בארגונים להשגת פיצויים והשבת רכוש

  500  400  200  םהגדלת הבטחת ההכנסה לקשישים נזקקי

  1,000  750  416  הגדלת קצבת הזיקנה הבסיסית

  מיליארד1  )מצטבר(כ "סה

  ח"ש

  מיליארד1.6

  ח"ש

 ח" מיליארדי ש2

  

                                                                                                                                            

בשתי ההטבות האחרונות התנאי הוא שניצול השואה נחשב . לניצולי השואה מחוסרי דיור בהשכרה ציבורית
 . ומקבל הבטחת הכנסהלנזקק

 את העברתה לקריאה שנייה ושלישית 2008 בפברואר 21הקליטה והתפוצות של הכנסת אישרה ביום , הועדת העליי 18
תיקוני (התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה הצעת חוק של 

 .2008- ח"התשס, )חקיקה
בתוך , 2007 בנובמבר 4, שישים נזקקיםתוכנית ראש הממשלה לסיוע לניצולי השואה ולק, משרד ראש הממשלה 19

ppt.holo/0/E4E6EE26FDB4-1AAA-A1A4-3827-0C7A1E7D/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http ,
  .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה

 4, "המשלה אישרה את התוכנית לסיוע לקשישים עניים ולניצולי השואה", הודעה לעיתונות, ראש הממשלה משרד 20
בתוך  , 2008בנובמבר 

htm.041107spokeassist//112007/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http , תאריך
  .2008 בפברואר 27: כניסה
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 ניצולי 8,000-מונה כ, שאליה נשלחו הטפסים, אוכלוסיית היעד, פי הערכות ממשלת ישראל- על

י מחנות וגטאות שעד כה לא העלות הכוללת של הקצבאות לניצולים יוצא, כמצוין בטבלה. השואה

 115 2008,21ח בשנת " מיליון ש144היא ) המסומנים באפור(קיבלו קצבה חודשית ממקור כלשהו 

   2010.22ח בשנת " מיליון ש153.6-  ו2009ח בשנת "מיליון ש

  

  סיועל הבקשה יפסו הנוגעות לטבחינת התלונות. 6

בחלק מהמקרים " כן לזקן"עמותת  לדברי – תלונה על שליחת הטפסים לניצולי השואה שנפטרו

פי רשימה משנת -משום שהטפסים נשלחו על, טופסי בקשת הסיוע נשלחו לניצולי השואה שנפטרו

מהלשכה לשיקום נכים נמסר כי הטפסים אומנם .  והפרטים לא נבדקו עם משרד הפנים2003

. עידת התביעותידי ו-אך בפועל הם נשלחו על, בתיאום עם משרדי ממשלה, ידי הלשכה- חוברו על

פי הסכם -על, "2קרן סעיף "הסיבה היא שרשימות ניצולי השואה הזכאים לקצבה חודשית מ

או ) BEGהידוע גם בשם ,  הבסיסי של מערב גרמניהיחוק הפיצויים הפדרל(השילומים עם גרמניה 

ומטעמי צנעת , נמצאות בידי ועידת התביעות, 1957-ז"התשי, פי חוק נכי רדיפות הנאצים- על

אין ללשכה לשיקום נכים כל מידע , אשר על כן. הפרט אין ביכולתה להעבירן ללשכה לשיקום נכים

 23.למעט מידע על הניצולים שיוצרים עמם קשר בעניין זה, על הניצולים שאליהם נשלחו הטפסים

בטרם נשלחו טופסי הבקשה לקצבה לניצולי השואה נבדקה רשימת , לדברי ועידת התביעות

לדברי ועידת התביעות יש שתי סיבות אפשריות לכך שהטפסים הגיעו . שרד הפניםהתפוצה מול מ

  :לניצולי השואה שנפטרו

לפיכך ייתכן . ועשרות ניצולי השואה נפטרים מדי יום ביומו, מדובר באוכלוסייה מבוגרת •

  .שעד להגעת הטפסים אל הנמענים כמה מהם נפטרו

עשה בהן שימוש בעת שליחת טופסי רשימות ניצולי השואה שבידי ועידת התביעות שנ •

פי חוק פיצויים - הבקשה היו הרשימות של ניצולי השואה שנועדו תחילה לקבל קצבה על

השימוש ברשימות אלו . "2קרן סעיף "פי -ועל" אחריות ועתיד, זיכרון"של הקרן הגרמנית 

- לניצולי השואה שקיבלו תשלום חד, בין היתר, נעשה מאחר שתוכנית הממשלה נוגעת

                                                 
שיינתן לניצולי השואה שיימצאו , 2007 באוקטובר 1 נכלל התשלום הרטרואקטיבי מיום 2008בתקציב לשנת  21

 .זכאים לקצבה זו
 בסך 2010שנת התקציב ב, משרד האוצר, רכז ביטוח לאומי ורווחה באגף התקציבים, טוב- לדברי משה בר סימן22

 1מאחר שסוכם עם נציגי ניצולי השואה כי אם עד , 2009- ו2008ח גבוה לעומת התקציב בשנים " מיליון ש153.6
ובמקום , יגדל" שובר השירותים"סכום ,  ממשלת גרמניה לא תשלם להם קצבה חודשית והטבות2010בינואר 

תוכנית , משרד ראש הממשלהראו גם . 2008רואר  בפב28, שיחת טלפון. ח בשנה" ש7,200ח בשנה יהיה " ש2,400
בתוך , 2007 בנובמבר 4, ראש הממשלה לסיוע לניצולי השואה ולקשישים נזקקים

ppt.holo/0/E4E6EE26FDB4-1AAA-A1A4-2738-0C7A1E7D/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http ,
  .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה

 .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש השלכה לשיקום נכים, רפי פינטו 23
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לגורם הגרמני שמולו פעלה . פעמי מקרן גרמנית זו ואינם מקבלים כספים ממקור אחר

ועידת התביעות באותה העת לא היו חשובים פרטי תעודת הזהות הישראלית של 

ולכן ייתכן שיש ברשימות אלו ניצולים שמספר תעודת הזהות שלהם אינו , הניצולים

משרד הפנים בשאלה אם הניצולים בין במקרים אלו לא היה ניתן להשיג מידע מ. מדויק

  24.החיים והטפסים נשלחו

 הבקשה   ועידת התביעות שלחה את טופסי– תלונה על מספר רב של עמודים בטופסי הבקשה

דף פתיחה מטעם הלשכה לשיקום :  עמודים בשפה העברית13בכלל הטפסים יש .  איש7,500-לכ

; תק ממודעה שפורסמה על תוכנית הסיועעו; נכים במשרד האוצר ובו הסבר על תוכנית הסיוע

 הלשכה 25מכתב ובו פרטי; ששליחת הטפסים הוטלה עליה, מכתב פתיחה מטעם ועידת התביעות

 עמודים לגבי רכושו 5שאלון של ; שאליה מתבקשים ניצולי השואה לפנות, לשיקום נכים

שה וחתימה על טופס ובו הנחיות בדבר המסמכים שיש לצרף לבק; והכנסותיו של ניצול השואה

שבהם שוב ,  דפי הסבר על הזכאות לקצבה החודשית בגין תוכנית סיוע זו3  ;ויתור סודיות

המספר הרב של העמודים " כן לזקן"לטענת עמותת . מופיעים פרטי סניפי הלשכה לשיקום נכים

 ובקשת העמותה היא כי הפנייה בכתב לניצול השואה, מקשה על ניצולי השואה להבין במה מדובר

ידי הלשכה - מהלשכה לשיקום נכים נמסר כי הטפסים נוצרו על26.לא תתפרס על יותר מעמוד וחצי

וכי היה צורך לחבר , המשפטית של הלשכה בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים

, כל שנעשה"ממשרד ראש הממשלה נמסר כי  27.טפסים שתוכנם עונה על דרישות משפטיות שונות

וכך גם באשר , שנועדה לסייע לכל הניצולים, כלות רחבהתיסודית מתוך הסנעשה לאחר חשיבה 

הכוונה היתה להבהיר לאוכלוסיית היעד המבוגרת את משמעות . לאורך הטפסים ותוכנם

ונוסף ,  עמודים7הטופס עצמו כולל . ההחלטות שהתקבלו לגביהם בשפה פשוטה ובאותיות גדולות

החלק העיקרי של הטופס .  פרטי הלשכה לשיקום נכיםבהם גםו, אליו מכתב אישי ודברי הסבר

קרן 'הצהרות שנדרשות על פי את הוההצהרות הנדרשות בו תואמות לחלוטין , לא/הוא שאלון כן

היה ניתן , אכן.  לקרוא את יתר דפי הפתיחה וההסבר הנלוויםךעל מנת למלאו אין צור. '2סעיף 

ם בהסברים הנלווים ולהקטין את גודל אך אז היה נדרש לצמצ, להקטין את מספר העמודים

אך בבחירה שבין דחיסת עמודים להבהרת , יש כמובן יתרונות לכאן ולכאן. האותיות והרווחים

  28." בחרנו להביא טפסים ברורים ופשוטים עם הסברים בצדם–כוונות 

                                                 
  .2008 ס במר2, במכת, ועידת התביעות, מנהל מרכז המידע, ד אהוד מוזס"עו 24
  .כתובת וכתובת אתר האינטרנט,  טלפוןפרטי הלשכה לשיקום נכים שצוינו היו מספרי 25
  .2008 בפברואר 25, שיחת טלפון, "כן לזקן"ר עמותת "יו, נתן לבון 26
  .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש השלכה לשיקום נכים, רפי פינטו 27
דואר , משלהמשרד ראש המ,  השואהתהליכי העבודה עם נציגות ניצולילמזכיר הצוות הממשלתי , גל אלון 28

 .2008 בפברואר 28, אלקטרוני
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תר בין י,  כאמור–תלונה על אופי השאלות הנוגעות לרכוש ולהכנסות כספיות של ניצול השואה 

 שברשות ניצול השואה 29השאלות בטפסים שנשלחו לבתי ניצולי השואה יש שאלות בדבר הרכוש

לדברי .  חשוב לציין כי אין חובה להשיב על השאלות בסעיף הנוגע לרכוש30.ובדבר הכנסות שיש לו

כך , הלשכה לשיקום נכים בכוונת מדינת ישראל לדרוש את כספי תוכנית הסיוע ממשלת גרמניה

  31."2קרן סעיף " יהשאלות אמורות להיות דומות לאלו שבטופסש

,  טופסי הבקשה לסיוע נשלחו בשפה העברית– תלונה על פרסום הטפסים בשפה העברית בלבד

שבהם ניתן לקבל , מתוך שלושה סניפים, יש לציין כי בטפסים מצוינים שני סניפי הלשכה. בלבד

ניצול השואה שאינו דובר עברית או "  לזקןכן"לטענת עמותת . מענה טלפוני בשפה הרוסית

מתקשה לקרוא טקסט בשפה העברית אינו מסוגל למלא לבדו את הטפסים כנדרש ויש ניצולים 

 גורמים במשרד העלייה והקליטה הציעו לניצולי השואה 32.שאף אינם מבינים מה נשלח אליהם

פניות ציבור של ניצולי "שא את שירותיהם בתרגום במסגרת ישיבה של הוועדה לפניות הציבור בנו

לא ניתן להשתמש בשירותים אלו ,  לדברי הלשכה לשיקום נכים2007.33במאי , "שואה במצוקה

, מאחר שאם מתרגמים את הטפסים לשפות אחרות בסיוע המשרד, של משרד העלייה והקליטה

יש צורך בהעסקת עובדים בלשכה עצמה בתרגום הטפסים שיתקבלו ובהמשך הטיפול בשפה 

תידרש נוכחות פיזית , מכאן שגם אם במשרד העלייה והקליטה יתרגמו את הטפסים. רלוונטיתה

כדי להגיע לכל ניצולי השואה שלא ענו על . של עובדים דוברי שפות זרות בלשכה לשיקום נכים

טופסי הבקשה בכוונת מדינת ישראל לפנות בעוד כחודש או חודשיים לאותם ניצולים בשני 

השני יישלחו לביתם מתנדבים הדוברים בשלב ; שון יישלח לביתם מכתב נוסףבשלב הרא: שלבים

הלשכה מגייסת מתנדבים , לדברי הלשכה לשיקום נכים. פרטניאת שפתם שיסייעו להם באופן 

לכל ניצולי השואה שלא מילאו את כך שעד סוף השנה יגיעו מתנדבים , הדוברים מגוון שפות

  34.בה תשולם להם רטרואקטיביתהקצ, ואלו שיימצאו זכאים, הטפסים

נתוניהם . לאחר חודש ימים בלבד,  טפסים2,500-עד כה הוחזרו כ, לדברי הלשכה לשיקום נכים

,  ניצולי השואה שהעבירו את הטפסים תואמים את הקריטריונים של תוכנית הסיוע200-של כ

. 2007בר  באוקטו1- המשולמת רטרואקטיבית מ, ח" ש1,000והם מקבלים קצבה חודשית בסך 

מאחר שיש בידי המדינה נתונים המוכיחים ,  ניצולים אחרים מקבלים אוטומטית זכאות זו1,000

-עלשואה מקבלים בפועל את הקצבה החודשית ה ניצולי 1,200-עד כה כ, כלומר 35.את זכאותם

  .תוכנית סיוע זופי 

                                                 
 .שווי נפרע של פוליסת ביטוח חיים וכדומה, שווי מניות ורכוש אחר, כסף מזומן בבנק 29
 .מהשקעה ומריבית, מהשכרת דירה, ממשלח יד, מעבודה 30
  .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש הלשכה לשיקום נכים, רפי פינטו 31
  .2008 בפברואר 25, שיחת טלפון, "כן לזקן"ר עמותת "וי, נתן לבון 32
 .2007 במאי 15, "שואה במצוקההפניות ציבור של ניצולי ", 42' פרוטוקול מס, הוועדה לפניות הציבור של הכנסת 33
  .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש השלכה לשיקום נכים, רפי פינטו 34
  .שם 35
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  מקורות. 7

  חקיקה

ם נזקקים ולסיוע לניצולי שואה הצעת חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי

  .2008-ח"התשס, )תיקוני חקיקה(

  מכתבים ודואר אלקטרוני

משרד ראש , מזכיר הצוות הממשלתי לתהליכי העבודה עם נציגות ניצולי השואה, גל אלון .1

 .2008 בפברואר 28, אלקטרוני דואר, הממשלה

 במרס 2, מכתב, ותועידת התביע, מנהל מרכז המידע לניצולי השואה, ד"עו, אהוד מוזס .2

2008.  

  מסמכי כנסת

שואה הפניות ציבור של ניצולי ", 42' פרוטוקול מס, הוועדה לפניות הציבור של הכנסת .1

 .2007 במאי 15, "במצוקה

כתבה נעמי , "יחסה של מדינת ישראל לניצולי השואה", מרכז המחקר ומידע של הכנסת .2

  .2005 ביולי 19, עמי-מי

  מסמכי ממשלה

בקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל , משרד האוצר, נכיםהלשכה לשיקום  .1

 .2008ינואר , גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך, לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז

משרדית לגיבוש -דין וחשבון הוועדה הבין, משרד הרווחה והשירותים החברתיים .2

בתוך , 2007 במאי 15,  דוח ביניים–פתרונות למצוקת ניצולי השואה 

-2C89-4057-69B7-B1155EFD/rdonlyres/NR/il.gov.molsa.www://http
pdf.1nizoleyshoah//37426A24096C0835 ,2008 בפברואר 27: תאריך כניסה. 

השר הרצוג תובע להעביר את ", ובר משרד הרווחה והשירותים החברתייםהודעת ד .3

בתוך , 2007 באפריל 15, "רותים החברתייםיהטיפול בניצולי השואה למשרד הרווחה והש

htm.150407hod/Dover/News/haMisradHarevac/il.gov.molsa.www://http   ,

 .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה

: ועדה שהקים השר הרצוג קבעה", הודעת דובר משרד הרווחה והשירותים החברתיים .4

בתוך , 2007 במאי 21, "תשלום חודשי לכל ניצולי השואה שאינם מקבלים כיום קצבה

htm.21052007hod/Dover/News/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http ,

 .2008 בפברואר 27: תאריך כניסה
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 כנית לסיוע לקשישים והמשלה אישרה את הת", הודעה לעיתונות, משרד ראש הממשלה .5

 בתוך, 2007 בנובמבר 4, "שואהעניים ולניצולי 

spokeassist//112007/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http
htm.041107 ,2008 בפברואר 27: תאריך כניסה. 

אל לניצולי השואה כנית הסיוע של ממשלת ישרות", הודעה לציבור, משרד ראש הממשלה .6

E352EBD3/exeres/nr/il.gov.pirsum://http-בתוך , 2008 בינואר 8, "ולקשישים עניים
htm.92249FC21257-8687-1AD4-8DD4. 

,  שואה ולקשישים נזקקיםה לניצולי תוכנית ראש הממשלה לסיוע, משרד ראש הממשלה .7

3827-0C7A1E7D/rdonlyres/NR/il.gov.pmo.www://http-בתוך , 2007 בנובמבר 4

ppt.holo/0/E4E6EE26FDB4-1AAA-A1A4 ,2008ברואר  בפ27: תאריך כניסה.  

  שיחות טלפון

שיחת , משרד האוצר, אגף התקציבים, רכז ביטוח לאומי ורווחה, טוב-משה בר סימן .1

 .2008 בפברואר 28, טלפון

 .2008 בפברואר 25, שיחת טלפון, "כן לזקן"ר עמותת "יו, נתן לבון .2

שיחת , הקליטה והתפוצות של הכנסת, יועץ משפטי לוועדת העלייה, ד"עו, עידו עשת .3

 .2008 בפברואר 26, פוןטל

  .2008 בפברואר 26, שיחת טלפון, משרד האוצר, ראש השלכה לשיקום נכים, רפי פינטו .4

  .2008 במרס 2, שיחת טלפון, מרכז הארגונים של ניצולי השואה, נח פלוג .5

  

  


