
 
דשית חו גמלה -זכויות חדשות לניצולי שואה 

מענק חד ו הובולגרי ליוצאי רומניה, לוב, תוניס
וכן הכרה במחלת הסוכרת  ופעמי ליוצאי מרוק

 כקשורה לרדיפות
 

 מאת: עמי בר

חודשית לכל החיים ליוצאי רומניה, לוב, תוניסיה, בולגריה, ממשרד האוצר  גמלה
 :בישראל כנרדפי הנאצים

יה שעלו מרומנ שראליםפסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שלי ייםתלפני כשנ
יוצאי  חודשית לכל חייהם כניצולי רדיפות הנאצים. גמלה, ולוב זכאים לבולגריה, תוניס

את  יורו שמשולם ע"י וועידת התביעות. 2,550מרוקו זכאים כיום למענק חד פעמי של 
וועדת שני בראשותו של פרופ' שני  .משלם משרד האוצר הישראליהחודשית  גמלהה

)מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר( הכירה במחלת הסוכרת כקשורה לרדיפות הנאצים ולכן 
 מקנה אחוזי נכות נוספים לניצולי השואה. פרוט בהמשך הכתבה.

 :ם יחדצריכים לעמוד בשני תנאי החודשית גמלהשזכאים לקבל את ה שראליםהי

 .1945ולדו וחיו שם עד מאי נ - יוצאי רומניה ובולגריה 1. 
 .1943נולדו וחיו שם עד אוגוסט  - יוצאי לוב     
 .1944עד ינואר שם נולדו וחיו  - יוצאי תוניסיה     

 .1953אוקטובר  ו לישראל עדעל2. 

 !אינם מודעים לזכות חוקית זאת רבים מיוצאי מדינות אלה

וספות כגון: דמי הבראה לחודש ובנוסף, הטבות נ ₪ 1,840היא  תהמינימאלי גמלהה
 .ש"ח, הנחה בארנונה והנחה בקניית מוצרי חשמל לבית 2,000 -אחת לשנה על סך כ

 ועוד'. ,הטלוויזי, פטור מאגרת הנחה בתרופות בקופת חולים

הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה למשרד האוצר והיא לא ניתנת רטרואקטיבית, למעט 
 .2009 -פסיקת בית המשפט העליון ב חתה לפניבמקרים שהוגשה בקשה בעבר ונד

 :הסוכרת  ןוביניה הכרה במחלות נוספות

כקשורות  יכולה להיות גבוהה יותר במידה ויש מחלות שהאוצר מכיר בהן גמלהה
דמנציה, אלצהיימר,  סוכרת, בעיות לב, לחץ דם,  - המחלות המוכרות הן לרדיפות.

(, בעיות )מעי גס, ריאות וחלחולת ןוסרטמחלות עור,  ,אוסטיאופורוזיס, מחלות פרקים
 בעמוד השדרה.

 



 

סה"כ הכנסות אישיות  - ₪ 4,000  -יותר מ בנוסף, מי שלא משתכר -בקשת נזקק 
קבל תוספת של מאות לחודש באופן אישי, יכול להגיש בקשה להכרה כנזקק ול

 –חלות , תלוי באחוזי הנכות שייקבעו לו בגין המ₪ 4,600או  ₪ 4,200 -)השלמה ל .שקלים
 .₪ 4,600 -השלמה ל 40% -, ויותר מ₪ 4,200 -ההשלמה תהיה ל 40% -פחות מ

 7,700 -נכות ומעלה, ולא מגיע ל  50% -מחלות, בהמי שיוכר, בגלל  -בקשת נצרך 
 - ₪ 7,700 -עד ל גמלהיוכל לקבל השלמה מעבר לסה"כ הכנסות אישיות,  בחודש ₪

מהאוצר,  גמלהשל האדם, כולל הסה"כ הכנסה אישית שכוללת את כל ההכנסות 
 .וביטוח לאומי פנסיה

גם לאנשים  , ביניהם הבסיסית גמלהבחודשים האחרונים עזרתי לרבים לקבל את ה
יוכלו להגיע  גמלהלחודש )וגם פחות מסכום זה( ובזכות ה ₪ 3,000 -מקשיי יום שחיו 

 .בקרוב ₪ 7,700 -ל

 ?1953מה קורה עם אלה שעלו אחרי 

 גמלהלקבל את ה לפי החוק כיום,, ולא יכולים 1953לגבי אלה שעלו אחרי אוקטובר 
ברי כנסת מאמץ בכנסת ע"י מספר חבתקופה האחרונה חשוב לדעת שיש  - החודשית

לקבל  ישראלים אלהלשנות את החוק ולאפשר גם ל, מאמץ ועמותות שפועלות בעניין
הפרטים שלכם כדי שאוכל ברגע ולכן כדאי שתפנו אליי ותתנו לי את . גמלהאת ה

 !תכם באופן מיידיוכן אשהחוק ישונה לעד

 :1953אחרי לפני וגם לישראלים שעלו  מענק חד פעמי מוועידת התביעות

וגם לאלה  1953 לפניו לקבל מענק חד פעמי גם לאלה שעלכיום חשוב לדעת שניתן 
 יורו.  2,550 -סך של כעל מועידת התביעות . המענק הוא 1953שעלו אחרי 

 הקריטריונים הם:

                                                                      לא זכאים או יורו אלה שקיבלו בעבר מענק במרקים  ת,ענק זה ניתן חד פעמימ. 1
 לקבל שוב.

 .2מהאוצר או מסעיף  כלשהיא גמלהנק ניתן רק למי שלא מקבל היום המע .2

 זכאים לקבל. 1945שנולדו עד מאי  –ובולגריה  יוצאי רומניה. 3

  חיו בערים בהם היו רדיפות והגבלת תנועה / עוצר.ו 1943 נולדו עד יוליש -קו רומ וצאי י    

                                                 מוקדין, מחדיע,          סוס,  –הגיעו מהערים הבאות ו 1944שנולדו עד ינואר   -יוצאי תוניס 
  קיוראן, נדל, סאקס.

 ג'אדו. –היו במחנה הריכוז / עבודה ו 1943שנולדו עד אוגוסט   –וצאי לוב י    

  חיו בערים בהם היו רדיפות והגבלת תנועה / עוצר.ו 1943 נולדו עדש -קו רומ וצאי י    

 



 

 ,בהתנדבות, בן של יוצאי רומניה, ולכן אני מדריךאני , עמי בר, שמי -קצת על הכותב 
הדריך למי אחרים כיצד לקבל זכות זו. מכיוון שיש מידע רב וחשוב לספר ול שראליםי

 ר בטלפון ובמייל.עימי קש אנא הרגישו חופשי ליצור ק.שמגיעה זכות זו ע"פ חו
 

  6899645-054 :ניידטלפון  :לפרטים נוספים ולהדרכה כיצד לממש זכאות חוקית זו
רבות אני לא יכול לענות כל הזמן. אנא השאירו הודעה )מכיוון שיש ימים עם פניות 

 חזור אליכם(.אוכל לוטלפון כדי ש שנת לידה ועלייה,ארץ מוצא, ברורה עם שם, 

  :lamiami70@walla.co.iדואר אלקטרוני

 054-6899645  : ניידטלפון . בברכה, עמי בר

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=amiami70@walla.co.il

