
מידעון זכויות
הזכויות שלכם – החובה שלנו

 אתם מוזמנים עוד היום לברר את זכאותכם לקבלת ההטבות 

בטל' 5105* או 03-5682651, פקס 03-5682665

ובאתר האינטרנט של הרשות:

https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights

לפונים בדואר, להלן המען למכתבים בשלושת הסניפים הראשיים:

תל אביב: רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380, מיקוד 6157302

חיפה: רח' פל-ים, ת"ד 141, מיקוד 3100101

ירושלים: רח' יפו 236 פינת רח' ירמיהו, מיקוד 9438317, בניין דניאל )ליד סנטר 1( 

info@shikum.mof.gov.il :או לשלוח פנייה באמצעות טופס מקוון או בדוא"ל

מוקד מידע לאזרחים ותיקים ולניצולי שואה של המשרד לשוויון חברתי מתן מידע והנגשתו 

ניצולי השואה, לרבות סיוע בהגשת טפסים לרשויות בארץ  זכויות  לאזרחים ותיקים ובדבר 

ובחו"ל, והפעלת מערך מתנדבים ארצי לצורך מיצוי זכויות בטל' 8840* או 08-6260840.

סיוע משפטי ייעוץ וייצוג משפטי חינם לניצולי שואה. מוקד טלפוני: 6405* או 1-700-70-60-44

www.holocausts.org :מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל טל': 03-6243343, אתר אינטרנט

www.claimscon.org :ועידת התביעות טל': 03-5194400, פקס: 03-6241056, אתר אינטרנט

www.k-shoa.org :הקרן לרווחת ניצולי השואה טל': 03-6090866, אתר אינטרנט

מרכז אלה להענקת תמיכה נפשית וחברתית לניצולי שואה ובני משפחותיהם, 

 www.elah.org.il :טל': 03-6910921, אתר אינטרנט

www.amcha.org - עמך המרכז הארצי לתמיכה נפשית וחברתית טל': 02-6250745, אתר אינטרנט

ישראל-אשל  ג'וינט  עם  בשיתוף  חברתי,  מתנדב  בדידות,  להפגת  פרויקט  הזמן  זה  עכשיו 

בניהול עמותת מטב.

הרשות לזכויות ניצולי השואה 5105*
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מוגש לכם בזאת מדריך מהיר למיצוי זכויותיכם, ובו תמצאו את מגוון 
הזכויות שאתם זכאים להן. 

זכויותיכם  את  למצות  לכם  קוראת  השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
במהירות וביעילות, ולפנות עוד היום באמצעות מרכז המידע בטלפון 

5105* או בטל׳: 03-5682651 או באתר האינטרנט:

https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights

הרשות לזכויות ניצולי השואה היא הזרוע של מדינת ישראל למתן זכויות 
כספיים,  ומענקים  חודשיים  תגמולים  משלמת  הרשות  השואה.  לניצולי 
וכן מעניקה הטבות שונות כולל טיפולים רפואיים ונפשיים, ליווי סוציאלי 

ושירותים אחרים. 

אתם זכאים לתגמולים חודשיים בהתקיים התנאים האלה:

אתם אזרחי ישראל ותושבי ישראל.  •

אינכם מקבלים קצבה מחו"ל בגין נרדפותכם.  •

במקרה שעליתם לישראל לפני 1.10.53 – אם שהיתם באזור כבוש או    •

באזור שהיה תחת השראה גרמנית. 

מאלה:  אחד  חוויתם  אם   –  1.10.53 לאחר  לישראל  שעליתם  במקרה   •

כבוש.  בשטח  חירות  הגבלת  סתר,  חיי  בכפייה,  עבודה  גטו,  מחנה, 

)רשימת  ובבולגריה  ברומניה  נוספים  מקומות  כגטאות  הוכרו  לאחרונה 

המקומות מופיעה באתר האינטרנט של הרשות(.

זכאים לתגמולים חודשיים גם מי שהיו עּוּברים בעת שאימם נרדפה.   •

סכום1 התגמול החודשי: 2,554 ₪ ועד 6,412 ₪ )למי שדרגת נכותו 100%(. 

1 הסכומים הנקובים בחוברת זאת מעודכנים למועד פרסומה, יוני 2021. חוברת זו אינה ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, והמסתמכים עליה עושים זאת על דעתם 
בלבד.

תגמולים חודשיים

מרכז מידע ארצי 5105*
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באפשרותכם לפעול להגדלת סכום התגמול החודשי בדרכים האלה:

• הכרה במחלות נוספות  

אתם זכאים לבקש הכרה במחלות אלה: יתר לחץ דם, סוכרת, דמנציה, 
גס,  )מעי  סרטן  פרקים,  גב,  מחלות  כלילית,  לב  מחלת  עור,  מחלות 

חלחולת, ריאה(, אוסטאופורוזיס ועוד. 
הזכאות להכרה נעשית על פי אמות מידה כגון גיל, מועד גילוי המחלה 

ותנאי הנרדפות. 
עליכם להגיש בקשה בצירוף תיעוד רפואי על המחלה ומועד גילויה. 

החמרה במצב הרפואי    •
אתם זכאים לבקש הגדלה של אחוזי הנכות.  

עליכם להגיש בקשה לוועדה רפואית בצירוף חומר רפואי.    
תגמול מוגדל למעוטי הכנסה    •

אם הכנסותיכם נמוכות, אתם זכאים לבקש תגמול מוגדל.  
במסגרת חישוב זכאותכם יובא בחשבון כל סכום שאתם מקבלים, כולל   

קצבת זקנה.

עד  או   ₪ 6,034 עד  להכנסותיכם  תקבלו השלמה  זכאים,  תימצאו  אם   
11,270 ₪ )לדרגת נכות 100%(. זאת בנוסף להטבות אחרות ובהן הנחה 

בתשלומי מים וחשמל ומענק שנתי נוסף. 

הטבות נלוות למקבלי תגמול חודשי

אתם זכאים להטבות אלה בתחום הבריאות:

פטור מתשלום על תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.   •

וטיפול רפואי במחלות שהרשות הכירה  מימון תרופות שאינן בסל הבריאות   •

לכם בהן. 

מימון אביזרים רפואיים לטיפול ולסיוע במחלות שהוכרו לכם.  •

ומחלות  פסוריאזיס  כגון  מחלות  לכם  הוכרו  אם  טיפולים:  עם  הבראה  מימון   •

נוספות המנויות ברשימה, אתם זכאים לבקש מימון להבראה עד 28 ימים, כולל 

טיפולים ודמי נסיעות. באפשרותכם להמיר זכאות זו במענק כספי בסך 2,120 ₪. 

גובה  להבראה.  למלווה  זכאים   75 גיל  מעל  הניצולים  כלל  להבראה:  מלווה   

ההחזר עבור המלווה ייקבע על פי ימי הזכאות שמומשו בפועל.

מענק הבראה שנתי בסך 2,120 ₪ או 3,029 ₪ לניצולים בשיעור נכות מעל 50%   •

בסעיף נפשי )נוסף על דמי נסיעות בסך ₪112(. 

מענק שנתי לעזרים רפואיים בסך ₪350.   •

הטבות לניצולים שהוכרו כסובלים מדמנציה

ניצולים שהרשות הכירה בהם כסובלים מדמנציה זכאים להטבות אלה:  •

זר, או לאשפוז במוסד  - סיוע חודשי לעזרה בבית, או למימון החזקת עובד    

   סיעודי. 

- השתתפות במימון מוצרי ספיגה.   

מרכז מידע ארצי 5105*
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מענקים נוספים למעוטי הכנסה

מענק שנתי בסך 2,016 ₪ למקבלי תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי   •
הכנסה. 

מענק שנתי בסך 11,000 ₪ למקבלי תגמול לפי הכנסה )שיעור נכות   •
נמוך מ-50%(, או למקבלי הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. 

הטבות ותגמולים לשארים 

קצבת אלמנות בן זוג של ניצול שהלך לעולמו זכאי לקצבה לכל חייו, כל   •
בחייו  לניצול  בגובה התגמול ששולם  הוא  נישא שוב. התשלום  לא  עוד 
 ₪2,000 הוא  הסכום  מכן  ולאחר  הפטירה,  ממועד  חודשים   36 למשך 
בן  ובכפוף לעמידת  בחייו,  מוגדל  לתגמול  זכאי  היה המנוח  לחודש. אם 

הזוג במבחן הכנסות, זכאי בן הזוג לתגמול מוגדל. 
השתתפות בהקמת מצבה בן זוג של ניצול שקיבל בחייו תגמול מוגדל   •
למעוטי הכנסה זכאי למענק אוטומטי בסך ₪1,649 להקמת מצבה. באין 
בקשה  להגשת  בכפוף  המענק  לקבלת  המשפחה  קרובי  זכאים  זוג  בן 

בצירוף קבלה על הוצאות המצבה. 

הלוואות

כגון  למטרות  חשכ"ל  בריבית  להלוואה  זכאים  חודשי  תגמול  מקבלי   •
ניכוי  באמצעות  תוחזר  ההלוואה  הבית.  והנגשת  שיקום  רפואי,  טיפול 

מתלוש התגמולים במשך 24 חודשים.

זכאות להנחות במוסדות שונים

הנחה בחשמל למעוטי הכנסה: ניצול שואה המקבל תגמול מוגדל למעוטי הכנסה   •

זכאי להנחה מחברת החשמל על צריכת חשמל. 

הנחה במים למעוטי הכנסה: ניצול שואה המקבל תגמול מוגדל למעוטי הכנסה   •

זכאי להנחה מרשות המים על צריכת מים. 

בהגשת  מותנית  למגורים  ארנונה  על  בהנחה  זכאות  למגורים:  בארנונה  הנחה   •

בקשה לרשות המקומית, וזו רשאית לתת עד 66% הנחה על 70 מ"ר משטח הנכס. 

פטור ממס הכנסה: ניצולי שואה ששיעור נכותם 100% בגין ליקוי אחד, או מעל 90%   •

בשקלול ליקויים, זכאים לפטור ממס הכנסה. הפטור ניתן מאת רשות המיסים. 

הנחה במס רכישה למגורים: ניצולי שואה ששיעור נכותם 50% ומעלה זכאים להנחה   •

בתשלום מס רכישה לקניית דירה למגוריהם או קרקע לבניית דירה למגוריהם. 

שירות סוציאלי נפשי, רגשי וחברתי 

והרגשי,  הנפשי  בתחום  מקצועיים  טיפולים  למגוון  זכאים  אתם  נפשי:  טיפול   •

באופן פרטני או קבוצתי, כגון טיפול באומנות, טיפול באמצעות בעלי חיים וטיפול 

במוזיקה. הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע מטעם הרשות. הטיפול יכול להתקיים 

בקליניקה, במועדון, בטלפון או בבית הניצול. 

באפשרותכם לפנות ישירות למרכזים האלה:  •

עמך – המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה, ברשת הפרוסה 

ברחבי הארץ.

אלה – מתן עזרה נפשית וחברתית לניצולי שואה וטיפול נפשי פרטני או בקבוצות 

חברתיות. 

לניצולי  וייעוץ  סיוע  המעניק  סוציאלי  שירות  פועל  ברשות  סוציאלי:  שירות   •

השואה במגוון צרכים הקשורים להתמודדויות היום-יומיות של הניצולים. 

מתנדב חברתי: אתם זכאים למפגש שבועי קבוע עם מתנדב בביתכם.  •
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סיוע בסיעוד לכלל מקבלי גמלת סיעוד מביטוח לאומי

סיוע בסיעוד ניתן בשני מסלולים עיקריים:  •
ארוך טווח: מקבלי גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי ברמה 3 לפחות,   •
זכאים  הפחתה(,  )ללא  תלות  נקודות   6 לפחות  לזכאי  ובתנאי שנקבעו 
אוטומטי,  באופן  ניתנת  ההטבה  שבועיות.  שעות   9 תוספת  למימון 

בשירות או בתשלום כספי.
בבית  אשפוז  לאחר  סיעודי  לסיוע  הנזקקים  שואה  ניצולי  מועד:  קצר   •
חולים, או ניצולים שנקלעו למצב של חולי ומשבר ואינם זכאים לגמלת 
הקרן  באמצעות  הניתנות  סיעוד  שעות   50 של  למימון  זכאים  סיעוד, 

לרווחה. 

מענקים שנתיים

מקבלי מענק שנתי לפי חוק ההטבות זכאים להטבות האלה: 

• מענק שנתי בסך 3,991 ₪.

• פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.

• טיפול רגשי תומך בשיחות טלפון, בקליניקה או בביתכם. 

• מתנדב חברתי במפגש שבועי קבוע בביתכם. 

 3 לביטוח לאומי ברמה  גמלת סיעוד מהמוסד  9 שעות סיעוד למקבלי  • תוספת 

לפחות, ובתנאי שנקבעו לזכאי לפחות 6 נקודות תלות )ללא הפחתה(. 

לישראל  שעלה  )מי  החוק  לפי  חודשי  לתגמול  זכאי  שאינו  למי  ישולם  המענק   

לאחר 1.10.1953(. 

יוצאי עיראק שחוו את מאורעות הפרהוד ויוצאי מרוקו ואלג׳יר שסבלו הגבלות 

תחת שלטון וישי זכאים להטבות האלה:

• מענק שנתי בסך 3,991 ₪.

• פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.

• מתנדב חברתי. 

 3 לביטוח לאומי ברמה  גמלת סיעוד מהמוסד  9 שעות סיעוד למקבלי  • תוספת 

לפחות, ובתנאי שנקבעו לזכאי לפחות 6 נקודות תלות )ללא הפחתה(. 

מענקים והטבות למקבלי קצבה מחו"ל 

• פטור אוטומטי מתשלום על תרופות מרשם שבסל הבריאות.

• מענק שנתי בסך 11,000 ₪ למקבלי הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

• מענק חד-פעמי בסך 2,000 ₪ לניצולים המקבלים קצבה מחו"ל והכנסתם החודשית 

הכוללת אינה עולה על 10,038 ₪. 

מקבלי רנטה מגרמניה )BEG( זכאים גם להטבות האלה: 

• מענק רבעוני בסך 2,538 ₪.

• תשלום חודשי נוסף בסך 100–400 אירו )על פי גובה הרנטה מגרמניה(. 

• פטור אוטומטי מתשלום על תרופות מרשם שבסל הבריאות.

 3 לביטוח לאומי ברמה  גמלת סיעוד מהמוסד  9 שעות סיעוד למקבלי  • תוספת 

לפחות, ובתנאי שנקבעו לזכאי לפחות 6 נקודות תלות )ללא הפחתה(. 
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עד אליך – פרויקט מיצוי זכויות ארצי בקהילה

הרשות מקיימת מגוון שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות   
וגורמים נוספים. 

• עד אליך בעיר מגוריך: הרשות מפעילה עם הרשות המקומית מערך מותאם של 
מפגשי מידע ומימוש זכויות פרטני, המגיע עד אליכם בעיר מגוריכם. 

זכויות פרטני במועדים  נייד: במרכז מופעל שירות מיצוי  – מרכז מידע  עד אליך   •
קבועים מראש, והוא פועל כיום באשדוד, אשקלון, באר שבע, חדרה, נהרייה, נתניה, 

עכו, עפולה, רחובות, רעננה ורמלה.

מועדי מפגשי מיצוי הזכויות מפורסמים באתרי הרשות והרשות המקומית.

סיוע במימוש זכויות מהסדרי קצבאות ומענקים ממדינות חוץ

זכויות  למיצוי  תביעות  בהגשת  וליווי  זכויות  במיצוי  סיוע  מידע,  מעניקה  הרשות 
ממדינות חוץ, גם באמצעות פגישה אישית במשרדי הרשות.

)ZRBG( פיצוי מגרמניה בגין עבודה בגטו

• אם עבדתם שלא בכפייה באחד מהמקומות שהוכרו כגטאות, אפשר שאתם זכאים 
לתשלומים האלה:

- קצבה חודשית מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
- מענק חד-פעמי מהמשרד הפדרלי הגרמני לענייני רכוש שלא הוסדרו.

זכויות מממשלת גרמניה – באמצעות ועידת התביעות

• בכפוף להגשת בקשה לוועידת התביעות, אפשר שאתם זכאים להטבות האלה: 
קצבה תלת-חודשית )קרן סעיף 2( בסך 580 אירו.   -

ידי הרשות  ינוכה מהתגמול החודשי המשולם על  ליבכם, סכום הקצבה  לתשומת   
)הסכום לא ינוכה למקבלי תגמול מוגדל למעוטי הכנסה(.

- תשלום במשך 9 חודשים לבני זוג של מי שנפטרו והיו זכאים לקצבה תלת-חודשית 
מקרן סעיף 2, או מקבלי רנטת BEG, שאינם מקבלים דמי אלמנות מהרשות לזכויות 

ניצולי השואה.
אם נולדתם לאחר 1.1.1928, תוכלו להיות זכאים למענק ילדות אבודה בסך 2,500 אירו.  -
מענק בסך 2,556 אירו מקרן הסיוע של ועידת התביעות – למי שסבל מרדיפות   •
באלג'יריה או במרוקו תחת משטר וישי. מענקים נוספים בסך 1,200 אירו כל אחד 
ועידת  שמחילה  קריטריונים  פי  על  הקרן,  ידי  על  ו-2021   2020 בשנים  ישולמו 

התביעות בכפוף להגשת בקשה.

מיצוי זכויות ומידע באמצעות מרכז הארגונים

המועצות לשעבר  ברית  או  פולין  יוצאי  אתם  אם  פולין:  זכויות מממשלת 

לתגמול  זכאים  שאתם  אפשר  )וטרנים(,  השנייה  העולם  מלחמת  ותיקי  או 

תלת-חודשי או להטבות שונות ממשלת פולין, בכפוף לקריטריונים שקבעה 

ממשלת פולין.

סבל  וחוויתם  רומניה  יוצאי  אתם  אם  רומניה:  מממשלת  פנסיה  זכויות 

אזרחי  ואינכם  השנייה,  העולם  מלחמת  בתקופת  הנאצים  מידי  ברומניה 
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עד אליך – פרויקט מיצוי זכויות ארצי בקהילה

הרשות מקיימת מגוון שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות   
וגורמים נוספים. 

• עד אליך בעיר מגוריך: הרשות מפעילה עם הרשות המקומית מערך מותאם של 
מפגשי מידע ומימוש זכויות פרטני, המגיע עד אליכם בעיר מגוריכם. 

זכויות פרטני במועדים  נייד: במרכז מופעל שירות מיצוי  – מרכז מידע  עד אליך   •
קבועים מראש, והוא פועל כיום באשדוד, אשקלון, באר שבע, חדרה, נהרייה, נתניה, 

עכו, עפולה, רחובות, רעננה ורמלה.

מועדי מפגשי מיצוי הזכויות מפורסמים באתרי הרשות והרשות המקומית.

סיוע במימוש זכויות מהסדרי קצבאות ומענקים ממדינות חוץ

זכויות  למיצוי  תביעות  בהגשת  וליווי  זכויות  במיצוי  סיוע  מידע,  מעניקה  הרשות 
ממדינות חוץ, גם באמצעות פגישה אישית במשרדי הרשות.

)ZRBG( פיצוי מגרמניה בגין עבודה בגטו

• אם עבדתם שלא בכפייה באחד מהמקומות שהוכרו כגטאות, אפשר שאתם זכאים 
לתשלומים האלה:

- קצבה חודשית מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
- מענק חד-פעמי מהמשרד הפדרלי הגרמני לענייני רכוש שלא הוסדרו.

זכויות מממשלת גרמניה – באמצעות ועידת התביעות

• בכפוף להגשת בקשה לוועידת התביעות, אפשר שאתם זכאים להטבות האלה: 
קצבה תלת-חודשית )קרן סעיף 2( בסך 580 אירו.   -

ידי הרשות  ינוכה מהתגמול החודשי המשולם על  ליבכם, סכום הקצבה  לתשומת   
)הסכום לא ינוכה למקבלי תגמול מוגדל למעוטי הכנסה(.

- תשלום במשך 9 חודשים לבני זוג של מי שנפטרו והיו זכאים לקצבה תלת-חודשית 
מקרן סעיף 2, או מקבלי רנטת BEG, שאינם מקבלים דמי אלמנות מהרשות לזכויות 

ניצולי השואה.
אם נולדתם לאחר 1.1.1928, תוכלו להיות זכאים למענק ילדות אבודה בסך 2,500 אירו.  -
מענק בסך 2,556 אירו מקרן הסיוע של ועידת התביעות – למי שסבל מרדיפות   •
באלג'יריה או במרוקו תחת משטר וישי. מענקים נוספים בסך 1,200 אירו כל אחד 
ועידת  שמחילה  קריטריונים  פי  על  הקרן,  ידי  על  ו-2021   2020 בשנים  ישולמו 

התביעות בכפוף להגשת בקשה.

מיצוי זכויות ומידע באמצעות מרכז הארגונים

המועצות לשעבר  ברית  או  פולין  יוצאי  אתם  אם  פולין:  זכויות מממשלת 

לתגמול  זכאים  שאתם  אפשר  )וטרנים(,  השנייה  העולם  מלחמת  ותיקי  או 

תלת-חודשי או להטבות שונות ממשלת פולין, בכפוף לקריטריונים שקבעה 

ממשלת פולין.
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מידעון זכויות
הזכויות שלכם – החובה שלנו

 אתם מוזמנים עוד היום לברר את זכאותכם לקבלת ההטבות 

בטל' 5105* או 03-5682651, פקס 03-5682665

ובאתר האינטרנט של הרשות:

https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights

לפונים בדואר, להלן המען למכתבים בשלושת הסניפים הראשיים:

תל אביב: רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380, מיקוד 6157302

חיפה: רח' פל-ים, ת"ד 141, מיקוד 3100101

ירושלים: רח' יפו 236 פינת רח' ירמיהו, מיקוד 9438317, בניין דניאל )ליד סנטר 1( 

info@shikum.mof.gov.il :או לשלוח פנייה באמצעות טופס מקוון או בדוא"ל

מוקד מידע לאזרחים ותיקים ולניצולי שואה של המשרד לשוויון חברתי מתן מידע והנגשתו 

ניצולי השואה, לרבות סיוע בהגשת טפסים לרשויות בארץ  זכויות  לאזרחים ותיקים ובדבר 

ובחו"ל, והפעלת מערך מתנדבים ארצי לצורך מיצוי זכויות בטל' 8840* או 08-6260840.

סיוע משפטי ייעוץ וייצוג משפטי חינם לניצולי שואה. מוקד טלפוני: 6405* או 1-700-70-60-44

www.holocausts.org :מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל טל': 03-6243343, אתר אינטרנט

www.claimscon.org :ועידת התביעות טל': 03-5194400, פקס: 03-6241056, אתר אינטרנט

www.k-shoa.org :הקרן לרווחת ניצולי השואה טל': 03-6090866, אתר אינטרנט

מרכז אלה להענקת תמיכה נפשית וחברתית לניצולי שואה ובני משפחותיהם, 

 www.elah.org.il :טל': 03-6910921, אתר אינטרנט

www.amcha.org - עמך המרכז הארצי לתמיכה נפשית וחברתית טל': 02-6250745, אתר אינטרנט

ישראל-אשל  ג'וינט  עם  בשיתוף  חברתי,  מתנדב  בדידות,  להפגת  פרויקט  הזמן  זה  עכשיו 

בניהול עמותת מטב.

הרשות לזכויות ניצולי השואה 5105*


