
 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות דף

 

, דירה מעבר הוצאותו מבניים מיגון אמצעיל ההנחיה של הבקשה הגשת תהליךל הוראות מכיל ההנחיות דף

 .תדירות לשאלות ותתשוב בהמשך לך ומעניק

 

 

 ?סיוע לבקש ניתן אמצעים אילו עבור

__________________________________________________________________________ 

 

 למען כספי סיוע לך מעניקה אלימות נגד ברלין המחוזית הועדה

 

 וכן מבניים מיגון אמצעי -

 דירה מעבר הוצאות -

 

 

 ?בקשה להגשת הזכאים בקבוצת נכלל אני האם

__________________________________________________________________________ 

 

 .ל"נה לקבוצה משתייך הנך, אפליה או/ו קיצוני פוליטי בסיס על וסכנה איומים, מאלימות נפגע הנך אם .1

 

 כגוף או/ו, יוזמה או כעמותה, מוכר דתי או ר"מלכ כמוסד, פרטי כאדם במיוחד בקשה להגיש תוכל .2

 . תומך

 

 

 ?לבקש יכול אני מבניים מיגון אמצעי של סוגים אילו

__________________________________________________________________________ 

 

 :כדלקמן מבניים מיגון אמצעי בגין כספי סיוע לקבל ניתן

 

 ;פריצה חוסמות דלתות .1

 



 ;פריצה חוסמות( ולמרפדות לגזוזטראות דלתות) זכוכית ודלתות חלונות .2

 

 ;פריצה חוסמי תריסים .3

 

 ;זכוכית ולדלתות חלונות דרך חדירה החוסמות פריצות בפני הגנה רדידי .4

 

, פרופיל צילינדר מנעול, נעילות חלונות ידיות, בריחים כגון, ודלתות לחלונות משלימים הבטחה אביזרי .5

 ;שקועים מנעולים, למנעולים מתכת מגיני

 

 ;תקיפה על התרעה ומערכות, כבלים ללא או כבל עם פריצה הזעקת מערכות .6

 

 וכן, כבלים בלי או כבלים עם אבטחה מצלמות .7

 

 .שונות .8

 

 

 ?לבקש אוכל דירה מעבר הוצאות אילו

__________________________________________________________________________ 

 

 .פרטיים סייעים או, מסחרית הובלות חברת באמצעות דירה תכולת של הובלה הוצאות לקבל תוכל .1

 

 עד של תקופה עבור חכירה או שכירות בגין כפולות הוצאות לבקש תוכל דירה מעבר של במקרה .2

 .יותר הזולים החכירה או השכירות דמי הוא הקובע הסכום. חודשים שלושה

 

 נזקי לתיקון הוצאות, מתווכים עמלת, דירה יפושלח נסיעות עבור תשלומים יבוצעו לא כי לב שים .3

 עבור ואוכל תשר עבור הוצאות, עיצוב או שיפוצים, רהיטים של הכרחי אחסון, ריהוט פרטי, הובלה

 .במעבר המסייעים אנשים

 

 גרושים, הוריים-חד הורים, נשואים למען מסתכם זה סכום. מעבר הוצאות עבור גלובלי תשלום גם יתכן .4

 אירו 361 בסך תוספת לבקש ניתן בנוסף. אירו 820-ב רווקים ולמען, אירו 1639-ב - ים/אלמנות או

 .הבית במשק נוסף אדם כל למען

 

 

 ?לקבל יכול אני אותו הסיוע סכום מהו

__________________________________________________________________________ 

 

 גבוה סכום לך לאשר ניתן מנומקים בודדים במקרים. אירו 50,000 של מרבי בסך תמיכה לבקש תוכל .1

 .יותר



 

 פי על מחליטה אלימות נגד ברלין המחוזית הועדה. התשלום לקבלת משפטית זכאות לך אין כי לב שים .2

 .בהתאם תקציבים לרשותה שעומדים ככל, מחייבים שיקולים

 

 

 ?תהאו להגיש יש וכיצד, בקשהה טופסה את אמצא היכן

__________________________________________________________________________ 

 

 בכתובת, אלימות נגד ברלין של הבית מדף מקוון באופן להוריד תוכל הבקשה טופס את .1

http://www.berlin.de/lb/Ikbgg בכתובת אותו להזמין או gewalt@seninnds.de-gegen-berlin. 

 

 :את בכתב התמיכה קרן מתוך יםלמענק בקשתך את הגש אנא .2

 

 אלימות נגד הארצית הועדה 

 ,וספורט פנימיים לעניינים הסנאט מנהלת אצל 

  טהסנא של והספורט הפנים מנהלת אצל 

 47 קלוסטר' רח 

 10179 ברלין 

 

 Landeskommission Berlin gegen Gewalt 

 c/o Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

 Klosterstr. 47 

 10179 Berlin 

 

 את אף כוללים ל"הנ. הדרושים הבקשה מסמכי כל קבלת לאחר רק בבקשות לטפל ניתן כי לב שים .3

 .הרלוונטיות הראיות

 

 

 ?לבקשה לצרף עלי ראיות אילו

__________________________________________________________________________ 

 

 :כדלקמן מסמכים את הבקשה עם ביחד הגש אנא

 

 הובלות חברת של או/ו, מבניים מיגון אמצעיל מוסמכות חברות של מחייבות מחיר הצעות שלוש .1

 .פרטיים סייעים באמצעות מתבצע המעבר אם הוצאות רשימת או, מסחרית

 

 והסכנה האיום ומצב אפליה סיכוני של הערכה או, ברלין משטרת של אבטחה מערכות בתחום המלצה .2

 .אפליה נגד ומאבק קרבנות יעוץ של לסטנדרטים בהתאם פועל אשר, מהתחום מקצועי יועץ גוף ידי על

http://www.berlin.de/lb/Ikbgg
http://www.berlin.de/lb/Ikbgg
mailto:berlin-gegen-gewalt@seninnds.de


 

, הבעלים שותפות של הוכחה או/ו, מבניים מיגון אמצעי לביצוע המחכיר/  משכיר של בכתב הסכמה .3

 .שימור תחת למבנים הרשות של הסכמה הצורך ובמקרה

 

 אשר תלונות, עדים של עדויות, נזקים של צילומים כגון, העניינים מצב תיאור את המבססות ראיות .4

 '.וכד, פוסטים של מסך וצילומי מיילים של הדפסים, למשטרה הוגשו

 

 .מעבר של במקרה חדש עסקי מושב או/ו המגורים מקום על המעידים מכיםמס .5

 

 

 ':וכד, חברתיות יוזמות, עמותות, מוסדות למען נוספות ראיות

 

 התקנון עותק .1

 

 החברות/  העמותות מרשם תמצית .2

 

 רים"מלכ לעניין אישור/  חברות ממס פטור הודעת של עותק .3

 

 משפטי ייצוג של טופס .4

 

 

 ?המחיר בהצעות לב לשים עלי למה

__________________________________________________________________________ 

 

 .שרות ספקי משלושה הצעות שלוש בכתב לבקש עליך מענקים לקבלת בקשה הגשת קודם .1

 

 .שאפשר ככל ומחייבים מפורטים יהיו המחיר הצעות ששלוש לב שים אנא .2

 

 עם הנגרמות העלויות כל את, שלך הפרטיים המסייעים או, ההובלה חברת, המקצועית החברה עם ברר .3

 הצעות פי על ייקבע המענק באישור המפורט הסיוע וסכום מאחר זאת. םהאמצעי ביצוע או/ו יישום

 היחס הוא הקובע הגורם. ביותר הכלכלית ההצעה פי על ייקבע הסיוע סכום. שהוגשו המחייבות המחיר

 .השרות לרמת עלות בין

 

 

 

 

 

 



 ?מבניים מיגון אמצעיל מוסמכות חברות אצל לב לשים עלי למה

__________________________________________________________________________ 

 

 תרכיב אשר, מכניות מיגון מערכות בתחום מקצועית חברה נדרשת הצעדים יישום לשם כי לב שים אנא .1

 .מיגון מערכות בעניין ברלין משטרת הוראות פי על המבניים ההגנה אמצעי את

 

: בכתובת אותה למצוא ניתן. מכניים מיגון אמצעי מתקיני של כתובות רשימת מציעה המשטרה .2

-und-https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl

einbruch/artikel.125021.php. 

 .הנדרשת ההגנה את לספק יוכלו לא ל"הנ הסטנדרטים אחר ממלאים אינם אשר המיגון אמצעי 

 

 

 ?והסכנה האיום מצב ושל, האפליה סיכוני הערכת לשם להציג עלי ראיות אילו

__________________________________________________________________________ 

 

 ברלין משטרת של המלצה באמצעות זה יהיה, והסכנה האיום מצב של הערכה להציג שתוכל לכך לדאוג יש

 .בתחום מקצועי יעוץ גוף ידי על והסכנה האיום ומצב האפליה סיכוני הערכת באמצעות או, מיגון מערכת בעניין

 

 על להמלצה למוקד לפנות יש, ברלין משטרת באמצעות והסכנה האיום מצב הערכת לבצע תחליט אם .1

 :מיגון מערכות

 
Der Polizeipräsident in Berlin 

  Landeskriminalamt Koordinierungsstelle Staatsschutz (LKA Ko St) 

 LKAKoordinationSt@polizei.berlin.de: דואל כתובת 

 

 ייעוץ גוף באמצעות ,והסכנה האיום מצב ושל, האפליה סיכוני הערכת את לבצע מעדיף אתה אם .2

. אפליה נגדו ותקרבנ ייעוץ של הסטנדרטים פי על פועל אשר מקצועי ייעוץ לגוף לפנות עליך, מקצועי

 הגוף של הבית בעמוד, למשל, אלו איכות מאפייני אחר הממלאים מקצועיים ייעוץ גופי למצוא ניתן

 (:LADS) אפליה נגד - שווה ליחס המחוזי

 https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung/ ,אפליה נגד האגודה של הבית בעמוד או 

-וה, לייעוץ מדריך תמצא LADS-ה מודיבע. /https://www.antidiskriminierung.org(: advd) גרמניה

advd בעמוד" מייעצים גופים איתור" מציע https://www.antidiskriminierung.org/betroffene. כאן 

 .אפליה ונגד קרבנות ייעוץ של הסטנדרטים ועל, היועצים הגופים אודות מידע למצוא ןנית

 

 

 

 

 

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125021.php
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125021.php
mailto:LKAKoordinationSt@polizei.berlin.de
https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung/
https://www.antidiskriminierung.org/
https://www.antidiskriminierung.org/betroffene


 ?חכורה או השכור בנכס לב לשים עלי למה

__________________________________________________________________________ 

 

 ;מבניים מיגון אמצעי לביצוע המחכיר או/ו המשכיר של הסכמתו נדרשת .1

 

 החזרתו תידרש החכור או/ו השכור מהנכס היציאה במועד אם המחכיר או/ו המשכיר עם לברר יש .2

 חכירה דמי או שכירות העלאת תידרש לא וכי, המבוקשים המבניים המיגון אמצעי והסרת ,הקודם ולמצב

 !אלו הוצאות בגין מפצה אינה אלימות נגד ברלין המחוזית הועדה. האמצעי יישום בעקבות

 

 של הסכמתה מבניים מיגון אמצעי ביצוע לשם נדרשת, בשימור בניין של במקרה כי גם לב לשים יש .3

 .בניינים לשימור הרשות

 

. המעודכן החוקי המצב פי על הפרטיות הגנת דרישות כל לקיום יאאחר הנך ,אבטחה מצלמות יותקנו אם .4

 .משלימות ומחוזיות פדרליות והוראות(, DSGVO) הפרטיות הגנת תקנות את במיוחד כולל ל"הנ

 

 

 ?תקיפה על התרעה מערכות בהתקנת לב לשים עלי למה

__________________________________________________________________________ 

 

 כפתור הפעלת עם לעזרה קריאה לאפשר המערכת חייבת, תקיפה על התרעה מערכות להתקין תחליט אם .1

 של למוקד או, מוסמכת אבטחה לחברת ההתרעה שידור את ברלין משטרת מציעה זה במקרה. אזעקה

 .בהמשך חודשיות עלויותל גורמות החלופות שתי. ברלין משטרת

 

 נושאת אינה אלימות נגד המחוזית הועדה. חשבונך על יהיו בהמשך החודשיות העלויות כי לב שים אנא .2

 !המשך בעלויות

 

 

 ?חשבוניות בהנפקת לב לשים עלי למה

__________________________________________________________________________ 

 

 :כדלקמן הנתונים את להכיל חייבת חשבונית

 

 (פרטיים סייעים או, הובלה חברת או/ו מקצועית חברה) הקבלן וכתובת שם .1

 

 (ההובלה הוצאות את או, המבניים ההגנה אמצעי לביצוע או ליישום הדואג האדם) המזמין וכתובת שם .2

 

 החשבון הנפקת תאריך .3

 



 השירותים רשימת או/ו ופירוט היקף .4

 

 השירותים ספק של מורשה עוסק מספר או מס הויזי מספר .5

 

  החשבון של סידורי מספר .6

 

 השירותים הספקת מועד .7

 

 מ"מעה סכום .8

 

 הסכום)" מ"ממע פטור לגבי הערה או/ו מ"מע לגבי הערה -( טרחה שכר כגון) שירותים עבור חשבונות .9

 "(.מ"המע חוק של 1 פסקה 19 סעיף פי על מ"מע מכיל אינו

 

 (מענק הודעת ראה - GKZ) עסק זיהוי מספר או פרויקט מספר .10

 

 

 ?הפרטיות הגנת לעניין לדעת עלי מה

__________________________________________________________________________ 

 

 נתונים. מעבר הוצאות או, מבניים מיגון אמצעיל בבקשתך לטפל כדי שלך האישיים פרטיםל נידרש אנו .1

 לאשר יהיה ניתן לא, הסכמה ללא. בקשתך אישור לשם אלימות נגד ברלין המחוזית לוועדה נדרשים אלו

 .תשלומים

 

, בלבד מוצפן באופן שלך הפרטים יופקדו ברלין העיר מועצת חברי של המידע חובת את לקיים כדי .2

 אלו נתונים יועברו, החשב ידי על מעמיקה בדיקה של במקרה גם. יפורסמו לא האישיים פרטיך, כלומר

 .מוצפן באופן

 

 התקציב תקנות פי על ולעמותות רים"למלכ, כלומר, משפטיים לגופים מענקים לאשר ניתן עקרונית .3

 במאגר להלן הנתונים לפרסום והסכימו, נתונים שקיפות במאגר רשומים הם אם רק ברלין המחוזיות

 לגרום עלול דואר וכתובת שם ופרסום מאחר. המענק ומטרת, גובה, סוג, דואר כתובת, שם: המענקים

 משפטיים גופים של שבמקרה כך, במידע העניין מול להגנה גובר אינטרס קיים, וסכנה איום של למצב

 תקנות של 44 סעיף בעניין 1.5.2' מס AV ראה) המענקים במאגר ארדו וכתובת שם ציון על נוותר

 .שלך למוסד או/ו לעמותה המענק את לשייך יהיה ניתן לא כך(. המחוזיות התקציב

 

-freiheitlich) ודמוקרטיה חופש של היסוד סדרהל המסכימים לנפגעים רק להגיע אמורים מענקים .4

demokratische Grundordnung .)במספר כמשמעותם דחיה נימוקי המצדיקים סימנים מיםוקיי היה 

 פרטיך את להעביר חייבים אנו אזי, מעבר והוצאות מבניים מיגון אמצעיל ההחניות של ,2 פסקה ,4



 פרטיך להעברת הסכמתך כך לשם נדרשת. יההדח נימוקי בדיקת לשם יןברל למשטרת האישיים

 .תשלומים לאשר נוכל ולא, שלך בבקשה לטפל נוכל לא הסכמתך ללא .האישיים

 

 

 :לזכור חשוב

__________________________________________________________________________ 

 

 Landeskommission Berlin) אלימות נגד ברלין המחוזית לוועדה ראיות עם מקורב הבקשה את שלח .1

gegen Gewalt.) 

 

 .אלימות נגד רליןב המחוזית ועדה של ההודעה לקבלת המתן .2

 

 .האמצעים ביצוע או/ו ביישום להתחיל תוכל המענק הודעת את שקיבלת לאחר רק .3

 

 .ההודעה קבלת עם מידית האמצעים את תיישם .4

 

. אלימות נגד ברלין המחוזית לוועדה האמצעים ביצוע סיום לאחר מיד במקור החשבון את הגש .5

 תאריך עד המאוחר לכל מוגשים להיות חייבים 2021 התקציב בשנת המיושמים אמצעים בגין חשבונות

30.11.2021. 

 

 .אלימות נגד ברלין המחוזית ועדה בידי נשאר החשבון מקור .6

 

 .המענק בהודעת רטהמפו הסכום את היותר לכל תשלם אלימות נגד ברלין המחוזית הועדה כי, לב שים .7

 

 בגין הנחה 2% החשבון מסכום לנכות מחויבת אלימות נגד ברלין המחוזית הועדה כי לב שים אנא .8

 .שבועיים עד של זמן פרק תוך יתאפשר התשלום אם, מוקדם תשלום

 
 


