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הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

(ע.ר)

The Foundation for the Benefit of Holocaust Victims in Israel

8190/91088

פרויקט חיים בכבוד – ניידת שיפוצים לניצולי שואה נזקקים:
במסגרת פעולתה של הקרן לרווחת נפגעי השואה נפתח פרויקט חדש בשיתוף עם החברה
להשבת רכוש נספי השואה ,שהחל את דרכו במרס  .1088במסגרת הפרויקט משופצים
דירות של ניצולי שואה ברחבי הארץ .שיפוצים כוללים מגוון של עבודות :שיפוצים
כללים ,עבודות צביעה וטיח ,אינסטלציה וחשמל.
הקריטריונים למועמדות לפרויקט:
 .8ניצולי שואה המקבלים תשלומי מכוח אחד הגורמים הבאים:
 תגמולים ממשרד האוצר – נכה רדיפות הנאצים  9חוק יוצאי מחנות וגטאות
(לא תגמולי לנכי מלחמה)
 רנטה מועידת התביעות – קרן סעיף 1
 רנטת  BEGמגרמניה
 .1ניצולי שואה בעלי הכנסה חודשית ,שאינה עוברת  ₪ 0000ברוטו.
כיצד להגיש בקשה:
יש למלא את הטופס הבקשה ולחתום עליו ,חובה לצרף מסמכים הבאים:
 אישור קבלת רנטה או תגמולים ממשרד האוצר
 תדפיס עו"ש מהבנק לשלושה חודשים אחרונים
 צילום ת.ז
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הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

(ע.ר)

The Foundation for the Benefit of Holocaust Victims in Israel

טופס בקשה לסיוע "ניידת שיפוצים" מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה
בשיתוף החברה להשבת רכוש נספי השואה
אני ,הח"מ ,שם מלא ____________________ :ת"ז________________________ :
רחוב _________________:מס' בית________________:עיר________________:
טלפון___________________ :
מבקש סיוע "ניידת שיפוצים" בביתי.
הצורך________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
במשבצת המתאימה***חובה לצרף אישור קבלת



זכאי2ת ומקבל2ת תגמול חודשי מכוח (יש לסמן
רנטה/תגמולים):
חוק הפיצויים הפדראלי של מערב גרמניה ( )BEGרנטה חודשית ביורו מגרמניה



חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז –  7551גמלה חודשית בשקלים ממשרד האוצר



סעיף  2של הסכם היישום לאמנת האיחוד הגרמנית תשלום תלת חודשי ביורו מגרמניה



קצבת יוצאי מחנות וגטאות גמלה חודשית בשקלים ממשרד האוצר
הכנסותיי הן( :יש לצרף דפי עו"ש של  3חודשים אחרונים)
תגמולים ממשרד האוצר__________ :ש"ח רנטה_________ :ש"ח פנסיה______ :ש"ח
ביטוח לאומי_________ :ש"ח קרן סעיף  _________:2ש"ח
מקור אחר ___________ש"ח
האם הדירה בבעלותי (יש להקיף בעיגול)?
כן  /לא  /דמי מפתח  /אחר ________ -
במידה והדירה איננה בבעלותי ,האם קיימת קרבה משפחתית לבעל הדירה (יש להקיף בעיגול)?
לא
כן  -סוג הקרבה/ _____________:
הצהרה
בחתימתי זו הנני מצהיר כדלקמן:
 .7הריני מאשר לארגון לתת להעביר את פרטי לקרן לרווחה לנפגעי השואה לצורך קבלת סיוע "ניידת
שיפוצים.
 .2הריני מסמיך את הקרן לרווחה לנפגעי השואה לקבל ולתת כל מידע אישי מכל גוף ממשלתי ,ציבורי,
או פרטי בישראל או בחו"ל לרבות לקבל ,לבדוק ולאמת כל מידע ממאגר רשם האוכלוסין במשרד
הפנים והמוסד לביטוח לאומי כולל :שם פרטי ושם משפחה ,סטאטוס (נפטר) ותאריך פטירה ,כניסה
למוסד וכן :תאריך וארץ לידה ,תאריך וארץ עלייה ,מצב משפחתי ,ת.ז ,כתובת ולאום .הפונה מוותר על
זכותו לסודיות במידה ותפגע מהשימוש במידע שיתקבל לצורך סיוע.
 .3הנני מצהיר שהפרטים הנ"ל נכונים ומלאים ,ידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת ו /או לא מלאה תגרום
לביטול זכאותי לסיוע מהקרן לאלתר.
 .4ידוע לי כי בשל מגבלות תקציב הקרן אינה יכולה להיענות לכל הבקשות וקבלת טופס זה לא תהווה
התחייבות כשלהי מצד הקרן לאישור הבקשה לסיוע של ניידת השיפוצים.
ובאתי בזאת על החתום
תאריך ___________ שם ____________חתימה ____________
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