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המאבק הצליח :לוטה בת ה80-
תוכר כניצולת שואה

אחרי שבקשתה להכרה כניצולת שואה נדחתה בפעם
הראשונה על ידי נציגי האוצר ,החליטה לוטה )לושה( ברכפלד
בת ה 80-לערער על הקביעה  -כשהיא מצוידת באישור רשמי
מממשלת גרמניה על שהותה בפולין .לבסוף עדותה המרגשת
בבית המשפט היא ששכנעה את השופטת" :אחרי שסיימתי,
חלק מהנוכחים פרצו בבכי"

מאבקה הארוך של לוטה )לושה( ברכפלד בת ה 79-להכרה כניצולת שואה שפורסם
בחדשות  Online 2לפני כחצי שנה ,הגיע סוף סוף אל קיצו .עדותה המרגשת בבית
המשפט השלום בתל אביב שכנעה את השופטת ומשרד האוצר להעניק לה את
הקצבה החודשית על סך  2,200שקלים.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות  2בפייסבוק
"הדרך לקבלת הקצבה הייתה קשה מנשוא ,זו הייתה השפלה נוראית" ,טענה
ברכפלד לאחר ששמעה את הבשורה המשמחת" .הם העמידו אותי על דוכן
הנאשמים ,ניצולת שואה בת  80שאיבדה כ 100-קרובי משפחה במלחמת העולם
השנייה".
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יותר משש שנים נלחמה ברכפלד במשרד האוצר כדי שיכירו בה כניצולת שואה.
לבסוף עדותה בבית המשפט הייתה זו ששכנעה את השופטת כי מדובר במקרה
שנפל בין הכיסאות" .לאחר שסיימתי את הסיפור שלי חלק מהנוכחים באולם פרצו
בבכי ,אחרי העדות כולם התחילו להתייחס אליי קצת אחרת ,פחות כנאשמת ויותר
כניצולה" ,סיפרה.
את התביעה לפיצויים מממשלת ישראל הגישה ברכפלד לראשונה בשנת  .2009את
הטפסים היא העבירה בעצמה ,מאחר שחשבה שזהו הליך פורמלי בלבד אך בקשתה
נדחתה .במקביל פנתה ברכפלד אל ממשלת גרמניה עם בקשה זהה ,זאת מאחר
ושהתה בגטו בתקופת המלחמה .לאחר שנבחנה בקשתה ,נמצא כי היא זכאית
לתגמול חד פעמי עקב שהותה בגטו ורשה בסך  2,000אירו מממשלת גרמניה.
כשבידיה מסמך רשמי מממשלת גרמניה ,המאשר כי שהתה בוורשה ,פנתה שוב
לבית משפט השלום בתל אביב וביקשה לבחון את הבקשה פעם נוספת על מנת לקבל
באופן קבוע את הקצבה .בתגובה טענו נציגי משרד האוצר כי יש לדחות את בקשתה
על הסף  -גם בשל התיישנות וגם מכיוון שלא הופיעה ברשימות של מכון היסטורי של
יהודי ורשה.

שרדה את הגטו ,איבדה את כל
מ שפחתה
"הריבית הנמוכה מחלקת את
העושר מחדש .קטסטרופה
לחוסכים .בני  40-30אוכלים
אותה"
הג'וב הטוב בעולם?  4שעות
ביום  -תמורת  10,000דולר
בחודש
האיש של כחלון מתחייב:
"מחירי הדירות יירדו ב15%-
עד סוף  .2017אם לא -
אתפטר"
נהג של אובר השתכר  90אלף
דולר בתוך שישה חודשים -
בלי לנהוג

ברכפלד התגוררה בגטו ורשה עד
שהוריה נמלטו לברית המועצות,
מספר חודשים אחרי שהנאצים פלשו
לפולין .היא הייתה רק בת שלוש
כשהחלה המלחמה ,אך אותותיה
טבועים בה" .אני זוכרת את ההפצצות
של תחילת המלחמה ,המשפחה כולה
הייתה תחת רדיפות ,אבא שלי ברח
ראשון ,אמא ואני נותרנו בגטו למשך כמה חודשים נוספים" ,סיפרה לפני כחצי שנה
ברכפלד לחדשות " .online 2הייתי פליטה כבר מגיל צעיר מאוד ,כל המשפחה מצד
אמי ואבי נספתה בשואה ,כ 100-איש ,אז איך הם יכולים להגיד שאני לא ניצולת
שואה?"
עו"ד דוד ידיד ממשרד "דוד ידיד עורכי דין ונוטריון" ,שייצג את ברכפלד בהליך
המשפטי ,מסר לחדשות " :Online 2אנו רואים בזה ניצחון גדול ,היא ניסתה להגיש
בעצמה את הטפסים ומשרד האוצר פשוט דחה אותה ,הם עשו את המוות כדי שהיא
לא תעיד ,והצלחנו להביא אותה בעדות מול ועדת ערר של בית משפט השלום בתל
אביב .לאחר העדות האוצר החליט לחזור בו מדחייתה ואנחנו שמחים שהצדק יצא
לאור".

לפניות לכתבAzriA@ch2news.tv :
הצטרפו לעמוד הפייסבוק של עזרי עמרם
מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
Recommended by

תגיות :משרד האוצר ניצולת שואה קצבה

 makoייעוץ משפטי באתר פרקליטים
עו"ד ליאור כספי
מנהל פורום פשיטת
רגל

1 2 3 4 5 6

פורומים וצ'אט

עורכי דין פליליים

עורכי דין נוספים

עורכי דין תעבורה

עו"ד? הצטרף אלינו

עורכי דין משפחה

Recommended by
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עכשיו בmako

הפופולרים
דה נקסט טופ מודל :נחשף מין
העובר של בר רפאלי
בקיץ הקרוב זה יקרה ,בר רפאלי
תהפוך לאמא
היום ה53-
תניה נשברת מההדחה המדומה:
"אני רוצה ללכת"

ההתמוטטות במועדון :נעצרו
חשודים
שניים חשודים בהחדרת סם לכוס
המשקה של הצעירה

Sort by Newest

"חוששים שסם חדש מסתובב
בשוק"
נאבקים על חיי הצעירה
שהתמוטטה אחרי בילוי

תגובות

) 2תגובות ב 2-דיונים(
פתח הכל

סגור הכל

 2יש צדק בעולם
* צורי 12:17 | 23/07/15

 1משרד האוצר  -גוזלים את כספם של ניצולי השואה
* שין 11:47 | 23/07/15

מקרא = :תגובה ללא תוכן

= תגובה עם תוכן
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השורה
מתנות לילהדותת,חמתהונה
מי כמה? בחרנו...

פורד קוגה  1.5ל'
טורבו במבחן...:

חלום רטוב :עלה
לטיסה וגילה...

אנד ג'וי | מתנות תרומה ,
משלוחי פרחים  ,מתנות
ליולדת ,משלוחי שוקולד

תכניות
LIVING
 9חודשים
בית ומשפחה
פז"ם
makoTV
חופש
רוח
Fashion Forward
HIX

חבל על זמן :כנסו,
תקתקו ותזכו

Time Out

ערוצי תוכן
חדשות
סלבס
תרבות
מוזיקה
ספורט
NEXTER
אוכל
גברים
נשים

הנתונים שיכולים
להפיל את "אקדח...

ללכת עם ולהרגיש
בלי :הנעליים...

גאווה
מגזין m
בריאות
בלוגים ודעות
לימודים וקריירה
כאן בו נים
פרקליטים
סי נמסקופ
כסף

האח הגדול
הכוכב הבא
ארץ נהדרת
היום בלילה
עובדה
המהפך
כפולים
מאסטר שף
יצאת צדיק

א נשים
חי בלילה
הפרלמ נט
ערוץ 24
עומרי גורדון
להיות איתה
בית ספר למוסיקה
מועדון לילה
שחקן זר

שימושון

מיוחדים

קניות והטבות

אייפון
הורוסקופ
מזג אויר
פע נוח בדיקות דם
מתכו נים
ערוץ  2בשידור ישיר
מדריך יעדים
חיפוש עסקים

בחירות בארה"ב
סיכום 2015
הביצועים הטובים
אוכל הרחוב הטוב בארץ
זמ ני כ ניסת שבת
מילים לשירים

smartair
מבצעים
אי נדקס חתו נות
צימרים
ק ניות באי נטר נט -
mySupermarket
פרסמו אצל נו

כתוביות עזרה דרושים מדי ניות פרטיות ת נאי שימוש מפת אתר  RSS netexכתבו ל נו אודות פרסמו אצל נו
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