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 מי זכאי לתשלום זה?  •
o מקבל גמלה כפיצוי בגין   ינווא הסיוע קרן מתשלום בעבר ו אושר לכל אדם חי ש

 רדיפה במהלך השואה.
 

(, הרשות לזכויות ניצולי  2ת קצבה מועידת התביעות )קרן סעיף  \אם אני מקבל •
 ת?\מגרמניה, האם אני זכאי BEGשואה, או קצבת ה

o  ת קצבה עבור  \ה מקבל\ת לתשלום המשלים מקרן הסיוע אם את \ה לא זכאי\את
 רדיפת הנאצים. 

 

 האם עליי להגיש טופס תביעות כדי לקבל תשלום זה?  •
o שלחהי לתשלום זה חובה להגיש טופס בקשה. ועידת התביעות כן, כדי להיות זכא  

אם   עשויים להיות זכאים לתשלום.לניצולים ש  ,למילויפסי בקשה אישיים  בדואר טו
,  31.1.2021-ת ולא קיבלת את הטופס בדואר עד ה\ה זכאי \ת שאת \ה חושב\את 

אל,  ה לא מתגורר בישר\)את את  .03-5194400י לועידת התביעות בטל: \אנא פנה
   -י למשרד ועידת התביעות הקרוב אליך לפי פרטי הקשר הבאים \אנא פנה

us-http://www.claimscon.org/about/contact ). 
 

 ה לשלוח את הטופס חזרה לועידת התביעות? \כיצד אני יכול •
o  ,מייל )דוא״ל(.-פקס, ואיניתן לשלוח טופסי בקשה לועידת התביעות בדואר              

מייל הבאות:                 -י את טופס הבקשה לאחד מכתובת הפקס והאי\אנא שלח
 בפקס:  
 )תל אביב, ישראל( 03-679-6281  ▪
 )פרנקפורט, גרמניה(  49-69-72-1104+  ▪
 יורק, ארה"ב(-)ניו 1-646-536-9159+  ▪

 מייל -באי
▪  hs-il@claimscon.org ( )תל אביב, ישראל 
▪  ffm@claimscon.org-hs ()פרנקפורט, גרמניה 
▪  us@claimscon.org-sh    (ניו- )יורק )ארה"ב 

 

 התשלום? מתי אני אקבל את  •
o  לאחר  2020הקבוצה הראשונה של הניצולים תקבל את התשלום בסוף דצמבר .

מכן, ועידת התביעות תשלם לניצולים נוספים בכל חודש. אנו צופים שרוב הניצולים  
 .2021יקבלו את התשלום הראשון עד יוני 

 

 כמה כסף אקבל? •
o  1,200הקרן תשלם לתובעים זכאים שני תשלומים משלימים, כל אחד מהם בסך   €

  2021או בתחילת שנת  2020בסוף שנת  יינתן ראשוןתשלום הה ;€  2,400ובסה"כ 
 . 2022בשנת  יינתן השניהתשלום ו

 

 מה יקרה אם עברתי דירה מאז שהייתי בקשר עם ועידת התביעות בפעם האחרונה? •
o  בפלפוןבדואר, ומתחילים לקבל הודעות על שינויי כתובת  אנחנו מקבלים הודעות  

 אנא התקשר לוועידת התביעות לקבלת סיוע. . 2021בינואר  3מ
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 ? והאם אוכל להגיש שינוי כתובת עבוראני האפוטרופוס של התובע,  •
o  ,להלן: ש מסמכים מה ים לשלוח לנו עותקיש כן 

  אפוטרופסות חוקית לך צילום מסמך המעניק  ▪
 אפוטרופוס כנית של העד רשמית צילום של תעודת זהות  ▪
 ( www.claimscon.org/doctorטופס רופא מלא ) ▪
 . רשמית של התובע הזהות השל תעודת  צילום  ▪

 

 האם הבקשה שלי מצריכה אישור חתימה? •
o ה או אם אנחנו דורשים  בבקשה שלך יצוין בפירוש אם היא מצריכה אישור חתימ

צילום של תעודת זהות רשמית ושל תעודת הלידה   : מסמכים נוספים שונים )כגון
צור  לישלך לאחר קבלתה, נא שאלות לגבי הבקשה הספציפית אם יש לך שלך(. 

 עימנו קשר כדלקמן:
 בטלפון: 

 )מישראל( 03-519-4400 ▪
 + )תל אביב בחיוג מחוץ לישראל( 972-(3)-519-4400 ▪
 + )ארצות הברית( 1-646-536-9100 ▪
 + )פרנקפורט(49 69 970 7010 ▪

 בדוא"ל: 
▪ infodesk@claimscon.org   )ישראל( 
▪ info@claimscon.org  )ארצות הברית( 
▪ CEEF2@claimscon.org-HF-A2 )פרנקפורט( 

 

האם אוכל שלו,  בת זוג\או בן ,ה תשלום מקרן הסיוע בעבר\מי שקיבל בת של \אם אני בן •
 ?הזה  לקבל את התשלום המשלים 

o .לא, התשלום המשלים ישולם רק לניצולים זכאים 
 

ה לאחר הגשת הבקשה לתשלום המשלים, האם יש תשלום \ה נפטר\אם הניצול •
 לשאירים?  

o ה לפני  \ת ונפטר\ה זכאי\ה הגיש בקשה לתשלום המשלים ונמצא\כן, אם הניצול
ה שעודם בחיים עשויים להיות \ת הזוג שלו\שניתן היה לבצע את התשלום, בן

ה יהיו עשויים להיות  \ניצולת זוג בחיים, הילדים של ה\ה בן\ת. אם לא נותר\זכאי
ות הזוג והילדים שעשויים להיות זכאים \זכאים. יורשים אחרים אינם זכאים. על בני

 לפנות לועידת התביעות. 
 

 בקשה? ההאם יש מועד אחרון להגשת  •
o  2022בדצמבר   31המועד האחרון להגשת הבקשה הוא . 

 

 האם אפשר לשלוח אליי את התשלום המשלים בצ'ק? •
o  להחזיק חשבון בנק על שמך. חובה  .ביכולתנו לשלוח צ'קים לא, אין 

 

 האם אתם צריכים את פרטי החשבון שלי?  •
o  מלא את פרטי החשבון בטופס לכן, התשלום יועבר לחשבון הבנק שלך. נא

ברוסיה,   ת \ה מתגורר\ )אם את  .שלך IBAN-, כולל מספר ההבקשה האישי שלך
 Alfaוהתשלום יועבר אליך דרך  אוקראינה, או בלרוס, לא נדרשים פרטי הבנק,

Bank ,Privat Bank  אוBelarus Foundation  ) 
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 ? מקרן הסיוע תשלום המשלים ההאם עליי למלא תעודת חיים כדי לקבל את  •
o  או   2020בדצמבר  1ביום עליך להיות בחיים אין צורך במילוי תעודת חיים, אולם

  אוחר מביניהם()לפי המ תשלום המשלים מקרן הסיועל הבקשהבמועד הגשת 
 . בכדי לקבל את התשלום 

 

 ת דין?\ה עורך\האם אני צריך •
o ת דין בכדי לפנות לתשלום המשלים מקרן הסיוע. \צורך בעורך אין 

 

 האם צריך לשלם תשלום כל שהוא בכדי לקבל את טופס הבקשה?  •
o צריך לשלם תשלום כלשהו בכדי לקבל את טופס הבקשה.  לא 

 

 ת אבל מעולם לא פניתי לקרן הסיוע של ועידת התביעות? \ת שאני זכאי\אני חושב •
o י את הטופס המלא המאוחד שניתן להוריד מהאתר שלנו בכתובת \אנא מלא

http://www.claimscon.org/wp-הבאה: 
content/uploads/2020/01/CC_UAF_2020_Hebrew.pdf  . 

 לאחר מכן ניידע אותך לגבי זכאותך לקרן הסיוע ולתשלום המשלים ממנה. 
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