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  2013 ינוארב 1-עודכן ב
  

  .אנא קראו הוראות אלה בקפידה לפני מילוי הבקשה
  .לא נדרש כל תשלום בגין קבלת הטפסים או הגשתם

  
. מידע זה נחוץ לנו לטיפול בבקשתכם. אנו מבינים שמילוי הטופס קשה עבור אנשים שסבלו כל כך

  .נשתדל לסיים את הטיפול בצורה מהירה ורגישה ככל האפשר
 

  ת לגבי זכאותהנחיו
 

איפשר לניצולי דבר שלא ) BEG(הגרמני  הפיצוייםחוק ללהגשת תביעות  האחרון מועדהחל  1969בשנת 
בתגובה לגלי ההגירה של ניצולי שואה יהודים . שואה יהודיים שהתגוררו מאחורי מסך הברזל לקבל פיצויים

כדי לפתוח מחדש את תקופת פעלה ועידת התביעות , מ בשנות השבעים"ממרכז ומזרח אירופה ובריה
, הצליחה ועידת התביעות 1980בשנת , יחד עם זאת. אולם ללא הועיל, BEG-ל ההגשה של התביעות

  . להקים את קרן הסיוע, מ עם ממשלת גרמניה"לאחר מו
  

 כללימממנת וקובעת את ממשלת גרמניה . יורו 2556.46פעמי של -תשלום חדבאופן של הפיצוי הינו 
  .אולם הקרן מנוהלת על ידי ועידת התביעות, ןזכאות של הקרה
  
 

 

 ;2קרן סעיף  ;)BEG(הגרמני הפיצויים במסגרת חוק  תשלוםמקבלים כיום בלו בעבר או ישקאנשים 
החוק במסגרת ; )HVCF(הקרן לפיצויים לקורבנות הנאצים  ;)CEEF(קרן מזרח ומרכז אירופה 

וק על הכרה ותמיכה באנשים אשר נרדפו בידי מברלין במסגרת הח ; (OFG) האוסטרי לפיצוי נרדפים
או  (VdN)לנרדפי המשטר הנאצי  GDRפיצוי  ; (PrVG)דתיות או גזעניות , הנאצים מסיבות פוליטיות

יכולים  אינם 1957- ז"ימקבלים קצבה ממשרד האוצר הישראלי במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים התש
  .לקבל תשלום מקרן הסיוע

  
לא כולל המדינות ( לשעבר מדינות ברית המועצותים המתגוררים כיום בקורבנות רדיפות הנאצ

קבלת מידע נוסף לגבי תנאי לשם  WWW.CLAIMSCON.ORG/FSU - צריכים לפנות ל) הבלטיות
   .הזכאות ובקשות
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  :אצים העונים על קריטריוני הזכאות הבאיםהנרדיפות התשלומים במסגרת קרן הסיוע מוגבלים לקורבנות 
  

במידה  .יורשים אינם זכאים להגיש בקשה. צריך להיות בחיים בעת הגשת הבקשהקורבן הרדיפות  •
והקורבן לא היה זכאי בעת הגשת טופס הבקשה אך הפך לזכאי מאוחר יותר עקב שינויים 

לתוקף הקריטריונים החדשים  הפונה צריך להיות בחיים במועד שבו נכנסו, בקריטריוני הזכאות
 . בכדי לקבל את התשלוםשעל פיהם הפך לזכאי 

 

  :בין השאר, כוללת, לצורך זכאות לכספי קרן הסיוערדיפה  •
  

  או ;שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה )1(
 או ;בריחה מהמשטר הנאצי )2(
 או ;הגרמניהפיצויים כפי שהוגדר בחוק " הגבלת החופש"  )3(
 או;  1)ענידת טלאי צהוב, חובת רישום תוך הגבלת מקום מגורים, ו עוצרהגבלת חופש התנועה כמ  )4(
 .2או אם הם ברחו משם בתקופה זו, 1944עד ינואר  1941אנשים שנשארו בלנינגרד בין ספטמבר   )5(
מאיזורים בברית המועצות אשר היו מרוחקים  1944לינואר  27-ועד ה 1941ביוני  22-בין ה החיבר  )6(

אך לא נכבשו ) וורמאכט(התקדמות הכי גדולה מזרחה של הצבא הגרמני קילומטרים מה 100עד  
בין המועדים  סטלינגרדזכאות זו תכלול יהודים אשר ברחו ממוסקבה ו .לאחר מכן על ידי הנאצים

  . הרלבנטיים הללו
אך לפני המצור על  1941ביוני  22- בקורבנות הזכאים יכללו גם אלה אשר ברחו מלנינגרד אחרי ה      

  .1941שהחל בספטמבר  יר הע
  

עם  הגלובליקורבנות הנאצים שהיו אזרחי מדינות מערביות בעת הרדיפות ובעת החתימה על ההסכם 
לקבל לראשונה זכאים  יהיו לראשונה") נרדפים מערביים("המדינה המערבית שבה התגוררו לבין גרמניה 

  .כם הגלובליאם הם לא קיבלו תשלום ממקור גרמני או מההס מקרן הסיוע תשלום
 ובשנה המצויינת, אם היה אזרח של אחת המדינות הבאות בתקופת הרדיפות" נרדף מערבי"פונה נחשב כ

בלגיה , )1938במרץ  13- רלוונטי רק לאנשים שהייתה להם אזרחות לפני ה(אוסטריה : ליד אותה מדינה
לוקסמבורג , )1961(ה איטלי, )1960(הולנד , )1960(יוון , )1960(צרפת , )1959(דנמרק , )1960(
   .))1964(בריטניה , )1961(שוויץ , )1964(שבדיה , )1959(נורבגיה , )1959(

יהודים שהיו באוסטריה לא יהיו זכאים גם אם קיבלו בעבר תשלום מחוק הסיוע לקורבנות 
)Oferfursorgegesetz .(   
  
  

 )fetus( נשים שהיו עובריםטפל בבקשות מארשאית לקרן הסיוע כי ממשלת גרמניה הבהירה , שימו לב
לגבי בקשות . 2008ביוני  4-והזכאות תתבסס על עמידה בקריטריוני קרן הסיוע נכון ל בעת רדיפת אימם

  .הזכאות תתבסס על עמידה בקריטריוני קרן הסיוע נכון לתאריך קבלת הבקשה, חדשות

                                                 
ונים של קרן הסיוע כפי יהמבקש חייב לעמוד בכל הקריטר, אותכדי להיות זכאי לתשלום לפי הבהרה זו של הקריטריונים לזכ   1

  .)2010מרץ  10אם זו הייתה אחרי (או ביום הגשת הבקשה  2010מרץ  10-שהיו קיימים ב
2
 לפני השינוי, 1944לבין ינואר  1941אנשים ששהו בלנינגרד בין ספטמבר על ידי כל הבקשות שהוגשו כבר לועידת התביעות     

לגבי בקשות . 2008ביוני  4-כבקשות חדשות והזכאות תתבסס על עמידה בקריטריוני קרן הסיוע נכון ל נהתחשב, דלעיל
  .הזכאות תתבסס על עמידה בקריטריוני קרן הסיוע נכון לתאריך קבלת הבקשה, חדשות
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  שנייהבקשה 
  

נדחו על ידי קרן הסיוע יהיו רשאים מגישי בקשות ש, 2009במרץ  19- ממשלת גרמניה קבעה שהחל מה
  :בכפוף לתנאים הבאים, שנייהלהגיש בקשה 

 

קרן , 2קרן סעיף , BEGכגון , פיצוי ממקור גרמני כלשהואו מקבלים ניצולי שואה שקיבלו  •
במסגרת החוק  ;קרן הסיוע ;)HVCF(הקרן לפיצויים לקורבנות הנאצים , מרכז ומזרח אירופה

מברלין במסגרת החוק על הכרה ותמיכה באנשים אשר  ; (OFG) האוסטרי לפיצוי נרדפים
לנרדפי  GDRפיצוי  ; (PrVG)דתיות או גזעניות , נרדפו בידי הנאצים מסיבות פוליטיות

 .אינם זכאים לקבלת תשלום, במסגרת החוק לנכי רדיפות הנאצים (VdN)המשטר הנאצי 

אינם רשאים , מקרן הסיוע למענקאנשים שקיבלו תשלום מועידת התביעות בהקשר לבקשת  •
 .להגיש בקשות

עומד בקריטריוני קרן הסיוע נכון  שנייההזכאות תתבסס על השאלה אם מגיש הבקשה ה •
 .השנייהלתאריך מילוי הבקשה 

  
מתבקשים למלא טופס מקוצר מיוחד לבקשה  שנייהאנשים שבקשתם נדחתה בעבר ורוצים להגיש בקשה 

על מנת לזרז את . לקבלת הטופס המתאים, התביעות המקומיים אנא צרו קשר עם משרדי ועידת. שנייה

באתר ועידת  המצוילא להשתמש בטופס הבקשה הרגיל של קרן הסיוע  נבקשכם, התהליך ככל האפשר

  .התביעות

  
  הוראות

  
כמו גם את ההוראות לגבי כל , לקבלת תשלום מקרן הסיוע תנאי הזכאותקראו היטב את , לפני מילוי השאלון

  .גרמנית או צרפתית, יש למלא את טופס הבקשה באנגלית. המופיעות בשאלון הנקודות
  

  :ביחד עם טופס הבקשה, צילומים של המסמכים הבאים יש לצרף, שימו לב

 תעודת לידה •

 תעודת נישואין •

 )אם רלוונטי(מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם  •

 אם רלוונטי, ואישור לגבי מגורי קבע) תעודת זהות או דרכון(תעודה מזהה  •

תעודת הגירה : ואחד הבאים social securityפונים אמריקנים מתבקשים לשלוח תעודת  •
ב או "או כל הוכחה אחרת לגבי אזרחות בארה green cardאו , לבנה עם כרטיס הרישום

 .סטטוס ההגירה
  

  :את ההעתקים של תעודת הלידה והנישואין יש לאשר באחד מהגופים הבאים

 בנק •

 של מדינת ישראלמשרד ממשלתי  •

 בישראל' עמך'משרד  •

 גוף ציבורי העוסק ברווחה וברשותו חותמת •

 שגרירות גרמניה •

 עורך דין •
 

 .להיות מאומתים נכון להיום נדרשיםהעתקים של מסמכים אחרים אינם 
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  :הדברים הבאים יזרזו את הטיפול בתביעתכם, שימו לב

או כל מסמך , תור או בזהות בדויהחיים במס, כל מסמך המוכיח שהות במחנה עבודה או גטו •
 ;שנייהאחר המוכיח את הסבל שעברתם בתקופת מלחמת העולם ה

 ;כל מסמך המוכיח בריחה או הגירה •

 -ו; במהלך או אחרי הרדיפות, אם הם נולדו מיד לפני, העתקי תעודות לידה של ילדיכם או אחיכם •

או מיד , לאחר הרדיפות העתקים של כל תעודות או מסמך שיש לכם הקשורים לתקופה שמיד •
 - ו, לאחר השחרור

 .או מיד לאחר השחרור, הוכחה מתועדת אחרת לגבי מקום המגורים לפני הרדיפות •
  .עים שתשמרו אצלכם העתק של טופס הבקשה המלא וכל המסמכים שצירפתם אליויאנו מצ

  
  .יעותהעצמאית של ועידת התב הערעורים פונים שיידחו על ידי הקרן יוכלו לערער לרשות 

  
אנו מבקשים מכל הפונים לבדוק את . 2013 ינוארב 1-נכונים ללהלן קריטריוני הזכאות : חשובההערה 

שכל התיקונים  מכיוון, באופן קבוע) www.claimscon.co.il(אתר האינטרנט של ועידת התביעות 
 .לקריטריונים וההבהרות מתפרסמים באתר מיד עם היוודעם

 
  מידע נוסף

הכללת מידע . יםמידע מסו מגישי בקשות לקרן הסיוע היו צריכים לקבל, המשפט הישראליהחלטת בית לפי 
  .א תיחשב כאישור לממצאי בית המשפטל ,כמפורט בהמשך, זה
  

המימון לקרן הסיוע מתקבל מדי . לא ידוע כמה זמן תמשיך ממשלת גרמניה לממן את קרן הסיוע •
 .צר הגרמנימ של ועידת התביעות עם משרד האו"שנה במסגרת מו

  
  .אנא קראו היטב את ההצהרה בסוף הטופס, לפני החתימה על טופס הבקשה

  
 , בנק על ידי(עם תאריך ואימות חתימה , יש להגיש את הבקשות הנושאות את החתימות המקוריות

  ). רשמית קונסוליה גרמנית או כל שירות סוציאלי בעל חותמת, ד"עו
  :מהכתובות הבאות אחתאת הטופס המלא והחתום יש לשלוח ל

  
  :לתושבי ישראל

  קרן הסיוע - ועידת התביעות
  25קרליבך רחוב 
  29254. ד.ת

  65251 ,תל אביב
  03-5194400: טלפון
  03-6241056: פקס

 
:לתושבי מדינות מחוץ לישראל  

Claims Conference                                                                     Claims Conference                                                                         
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60487 Frankfurt am Main                         או אל:                           New York, NY 10018    
Germany                                                                                     USA 
Tel: 49-69-970-701-0                                                                  Tel: 646-536-9100 
Fax: 49-69-970-701-40                                                                Fax: 212-685-5299  


