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פתח דבר
בהתאם להחלטת ממשלה מיום  27.4.2014אושרה תוכנית לאומית לסיוע לניצולי שואה .
בתאריך  12.6.2014התקבל שינוי בחוק נכי רדיפות הנאצים ובחוק ההטבות שמטרתם:
להגדיל את הסיוע הניתן לניצולי שואה החיים בארץ ולהרחיב את היקף הזכאים לסיוע .
השינוי בחוק  ,מעגן בתוכו כמה צעדי סיוע עיקריים אשר במסגרתם תבוצע השוואת זכיותיהם
של יוצאי המחנות שעלו לארץ ביום  1.10.1953ולאחריו לזכויותיהם של ניצולי שואה
המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים שעלו לפני .10.1953
בנוסף ,התיקון בחוק מעגן תשלום מענק שנתי לניצולי שואה מכל מקור שהוא .
פירוט השינויים בחוק ניצולי השואה ובחוק ההטבות
 .1חוק נכי רדיפות הנאצים מעניק שורה של זכויות והטבות לניצולי שואה הכוללת תשלום
מוגדל חודשי  ,התגמול החודשי הבסיסי לא יפחת מ ₪ 2,200 -והוא עשוי לעלות בהתאם
לשינוי בדרגת הנכות  ,תשלום מוגדל הכולל תוספת סוציאלית לניצולים נזקקים.
 .2הרחבת אוכלוסיית הזכאים כ"נרדף" לניצולים שעד כה קיבלו רק מענק חד פעמי בלבד או
היו זכאים רק לסל ההטבות ועתה יהיו זכאים לתגמול .
 .3שמירת ההטבות – נכה שהפסיק לקבל הבטחת הכנסה עקב הגדלת התגמול המשולם,
ימשיך להיות זכאי להטבה הנלוות שניתנה לו לפני הגדלת התגמול.
 .4מענק שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית.
 .5תקופת תשלום מוגדלת לבן זוג של נכה שנפטר.
 .6מימון טיפול רפואי במחלות הקשורות לשואה ולהטבות נלוות נוספות.

חזרה
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הטבה נלווית – הטבה נלווית או מענק שאינם תשלום גימלה חודשית הניתנת למקבלי גימלה
להבטחת הכנסה



גימלת הבטחת הכנסה – גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה או גימלת השלמת הכנסה לפי
סעיף  9להסכם בדבר גימלאות זיקנה ושארים מיוחדות .



חזרה

המשמעות של תיקוני החוק
המשמעיות של שינוי החוק על אוכלוסיית מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי בתוספת השלמת
הכנסה  ,בעקבות הרחבת אוכלוסיית הזכאים ובעקבות הגדלת התגמול .
 .1הגדלת התגמול הבסיסי לנכי רדיפות הנאצים מ ₪ 1850-ל ₪ 2200 -עשוי לשלול זכאות לה"ה .
 .2הוספת אוכלוסיות חדשות שעד כה לא קיבלו תגמול  ,אוכלוסיות אלו בחלקם מקבלים היום
קצבאות הבטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה  ,לפיכך נקבע  ,כי אוכלוסייה אשר בעקבות
אישור התגמול או הגדלת התגמול תישלל זכאותה להשלמת הכנסה בקצבאות זיקנה שארים או
גימלה מיוחדת זיקנה או גימלה מיוחדת שארים  ,אוכלוסייה זו תקבל תגמול רק מהרשות לניצולי
שואה (תשלום גימלת ה"ה או גמ"ז יופסק ) .
 .3מי שחדלה זכאותו להבטחת הכנסה  ,ההטבות הנלוות מכח חוק הבטחת הכנסה ימשיכו להיות
מוענקות ,ואם המבוטח זכאי להטבה מכח דין או הסדר אחר יהיה זכאי להטבה בשיעור הגבוה
מבניהן.
במכלול ההטבות שימשיכו להיות משולמות נכלל גם מענק חימום.
 .4אוכלוסייה אשר תמשיך להיות זכאית להשלמת הכנסה ,היות ולא תהיה זכאית לתגמול מהרשות
תקבל מענק אחת לשנה מהרשות לניצולי שואה ,מענק זה לא יילקח במבחן ההכנסות בזכאותו
להשלמת הכנסה.
 .5זכאות לגימלה חודשית מהרשות  ,בן זוג של נכה שמועד פטירתו חל  36חודש לפני כניסת החוק
לתוקפו ( ) 6.2014יקבל תשלום חודשי לכל חיו במקום  36תשלומים חודשיים כפי שניתן עד
לתיקון החוק.
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 .6מימון תרופות
דברי הסבר
א .הגדלת התגמול  -עד כה הקיצבה החודשית מאוצר המדינה הייתה בסכום של , ₪ 1850
החל מעתה הקצבה החודשית מאוצר מדינה תהיה ( ₪ 2,200ותעודכן כמקובל משינוי
במדד או משינוי בשכר הקובע לחוק נכי רדיפות הנאצים )
הרחבת האוכלוסייה  -כל ההוראות לפי חוקי נכי רדיפות הנאצים החלות על מי שהיה זכאי

ב.

לתגמולים לפי חוקי רדיפות הנאצים ,יחולו גם על נרדף שלא נכלל עד כה באוכלוסייה זו.
בנוסף כל נכה ייבדק ברשות האם יהיה זכאי לקצבה חודשית ובאם מצבו הרפואי (דרגת
נכותו ) מזכה בתגמול כנכה נזקק או נצרך במצבים אלו שיעור הגמול יכול להגיע בין 5,300
ל. ₪ 8000 -
במבחן זכאותו לתגמול תבחן הרשות את הכנסותיו  ,לפי סעיפים ( 9א) 1עד ( )3ו 12 -לחוק
הבטחת הכנסה ,כולל קצבה המשולמת מכוח ההסכם עם גרמניה ( קרן סעיף )2
הוסכם כי המוסד יעביר לרשות את נתוני ההכנסות הידועות לנו נכון למועד העברת המידע
(. ) 6.2014
מודגש בזאת כי מי שהוכר כזכאי לתגמול וערב יום תחילת החוק קיבל השלמת הכנסה
/הבטחת הכנסה/השלמה לגמ"ז  ,ועקב התגמול תישלל זכאותו לקצבה  ,תופסק זכאותו
לקצבה מהמוסד ויקבל רק תגמול מהרשות לניצולי שואה .
הרשות תדווח למוסד למי אושר תגמול מהרשות ,ואנו ניצור הפסקת זכאות אוטומטיות
בהתאם לדיווח.
ג .שמירת ההטבות -כל מי שבתכוף לחוק קיבל גימלה לפי חוק ה"ה /השלמה לגמ"ז והיום בשל
הגדלת התגמול או בשל הכרתו כזכאי לתגמול  ,היא תופסק  ,ימשיכו לקבל את ההטבות
הנלוות  .המוסד יהיה אחראי להעביר את הרשימות לרשויות בכדי שהזכאים ימשיכו לקבל
את ההטבות הנלוות  .לעניין הטבות נלוות ,ימשיך להיות משולם מענק החימום בהתאם
לרשימת הישובים שאושרה בצוו.
ד .מענק שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית ,ניתן מענק הטבות שנתי נוסף של
 ₪ 3,600למי שאינם זכאים לתגמול חודשי  .המענקים ישולמו אחת לשנה.
ה .המענקים השנתיים האמורים לא יחשבו כהכנסה לצורכי השלמת הכנסה /הבטחת הכנסה
וגמ"ז .
ו.

שינוי בתקופת התשלום לבן זוג של נכה שנפטר ,אלמנות ואלמנים שקיבלו תגמול במשך 36
חודשים בלבד ימשיכו לקבל את התגמול לכל חייהם  – .אנו בוחנים בימים אלו האם הכנסה
זו תיכלל במבחן זכאות לאלמנים או לגמ"ז או לאו –הודעה על כך תופץ בנפרד .

ז .מימון רפואי וטיפול המחלות הקשורות לשואה הינו בתחומה הבלעדי של הרשות .
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דחייה/אישור

 .1הרשות לניצולי שואה  ,תשלח הודעות למבוטחים אשר לא נמצאה להם זכאות לתגמול .
 .2לנרדפים אשר יאושר תגמול ,תשלח הרשות הודעה על זכאות לתגמול בסיסי או תגמול נכי
נרדף/נזקק – התשלום יאושר ע"י הרשות רטרו מאפריל ,הפסקת הזכאות לגימלת ה"ה
תהיה רק מחודש הדיווח ע"י הרשות  -לא ניצור חובות רטרו.
 .3למבוטחים אשר תגמולם יוגדל ,תשלח הרשות מכתב ובו תציין כי עם אישור התגמול,
תופסק זכאותם לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי במקביל.
עם הפסקת זכאותם לקצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי ,יצא מכתב כמקובל על הפסקת
זכאותם לגמלה .
.

חזרה

תהליך
מקוון

שלב א'  :הרשות לניצולי שואה העבירה אלינו רשימות של  18,000מקבלי הטבות שלא
קיבלו עד כה תגמול מהמוסד ואשר עשויים לקבל תגמול של נכה רגיל/נזקק או נצרך.
אנו הצלבנו רשימות אלו ונמצאו כ 6,000-מבוטחים אשר מקבלים השלמת הכנסה בזו" ש
/גמ"ז או הבטחת הכנסה בזקנה .
הועבר דיווח לרשות על אוכלוסייה זו הכולל את ההכנסות הידועות לנו נכון לחודש .6.2014
בנוסף ,כל מי שידווח למוסד שהחל לקבל תגמול או שתגמולו יוגדל ,זכאותו תבחן לפי
הוראות החוק הבטוח הלאומי/חוק ה"ה ו/הסכם גמז.
המשמעות :אין יותר קבוצות אוכלוסייה אשר נתעלם מתגמול ,ואין יותר חריגים בעניין
זה.
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שלב ב'

 .1עם אישור התגמול ע"י הרשות ,ידווח למוסד לביטוח לאומי גובה התגמול וזכאותם
תבחן בהתאם להוראות החוק.
 .2בחודש אוקטובר ימשיכו המבוטחים לקבל את מענק החימום.
 .3המוסד ימשיך לכלול מבוטחים אלו ברשימת הזכאים להטבות על אף שתופסק
זכאותם לה"ה.
 .4המערכת הממוכנת תותאם כך שתאפשר מתן הטבות ומענק חימום ללא תשלום ה"ה
/גמ"ז – הודעה על כך תופץ בנפרד.
אנו מבקשים להתייעץ עם הרפרנט באגף בכל שאלה או נושא שאינו ברור בחוזר זה ונוציא הבהרות
לפי העניין.

חזרה

הוכן  :לבנה עזרא
חזרה

רשימת תפוצה
נמענים לביצוע:
העתק לידיעה:

חזרה

ב ב ר כ ה,
צביקה כהן
מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
ומנהל אגף זקנה ושאירים
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