
 ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
 

 מענקים שנתיים לניצולי שואה

 מי זכאי .1

ואינם מקבלים קצבה חודשית בשל , שאינם זכאים לתגמול חודשי לפי חוק, ניצולי שואה אזרחי ותושבי ישראל
 .נוספותולהטבות , זכאים למענק שנתי לפי חוק הטבות לניצולי שואה, (לחודש₪  0,111העולה על )נרדפותם 

 מה הזכאות. 2

 .המשולם בתחילת כל שנה, ₪ 5,9,3מענק שנתי בסך 

 הטבות נלוות .3

 פטור בתרופות .א

 .הנך זכאי לפטור מלא מתשלום על תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות
 .ההטבה ניתנת באופן אוטומטי בבית המרקחת

 טיפול נפשי .ב

הטיפול ניתן באמצעות גופים . וזקוק לכךהנך זכאי לקבל טיפול נפשי ככל שאתה רוצה 
טיפול , כולל טיפול קבוצתי, וכולל מגוון סוגי טיפול שונים, מקצועיים הפועלים מטעם הרשות

 .ועוד, טיפול באמצעות אומנות, פרטני

 סיוע בסיעוד .ג

 ארוך טווח 
שעות סיעוד שבועיות ככל שהנך מקבל מהמוסד לביטוח  9הנך זכאי למימון תוספת 

 .061%או  031%מלת סיעוד בשיעור של לאומי ג
 .ההטבה ניתנת באופן אוטומטי למי שהוכר בביטוח הלאומי

 קצר מועד 
שעות סיעוד לניצולי שואה שנזקקים לסיוע סיעודי לאחר אשפוז בבית חולים  31מימון 

 .או לניצולי שואה שמתגוררים בקהילה שנקלעו למצב של חולי ומשבר

-15: טלפון הקרן לרווחה לנפגעי השואה באמצעותההטבה ניתנת על ידי הרשות 

 info@k-shoa.org :ל"דוא  6191166

  מתנדב חברתי .ד

 .הנך זכאי לבקש מתנדב חברתי למפגש שבועי קבוע שיגיע לביתך
 15-3612630או *  3013' תי נא פנה למרכז המידע בטללצורך מתנדב חבר

 

 

 תגמולים חודשיים לניצולי שואה

 מי זכאי .1
 3..1.10מי שעלה לישראל לפני  .א

שאינם מקבלים קצבה מחוץ לארץ , אזרחי ותושבי ישראל, ניצולי שואה
זכאים לתגמולים , 0.01.35ואשר עלו לישראל לפני , בשל נרדפותם

  .רדיפות הנאציםולהטבות לפי חוק נכי 

 3..1.10מי שעלה לישראל לאחר  .ב

שאינם מקבלים קצבה מחוץ לארץ , אזרחי ותושבי ישראל, ניצולי שואה
זכאים לתגמולים  0.01.35ואשר עלו לישראל לאחר , בשל נרדפותם

וזאת ככל שהם נמנים על , ולהטבות לפי חוק הטבות לניצולי שואה
 :אחת מהקבוצות הבאות

  גטו כולל גטאות פתוחים  –לתשומת ליבך )וגטאות יוצאי מחנות
 (כדוגמת מקומות שונים בבולגריה, 2שהוכרו בקרן סעיף 

  של ועידת התביעות 2מי שהוכר על ידי קרן סעיף 

 עובדי כפייה 

http://www.k-shoa.org/
mailto:info@k-shoa.org


 ילדים שהתלוו לעובדי כפייה 

 מה הזכאות  .2

 תגמול חודשי רגיל .א
 .תגמול חודשי שסכומו נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לך

 .₪ 31.59אחוז נכות שווה  כל
-ל₪  3,159נכות ועד  23%-ל₪  2,523כך שהתגמול נע בין סך של 

 .נכות 011%
  

 תגמול מוגדל למעוטי הכנסה .ב

 .באפשרותך לבקש תגמול מוגדל למעוטי הכנסה
במידה שתימצא זכאי לפי מבחן הכנסות תקבל תגמול חודשי מוגדל 

 .כל הכנסותיך האחרותבניכוי , שסכומו נקבע לפי דרגת הנכות שלך
-ל₪  01,610נכות ועד  23%-ל₪  0,,,3תקרת התגמול נעה מסך 

 .נכות 011%

 הטבות נלוות .3
 פטור בתרופות .א

 .הנך זכאי לפטור מלא מתשלום על תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות
 .ההטבה ניתנת באופן אוטומטי בבית המרקחת

  

 מימון טיפול רפואי .ב

 .תרופות וטיפול רפואי במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפות השואההנך זכאי למימון 
 15-3612630או *  3013' לבירור זכאות וקבלת ההטבה נא פנה לרשות בטל

  

 אביזרים רפואיים .ג

, הנך זכאי למימון אביזרים לטיפול וסיוע במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפות השואה
 .ועוד, מכשירי לחץ דם, משקפיים, למשל מכשירי שמיעה

 15-3612630או *  3013' לבירור זכאות וקבלת ההטבה נא פנה לרשות בטל
  

 הטבות למוכרים בדמנציה .ד
אשר ( כגון יוצאי מחנות וגטאות)ניצולי שואה הנמנים על מעגל הנרדפות הראשון 

לבירור הזכאות וקבלת ההטבה נא : זכאים להטבות הבאות, מוכרים במחלת הדמנציה
 .15-3612630או *  3013' פנה לרשות בטל

  (₪ 1,000) חודשי למימון אחזקת עובד זר סיוע 

  ככל ( ₪ 1,,)או סיוע חודשי לעזרה סיעודית בבית על ידי עובד ישראלי
 .שהניצול מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי

  וזאת , (₪ 11,,0)או סיוע חודשי להשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי
 .פוזים ובכפוף למבחן הכנסותבהתאם להחלטת ועדת האש

  011השתתפות במימון מוצרי ספיגה בסך ₪. 

 הבראה .ה

 הבראה כספית 
משולמים גם דמי נסיעות , בנוסף. ₪ 2,001הנך זכאי למענק כספי בסך 

  .₪ 002להבראה בסך 
נכות בגין תגובה נפשית לרדיפות זכאי למענק כספי  31%-מי שמוכר ב

 .(₪ 2.,510בסך )מוגדל 
 .משולמת באופן אוטומטי בתחילת כל שנהההטבה 

 הבראה עם טיפולים 
למעט -קטיעות: למשל)ניצולי שואה המוכרים כלוקים במחלות מסוימות 

מחלות דלקתיות או , שיגרון, 1%,שיתוקים בדרגת נכות מעל , אצבעות
 ,0להבראה של , זכאים במקום הבראה כספית( ועוד, ניווניות בעמוד שדרה

  .₪ 0,0ולדמי נסיעות להבראה בסך , יםיום הכוללת טיפול
 21ניצולים המוכרים בפסוריאזיס זכאים במקום הבראה כספית להבראה של 

 .₪ 0,0יום הכוללת טיפולים ולדמי נסיעות בסך 
ניצול שואה שנמצא זכאי להבראה עם טיפולים מקבל בכל שנה הפנייה 

  .₪ 2,001ניתן להמיר את ההפניה במענק כספי בסך . להבראה



 מלווה להבראה 
גובה ההחזר . ניצולי שואה זכאים להחזר כספי עבור מלווה לימי הבראה

 .בהתאם לימי הזכאות ולתשלום בפועל
 .הזכאות הנה עבור המועדים שבהם יצא הניצול להבראה

ולצרף אליה קבלה מקורית הכוללת , יש להגיש בקשה למימון עבור מלווה
  .את תאריכי השהייה ופרטי השוהים

 15-3612630או *  3013' טים נא פנה למרכז המידע בטללפר

 טיפול נפשי .ו

הטיפול ניתן באמצעות גופים . הנך זכאי לקבל טיפול נפשי ככל שאתה רוצה וזקוק לכך
, כולל טיפול קבוצתי, וכולל מגוון סוגי טיפול שונים, מקצועיים הפועלים מטעם הרשות

  .ועוד, סיכיאטריטיפול פ, טיפול באמצעות אומנות, טיפול פרטני
 15-3612630או *  3013' לצורך טיפול נא פנה למרכז המידע בטל

 תגמול שארים .ז

כל עוד לא נישא , בן זוגו של ניצול שואה שהלך לעולמו זכאי לקצבה למשך כל חייו
 .בשנית

יהיה בסכום התגמול , חודשים ראשונים ממועד הפטירה 56למשך , סכום הקצבה
 .לחודש₪  2,111בסך  –אחר מכן ול, ששולם לניצול בחייו

זכאי בן הזוג לתגמול מוגדל , ככל שהניצול היה זכאי לתגמול מוגדל למעוטי הכנסה
  .לכל חייו בכפוף למבחן הכנסות ובניכוי כל הכנסותיו האחרות

כמו כן ניתן . עם הפטירה תפנה הרשות לבן הזוג ותסביר כיצד יש לממש את ההטבה
או , טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה להגיש את

 של נכה מלחמה בנאצים
חודשים ממועד  02בהעדר בן זוג ישולם תגמול לילדו של ניצול השואה למשך 

 .גופני או שכלי ככל שלא עומד ברשות עצמו מחמת מום, הפטירה
  

 הנחה בארנונה .ח

 66%הרשות המקומית רשאית לקבוע הנחה בארנונה לניצולי שואה שלא תעלה על 
עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על . מטרים רבועים משטח הנכס 1,לגבי 

 .מטרים רבועים משטח הנכס 91תהיה ההנחה לגבי –ארבעה 
 .ומית בה הנך מתגוררלצורך קבלת ההנחה עליך לפנות לרשות המק

  

 סיוע בסיעוד .ט

 ארוך טווח 
ידי המוסד לביטוח -שעות שבועיות נוספות תינתן למי שהוכרו על 9תוספת 

 ,ADL ומעלה במבחן תלות 6בעלי ניקוד של , 5לאומי כנמנים על רמה 
או שהם נמנים על ( לא מופחתת בשל הכנסות)ומקבלים גמלת סיעוד מלאה 

ההטבה ניתנת  .גמלת סיעוד מלאה כאמורומקבלים , 6-ו 3, ,רמות 
 .מהרשות באופן אוטומטי למי שהוכר בביטוח הלאומי

 קצר מועד 
שעות סיעוד לניצולי שואה שנזקקים לסיוע סיעודי  31הרשות מעניקה מימון 

לאחר אשפוז בבית חולים או לניצולי שואה שמתגוררים בקהילה שנקלעו 
 .למצב של חולי ומשבר
: טלפון הקרן לרווחה לנפגעי השואה י הרשות באמצעותההטבה ניתנת על יד

 : shoa.org-info@k ל"דוא  6191166-15

 מתנדב חברתי .י

 .הנך זכאי לבקש מתנדב חברתי למפגש שבועי קבוע שיגיע לביתך
 15-3612630או *  3013' מתנדב חברתי נא פנה למרכז המידע בטללצורך 

  

 הלוואות .יא

, לרכישת רכב רפואי: למשל, הנך רשאי לבקש מהרשות הלוואות למטרות שונות
החוב . ועוד, לנישואי בן או בת, להתאמות דירה, לרכישת קלנועית, לטיפול רפואי

בריבית שנתית של , כאשר ההחזר ינוכה מהתגמול החודשי, ייפרש לתשלומים
0.30%. 

 .בקשה להלוואה לניצולי שואה לצורך בקשה להלוואה עליך למלא את
  

http://www.gov.il/he/service/survivors_spouse_rights
http://www.gov.il/he/service/survivors_spouse_rights
http://www.gov.il/he/service/survivors_spouse_rights
http://www.k-shoa.org/
mailto:info@k-shoa.org
http://www.gov.il/he/service/survivors_loan_application


 מענק לציוד ביתי .יב

המענק משולם בתחילת כל שנה באופן , ₪ 530הנך זכאי למענק כספי שנתי בסך 
 .יאוטומט

  

 מענק השכלה .יג

הלומדים , 51הנך זכאי להשתתפות חלקית בהוצאות שכר לימוד לילדיך עד גיל 
  .במוסדות על תיכוניים ואקדמיים

ות על תיכוניים בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים הלומדים במוסד
 .ואקדמאיים

  

 הנחה במס רכישה למגורים .יד

ויותר זכאים להנחה בתשלום מס רכישה  31%ניצולי שואה בעלי דרגת נכות של 
והיא מחושבת , גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה. לקניית דירה למגוריהם

  .ידי רשות המיסים-וניתנת על
' רקעין נא פנה למרכז המידע בטללקבלת אישור מתאים שמופנה למשרדי מיסוי מק

 .15-3612630או *  3013
  

 שירותים סוציאליים .טו

ידי ניצולי -המטפל בפניות המתקבלות ברשות הן על, ברשות פועל שירות סוציאלי
לקבלת השירות  . ידי בני משפחה או גורמים מקצועיים שונים בקהילה-שואה והן על

או *  3013' מצעות מרכז המידע בטלעליך לפנות אל השירות הסוציאלי בכתב או בא
15-3612630. 

 (הטבות נוספות על ההטבות הנלוות הניתנות לכלל הניצולים) הטבות למעוטי הכנסה  .,

 הנחה בחשמל .א

הנך זכאי להנחה בתשלום , ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה
שעה -קילוואט 11,צריכת על  31%גובה ההנחה הנה בשיעור של . עבור צריכת חשמל

 .ההנחה ניתנת אוטומטית על ידי חברת החשמל. הראשונים בכל חודש

 הנחה במים .ב

או תגמול מוגדל לפי הכנסה הנך זכאי להנחה בתשלום  ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה 
ק "מ 5.3וניתנת על , ק לנפש"מ 5.3 -ההנחה היא על הכמות שמעבר ל. עבור צריכת מים

 .ההנחה ניתנת אוטומטית על ידי רשות המים. היותרנוספים לכל 

 מענק .ג
או תגמול מוגדל לפי הכנסה הנך זכאי למענק שנתי  ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה 

 .שמשולם בתחילת כל שנה באופן אוטומטי₪  2,111בסך 
  

 השתתפות בהוצאות הקמת מצבה .ד

זכאי , תגמול מוגדל לפי הכנסהבן זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו תגמול לפי הכנסה או 
  .המענק יינתן באופן אוטומטי. ₪ 0,655לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה בסך 

אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת , רשאים קרובי המשפחה של הניצול, בהעדר בן זוג
  .בצירוף קבלה, להגיש בקשה לרשות, המצבה

 .15-3612630או *  3013' ניתן לפנות למרכז המידע בטל
 

 מענק שנתי נוסף לנזקקים .ה

ככל שהנך מקבל הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או תגמול לפי הכנסה מהרשות 
המענק משולם . ₪  00,111הנך זכאי למענק שנתי בסך ( 31%-לדרגת נכות נמוכה מ)

 .בתחילת כל שנה באופן אוטומטי

 (י בדרכים הבאותבאפשרותך להגדיל את התגמול החודש) הגדלת התגמולים החודשיים .3

 תגמול מוגדל למעוטי הכנסה .א

 .באפשרותך לבקש תגמול מוגדל למעוטי הכנסה
במידה שתימצא זכאי לפי מבחן הכנסות תקבל תגמול חודשי מוגדל שסכומו נקבע לפי דרגת 

 .בניכוי כל הכנסותיך האחרות, נכותך
 .נכות 011%-ל₪  01,610נכות ועד  23%-ל₪  0,,,3תקרת התגמול נעה בין סך של 

הנחה במים )כן תהיה זכאי להטבות נלוות מיוחדות הניתנות רק למקבלי תגמול למעוטי הכנסה 
 .(ועוד, מענק שנתי, ובחשמל

  

 הכרה במחלות נוספות .ב

בצירוף , הקשורות בקשר סיבתי לרדיפות השואה, באפשרותך לבקש הכרה במחלות נוספות
 .את מועד פריצת המחלה שיכללו בין היתר, מסמכים רפואיים מתאימים

http://www.gov.il/he/service/grant_application_survivors
http://www.gov.il/he/service/grant_application_survivors
http://www.gov.il/he/service/grant_application_survivors


למשל גיל )קיימות מחלות אשר מוכרות על ידי הרשות על פי מבחנים מקלים  -לתשומת לבך 
, אוסטאופורוזיס, סרטן, מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם(: מועד פרוץ המחלה, נרדפותו, הניצול

 .ועוד, מחלות פרקים ועמוד שדרה, מחלות עור, דמנציה

 הגדלת אחוזי נכות .ג

רותך לפנות לוועדה רפואית שתבחן מחדש האם חלה החמרה במצבך הרפואי הקשור במחלה באפש
 .או קודם לכן אם אירעו נסיבות חדשות הנתמכות במסמכים רפואיים, וזאת אחת לחצי שנה, המוכרת

  יגדל גם גובה התגמול, ככל שהוועדה הרפואית תחליט על הגדלת אחוזי נכותך

 .לזכויות ניצולי השואההמידע נלקח מתוך אתר הרשות 

מוזמנים להפנות כל שאלה בנושאי מיצוי  הנכם. אנו עומדים לרשותכם
בין השעות ' ד', בימי א, טריס-יהודית ירושלמי: אל  ניצולי השואהזכויות 
( אישי)או לנייד  03-53.6530: טלפון. בתיאום מראש, 12.00 – 10.00

0.0-3010000. 

 ,ימיםבברכת בריאות טובה ואריכות  

 ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה"יו –טריס -יהודית ירושלמי

                                     ר הוועדה"סגן יו –אמנון סלע 

 


