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 302עד  300 השאלותמספרי 

  :300שאלה מס' 

ות שמספרן עדיין בקשאיזה מידע קיים בידי הממשלה הפדרלית של גרמניה לגבי ה
 בגינן, שטרם הוחלט וניצולי השואה בגין פנסיית הגט  25,000עד  15,000-מוערך בכ

תקופות ט לפי השנים מאז כניסת החוק לתשלום פנסיות עבור באופן רשמי (נא לפר
, תוך ציון מספרן הכולל של הבקשות 2002) לתוקפו משנת ZRBGגטאות  (העסקה ב
ת שנדחו ואלה שאושרו באופן בקשולגבי ה –עם או בלי מידע מפורט  -הנדונות 
  רשמי)? 

  תשובה:

-עדיין מוערך בכ ןת שמספרבקשואין בידי הממשלה הפדרלית של גרמניה מידע לגבי ה

באופן רשמי לפי החוק לתשלום פנסיות  בגינן,  שטרם הוחלט 25,000עד  15.000

  ).ZRBG(  תקופות העסקה בגטאותעבור 

 הפנסיהביטוח למוסדות הבמידה שהשאלה מתייחסת לבקשות, שנבדקו על ידי 

יאלי מטעם בית המשפט הסוצ 2009משנת  פסיקה) לאור השינוי בDRV( יםגרמניה

)BSGהחוק גבי נוסח ) ל-ZRBGמטעם ה פסיקה, ניתן לקבוע כדלהלן: לפי ה-BSG 

ה פסיקות שנדחו בהתאם לבקשבהרחבה את כל ה DRV-בדקו מוסדות ה  2009ביוני 

ת בקשוהחדשה יש מקום להכרה ב פסיקה, כדי לוודא אם לאור הZRBG-של ה

מקרים מתוכם ניתן היה  25,000מקרים לערך. לגבי  50,000-פנסיה. מדובר היה בה

ת הפנסיה לאחר ביצוע הבדיקה. במקרים האחרים לא ניתן היה להכיר בקשולהכיר ב

מקרים  7,000-ות הפנסיה וזאת מסיבות שונות. בתוך כך התברר שלגבי קרוב לבקשב

ה הזכות לפנסיה, מכיוון שהתנאים התקיימקה שבוצעו לא פסיגם לאחר שינויי ה

נאי בגין תקופת הביטוח המינימלית של חמש שנים) לא ת פנסיה (למשל, התתביעל

הודעת דחייה או הודעה על כך, שהדחייה  מגישי הבקשותקוימו. במקרים אלה קבלו 

ביטוח למוסדות הבעינה. במקרים אחרים לא עלה בידי  נותרהקודם לכן להם שנמסרה 

תוך שיתוף על אף מאמצים אינטנסיביים ו מגישי הבקשותלאתר את  יםהגרמני פנסיהה

  נפטרו במהלך הזמן.  הםפעולה עם מוסד הביטוח הלאומי בישראל, או ש

  .ZRBG-ת פנסיה לערך שהוכרו לפי הבקשו 55,600בסך הכל הצטברו עד כה 



  : 301שאלה מס' 

עדיין  ןשמספר בקשותאיזה מידע קיים בידי הממשלה הפדרלית של גרמניה לגבי ה
, שטרם הוחלט והגט-מצד ניצולי השואה בגין פנסיית 25,000עד  15,000-מוערך בכ

עליהן באופן רשמי (נא לפרט לפי שנים מאז כניסת החוק לתשלום פנסיות עבור 
הכולל של  ן, תוך ציון מספר2002) לתוקפו משנת ZRBGגטאות  (ב תקופות העסקה

וכיצד  ם), בקשתות מטעם ניצולים, שלא היה להם ייצוג משפטי בעת שהגישו את בקשה
של  4השתנה מספרם של הניצולים ללא ייצוג משפטי מאז החלתם של הוראות סעיף 

החוק הראשון במסגרת שינוי החוק לתשלום פנסיה עבור ההעסקה בגטאות  בשנת 
2014?

  תשובה:

ת שלא נענו באופן רשמי הננו להסב את תשומת לבכם לתשובה בקשולגבי מספר ה

  .300מספר 

מגישי ת של גרמניה אין נתונים המצביעים על כך, שמספרם של בידי הממשלה הפדרלי

בשנת   ZRBGלחוק  4ללא ייצוג משפטי השתנה מאז החלת הוראות סעיף  הבקשות

2014.

יועבר ישירות  והגט-נועדו להבטיח שתשלום פנסיית  ZRBGלחוק  4הוראות סעיף 

טיים, וזאת על עובדי הגטאות לשעבר ולא לחשבונם של נציגיהם המשפשל לחשבונם 

מנת שהזכאים יוכלו להשתמש בכספים אלה מיד. האפשרות להזמין ייצוג משפטי אינה 

  מושפעת מהסדר זה. 

  : 302שאלה מספר 

  ZRBGשל חוק  תהמנהלי אכיפהכיצד מפקחת הממשלה הפדרלית של גרמניה על ה
בור שאושרר פה אחד על ידי הבונדסטג הגרמני בעניין תשלום פנסיה ע, 2002משנת 

לשמור על האינטרסים המוצדקים שעבר, לאור הצהרתה כי בכוונתה: "עובדי הגטאות ל
של עובדי הגטאות לשעבר תוך הוקרה נאותה של העבודה בגטאות והכרה בה 

הפנסיה  כן לבדוק ולדרוש ממוסדות ביטוחקופות ביטוח סוציאלי על פי החוק". כמו כת
 -לגביהן, וזאת לאור ההערכות  ות שטרם הוחלטבקש, להחליט לגבי ההמוסמכים

בהתבסס על הנימוקים הרשמיים מטעם הממשלה הפדרלית של גרמניה לגבי החוק 
התואמות לנתונים שנמסרו  - 2014משנת  והגט- לתשלום פנסיות שינוי החוקוהראשון 

ות שלא הוחלט לגביהם מתייחס בקש"  מה50%לפיהן " -   JCCמוועדת התביעות 
. אילו הוראות נתנה הממשלה  ZRBGות לפי חוקבקשגישי הלמספר הכולל של כלל מ

 פנסיהבכל מוסד ומוסד לביטוח  האכיפה המנהליתהפדרלית של גרמניה לגבי אופן 
  המוסמך לענייני האזור שלו בכל מדינה.

  תשובה: 

 הפנסיהביטוח רווחה עומד בקשר הדוק עם מוסדות המשרד הפדראלי לעבודה ו
ובמקרה   ZRBGלפי חוקבקשות שהוגשו בעיות בנוגע ל, על מנת להבחין ביםהגרמני

  הצורך לעזור בפתרונן.



  . 300כמו כן הננו להסב את תשומת לבכם לתשובה על שאלה מס' 


