 .1רקע

במסגרת הפעילות לקידום הטיפול בניצולי שואה במערכת הבריאות ,פועלת תוכנית למיצוי זכויות ניצולי
שואה במערך בריאות הנפש של משרד הבריאות .התוכנית משותפת למשרד הבריאות ולוועידת
התביעות ומופעלת באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.
השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות אחראי מקצועית ומלווה את התוכנית.

 .2ייעוד
מתן סיוע ,מיצוי זכויות כוללני ושיפור רווחתם ואיכות חייהם של ניצולי שואה המטופלים במסגרות בריאות
הנפש הממשלתיות :אשפוז ומרפאות.

 .3שיטה
במסגרת התוכנית ,עובדים סוציאליים מחוזיים ייעודיים לנושא ,פועלים בכל רחבי הארץ .הם נפגשים עם
הניצולים בעיקר בביתם ודואגים למיצוי זכויותיהם .העובדה שהם עובדים סוציאליים מאפשרת הסתכלות
הוליסטית על הניצול וסביבתו ומתן מענים מקצועיים.

 .4סוגי סיוע
במיצוי זכויות
במסגרת התוכנית פועלים למיצוי והנגשת זכויותיהם של הניצולים בתחומים רבים כגון :זכאויות לקצבאות
ותגמולים במסגרת היותם ניצולי שואה ,קצבת סיעוד או החמרת מצב וכן צרכים נוספים כגון :ליווי חונך
מטעם "סל שיקום" של משרד הבריאות ,מתנדב ,סיוע בטיפולי שיניים ,שיפוץ בית ,קבלת משקפיים
ומכשירי שמיעה ,לחצן מצוקה ,תיווך לסיוע משפטי ,הפנייה לטיפול פסיכותרפי (מטעם עמך וש"י) ועוד.

 .4סוגי סיוע
במיצוי הזכויות

 .5תוצאות
ומסקנות
התוכנית פועלת מזה כ 16 -חודשים במחוזות :תל אביב ,מרכז ,דרום וצפון ,ירושלים וחיפה .במהלך
החודשים הראשונים של התוכנית ,נבנתה התשתית בדגש על הכשרת הצוות ,שיווק הפרויקט ,יצירת
קשרי עבודה הטמעת התוכנית במערך בריאות הנפש הממשלתית ברמה הארצית.
עד כה ניתן שרות ל כ 630 -ניצולי שואה.

סימה כהן (שם בדוי) ,ניצולת שואה ,ילידת רומניה ,בת  .80בזמן המלחמה גורשה מביתה שבעיר חוטין
למחוז טרנזיסטה .מוכרת באוצר כניצולת שואה .סימה אלמנה ואם לבן אחד .בן נוסף וזוגתו נפטרו
מסרטן והותירו את בנם .הקשר עם המשפחה דל .כיום סימה מתגוררת בב"ש.

לפני ההתערבות

אחרי ההתערבות

אין לה קשר עם אנשי מקצוע /
תמיכה בקהילה

נמצאה מתנדבת שמגיעה אליה
פעם בשבוע

מתקיימת מקצבת זקנה וקצבת
נכות מהרשות לניצולי שואה באוצר
–  5800( 38%ש"ח)

קיבלה אישור להחמרת מצב
מהאוצר .אחוזי הנכות הועלו
מ 38%ל  .82%כיום מקבלת
 ₪ 9700לחודש.

הביטוח הסיעוד הפרטי לא מומש
מכיוון שלא זכרה את קיומו ולכן לא
תבעה כשמצבה הדרדר

תבעה את הביטוח הסיעודי הפרטי
ואושר לה  100%נכות וקצבה
חודשית בסך של  ₪ 3600בחודש

מתגוררת בדירה ללא ריהוט פרט
לחדר השינה

קיבלה מהאוצר סכום של 25000
 ₪עבור החזרים רטרואקטיביים
מיום הגשת בקשת ההחמרה ועד
לאישורה ומתכוונת לרהט את
ביתה בסיוע סכום זה
שלחה בקשה לתביעת קצבת
שארים עבור פנסיית עבודה בגטו
של בעלה המנוח

אושר מענק מטעם וועידת
התביעות על 'ילדות אבודה' בסך
 2,000יורו

