המשרד לשוויון חברתי
המרכז לפניות ציבור
מוקד  *4488לפניות אזרחים ותיקים
 82דצמבר 8102
כ"ח כסלו תשע"ז
הנדון :קצבה ליוצאי רומניה בגין רדיפות מלחמת העולם השנייה
שלום רב,
ברצוננו להביא לידיעתך כי ממשלת רומניה משלמת תגמולים ליוצאי רומניה.
בעקבות תיקון לחוק  ,02028110הידוע במספרו  ,01028102הוסרה דרישת
האזרחות הפעילה מתובעים לפי חוק זה .מדובר למעשה בתיקון החוק המאפשר
לישראלים כיום להגיש תביעות  -רכיב חשוב בתביעה הינו היכולת להוכיח
אזרחות רומנית קודמת.
יש לענות על הקריטריונים הבאים:
 .0היו אזרחי רומניה בעבר.
 .8חוו רדיפות על רקע אתני בשנים  0091-0091כדלקמן:
 הוחזקו במחנות ריכוז ובגטאות
 גורשו ממקום מגוריהם לערים אחרות
 נאלצו לבצע עבודות כפייה
 ניצלו מרכבת המוות או מהפוגרום ביאסי
מסמכים נדרשים
 .0העתק תעודת לידה
 .8העתק תעודת נישואים (רלוונטי לאישה שנישאה ושמה שונה או לחילופין
לתביעה לקיצבת שארים)
 .0אישורים שהונפקו לאחר המלחמה ע"י הרשויות ברומניה שהיו מעורבות
ברדיפות
 .9תצהיר של  8עדים חתום ע"י נוטריון התומך בתיאור הרדיפות הנטען
בטופס התביעה
 .1נכון להיום ,לתובעים חיצוניים שאינם גרים ברומניה יש צורך במייצג .על כן
יש לצרף יפויי כוח ( )Procuraלתובעים שאינם מתגוררים בבוקרשט
שמצהיר כי מיופה הכוח מייצג את התובע.
 .2תלוש פנסיה ( -)Talonרלוונטי למקבלי פנסיה מרומניה בהווה
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המשרד לשוויון חברתי
המרכז לפניות ציבור
מוקד  *4488לפניות אזרחים ותיקים
עפ"י החוק המקומי יש להגיש את התביעה בתוך קלסר/תיקיית מסמכים
באופן ידני במשרדי הרשות המוסמכת.
הבקשות אינן פורמליות ואין טפסים מיוחדים ו/או פורמט מיוחד להגשה – על
כן ,ניתן להגיש מכתב לרשות המוסמכת בהתייחס לחוק  .140//881יחד עם
זאת צורף טופס תביעה לדוגמא שניתן להעזר בו.
לשם הוכחת הרדיפות יש לצרף את אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
 .0אישור הצלב האדום
 .8אישור שחרור ממחנות ריכוז וגטאות
 .0תעודת שחרור מהצבא ב 2 Pitesti-בעבודות כפייה
 .9דף נוכחות לימים שעבד בכפייה
 .1תעודת שהייה במוגילב
 .2רישום האוכלוסין שהוציאה המשטרה מטרנסניסטריה
 .1רישום מארכיבים על זיהוי גופות
 .2הצהרה לגבי נרדפות התובע מאת המכון לחקר ההיסטוריה היהודית
בבוקרשט
במידה ויש ברשותך מסמכים שונים המעידים על זכאותך אנו ממליצים לך
להגישם.
הגוף האמון על בחינת תביעות ותשלום תגמולים הינו המוסד לביטוח לאומי
ברומניה.
גובה התגמולים משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות אשר יוכרו
ע"י שלטונות רומניה (כל קטגוריה מחושבת אחרת).
למידע נוסף יש להיכנס לאתר הרשות המוסמכת בכתובת. www.cpmb.ro .
בנוסף ,ברצוננו לידע אותך כי בהתאם לאמנה בין המוסד לביטוח הלאומי ברומניה
והמוסד לביטוח הלאומי בישראל ,תושבי ישראל שעלו מרומניה וצברו תקופת
עבודה של לפחות שנה אחת ברומניה ,עשויים להיות זכאים לקצבת זקנה,
קצבת שארים או קצבת נכות מרומניה .ניתן לפנות אלינו לקבלת הטופס
את התביעה יש להגיש אל:
תחום קשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן  00ת"ד  ,011110ירושלים 00010
או בפקס .18-2108220 :לבירורים טל'*2111 :
יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים :פנקס עבודה ,תעודת לידה,
תעודת נישואים וכל מסמך רלוונטי אחר.
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המשרד לשוויון חברתי
המרכז לפניות ציבור
מוקד  *4488לפניות אזרחים ותיקים
זכויות ניצולי שואה יוצאי רומניה מהרשות לזכויות ניצולי שואה
בעקבות החלטה מנהלית של שר האוצר אדם אשר נאלץ לבצע עבודה בכפייה על
פי צו שלטוני שהוצא כנגד יהודים ,במשך תקופה רצופה ומשמעותית ,והיה צפוי
לעונש לולא ביצע הוראה זו ,עשוי להיות זכאי לפנים משורת הדין לתגמול חודשי
מהרשות לזכויות ניצולי השואה במידה ואינו מקבל קצבה אחרת בגין רדיפות
הנאצים.
כמו כן ,גם ילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם לאתר עבודות כפייה
עשויים להיות זכאים לתגמולים אלו (תנאי הזכאות הינם כמפורט מעלה) ,כאשר
הניצול שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים כהוריו.
לתשומת ליבכם :מועד הזכאות לתגמולים לעובדי הכפייה יהיה ממועד מתן
ההחלטה המנהלית כמפורט לעיל ,אלא אם התביעה הוגשה במועד מאוחר יותר.
על מנת לבדוק את זכאותך לקצבה זו ,יש לפנות אלינו בטלפון  * 2291לקבלת
המשך הנחיות.
מצורף שאלון אותו ניתן למלא ולהחזיר אלינו לבדיקת זכויות ניצולי שואה.
אנו מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים ,ובכל שאלה נוספת ניתן לפנות
למשרדנו נשמח לסייע.
בברכה,
עירית גוטמן
מרכזת בכירה פניות ציבור
 דף מידע הקרן לרווחה
 טופס בקשה לקבלת הקצבהLaw 189 Forms (B) -
**שימו לב – הנתונים נכונים למועד כתיבת מכתב זה .אין להתייחס למידע המפורט במסמך
זה כנוסח מחייב וממצה של החוק או התקנה או ההסכם או הנוהג בעניין ,ולשון החוק או
התקנה או ההסכם או הנוהג היא הקובעת.
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