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הודעה לעיתונות
התחלה ל כבסיסעם פולין הגטאות -פנסיותהסכם ב להשתמש

 עםמיד  לחדול !עובדי הגטאות לשעברב טיפולב ואמינה החדש
  !האפליה השיטתית

מהווה אבן דרך  ,בבונדסטג הגרמניהיום שאמור להיות מאושרר הגטאות, - לגבי פנסיות פולני-ההסכם הגרמני"
 רומהבני של  קיפוחםהסכם זה מהווה סוף פסוק ל בכבודם. כרהצדק והמען עשיית חשובה במאבקם של הניצולים ל

 בורתשלום פנסיות ע חוק( ZRBG בהתאם לחוק הפנסיה נשללה מהםפולין, שעד היום תושבי ויהודים  צוענים)(
 םליקוייוקנו כל שאר הטרם תש מכיווןלנו לנוח ולשקוט בעקבות הישג זה, . אולם אל )תקופות ההעסקה בגטאות

על ידי הבירוקרטיה הגרמנית מוביל לכך,  'תביעותמגישי השל  תהשיטתי 'אפליה. הצדק- אי גרימתהנובעים מ
, קבירה עזיזה טאנסמ, כך '.ניצולים שהיו עובדי גטאות 25,000עד  15,000-כפנסיית הגטאות עדיין נשללת מש

בדצמבר  5הסכם מיום «-גבי הל ור שניתן היוםראשהדוברת לענייני זכויות אדם וחברה בוועדה לעבודה ורווחה לרגל 
, החיים כיום עבור זכאיםמיוחדים  תשלומיםבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה והרפובליקה של פולין ל 2014

    , עזיזה טאנק מוסיפה:."»בשטחי הרפובליקה של פולין

. לצד 'הדל תפותהשת'עקב לכאורה : הוחלט סופיתטרם  עובדי הגטאות לשעבר מטעם תביעותמספר רב של לגבי "
הם מלשעבר,  עובדי גטאותניצולים  25,000עד  15,000-כשל ף נוסכאן במספר מדובר  עובדי הגטאות הפולנים

 10%- בארה"ב וחיים  45%חיים בישראל, הם ניצולים המתוכם  45%כי  ניתן להעריךת הגטאות. יפנסינשללה 
  איחוד האירופאי.בבגרמניה ובמדינות השכנות 

, ZRBGחוק שבוצע בלשינוי עצמה במסגרת ההנמקה הרשמית הממשלה הפדרלית  ו על ידישרומספרים אלה א
 תואמים. מספרים אלה בחיוב ואושררק מחצית מהן ת תביעו 70,000- נאמר כי מתוך קרוב ל הב ,2014-שאושר ב

  ).Jewish Claims Conference - JCCלנתונים שנמסרו מוועדת התביעות (

ם. על כן מקרים של תביעתרשמית הודעת דחייה אפילו  כנראהאלפי בני אדם לא קיבלו  מתברר כי עשההלכה למ
משפטי,  נציגרוב המקרים לקשישים אלה אין בסטטיסטיקה של הביטוח הסוציאלי. דוחות הבאינם מופיעים אלה 

תקופות  בורנסיות עתשלום פ חוקב 4סעיף  וספתהבמסגרת של תביעתם. חוזרת בקשה לבדיקה  הגיששיוכל ל
על הענקת ייפויי הכוח הוערמו קשיים ש, מכיוון עוד יותר הוחמר מצב זההחדש בנוסחו  )ZRBG( ההעסקה בגטאות

  .לעורכי הדין

את  כךבלראות יהיה ת הגטאות, ניתן יבעניין פנסיתביעתם  לגבימוחלטת ת ווודאתהיה כל עובדי הגטאות לרק כאשר 
  ל ההיסטוריה הגרמנית.פרק זה שתום ההתמודדות עם 

  נושא פנסיות הגטאות." טיפול בב האמינהתחלה חדשה ול תרוםעם פולין אמור ל עומד על הפרקההסכם ה
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