ברוכים הבאים לאתר האינטרנט
של הלשכה לשיקום נכים
משרד האוצר

הלשכה לשיקום נכים
משרתת את ציבור ניצולי השואה
נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים

באתר מובאים דברי הסבר כלליים .אין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק והנוהלים ,ובכל
מקרה לשון החוק והנוהל היא הקובעת.
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דבר מנהל הלשכה
מכובדי ציבור לקוחות הלשכה,
הלשכה לשיקום נכים פועלת מתוקף שני חוקים עיקריים  :חוק נכי המלחמה בנאצים )תשי"ד –
 (1954וחוק נכי רדיפות הנאצים )תשי"ז –  ,(1957הנימנים על החוקים הסוציאליים הראשונים של
מדינת ישראל.
מדינת ישראל והחברה הישראלית העמידו את הלשכה במקום שמעט ארגונים זכו לו .הועד לה
התפקיד להעניק תגמולים לציבור ניצולי השואה ,ובתוך זה לותיקי המלחמה בנאצים .אתם
שעמדתם ונלחמתם מול נסיון שיטתי לרצח העם היהודי ,נסיון שאין לו אח ורע בהסטוריה ,זכאים
להיות מתוגמלים באמצעותנו ,שאף אם אין בכך כדי לפצותכם על עברכם הטראגי ואובדנכם הנורא,
יש בכך כדי לסייע לכם ,ולו במעט ,לחיות ברווחה יחסית .זכות זו שנפלה בחלקינו כרוכה גם בחובה
והיא להעניק לכם את השירות הטוב והמקצועי ביותר.
אני ,כמנהל הלשכה ,בשיתוף וביחד עם צוות עובדי הלשכה שוקדים יום יום להעניק לכם יחס חם,
מבין וענייני ,כמו גם אוזן קשבת לפניותיכם .תפיסה זו שלנו מושתתת על ההכרה בדבר האופי
והצרכים המיוחדים של ציבור לקוחות הלשכה – ניצולי השואה.
להלן מקצת מפעילויות הלשכה כדי שיהיה סיפק בידיכם למצות את הזכויות וההטבות להן הנכם
זכאים :
 3מרכזי המידע הפועלים בתל אביב ,חיפה וירושלים ,עומדים לרשותכם בכל הקשור לנושאים בהם
עוסקת הלשכה .אל תהססו ,איפוא ,לפנות אליהם בכל שאלה ,בעיה או בירור.
נציגי הלשכה באים ומגיעים כיום קרוב למקום מגוריכם .צוות מרכז מידע נייד מגיע אחת לחודש ל-
 10ישובים נוספים  :אשדוד ; רמלה ; נתניה ; באר שבע ; חדרה ; אשקלון ; רחובות ; עפולה ;
נהריה ועכו .אנו מזכירים לכם ומעדכנים אתכם במגיע על גבי תלושי התגמול הנשלחים אליכם מידי
חודש .בבתי מלון ,בהם הנכם מתארחים ,נערכים מספר פעמים בשנה כנסים בהשתתפות הנהלת
הלשכה על מנת לעדכן אתכם בזכויות ובהטבות ,כאשר באותו מעמד עונים על שאלותיכם.
ב 2003 -עודכנה חוברת הזכויות לנכי רדיפות הנאצים וכל המבקש לקבלה יוכל לפנות למרכזי
המידע שלנו .את המידע הבא לידי ביטוי בחוברת האמורה כמו גם ריכוז הזכויות לנכי המלחמה
בנאצים ,החלטתי להביא לידיעתכם גם באמצעות אתר הלשכה באינטרנט ואני תקוה שערוץ
תקשורת נוסף זה יהיה לכם לעזר .במקביל תוכלו גם להעביר באמצעות האתר את פניותיכם,
בקשותיכם ותגובותיכם לכל נושא בו עוסקת הלשכה.
תמיד לשרותכם ברצון.

בברכה,
רפי פינטו
מנהל הלשכה לשיקום נכים
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מדריך הזכויות לנכים
בהתאם לחוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד 1954-וחוק נכי רדיפות
הנאצים התשי"ז1957-
באשר לזכאים לתגמול במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה – נכי רדיפות הנאצים ששהו על
אדמת גרמניה ביום  – 1.1.47ראו התייחסות נפרדת בעמוד .19

פרק א' – מיהו "נכה"
נכי רדיפות הנאצים :
תנאים מוקדמים :
"נכה" הוא אדם שלקה בנכות בתקופת הרדיפות ,במלחמת העולם השניה ,ועקב ההסכם משנת  1952בין
מדינת ישראל לשלטונות גרמניה עברה זכאותו לקבלת תגמולים ,בגין נזקי בריאות ,מגרמניה לישראל.
התנאים להכרה על פי החוק הינם כדלקמן :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קיום "נרדפות" בתקופת המלחמה.
עלייה לישראל לפני .1.10.1953
אזרחות ותושבות ישראל ב 1.4.1957 -ובצורה רצופה מאז ועד להגשת התביעה.
אי הימנות על קבוצות האוכלוסין שההסכם בין ישראל לגרמניה לא חל עליהם.
נכות בשעור שאינו נמוך מ.25% -

נכי מלחמה בנאצים :
הזכאות :
נכה מלחמה בנאצים – להלן "נכה" הוא :
אדם אשר לקה בפגיעה ,חבלה או מחלה ,תוך ועקב שרותו הצבאי באחד מצבאות בנות הברית או ביחידות
פרטיזנים במלחמת העולם השניה נגד גרמניה הנאצית ועוזריה ,בתקופה שבין .1.9.1939 – 2.9.1945
ההכרה בנכות היא בסמכות הרשות המוסמכת ,על בסיס בקשת התובע ,ובהסתמך על אישורים המפרטים
את השרות והפגיעה ,תעודות רפואיות ,עדויות וכל הוכחה אחרת שהתובע מציג להוכחת תביעתו .הנכות
המוכרת היא בשעור שאינו נמוך מ.10% -
החלטת הרשות המוסמכת איננה סופית וניתנת לערעור בפני ועדת הערערים )תוך  30יום מיום שהומצאה
לנכה( בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב.
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כיצד להגיש תביעה :
ניתן לקבל במרכזי המידע קובץ טפסים מלווים במכתב הסבר מפורט .לקבלת מידע על מספרי הטלפון של
מרכזי המידע לחץ כאן .לגבי חוק נכי המלחמה בנאצים ניתן לקבל טפסים גם בארגון נכי המלחמה
בנאצים.
מילוי הטפסים כנדרש ,והמצאת המסמכים הדרושים יאפשר בדיקת תביעתכם וזכאותכם בהליך מזורז.
לקבלת טופס תביעה לתגמול לחץ כאן.
קביעת נכות :
בטפסי התביעה תצטרכו לציין אילו פגימות קרו לדעתכם כתוצאה מהקורות אתכם בזמן המלחמה,
תצטרכו לצרף מסמכים רפואיים שיתמכו בטענתכם הן לעצם קיום המחלה הנטענת והן לצורך הוכחת
הקשר שלה לשואה.
אם תוכר המחלה על ידי הרשות המוסמכת יועבר תיקכם לועדה רפואית לצורך קביעת שעור הנכות.
תשומת לבכם לאפשרות הקיימת לבקש קיום דיוני הועדה שלא בנוכחותכם .על החלטת הועדה ניתן
להגיש ערעור לועדה רפואית עליונה .על החלטות הועדה העליונה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי
בשאלות משפטיות.
קבלת תגמולים :
משתוכר זכאותכם על פי החוק ויקבע לכם שעור נכות שאינו קטן מ 25% -לגבי נכי רדיפות הנאצים
ושאינו קטן מ 10% -לגבי נכי המלחמה בנאצים ,תתבקשו לפנות לבנק עם טפסים שתקבלו לרישום
החשבון אליו יועבר מידי חודש התגמול החודשי.
גובה התגמול הבסיסי נקבע על פי שעור הנכות ,ומשתנה מפעם לפעם בהתאם לצווים הניתנים על ידי שר
האוצר לאור השינויים במשק ,כמו גם ,כתוצאה מתשלום תוספת יוקר או הסכם שכר חדש במשק.
עם קבלת האישורים על זכאותכם לתגמול הנכם מצטרפים לציבור לקוחות הלשכה וזכאים למכלול
ההטבות כפי שיפורט בהרחבה בפרקים הבאים.

הנכם מתבקשים להודיע ללשכה על כל שינוי במצבכם המשפחתי ,בכתובת ,בחשבון בנק וכו' ולפני
כל פניה ללשכה נא להצטייד במספר התיק שלכם.
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פרק ב' – תגמולים
קיימים מספר סוגי תגמול כדלהלן :
תגמול "רגיל"
כל נכה מלחמה שנקבעה לו דרגת נכות מ 10% -ומעלה ונכה רדיפות שנקבעה לו דרגת נכות מ25% -
ומעלה ,זכאי לתשלום תגמול חודשי .התשלום צמוד למשכורתו של עובד מדינה בדרגה מסויימת בדרוג
האחיד ,וגובהו יחסי לדרגת הנכות.
תגמול "נזקק"
נכה מלחמה שדרגת נכותו היא בין  10%לבין  49.9%ונכה רדיפות שדרגת נכותו היא בין 25%-49.9%
ואינו מסוגל ,מחמת גילו או מצב בריאותו ,להשתכר כדי מחייתו – זכאי ,במקום התגמול ה"רגיל",
לתגמול של נכה "נזקק" .תגמול זה כפוף למבחן הכנסות.
סכום התגמול ל"נזקק" כפוף לדרגת הנכות ומחולק לשלוש קבוצות :
 18.9% - 10%נכות.
 39.9% - 19%נכות.
 49.9% - 40%נכות.
תגמול "נצרך"
נכה ,שדרגת נכותו המוכרת היא  50%ומעלה ,ואינו מסוגל ,מחמת גילו או מצב בריאותו ,להשתכר כדי
מחייתו ,זכאי ,במקום התגמול ה"רגיל" ,לתגמול של נכה "נצרך" .תגמול זה כפוף למבחן הכנסות.
תגמול לבן זוג של נכה שנפטר
קיימת זכאות לבני/בנות זוגם של נכים שנפטרו להמשיך ולקבל תגמול ובלבד שהפטירה היתה אחרי
 .10.8.1995הזכאות היא לתקופה של  36חודשים מהחודש שלאחר פטירת הנכה.
במקרים בהם ,הנכים בחייהם ,היו זכאים לקבל תגמול נזקק/נצרך ,בתקופה של שלושת החודשים שקדמו
לפטירתם ,יהיו בני הזוג זכאים לתגמול לכל ימי חייהם – או עד שינשאו מחדש – בכפוף למבחן הכנסות
לבן הזוג.
בן זוג של נכה נזקק/נצרך אשר הכנסותיו ,מכל מקור אחר ,עולות על הסכום המזכה בקבלת תגמול נכה
נזקק ,יהא זכאי לתגמול רגיל של  36חודשים.
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פרק ג'  -שירותים רפואיים
בנו סף על התגמול החודשי זכאי נכה לטיפול רפואי כמפורט להלן :
ڤ

טיפול רפואי שוטף

ڤ

מענק ביגוד לבעלי מכשירים אורטופדיים

ڤ

טיפול רפואי חריג

ڤ

הבראה רגילה והבראה עם טיפולים בליניאריים

ڤ

אשפוז רגיל

ڤ

מענק דמי נסיעה

ڤ

אשפוז כרוני

ڤ

הלוואות ומענקים לרכב רפואי לנכי המלחמה בנאצים

ڤ

טיפולי שיניים

מימוש הטיפול הרפואי מותנה במילוי הטפסים המתאימים ובהמצאת האישורים הנדרשים.
טיפול רפואי שוטף
כל נכה זכאי לטיפול רפואי ללא תשלום בפגימות שהוכר בהן על ידי הרשות המוסמכת.
הטיפול הרפואי יינתן על ידי רופא המשפחה בקופת חולים בה הוא חבר.
דרך הטיפול ,הצורך בתרופות או הפניה לרופאים מומחים )בגין פגימות מוכרות( נקבעת על ידי רופא
המשפחה לפי שיקול דעתו המקצועית בלבד.
אם הנכם מבקשים לקבל טיפול רפואי בגין הפגימות המוכרות על ידינו ,עליכם לפנות ללשכה בבקשה
מתאימה.
טיפול רפואי חריג
אם הינכם מבקשים לקבל טיפולים רפואיים אחרים כמו הפניה לעזרה נפשית ; הפניה לטיפולים
בליניאריים ; קבלת או החלפת מכשירים או ציוד רפואי וכד' ,עליכם לפנות לשם כך בכתב ללשכה.
אשפוז רגיל
נכה שיקבל הפניה לאשפוז מרופא המשפחה ,בגין פגימה המוכרת על ידינו ,יפנה ללשכה בצרוף טופס
ההפניה ויקבל לידיו ,או ישירות לבית החולים ,התחייבות כספית מתאימה ,לאחר אישור רופא הלשכה.
אשפוז כרוני
אם יקבע על ידי הרופא המקומי בלשכה ,כי עקב הפגימה המוכרת על ידינו יש לאשפז את הנכה בבית
חולים באשפוז לטווח ארוך ,יקבע אותו רופא את מקום האשפוז המתאים לנכה.
התחייבות כספית תנתן לנכה או שתשלח ישירות למוסד המאשפז.
בבקשה לאשפוז יש לפנות בכתב ,בצרוף כל המסמכים הרפואיים.
על החלטת הרופא המקומי בלשכה ניתן לערער בפני הרופא הראשי.

נכה זכאי לטיפול רפואי אך ורק בגין המחלות שהוכרו.

6

טיפולי שיניים
כללי
טיפול שיניים הוא אחד מסוגי הטיפול הרפואי הניתן לנכים שאובדן השיניים שלהם הוכר כנכות.
זכאות
נכים המוכרים באובדן שיניים.
הזכאות להשתתפות הלשכה בטיפול השיניים – אחת ל 3 -שנים.
הגשת הבקשה
ڤ

הנכה יפנה ללשכה בבקשה לקבלת טיפול שיניים.

ڤ

הלשכה תמציא לנכה הפניה לקופת חולים באזור מגוריו לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר .עבור
הבדיקה ישלם הנכה לקופת חולים ואת הקבלה יעביר ללשכה לקבלת החזר.

ڤ

את הצעת המחיר של קופת חולים ימציא הנכה ללשכה להמשך הטיפול.

ڤ

עם קבלת הצעת המחיר מקופת חולים ,תמציא הלשכה לנכה התחייבות להשתתפות כספית
בטיפול שיניים על פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.

ڤ

טיפול השיניים יכול להתבצע במסגרת מרפאת השיניים של קופות החולים או על ידי כל רופא
שיניים פרטי.
אם טיפול השיניים בוצע על ידי רופא פרטי ,על הנכה להגיש ללשכה חשבונית מס על גובה
התשלום בצרוף ההפניה שנשלחה אליו.
אם טיפול השיניים בוצע על ידי קופת חולים ,תועבר השתתפות הלשכה ישירות לקופת חולים.

ההחזר הכספי לא יעלה על סכום ההתחייבות שניתנה לנכה.

קבלת תשלום
תשלום יועבר לנכה עם התגמול החודשי תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.

לטיפול שיניים זכאים רק נכים המוכרים באובדן שיניהם
ההשתתפות בהוצאות הטיפול תהיה יחסית למספר השיניים שבאובדנן הוכר הנכה

7

מענק ביגוד לבעלי מכשירים אורטופדיים
כללי
אחת ההטבות הניתנות לנכים המשתמשים במכשיר אורטופדי היא מענק ביגוד.
זכאות
נכי רדיפות הנאצים והמלחמה בנאצים שנכותם המוכרת נמנית על אחת מהקבוצות כדלהלן:
ڤ

נכים המשתמשים במכשיר אורטופדי ברגליים ,אשר אינו חלק מנעל אורטופדית ,אינו בנוי
בתוכה ואיננו – .PARNEUS SPLINT

ڤ

נכים בעלי סד קבוע בידיים שאינו קצר מאורך האמה.

ڤ

נכים בעלי חגורת גב ממתכת ,המשמשת להם לתמיכת הגב ומגיעה לפחות עד מתחת לבית השחי.

ڤ

נכים קטועי רגל המשתמשים בקביים ,אך ללא תותבת.

ڤ

נכים עיוורים בשתי העיניים.

הגשת הבקשה
הנכה יגיש בקשה בכתב ללשכה.
קבלת המענק
המענק ישולם אחת לשנה עם התגמול החודשי.
גובה המענק .₪ 330

הבראה רגילה והבראה עם טיפולים בלניארים
כללי
במסגרת הטיפול הרפואי זכאים הנכים לדמי הבראה.
קיימים שני סוגי הבראה:
א.
ב.

הבראה רגילה.
הבראה עם טיפולים.

זכאות
ڤ

הבראה רגילה של  7ימים
לדמי הבראה רגילה זכאים כל הנכים המקבלים תגמולים מהאוצר ,מבלי צורך לפנות בבקשה
לכך.
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ڤ

הבראה עם טיפולים בלניארים
להבראה עם טיפולים זכאי נכה שקיבל אישור לכך מהרופא המוסמך בלשכה .לנכה זה תאושר
הבראה עם טיפולים בלבד ,והוא לא יהיה זכאי גם להבראה רגילה.
נכה רשאי להמיר הבראה עם טיפולים בהבראה רגילה .במקרה זה ישולמו לו דמי הבראה רגילה
עבור  7ימים בלבד.

ڤ

ליווי
נכה הזקוק למלווה עקב מצבו הרפואי ,יפנה בבקשה מנומקת ללשכה בצרוף מסמכים רפואיים
המעידים על הצורך בכך .הבקשה תועבר להחלטת הרופא המוסמך.

ڤ

פיצולים של יציאה להבראה וליווי
אישורים ליציאה להבראה עם טיפולים ניתן לפצל לשתי תקופות של  7ימים כל אחת.
כמו כן ,ניתן לצאת למחצית התקופה עם ליווי באישור מוקדם של הלשכה.
ימי הבראה עם טיפולים ,שלא נוצלו מכל סיבה שהיא ,יתבטלו ,אולם אם מספר הימים שנותרו
בלתי מנוצלים הינו לפחות  7ימים ניתן יהיה לנצלם בתוך התקופה המאושרת ,דהיינו עד סוף
השנה השוטפת .בכל מקרה לא ניתן להמירם בתשלום.
לכל הפיצולים וההמרות המופיעים בפרק זה ,כולל אישור למלווה ,יש לקבל אישור הלשכה
מראש.
הגשת הבקשה וקבלת התשלום
מידי שנה יצורף לתגמול חודש ינואר תשלום עבור דמי הבראה רגילה וכיסוי הוצאות
נסיעה .באותו מועד ישלחו אישורי זכאות הבראה עם טיפולים לנכים הזכאים לכך.
סכום יום הבראה .₪ 239

מענק דמי נסיעה
כללי
מענק דמי הנסיעה מיועד לסייע לנכים פגועי רגליים ,משותקי רגליים ועיוורים על ידי השתתפות
בהוצאות נסיעותיהם .נכים שהוגדרו כפגועי רגליים או כמתקשים בהליכה זכאים למענק זה בהתאם
לאחוזי הנכות שנקבעו להם על ידי הועדה הרפואית ,בגין אותה פגימה.
זכאות
סכום דמי הנסיעה כפוף לדרגת הנכות ברגליים ומחולק למספר קבוצות:
ڤ

נכים פגועי רגליים מ) 24% - 19% -קבוצה  (1ואשר דרגת נכותם הכוללת אינה
 ₪ 86לחודש
פחותה מ.25% -

ڤ

נכים פגועי רגליים מ) - 34% - 25% -קבוצה .(2

 ₪ 102לחודש

ڤ

נכים פגועי רגליים מ) - 49% - 35% -קבוצה .(3

 ₪ 148לחודש

ڤ

נכים פגועי רגליים מ) - 59% - 50% -קבוצה .(4

 ₪ 195לחודש

ڤ

נכים פגועי רגליים מ) - 100% - 60% -קבוצה .(5

 ₪ 247לחודש

ڤ

נכים קטועי איברים זוגיים בגפיים התחתונות או משותקים בגפיים התחתונות –
 ₪ 490לחודש
)קבוצה .(6
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 ₪ 490לחודש

ڤ

נכים עיוורים בשתי עיניים )קבוצה .(6

ڤ

נכים קשי הליכה מחמת נכות כלשהי ,שדרגתה אינה פחותה מ ,35% -לפי החלטת
הרופא.

הגשת הבקשה
הנכה יגיש בקשה בכתב ללשכה.
קבלת המענק
המענק יועבר לנכה מידי חודש ,יחד עם תגמולו החודשי ,החל מחודשיים לאחר הגשת הבקשה.

קבלת דמי נסיעה מותנית בכך שהנכה אינו מקבל דמי ניידות מכל מקור שהוא.

הלוואות ומענקים לרכב רפואי לנכי המלחמה בנאצים
כללי
משרד האוצר מסייע לנכה מלחמה בנאצים פגוע רגליים בפתרון בעיית ניידותו .עזרה זו מתבטאת ב –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מתן הלוואה עומדת לפי התנאים המפורטים בלשכה לכיסוי המסים החלים על רכישת רכב או
החלפתו.
מתן הלוואה רגילה לרכישת רכב או החלפתו.
הענקת פחת רגיל ו"פחת נוסף" ממיסי הרכב בעת החלפתו )האישור ניתן על ידי הלשכה(.
השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכב כמפורט בנהלים.
נכה שהלשכה עוזרת לו ברכישת רכב ,זכאי להנחה באגרת הרישוי עפ"י אישור שימסור מטעם
הלשכה.

זכאות
כללי
נכה רגליים שפגימתו מוכרת מ 40% -נכות ומעלה ,זכאי לסיוע ברכישת רכב ובאחזקתו ,בתנאי
שעמד בכל תנאי הלשכה בנושא זה.
נכה רגליים שדרגת נכותו מ 49.9% - 40% -הנוהג בעצמו ברכב ,זכאי לקבל הלוואה ,בשעור
יחסי לדרגת נכותו ,מסכום המסים החלים על הרכב ובהתאם לדגם שנקבע.
הזכאות להלוואה כוללת גם רכב שבו תיבת הילוכים אוטומטית ,בנפח מנוע עד  1300סמ"ק.
נכה רגליים שדרגת נכותו מ 50% -ומעלה הנוהג בעצמו ,זכאי לקבל הלוואה במלוא סכום
המסים החלים על רכב בהתאם לדגם שנקבע.
הזכאות להלוואה כוללת אף רכב שבו תיבת הילוכים אוטומטית ונפח מנוע עד  1800סמ"ק,
הדגם הסטנדרטי ,כולל הגה כח.
נכה שנפטר ,רשאית אלמנתו ,בתנאי שברשותה רשיון נהיגה בר תוקף ,להעביר את הבעלות
ברכב על שמה ,מותנה בתשלום המסים בזמן מכירתו.
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הגשת הבקשה וקבלת אישור
נכה המבקש לקבל הלוואה עומדת מהלשכה לכיסוי מסים על רכב ,יצרף לבקשתו צילום מרשיון הנהיגה
ומרשיון הרכב ויגיש אותם למדור לשירותים רפואיים.
אישור למתן הלוואה המופנה למכס )אשר תוקפו ל 6 -חודשים בלבד( ישלח לנכה בדואר על ידי המחלקה
לשירותים רפואיים במקור  +העתק.
הנכה יפנה למכס עם האישור לקבלת הלוואה עומדת.

הלוואות ומענקים לרכב רפואי ניתנים רק לנכי המלחמה בנאצים.
נכי רדיפות הנאצים זכאים לקבל הטבה זו מהמוסד לבטוח לאומי
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פרק ד'  -שיקום ורווחה
בנוסף על התגמול החודשי והטיפול הרפואי זכאי נכה הרדיפות לסדרת הטבות כספיות כמפורט
להלן :
ڤ

קבלת תגמול כנכה "נזקק/נצרך"

ڤ

אישור לקבלת הנחה בתשלום מס רכישה
לנכים בעלי  50%נכות ומעלה.

ڤ

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ
)מס ערך מוסף(

ڤ

פטור מתשלום אגרת טלויזיה

ڤ

הלוואות לשיקום

ڤ

השתתפות בהקמת מצבה לשאירים של
נכים נזקקים/נצרכים

ڤ

מענק השכלה על תיכונית לבני/בנות הנכים ڤ

ڤ

ڤ

אישור לרשויות מקומיות
לקבלת הנחה במיסי ארנונה

תגמול לבן זוג של נכה שנפטר
שירותים סוציאליים

מימוש הזכויות וההטבות מותנה בהגשת בקשה ובמילוי הטפסים המתאימים ובהמצאת האישורים
הנדרשים.
המענקים ישולמו יחד עם התגמול החודשי.
משך הזמן הנדרש לטיפול בבקשה הוא כ 60 -יום.
המענקים וההטבות ינתנו אך ורק לנכים המתוגמלים על ידי האוצר.

קבלת תגמול כנכה "נזקק  /נצרך"
זכאות
הזכאות היא לנכה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו ומצבו הבריאותי.
קבלת תגמול זה – הבא במקום התגמול המשולם על פי דרגת הנכות – מותנית בעריכת מבחן הכנסות.
המבקש לקבל תגמול כזה ימלא הטופס המתאים ויצרף אליו את כל האישורים הנדרשים בו.
בטופס זה יצטרך הנכה להצהיר על מלוא הכנסותיו מכל מקור שהוא ,כמו גם על כספים הנמצאים
בבעלותו החלקית או המלאה.

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ )מס ערך מוסף(
כללי
במטרה לסייע לנכים ,משתתפת הלשכה חלקית בתשלומי מס הקניה ומס ערך מוסף על מספר מוצרי
חשמל.
סכום הזכאות מתעדכן מידי פעם לפי תעריף הנמצא בלשכה.
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זכאות
נכי רדיפות הנאצים זכאים להשתתפות חלקית בהחזרי מיסים על קניית מוצרי חשמל המפורטים בהמשך.
נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם בין  10% - 19%זכאים למענק עבור רכישת  4פריטים אישיים:
מקרר ,מכונת כביסה ,תנור בישול ואפיה וטלויזיה ,וזאת רק לאחר  5שנים מיום עלייתם ארצה.
נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם מ 20% -ומעלה זכאים להשתתפות חלקית בהחזרי מיסים על קניית
מוצרי חשמל המפורטים בהמשך ,וזאת לאחר  5שנים מיום עלייתם ארצה ,להוציא מזגן ודוד שמש
שלגביהם הזכאות להחזר כבר בשנה הראשונה לעלייתם ארצה.

נכים המוכרים בדרגת נכות של  80%ומעלה על פגיעות ביד או ברגל זכאים גם להחזר מיסים עבור
מייבש כביסה ומדיח כלים.

הגשת הבקשה
ڤ

יש להגיש בקשה תוך שנה מיום הרכישה ולצרף אליה חשבונית מס מקורית המאשרת את
הרכישה.

ڤ

בחשבונית המוגשת יפורטו הפרטים הבאים:
-

שם הנכה וכתובתו
שם הספק
תאריך החשבונית
שם הפריט
מחירו של הפריט ללא נלווים כמו הובלה ,התקנה וכו'
סכום מס הקניה שחל על הפריט )רק לגבי מזגן(
סכום המע"מ שחל על הפריט )רק לגבי מזגן(
מלוא הסכום ששולם

ڤ

אם רכשת מספר פריטים המופיעים בחשבונית יש לפרט המבוקש לגבי כל פריט בנפרד.

ڤ

שני בני זוג ,המוכרים בלשכה ,זכאים כל אחד בנפרד ,לקבל החזר למוצרים הבאים בלבד ,וזאת
בתנאי שיוכיחו באמצעות חשבוניות רכישה כפולה של הפריט .חובה לציין בטופס הבקשה כי בן
הזוג הינו נכה המקבל תגמולים מהלשכה.
-

טלויזיה
תנור חימום
רדיו טייפ נייד
מזגן אויר

ההחזר יעשה רק בגין רכישות שנעשו על ידי הנכה לצרכיו האישיים
ההחזר מותנה בכך שהבקשה מוגשת תוך שנה מיום הרכישה
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רשימת הפריטים להחזר חלקי של מס קניה ומע"מ
מס'
1

תאור הפריט
מקרר חשמלי

2

מכונת כביסה

3

טלויזיה צבעונית

4

מזגן אוויר דירתי

5
6
7

שואב אבק
מערבל מזון חשמלי עם אביזרים
תנור בישול ואפיה או מיקרוגל
או כיריים
דוד שמש או חשמל
קולטים לדוד שמש
תנור חימום לדירה
רדיו טייפ או ווקמן או מערכת
סטריאו או דיסקמן
טוסטר אובן

8
9
10
11

הערות
זכות לחידוש לאחר  10שנים
מיום הרכישה הקודם
זכות לחידוש לאחר  7שנים
מיום הרכישה הקודם
זכות לחידוש לאחר  10שנים
מיום הרכישה הקודם
זכות לחידוש לאחר  10שנים
מיום הרכישה הקודם
מענק חד פעמי
מענק חד פעמי
זכות לחידוש לאחר  10שנים
מיום הרכישה הקודם
זכות לחידוש לאחר  7שנים
מיום הרכישה הקודם
מענק חד פעמי
מענק חד פעמי
זכות לחידוש לאחר  7שנים
מיום הרכישה הקודם.

נכים המוכרים בלשכה בדרגת נכות  80%ויותר על פגיעה ביד או ברגל ,זכאים גם ל :
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מייבש כביסה
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מדיח כלים

זכות לחידוש לאחר  7שנים
מיום הרכישה הקודם
זכות לחידוש לאחר  7שנים
מיום הרכישה הקודם

הלוואות לשיקום
כללי
במסגרת שיקום נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים ניתנות הלוואות לנכים.
הגשת הבקשה
הנכה ימלא טופס בקשה להלוואה ויצרף מסמכים כדלהלן :
לרכישת דירה  :צילום של חוזה רכישה.
לשכירת דירה  :צילום של חוזה שכירות בר תוקף.
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ליתר המטרות המצויינות דלהלן  :הצעת מחיר ,חשבונית רלוונטית .את טופסי הבקשה ניתן לקבל
במרכזי המידע של הלשכה.
קבלת ההלוואה  :ועדת ההלוואות ,המתכנסת אחת לחודש ,תחליט על גובה סכום ההלוואה שתאושר.
הנכה יקבל ההלוואה עם התגמול החודשי.
החזר ההלוואה  :ההלוואה – בתוספת הריבית – תנוכה מהתגמול החודשי בתקופה של  24חודשים
מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה.
ניתן לקבל הלוואה שניה לאחר סילוק ההלוואה הקודמת.
סוגי ההלוואות
נושא

גובה השתתפות מקסימלי

רכישת דירה

₪ 7,100

שכירת דירה

₪ 5,300

שיפוצים

₪5,300

שיקום

₪ 3,800

רכישת רכב רפואי

₪ 8,500

טיפול רפואי )כולל שיניים(

₪ 8,500

נישואי בן  /בת

₪ 5,300

מענק השכלה על תיכונית לבני  /בנות הנכים
כללי
הלשכה משתתפת בכיסוי חלקי של הוצאות שכר הלימוד של ילדי הנכים במוסדות על תיכוניים.
סייגים לזכאות
המענק יינתן למי שמתקיימים בו התנאים המופיעים בטופס הבקשה למענק השתתפות במימון לימודים
לילדי נכים הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמאיים.
את טופס הבקשה ניתן לקבל במרכזי המידע ובאתר האינטרנט .לקבלת טופס בקשה לחץ כאן.
הגשת הבקשה
הנכה יגיש בקשה למענק בצרוף אסמכתאות מקוריות המפורטות בטופס ,הנמצא בלשכה או באמצעות
אתר האינטרנט.
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קבלת המענק
המענק יועבר לנכה עם התגמול החודשי תוך חודשיים מיום הגשת הבקשה.

בקשות למענק יש להגיש רק במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים
אחור בהגשת הבקשה ימנע אפשרות להענות לה

אישור לעיריות ולרשויות מקומיות לקבלת הנחה במיסי ארנונה
כללי
במסגרת ההטבות הניתנות לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים ,מעניקות הרשויות המקומיות
הנחה בתשלומי הארנונה.
זכאות
בכל רשות מקומית קיימים קריטריונים לפיהם נקבעת הזכאות.
הגשת הבקשה
בכל רשות מקומית קיימת רשימת נכים הזכאים להנחה.
נכה חדש או נכה שהחליף את כתובתו ואינו כלול ברשימה ,המבקש הנחה במיסים מהרשות המקומית
שבתחומה הוא מתגורר יפנה למרכז המידע בלשכה לקבלת אישור מתאים.
קבלת הנחה
גובה ההנחה והתנאים לקבלתה נקבעים על ידי העיריות והרשויות המקומיות.

אישור לקבלת הנחה בתשלום מס רכישה
כללי
נכי רדיפות הנאצים שדרגת נכותם  50%ומעלה ונכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם  19%ומעלה זכאים
להנחה בתשלום מס רכישה עבור קניית דירת מגורים.
זכאות
הזכאות היא בהתאם להוראות מס שבח מקרקעין.
הנחה תינתן פעמיים בלבד.
הגשת הבקשה
ניתן לקבל מהלשכה אישור מתאים המופנה לשלטונות מס שבח.
קבלת המענק
ההנחה תחושב ותינתן על ידי שלטונות מס שבח.

16

אישור לפטור מתשלום אגרת טלויזיה
כללי
הנכים פטורים מתשלום אגרת טלויזיה.
זכאות
נכה זכאי לפטור מתשלום בשעור של  100%מהאגרה השנתית.
החל מינואר  ,1995בעקבות הסדר עם רשות השידור ,במסגרתו משולמת האגרה עבור הנכים על ידי
משרד האוצר ,מקבל כל נכה לביתו אישור מרשות השידור על כך שהאגרה עבורו שולמה על ידי משרד
האוצר.
לברורים ניתן לפנות למחלקת הגביה של רשות השידור במחוז מגוריך.

השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה לשאריהם של נכים נזקקים  /נצרכים
כללי
שארים של נכה רדיפות הנאצים או של נכה המלחמה בנאצים ,שהיה מוכר כ"נזקק /נצרך" ,זכאים לקבל
מענק עבור השתתפות בהקמת מצבה.
זכאות
ڤ

בן זוגו של נכה רדיפות או מלחמה שבחייו קיבל תגמול כ"נזקק  /נצרך" שנפטר ,יקבל המענק
ללא צורך בהגשת בקשה.

ڤ

בהעדר בן זוג ,רשאים קרובי משפחה אחרים של נכה ,אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת
המצבה ,להגיש בקשה מיוחדת בכתב לקבלת המענק ,אליה יצרפו החשבונית שנתקבלה בגין
תשלום עבור המצבה.

קבלת המענק
תשלום שאושר ישולם תוך חודשיים מיום האישור ,לחשבון הבנק של המבקש.
גובה המענק הינו בסך .₪ 1,100
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שרותים סוציאליים
בנוסף לזכויות ולהטבות אשר מוקנות מתוקף החוק ,עומדות לרשות הנכים מקבלי תגמול ,עובדות יחידת
הרווחה בלשכה.
העובדות הסוציאליות עושות את המירב על מנת לסייע במציאת פתרונות לבעיות ולמצוקות אשר הנכים
מתמודדים עמן.
עובדות המדור נותנות יעוץ והכוון נרחבים בענייין גורמים נוספים בקהילה אשר יכולים לסייע בידי
הנכים בפתרון בעיותיהם.
ניתן ליצור קשר טלפוני עם העובדות או לתאם פגישה מראש.
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חוק ההסדרים במשק המדינה התשס"א – 2001
נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ב 1 -בינואר 1947
.1

מי ששהה על אדמת גרמניה ב 1.1.47 -לא זכאי לקבל תגמולים במסגרת חוק נכי רדיפות
הנאצים התשי"ז – .1957

.2

באפריל  2001במסגרת חוק ההסדרים הנ"ל חוקק חוק מיוחד המתייחס לאלו שהסיבה היחידה
שלא יכלו לקבל תגמולים לפי חוק נכי הרדיפות היתה עובדת שהייתם ב1.1.47 -על אדמת
גרמניה.
האפשרות להגשת תביעות במסגרת חוק זה הסתיימה ב.30.9.2002 -

.3

מי שנמצא זכאי מקבל תגמול חודשי בלבד .גובה התגמול מקביל לסכום אותו מקבל מי שהוכר
ב 25% -נכות במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים .הוא אינו נגזר מאחוזי הנכות שנקבעו לזכאי.

.4

משנפטר נכה שקיבל תגמול לפי חוק ההסדרים במשק ,זכאי בן הזוג לתגמולים לתקופה של 36
חודשים ,החל מהחודש שלאחר הפטירה.
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משרד האוצר
הלשכה לשיקום נכים
רשימת כתובות וזמני קבלת קהל

תל אביב,

רח' יצחק שדה  ,17ת.ד ,57380 .מיקוד 61572

טל.

03-5682626

טל .מרכז מידע
פקס.

 ) 03-5682675 ; 03-5682652 ; 03-5682651גם לדוברי רוסית(
03-5682621 ; 03-5682691

קבלת קהל  :כל יום פרט ליום ג' וליום ו'
בין השעות 15:00 – 08:00 :
חיפה,
טל.

בניין "שמי-בר" ,רח' שער פלמר  ,2מיקוד 33588
04-8640838/9

פקס.

04-8640013

קבלת קהל  :כל יום פרט ליום ג' וליום ו'
בין השעות 15:00 – 08:00 :
ירושלים,

בניין מגדל דניאל ,רח' יפו  ,236פינת רח' ירמיהו ,מיקוד 94383

טל02-5018466 ; 02-5018465 .
פקס02-5018464 .
קבלת קהל  :כל יום פרט ליום ג' וליום ו'
בין השעות 15:00 – 08:00 :
כתובת הלשכה באינטרנט:
WWW.MOF.GOV.IL/LISHKA

20

