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כללי
כללי
רקע
בשנת  4102חיים בישראל כ 000,111-ניצולי שואה ,כשני שליש מתוכם הן נשים וכ01,111-
מהם חיים מתחת לקו העוני .הם סובלים מבעיות רפואיות ,שנגרמו ישירות מהשואה,
בעיות פיזיות ,בריאותיות ונפשיות ,המלוות אותם במהלך כל חייהם ,פוגעות בשלוותם
ומתגברות עם השנים .למעלה מ 00111-ניצולי שואה נפטרים מדי חודש ,כ000111-
ניצולים נפטרים מדי שנה ,במקביל לאוכלוסיות חדשות של ניצולי שואה שמוכרים ע"י
מדינת ישראל וועידת התביעות כזכאים לסיוע.
הזדקנות
ניצולי השואה הולכים ומזדקנים והגיל הממוצע שלהם עולה :על פי דוח ברוקדייל ()4110
בסוף שנת  20% 4112מאוכלוסיית ניצולי השואה היו מעל גיל  ,21ואילו על פי נתוני הקרן
לשנת  ,4100כ 50%-מהניצולים הנזקקים לסיוע הינם מעל גיל  21ו 21%-מהניצולים מעל
גיל  .25הגיל הממוצע של ניצולי השואה בישראל הינו  ,58כשליש מהם (כ )05% -חיים לבד
ונאלצים להסתדר בגפם .מדי חודש במהלך שנת  4100נפטרו כ 251-ניצולי שואה סיעודיים
מתוך כ 45,111 -שקיבלו סיוע בסיעוד מהקרן באותה שנה .לשם השוואה ,בשנת  4104נפטרו
 201ניצולי שואה סיעודיים מדי חודש ובשנת  4100נפטרו  241ניצולי שואה סיעודיים מדי
חודש.
סיוע
למעלה משליש מניצולי השואה בישראל (כ )01,111-פנו לקרן בשנה האחרונה לקבלת סיוע,
רובם בעלי הכנסה נמוכה או בהגדרה של האוצר "נזקק -נצרך" 20% .מהניצולים שפנו לקרן
הם בני  25ומעלה 01% ,מהם אלמנים ו 25%-מהניצולים מתגוררים באזור המרכז.
הקרן טיפלה בשנה החולפת בכ 404,111-פניות של ניצולי שואה באמצעות מחלקת השירות
(המוקד הטלפוני וקבלת קהל) של הקרן בת"א והשלוחות בחיפה ובבאר שבע .הצרכים
הגוברים של ניצולי השואה עם הזדקנותם ,מביאים גם לאוכלוסייה הולכת וגדלה של ניצולי
המתקשים לשרוד כלכלית 25% :מניצולי השואה הפונים לקרן לסיוע כלכלי חיים מהכנסה
של פחות מ ₪ 0,111-בחודש 55% ,חיים מהכנסה של עד  ₪ 0,111בחודש בלבד.

עמוד 0

כללי
הסקר
בסקרים שערכה הקרן לקראת יום השואה (בפיקוח של רפי סמית ,מנהל מכון סמית לייעוץ
ומחקר) בקרב  211ניצולים ובקרב  011נשאלים מהציבור הרחב ,העידו מעל ל01%-
מהניצולים על כך שהם אינם מרוצים מהאופן בו מטפלת בהם הממשלה .אחד מכל חמישה
ניצולי השואה נאלץ לוותר על מזון  /תרופות במהלך השנתיים האחרונות עקב מצוקה
כלכלית.
 01%מהניצולים חשים בדידות ולמעלה מ 51%-מוטרדים ממצבם הכללי בעתיד ו 20%-אף
העידו כי הם חוששים שהשואה יכולה לחזור.
 25%מניצולי השואה המטופלים ע"י הקרן גרים באזור המרכז 00% ,גרים באזור הצפון
וכ 02%-גרים בדרום הארץ.
חלון  5השנים
החל משנת  4102כמות הניצולים החיים בישראל מצטמצמת משנה לשנה 0בעקבות
מותם של כ 00 -אלף ניצולים מידי שנה ולמרות הצטרפות של אוכלוסיות חדשות.
הגידול בצרכי הניצולים יימשך עד שנת  4100וזוהי תקופת זמן קריטית בה הקרן צופה
גידול בצרכים .בשנת  4105המגמה תתייצב ומהשנה שלאחר מכן המגמה תתהפך ולמרבה
הצער קצב התמותה של הניצולים יהיה מהיר יותר מהגידול בצרכים .לפיכך חלון הזמנים
של חמש השנים הקרובות הינו ההזדמנות האחרונה למאמץ לאומי כלפי אוכלוסיית
ניצולי השואה בישראל.

תחזית מספר ניצולי השואה בישראל
149

149

0211

162

162
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*אוכלוסיות חדשות

עמוד 4

175

175

0216

189

193

192
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179

0211

178

0214

מספר הניצולים לפי מכון ברוקדייל ()0213

181

0213

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
בסקר שערכה הקרן בפיקוח מכון רפי סמית בקרב  211ניצולי שואה המהווים מדגם
מייצג של אוכלוסיית ניצולי השואה בישראל ,ו 011-איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה
היהודית הבוגרת בישראל (גילאי  02ומעלה) .הנסקרים נשאלו ,בין היתר ,מה דעתם על
טיפול המדינה בניצולי השואה ומהם הצרכים העיקריים שלהם.
להלן ממצאי הסקר בקרב ניצולי השואה:
 .0האם את/ה מרוצה או לא מרוצה מהאופן שבו הממשלה מטפלת בצרכים של
ניצולי שואה כמוך?

למעלה ממחצית ניצולי השואה דיווחו כי הם אינם מרוצים מהאופן
שבו הממשלה מטפלת בצרכיהם.

שביעות רצון
אחר
3%

מרוצה
42%
לא מרוצה
55%

עמוד 3

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
 .4האם בשנה האחרונה חל שיפור ביחס מצד הממשלה לניצולי השואה או שחלה
הרעה או שלא חל שינוי?

רוב הציבור ציין שלא חל שינוי 0כאשר בקרב אלו שהביעו דעה 0האחוז
שציינו ש"חל שיפור" גבוה מהאחוז שציינו ש"חלה הרעה".
יחס הממשלה
חל שיפור
28%

אחר
1%

לא חל שינוי
61%
חלה הרעה
10%

 .0האם את/ה חושש/ת שהשואה יכולה לחזור?
 20%מניצולי השואה חוששים שהשואה יכולה לחזור.

חשש משואה נוספת
אחר
2%

חושש
43%
לא חושש
55%

עמוד 2

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
 .2באיזו מידה לתחושתך היחס בין ההכנסות להוצאות שלך מאפשר לך
לחיות בכבוד?

כשליש מניצולי השואה מדווחים שהכנסותיהם לעומת הוצאותיהם
אינן מאפשרות להם לחיות בכבוד.
לחיות בכבוד
במידה רבה
13%

כמעט או כלל
לא מאפשר
8%

במידה מועטה
23%

במידה
מסוימת
56%

 .0האם בשנה האחרונה קרה שנאלצת לוותר על אחד או יותר ממוצרי המזון ,כמו
לחם ,פירות וירקות ,בשר ,גבינות או ביצים ,בשל מצבך הכלכלי?

אחד מכל חמישה ניצולי השואה נאלץ לוותר על מזון במהלך השנתיים
האחרונות עקב מצוקה כלכלית.
קרה מספר
פעמים
8%

ויתור על מזון

קרה פעם-
פעמיים
11%

לא קרה
81%

עמוד 5

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
 .5האם בשנה האחרונה קרה שוויתרת על טיפול רפואי ו/או תרופות
בשל מצבך הכלכלי?

כמעט אחד מכל שישה ניצולי השואה נאלץ לוותר על תרופות במהלך
השנתיים האחרונות עקב מצוקה כלכלית.
ויתור על תרופות
קרה מספר
פעמים
7%
קרה פעם-
פעמיים
10%

לא קרה
83%

 .0האם את/ה מודע או לא מודע לזכויותיך כניצול שואה ואם כן ,האם את/ה
מרגיש/ה כי את/ה ממצה אותן?

רק כמחצית מהניצולים מודעים וממצים את זכויותיהם .כרבע ציינו
שלא מודעים כלל לזכויות שלהם.
מיצוי זכויות
אחר
2%

לא מודע
23%

מודע וממצה
53%
מודע אך לא
ממצה
22%

עמוד 6

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
 .2באיזו מידה הדירה בה את/ה מתגורר/ת כיום מותאמת לצרכיך  ,לדוגמה,
מקלחון ,רוחב דלתות ,מעלית ,אביזרי בטיחות וכדומה.

אחד מכל  6ניצולים זקוק להתאמת הדירה לצרכיו.
דירה מותאמת לצרכים
כמעט או כלל
לא מותאמת
7%

אחר
1%
מאוד מותאמת
25%

מותאמת
במידה מועטה
10%

די מותאמת
57%

 .0באיזו מידה מצבך הכללי בעתיד מטריד אותך?

 61%מהניצולים ציינו שמוטרדים ממצבם הכללי בעתיד.

מצב כללי
מאוד מטריד
21%

לא מטריד
18%

לא כל כך מטריד
22%
די מטריד
39%

עמוד 7

סקר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ליום השואה 4102
 .01נכון להיום ,האם את/ה חש/ה או לא חש/ה בדידות?

 28%מהניצולים חשים בדידות.
בדידות
חש בדידות
רוב הזמן
19%

לא חש
בדידות
55%
חש בדידות
מדי פעם
26%

 .00האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לטענה שהדורות הבאים בישראל
לא יזכרו את השואה?

כשליש מהניצולים חוששים שלא יזכרו את השואה.
זיכרון השואה בדורות הבאים
אחר
5%

מסכים
35%

לא מסכים
60%

עמוד 8

סקר בקרב הציבור
סקר בקרב הציבור
 .0האם את/ה מכיר/ה באופן אישי או הכרת בעבר ניצולי שואה
שחיים כיום או שנפטרו בשנים האחרונות?

כשלושה רבעים ציינו שמכירים או הכירו באופן אישי ניצולי שואה.
49%

50%
40%

29%

23%

60%

26%

30%
20%
10%
0%

את/ה לא הכרת באופן
אישי ניצולי שואה

כן ,את/ה הכרת באופן
אישי ניצול/י השואה
שנפטר/ו לפני יותר מ 3 -
שנים

כן ,את/ה הכרת באופן
אישי ניצול/י השואה
שנפטר/ו ב  3 -השני
האחרונות

כן ,את/ה מכיר/ה ניצול/י
שואה שחי/ים היום

 .4מהו לדעתך מצבם הכלכלי של רוב ניצולי השואה בארץ?

יותר ממחצית מהציבור חושבים שרוב ניצולי השואה חיים בעוני ורק 01%
ציינו שמצבם של רוב ניצולי השואה טוב או סביר.
מצב כלכלי
טוב/סביר
10%

מחצית
טוב/סביר
ומחצית עוני
38%

עמוד 9

חיים בעוני
52%

סקר בקרב הציבור
 .0איזה גופים מטפלים לדעתך בניצולי השואה בישראל במידה
הרבה ביותר?

עמותות צוינו במדרג הראשון .רק  01%ציינו שהמדינה /משרדי
הממשלה מטפלים במידה הרבה ביותר בניצולי השואה.
42%
35%
31%

10%

המדינה  /משרדי ממשלת גרמניה
באמצעות
הממשלה
שילומים

קרובי משפחה
של הניצולים

גופים
התנדבותיים/
עמותות

 .2כיצד לדעתך מטפלת המדינה בניצולי השואה בארץ?

יותר מ 5-מכל  01ציינו שטיפול המדינה בניצולי השואה אינו טוב.
טיפול המדינה בניצולי שואה

טוב מאוד/די טוב
16%

לא כ"כ/לא טוב
14%

עמוד 01

סקר בקרב הציבור
 .0האם בשנה האחרונה ,מאז כניסתה של הממשלה החדשה
לתפקיד ,חל שיפור ביחס מצד הממשלה לניצולי השואה או
שחלה הרעה או שלא חל שינוי?

למרות שהאחוז שציינו ש"חל שיפור" ( )06%גבוה יותר מהאחוז שציינו
ש"חלה הרעה" ( 0)6%בולט האחוז שציינו ש"לא חל שינוי" (.)86%
האחוז שלא הביעו דעה יחסית גבוה (.)44%
שיפור ביחס לניצולי שואה
חל שיפור
16%

אין דעה
00%

חלה הרעה
6%

לא חל שינוי
16%

 .5האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לטענה שהדורות הבאים
בישראל לא יזכרו את השואה ,כאשר כבר לא יהיו ניצולי
השואה בחיים?

הרוב המכריע חושב שכן יזכרו את השואה בעתיד גם כאשר ניצולי השואה
לא יהיו בחיים (בדומה לסקר שנערך בקרב הניצולים)
זיכרון השואה בדורות הבאים
07%

73%

עמוד 00

סקר בקרב הציבור
 .0האם את/ה חושש/ת שהשואה יכולה לחזור?
מעל  21%חוששים כי השואה יכולה לחזור (דומה לסקר בקרב הניצולים)

חשש משואה נוספת

חושש
41%
לא חושש
19%

עמוד 04

בריאות
בריאות
סיעוד

כשני שליש מניצולי השואה הסיעודיים הם מעל לגיל  261 .58ניצולי שואה סיעודיים
המקבלים סיוע מהקרן נפטרים מדי חודש 00% .מניצולי השואה הסיעודיים הן נשים.
 02%מניצולי השואה הסיעודיים גרים בגפם 05% ,גרים עם בן זוג .עפ"י דוח ברוקדייל
( 54% )4110מהניצולים הסיעודיים ממעטים לצאת מביתם לעומת  21%מכלל אוכלוסיית
ניצולי השואה .בדומה ,ניצולי שואה סיעודיים סובלים יותר מבדידות ונפגשים עם חברים
בתדירות נמוכה יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית של ניצולי השואה  50% -מניצולי
השואה הסיעודיים לעומת  22%מכלל הניצולים .גם הצורך במתנדב גבוה פי  4בקרב
ניצולים סיעודיים.
עם הזדקנות הניצולים אוכלוסיית ניצולי השואה הסיעודיים גדלה בהתמדה :בשנת 4100
הייתה עליה של כ 5%-בכמות ניצולי השואה שקיבלו סיוע בשעות סיעוד בהשוואה לשנת
 ,4104ובין השנים  4100-4100חל גידול של  .00%בסך הכל טופלו בשנה האחרונה למעלה
מ 45,111-ניצולי שואה בעלי גמלת סיעוד של  001%ו 052%-שקיבלו תוספת  0שעות סיעוד
מהקרן.

מספר מקבלי תוספת שעות סיעוד
26,335
25,400
23,565
22,449
20,940

18,708

0213

עמוד 03

0210

0211

0212

0229

0221

בריאות
תכנית סול"ם (סיוע ועזרה לניצול מאושפז)

ניצולי שואה רבים מוצאים עצמם ללא רשת תמיכה משפחתית/חברתית כלל/מספקת ,גם
לאחר שחרור מאשפוז בבי"ח .מטרת התכנית לסייע לניצולי השואה המשתחררים
מאשפוז שאינם מקבלים חוק סיעוד עד שחוזרים לאיתנם או שעד שמקבלים עזרה קבועה
מהביטוח הלאומי ,באמצעות מתן  01שעות סיעוד למשך חודשיים.

מספר בקשות סול"ם
7317

7791
7116 7259

6925
6374

6010

7188

4019

3936
2419
1080

505

160

0222 0221 0220 0223 0224 0221 0226 0227 0221 0229 0212 0211 0210 0213

טיפולי שיניים


ניצולי השואה המקבלים סיוע באמצעות אפיק זה הם ברובם המוחלט במצב
סוציו-אקונומי קשה ביותר ואין ביכולתם לממן טיפולי שיניים .טיפולי השיניים ברובם
ככולם אינם מכוסים ע"י קופות החולים אלא באמצעות ביטוחים משלימים בעלויות גבוהות.




בשנת  4100הייתה עליה של  48%בכמות הפונים לטיפולי שיניים בהשוואה לשנת
.4104
סך כל טיפולי השיניים שניתן במסגרת פרויקט זה בשנת  4100הינו חיסכון שווה
ערך ליותר מ 4-מש"ח.

מספר הפניות לטיפולי שיניים
322

0213

עמוד 02

259

0210

133

80

99

116

88

0211

0212

0229

0221

0227

בודד אבל לא לבד
בודד אבל לא לבד
רקע

בישראל חיים כ 01,111-ניצולי שואה עריריים .ע"פ מחקר ברוקדייל שנעשה בהזמנת
הקרן ב 4110-אודות מצבם של ניצולי השואה בישראל ,אחת הבעיות הקשות אשר ממנה
סובלים ניצולי שואה הינה בדידות ,ו 21%-מהניצולים העידו שהם חשים בודדים מאוד.
מתנדבים

הקרן מפעילה בשנה למעלה מ 0,011 -מתנדבים קבועים ברחבי הארץ הנמצאים בקשר
שבועי קבוע עם ניצולי שואה ועוד עשרות אלפי מתנדבים פרטיים וארגונים המסייעים
לניצולי שואה באופן נקודתי ובמסגרת פעילויות חד פעמיות.
כמות ניצולי השואה המשתתפים בתוכנית ההתנדבות של הקרן הכפילה את עצמה
בהשוואה לשנים קודמות:
1700

1200

528
190

מתנדבים קבועים
2013

עמוד 05

2012

2011

2010

בודד אבל לא לבד
תהליך הערכה

הקרן ביצעה תהליך הערכה מקצועי שבמסגרתו נבדק האם התכנית להפעלת מתנדבים
בקשר קבוע משיגה את מטרותיה .ההערכה התבססה על סקר טלפוני עם ניצולים,
שאלונים ממוחשבים של מתנדבים וראיונות עומק עם ניצולים .מניתוח הממצאים עלה כי
התכנית משיגה את מטרותיה ומומלץ להרחיבה;  81%מהניצולים העידו שלפני הקשר
עם המתנדב חשו בדידות במידה רבה מאוד או במידה רבה 0בעוד שלאחר  0חודשים של
קשר חברתי עם מתנדב תחושת הבדידות ברמות אלה הצטמצמה ל.06%-
 55%מהניצולים מעוניינים בקשר עם מתנדב לצורך פעילות חברתית 0כל הניצולים
מרוצים במידה רבה ורבה מאוד מהקשר עם המתנדב שקיבלו מהקרן.
פרויקט "מחוברים"

אחת התכניות בהן בוצע תהליך הערכה הינה פרויקט "מחוברים" – תלמידים מתנדבים
מרשת בתי הספר אורט מביאים לבית הניצול מחשב ללא עלות ,מלמדים את הניצול שימוש
בסיסי במחשב ,ומחברים אותו לעולם האינטרנט והטכנולוגיה .התלמידים מבקרים את
הניצול באופן קבוע בביתו במה שהופך גם לזמן איכות חברתי.
להלן הממצאים מתהליך ההערכה:
 52% מהניצולים מדווחים שלא עבדו על מחשב בעבר.
 54% מהניצולים מדווחים שהמחשב מאפשר להם קשר עם אחרים.
 02% מהניצולים מדווחים שהמחשב מעשיר את תרבות הפנאי שלהם.
 04% מהניצולים מדווחים שהם משתמשים במחשב גם כשהתלמידים לא אצלם.
 21% מעוניינים להמשיך לארח תלמידים מתוכם  01%לצורך לימוד על מחשב.

עמוד 06

חיים בכבוד
חיים בכבוד
כחמישית מהקשישים המקבלים סיוע מהקרן דיווחו במחקר ברוקדייל ( )4110כי תמיד
או לעתים קרובות קר אצלם בדירה במהלך החורף בשל העלות הגבוהה הכרוכה בהפעלת
חימום .כרבע מאלה שדיווחו כי קר אצלם בדירה ,דיווחו כי אין להם כלל ציוד לחימום
הדירה בחורף .בנוסף ,ניצולי שואה רבים חיים בישראל בתנאים מחפירים :הם מתגוררים
בדירות רעועות ובתנאים לא בטיחותיים ,קירות הבתים עבשים וסדוקים ,המרצפות
שבורות ,צנרת רקובה וסתומה ,אמבטיה או מקלחת שבורה אשר יכולה לסכן את חייהם,
בית שאינו מותאם לקשיי ניידות של ניצולי שואה סיעודיים ועוד.
מטרת פרויקט "חיים בכבוד" להקל על ניצולי שואה נזקקים בישראל ולתת להם סיוע
בסיס ומידי בשיפוץ דירותיהם וברכישת ציוד בסיסי ,בשיתוף פעולה ובמימון העיקרי של
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה ותורמים נוספים .מתחילת הפרויקט
(מרץ  )4100שופצו במסגרת הפרויקט למעלה מ 011-דירות של ניצולי שואה נזקקים.

עמוד 07

הכרה בניצולות ומיצוי זכויות
הכרה בניצולות ומיצוי זכויות
בעיה נוספת המשותפת לרבים מניצולי השואה היא שהם אינם מוכרים ע"י הגופים
המוסמכים כניצולים ,או שאינם ממצים את זכויותיהם על פי חוק ולא נהנים מסיוע נוסף
שהם זכאים לו .למרות הפעילות הנרחבת למיצוי זכויות של ניצולי שואה בעקבות ההפגנות
ב ,4110-דו"ח דורנר ודו"ח מנכ"ל משרד הרווחה לשעבר נחום איצקוביץ' ,יש עדין צורך
לקיים פעילות נרחבת בתחום זה.
הבעיה מתחילה מכך שאין עדין רשימה שלמה של כלל ניצולי השואה בישראל 5 .משרדי
ממשלה מעורבים ,עשרות עמותות גדולות וקטנות ,חלקן מייצגות וחלקן מטפלות
בניצולים ,ולכל גוף הרשימות שלו .משרדי הממשלה והארגונים אינם מוכנים לרוב לשתף
ביניהם את הרשימות בטיעונים שונים .מצב זה יוצר מנגנונים בירוקראטים ומקשה מאוד
על הניצולים ומשפחותיהם למצות את זכויותיהם .
מספר דוגמאות של ניצולי שואה שאינם מוכרים או שאינם ממצים את זכויותיהם:
 בעלי הכנסה מעל לרף של ( ₪ 2,204רף של "תגמול לפי הכנסה"" ,נזקק" לשעבר)
אבל ללא הכנסה פנויה עקב הוצאות מרובות ,אינם זכאים לסיוע מהביטוח
הלאומי וגם ממרבית הגופים המטפלים בניצולים.
 רוב אלה שעלו לארץ אחרי  0000לא מוכרים עדין כניצולי שואה בישראל.
 הרנטה הישראלית נכללת כהכנסה (בניגוד לרנטה מחו"ל) ,ולכן הכנסתם עוברת
את רף ההכנסה שנקבע ע"י ביטוח לאומי ומונע מהם את הסיוע מביטוח לאומי
וממרבית הגופים המטפלים בניצולים.

בכוונת משרד האוצר להוביל פרויקט לאומי בסיוע הרשויות המקומיות 0העמותות
ומערך גדול של מתנדבים .פעילות זאת חייבת להיות מונחית מקצועית ולהימשך
בשנים הקרובות 0תוך מענה וליווי פרטני עד למיצוי התהליך 0תוך התגברות על
המכשלות הבירוקרטיות שקיימות לרוב .מעבר לכך 0התבשרנו לאחרונה על תכנית
של משרד האוצר ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים שאמורים לתת מענה גם
לבעיות שהבאנו קודם.

עמוד 08

"המאמץ האחרון" :חלון  5השנים להגדלת
הסיוע לניצולי השואה בישראל
"המאמץ האחרון" :חלון  5השנים להגדלת הסיוע לניצולי
השואה בישראל
נתוני הקרן ליום השואה הבינלאומי  4102מצביעים על עלייה חדה ומתמשכת בצרכי ניצולי
השואה בישראל בכמה תחומים :בעיות בריאות מתגברות שדורשות הוצאות כספיות
כבדות שלא כל הניצולים הקשישים יכולים להרשות לעצמם; קושי לעמוד בעלויות
הכלכליות של משק הבית לצד הצרכים הרפואיים הגדלים; בדידות עזה שהולכת ונעשית
משמעותית יותר ויותר וצורך של אוכלוסייה הולכת וגדלה של ניצולים בעזרה סיעודית.
ניצולי השואה בישראל הולכים ומתמעטים ,אנחנו נמצאים בחלון זמנים קריטי שהולך
ונסגר באפשרותנו לסייע לניצולים .בעוד חמש שנים המאזן ישתנה ,כך שכבר לא יהיה צורך
בהגדלת משאבי הסיוע לניצולים כי למרבה הצער אוכלוסיית הנפטרים תעלה על
אוכלוסיית הנזקקים לסיוע .הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ,הוקמה ע"י ניצולי
שואה ומנוהלת עד היום ע"י ניצולי שואה ובני הדור השני ,ביוזמה של מרכז הארגונים של
ניצולי השואה בישראל ושל ועידת התביעות ,שמה לה למטרה לפעול ככל שבידה לרווחת
נפגעי שואה בישראל הזקוקים לעזרה ולשמר את נושא רווחתם של ניצולי השואה ככלל על
סדר היום הציבורי ביום השואה כבכל יום אחר.
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מכינה בימים אלה תכנית רב שנתית להתאמת
המענים והמשאבים הנדרשים לשנים הקרובות והאחרונות של הניצולים החיים בישראל.
התוכנית נבנית בסיוע של הוועדה האקדמית המייעצת לקרן .הוועדה בראשות פרופ'
אריאלה לבנשטיין וחברים בה  9פרופסורים בכירים מהתחומים הרלבנטיים לפעילותה
של הקרן (כמו עבודה סוציאלית 0בריאות 0גרונטולוגיה 0בריאות הנפש ועוד) 0כולם ניצולי
שואה ובני הדור השני 0אשר הניחו בסיס ורציונל להתאמות בתוכניות הקיימות ולפיתוח
תכניות חדשות.
בהחלטת הועדה המתמדת בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,פועלת בימים אלה ועדה
בראשות מר מנחם וגשל ,על מנת למפות את צרכי הניצולים לחמש השנים הקרובות ואת
המענים והשירותים שיש לפתח ולהרחיב .הקרן שותפה בתהליך ומסייעת ככל יכולתה על
בסיס הניסיון והידע שנצבר בעשרים שנות פעולתה.

עמוד 09

נספח :תמצית נייר העמדה של הועדה
האקדמית המייעצת
נספח :תמצית נייר העמדה של הועדה האקדמית המייעצת
נייר העמדה שהגישה הוועדה האקדמית והמייעצת לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
מציג מסגרת ערכית ומושגית ,המבוססת על נתונים ומחקרים ,וגוזרת המלצות להתאמת
מערכת השירותים לצרכים הייחודיים של ניצולי השואה במטרה לשפר את איכות חייהם.
השנים הבאות מזמנות לחברה הישראלית הזדמנות אחרונה בהחלט להיטיב עם הניצולים
ולכבד את מסלול חייהם ותרומתם למדינת ישראל.
המלצות הוועדה מבוססות על ההסכמה שלמדינת ישראל האחריות המוסרית העליונה
והמחויבות הכספית וההיסטורית לדאוג לקידום בריאותם ורווחתם של כלל ניצולי השואה
בישראל .להבטיח להם רמת חיים נאותה ומשוחררת ממצוקה קיומית ,לאפשר להם
למצות את זכאותם ולממש את זכויותיהם בצורה מכבדת ,באמצעות מערך מענים
מותאמים ,נגישים ,מספקים ויעילים .כדי לאפשר מימוש מטרות אלה מומלץ להסדיר
בחוק את זכאויות הניצולים כדי להבטיח אספקת משאבים סדירה ללא התנייתה באילוצי
תקצוב שנתי מן הצד האחד ,וכן לפשט את הליכי הבירוקרטיה ולהקל בהליכי הזכאות
ובהגדרת "ניצולי השואה"  -במטרה לסייע לניצולים הזקוקים לכך ולהגיע לרישום מאוגד
של כלל הניצולים.
נייר העמדה דן בארבעת הנושאים הבאים:
.0
.4
.0
.2

הגדרה ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים של אוכלוסיית ניצולי השואה.
ניתוח הצרכים של ניצולי השואה כיום.
מענים קיימים והפערים במתן השרות
המלצות למענים.

בשנת  4100חיו בישראל  000,111ניצולי שואה .מדי שנה נפטרים כ 00,111-איש ובמקביל
מצטרפים לרשימות היקף דומה של פונים חדשים שלא הוכרו בעבר או לא פנו לעזרה בעבר.
מערכת התמיכה המשפחתית והכלכלית של הניצולים מצומצמת בהשוואה לאוכלוסיית
הזקנים המקבילה .עם עליית גילם צפויים צרכיהם הפיזיים והנפשיים להתעצם .בעוד
שצורכי הניצולים מרובים וכוללים צורכי בריאות ותפקוד ,קשיים כלכליים ,משפחתיים,
חברתיים וצרכים בתחום הסביבה והדיור הרי מערך הסיוע הוא חסר ומפוצל בין שבעה
משרדי ממשלה ועשרות גופים במגזר השלישי .פיצול זה גורר עגמת נפש ,סחבת והתרוצצות
מיותרת לבני המשפחה המטפלים וכן כפילויות מנגנונים ובזבוז משאבים ציבוריים יקרים
ונדרשים.
כדי להבטיח איכות חיים נאותה לניצולים בזקנתם הוועדה ממליצה לדאוג לפיתוח מענים
לצרכים הבאים :להבטיח הכנסה לקיום בכבוד ,להבטיח שרותי בריאות מותאמים לצורכי
הניצולים (שרותי בריאות נפש ,קידום בריאות) ,להבטיח שרותי סיעוד (ביתי ,קהילתי

עמוד 41

נספח :תמצית נייר העמדה של הועדה
האקדמית המייעצת
ומוסדי) ,לפתח תכניות לצמצום הבדידות החברתית ,לשפר הדיור ,ולדאוג לפעילויות
תעסוקה ופנאי .מומלץ ליזום פעולות לאיתור וטיפול באוכלוסיות בסיכון מקרב הניצולים:
עריריים ,פגועי נפש ,בני זוג ששניהם ניצולי שואה ,חולים כרוניים מוגבלי תפקוד ונפגעי
שיטיון .חשוב להקים ועדת ערר בין מוסדית שתאפשר לספק מענים מידיים במקרים
חריגים ומיוחדים.
ההמלצות העיקריות של הועדה מתייחסות למדיניות הקרן כמו גם למדיניות הגופים
הרלוונטיים כמו רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה .מומלץ מאד להגמיש את קביעת רף
ההכנסות כמדד מוביל בזכאות הסיוע ,להגדיל את מתן השירותים בעין ,ולהרחיב את מעגל
השירותים שאינם בקריטריון הכנסה כמו למשל ביטול תשלום עבור שירותים רפואיים
ותרופות .מומלץ להרחיב את הפרישה הגיאוגרפית של מערך השירותים הקיים ובמיוחד
הנגשת השירותים לבית הניצול .להרחיב את שיטת "ניהול הטיפול ,התמקצעות הצוות
המטפל והכשרתו ,הרחבת הייעוץ והלווי המשפטי והרחבת מערך המתנדבים בשרות
הניצולים .תשומת לב מיוחדת יש לתת לפיתוח שירותים חדשים חסרים ,כמו למשל :שרותי
בית במצבי חירום ,מערך החלמה בעת הצורך ,היערכות לקבלת עובד זר ,דיור מוגן והכנה
למסגרת מוסדית ,ותמיכה לצרכים חברתיים בקהילתם .שילוב אוניברסיטאות והמגזר
העסקי בשרות הניצולים ומינוי אומבודסמן לרשות הניצולים כמו לגבי אוכלוסיית
הקשישים בישראל.
לבסוף ,הועדה האקדמית ממליצה לפעול לאיחוד השירותים הניתנים לניצולי שואה תחת
שתי קורות גג:
ברמה הממלכתית – לחתור להפעלת כלל השירותים הניתנים על ידי משרדי הממשלה ,כל
אחד בתחומו ,תחת תיאום של משרד אחד ,רצוי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
ברמת גופי המגזר השלישי – בשלב הראשון לפעול לתיאום הגופים הרבים תחת גוף מרכזי
אחד .לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל יש את הניסיון ,היכולת והמוכנות לאחד
במסגרתה את הגופים הפועלים בזירת המגזר השלישי .מומלץ להפעיל מחדש את הוועדה
הבין משרדית שהוקמה בעקבות וועדת דורנר ( )4110שתשמש גוף עליון לתיאום ולקידום
ענייני הניצולים.
על החתום,
פרופ' אריאלה לבנשטיין ,יו"ר הועדה

פרופ' יוחנן ווזנר

גב' בתיה רפפורט ,מרכזת הועדה

פרופ' אברהם דורון

פרופ' יעקב מנצ'ל

פרופ' יחזקאל טלר

פרופ' יעקב לומרנץ

פרופ' משה זוננבליק

פרופ' חוה גולנדר

פרופ' יצחק בריק
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