
ניצולי שואה מאושפזים
מספרם של ניצולי השואה במדינת ישראל הולך ומתמעט. לטראומת השואה השלכות על תפקודם הפיזי, 
הרגשי, הנפשי והחברתי של הניצולים. הזדקנותם, המחלות שנלוות להזדקנות ומחלות ייחודיות של 

הניצולים, מעלים את הצורך בסיוע לניצולים עם הגיעם לאשפוז בבית החולים.

השואה  ניצולי  וזיהוי  איתור  את  להגביר  כמטרה  לעצמו  הציב  החולים  בבית  סוציאלית  לעבודה  השרות 
זכויותיהם  במיצוי  וסיוע  הפסיכו-סוציאלי  הטיפול  העמקת  לצורך  החולים,  בית  במחלקות  המאושפזים 

כקשישים וכניצולי שואה.

לנוחיותך מידע שימושי בנושא גורמי הסיוע לניצולי שואה:

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל   

כתובת למכתבים: ת.ד. 7197, תל אביב, 64734;    טל: 03-6090866   פקס: 03-6968294

 www.k-shoa.org  :כתובת אתר

אשר אינם  	 מעניקה סיוע קצר מועד )עזרה סיעודית בבית( למשתחררים מאשפוז בבית החולים
מקבלים גמלת סיעוד מביטוח לאומי )מותנה בגובה הכנסות(.

הסיוע ניתן גם לניצולי שואה יוצאי לוב וטוניס.

לצורך מימוש הזכות יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה עוד במהלך האשפוז.

  	168% 9 שעות שבועיות של עזרה סיעודית לזכאים לגמלת סיעוד בגובה 150% או

סניף באר שבע: רח' יצחק רגר 28, קומה 2, חדר 333 )בניין רסקו ישן(;

טל: 08-6283363    פקס: 08-6283364

ועידת התביעות

כתובת: רח' קרליבך 25, תל אביב    טל: 03-5194400   פקס: 03-6241056

www.claimscon.co.il :כתובת האתר

מידע בקשר לזכויות הניצולים, פיצויים, והטבות נוספות

הרשות לזכויות ניצולי שואה – משרד האוצר
כתובת: רח' יצחק שדה 17, ת.ד. 57380, תל אביב, 61572

טל: 03-5682651,    לדוברי רוסית: 03-5682675,   פקס: 03-5682691

http://ozar.mof.gov.il/shoarights/ :כתובת האתר

הטבות לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות
קיים מרכז מידע נייד המגיע לערים באר-שבע, אשקלון, אשדוד – יש להתעדכן באתר לגבי המועדים 



החברה להשבת רכוש נספי השואה בישראל    

 www.hashava.org.il  :טל: 03-5164117,   כתובת האתר

עמך

כתובת: רח' הרצל 91, באר שבע 84220,   טל: 08-6270224    פקס: 08-6234535  

 www.amcha.org :כתובת האתר

המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה ובדור השני

אביב לניצולי שואה   

 www.avivshoa.co.il :טל: 072-2424404,   כתובת האתר

עמותה למיצוי זכויות לניצולי שואה

אתר מידע לאומי לזכויות ניצולי השואה בישראל

www.kolzchut.org.il :כתובת האתר 

 מטופלים המאושפזים בבית החולים ובני משפחותיהם מוזמנים לפנות
לעובדת הסוציאלית במחלקה לקבלת מידע וברור זכויותיהם


