מבחנים למתן סיוע ישיר לניצולי שואה נזקקים בשנת 1024
 .2כללי
על פי החלטת דירקטוריון החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן:
"החברה") מיום

 52בנובמבר

 ,5102כב בכסלו תשע"ד ,חלק הארי של התקציב השנתי

למטרת סיוע לשנת  1024יוקצה לסיוע אישי ישיר לניצולי שואה הזקוקים לכך והעומדים
בכללי הזכאות שיפורטו להלן (להלן" :ניצולי שואה נזקקים").

 .1היקף הסיוע
במהלך שנת  1024תשלם החברה באופן יזום מענקים רבעוניים בגובה של  ₪ 20100למענק
(להלן" :המענק") ,לניצולי שואה נזקקים העונים למבחנים שלהלן.

 .3המבחנים למתן הסיוע לניצולי שואה נזקקים
זכאי לקבלת המענק מהחברה כל מי שזכאי ומקבל תגמול מכוח אחד מהחוקים הבאים:

 זכאי ומקבל "תגמול על פי הכנסה" (לשעבר תגמול "נזקק") על פי
חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז – .2591
 זכאי ומקבל תגמול חודשי (רגיל) על פי חוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז .2591-ובנוסף ,מקבל גמלת השלמת הכנסה מהמוסד
לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א.2590-
 זכאי ומקבל קצבה חודשית לפי חוק הטבות לניצולי שואה,
התשס"ז .1001-ובנוסף ,מקבל גמלת השלמת הכנסה מהמוסד
לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א.2590-
 זכאי ומקבל קצבה חודשית לפי סעיף  1של הסכם היישום לאמנת
האיחוד הגרמנית (קרן סעיף  1של ועידת התביעות) .ובנוסף ,מקבל
גמלת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת
הכנסה ,תשמ"א.2590-

 זכאי ומקבל קצבה חודשית על פי חוק הפיצויים הפדראלי (.)BEG
ובנוסף ,מקבל גמלת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי לפי
חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א.2590-

 .4מועד מתן הסיוע
המענק ישולם על ידי החברה בסוף כל רבעון במהלך שנת  ,1024או בסמוך
לכך ,למי שיימצא זכאי למענק בהתאם למבחנים הנ"ל במועד התשלום.

 .5מועד תחילת וסיום הזכאות
המועד הקובע לתחילת זכאותו של ניצול שואה לקבלת המענק מהחברה הנו
המועד בו הועבר שמו לחברה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד
האוצר (להלן" :הרשות") או הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל במשרד האוצר
(להלן" :הלשכה") ,כמי שעונה להגדרת ניצול שואה נזקק על פי ההגדרות
שלעיל .יובהר כי החברה אינה מסייעת לניצולי שואה באופן רטרואקטיבי
מיום תחילת הזכאות לקבלת תגמול מהרשות/מהלשכה.
זכאותו של ניצול לקבלת המענק מהחברה תיפסק במועד בו עודכנה החברה
על ידי הרשות או הלשכה כי הוא אינו עונה להגדרה של ניצול שואה נזקק
על פי הגדרות שלעיל למעט במקרים בהם נודע לחברה ,לפני קבלת ההודעה

מהרשות ,כי ניצול השואה נפטר.

 .6אופן מתן הסיוע
()2

רשימה עדכנית של כל מי שמקבל תגמול מכוח אחד החוקים הנזכרים
בסעיף  3לעיל תועבר לחברה על ידי הרשות או הלשכה בסמוך לפני מועד
כל תשלום של המענק .החברה תשלם את המענק רק למי שיופיע ברשימה
האמורה .החברה משלמת את המענק ישירות לזכאים בדרך של הפקדה
ישירה לחשבון הבנק של הזכאים על פי הפרטים המתקבלים מהרשות
ומהלשכה.

( )1אדם הסבור כי הוא זכאי לקבלת תגמול מכוח אחד החוקים הנזכרים בסעיף
 3לעיל ,אך עדיין לא קיבל תגמול כאמור ואינו מופיע ברשימה הנזכרת בס"ק
( )2לעיל ,יוכל לפנות לרשות ,באמצעות מרכז המידע בטלפון שמספרו 03-
 9891892או בטלפון שמספרו  04-9840939ולהוכיח כי הוא אכן עומד זכאי
לקבלת תגמול כאמור( .מידע נוסף ניתן למצוא באתר הרשות בכתובת

.)http://ozar.mof.gov.il/lishka
היה ויוכיח זכאותו כאמור ,תשלם לו החברה את המענק לאחר עדכונו
ברשימה הנזכרת בס"ק ( )2ורק החל ממועד עדכונו ברשימה ,זאת ,ללא צורך
בהגשת בקשה ו/או פניה לחברה.

 .7שונות
( )2מובהר בזאת כי בהתאם להוראות חוק נכסים של נספי השואה (השבה
ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו  ,1008 -המענק לא ייחשב
כהכנסה לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה-
 ,2559ולעניין חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א ,2590-והוא אינו ניתן להעברה,
לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין
של בית משפט או בית דין מוסמך.
( )1מובהר בזאת כי מתן הסיוע הישיר לניצולי שואה נזקקים נתון לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,והחברה שומרת על זכותה לערוך שינויים באמור לעיל
לרבות בגובה המענק ,מבחני הזכאות ,מועדי התשלום ,אופן מתן הסיוע
וכיוצ"ב.

