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זכאות לקבלת סיוע של הקרן:
מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות ,מחנות ריכוז או במסתור,
תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה ,צרפת ,לוב ,טוניס ,איטליה
והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים .וכן ,מי שברחו משטח הכיבוש :מגרמניה אחרי  ,1933מאוסטריה אחרי ,1938
ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום  . 8.5.1945ובתנאי שעמד במבחן הכנסות בתחום הסיוע הרלוונטי.

תחומי הסיוע
(במימון עיקרי של ועידת התביעות ומדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר)
• סיעוד  -סיוע בשעות סיעוד בבית הניצול ,לבעלי אישור זכאות לקבלת  16או  18שעות לשבוע ( 150%או ,)168%
מהמוסד לביטוח לאומי כשירותים באמצעות ספקי סיעוד או זכאים לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף
 105%או  175%או זכאים לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף  66שעות חודשיות לפחות.
• סיעוד קצר מועד בתנאי שההכנסה החודשית של הפונה אינה עולה על  - ₪9,090מימון של  50שעות עזרה
סיעודית בבית לניצולי שואה ,אשר אינם מקבלים גמלת סיעוד והשתחררו מאשפוז בבית חולים .את הבקשה ניתן
להגיש רק ע"י העובד הסוציאלי בבית החולים ,לפני השחרור .מתן העזרה מותנה בהמלצה של בית החולים
ובמבחני הכנסות.
• מוקד הידידות  -הספקת לחצן מצוקה ללא עלות ומעטפת שירותים רפואיים בהשתתפות עצמית :ביקור רופא
( )24/7בהשתתפות עצמית של  ,₪ 20אמבולנס חירום לפינוי לבית חולים -במקרה של אשפוז ללא עלות ,במקרים
אחרים בהשתתפות עצמית של  .₪ 27השרות מיועד לניצולי שואה ,בני  75ומעלה ,בעלי הכנסה חודשית עד 9,090
 ,₪המתגוררים בביתם או הדיור מוגן.
• טיפולי שיניים באמצעות רופאים מתנדבים של הסתדרות רופאי השיניים בתנאי שההכנסה החודשית של
הפונה אינה עולה על  - ₪9,090הפניה לטיפולי שיניים ע"י רופאי שיניים מתנדבים .טיפול משמר כגון :סתימה,
עקירה ,טיפול שורש – ללא תשלום .טיפול שיקומי/פרוטטי-עבודת רופא השיניים ללא תשלום ,המטופל משלם את
עלות החומרים והמעבדה.
• משקפי ראייה ללא תשלום  -הפניה לקבלת משקפי ראייה תינתן לבעלי הכנסה חודשית אשר אינה עולה על
 ₪9,090וע"פ הזכאות.
• סיוע משפטי בשיתוף המרכז הבינתחומי בהרצליה  -במסגרת הסיוע ניתן לקבל מידע ,הדרכה ,וטיפול
בנושאים הבאים :ביטוח לאומי ,הוצאות לפועל ,דיור ,חובות ,קופות חולים ועוד .השרות ניתן ללא תשלום ע"י
סטודנטים למשפטים מהמרכז הבינתחומי בליווי צמוד של עו"ד .לבדיקת זכאות לקבלת סיוע ולתיאום פגישה יש
לצור קשר עם מוקד הטלפוני של הרן .הסיוע פעיל במהלך שנת הלימודים בין החודשים אוקטובר – יוני.
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כיצד ניתן להגיש בקשה
 .1סיוע והדרכה למילוי טפסי הבקשה ניתן לקבל חינם אין כסף במשרדי הקרן בת"א.
 .2ניתן לקבל סיוע במילוי טפסי בקשה ללא עלות במשרדי התאחדות עולי רומניה :רח' נורדאו  ,10חיפה.
טל054-4640502 ,04-8645082/4 :
 .3את הבקשה יש לשלוח למשרדי הקרן בתל אביב בדואר או למסור בקבלת קהל במשרדי הקרן:
רחוב תובל ( ,5בית צרפת ,קומה  )1ת"א .מען למכתבים  :ת.ד 7197 .ת"א6789717 ,
טל( 03-6090866 :בין השעות  ,)08:00-16:00פקס.03-6968294 :
אתר הקרןwww.k-shoa.org :
דוא"ל של פניות הציבור info@k-shoa.org :
שעות קבלת קהל  :ימים א' עד ה'  ,8:00-14:00מענה טלפוני במרכז מידע  :ימים א' עד ה' 8:00 – 16:00
. 4יש למלא את טפסי הבקשות בעברית ולחתום עליו.
 .5לתשומת לבכם — מחמת ריבוי הפונים והאמצעים המוגבלים העומדים לרשותנו ,אין מתאפשרת
היענות לכל הפניות ולא תמיד מתאפשר לנו לטפל בבקשות במסגרת הזמן כפי שהיינו רוצים.
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