
סית"עו, סונה שוורץ



שנים27-כלפנישואהנפגעיועבורשואהנפגעיידי-עלהוקמה◄

שואהלנפגעיהמסייעביותרוהמבוקרהמשמעותי,הגדולר"המלכ◄

התביעותוועידתהשואהנפגעילזכויותהרשותבמימוןהסיעודאפיקיאתמפעילה◄

נוספיםסיועשירותימעטפתמושתתיםשעליוהתווךעמודאתמהוויםהסיעודאפיקי◄

שואהנפגעי68,000-לכומסייעת,הארץרחביבכלפועלת◄

המיוחדיםלצרכיהםבמענההמסייעתואהודהמוכרתכתובתמהווההקרן,השואהנפגעיעבור◄

לנפגעיםעלותללאהשירותיםכלל◄

בישראל  
-כחיים
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נפגעי שואה
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מדי יום

מדי חודש  
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נפגעים 
מקבלים         

ס"ש9
הגיל

הממוצע  

85
(2020לפי נתוני הרשות לזכויות נפגעי שואה )

(ר"ע)הקרן לרווחת נפגעי השואה 





One Stop Shop

מערך סיוע  
סיעודי

מערך סיוע  
חומרי

מערך  
שירות  
סוציאלי

מערך סיוע  
חברתי



מערך סיוע סיעודי

בקהילהם"סול

שעות סיעוד  50עד 
בבית הניצול לאור  

החמרה במצב 
הרפואי

סיעוד קצר מועד

שעות סיעוד  50עד 
בבית הניצול לאחר  

ח"אשפוז בביה

אפיק סיעוד ארוך  
טווח  

שעות  9תוספת 
סיעוד שבועיות

סיעוד ארוך טווח 

-אפיק הסיוע המרכזי שמופעל בקרן 

במימון הרשות לזכויות נפגעי השואה  

וועידת התביעות

אפיקי הסיעוד הנוספים  

בקהילה  ם"וסולקצר מועד 

ממומנים על ידי הרשות לזכויות 

נפגעי שואה בלבד



מערך הסיוע החומרי

" חיים בכבוד"אפיק 

והתאמות סיעודיות  הנגשות

שלאור  , בדירות של נפגעי שואה

מצבם הרפואי מוצאים את  

ביתם לא מתאים או מצויד 

לצרכיהם הפיזיים החדשים

"כאן ועכשיו"אפיק 

,  מענה וסיוע מידי לצרכים דחופים

רפואיים  -רכישת מוצרים פרא: כגון

מוצרי חשמל  , ותרופות מחוץ לסל

תשלום  , וריהוט בסיסי לבית

ועוד, חשבונות

"  רואים טוב"אפיק 

בדיקות ראייה ומשקפי ראייה  

מותאמים אישית ללא עלות

אפיק טיפולי שיניים                          

הקרן מסייעת במימון טיפולי  

₪  4,000שיניים בסך של עד 

אחת לשנתיים, לניצול

אפיק לחצני מצוקה  

מנויים לשירות מענה  11,000-כ

:  השירות כולל, 24/7/365וסיוע 

,  מוקד חירום וייעוץ רפואי טלפוני

פינוי  , ביקור רופא בבית

סייר ביטחון ומוקד  , באמבולנס

טלפוני לעזרה נפשית

"כל טוב"אפיק 

נפגעי שואה  400-מדי חודש כ

מקבלים לביתם חבילות מזון 

במטרה לסייע  , מגוונת ומאוזנת

ימים בשנה 365לביטחון התזונתי 

תוך התמקדות במיעוטי יכולת 

.כלכלית ועריריים



מערך הסיוע החברתי

גשר לקשר

,  פרויקט התנדבות בפריסה ארצית

נפגשים  , במסגרתו אלפי מתנדבים

אחת לשבוע עם הנפגעים לאורך  

.השנה

סיירת ההתנדבות

מאגר מתנדבים שנקרא לפעולה לפי  

קניית : בשגרה ובחירום עבור, צורך

,  הסעות לטיפולים, מצרכים ותרופות

.  ועוד

מחוברים

לרשת  , פרויקט ארצי המשותף לקרן

מטרתו לייצר  . אורט ומשרד הרווחה

במסגרת התוכנית  . דורי-קשר בין

והתלמידים  , מקבלים מחשב ואינטרנט

מלמדים את נפגעי השואה

.יישומי מחשב

"  חברים לתנועה"

תכנית לקידום שימור תפקוד פיזי  

,  וקוגניטיבי אצל נפגעי שואה

באמצעות מפגשים קבועים עם  

אשר מדריכים בביצוע , מתנדבים

התוכנית מלווה על  . תרגילים ייעודים

.ידי גורמי מקצוע וציוד נלווה

"חברים בקליק"

במסגרת התוכנית מוענק לנפגעי  

מותאם  , ללא עלות, טאבלטהשואה 

נפגעי השואה  . ומונגש לצרכים בזקנה

לומדים שימושים בסיסיים באמצעות  

מתנדבים שהוכשרו לכך ומגיעים  

.אליהם למפגשים אחד על אחד



מערך השירות הסוציאלי

טיפול סוציאלי פרטני  

מלווים את הניצול  , הפרוסים ברחבי הארץ, סים"העו. מתן מעטפת תמיכה לנפגעי שואה עריריים וחסרי רשת תמיכה משפחתית

מעניקים שירות סים"העו, בנוסף לנפגעי השואה העריריים. באופן שוטף תוך מתן דגש על מיצוי זכויות ומתן תמיכה רגשית

מוקד השירות ומערך ההתנדבות, וסיוע במיצוי זכויות גם לנפגעי שואה נוספים הפונים לסיוע באפיקי הקרן

מיצוי זכויות בתחום בריאות הנפש  

האפיק מופעל על ידי עובדים סוציאליים בפריסה  . סיוע במיצוי הזכויות השונות של נפגעי השואה פגועי נפש החיים בקהילה

השירות במימון משרד הבריאות וועידת התביעות  (. תקנים3.5)ארצית 

עובדים סוציאליים המעניקים את השירותים12המערך כולו כולל 



יצירת קשר  

03-6090866:טלפון

03-6968294: פקס

Info@k-shoa.orgל"דוא

https://www.k-shoa.org: אתר


