30/08/2015
ט"ו/אלול/תשע"ה
הודעה ליוצאי גרמניה נרדפי הנאצים שאינם מקבלים קצבה בשל נרדפותם ואשר עלו ארצה בטרם
המועד הקובע בחוק נרדפי הנאצים ()1.10.1953
הרינו להביא לתשומת לבכם כי בימים האחרונים דווח בתקשורת בישראל כי שר האוצר החליט
לפנים משורת הדין להכליל גם את יוצאי גרמניה נרדפי הנאצים שאינם מקבלים קצבה בשל
נרדפותם ואשר עלו ארצה בטרם המועד הקובע בחוק נכי רדיפות הנאצים ( )1.10.1953בתוך מעגל
מקבלי התגמולים ממדינת ישראל.
אמנם ממה שידוע לנו עדיין לא פורסמה כל החלטה רשמית בנושא זה ,וגם אם תתקבל לבסוף
ההחלטה כזו עדיין לא ידוע כיום האם התגמולים ישולמו ממועד הגשת טופס התביעה או ממועד
מאוחר יותר ,אך למי שטרם הגיש טופס תביעה לפי אותו החוק אין מה להפסיד מלהגיש טופס
תביעה במהירות האפשרית בכדי להתחיל לקבל את התגמולים מהמועד המוקדם ביותר האפשרי
(לא ניתן לקבל תגמולים עבור התקופה לפני מועד הגשת טופס התביעה).
את טופס התביעה לקצבה לפי אותו החוק ניתן להוריד מהאתר של משרד האוצר מהכתובת הבאה
 . http://mof.gov.il/hrights/documents/tvia_redifot1957.pdfאין צורך בעורך דין בכדי להגיש את טופס התביעה.
למידע נוסף לגבי טופס התביעה ניתן לפנות ישירות לרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
בטל.03-5682651 :
המדובר בקצבה חודשית אשר גובהה המינימלי עומד כיום על  ₪ 2,200בחודש ,וכוללת הטבות
רבות.
מידע מפורט על אותה הקצבה וכל ההטבות הקשורות אליה ,ניתן למצוא בחוברת שבאתר משרד
האוצר בכתובת הבאה
 http://www.mof.gov.il/hrights/SurvivorRights/Documents/rightsbooklet_1957.p. df
מי שבכל זאת מעוניין בסיוע מקצועי במילוי טופס התביעה לפני הגשתו למשרד האוצר ,יכול
להסתייע בסיוע המשפטי שבמשרד המשפטים אשר מסייע בחינם במילוי טופסי תביעה לאותה
הקצבה המשולמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים".
ניתן ליצור איתם קשר במוקד הטלפוני  1700706044שלוחה " . 4
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי התפתחות הנושא – ונודיעכם בהמשך.

אזהרה :הסקירה לעיל נועדה למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין
בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.
המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה
באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.
בברכה,
עו"ד יונתן לבני  -חבר עמית בנשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה ואחראי על מיצוי זכויות ניצולי
השואה
info@irgun-jeckes.org
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