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  :62שאלה מספר 

את דרישת  )DRV( הפנסיה הגרמנייםביטוח למוסדות הלא יישמו לפיו חוקי הבסיס ה מהו
תשובת עיין במקרים ( 18,000-כב םטיפולעת ב ZRBG-של חוק ה תהמנהלי אכיפהה

לניצולי כלל עובדי הגטאות לשעבר, ולא דיווחו  של )2/300הממשלה הפדרלית לשאלתי בכתב 
ביטוח למוסדות הגטו? בכמה מקרים קונקרטיים ומתי פנו - מצב בקשותיהם לפנסייתשואה על 
לעובדי הגטאות לשעבר המתגוררים בישראל דרך המוסד לביטוח  )DRV( יםגרמניהפנסיה ה

יב, על מנת למסור לעובדי שגרירות גרמניה בתל אב באמצעותמקשר או כגוף לאומי בישראל 
חוק בהתאם העל פי מתחייב כפי ש ,יותרשמהחלטות עם הודעות הגטאות שהגישו בקשות 

עשירי (נא לפרט לפי שנים החל מכניסתו לתוקף של חוק לחוק הסוציאלי כרך  18-ו ,8לסעיפים 
  )?2002בשנת  ZRBG-ה

  תשובה:

בהתאם לפסיקת בית המשפט הפדרלי לעניינים סוציאליים   ZRBGבמהלך בדיקת הליכי

)BSG דיווח ה 2009) בחודש יוני-DRV .לכל עובדי הגטאות לשעבר על זכאותם  

  התברר כי ברוב רשמית,  ודעההלגביהם ה שלחלא נש ,אלה םמקרי 18,000-כנוגע לב

במהלך  נפטרו מבקשי הבקשות כיגרמניה בהשונים  הפנסיה ביטוחלמוסדות המקרים נודע ל

אכן נפטרו, אך מכתבי  י הבקשותגישמשמקרים אמנם לא נתקבל אישור  10,000-. בכהזמן

נותרו ללא מענה. למרות מאמצים שנשלחו אליהם  יםגרמניהפנסיה הביטוח למוסדות ה

מבקשי בישראל, לא ניתן היה ליצור קשר עם  התערבות המוסד לביטוח לאומיכולל כבירים, 

במקרים אלה . ZRBG-פנסיות בהתאם לחוק ההאישור לא התאפשר  כך משום. אלה בקשות

  . חוסר שיתוף פעולהשל דחיית הבקשה בגין  באופןהודעה רשמית  היתה אמורה להישלח

 עמדםממ גרוענמנע ממשלוח של מכתבי דחייה מסוג זה, בעיקר על מנת שלא ל DRV-ה

חלו על הפנסיות לפי לערך)  2011(עד לשנת המשפטי של מגישי הבקשות, שכן באותה עת 

כרך עשירי לחוק הסוציאלי בעניין הקצבת פרק זמן של ארבע  44הוראות סעיף  ZRGB-חוק ה

שנים, לפיו ניתן היה לשלם פנסיה באופן רטרואקטיבי רק עבור ארבע שנים קלנדריות ממועד 

  להסתיים. במידה הלי המנ אכיפהההליך הגשת הבקשה. עם משלוח מכתב הדחייה אמור היה 



יותר, היה מתבצע התשלום מאוחר בשלב  DRV-שמגישי הבקשות היו יוצרים קשר עם ה

היתה  ZRBG-חוק ה שינויהרטרואקטיבי של הפנסיה החל ממועד זה. עד כניסתו לתוקף של 

 מחושבת תקופת תשלום רטרואקטיבית קצרה יותר בהתאם. מכיוון שלא נשלחו הודעות, נותר

בהם יצרו מגישי הבקשות בכל זאת קשר  ,פתוח. במקרים בודדים תהמנהלי אכיפהההליך 

  .גרוע מזכויותיהם המשפטיות, ניתן היה לאשר את הפנסיות מבלי ליותר בשלב מאוחר

זו בתחום הביטוח הסוציאלי. חובה  החלטות בגיןציבורית  פרסום הודעהחובה על  חלהלא 

 ןתונפרסום הודעה ציבורית וציאלי כרך עשירי. לדין החוק הס 18-ו 8מהסעיפים  אינה נובעת

  ).תציבוריהודעה מסירה ופרסום לחוק  10הרשות (סעיף של דעת השיקול ל


