
   משרד העבודה והרווחה הגרמני הפדרלי
 משרד[ ]לוגו

 7Gגרמניה        
 ]לוגו[       

 

 יורג אסמוסן   לכבוד חברת הבונדסטג הגרמני

 מנכ"ל משרד      גב' עזיזה טאנק

 11111, ברלין 94 מען המשרד: רח' וילהלם שטראסה     1פלאץ דר רפובליק 

 11111למכתבים: ברלין  מען      11111ברלין 

 

  527-2844/5 18 30 49+טל:        

  527-2848 18 30 49+פקס:        

  buero.asmussen@bmas.bund.deדוא"ל:        

 

 

 5112באוקטובר  62ברלין,        

 

 

 

 

 5112שאלה בכתב, אוקטובר 

 131מספר שאלה 

 

 

 חברת בונדסטג נכבדה,

 

 

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

 

 בברכה

 

 

 ]חתימה[

 

  



 נספח            

 

 5112אוקטובר בכתב,  שאלה

 131 שאלהמספר 

 

 :131שאלה מס' 

 

ההנחיה הקיימת הצעת חוק לשינוי  הגשת לצורךהממשלה הפדרלית של גרמניה  אילו פעולות נוקטת

 , על מנתVIהגרמני  הסוציאלילסדר הדין  521בהתאם לסעיף בגטו  פיותחלו-תקופות חישובב

 ת מטרתו המוצהרת של המחוקק המבקשולמלא א גטותעסוקה בשל  המציאותייםתנאים להתאימן ל

שם ל בגטו התעסוקה-תקופותב (ZRBGחוק לתשלום פנסיה בגין עבודה בגטו )באמצעות ה להכיר

 הסוציאלילסדר הדין  521סעיף ל בהתאם יישומועד עתה ש דבר, ביטוח הפנסיה הסוציאליתחישוב 

 איגוד שלכוח המיופה  מטעםבהתחשב במידע המצוי ברשותי  –מוביל במקרים רבים  VIהגרמני 

 אולתוצאות מפלות בתשלום  –בפולין רומא )צוענים( ות הקהילות היהודיות בפולין ושל התאחדה

שאינה מוכרת כתקופה , בילדיהן הגידול והטיפולגטו, במיוחד כלפי אימהות בתקופת -פנסייתלדחיית 

תשלום לדחיית או  ,לזכאות תקופת המתנה הים רבים שלא הותירמפאת הטיפול בילדחלופית 

 521 בהתאם לסעיף על רקע הרדיפותהחלופית -אי הכרה בתקופה בגין 19גיל ל מתחתגטו -תיפנסי

גטו כבר הוכרו על ידי הביטוח ב מזכות תשלום , וזאת כאשר תקופותVIהגרמני  הסוציאלילסדר הדין 

 על בסיס קבועשלחו  הרדיפות בתקופת משרדי העבודה הגרמניםובהתחשב בכך ש הגרמניהסוציאלי 

 מגבלת גיל זו? הכנסתלפני עוד קטינים לתעסוקה בגטו  אף

 

 תשובה:

נמנעו מהפרשת דמי ביטוח בהן מבוטחים  מכיר בתקופות הממלכתית הסוציאלית הפנסיה יחוק ביטוח

תקופות  המכונים מוגבליםומסוימים  ראשוניים תנאים, וזאת בכפוף לכתוצאה מנסיבות יוצאות דופן

"מבוים" התקופות החלופיות  בעזרת כרך שישי לסדר הדין הסוציאלי הגרמני(. 521חלופיות )סעיף 

במצב זה ניתן  .שפירושו ניכוי תשלומי הפרשים ,פנסיהדמי בהפרשת  המחויבת תעסוקהקיומה של 

נסיבות רגילות מאחר שאין לצאת מכלל הנחה כי בואילך,  19להכיר בתקופות חלופיות החל מגיל 

מד בסתירה דבר זה אינו עו זה. מועד טרם הממלכתיהפרשים לביטוח הסוציאלי  מתקיים ניכוי

 . 19כבר לפני גיל נוכו הפרשים לביטוח הסוציאלי הממלכתי  בודדים אשר במסגרתם למקרים

 לא קיימות תכניות לשינוי הנחיות החוק ביחס לתקופות החלופיות.


