
ניצולי שואה
יקרים

עלון זה נכתב עבורכם ובשבילכם,
ומרכז את השירותים

הניתנים לניצולי השואה,
החל ממיצוי זכויות

ועד להפגת בדידות, 
במועצה אזורית חבל מודיעין.

אנו מקווים כי תעזרו
במידע חשוב זה,

ותנצלו שירותים חשובים אלו.

נשמח לסייע, ולתת מענה בכל שאלה ופנייה.

לפרטים ניתן לפנות
לעו"ס שרון אקשטיין - רכזת ניצולי שואה

טלפון: 03-9728960 שלוחה 8 
sharone@modiin-region.muni.il :דוא"ל
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עמותת אביב
לניצולי השואה

נוסדה במטרה להבטיח 
את מיצוי זכויותיהם של 
ניצולי השואה בישראל.

העמותה פועלת להפצת 
והנגשת המידע בנושא 

זכויות ניצולי השואה בכל 
דרך אפשרית.

העמותה מעניקה ייעוץ, 
וליווי אישי בנושא מיצוי 

זכויות, מכל הגופים בארץ 
ובעולם, וזאת במטרה 
לסייע לניצולי השואה 

לקבל את הזכויות 
המגיעות להם על פי חוק 

ולהבטיח שיפור 
משמעותי במצבם 

הכלכלי. 
מוקד סיוע ללא תשלום: 

072-2424404
דוא"ל: 

 info@avivshoa.co.il

הפגת בדידות וטיפול נפשי
עמותת אלה להתמודדות נפשית עם אבדן,  

מעניקה טיפול נפשי  פרטני חינם לניצולי 
השואה, המוכרים  כניצולי שואה ברשות 
לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר. 

הטיפול ניתן בבית לאנשים שמסיבות פיזיות 
או נפשיות מרותקים לביתם.

בנוסף, העמותה מעניקה טיפול קבוצתי, 
בקבוצות טיפוליות וחברתיות, שמטרתן 
להפיג את תחושת הבדידות ולשפר את 

רווחתם הנפשית של ניצולי השואה.  
הקבוצות והטיפולים הפרטניים מתקיימים 

גם בבתי דיור מוגן, מרכזי יום, מועדוני 
קשישים ועוד.

לצוות אלה יש מומחיות מיוחדת בטיפול 
פסיכו- סוציאלי, והצוות מורכב ממטפלים 

מקצועיים מנוסים וקשובים, העוזרים 
למטופלים להבין את בעיותיהם ולהתמודד 

עם תחושות כואבות וסיטואציות קשות. 
לפרטים נוספים יש לפנות

לשרית אנג'ל - אשת הקשר: 
טלפון: 050-5501237

sarit@elah.org.il : דוא"ל
מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן- 

רח' יגאל אלון 157 תל אביב, טלפון: 
03-6910921

 elah@elah.org.il :דוא"ל

מיצוי זכויות
כל המידע למיצוי זכויות 

ניצולי השואה. 
מוקד מידע טלפוני:
*5105   03-5682651
פקס: 03-5682691

סניף תל אביב
רחוב יצחק שדה 17

תל אביב.
קבלת קהל בימים:

א', ב' ד' ה'
בשעות 8:00-15:00

מתן מידע, קבלת מסמכים, 
סיוע במילוי טפסים, זימון 

וקיום וועדות רפואיות.
דוא"ל: 

info@shikum.mof.gov.il
דני סלע - מתנדבת – 

מסייעת לניצולי שואה 
במיצוי זכויות באופן אישי - 

054-4242807

הפגת בדידות וטיפול נפשימיצוי זכויות



עמותת עמך
הינה עמותה ישראלית לתמיכה נפשית וחברתית 
בניצולי השואה  המוכרים על ידי הרשות לזכויות 
ניצולי השואה במשרד האוצר, ובבני הדור השני.

ב"עמך", ידע וניסיון עשיר בטיפול בניצולי השואה 
ובתוצאותיה הנפשיות המאוחרות של השואה, 

בדפוסים משפחתיים ובהעברה בין-דורית 
המאפיינת את משפחות ניצולי השואה.

עמותת "עמך" מזמינה את ניצולי השואה בחבל 
מודיעין והסביבה לקבלת מענה נפשי.
השירותים הניתנים על ידי העמותה:

טיפול נפשי אישי
טיפול קצר מועד ממוקד

טיפול זוגי ומשפחתי.
טיפול קבוצתי.

טיפול בבית הניצול במקרה של קושי בניידות.
השירות הטיפולי ניתן ע"י צוות "עמך", 

פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים מיומנים, אשר עברו  
הכשרה מיוחדת לטיפול בניצולי השואה

ודורות ההמשך.
הטיפול ניתן בחינם לניצולי השואה המוכרים 

כזכאים באוצר.
הטיפול יתקיים במחלקה לשירותים חברתיים 

בשוהם - רחוב לשם 4 .
לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות ל"עמך"- 

טלפון: 03-9300577
Amcha_petah_tikva@amcha.org :דוא"ל

"עכשיו זה הזמן"
הפגת בדידות בקרב ניצולי 

השואה 
פרוייקט משותף לחברת 

מטב, הרשות לזכויות ניצולי 
השואה, משרד האוצר, 
ואשל- ג'וינט ישראל. 

מתנדבים חברתיים שמגיעים 
לביתם של ניצולי השואה, 

ומבלים ביחד זמן איכות.
המתנדבים מגיעים פעם 
בשבוע למשך שעתיים, 

לשיחה, טיול קצר, שיחה 
משותפת ומפגש חברתי יחד.

לפרטים ניתן לפנות
להדס רחמים - רכזת 

הפרויקט -  052-2430628 
דוא"ל : 

 hadasrh@matav.org.il

קהילה תומכת
לניצולי שואה

העמותה למען
החבר הוותיק  

מבטיחה לקשישים איכות 
חיים בבית ובקהילה.                                    
התכנית עונה לצרכיהם של 

קשישים המעדיפים 
להמשיך ולהתגורר בביתם 

ובסביבתם המוכרת.
הקהילה התומכת מעניקה 
לחבריה ביטחון, עצמאות 

ואיכות חיים.
סל השירותים כולל אב/אם 

קהילה, לחצן מצוקה, 
שירותים רפואיים, עו"ס 

ופעילות חברתית.
לפרטים ניתן לפנות לדורון 

תפוחי – רכז קהילות 
תומכות 050-4233646, 

.03-5298870

"קפה של פעם"
העמותה למען 

החבר הוותיק
מועדון חברתי
לניצולי שואה.

מתקיים אחת לשבוע 
בימי ג', בין השעות: 

8:00-12:00, במרכז יום 
לחבר הוותיק, בשוהם.

החברים מגיעים 
בהסעות למרכז היום 
ושם נהנים מתכנית 

פעילות, הכוללת 
הרצאות, סדנאות, חוג 

התעמלות, ועוד.
לפרטים ניתן לפנות 

לשוש כהן- רכזת
"קפה של פעם" - 

03-9730997

03
-9

72
19

99
ם

ש
הפגת בדידות וטיפול נפשי


