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חברת בונדסטג נכבדה,

הנני מצרף בנספח למכתב זה את תשובתי לשאלתך הנ"ל.
בברכה

[חתימה]

נספח

שאלה בכתב ,אוקטובר 5112
מספר שאלה 131

שאלה מס' :131

אילו פעולות נוקטת הממשלה הפדרלית של גרמניה לצורך הגשת הצעת חוק לשינוי ההנחיה הקיימת
בחישוב תקופות-חלופיות בגטו בהתאם לסעיף  521לסדר הדין הסוציאלי הגרמני  ,VIעל מנת
להתאימן לתנאים המציאותיים של תעסוקה בגטו ולמלא את מטרתו המוצהרת של המחוקק המבקש
להכיר באמצעות החוק לתשלום פנסיה בגין עבודה בגטו ( )ZRBGבתקופות-התעסוקה בגטו לשם
חישוב ביטוח הפנסיה הסוציאלית ,דבר שעד עתה יישומו בהתאם לסעיף  521לסדר הדין הסוציאלי
הגרמני  VIמוביל במקרים רבים – בהתחשב במידע המצוי ברשותי מטעם מיופה הכוח של איגוד
הקהילות היהודיות בפולין ושל התאחדות הרומא (צוענים) בפולין – לתוצאות מפלות בתשלום או
לדחיית פנסיית-גטו ,במיוחד כלפי אימהות בתקופת הגידול והטיפול בילדיהן ,שאינה מוכרת כתקופה
חלופית מפאת הטיפול בילדים רבים שלא הותירה תקופת המתנה לזכאות ,או לדחיית תשלום
פנסיית-גטו מתחת לגיל  19בגין אי הכרה בתקופה-החלופית על רקע הרדיפות בהתאם לסעיף 521
לסדר הדין הסוציאלי הגרמני  ,VIוזאת כאשר תקופות תשלום מזכות בגטו כבר הוכרו על ידי הביטוח
הסוציאלי הגרמני ובהתחשב בכך שמשרדי העבודה הגרמנים בתקופת הרדיפות שלחו על בסיס קבוע
אף קטינים לתעסוקה בגטו עוד לפני הכנסת מגבלת גיל זו?

תשובה:
חוק ביטוחי הפנסיה הסוציאלית הממלכתית מכיר בתקופות בהן מבוטחים נמנעו מהפרשת דמי ביטוח
כתוצאה מנסיבות יוצאות דופן ,וזאת בכפוף לתנאים ראשוניים מסוימים ומוגבלים המכונים תקופות
חלופיות (סעיף  521כרך שישי לסדר הדין הסוציאלי הגרמני) .בעזרת התקופות החלופיות "מבוים"
קיומה של תעסוקה המחויבת בהפרשת דמי פנסיה ,שפירושו ניכוי תשלומי הפרשים .במצב זה ניתן
להכיר בתקופות חלופיות החל מגיל  19ואילך ,מאחר שאין לצאת מכלל הנחה כי בנסיבות רגילות
מתקיים ניכוי הפרשים לביטוח הסוציאלי הממלכתי טרם מועד זה .דבר זה אינו עומד בסתירה
למקרים בודדים אשר במסגרתם נוכו הפרשים לביטוח הסוציאלי הממלכתי כבר לפני גיל .19
לא קיימות תכניות לשינוי הנחיות החוק ביחס לתקופות החלופיות.

