ה גיע הזמן שתשקיעו במוח שלכם! רק  ₪ 4.90בחודש הראשון השקיעו עכשיו

אזרח סודאן דקר את החייל
באשקלון ,נורה ונהר ג

הממשלה מודה לראשונה:
מחיר ה גז מקידוח תמר גבוה
מדי

כבר שיקרת לבן/בת
שלך היום?

יו"ר ועדת חוץ וביטחון :דיין
לא יהיה ש גריר בברזיל,
חב ל . . .
חדשות

חדשו ת חינוך וחב רה

המדינה תפצה לראשונה יוצאי עיראק ,מרוקו ואלג'יר שנרדפו
בתקופת השואה
משרד האוצר יעביר לזכאים מענק שנתי בסך  3,600שקלים והם יהנו גם מהנחה ברכישת תרופות .ניצולי שואה
שעלו מאירופה ,מתוניס ומלוב זכאים לפיצוי חודשי שמתחיל ב 2,200-שקלים
22:40 03.12.2015
עופר אדרת | עקוב באתר

התראות במייל

שמור
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משפחה יהודית ממרוקו מגיעה לנמל חיפה

יהודים יוצאי עיראק ,מרוקו ואלג'יר ,שסבלו בארצותיהם מרדיפות בתקופת השואה ,יזכו בקרוב ,בפעם הראשונה ,לקבל פיצוי כספי
ממדינת ישראל .בערוץ  2צוטטה אמש החלטה חדשה של שר האוצר ,משה כחלון ,בה נכתב כי הזכאים יקבלו מענק שנתי של
 3,600שקלים וייהנו גם מהנחה ברכישת תרופות .כחלון כינה את המהלך "תיקון עוול היסטורי".
ההחלטה מתבססת על חומר היסטורי שהוצג בשנים האחרונות למשרד האוצר במסגרת סדרת תביעות שהגישו נגדו יהודים יוצאי
עיראק ,שמנהלים מאבק לקבל הכרה ופיצוי דומה לניצולי שואה מאירופה.

עוד כ תבו ת בנושא
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הנצחת הרדיפה של יהודי ארצות ערב :ישראל מנסה ליצור הקבלה לפליטים הפלסטינים 30.11.2015
 70שנה אחרי מות היטלר" ,מיין קמפף" יוצא לאור ב גרמניה במהדורה מו גבלת 02.12.2015
ההיסטוריון שמתעד את זכרונות יהודי ארצות ערב 04.07.2014

את המאבק בנושא מוביל בשנים האחרונות עו"ד דוד ידיד מתל אביב ,יו"ר ועדת זכויות ניצולי השואה בלשכת עורכי הדין ,אשר
הגיש סדרת תביעות נגד משרד האוצר ,שמתבררות בימים אלה בבתי משפט ברחבי הארץ.
התביעות ,אשר עליהן דווח ב"הארץ" בשנה שעברה ,לוו בחוות דעת של היסטוריונים ,אשר קושרות בין המשטר הנאצי בגרמניה
ובין מעשי הרצח ,השוד והרדיפות מהם סבלו יהודים שחיו במדינות ערב בתקופת מלחמת העולם השנייה ,אשר בוצעו ,לטענתם,
בהשפעה ובעידוד של גרמניה הנאצית.
כך ,לדוגמה ,טוען ידיד כי ה"פרהוד" ,בו נרצחו ונשדדו יהודי עיראק ב ,1941-היה "תוצאה ישירה של הסתה ותעמולה נאצית
שיטתית ומאורגנת" .להוכחת טענתו הוא הציג בבתי המשפט מחקרים חדשים ,שקובעים כי "ידה המכוונת והמארגנת של גרמניה
הנאצית עמדה מאחורי הפרהוד" וכי הוא היה "חלק בלתי נפרד מהשואה" .מנגד ,הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר,
טענה בבית המשפט ,כי המעורבות הנאצית בעיראק היתה שולית ולכן אין דין יהודי עיראק כדין יהודי אירופה תחת המשטר הנאצי.
נכון להיום רק ניצולי שואה שעלו מאירופה ,מתוניס ומלוב זכאים לפיצוי חודשי מהמדינה ,בסכום משתנה שמתחיל ב2,200-
שקלים בהתאם לקריטריונים שונים .לפי החוק ,הפיצוי מועבר רק למי שעלה לישראל עד  .1953לפי ההחלטה החדשה של משרד
האוצר ,גם יהודי עיראק ,מרוקו ואלג'יר ייהנו מפיצוי – אך יהיה זה פיצוי קטן באופן משמעותי ביחס לאחרים .הוא יעמוד ,כאמור ,על
 3,600שקלים בשנה ,שהם כ 300-שקלים בחודש בלבד.
ההודעה של שר האוצר התקבלה בשעה שהדיונים המשפטיים בתביעות שהגישו יוצאי ערב עדיין נמשכים .בשלב זה לא ברור
גורל התביעות נוכח ההחלטה וכן טרם פורסמו הקריטריונים המלאים של משרד האוצר להענקת הפיצויים .עו"ד ידיד אמר הערב
ל"הארץ" כי הוא מברך על ההחלטה של כחלון ורואה בה "צעד גדול" ,אך בעיקר עבור יהודי ערב שעלו לארץ אחרי  ,1953וממילא
לא היו זכאים לפיצוי .עבור מי שעלה לפני שנה זו ,הוא רואה בכך "פרס ניחומים" בלבד ,שכן לטענתו הם ראויים לקבל קצבה זהה
לזו שממנה נהנים יוצאי אירופה ,לוב ותוניס.
פייסבוק

טוויטר

גוגל פלוס

כ תבו ת נוספו ת שעשויו ת לעניין או תך
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מדוע שכחו את יהדות טוניסיה????
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