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 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

    2009200920092009דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר     20202020    

הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� ' ' ' ' קובנט מרדכי נקובנט מרדכי נקובנט מרדכי נקובנט מרדכי נ    676676676676/09/09/09/09וע וע וע וע 

�    קשורי�קשורי�קשורי�קשורי

הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� הרשות המוסמכת ותיקי� ' ' ' ' רמי# נרמי# נרמי# נרמי# נ''''גורנו גגורנו גגורנו גגורנו ג    1233123312331233/08/08/08/08וע וע וע וע 

�    קשורי�קשורי�קשורי�קשורי

    

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' מרדכי נמרדכי נמרדכי נמרדכי נ    קובנטקובנטקובנטקובנט    676676676676/09/09/09/09ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' סימיונוב סופיה נסימיונוב סופיה נסימיונוב סופיה נסימיונוב סופיה נ    09/09/09/09677677677677/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ניה נניה נניה נניה ניזרייב איריזרייב איריזרייב איריזרייב איר    09/09/09/09678678678678/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אמירמוב זויה נאמירמוב זויה נאמירמוב זויה נאמירמוב זויה נ    09/09/09/09722722722722/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' סבי נסבי נסבי נסבי נ    גילדובגילדובגילדובגילדוב    09/09/09/09767767767767/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אשורוב סמיו# נאשורוב סמיו# נאשורוב סמיו# נאשורוב סמיו# נ    09/09/09/09773773773773/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ננננמיגירוב אדורה מיגירוב אדורה מיגירוב אדורה מיגירוב אדורה     09/09/09/09774774774774/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' שבייב ולדימיר נשבייב ולדימיר נשבייב ולדימיר נשבייב ולדימיר נ    09/09/09/09776776776776/ע ע ע ע """"וווו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20677/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20678/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20722/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20767/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20773/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20774/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20776/09
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    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' חיה נחיה נחיה נחיה נ    גילדובגילדובגילדובגילדוב    09/09/09/09777777777777/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' יגודייב נינה ניגודייב נינה ניגודייב נינה ניגודייב נינה נ    09/09/09/09778778778778/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' פנחסוב מזל נפנחסוב מזל נפנחסוב מזל נפנחסוב מזל נ    09/09/09/09779779779779/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אמירוב תמרה נאמירוב תמרה נאמירוב תמרה נאמירוב תמרה נ    09/09/09/09809809809809/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----סמכתסמכתסמכתסמכתהרשות המוהרשות המוהרשות המוהרשות המו' ' ' ' אלחסוב שמ# נאלחסוב שמ# נאלחסוב שמ# נאלחסוב שמ# נ    09/09/09/09811811811811/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אלחסוב נזר נאלחסוב נזר נאלחסוב נזר נאלחסוב נזר נ    09/09/09/09812812812812/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ולדימיר נולדימיר נולדימיר נולדימיר נ    איפראימובאיפראימובאיפראימובאיפראימוב    09/09/09/09813813813813/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אמירוב מרגריטה נאמירוב מרגריטה נאמירוב מרגריטה נאמירוב מרגריטה נ    09/09/09/09814814814814/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' לינה נלינה נלינה נלינה נאלחסוב גאלחסוב גאלחסוב גאלחסוב ג    09/09/09/09815815815815/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אלחסוב אליזבטה נאלחסוב אליזבטה נאלחסוב אליזבטה נאלחסוב אליזבטה נ    09/09/09/09816816816816/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ר� נר� נר� נר� נאיפראימוב רפאיפראימוב רפאיפראימוב רפאיפראימוב רפ    09/09/09/09817817817817/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אבראמוב ראשי נאבראמוב ראשי נאבראמוב ראשי נאבראמוב ראשי נ    09/09/09/09818818818818/ע ע ע ע """"וווו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20777/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20778/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20779/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20809/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20811/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20812/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20813/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20814/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20815/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20816/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20817/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20818/09
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    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ננננ    איפריימוב ויקטוראיפריימוב ויקטוראיפריימוב ויקטוראיפריימוב ויקטור    09/09/09/09819819819819/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אברמוב מיגיר נאברמוב מיגיר נאברמוב מיגיר נאברמוב מיגיר נ    09/09/09/09820820820820/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' מיכאל נמיכאל נמיכאל נמיכאל נ    שאולובשאולובשאולובשאולוב    09/09/09/09841841841841/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' פשנוב אנטוניה נפשנוב אנטוניה נפשנוב אנטוניה נפשנוב אנטוניה נ    09/09/09/09842842842842/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' סבטלנה נסבטלנה נסבטלנה נסבטלנה נ    חנוכייבחנוכייבחנוכייבחנוכייב    09/09/09/09844844844844/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' מטייב ניקולאי נמטייב ניקולאי נמטייב ניקולאי נמטייב ניקולאי נ    09/09/09/09880880880880/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ה נה נה נה נדוידוב נינדוידוב נינדוידוב נינדוידוב נינ    09/09/09/09881881881881/ע ע ע ע """"וווו

 

    חוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות החוק נכי רדיפות ה----הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' אפרימוב מזלטס נאפרימוב מזלטס נאפרימוב מזלטס נאפרימוב מזלטס נ    09/09/09/09889889889889/ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''דוידוב נדוידוב נדוידוב נדוידוב נ    1914191419141914----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''פשנוב נפשנוב נפשנוב נפשנוב נ    1920192019201920----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////שרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרממממ' ' ' ' גוסב נגוסב נגוסב נגוסב נ    1942194219421942----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20819/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20820/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20841/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20842/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20844/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20880/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20881/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20889/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=4-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=1914-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=1920-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=2-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=1942-
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    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    מורזחנובמורזחנובמורזחנובמורזחנוב    1951195119511951----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    מורזחנובמורזחנובמורזחנובמורזחנוב    1961196119611961----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''רזייב נרזייב נרזייב נרזייב נ    1969196919691969----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו
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    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    גיליאדובגיליאדובגיליאדובגיליאדוב    2561256125612561----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' מיגירוב נמיגירוב נמיגירוב נמיגירוב נ    2580258025802580----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    מורזחנובמורזחנובמורזחנובמורזחנוב    2590259025902590----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' עמירמוב נעמירמוב נעמירמוב נעמירמוב נ    2617261726172617----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שמילוב נשמילוב נשמילוב נשמילוב נ    2623262326232623----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שבאייב נשבאייב נשבאייב נשבאייב נ    2628262826282628----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שלומוב נשלומוב נשלומוב נשלומוב נ    2631263126312631----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' נפטלייב ננפטלייב ננפטלייב ננפטלייב נ    2636263626362636----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=3-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2553-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=5-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2555-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=9-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2559-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=1-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2561-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2580-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2590-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=7-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2617-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=3-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2623-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=8-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2628-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=1-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2631-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=6-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2636-
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    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    נבקובנבקובנבקובנבקוב''''דזדזדזדז    2640264026402640----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' דיגילוב נדיגילוב נדיגילוב נדיגילוב נ    2645264526452645----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שלומוב נשלומוב נשלומוב נשלומוב נ    2833283328332833----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''דוידוב נדוידוב נדוידוב נדוידוב נ    2848284828482848----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////רד האוצררד האוצררד האוצררד האוצרמשמשמשמש    ''''אשורוב נאשורוב נאשורוב נאשורוב נ    2865286528652865----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''מטייב נמטייב נמטייב נמטייב נ    2870287028702870----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' יגודייב ניגודייב ניגודייב ניגודייב נ    2874287428742874----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    יאגודייביאגודייביאגודייביאגודייב    2881288128812881----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''חיימוב נחיימוב נחיימוב נחיימוב נ    2895289528952895----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שאולוב נשאולוב נשאולוב נשאולוב נ    2903290329032903----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////שרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרממממ' ' ' ' נפתלייב ננפתלייב ננפתלייב ננפתלייב נ    2910291029102910----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' עזראייב נעזראייב נעזראייב נעזראייב נ    2913291329132913----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2640-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=5-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2645-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=3-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2833-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=8-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2848-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=5-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2865-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2870-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=4-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2874-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=1-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2881-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=5-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2895-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=3-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2903-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=0-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2910-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=3-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2913-
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    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    מושאילובמושאילובמושאילובמושאילוב    2918291829182918----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שירוב# נשירוב# נשירוב# נשירוב# נ    2927292729272927----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ננננ    איפאימובאיפאימובאיפאימובאיפאימוב    2936293629362936----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שימחוב נשימחוב נשימחוב נשימחוב נ    2947294729472947----08080808----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

הלשכה לשיקו� הלשכה לשיקו� הלשכה לשיקו� הלשכה לשיקו� ////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ב רעיה רחל נב רעיה רחל נב רעיה רחל נב רעיה רחל נאיפראימואיפראימואיפראימואיפראימו    378378378378----09090909----09090909ע ע ע ע """"וווו

�    נכי�נכי�נכי�נכי

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר' ' ' ' ב נב נב נב נאיפראימואיפראימואיפראימואיפראימו    384384384384----09090909----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''ליאכוב נליאכוב נליאכוב נליאכוב נ    17533175331753317533----10101010----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''פנחסוב נפנחסוב נפנחסוב נפנחסוב נ    20561205612056120561----11111111----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////משרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצרמשרד האוצר    ''''שימחוב נשימחוב נשימחוב נשימחוב נ    20571205712057120571----11111111----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

    הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�הלשכה לשיקו� נכי�////שרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרשרד האוצרממממ' ' ' ' שבייב נשבייב נשבייב נשבייב נ    20579205792057920579----11111111----09090909ע ע ע ע """"וווו

 

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=8-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2918-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=7-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2927-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=6-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2936-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=7-08-09&NEWPARTB=08&NEWPARTC=2947-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=-09-09&NEWPARTB=09&NEWPARTC=378-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=-09-09&NEWPARTB=09&NEWPARTC=384-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=33-10-09&NEWPARTB=10&NEWPARTC=17533-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=61-11-09&NEWPARTB=11&NEWPARTC=20561-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=71-11-09&NEWPARTB=11&NEWPARTC=20571-
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=??&NEWPARTA=79-11-09&NEWPARTB=11&NEWPARTC=20579-
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חוק נכי רדיפות חוק נכי רדיפות חוק נכי רדיפות חוק נכי רדיפות בוועדת העררי� לפי בוועדת העררי� לפי בוועדת העררי� לפי בוועדת העררי� לפי 

�    הנאצי�הנאצי�הנאצי�הנאצי

    רררר""""יויויויו, , , , כבוד השופט שלמה פרידלנדרכבוד השופט שלמה פרידלנדרכבוד השופט שלמה פרידלנדרכבוד השופט שלמה פרידלנדר פני פני פני פני לללל

    חברחברחברחבר, , , , יוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבי' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    חברהחברהחברהחברה, , , , ד יהודית ארבלד יהודית ארבלד יהודית ארבלד יהודית ארבל""""עועועועו

    חברחברחברחבר, , , , ד ד# יעריד ד# יעריד ד# יעריד ד# יערי""""עועועועו

    חברהחברהחברהחברה, , , , ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#""""עועועועו

 חברהחברהחברהחברה, , , , ר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטר""""דדדד

 

�    עוררי�עוררי�עוררי�עוררי

 

    ''''ואחואחואחואח    קובנט מרדכיקובנט מרדכיקובנט מרדכיקובנט מרדכי

 ''''רמי# ואחרמי# ואחרמי# ואחרמי# ואח''''גורנו גגורנו גגורנו גגורנו ג

    

    נגדנגדנגדנגד

 

    הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת ההההמשיבמשיבמשיבמשיב

 

    ד דוד ידידד דוד ידידד דוד ידידד דוד ידיד""""עועועועו    ––––ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי�     676676676676/09/09/09/09לעוררי� בוע לעוררי� בוע לעוררי� בוע לעוררי� בוע 

    ר דוד עציו#ר דוד עציו#ר דוד עציו#ר דוד עציו#""""ד דד דד דד ד""""עועועועו    ––––ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי� ותיקי� קשורי�     1233123312331233/08/08/08/08לעוררי� בוע לעוררי� בוע לעוררי� בוע לעוררי� בוע 

    ד שרה שוה� ועודד סמלד שרה שוה� ועודד סמלד שרה שוה� ועודד סמלד שרה שוה� ועודד סמל""""עוהעוהעוהעוה    ––––למשיבה למשיבה למשיבה למשיבה 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
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    פסק די#פסק די#פסק די#פסק די#
 

 

        מבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבוא

חוק ': להל#( 2007-ז"תשס, לפנינו עררי� לפי חוק הטבות לניצולי שואה .1

 ).'ההטבות

בדבר תבחיני הזכאות לפי , כל העררי� שבכותרת מעלי� שאלה משפטית זהה .2

שכל אחת מה# מעלה ג� שאלה , העררי� נחלקי� לשתי קבוצות. חוק ההטבות

שהדיו# בה� אוחד תחת , ד דוד ידיד"קבוצת העררי� שהגיש עו. עובדתית משותפת

עוסקת בשאלת זכאות� של תושבי , הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' קובנט נקובנט נקובנט נקובנט נ 676/09וע 

. יק שבקווקז פי חוק ההטבות'בנאלצ) 'קולונקה הבראייקה'(המושבה העברית 

 1233/08שהדיו# בה� אוחד תחת וע , ר דוד עציו#"ד ד"קבוצת העררי� שהגיש עו

עוסקת בשאלת זכאות� של תושבי הרובע היהודי , הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' גורנו נגורנו נגורנו נגורנו נ

 . בתוניסיה לפי חוק זהבתוניס ש) 'אליהוד-חארת'(

תידו# השאלה במשות+  –מכיוו# שגורל העררי� יוכרע לפי השאלה המשפטית  .3

�תו/ הבהרת התבחיני� שלפיה� יידונו ג� עררי� , לגבי כל העררי� האמורי

 .אחרי� המעלי� אותה שאלה משפטית

 .על איחוד הדיו# בשתי קבוצות העררי� שבכותרת, אפוא, אני מורה .4

יש מקו� לית# את פסק  –הנטענות בעררי� אינ# במחלוקת  מאחר שהעובדות .5

 .ללא צור/ בדיו# ובחקירת עדי�; הדי# על יסוד הטיעוני� שהוגשו בכתב

והשלכותיה על , ראשוניות הדיו# בה בפסיקה, עקב חשיבות הסוגיה הנדונה .6
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מצאתי לנכו# להרחיב את יריעתו  –שואה לפי חוק ההטבות -עררי� רבי� של ניצולי

. התכלית והיישו� של חוק ההטבות, ולהציע ניתוח מקי+ של הרקע, סק הדי#של פ

מצאתי לנכו# להורות על הרחבת ההרכב של וועדת העררי� אשר , מטע� זה, כמו כ#

, בהקשר זה, יצוי#. באופ# שייכללו בו כל החברי� המכהני� בוועדה זו, ידו# בסוגיה

�ממילא לא החל מותב מסוי�  – כי משלא התקיי� דיו# פרונטאלי בעררי� הנדוני

� .של הוועדה לדו# במי מה

 

 הרקע ההיסטורי לחקיקתו של חוק ההטבותהרקע ההיסטורי לחקיקתו של חוק ההטבותהרקע ההיסטורי לחקיקתו של חוק ההטבותהרקע ההיסטורי לחקיקתו של חוק ההטבות

 50-קד� החוק הוותיק ממנו ב, 2007שהנו חוק חדש משנת , לחוק ההטבות .7

 ).'חוק נכי הרדיפות': להל#( 1957-ז"התשי, חוק נכי רדיפות הנאצי� –שנה 

חוק נכי הרדיפות נחקק בעקבות ההסכ� בי# ממשלת ישראל לבי# ממשלת  .8

: להל#; 75' עמ, 69א "כ[ 10.9.52שנחת� בלוקסמבורג ביו� , גרמניה דאז-מערב

'�והבהרת הרקע ההיסטורי , לצור/ הבנתו של חוק ההטבות]. 'הסכ� השילומי

ח וועדת החקירה הממלכתית "אשר נדונו בדו ראוי להזכיר מספר ענייני�, לחקיקתו

: להל#( 2008מיוני , בראשות השופטת דליה דורנר, בנושא הסיוע לניצולי השואה

 .כלהל#; )'ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו'

9.  �היוזמה של  –להבדיל מפיצויי� קולקטיביי� למדינות או לקיבוצי� לאומיי

לקבלת כספי פיצויי� נועדה , שלימי� הולידה את הסכ� השילומי�, ממשלת ישראל

�ולהעברת� למדינת ישראל בצורת , המגיעי� לניצולי השואה מגרמניה אישיי

ביסוד היוזמה עמדה  ].21' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו[סחורות שיירכשו בגרמניה 

התפיסה כי על גרמניה לשפות את מדינת ישראל בגי# ההוצאות הכבדות שנגרמו לה 

 ]. 24-25' עמ, ש�[פליטי השואה  ליישב ולשק� את, בשל הצור/ לקלוט

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
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האחת מטע� : ומת# ע� גרמניה נוהל בידי שתי משלחות דיפלומטיות-המשא .10

לייצוג יהודי , גג יהודי שהוק� לצור/ כ/-והשנייה מטע� ארגו#, מדינת ישראל

וועידת ': להל#(' וועידת התביעות היהודיות החומריות נגד גרמניה'הוא  –התפוצות 

מחשש שהללו יעסקו , השואה-ת לא כללו נציגי� של ניצוליהמשלחו). 'התביעות

בהתא� ]. 28' עמ, ש�[מ הקולקטיבי "בתביעות אישיות אשר יפגעו בסיכוייו של המו

תו/ הימנעות מלעסוק בפיצויי� האישיי� , מ על הפיצוי הקולקטיבי"לכ/ נסב המו

 ].29' עמ, ש�[השואה -לניצולי

11. �עלתה לפתע המשלחת הגרמנית ה", עובר לחתימתו של הסכ� השילומי

כי ישראל תשחרר את גרמניה המערבית מ# החובה לשל� פיצויי� : דרישה נוספת

ותיטול על , השואה שהפכו להיות אזרחי ישראל-גו+ לניצולי-אישיי� בגי# נזקי

�-בסיומ# של התייעצויות של משלחת ישראל ע� משרד. עצמה את הנטל לפצות

�יעבור שהציב הצד הגרמני -כי מדובר בתנאי בל ועל יסוד החשש, החו3 בירושלי

שבישראל היו , בי# היתר כתוצאה מלחצי� פוליטיי� פנימיי� בגרמניה המערבית(

�מאיו� , שנית; מקשייה הכלכליי� של גרמניה עצמה, ראשית, שנבעו, מודעי� לה

-מ# הטענה שהושמעה כי למדינת, ושלישית; העול� הערבי בחר� על גרמניה

; )אי# זכות לדרוש פיצויי� קולקטיביי�, וו# שטר� הוקמה במהל/ השואהמכי, ישראל

מיליו#  20וכ# על יסוד הנחה שעלות הוויתור מבחינת ישראל תגיע לסכו� של 

ההחלטה להסכי� לדרישת . נעתרה ישראל לדרישה זו –מרקי� גרמניי� בלבד 

ה מקדימה ולא נערכה בעניינה בדיק, הוויתור לא נדונה במסגרת ישיבת ממשלה

 ]. 31' עמ, ש�" [כספית או אחרת –ומקיפה 

אד� מוותר על מה . אינו מדויק, בהקשר זה, "וויתור"אעיר כבר כא# כי המונח  .12

אלא ', וויתור'אי# מדובר ב –על זכויות של אזרחיה " מוותרת"כאשר מדינה . לוששיי/ 

 ]. 20להל# בפסקה [ הירשזו#הירשזו#הירשזו#הירשזו3# "כ/ נקבע בבג, אמנ�. 'הפקעה'ב
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הושמעה הטענה כי היק+ ההתחייבויות שישראל נטלה על עצמה כלפי אזרחיה  .13

השואה גבוה בהרבה מ# הפיצוי הקולקטיבי שקיבלה מגרמניה חל+ -ניצולי

ה מדינת שלפי, אול� חישוב משוער/ ומהוו# מניב מסקנה הפוכה; התחייבות זו

ח וועדת ח וועדת ח וועדת ח וועדת """"דודודודו[השואה -שתיי� ממה ששילמה לניצולי-ישראל קיבלה מגרמניה פי

 ].31-32' עמ, דורנרדורנרדורנרדורנר

14.  �הסכ� השילומי� אינו מאזכר במפורש את השלכתו על תביעות הפיצויי

בלשו# , השלכות כאמור משתמעות. השואה אזרחי ישראל-האישיות של ניצולי

גרמניה -משה שרת לקאנצלר מערב ממכתבו של שר החו3 הישראלי, קמעא-נפתלת

מ# המכתב עולה כי בידי . א להסכ� השילומי�1אשר צור+ כנספח , קונרד אדנאואר

כאלה שהוענקו , גו+-אזרחי ישראל לא יישמרו זכויות לתביעות אישיות בגי# נזקי

וזאת בתמורה להתחייבות ; ליהודי התפוצות בהסכ� ע� וועידת התביעות

הלכה למעשה . "ישראל-גרמניה כלפי מדינת-מה מערבהקולקטיבית שנטלה על עצ

השואה -שלל הוויתור הישראלי בהסכ� השילומי� את יכולת� של מרבית ניצולי

גו+ ובריאות שנגרמו -שעלו לישראל לאחר השואה לתבוע מגרמניה פיצויי� בעד נזקי

� ]. 32-34' עמ, ש�" [לה� כתוצאה מרדיפות הנאצי

נחקק , 1953בחודש ספטמבר , השילומי�כשנה לאחר הסכ� , בהתא� לכ/ .15

�שמו . 1965-ו 1956החוק תוק# בשני� . בגרמניה חוק לפיצוי קורבנות הנאצי

סוציאליז� -חוק הפיצויי� הפדראלי לקרבנות הרדיפות של הנציונאל" –המתוק# 

חוק הפיצויי� הגרמני הכיר בעילת ). 'חוק הפיצויי� הגרמני': להל#; BEG-ה(

א/ שלל את ; אמונה או השקפת עול�, מי שנרדפו מטעמי גזע התביעה האישית של

�, זכאות� של מי שהיו לאזרחי מדינות שעמ# חתמה גרמניה הסכמי� קולקטיביי

 1.10.53לפני מועד כניסתו של חוק הפיצויי� הגרמני לתוק+ ביו� , לרבות ישראל

רגו� הנוטריו# לפי ת, בחוק הפיצויי� הגרמני 160סעי+ ; 35' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו[
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מיו� , הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' ננננ' ' ' ' זמרי ואחזמרי ואחזמרי ואחזמרי ואח 001311/וע -המובא ב מיכאל פפה

13.11.02.[ 

 –בכס+ ובסחורות  –במסגרת הסכ� השילומי� הועבר לישראל סיוע שהיקפו " .16

, אול�]. 39' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו[ "ממדי� כבר במועד החתימה עליו-היה אדיר

, השואה-בעקבותיו לא נקטה מדינת ישראל צעדי� למת# פיצויי� אישיי� לניצולי

�-למעשה החלו ניצולי. "ג� בחלו+ שני�, חל+ הפיצויי� מגרמניה שנשללו מה

 �השואה אזרחי המדינה מגלי� את דבר הוויתור שעשתה המדינה בעניינ� בהסכ

�כאשר תביעות שהוגשו בגרמניה החלו נדחות על שו� , הרק במקר, השילומי

 ].41' עמ, ש�" [שהתובעי� היו אזרחי ישראל

של ' 50-באמצע שנות ה, השואה-בעקבות כ/ החל מאבק ציבורי של ניצולי .17

השואה -למע# חקיקת חוק לתשלו� פיצויי� אישיי� לניצולי", המאה שחלפה

המערבית נשללה מכוח הסכ� הנכי� שזכאות� לתבוע פיצויי� כאלו מגרמניה 

� :כ בנימי# מינ3"כדברי ח]. 43' עמ, ש�" [השילומי

""""�יהודי שעלה לישראל וקיבל עליו אזרחות יהודי שעלה לישראל וקיבל עליו אזרחות יהודי שעלה לישראל וקיבל עליו אזרחות יהודי שעלה לישראל וקיבל עליו אזרחות : : : : העוול היה ברור ומשווע לשמי�העוול היה ברור ומשווע לשמי�העוול היה ברור ומשווע לשמי�העוול היה ברור ומשווע לשמי

זהו העונש בעד היותו זהו העונש בעד היותו זהו העונש בעד היותו זהו העונש בעד היותו . . . . כל פיצויי�כל פיצויי�כל פיצויי�כל פיצויי�, , , , שלא כחבריו לייסורי�שלא כחבריו לייסורי�שלא כחבריו לייסורי�שלא כחבריו לייסורי�, , , , אינו מקבלאינו מקבלאינו מקבלאינו מקבל, , , , ישראלישראלישראלישראל

ישראל קיבלה על עצמה את ישראל קיבלה על עצמה את ישראל קיבלה על עצמה את ישראל קיבלה על עצמה את בשעה שממשלת בשעה שממשלת בשעה שממשלת בשעה שממשלת : : : : ואי# לשכוחואי# לשכוחואי# לשכוחואי# לשכוח... ... ... ... נאמ# לעמו ולארצונאמ# לעמו ולארצונאמ# לעמו ולארצונאמ# לעמו ולארצו

הסכ� השילומי� ופטרנו במפורש את גרמניה מלדאוג לקיומ� ולפרנסת� של הסכ� השילומי� ופטרנו במפורש את גרמניה מלדאוג לקיומ� ולפרנסת� של הסכ� השילומי� ופטרנו במפורש את גרמניה מלדאוג לקיומ� ולפרנסת� של הסכ� השילומי� ופטרנו במפורש את גרמניה מלדאוג לקיומ� ולפרנסת� של 

קיבלנו על עצמנו את האחריות קיבלנו על עצמנו את האחריות קיבלנו על עצמנו את האחריות קיבלנו על עצמנו את האחריות , , , , נכי הרדיפות הנאציות שה� אזרחי ישראלנכי הרדיפות הנאציות שה� אזרחי ישראלנכי הרדיפות הנאציות שה� אזרחי ישראלנכי הרדיפות הנאציות שה� אזרחי ישראל

שאנו מקבלי שאנו מקבלי שאנו מקבלי שאנו מקבלי , , , , ואפילו את האחריות המשפטית הפשוטהואפילו את האחריות המשפטית הפשוטהואפילו את האחריות המשפטית הפשוטהואפילו את האחריות המשפטית הפשוטה, , , , המוסרית הברורההמוסרית הברורההמוסרית הברורההמוסרית הברורה

� ]. 43-44' עמ, �ש[ """"לאחינו ולאחיותינו אלהלאחינו ולאחיותינו אלהלאחינו ולאחיותינו אלהלאחינו ולאחיותינו אלה, , , , השילומי� נדאג לה�השילומי� נדאג לה�השילומי� נדאג לה�השילומי� נדאג לה

חוק את , בחלו+ כארבע וחצי שני� מהסכ� השילומי�, מאבק ציבורי זה הוליד .18

�-מכוחו פוצו ניצולי). 'חוק נכי הרדיפות'( 1957-ז"התשי, נכי רדיפות הנאצי

 �אשר אילולא הנאמר בהסכ� בי# אשר אילולא הנאמר בהסכ� בי# אשר אילולא הנאמר בהסכ� בי# אשר אילולא הנאמר בהסכ� בי# """"י מ: קרי; 1.10.53השואה שעלו ארצה לפני יו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201311/00
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
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    10101010((((ב ב ב ב """"באלול תשיבאלול תשיבאלול תשיבאלול תשי' ' ' ' מדינת ישראל לבי# הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מיו� כמדינת ישראל לבי# הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מיו� כמדינת ישראל לבי# הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מיו� כמדינת ישראל לבי# הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מיו� כ

קצבה או קצבה או קצבה או קצבה או , , , , היה זכאי בגלל נכותו לתגמולהיה זכאי בגלל נכותו לתגמולהיה זכאי בגלל נכותו לתגמולהיה זכאי בגלל נכותו לתגמול, , , , שבושבושבושבו' ' ' ' אאאא1111' ' ' ' ובמכתב מסובמכתב מסובמכתב מסובמכתב מס) ) ) ) 1952195219521952בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר 

 ].1סעי+ , חוק נכי הרדיפות[ """"פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדראלית של גרמניהפיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדראלית של גרמניהפיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדראלית של גרמניהפיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה

מוכר , אילולא אותו חוק, קבע זכאות לתגמול למי שהיה חוק נכי הרדיפות .19

אגוז ייאמר כי חוק הפיצויי� הגרמני -בקליפת. לפי חוק הפיצויי� הגרמני' נרד+'כ

לתרגומו ראו ; 1סעי+ [ אלימות נאצית: עקב שתי עילות נרדפות' בריאות-נזקי'הכיר ב

וכ# ; ]6פסקה , )'גרנותגרנותגרנותגרנות': להל#( 9.10.05מיו� , הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' גרנות נגרנות נגרנות נגרנות נ 0311196/א "דנ

הרשות הרשות הרשות הרשות ' ' ' ' קלמר נקלמר נקלמר נקלמר נ 7351/א "עלתרגומו ראו ; 47סעי+ [בתחומי הריי/ השלישי  הגבלת חירות

על ידי ממשלה זרה במצוות הממשלה  שלילתהאו , ]4פסקה , 27.8.74מיו� , המוסמכתהמוסמכתהמוסמכתהמוסמכת

הפסיקה הרחיבה עילות אלה וכללה . ]8פסקה  גרנותגרנותגרנותגרנותלתרגומו ראו ; 43סעי+ [הנאצית 

איו� באלימות וזעזוע נפשי עקב אלימות , בעילת האלימות ג� פחד סביר מאלימות

תנועה בלתי -החירות הוכרו ג� הגבלת-בגדרה של עילת שלילת. משפחה-בב#

לסקירת הלכות אלה ואחרות ראו [כגו# גירוש ועוצר ; מקובעת במקו� ובלתי רציפה בזמ#

עילת העוצר הורחבה עוד בערעור ( 91.6.0מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' הרשקו נהרשקו נהרשקו נהרשקו נ 081828/) א"ת(א "ע

 .)]24.11.09מיו�  095512/א "רע, על פסק די# זה

20.  �ג� לאחר חקיקת חוק נכי הרדיפות קופחו הזכאי� לפיו בהשוואה לזכאי

שר שר שר שר ' ' ' ' אברה� הירשזו# נאברה� הירשזו# נאברה� הירשזו# נאברה� הירשזו# נ 3/945263 "בגב, בעניי# זה, כ/ נאמר. לפיצויי� מגרמניה

 :29.2.96מיו�  האוצרהאוצרהאוצרהאוצר

"""" �העותרי� טענו לפנינו שבהסכ� השילומי� עשתה המדינה שימוש בכספי� העותרי� טענו לפנינו שבהסכ� השילומי� עשתה המדינה שימוש בכספי� העותרי� טענו לפנינו שבהסכ� השילומי� עשתה המדינה שימוש בכספי� העותרי� טענו לפנינו שבהסכ� השילומי� עשתה המדינה שימוש בכספי

�מעיו# מעיו# מעיו# מעיו# . . . . בטענה זו אי# כל ממשבטענה זו אי# כל ממשבטענה זו אי# כל ממשבטענה זו אי# כל ממש. . . . קונקרטיי� שבפועל הגיעו לנכי רדיפות הנאצי�קונקרטיי� שבפועל הגיעו לנכי רדיפות הנאצי�קונקרטיי� שבפועל הגיעו לנכי רדיפות הנאצי�קונקרטיי� שבפועל הגיעו לנכי רדיפות הנאצי

ההיסטורי שהביא לחתימתו אפשר להעלות שמטרת ההסכ� הייתה ההיסטורי שהביא לחתימתו אפשר להעלות שמטרת ההסכ� הייתה ההיסטורי שהביא לחתימתו אפשר להעלות שמטרת ההסכ� הייתה ההיסטורי שהביא לחתימתו אפשר להעלות שמטרת ההסכ� הייתה ברקע ברקע ברקע ברקע 

 �לענות על תביעתה של מדינת ישראל מצד אחד לפיצוי על הנזקי� שסבל הע� לענות על תביעתה של מדינת ישראל מצד אחד לפיצוי על הנזקי� שסבל הע� לענות על תביעתה של מדינת ישראל מצד אחד לפיצוי על הנזקי� שסבל הע� לענות על תביעתה של מדינת ישראל מצד אחד לפיצוי על הנזקי� שסבל הע

היהודי מידי הגרמני� ומצד שני לסייע בשיקומ� בישראל של אלה שנמלטו מפני היהודי מידי הגרמני� ומצד שני לסייע בשיקומ� בישראל של אלה שנמלטו מפני היהודי מידי הגרמני� ומצד שני לסייע בשיקומ� בישראל של אלה שנמלטו מפני היהודי מידי הגרמני� ומצד שני לסייע בשיקומ� בישראל של אלה שנמלטו מפני 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2011196/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2051/73
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201828/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205512/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205263/94
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ע� זאת יש ממש בטענת העותרי� ע� זאת יש ממש בטענת העותרי� ע� זאת יש ממש בטענת העותרי� ע� זאת יש ממש בטענת העותרי� . . . . הפורענות הנאצית או נותרו בחיי� לאחריההפורענות הנאצית או נותרו בחיי� לאחריההפורענות הנאצית או נותרו בחיי� לאחריההפורענות הנאצית או נותרו בחיי� לאחריה

. . . . כדי להשיג את המטרה האמורה פגעה המדינה בחברי הקבוצה המקופחתכדי להשיג את המטרה האמורה פגעה המדינה בחברי הקבוצה המקופחתכדי להשיג את המטרה האמורה פגעה המדינה בחברי הקבוצה המקופחתכדי להשיג את המטרה האמורה פגעה המדינה בחברי הקבוצה המקופחת    כיכיכיכי

�הפכה לזכות הפכה לזכות הפכה לזכות הפכה לזכות     1992199219921992שהחל משנת שהחל משנת שהחל משנת שהחל משנת , , , , המדובר בפגיעה בזכות הקניי# שלה�המדובר בפגיעה בזכות הקניי# שלה�המדובר בפגיעה בזכות הקניי# שלה�המדובר בפגיעה בזכות הקניי# שלה

פגיעה זו גרמה לאפליה בלתי מוצדקת בי# חברי הקבוצה המקופחת פגיעה זו גרמה לאפליה בלתי מוצדקת בי# חברי הקבוצה המקופחת פגיעה זו גרמה לאפליה בלתי מוצדקת בי# חברי הקבוצה המקופחת פגיעה זו גרמה לאפליה בלתי מוצדקת בי# חברי הקבוצה המקופחת . . . . חוקתיתחוקתיתחוקתיתחוקתית

 �ורכשו אזרחות ישראלית לבי# מי שנותר ורכשו אזרחות ישראלית לבי# מי שנותר ורכשו אזרחות ישראלית לבי# מי שנותר ורכשו אזרחות ישראלית לבי# מי שנותר     31.10.5331.10.5331.10.5331.10.53שהגיעו לישראל עד ליו� שהגיעו לישראל עד ליו� שהגיעו לישראל עד ליו� שהגיעו לישראל עד ליו

שזכויותיו לתבוע מגרמניה סכומי� גבוהי� שזכויותיו לתבוע מגרמניה סכומי� גבוהי� שזכויותיו לתבוע מגרמניה סכומי� גבוהי� שזכויותיו לתבוע מגרמניה סכומי� גבוהי� , , , , ולא קבל אזרחות ישראליתולא קבל אזרחות ישראליתולא קבל אזרחות ישראליתולא קבל אזרחות ישראלית    לללל""""בחובחובחובחו

אלא באה לשרת את אלא באה לשרת את אלא באה לשרת את אלא באה לשרת את , , , , הפגיעה האמורה לא הייתה שרירותיתהפגיעה האמורה לא הייתה שרירותיתהפגיעה האמורה לא הייתה שרירותיתהפגיעה האמורה לא הייתה שרירותית. . . . יותר לא נפגעויותר לא נפגעויותר לא נפגעויותר לא נפגעו

צרכי הכלל כפי שהדבר נראה בשעתו בעיני מנהלי המשא והמת# ע� ממשלת צרכי הכלל כפי שהדבר נראה בשעתו בעיני מנהלי המשא והמת# ע� ממשלת צרכי הכלל כפי שהדבר נראה בשעתו בעיני מנהלי המשא והמת# ע� ממשלת צרכי הכלל כפי שהדבר נראה בשעתו בעיני מנהלי המשא והמת# ע� ממשלת 

    כי מקו� בו מפקיע השלטו# זכותכי מקו� בו מפקיע השלטו# זכותכי מקו� בו מפקיע השלטו# זכותכי מקו� בו מפקיע השלטו# זכות, , , , ע� זאת מקובל עלינו מקדמת דנאע� זאת מקובל עלינו מקדמת דנאע� זאת מקובל עלינו מקדמת דנאע� זאת מקובל עלינו מקדמת דנא. . . . גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה

זכותו של הפרט היא לקבל פיצוי נאות על זכותו של הפרט היא לקבל פיצוי נאות על זכותו של הפרט היא לקבל פיצוי נאות על זכותו של הפרט היא לקבל פיצוי נאות על , , , , קניי# של הפרט למע# צרכי הציבורקניי# של הפרט למע# צרכי הציבורקניי# של הפרט למע# צרכי הציבורקניי# של הפרט למע# צרכי הציבור

והטענה שחובת הפיצוי מעמיסה על השלטו# נטל כספי שאינו יכול והטענה שחובת הפיצוי מעמיסה על השלטו# נטל כספי שאינו יכול והטענה שחובת הפיצוי מעמיסה על השלטו# נטל כספי שאינו יכול והטענה שחובת הפיצוי מעמיסה על השלטו# נטל כספי שאינו יכול , , , , הפגיעה בוהפגיעה בוהפגיעה בוהפגיעה בו

דינ� של חברי הקבוצה המקופחת אינו צרי/ להיות דינ� של חברי הקבוצה המקופחת אינו צרי/ להיות דינ� של חברי הקבוצה המקופחת אינו צרי/ להיות דינ� של חברי הקבוצה המקופחת אינו צרי/ להיות . . . . לאו טענה היאלאו טענה היאלאו טענה היאלאו טענה היא, , , , לעמוד בולעמוד בולעמוד בולעמוד בו

, ש�[ """"צרכי ציבורצרכי ציבורצרכי ציבורצרכי ציבורשונה מדינו של מי שמקרקעיו הופקעו לפי חוקי ההפקעה לשונה מדינו של מי שמקרקעיו הופקעו לפי חוקי ההפקעה לשונה מדינו של מי שמקרקעיו הופקעו לפי חוקי ההפקעה לשונה מדינו של מי שמקרקעיו הופקעו לפי חוקי ההפקעה ל

 ]. השופט שלמה לוי#, לנשיא-דינו של המשנה-בפסק 8פסקה 

השואה -סבלו ניצולי – ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודוכפי שפורט ובואר במקומות רבי� ב .21

ממדי בהשוואה לחבריה� -הזכאי� לתגמול לפי חוק נכי הרדיפות מקיפוח רב

-זיכו את ניצולי, לעת-ותיקוניו מעת, חוק נכי הרדיפות. הזכאי� לפיצויי� מגרמניה

. התיקוני� חלו ממועד התיקו# ולהבא ולא למפרע. השואה במעט מדי ומאוחר מדי

שואה -למעשה לניצולי-ועקב כ/ לא הוענקו, ג� זכויות שכבר נקבעו לא פורסמו

� . רבי

נטלה מוועידת התביעות , המדינה שקמצה ידה בסיוע לניצולי�", כמו כ# .22

כספי� שמקור� ברכוש יהודי בשואה שנותר (...) ה היהודיות החומריות נגד גרמני

 � –אשר מטבע הדברי� ראוי לייעדו א/ ורק לתמיכה בניצולי השואה  –ללא יורשי
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�" המשרתי� את כלל הציבור, ועשתה בו שימוש לצור/ מימו# מוסדות ממלכתיי

 ].201' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו[

שראל ייסר אותה על אופ# כי המצפו# הקיבוצי של מדינת י, אפוא, אי# תימה .23

לא תמיד ידעה : "כדברי ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט. השואה-טיפולה בניצולי

�אנו חטאנו וכשלנו בקיפוח , לדאבו# הלב. המדינה למלא את חובתה כלפי הניצולי

ולא תמיד ידענו לשב3 את , זכות� של הניצולי� לקיי� חיי� של איכות וכבוד

ל כל כ/ של נושאי� שעומדי� על סדר היו� של הקצאת צרכיה� בתו/ המגוו# הגדו

א/ טחו עינינו , על הרוצחי� ועל הקרבנות, דיברנו על השואה ולקחיה. משאבינו

אי# לכ/ הצדקה ואי# . מראות את חלק מהניצולי� שוקעי� בחיי� של עליבות ועוני

, לגבורההדברי� נישאו בעצרת הזיכרו# המרכזית ביו� הזיכרו# לשואה ו" [לכ/ כפרה

 ].51-52' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודווהובאו ב, 30.4.08

 : באומרה, ]200' עמ, ש�[ח "עמדה על כ/ ג� וועדת דורנר בדברי הסיכו� לדו .24

קיפחה במיוחד את אלה מבי# קיפחה במיוחד את אלה מבי# קיפחה במיוחד את אלה מבי# קיפחה במיוחד את אלה מבי# , , , , באמצעות ממשלותיה לדורותיה#באמצעות ממשלותיה לדורותיה#באמצעות ממשלותיה לדורותיה#באמצעות ממשלותיה לדורותיה#, , , , המדינההמדינההמדינההמדינה""""

לעתי� בעטיי� של הפגעי� לעתי� בעטיי� של הפגעי� לעתי� בעטיי� של הפגעי� לעתי� בעטיי� של הפגעי� , , , , הניצולי� שמזל� לא שפר וה� נותרו מאחורהניצולי� שמזל� לא שפר וה� נותרו מאחורהניצולי� שמזל� לא שפר וה� נותרו מאחורהניצולי� שמזל� לא שפר וה� נותרו מאחור

 �בהסכ� השילומי� ויתרה בהסכ� השילומי� ויתרה בהסכ� השילומי� ויתרה בהסכ� השילומי� ויתרה . . . . והנפשיי� שגרמו לה� רדיפות הנאצי�והנפשיי� שגרמו לה� רדיפות הנאצי�והנפשיי� שגרמו לה� רדיפות הנאצי�והנפשיי� שגרמו לה� רדיפות הנאצי�הפיזיי� הפיזיי� הפיזיי� הפיזיי

 �מבלי שקיבלה מבלי שקיבלה מבלי שקיבלה מבלי שקיבלה , , , , 1.10.531.10.531.10.531.10.53המדינה בשמ� של הניצולי� שעלו אליה עד ליו� המדינה בשמ� של הניצולי� שעלו אליה עד ליו� המדינה בשמ� של הניצולי� שעלו אליה עד ליו� המדינה בשמ� של הניצולי� שעלו אליה עד ליו

על הפיצויי� האישיי� המגיעי� לה� על הפיצויי� האישיי� המגיעי� לה� על הפיצויי� האישיי� המגיעי� לה� על הפיצויי� האישיי� המגיעי� לה� , , , , קוד� לכ# את הסכמת� לויתור זהקוד� לכ# את הסכמת� לויתור זהקוד� לכ# את הסכמת� לויתור זהקוד� לכ# את הסכמת� לויתור זה

, , , , ויתור זה ִאפשר למדינת ישראל לקבל מגרמניה המערביתויתור זה ִאפשר למדינת ישראל לקבל מגרמניה המערביתויתור זה ִאפשר למדינת ישראל לקבל מגרמניה המערביתויתור זה ִאפשר למדינת ישראל לקבל מגרמניה המערבית. . . . מגרמניה המערביתמגרמניה המערביתמגרמניה המערביתמגרמניה המערבית

המדינה המדינה המדינה המדינה . . . . טובי# שיועדו ושימשו לפיתוחה ולביסוסהטובי# שיועדו ושימשו לפיתוחה ולביסוסהטובי# שיועדו ושימשו לפיתוחה ולביסוסהטובי# שיועדו ושימשו לפיתוחה ולביסוסה, , , , כ� השילומי�כ� השילומי�כ� השילומי�כ� השילומי�במסגרת הסבמסגרת הסבמסגרת הסבמסגרת הס

�א/ כאשר א/ כאשר א/ כאשר א/ כאשר , , , , אמנ� התחייבה לפצות בעצמה את הניצולי� בגי# הפקעת קניינ�אמנ� התחייבה לפצות בעצמה את הניצולי� בגי# הפקעת קניינ�אמנ� התחייבה לפצות בעצמה את הניצולי� בגי# הפקעת קניינ�אמנ� התחייבה לפצות בעצמה את הניצולי� בגי# הפקעת קניינ

 .""""קפצה את ידהקפצה את ידהקפצה את ידהקפצה את ידה    ––––נדרשה לקיי� את התחייבותה זו נדרשה לקיי� את התחייבותה זו נדרשה לקיי� את התחייבותה זו נדרשה לקיי� את התחייבותה זו 

השואה -התגבשה היוזמה לסייע בקצבה חודשית לניצולי, על רקע המקוב3 .25

לרבות מי שאינו זכאי ; שואה ממקור אחר-צולישאינ� זכאי� לקצבה חודשית לני
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ואשר אינו זכאי , 1.10.53לתגמול לפי חוק נכי הרדיפות משו� שעלה לישראל אחרי 

משו� שלא שהה פרק זמ# ארו/ דיו באחד ' 2קר# סעי+ 'ג� לקצבה חודשית מ

�די# -יוזמה זו הולידה את חוק ההטבות הנדו# בפסק. המחנות או הגטאות המוכרי

 .זה

 

    גנאולוגיה והרציו של חוק ההטבותגנאולוגיה והרציו של חוק ההטבותגנאולוגיה והרציו של חוק ההטבותגנאולוגיה והרציו של חוק ההטבותהההה

חוק ההטבות נועד לעג# בחקיקה יוזמה ממשלתית להגדיל את הסיוע לניצולי  .26

הצעת חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי� נזקקי� [השואה 

הצעת חוק ': להל#( 2008-ח"התשס, )תיקוני חקיקה(ולסיוע לניצולי שואה 

חוק ההטבות ]. 21.1.08, 346ח "ח התשס"ה; לו ודברי ההסבר 1סעי+ , )'התוכנית

, ש�[ 2007-ז"התשס, חוק הטבות לניצולי שואה נזקקי�הוא תיקו# יסודי ומקי+ ל

 ].ואיל/' ודברי ההסבר לפרק ג, ואיל/ 4סעי+ 

 : כלהל#] 347' עמ, ש�[' ג של החוק מובהר בדברי ההסבר לפרק' רציו'ה .27

יוצאי מחנות יוצאי מחנות יוצאי מחנות יוצאי מחנות , , , , ההסדר העיקרי המוצע הוא מת# קצבה חודשית לניצולי שואהההסדר העיקרי המוצע הוא מת# קצבה חודשית לניצולי שואהההסדר העיקרי המוצע הוא מת# קצבה חודשית לניצולי שואהההסדר העיקרי המוצע הוא מת# קצבה חודשית לניצולי שואה""""

, , , , ))))יוצאי מחנות וגטאותיוצאי מחנות וגטאותיוצאי מחנות וגטאותיוצאי מחנות וגטאות    ––––להל# להל# להל# להל# ((((גטאות ומחנות שעבדו בה� עבודת פר/ גטאות ומחנות שעבדו בה� עבודת פר/ גטאות ומחנות שעבדו בה� עבודת פר/ גטאות ומחנות שעבדו בה� עבודת פר/ , , , , ריכוזריכוזריכוזריכוז

�, , , , מישראלמישראלמישראלמישראל, , , , אשר אינ� מקבלי� קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי� ועוזריה�אשר אינ� מקבלי� קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי� ועוזריה�אשר אינ� מקבלי� קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי� ועוזריה�אשר אינ� מקבלי� קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי� ועוזריה

 .""""מגרמניה או ממדינת חו3 אחרתמגרמניה או ממדינת חו3 אחרתמגרמניה או ממדינת חו3 אחרתמגרמניה או ממדינת חו3 אחרת

אלא את , כלל ניצולי השואההחוק אינו קובע כזכאי� להטבות לפיו את , ומרכל .28

ואשר , גטאות ומחנות שעבדו בה� עבודת פר/, אלו מביניה� ששהו במחנות ריכוז

 . אינ� מקבלי� בשל כ/ קצבה חודשית ממקור אחר

כ זאב "ח, הקליטה והתפוצות של הכנסת, עמד על כ/ חבר וועדת העלייה .29

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_713.htm
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ההדגשות (כלהל# , 12.2.08בדיו# שקיימה הוועדה בחוק התוכנית ביו� , אלקי#

 ): הוספו

, , , , מצד אחדמצד אחדמצד אחדמצד אחד, , , , החוק לניצולי שואה נזקקי� הופ/ לחוק מקי+ של ניצולי שואההחוק לניצולי שואה נזקקי� הופ/ לחוק מקי+ של ניצולי שואההחוק לניצולי שואה נזקקי� הופ/ לחוק מקי+ של ניצולי שואההחוק לניצולי שואה נזקקי� הופ/ לחוק מקי+ של ניצולי שואה"..."..."..."...

, , , , מעגל ראשו#מעגל ראשו#מעגל ראשו#מעגל ראשו#ה שקרוי ה שקרוי ה שקרוי ה שקרוי ומצד שני הוא מגדיר כניצולי שואה רק את אלה שה� מומצד שני הוא מגדיר כניצולי שואה רק את אלה שה� מומצד שני הוא מגדיר כניצולי שואה רק את אלה שה� מומצד שני הוא מגדיר כניצולי שואה רק את אלה שה� מ

יכול להיות שכדאי ג� בש� החוק לתת לכ/ יכול להיות שכדאי ג� בש� החוק לתת לכ/ יכול להיות שכדאי ג� בש� החוק לתת לכ/ יכול להיות שכדאי ג� בש� החוק לתת לכ/ , , , , אלה שהיו בגטו או במחנה ריכוזאלה שהיו בגטו או במחנה ריכוזאלה שהיו בגטו או במחנה ריכוזאלה שהיו בגטו או במחנה ריכוז

כדי שלא ישתמע מהחוק שהכנסת סוברת שניצולי שואה מהמעגל השני כדי שלא ישתמע מהחוק שהכנסת סוברת שניצולי שואה מהמעגל השני כדי שלא ישתמע מהחוק שהכנסת סוברת שניצולי שואה מהמעגל השני כדי שלא ישתמע מהחוק שהכנסת סוברת שניצולי שואה מהמעגל השני , , , , ביטויביטויביטויביטוי

עוד עוד עוד עוד , , , , זוכר אולי נציג משרד המשפטי�זוכר אולי נציג משרד המשפטי�זוכר אולי נציג משרד המשפטי�זוכר אולי נציג משרד המשפטי�, , , , אני טענתי טענה כזאתאני טענתי טענה כזאתאני טענתי טענה כזאתאני טענתי טענה כזאת. . . . אינ� ניצולי שואהאינ� ניצולי שואהאינ� ניצולי שואהאינ� ניצולי שואה

שש� ניסינו לתת הגדרה רחבה של ניצול שש� ניסינו לתת הגדרה רחבה של ניצול שש� ניסינו לתת הגדרה רחבה של ניצול שש� ניסינו לתת הגדרה רחבה של ניצול     בדיו# הראשוני על חוק ניצולי שואהבדיו# הראשוני על חוק ניצולי שואהבדיו# הראשוני על חוק ניצולי שואהבדיו# הראשוני על חוק ניצולי שואה

ובהתחשב במצב הקשה של ובהתחשב במצב הקשה של ובהתחשב במצב הקשה של ובהתחשב במצב הקשה של , , , , שואה ומשרד האוצר טרפד את זה ברגע האחרו#שואה ומשרד האוצר טרפד את זה ברגע האחרו#שואה ומשרד האוצר טרפד את זה ברגע האחרו#שואה ומשרד האוצר טרפד את זה ברגע האחרו#

ויתרנו והוצאנו את ההגדרה הרחבה של ויתרנו והוצאנו את ההגדרה הרחבה של ויתרנו והוצאנו את ההגדרה הרחבה של ויתרנו והוצאנו את ההגדרה הרחבה של , , , , יוז� החוקיוז� החוקיוז� החוקיוז� החוק, , , , חבר הכנסת שטר# אזחבר הכנסת שטר# אזחבר הכנסת שטר# אזחבר הכנסת שטר# אז

אבל ברגע שאנחנו בחוק באי� אבל ברגע שאנחנו בחוק באי� אבל ברגע שאנחנו בחוק באי� אבל ברגע שאנחנו בחוק באי� , , , , ניצול שואה שכללה ג� את המעגל השניניצול שואה שכללה ג� את המעגל השניניצול שואה שכללה ג� את המעגל השניניצול שואה שכללה ג� את המעגל השני

לכולנו לקרוא לדברי� בשמ� לכולנו לקרוא לדברי� בשמ� לכולנו לקרוא לדברי� בשמ� לכולנו לקרוא לדברי� בשמ� , , , , ת לשקולת לשקולת לשקולת לשקוללפחולפחולפחולפחו, , , , להגדיר הטבות אני הייתי מציעלהגדיר הטבות אני הייתי מציעלהגדיר הטבות אני הייתי מציעלהגדיר הטבות אני הייתי מציע

 """"החוק הזה מטפל בניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוזהחוק הזה מטפל בניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוזהחוק הזה מטפל בניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוזהחוק הזה מטפל בניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוזולהגדיר שולהגדיר שולהגדיר שולהגדיר ש

]12.rtf-02-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/alia/2008.[ 

. לנקוט הגדרה רחבה יותר וכוללנית יותר של ניצולי שואה, כמוב#, נית# היה .30

ל "בראשות מנכ, משרדית לגיבוש פתרונות למצוקת ניצולי השואה-הוועדה הבי#

, )'וועדת איצקובי3': להל#(משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� נחו� איצקובי3 

 :הגדרה כלהל# 15.5.07ח ביניי� שהגישה ביו� "הציעה בדו

 ::::תושב ישראל שהתקיי� לגביו אחד מאלהתושב ישראל שהתקיי� לגביו אחד מאלהתושב ישראל שהתקיי� לגביו אחד מאלהתושב ישראל שהתקיי� לגביו אחד מאלה    ––––" " " " שואהשואהשואהשואה    ניצולניצולניצולניצול""""

    ....הוא שהה באר3 עוינתהוא שהה באר3 עוינתהוא שהה באר3 עוינתהוא שהה באר3 עוינת    ) ) ) ) אאאא((((

בסמו/ בסמו/ בסמו/ בסמו/ , , , , """"אר3 עוינתאר3 עוינתאר3 עוינתאר3 עוינת""""להגדרה להגדרה להגדרה להגדרה ) ) ) ) בבבב((((הוא נמלט משטח כאמור בפסקה הוא נמלט משטח כאמור בפסקה הוא נמלט משטח כאמור בפסקה הוא נמלט משטח כאמור בפסקה     ) ) ) ) בבבב((((

    ....לפני הכיבוש הגרמנילפני הכיבוש הגרמנילפני הכיבוש הגרמנילפני הכיבוש הגרמני

 ::::אחד מאלהאחד מאלהאחד מאלהאחד מאלה    ––––" " " " אר3 עוינתאר3 עוינתאר3 עוינתאר3 עוינת""""

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/alia/2008-02-12.rtf
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    30303030((((ג ג ג ג """"בשבט התרצבשבט התרצבשבט התרצבשבט התרצ' ' ' ' בתקופת השלטו# הנאצי שהחלה ביו� גבתקופת השלטו# הנאצי שהחלה ביו� גבתקופת השלטו# הנאצי שהחלה ביו� גבתקופת השלטו# הנאצי שהחלה ביו� ג    ––––גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה     ))))אאאא((((

    ).).).).1945194519451945במאי במאי במאי במאי     8888((((ה ה ה ה """"ה באייר התשה באייר התשה באייר התשה באייר התש""""מה ביו� כמה ביו� כמה ביו� כמה ביו� כוהסתייוהסתייוהסתייוהסתיי) ) ) ) 1933193319331933בינואר בינואר בינואר בינואר 

    ––––שטח אשר בתקופת השלטו# הנאצי היה נתו# למעשה למרותה של גרמניה שטח אשר בתקופת השלטו# הנאצי היה נתו# למעשה למרותה של גרמניה שטח אשר בתקופת השלטו# הנאצי היה נתו# למעשה למרותה של גרמניה שטח אשר בתקופת השלטו# הנאצי היה נתו# למעשה למרותה של גרמניה     ))))בבבב((((

    ;;;;בעת שהשטח האמור היה נתו# למעשה למרותה של גרמניהבעת שהשטח האמור היה נתו# למעשה למרותה של גרמניהבעת שהשטח האמור היה נתו# למעשה למרותה של גרמניהבעת שהשטח האמור היה נתו# למעשה למרותה של גרמניה

או מדינה או שטח שהיו נתוני� למרותה או מדינה או שטח שהיו נתוני� למרותה או מדינה או שטח שהיו נתוני� למרותה או מדינה או שטח שהיו נתוני� למרותה , , , , מדינה ששיתפה פעולה ע� גרמניהמדינה ששיתפה פעולה ע� גרמניהמדינה ששיתפה פעולה ע� גרמניהמדינה ששיתפה פעולה ע� גרמניה )ג(

    ––––לתוספת הראשונה לתוספת הראשונה לתוספת הראשונה לתוספת הראשונה ' ' ' ' ור אור אור אור אלפי הרשימה המופיעה בטלפי הרשימה המופיעה בטלפי הרשימה המופיעה בטלפי הרשימה המופיעה בט, , , , של מדינה כאמורשל מדינה כאמורשל מדינה כאמורשל מדינה כאמור

וא� בסמו/ וא� בסמו/ וא� בסמו/ וא� בסמו/ ; ; ; ; בתקופת המלחמה שבי# המדינה האמורה לבי# מעצמות הבריתבתקופת המלחמה שבי# המדינה האמורה לבי# מעצמות הבריתבתקופת המלחמה שבי# המדינה האמורה לבי# מעצמות הבריתבתקופת המלחמה שבי# המדינה האמורה לבי# מעצמות הברית

לפני התקופה האמורה הנהיג השלטו# באותה מדינה מדיניות של רדיפות לפני התקופה האמורה הנהיג השלטו# באותה מדינה מדיניות של רדיפות לפני התקופה האמורה הנהיג השלטו# באותה מדינה מדיניות של רדיפות לפני התקופה האמורה הנהיג השלטו# באותה מדינה מדיניות של רדיפות 

 �לתוספת לתוספת לתוספת לתוספת ' ' ' ' גגגג----וווו' ' ' ' הכל כאמור בטורי� בהכל כאמור בטורי� בהכל כאמור בטורי� בהכל כאמור בטורי� ב, , , , ג� בתקופה האמורהג� בתקופה האמורהג� בתקופה האמורהג� בתקופה האמורה    ––––כלפי היהודי� כלפי היהודי� כלפי היהודי� כלפי היהודי

 ].88-89' עמ, ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודו[..." ..." ..." ..." הראשונההראשונההראשונההראשונה

, לענייני רווחה, לאמ3 את ההגדרה של וועידת התביעות, בפשטות, ית# היהנ .31

   – שלפיה

אד� שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או אד� שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או אד� שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או אד� שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או ''''הוא הוא הוא הוא (...) (...) (...) (...) ' ' ' ' שואהשואהשואהשואה----ניצולניצולניצולניצול''''""""

ידי הנאצי� ידי הנאצי� ידי הנאצי� ידי הנאצי� ----או שהצליח לברוח ממדינה שנכבשה עלאו שהצליח לברוח ממדינה שנכבשה עלאו שהצליח לברוח ממדינה שנכבשה עלאו שהצליח לברוח ממדינה שנכבשה על, , , , תחת השפעתו הישירהתחת השפעתו הישירהתחת השפעתו הישירהתחת השפעתו הישירה

קורת על הסיוע לניצולי ח בי"דו", מבקר המדינה[" " " " ''''מעט לפני או אחרי הכיבושמעט לפני או אחרי הכיבושמעט לפני או אחרי הכיבושמעט לפני או אחרי הכיבוש

 ].10' עמ, 2007אוגוסט , "שואה

32. � ]: ש�[ ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודוכפי שנאמר ב. הגדרה זו לא נקלטה בחוק, אול

בהקשר זה של סיוע כספי או מת# פיצויי� אינה אלא בהקשר זה של סיוע כספי או מת# פיצויי� אינה אלא בהקשר זה של סיוע כספי או מת# פיצויי� אינה אלא בהקשר זה של סיוע כספי או מת# פיצויי� אינה אלא ' ' ' ' ניצול שואהניצול שואהניצול שואהניצול שואה''''ההגדרה של ההגדרה של ההגדרה של ההגדרה של """"

. . . . ערכית או מוסריתערכית או מוסריתערכית או מוסריתערכית או מוסרית, , , , להבדילה מכל הגדרה היסטוריתלהבדילה מכל הגדרה היסטוריתלהבדילה מכל הגדרה היסטוריתלהבדילה מכל הגדרה היסטורית, , , , הגדרה משפטית בלבדהגדרה משפטית בלבדהגדרה משפטית בלבדהגדרה משפטית בלבד

לצור/ ההקשר לצור/ ההקשר לצור/ ההקשר לצור/ ההקשר , , , , כאמורכאמורכאמורכאמור    ––––משקפת משקפת משקפת משקפת ' ' ' ' ניצול שואהניצול שואהניצול שואהניצול שואה''''ההגדרה המשפטית של ההגדרה המשפטית של ההגדרה המשפטית של ההגדרה המשפטית של , , , , ככזוככזוככזוככזו

את האיזו# המורכב את האיזו# המורכב את האיזו# המורכב את האיזו# המורכב     ––––המסוי� בלבד של מת# פיצויי� מ# המדינה או סיוע כספי המסוי� בלבד של מת# פיצויי� מ# המדינה או סיוע כספי המסוי� בלבד של מת# פיצויי� מ# המדינה או סיוע כספי המסוי� בלבד של מת# פיצויי� מ# המדינה או סיוע כספי 

השאיפה לסייע לקבוצה רחבה ככל האפשר של בני השאיפה לסייע לקבוצה רחבה ככל האפשר של בני השאיפה לסייע לקבוצה רחבה ככל האפשר של בני השאיפה לסייע לקבוצה רחבה ככל האפשר של בני , , , , גיסאגיסאגיסאגיסא----מחדמחדמחדמחד, , , , והקשה בי#והקשה בי#והקשה בי#והקשה בי#

ת ת ת ת לבי# המגבלות התקציביולבי# המגבלות התקציביולבי# המגבלות התקציביולבי# המגבלות התקציביו, , , , הע� היהודי שהושפעו בדר/ זו או אחרת מ# השואההע� היהודי שהושפעו בדר/ זו או אחרת מ# השואההע� היהודי שהושפעו בדר/ זו או אחרת מ# השואההע� היהודי שהושפעו בדר/ זו או אחרת מ# השואה
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איזו# זה איזו# זה איזו# זה איזו# זה . . . . גיסאגיסאגיסאגיסא----מאיד/מאיד/מאיד/מאיד/, , , , וצרכי כלל הציבורוצרכי כלל הציבורוצרכי כלל הציבורוצרכי כלל הציבור, , , , של יכולתה של המדינה לסייע כ/של יכולתה של המדינה לסייע כ/של יכולתה של המדינה לסייע כ/של יכולתה של המדינה לסייע כ/

    .""""להגדרה של סדר עדיפויות בהקצאת משאבי�להגדרה של סדר עדיפויות בהקצאת משאבי�להגדרה של סדר עדיפויות בהקצאת משאבי�להגדרה של סדר עדיפויות בהקצאת משאבי�, , , , מטבע הדברי�מטבע הדברי�מטבע הדברי�מטבע הדברי�, , , , מובילמובילמובילמוביל

להישאל , כמוב#, כא# צריכה. להגדרה שאומצה בחוק ההטבות, אפוא, נחזור  .33

על שאלה זו . אשר יוצאיה� יזכו בהטבות לפי החוק' גטו'ומהו ' מחנה'השאלה מהו 

, ]351' בעמ, )א(3דברי ההסבר לסעי+ , ש�[משיבי� דברי ההסבר לחוק התוכנית 

 )]: ההדגשה הוספה(כלהל# 

במסגרת החוקי� במסגרת החוקי� במסגרת החוקי� במסגרת החוקי�     כבר זוהתהכבר זוהתהכבר זוהתהכבר זוהתהאוכלוסיית יוצאי המחנות והגטאות כאמור אוכלוסיית יוצאי המחנות והגטאות כאמור אוכלוסיית יוצאי המחנות והגטאות כאמור אוכלוסיית יוצאי המחנות והגטאות כאמור """"

) ) ) ) 1111)()()()(1111((((11111111סעי+ סעי+ סעי+ סעי+ : : : : פעמי לקבוצה זופעמי לקבוצה זופעמי לקבוצה זופעמי לקבוצה זו----שלפיה� הוקמו שתי קרנות ששילמו פיצוי חדשלפיה� הוקמו שתי קרנות ששילמו פיצוי חדשלפיה� הוקמו שתי קרנות ששילמו פיצוי חדשלפיה� הוקמו שתי קרנות ששילמו פיצוי חד

קר# קר# קר# קר# """"לחוק להקמת לחוק להקמת לחוק להקמת לחוק להקמת ) ) ) ) 2222)()()()(1111((((2222וסעי+ וסעי+ וסעי+ וסעי+ , , , , """"אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , כרו#כרו#כרו#כרו#זיזיזיזי""""לחוק להקמת קר# לחוק להקמת קר# לחוק להקמת קר# לחוק להקמת קר# 

וועידת התביעות וועידת התביעות וועידת התביעות וועידת התביעות , , , , בנוס+בנוס+בנוס+בנוס+. . . . לגבי מחנות אוסטריי�לגבי מחנות אוסטריי�לגבי מחנות אוסטריי�לגבי מחנות אוסטריי�, , , , """"שלו� ושיתו+ פעולהשלו� ושיתו+ פעולהשלו� ושיתו+ פעולהשלו� ושיתו+ פעולה, , , , פיוספיוספיוספיוס

החומריות של יהודי� נגד גרמניה שילמה תגמול חד פעמי לקבוצה נוספת של החומריות של יהודי� נגד גרמניה שילמה תגמול חד פעמי לקבוצה נוספת של החומריות של יהודי� נגד גרמניה שילמה תגמול חד פעמי לקבוצה נוספת של החומריות של יהודי� נגד גרמניה שילמה תגמול חד פעמי לקבוצה נוספת של 

במימו# הקר# שהוקמה על פי החוק האוסטרי במימו# הקר# שהוקמה על פי החוק האוסטרי במימו# הקר# שהוקמה על פי החוק האוסטרי במימו# הקר# שהוקמה על פי החוק האוסטרי , , , , ניצולי שואה שהיו עובדי פר/ניצולי שואה שהיו עובדי פר/ניצולי שואה שהיו עובדי פר/ניצולי שואה שהיו עובדי פר/

כדי להקל ולייעל את הלי/ ההכרה ביוצאי המחנות והגטאות כדי להקל ולייעל את הלי/ ההכרה ביוצאי המחנות והגטאות כדי להקל ולייעל את הלי/ ההכרה ביוצאי המחנות והגטאות כדי להקל ולייעל את הלי/ ההכרה ביוצאי המחנות והגטאות , , , , על כ#על כ#על כ#על כ#. . . . ררררהאמוהאמוהאמוהאמו

כי תנאי לקבלת הקצבה כי תנאי לקבלת הקצבה כי תנאי לקבלת הקצבה כי תנאי לקבלת הקצבה , , , , מוצע לקבועמוצע לקבועמוצע לקבועמוצע לקבוע, , , , לצור/ חוק ההטבות המתוק#לצור/ חוק ההטבות המתוק#לצור/ חוק ההטבות המתוק#לצור/ חוק ההטבות המתוק#, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור

  ."."."."פעמי מאחת משתי הקרנות כאמורפעמי מאחת משתי הקרנות כאמורפעמי מאחת משתי הקרנות כאמורפעמי מאחת משתי הקרנות כאמור----חודשית הוא קבלת תגמול חדחודשית הוא קבלת תגמול חדחודשית הוא קבלת תגמול חדחודשית הוא קבלת תגמול חד

 –חוק ההטבות , בנתו# לאמור להל#, ובעקבותיה, הצעת חוק התכנית, כלומר .34

שזהות� , הזכאות לפי חוק ההטבות בקביעה חיצונית של גופי� מסוימי� תולי� את

אשר , לא פורשה –פר/ -למעט וועידת התביעות לעניי# קבוצה כלשהי של עובדי –

שמהות� , שואה שפנו לאות� גופי� לפי תבחיני� מסוימי�-דנו בזכאות� של ניצולי

בר בתבחיני� מהקשר הדברי� בהצעת חוק התכנית עולה כי מדו. לא פורשה

 .גרמניה ואוסטריה: קרי; חו3-שנקבעו בחוקי� של מדינות

עיו# בדבריו של נציג משרד המשפטי� בדיו# הנזכר בוועדת העלייה של הכנסת  .35

 ): ההדגשות הוספו(אלה דבריו . מוסי+ ומבהיר את תכליתו של ההסדר האמור
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באופ# הכי באופ# הכי באופ# הכי באופ# הכי ביחד ע� נציגות ניצולי השואה הייתה מעוניינת להכיר ביחד ע� נציגות ניצולי השואה הייתה מעוניינת להכיר ביחד ע� נציגות ניצולי השואה הייתה מעוניינת להכיר ביחד ע� נציגות ניצולי השואה הייתה מעוניינת להכיר , , , , הממשלההממשלההממשלההממשלה""""

הכרה פשוטה מאוד מקלה על כול� ובראש ובראשונה על הכרה פשוטה מאוד מקלה על כול� ובראש ובראשונה על הכרה פשוטה מאוד מקלה על כול� ובראש ובראשונה על הכרה פשוטה מאוד מקלה על כול� ובראש ובראשונה על . . . . פשוט בניצולי השואהפשוט בניצולי השואהפשוט בניצולי השואהפשוט בניצולי השואה

לא צריכי� עורכי די# לא צריכי� עורכי די# לא צריכי� עורכי די# לא צריכי� עורכי די# , , , , לא צריכי� להגיש על זה בקשה מסובכתלא צריכי� להגיש על זה בקשה מסובכתלא צריכי� להגיש על זה בקשה מסובכתלא צריכי� להגיש על זה בקשה מסובכת. . . . ניצולי השואהניצולי השואהניצולי השואהניצולי השואה

התברר התברר התברר התברר בבדיקות שעשינו בבדיקות שעשינו בבדיקות שעשינו בבדיקות שעשינו ... ... ... ... כדי להגיש את הבקשה והתשלו� מגיע יחסית מהר כדי להגיש את הבקשה והתשלו� מגיע יחסית מהר כדי להגיש את הבקשה והתשלו� מגיע יחסית מהר כדי להגיש את הבקשה והתשלו� מגיע יחסית מהר 

ות ובמחנות שעבדו בה� ות ובמחנות שעבדו בה� ות ובמחנות שעבדו בה� ות ובמחנות שעבדו בה� בגטאבגטאבגטאבגטא, , , , שהזיהוי של הניצולי� שהיו במחנות ריכוזשהזיהוי של הניצולי� שהיו במחנות ריכוזשהזיהוי של הניצולי� שהיו במחנות ריכוזשהזיהוי של הניצולי� שהיו במחנות ריכוז

שזאת קר# גרמנית משנת שזאת קר# גרמנית משנת שזאת קר# גרמנית משנת שזאת קר# גרמנית משנת , , , , אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , בעבודת פר/ נעשה כבר בקר# זיכרו#בעבודת פר/ נעשה כבר בקר# זיכרו#בעבודת פר/ נעשה כבר בקר# זיכרו#בעבודת פר/ נעשה כבר בקר# זיכרו#

ג� א� השהות הייתה ג� א� השהות הייתה ג� א� השהות הייתה ג� א� השהות הייתה , , , , שנתנה לכל מי ששהה במחנות ובגטאות האלושנתנה לכל מי ששהה במחנות ובגטאות האלושנתנה לכל מי ששהה במחנות ובגטאות האלושנתנה לכל מי ששהה במחנות ובגטאות האלו, , , , 2000200020002000

היא נתנה לכול� מענק חד פעמי היא נתנה לכול� מענק חד פעמי היא נתנה לכול� מענק חד פעמי היא נתנה לכול� מענק חד פעמי . . . . וג� א� הוא נולד במקו� הזהוג� א� הוא נולד במקו� הזהוג� א� הוא נולד במקו� הזהוג� א� הוא נולד במקו� הזה, , , , של יו� אחדשל יו� אחדשל יו� אחדשל יו� אחד

יש ג� קר# יש ג� קר# יש ג� קר# יש ג� קר# , , , , בנוס+ לקר# הגרמנית הזובנוס+ לקר# הגרמנית הזובנוס+ לקר# הגרמנית הזובנוס+ לקר# הגרמנית הזו. . . . שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�    40,00040,00040,00040,000, , , , נדמה לינדמה לינדמה לינדמה לי, , , , של בער/של בער/של בער/של בער/

זו קר# זו קר# זו קר# זו קר# . . . . הבנו שצרי/ לכלול אותההבנו שצרי/ לכלול אותההבנו שצרי/ לכלול אותההבנו שצרי/ לכלול אותה    אבלאבלאבלאבל, , , , אוסטרית שלא נכללה בחוק יורי שטר#אוסטרית שלא נכללה בחוק יורי שטר#אוסטרית שלא נכללה בחוק יורי שטר#אוסטרית שלא נכללה בחוק יורי שטר#

�. . . . אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , שלא נכללי� בקר# זיכרו#שלא נכללי� בקר# זיכרו#שלא נכללי� בקר# זיכרו#שלא נכללי� בקר# זיכרו#, , , , שמתייחסת למחנות אוסטריי�שמתייחסת למחנות אוסטריי�שמתייחסת למחנות אוסטריי�שמתייחסת למחנות אוסטריי

מתייחסת לקר# מתייחסת לקר# מתייחסת לקר# מתייחסת לקר# , , , , להגדרת תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותלהגדרת תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותלהגדרת תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותלהגדרת תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאות) ) ) ) 3333((((ופסקה ופסקה ופסקה ופסקה 

�אנשי� שלא הספיקו להגיש תביעות לקר# אנשי� שלא הספיקו להגיש תביעות לקר# אנשי� שלא הספיקו להגיש תביעות לקר# אנשי� שלא הספיקו להגיש תביעות לקר# , , , , שהקימה ועדת התביעות למאחרי�שהקימה ועדת התביעות למאחרי�שהקימה ועדת התביעות למאחרי�שהקימה ועדת התביעות למאחרי

בממשלה הייתה התלבטות לגבי בממשלה הייתה התלבטות לגבי בממשלה הייתה התלבטות לגבי בממשלה הייתה התלבטות לגבי . . . . ללי�ללי�ללי�ללי�שג� ה� נכשג� ה� נכשג� ה� נכשג� ה� נכ, , , , אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , זיכרו#זיכרו#זיכרו#זיכרו#

�לפעמי� סיבות לפעמי� סיבות לפעמי� סיבות לפעמי� סיבות , , , , המאחרי� ה� אנשי� שמסיבות כאלה ואחרותהמאחרי� ה� אנשי� שמסיבות כאלה ואחרותהמאחרי� ה� אנשי� שמסיבות כאלה ואחרותהמאחרי� ה� אנשי� שמסיבות כאלה ואחרות. . . . המאחרי�המאחרי�המאחרי�המאחרי

דר/ דר/ דר/ דר/ , , , , רבי� מה�רבי� מה�רבי� מה�רבי� מה�. . . . אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , לא הצליחו להגיש לקר# זיכרו#לא הצליחו להגיש לקר# זיכרו#לא הצליחו להגיש לקר# זיכרו#לא הצליחו להגיש לקר# זיכרו#, , , , אובייקטיביותאובייקטיביותאובייקטיביותאובייקטיביות

לא לא לא לא , , , , כי המחנות הטוניסאיי� הוכרו רק באיחורכי המחנות הטוניסאיי� הוכרו רק באיחורכי המחנות הטוניסאיי� הוכרו רק באיחורכי המחנות הטוניסאיי� הוכרו רק באיחור, , , , ה� יוצאי טוניס משו� מהה� יוצאי טוניס משו� מהה� יוצאי טוניס משו� מהה� יוצאי טוניס משו� מה, , , , אגבאגבאגבאגב

אבל יש אבל יש אבל יש אבל יש , , , , 2004200420042004----בבבב, , , , א� אני לא טועהא� אני לא טועהא� אני לא טועהא� אני לא טועה, , , , ה� הוכרו רקה� הוכרו רקה� הוכרו רקה� הוכרו רק, , , , הוכרו בזמ# שהקר# פעלההוכרו בזמ# שהקר# פעלההוכרו בזמ# שהקר# פעלההוכרו בזמ# שהקר# פעלה

למרות שוועידת למרות שוועידת למרות שוועידת למרות שוועידת . . . . ג� מחנות מרומניה ולדעתי מבולגריה שהוכרו באיחורג� מחנות מרומניה ולדעתי מבולגריה שהוכרו באיחורג� מחנות מרומניה ולדעתי מבולגריה שהוכרו באיחורג� מחנות מרומניה ולדעתי מבולגריה שהוכרו באיחור

�היו היו היו היו , , , , התביעות חיפשה לא רע את האנשי� וממש שלחו מכתבי� יזומי� לאנשי�התביעות חיפשה לא רע את האנשי� וממש שלחו מכתבי� יזומי� לאנשי�התביעות חיפשה לא רע את האנשי� וממש שלחו מכתבי� יזומי� לאנשי�התביעות חיפשה לא רע את האנשי� וממש שלחו מכתבי� יזומי� לאנשי

אנשי� שמשו� מה ג� לא הצליחו להגיש תביעה לקר# הגרמנית או לקר# אנשי� שמשו� מה ג� לא הצליחו להגיש תביעה לקר# הגרמנית או לקר# אנשי� שמשו� מה ג� לא הצליחו להגיש תביעה לקר# הגרמנית או לקר# אנשי� שמשו� מה ג� לא הצליחו להגיש תביעה לקר# הגרמנית או לקר# 

, , , , לה יוכלו להגיש תביעה במסלול קצת יותר ארו/לה יוכלו להגיש תביעה במסלול קצת יותר ארו/לה יוכלו להגיש תביעה במסלול קצת יותר ארו/לה יוכלו להגיש תביעה במסלול קצת יותר ארו/וכל האנשי� האוכל האנשי� האוכל האנשי� האוכל האנשי� הא, , , , האוסטריתהאוסטריתהאוסטריתהאוסטרית

אז כ/ אז כ/ אז כ/ אז כ/ ). ). ). ). 1111((((שנכלל כא# בפסקה שנכלל כא# בפסקה שנכלל כא# בפסקה שנכלל כא# בפסקה , , , , ה� לא מוכרי� במערכתה� לא מוכרי� במערכתה� לא מוכרי� במערכתה� לא מוכרי� במערכת, , , , אבל אי# מה לעשותאבל אי# מה לעשותאבל אי# מה לעשותאבל אי# מה לעשות
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ג� לניצולי שואה שלא מקבלי� ג� לניצולי שואה שלא מקבלי� ג� לניצולי שואה שלא מקבלי� ג� לניצולי שואה שלא מקבלי� , , , , אנחנו מכסי� את כל יוצאי המחנות והגטאותאנחנו מכסי� את כל יוצאי המחנות והגטאותאנחנו מכסי� את כל יוצאי המחנות והגטאותאנחנו מכסי� את כל יוצאי המחנות והגטאותשששש

 .""""מהקרנותמהקרנותמהקרנותמהקרנות

יש לחתור להלי/ פשוט של הסתמכות על , לפי תפיסת משרד המשפטי�, כלומר .36

לפי [' מלאכת� נעשית בידי אחרי� –צדיקי� 'בבחינת ; הכרה שכבר נעשו-יהליכ

הקדמת מסכת ", �"רמב" [ושמע האמת ממי שאמרה"ובבחינת ; ]ב, ברכות להבבלי בבלי בבלי בבלי 

במקרי� שבה� אד� שניצל ממחנה או , אול�]. הקדמה, ")שמונה פרקי�" ("אבות

א/ לו ; פנה אליה# משו� שלא, מגטו לא הוכר על ידי הקר# הגרמנית או האוסטרית

הרי שלפי תפיסת המחוקק הישראלי ראוי  –היה אמור להיות מוכר על ידיה# , פנה

אפילו יהא הדבר כרו/ בהלי/ פחות פשוט ופחות ; לזכות ג� אותו בהטבות לפי החוק

וכיצד יידעו ; "מוכרי� במערכת"לא פורש כיצד יזוהו הזכאי� שאינ� , עקא-דא. מהיר

המשפט מי מבי# הטועני� -הרשות המוסמכת ובתי, יה�מייצג, ניצולי השואה

לזכאות לפי החוק אכ# שהה במחנה או בגטו שהיו אמורי� לזכותו בתגמול מאות# 

 . קרנות

עיו# בתגובתו של נציג משרד האוצר בדיו# הנזכר לדבריו האמורי� של נציג משרד  .37

�, עול יש כא#לא רק אמצעי יי –לדידו של משרד האוצר . מגלה רוח אחרת, המשפטי

 .מפני הרחבת גדרי הזכאות יש כא#" חישוק"אלא 

 ): ההדגשות הוספו(כ/ אמר נציג משרד האוצר  .38

אנחנו מגיעי� פה אנחנו מגיעי� פה אנחנו מגיעי� פה אנחנו מגיעי� פה , , , , כממשלה אני אומרכממשלה אני אומרכממשלה אני אומרכממשלה אני אומר... ... ... ... אני רוצה להבהיר משהו מאוד ברוראני רוצה להבהיר משהו מאוד ברוראני רוצה להבהיר משהו מאוד ברוראני רוצה להבהיר משהו מאוד ברור""""

כלומר מצד אחד באמת אי# לא+ כלומר מצד אחד באמת אי# לא+ כלומר מצד אחד באמת אי# לא+ כלומר מצד אחד באמת אי# לא+ . . . . למקו� שאנחנו מאוד לא רצינו להגיע אליולמקו� שאנחנו מאוד לא רצינו להגיע אליולמקו� שאנחנו מאוד לא רצינו להגיע אליולמקו� שאנחנו מאוד לא רצינו להגיע אליו

ה שהייתה במחנות וגטאות ולא מקבלת על זה ה שהייתה במחנות וגטאות ולא מקבלת על זה ה שהייתה במחנות וגטאות ולא מקבלת על זה ה שהייתה במחנות וגטאות ולא מקבלת על זה אחד רצו# לקפח שו� אוכלוסייאחד רצו# לקפח שו� אוכלוסייאחד רצו# לקפח שו� אוכלוסייאחד רצו# לקפח שו� אוכלוסיי

כל התכלית של החוק הזה מתבססת על זה כל התכלית של החוק הזה מתבססת על זה כל התכלית של החוק הזה מתבססת על זה כל התכלית של החוק הזה מתבססת על זה , , , , מהצד השנימהצד השנימהצד השנימהצד השני. . . . רנטה חודשיתרנטה חודשיתרנטה חודשיתרנטה חודשית

�אנחנו מודעי� אנחנו מודעי� אנחנו מודעי� אנחנו מודעי� . (...) . (...) . (...) . (...) שאנחנו רוצי� להימנע מהליכי הכרה מסובכי� ומורכבי�שאנחנו רוצי� להימנע מהליכי הכרה מסובכי� ומורכבי�שאנחנו רוצי� להימנע מהליכי הכרה מסובכי� ומורכבי�שאנחנו רוצי� להימנע מהליכי הכרה מסובכי� ומורכבי

באה אחרי זה הפרקטיקה באה אחרי זה הפרקטיקה באה אחרי זה הפרקטיקה באה אחרי זה הפרקטיקה , , , , לדינאמיקה של דברי� שברגע שאתה כותב משהולדינאמיקה של דברי� שברגע שאתה כותב משהולדינאמיקה של דברי� שברגע שאתה כותב משהולדינאמיקה של דברי� שברגע שאתה כותב משהו
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רי זה בתי המשפט ומרחיבי� את זה יותר ובאי� רי זה בתי המשפט ומרחיבי� את זה יותר ובאי� רי זה בתי המשפט ומרחיבי� את זה יותר ובאי� רי זה בתי המשפט ומרחיבי� את זה יותר ובאי� ומרחיבה את זה יותר ובאי� אחומרחיבה את זה יותר ובאי� אחומרחיבה את זה יותר ובאי� אחומרחיבה את זה יותר ובאי� אח

. . . . אחרי זה הרשות המחוקקת ומרחיבה את זה אפילו לפעמי� עוד יותר מכ/אחרי זה הרשות המחוקקת ומרחיבה את זה אפילו לפעמי� עוד יותר מכ/אחרי זה הרשות המחוקקת ומרחיבה את זה אפילו לפעמי� עוד יותר מכ/אחרי זה הרשות המחוקקת ומרחיבה את זה אפילו לפעמי� עוד יותר מכ/

אבל אבל אבל אבל , , , , וכל אחד עושה את הדבר הזה בסמכותווכל אחד עושה את הדבר הזה בסמכותווכל אחד עושה את הדבר הזה בסמכותווכל אחד עושה את הדבר הזה בסמכותו, , , , כמוב# לכל אחד יש את הסמכותכמוב# לכל אחד יש את הסמכותכמוב# לכל אחד יש את הסמכותכמוב# לכל אחד יש את הסמכות

מכיוו# שברור כעת לכולנו מה הכוונה ומה אנחנו רוצי� לעשות ומכיוו# שאנחנו מכיוו# שברור כעת לכולנו מה הכוונה ומה אנחנו רוצי� לעשות ומכיוו# שאנחנו מכיוו# שברור כעת לכולנו מה הכוונה ומה אנחנו רוצי� לעשות ומכיוו# שאנחנו מכיוו# שברור כעת לכולנו מה הכוונה ומה אנחנו רוצי� לעשות ומכיוו# שאנחנו 

שהיא הרשות שהיא הרשות שהיא הרשות שהיא הרשות , , , , לדעת הרשות המבצעתלדעת הרשות המבצעתלדעת הרשות המבצעתלדעת הרשות המבצעת, , , , שבו הדברי� כתובי�שבו הדברי� כתובי�שבו הדברי� כתובי�שבו הדברי� כתובי�אומרי� שהאופ# אומרי� שהאופ# אומרי� שהאופ# אומרי� שהאופ# 

 .""""אני מציע להסתפק בזהאני מציע להסתפק בזהאני מציע להסתפק בזהאני מציע להסתפק בזה, , , , נות# את המענה הנדרשנות# את המענה הנדרשנות# את המענה הנדרשנות# את המענה הנדרש, , , , שאחראית על יישו� החוקשאחראית על יישו� החוקשאחראית על יישו� החוקשאחראית על יישו� החוק

" חישוק"משרד האוצר תלה את הסכמתו לחוק ההטבות המוצע ב, כלומר .39

לבל יהינו להרחיב את הפרמטרי� , הרשויות הישראליות האמונות על יישו� החוק

, נראה. לגבולות שנקבעו בחקיקה הגרמנית והאוסטרית חוק מעברהקבועי� ב

כי משרד האוצר של מדינת ישראל העדי+ את האיזו# שערכו המחוקקי� , אפוא

הגרמניי� והאוסטריי� בי# המחויבות המוסרית והסוציאלית כלפי הניצולי� לבי# 

הוא לא אבה ליטול את הסיכו# כי רשויות השלטו# של מדינת . סו# התקציביהרי

�נית# לראות בכ/ משו� . ישראל יפעילו שיקול דעת עצמאי בענייני� הנדוני

הסתייגות מהצעת משרד המשפטי� לאפשר הכרה בזכאות� של מי שאינ� כבר 

 –י גישה זו לפ. על יסוד ההכרה בה� על ידי הקרנות האמורות, "מוכרי� במערכת"

הרשות המוסמכת והערכאות השיפוטיות פטורי� מ# , מייצגיה�, השואה-ניצולי

מי , לפי שיקול דעת#, ולקבוע, האתגר לפענח את תבחיני הזכאות של אות# קרנות

 .היה אמור להיות מוכר על ידי אות# קרנות לו פנה אליה# במועד

י לצד מי שזכאות� נקבע כ. העליונה-נראה כי יד משרד המשפטי� הייתה על .40

פעמי מאחת משתי -תיגזר אוטומטית מ# העובדה כי הוכרו וקיבלו בפועל תגמול חד

 –" שלו� ושיתו+ פעולה, פיוס"וקר# " אחריות ועתיד, זיכרו#"קר# , הקרנות הנזכרות

�כ/ בואר הדבר . תזכה בהטבות לפי חוק ההטבות ג� קבוצה נוספת של ניצולי

 ]: ההדגשות הוספו; 351' עמ, ש�[כנית בדברי ההסבר להצעת חוק התו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/319_007.htm
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בעקבות משא ומת# ע� ממשלת גרמניה ביחס לתנאי הזכאות לקצבה על פי בעקבות משא ומת# ע� ממשלת גרמניה ביחס לתנאי הזכאות לקצבה על פי בעקבות משא ומת# ע� ממשלת גרמניה ביחס לתנאי הזכאות לקצבה על פי בעקבות משא ומת# ע� ממשלת גרמניה ביחס לתנאי הזכאות לקצבה על פי """"

 9.10.92ההסכ� מיו� : קרי; בחוק ההטבות 1כהגדרתו בסעי+ (ההסכ� ע� גרמניה ההסכ� ע� גרמניה ההסכ� ע� גרמניה ההסכ� ע� גרמניה 

-בי# גרמניה לוועידת התביעות על הקמת קר# למת# תגמול לקבוצה נוספת של ניצולי

בהסכ� האיחוד בי#  2משו� שהיא כוננה לפי סעי+ ', 2קר# סעי+ 'כונה קר# זו מ. שואה

, בעקבות חוק ההטבות, להל# נכנה הסכ� זה. גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית

אי# לבלבלו ע� ההסכ� בי# מדינת ישראל לבי# ממשלת גרמניה . 'ההסכ� ע� גרמניה'

 �חוק אשר עמד ביסוד ', י�הסכ� השילומ'המכונה , 10.9.52שנחת� בלוקסמבורג ביו

�הוכרו מידי הוכרו מידי הוכרו מידי הוכרו מידי , , , , )פ"ש –ואינו רלבנטי לחוק ההטבות , 1957-ז"התשי, נכי רדיפות הנאצי

לחוק הקמת קר# לחוק הקמת קר# לחוק הקמת קר# לחוק הקמת קר# ) ) ) ) 1111)()()()(1111((((11111111פע� בפע� לצור/ ההסכ� ע� גרמניה ולצור/ סעי+ פע� בפע� לצור/ ההסכ� ע� גרמניה ולצור/ סעי+ פע� בפע� לצור/ ההסכ� ע� גרמניה ולצור/ סעי+ פע� בפע� לצור/ ההסכ� ע� גרמניה ולצור/ סעי+ 

. . . . ת נוספי� כמחנות שעבדו בה� בעבודות פר/ת נוספי� כמחנות שעבדו בה� בעבודות פר/ת נוספי� כמחנות שעבדו בה� בעבודות פר/ת נוספי� כמחנות שעבדו בה� בעבודות פר/מחנומחנומחנומחנו', ', ', ', אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , זיכרו#זיכרו#זיכרו#זיכרו#''''

ההכרה בחלק ממחנות אלו נעשתה לאחר שכבר תמה התקופה שבמהלכה נית# ההכרה בחלק ממחנות אלו נעשתה לאחר שכבר תמה התקופה שבמהלכה נית# ההכרה בחלק ממחנות אלו נעשתה לאחר שכבר תמה התקופה שבמהלכה נית# ההכרה בחלק ממחנות אלו נעשתה לאחר שכבר תמה התקופה שבמהלכה נית# 

. . . . ''''אחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתידאחריות ועתיד, , , , זיכרו#זיכרו#זיכרו#זיכרו#''''פעמי מקר# פעמי מקר# פעמי מקר# פעמי מקר# ----היה להגיש בקשה לקבלת תגמול חדהיה להגיש בקשה לקבלת תגמול חדהיה להגיש בקשה לקבלת תגמול חדהיה להגיש בקשה לקבלת תגמול חד

, , , , לחוק ההטבותלחוק ההטבותלחוק ההטבותלחוק ההטבות    3333מעגל הזכאי� לקצבה על פי סעי+ מעגל הזכאי� לקצבה על פי סעי+ מעגל הזכאי� לקצבה על פי סעי+ מעגל הזכאי� לקצבה על פי סעי+ מוצע לקבוע כי מוצע לקבוע כי מוצע לקבוע כי מוצע לקבוע כי , , , , לפיכ/לפיכ/לפיכ/לפיכ/

או או או או ) ) ) ) 1111((((מי שהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות מי שהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות מי שהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות מי שהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות יכלול ג� את יכלול ג� את יכלול ג� את יכלול ג� את , , , , כנוסחו המוצעכנוסחו המוצעכנוסחו המוצעכנוסחו המוצע

א� היה מגיש א� היה מגיש א� היה מגיש א� היה מגיש , , , , המוצעתהמוצעתהמוצעתהמוצעת' ' ' ' תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותתגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותתגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאותתגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאות''''להגדרה להגדרה להגדרה להגדרה ) ) ) ) 2222((((

בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרו# שנקבע לכ/ בחוקי� המנויי� באות# בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרו# שנקבע לכ/ בחוקי� המנויי� באות# בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרו# שנקבע לכ/ בחוקי� המנויי� באות# בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרו# שנקבע לכ/ בחוקי� המנויי� באות# 

הסדר זה יאפשר תשלו� קצבה לניצולי שואה שאיחרו את המועד הסדר זה יאפשר תשלו� קצבה לניצולי שואה שאיחרו את המועד הסדר זה יאפשר תשלו� קצבה לניצולי שואה שאיחרו את המועד הסדר זה יאפשר תשלו� קצבה לניצולי שואה שאיחרו את המועד . . . . פסקאותפסקאותפסקאותפסקאות

לרבות ניצולי שואה ששהו במחנות שהוכרו לרבות ניצולי שואה ששהו במחנות שהוכרו לרבות ניצולי שואה ששהו במחנות שהוכרו לרבות ניצולי שואה ששהו במחנות שהוכרו , , , , מורמורמורמורלהגשת בקשה לקרנות כאלהגשת בקשה לקרנות כאלהגשת בקשה לקרנות כאלהגשת בקשה לקרנות כא

ובלבד שהתקיימו לגבי ניצולי השואה יתר תנאי הזכאות לקבלת ובלבד שהתקיימו לגבי ניצולי השואה יתר תנאי הזכאות לקבלת ובלבד שהתקיימו לגבי ניצולי השואה יתר תנאי הזכאות לקבלת ובלבד שהתקיימו לגבי ניצולי השואה יתר תנאי הזכאות לקבלת , , , , באיחורבאיחורבאיחורבאיחור

רשות רשות רשות רשות     ––––יצוי# כי לעניי# זה רשאית הרשות המוסמכת להסתייע ביד וש� יצוי# כי לעניי# זה רשאית הרשות המוסמכת להסתייע ביד וש� יצוי# כי לעניי# זה רשאית הרשות המוסמכת להסתייע ביד וש� יצוי# כי לעניי# זה רשאית הרשות המוסמכת להסתייע ביד וש� . . . . הקצבההקצבההקצבההקצבה

 ."."."."הזיכרו# לשואה ולגבורההזיכרו# לשואה ולגבורההזיכרו# לשואה ולגבורההזיכרו# לשואה ולגבורה

יוכלו לזכות  נקבע כי ג� מי שבפועל לא הוכרו על ידי הקרנות האמורות, כלומר .41

במי ששהו במחנות או בגטאות שלימי� א/ הוטע� כי הדברי� אמורי� רק ; בהטבות

הסת� -מ#'; וש�-יד'צוי# ש� כי נית# יהיה להיעזר ב. הוכרו על ידי ממשלת גרמניה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_079.htm
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� .לצור/ זיהוי האנשי� שאמנ� שהו באות� מחנות וגטאות מוכרי

מחנה או בגטו מוכרי� זיכו זכאי להטבות לפי החוק מי ששהותו ב: אמור מעתה .42

מי ששהה במחנה או בגטו ; פעמי מאחת הקרנות הנזכרות-אותו בתגמול חד

וכ# מי ; בנסיבות שהיו מזכות אותו בתגמול מאות# קרנות לו פנה אליה# במועד

לא פורשה . ששהה במחנה או בגטו שלימי� הוכרו ג� ה� על ידי ממשלת גרמניה

, או לפיו, ולא פורשו בו; גטאות שהוכרו כאמוררשימת המחנות וה, או לפיו, בחוק

 .תבחיני ההכרה הנוספי� של אות# קרנות

43. � : את הדיו# בגנאולוגיה וברציו של חוק ההטבות בנקודות שלהל#, אפוא, נסכ

חוק ההטבות נועד לזכות בהטבות הקבועות בו רק את הקבוצה הגרעינית  .א

הגטאות והמחנות , את ניצולי מחנות הריכוז: קרי; של ניצולי השואה

 ; פר/-לעבודת

לרבות זכאות , החוק כוו# לתלות את זכאות� של הניצולי� הללו בזכאות .ב

 ;לפי תבחיניה# של הקרנות הגרמניות והקר# האוסטרית, היפותטית

תשתית המאפשרת לקבוע אותה זכאות , או לפיו, לא הונחה בחוק .ג

גטאות ותבחיני של רשימת המחנות וה' ריסטייטמנט'בדמות מעי# , היפותטית

 ;הזכאות שהיו אמורי� להקנות זכאות כלפי אות# קרנות

שואה ישראלי� בגי# -הקובע מעי# פיצוי לניצולי, בניגוד לחוק נכי הרדיפות .ד

 �חוק  –הפקעת זכות� הקניינית לפיצוי מגרמניה על ידי הסכ� השילומי

לקצבה שואה שמעול� לא היו זכאי� -ההטבות מעניק סיוע סוציאלי לניצולי

 .מטעמי� של סולידאריות לאומית, ממקור אחר
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    התבחיני� וההטבות שנקבעו בחוק ההטבותהתבחיני� וההטבות שנקבעו בחוק ההטבותהתבחיני� וההטבות שנקבעו בחוק ההטבותהתבחיני� וההטבות שנקבעו בחוק ההטבות

ומבלי לפגוע כמוב# במער/ המורכב והמדוקדק של , לצור/ התמצות הדידקטי .44

נית# לסכ� את תבחיני הזכאות להטבות לפי , התבחיני� והסייגי� המפורט בחוק

 :חוק ההטבות כלהל#

שעיקרו קצבה חודשית בס/ , בחוק 3לפי סעי+ , זכאי לסל ההטבות הראשי .45

לפי החוק הגרמני , או היה עשוי להיות מוכר לו פנה במועד, מי שהוכר, 5 1,000

או לפי החוק ) 'חוק הקר# הגרמנית': להל#" (אחריות ועתיד, זיכרו#"להקמת קר# 

חוק הקר# ': ל#לה" (שלו� ושיתו+ פעולה, לפיוס"האוסטרי להקמת הקר# 

בי# וועידת  1992או שהה בגטו או במחנה שהוכרו לפי ההסכ� משנת ; )'האוסטרית

ובלבד ; )'ההסכ� ע� גרמניה': להל#'; 2קר# סעי+ 'הסכ� (התביעות לבי# גרמניה 

�ומצבו הכלכלי אינו עולה על הס+ , שאינו מקבל קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי

 . שנקבע בהסכ� ע� גרמניה

ר כי מלבד ההכרה או ההכרה ההיפותטית על ידי הקר# הגרמנית והקר# נעי .46

הוס+ בנוסח  –האוסטרית שהוזכרו בהצעת חוק התכנית ובדיו# בוועדת הכנסת 

' 2קר# סעי+ 'שהות במחנות או בגטאות שהוכרו על ידי : החוק מקור זכאות שלישי

 ). ותבחוק ההטב) ב)(1)(א(3כאמור בסעי+ ; "לפי ההסכ� ע� גרמניה("

אלו -שעיקרו קצובת הבראה ואי, בחוק 4לפי סעי+ , זכאי לסל ההטבות המשני .47

 .מי שמקבל קצבה חודשית לפי ההסכ� ע� גרמניה, הקלות מס

אשר מקבלי� , בחוק ההטבות 4או לפי סעי+  3לפי סעי+ , זכאי� כאמור .48

שעיקר# מענק שנתי בס/ , בחוק 5יזכו ג� להטבות לפי סעי+  –' הכנסה-הבטחת'

4,000 5. 

פעמי לפי חוק -א/ קיבל תגמול חד, שאינו זכאי כאמור', הכנסה-הבטחת'מקבל  .49



 הרשות המוסמכת' נ' קובנט מרדכי ואח   676/09) א"ת(וע 

29 
 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Program Files\PDFConverter\temp\law5_5197272.docx 

שעיקר# מענק שנתי בס/ , א בחוק5זכאי להטבות לפי סעי+  –הקר# הגרמנית 

4,000 5. 

50.  �כגו# מגרמניה לפי חוק  –מי שמקבל קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצי

אינו  –או לפי חוק נכי הרדיפות ; תממדינה אחר'; 2קר# סעי+ 'מ; הפיצויי� הגרמני

' 2קר# סעי+ 'למעט מקבלי קצבה חודשית מ(זכאי להטבות לפי חוק ההטבות 

 ).בחוק ההטבות 4הזכאי� לסל המשני לפי סעי+ 

הייתה , על תבחיניה, נאמר כי חבילת ההטבות לפי החוק ח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנרח וועדת דורנר""""דודודודוב .51

 ]:206 'עמ, ש�[השואה -מקובלת על נציגי הארגוני� של ניצולי

"""" �מצאנו כי חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי� נזקקי� מצאנו כי חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי� נזקקי� מצאנו כי חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי� נזקקי� מצאנו כי חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישי� נזקקי

שלימי� הומר בחוק (    2008200820082008----חחחח""""תשסתשסתשסתשס, , , , ))))תיקוני חקיקהתיקוני חקיקהתיקוני חקיקהתיקוני חקיקה((((ולסיוע לניצולי שואה ולסיוע לניצולי שואה ולסיוע לניצולי שואה ולסיוע לניצולי שואה 

, , , , שנחקק לאחרונה בתיאו� ע� ארגוניה� של ניצולי השואהשנחקק לאחרונה בתיאו� ע� ארגוניה� של ניצולי השואהשנחקק לאחרונה בתיאו� ע� ארגוניה� של ניצולי השואהשנחקק לאחרונה בתיאו� ע� ארגוניה� של ניצולי השואה    )פ"ש –ההטבות 

�ציביי� ציביי� ציביי� ציביי� שהאילוצי� התקשהאילוצי� התקשהאילוצי� התקשהאילוצי� התק, , , , מספק פיתרו# המקובל על נציגי ארגוני הניצולי�מספק פיתרו# המקובל על נציגי ארגוני הניצולי�מספק פיתרו# המקובל על נציגי ארגוני הניצולי�מספק פיתרו# המקובל על נציגי ארגוני הניצולי

�  ."."."."הקיימי� מובני� לה�הקיימי� מובני� לה�הקיימי� מובני� לה�הקיימי� מובני� לה

... / ... ... / ... ... / ... ... / ... סעי+ אחר סעי+סעי+ אחר סעי+סעי+ אחר סעי+סעי+ אחר סעי+/ / / / , , , , הכל יוחזר למקומוהכל יוחזר למקומוהכל יוחזר למקומוהכל יוחזר למקומו! / ! / ! / ! / שקטשקטשקטשקט... / ... / ... / ... / טוב טובטוב טובטוב טובטוב טוב"""": הנה כי כ# .52

, 1991, כל השירי�כל השירי�כל השירי�כל השירי�, ד# פגיס; "טיוטת הסכ� לשילומי�"מתו/ [ ..."..."..."..."הכל בעוד מועדהכל בעוד מועדהכל בעוד מועדהכל בעוד מועד

 ].140' עמ

 

    המתכונת לקביעת הזכאות לפי חוק ההטבותהמתכונת לקביעת הזכאות לפי חוק ההטבותהמתכונת לקביעת הזכאות לפי חוק ההטבותהמתכונת לקביעת הזכאות לפי חוק ההטבות

תיקבע על ידי הרשות המוסמכת במשרד חוק ההטבות קובע כי הזכאות לפיו  .53

על החלטות וועדת העררי� . ועל החלטותיה נית# לערור לפני וועדת עררי�, האוצר

ועל פסקי דינו של בית המשפט המחוזי נית# , נית# לערער לבית המשפט המחוזי
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בעיקרו ]. 6-ו 2סעיפי� , חוק ההטבות[לבקש רשות ערעור לבית המשפט העליו# 

 .מתכונת זו אחר המתכונת שנקבעה בחוק נכי הרדיפות עוקבת, של דבר

כיצד יקבעו רשויות אלו א� , שכבר נרמזה בהערותינו לעיל, נשאלת השאלה .54

 .אמנ� מתקיימי� במבקש ההטבות תבחיני הזכאות

לא התקבלה , כפי שנחקק בסופו של דבר, עינינו הרואות כי בחוק ההטבות .55

אלא ; ה שהוצעה על ידי וועדת איצקובי3כגו# ההגדר, הגדרה ישראלית לזכאות לפיו

נקבע כי יוכר כזכאי להטבות לפי החוק מי שהיה עשוי להיות מוכר כזכאי לפי חוק 

הקר# הגרמנית או חוק הקר# האוסטרית או מי ששהה במחנה או בגטו שהוכרו לפי 

 .ההסכ� ע� גרמניה

 ,לנשיא-על טכניקה חקיקתית של הפניה לחוק זר העיר בסרקאז� המשנה .56

, 9.10.05מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' גרנות נגרנות נגרנות נגרנות נ 0311196/א "דנב, השופט מישאל חשי#

 : 25פסקה 

בהיעדר תמונה מלאה של החוק הגרמני ושל אג� מושגי היסוד והדוקטרינות בהיעדר תמונה מלאה של החוק הגרמני ושל אג� מושגי היסוד והדוקטרינות בהיעדר תמונה מלאה של החוק הגרמני ושל אג� מושגי היסוד והדוקטרינות בהיעדר תמונה מלאה של החוק הגרמני ושל אג� מושגי היסוד והדוקטרינות """"

. . . . המדויקת של המושגי� השוני�המדויקת של המושגי� השוני�המדויקת של המושגי� השוני�המדויקת של המושגי� השוני�נתקשה לפענח את משמעות� נתקשה לפענח את משמעות� נתקשה לפענח את משמעות� נתקשה לפענח את משמעות� , , , , שהוא טובל בושהוא טובל בושהוא טובל בושהוא טובל בו

לחוק הפרוצדורה האזרחית לחוק הפרוצדורה האזרחית לחוק הפרוצדורה האזרחית לחוק הפרוצדורה האזרחית     80808080ואני סברתי לתומי כי ימי התרגומי� לסעי+ ואני סברתי לתומי כי ימי התרגומי� לסעי+ ואני סברתי לתומי כי ימי התרגומי� לסעי+ ואני סברתי לתומי כי ימי התרגומי� לסעי+ 

 ".".".".מסתבר שהתבדיתימסתבר שהתבדיתימסתבר שהתבדיתימסתבר שהתבדיתי. . . . עברו לבלי שובעברו לבלי שובעברו לבלי שובעברו לבלי שוב----העותמני חלפוהעותמני חלפוהעותמני חלפוהעותמני חלפו

מדובר בהפניה להחלטות . גרוע מכ/. בענייננו אי# מדובר אפילו על הפניה לחוק זר

�אשר לא פורסמו באופ# , ות זרותושל ממשל, מינהליות של תאגידי� סטטוטוריי� זרי

 . כפי שיבואר להל#; פומבי ורשמי

או , מאחר שצופ# הזיהוי של מי שהיו זכאי� באופ# היפותטי להכרה כאמור .57

, פניתי –לא הוגש לנו על ידי המחוקק , ששהו במחנות או בגטאות מוכרי� כאמור

הצבעתי על ; לנציגי המשיבה, הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' סגלוב נסגלוב נסגלוב נסגלוב נ 081109/וע במסגרת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2011196/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201109/08
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', ההסכ� ע� גרמניה'שלפיה# העתק של , ההערות המובאות בשולי חוק ההטבות

של חוק הפיצויי� הגרמני ושל החוקי� להקמת הקר# הגרמנית והקר# האוסטרית 

וביקשתי , "אי לעיי# בומופקד בלשכה לשיקו� נכי� במשרד האוצר וכל אד� רש"

ומ# הרשימה של המחנות והגטאות שאליה מפנה , לקבל לידיי העתק ממקורות אלו

 . בחוק הגרמני) 2(42סעי+ 

בשפה , כרס-נמסר לי כי מדובר בספר גדול ועב –לגבי חוק הפיצויי� הגרמני  .58

; ואשר אי# נדרש לו, ששלובי� בו החוק ופרשנותו במתכונת קונטיננטאלית, הגרמנית

מתנהלי� לפי תרגומי� פרטיי� , בכל הערכאות, משו� שהליכי� לקביעת הזכאות

אשר צוטטו , "אוז#-שתי כרעיי� ובדל"בקושי , אלו הוראות מתו/ החוק-שנעשו לאי

יש , אמנ�. ולאור� ולאורה מיוש� חוק נכי הרדיפות, בפסיקת הערכאות השיפוטיות

יות בדורות האחרוני� עקבות של להודות כי אי# ניכרי� בפסיקת הערכאות השיפוט

ע� או בלי פרשנות , היזקקות שיטתית לטקסט המלא של חוק הפיצויי� הגרמני

 .דעת של מומחי� לדי# הזר האמור-או לחוות; מוסמכת שלו

נמסרו לי העתקי� של הנוסח האנגלי של חוק הקר#  –לגבי שאר המקורות  .59

) 2(42הגטאות לפי סעי+ וכ# רשימת המחנות ו, הגרמנית וחוק הקר# האוסטרית

להל# . לרבות האתרי� הרשמיי� באינטרנט שבה� פורסמו, בחוק הפיצויי� הגרמני

 . את העולה ממקורות אלו, אפוא, אסקור

 

    הזכאי� לפי חוק הקר# הגרמנית הזכאי� לפי חוק הקר# הגרמנית הזכאי� לפי חוק הקר# הגרמנית הזכאי� לפי חוק הקר# הגרמנית 

חוק הקר# '" (אחריות ועתיד, זיכרו#"נוסח אנגלי של החוק הגרמני להקמת הקר#  .60

evz.de/eng/about-http://www.stiftung-: של הקר#פורס� באתר הרשמי ) 'הגרמנית

us/foundation_law .פעמי -תגמול חד"הנקוב בהגדרת , להל# יצוטט הסעי+ הרלבנטי

http://www.stiftung-evz.de/eng/about-us/foundation_law
http://www.stiftung-evz.de/eng/about-us/foundation_law
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 .בתרגו� שלי, שבחוק ההטבות" לניצולי מחנות וגטאות

קובע , המגדיר את אוכלוסיית הזכאי�, # הגרמניתבחוק הקר 1)1(11סעי+  .61

 :כלהל#

""""11111111  .  .  .  .� זכאי�זכאי�זכאי�זכאי

        ––––זכאי� לפי חוק זה זכאי� לפי חוק זה זכאי� לפי חוק זה זכאי� לפי חוק זה     ))))1111((((

בחוק הפיצויי� בחוק הפיצויי� בחוק הפיצויי� בחוק הפיצויי� ) ) ) ) 2222((((42424242כהגדרתו בסעי+ כהגדרתו בסעי+ כהגדרתו בסעי+ כהגדרתו בסעי+ , , , , מי שהיו עצורי� במחנה ריכוזמי שהיו עצורי� במחנה ריכוזמי שהיו עצורי� במחנה ריכוזמי שהיו עצורי� במחנה ריכוז    ....1111

, , , , או בגטואו בגטואו בגטואו בגטו; ; ; ; או במקו� מעצר מחו3 לשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו�או במקו� מעצר מחו3 לשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו�או במקו� מעצר מחו3 לשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו�או במקו� מעצר מחו3 לשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו�; ; ; ; הגרמניהגרמניהגרמניהגרמני

�    """";;;;כפייהכפייהכפייהכפייהוהיו נתוני� לעבודות והיו נתוני� לעבודות והיו נתוני� לעבודות והיו נתוני� לעבודות ; ; ; ; בתנאי� דומי�בתנאי� דומי�בתנאי� דומי�בתנאי� דומי

, לכאורה, שג� הוא, 2)1(11, קט# נוס+-קט# זה מצוי סעי+-בהמשכו של סעי+ .62

� : מפרט קטגוריות רלבנטיות של זכאי

או לשטח הכיבוש או לשטח הכיבוש או לשטח הכיבוש או לשטח הכיבוש , , , , 1937193719371937מי שהוגלו מארצ� לשטח הריי/ הגרמני בגבולות מי שהוגלו מארצ� לשטח הריי/ הגרמני בגבולות מי שהוגלו מארצ� לשטח הריי/ הגרמני בגבולות מי שהוגלו מארצ� לשטח הריי/ הגרמני בגבולות     ....2222""""

והיו נתוני� לעבודות כפייה במפעלי� מסחריי� או עבור רשויות ציבוריות והיו נתוני� לעבודות כפייה במפעלי� מסחריי� או עבור רשויות ציבוריות והיו נתוני� לעבודות כפייה במפעלי� מסחריי� או עבור רשויות ציבוריות והיו נתוני� לעבודות כפייה במפעלי� מסחריי� או עבור רשויות ציבוריות , , , , הגרמניהגרמניהגרמניהגרמני

�או שהיו נתוני� בתנאי� או שהיו נתוני� בתנאי� או שהיו נתוני� בתנאי� או שהיו נתוני� בתנאי� ; ; ; ; 1111קט# קט# קט# קט# ----יו עצורי� בתנאי� שוני� מהאמור בסעי+יו עצורי� בתנאי� שוני� מהאמור בסעי+יו עצורי� בתנאי� שוני� מהאמור בסעי+יו עצורי� בתנאי� שוני� מהאמור בסעי+והוהוהוה, , , , ש�ש�ש�ש

כלל זה לא יחול על מי שעבדו כלל זה לא יחול על מי שעבדו כלל זה לא יחול על מי שעבדו כלל זה לא יחול על מי שעבדו ; ; ; ; הדומי� למעצר או תנאי חיי� קשי� במידה קיצוניתהדומי� למעצר או תנאי חיי� קשי� במידה קיצוניתהדומי� למעצר או תנאי חיי� קשי� במידה קיצוניתהדומי� למעצר או תנאי חיי� קשי� במידה קיצונית

בכפייה בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� והזכאי� בשל כ/ לתגמול מקר# הפיוס בכפייה בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� והזכאי� בשל כ/ לתגמול מקר# הפיוס בכפייה בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� והזכאי� בשל כ/ לתגמול מקר# הפיוס בכפייה בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� והזכאי� בשל כ/ לתגמול מקר# הפיוס 

 . """"האוסטריתהאוסטריתהאוסטריתהאוסטרית

קט# -ינ# נוקבות אלא בסעי+א, וחוק ההטבות, אול� הצעת חוק התכנית .63

 .כמקור הזכאות הרלבנטי לעניי# חוק ההטבות, 1)1(11

בחוק הפיצויי� ) 2(42האמור מפנה לסעי+  1)1(11הרישה של ההגדרה בסעי+   .64

הרשימה . _/htmlhttp://bundesrecht.juris.de/beg.42_המובא בגרמנית באתר , הגרמני

הותקנה על ידי ממשלת גרמניה ] 59לעיל בפסקה [שהועברה על ידי נציגי המשיבה 

והיא מובאת בגרמנית באתר , לפי סמכות שהוענקה לה בסעי+ זה

http://bundesrecht.juris.de/beg/__42.html
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http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/begdv_6/gesamt.pdf .השפה הגרמנית אינה שפה , כזכור

הרשימה האמורה היא . ואינה שגורה בפי רוב אזרחיה, רשמית במדינת ישראל

של מחנות וגטאות שהוכרו על ידי ממשלת  ,המחזיקה קלסר של�, כרס-רשימה עבת

על רקע קיומ� של , א+ מעבר לבעיית השפה, קשה להתמצא ברשימה. גרמניה

היגויי� השוני� וצורות , ניבי� שוני�, שמות שוני� לאתרי� השוני� בשפות שונות

הניסיו# לגשש . ועקב היעדרו של מנגנו# חיפוש יעיל ברשימה הארוכה; תעתיק שונות

-ביטחו# כי קביעה בדבר אי-אינו מניב תחושת, למי שאינו קורא גרמנית, וברשימה ז

 .חלילה, היכללותו של מחנה או גטו ברשימה אינה חוטאת לאמת

הסיפה של ההגדרה אינה מעניקה אפילו את התשתית האובייקטיבית העמומה  .65

מעצר -היא מפנה לרשימה בלתי מסוימת של מקומות. שמעניקה הרשימה האמורה

 .מבלי לנקוב בכל מנגנו# לזיהוי מקומות אלה; "בתנאי� דומי�"אות או גט

לפי , דעת של מי שנדרש-לא נית# לומר כי הסיפה להגדרה פותחת פתח לשיקול .66

העיקרו# העומד ביסוד חוק  –משו� שכזכור ; להכריע בשאלה זו, חוק ההטבות

להכריע  ההטבות הוא שיש לקלוע לקביעת# ההיפותטית של הרשויות שהיו אמורות

לפי סעי+ , מדובר. השואה פונה לקבלת תגמול מ# הקר#-באותה שאלה לו היה ניצול

ובמוסדות הקר# , בחבר הנאמני� של הקר#, בחוק להקמת הקר# הגרמנית 5

, או נמנעי� מלהכיר, המנחי� שלפיה� מוסדות הקר# מכירי�-הקווי�. הכפופות לו

 �או בכל מקור , בחוק ההטבותלא פורטו  –במחנות או בגטאות כאלה או אחרי

החוק אינו כולל ג� כל מנגנו# של פניה . ככל שידיעתי מגעת, פומבי ונגיש אחר

מוכרותו של מחנה -לרשות כזו או אחרת לצור/ קבלת מידע בשאלת מוכרותו או אי

� . או גטו מסוי

 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/begdv_6/gesamt.pdf
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    הזכאי� לפי חוק הקר# האוסטריתהזכאי� לפי חוק הקר# האוסטריתהזכאי� לפי חוק הקר# האוסטריתהזכאי� לפי חוק הקר# האוסטרית

חוק '" (שלו� ושיתו+ פעולה ,לפיוס"נוסח אנגלי של החוק האוסטרי להקמת הקר# 

 :פורס� באתר הרשמי של הקר#) 'הקר# האוסטרית

reich=5&cthema=374&cdocumenhttp://www.reconciliationfund.at/db/admin/de/show_document.php?cbe

t=85&fromart=1 .פעמי -תגמול חד"הנקוב בהגדרת , להל# יצוטט הסעי+ הרלבנטי

 .בתרגו� שלי, שבחוק ההטבות" לניצולי מחנות וגטאות

קובע , הקובע את אוכלוסיית הזכאי�, בחוק הקר# האוסטרית 2)1(2סעי+  .67

 :כלהל#

 2222סעי+ סעי+ סעי+ סעי+ """"

        ––––תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי , , , , פעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשר----הקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חד    ))))1111((((

1111....    (...)(...)(...)(...)    

לעבוד בפר/ במחנה ריכוז או במקו� מעצר דומה לעבוד בפר/ במחנה ריכוז או במקו� מעצר דומה לעבוד בפר/ במחנה ריכוז או במקו� מעצר דומה לעבוד בפר/ במחנה ריכוז או במקו� מעצר דומה , , , , בעוד� במעצרבעוד� במעצרבעוד� במעצרבעוד� במעצר, , , , אולצואולצואולצואולצו    ....2222

    """";;;;אנושיי� בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו�אנושיי� בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו�אנושיי� בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו�אנושיי� בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו�----בתנאי� לאבתנאי� לאבתנאי� לאבתנאי� לא

-שמשו�, הנוסח המלא של הסעי+ כולל קטגוריות נוספות של זכאי�, ג� כא# .68

, הוצאו מתחולתו של חוק ההטבות –ההסבר מציעי� טע� לכ/ -שדבריבלא  –מה 

מאל+ לעיי# בנוסח שאר חלקי . בלבד 2)1(2קט# -על דר/ ההפניה הממוקדת לסעי+

 :כלהל#, הסעי+

 2222סעי+ סעי+ סעי+ סעי+ """"

        ––––תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי תחת המשטר הנאצי , , , , פעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשרפעמי ליחידי� אשר----הקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חד    ))))1111((((

או או או או , , , , ה האוסטרית דהיו�ה האוסטרית דהיו�ה האוסטרית דהיו�ה האוסטרית דהיו�הובלו בכפייה או במרמה לעבודה בשטח הרפובליקהובלו בכפייה או במרמה לעבודה בשטח הרפובליקהובלו בכפייה או במרמה לעבודה בשטח הרפובליקהובלו בכפייה או במרמה לעבודה בשטח הרפובליק    ....1111

מרצו# בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� נמנע מה� לחזור מרצו# בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� נמנע מה� לחזור מרצו# בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� נמנע מה� לחזור מרצו# בשטח הרפובליקה האוסטרית דהיו� נמנע מה� לחזור ----שלאחר שהותשלאחר שהותשלאחר שהותשלאחר שהות

http://www.reconciliationfund.at/db/admin/de/show_document.php?cbereich=5&cthema=374&cdocument=85&fromart=1
http://www.reconciliationfund.at/db/admin/de/show_document.php?cbereich=5&cthema=374&cdocument=85&fromart=1
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�וכ# אחת וכ# אחת וכ# אחת וכ# אחת , , , , היו נתוני� לתנאי חיי� רעי� במיוחדהיו נתוני� לתנאי חיי� רעי� במיוחדהיו נתוני� לתנאי חיי� רעי� במיוחדהיו נתוני� לתנאי חיי� רעי� במיוחד, , , , אולצו לעבוד כא#אולצו לעבוד כא#אולצו לעבוד כא#אולצו לעבוד כא#, , , , לבית�לבית�לבית�לבית

    ::::מאלהמאלהמאלהמאלה

        ––––או או או או ; ; ; ; היו נתוני� למעצר או הגבלות משמעותיות אחרות על החירותהיו נתוני� למעצר או הגבלות משמעותיות אחרות על החירותהיו נתוני� למעצר או הגבלות משמעותיות אחרות על החירותהיו נתוני� למעצר או הגבלות משמעותיות אחרות על החירות    ) ) ) ) אאאא

או או או או ; ; ; ; יו נתוני� לאמצעי ענישה חמורי�יו נתוני� לאמצעי ענישה חמורי�יו נתוני� לאמצעי ענישה חמורי�יו נתוני� לאמצעי ענישה חמורי�נשללו מה� זכויותיה� האישיות או שהנשללו מה� זכויותיה� האישיות או שהנשללו מה� זכויותיה� האישיות או שהנשללו מה� זכויותיה� האישיות או שה    ))))בבבב

––––        

        ––––או או או או ; ; ; ; )צוטט לעיל(    ....2222

סבלו נזק גופני או נפשי חמור ונמש/ עקב עבודת� בכפייה בתנאי� שפורטו סבלו נזק גופני או נפשי חמור ונמש/ עקב עבודת� בכפייה בתנאי� שפורטו סבלו נזק גופני או נפשי חמור ונמש/ עקב עבודת� בכפייה בתנאי� שפורטו סבלו נזק גופני או נפשי חמור ונמש/ עקב עבודת� בכפייה בתנאי� שפורטו     ....3333

        ––––או או או או ; ; ; ; ))))מקרי מצוקה מיוחדתמקרי מצוקה מיוחדתמקרי מצוקה מיוחדתמקרי מצוקה מיוחדת((((    1111קט# קט# קט# קט# ----בפתיח לסעי+בפתיח לסעי+בפתיח לסעי+בפתיח לסעי+

----כמתואר בסעיפי�כמתואר בסעיפי�כמתואר בסעיפי�כמתואר בסעיפי�((((ע� הוריה� או מי מה� ע� הוריה� או מי מה� ע� הוריה� או מי מה� ע� הוריה� או מי מה�     12121212הוגלו כילדי� למטה מגיל הוגלו כילדי� למטה מגיל הוגלו כילדי� למטה מגיל הוגלו כילדי� למטה מגיל     ....4444

 �לתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� או שנולדו כא# לתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� או שנולדו כא# לתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� או שנולדו כא# לתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� או שנולדו כא# ) ) ) ) זהזהזהזהשל סעי+ של סעי+ של סעי+ של סעי+     3333----1111קטני� קטני� קטני� קטני

    ....הכפייה של הא�הכפייה של הא�הכפייה של הא�הכפייה של הא�----בתקופת עבודתבתקופת עבודתבתקופת עבודתבתקופת עבודת

פעמי ליחידי� שלא התקיימו בה� פעמי ליחידי� שלא התקיימו בה� פעמי ליחידי� שלא התקיימו בה� פעמי ליחידי� שלא התקיימו בה� ----הקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חדהקר# תעניק תגמול חד, , , , בנוס+ לאמורבנוס+ לאמורבנוס+ לאמורבנוס+ לאמור    ))))2222((((

או מטעמי או מטעמי או מטעמי או מטעמי , , , , אול� עקב מניעי� פוליטיי�אול� עקב מניעי� פוליטיי�אול� עקב מניעי� פוליטיי�אול� עקב מניעי� פוליטיי�, , , , 1111התנאי� האמורי� בפתיח לסעי+ התנאי� האמורי� בפתיח לסעי+ התנאי� האמורי� בפתיח לסעי+ התנאי� האמורי� בפתיח לסעי+ 

----שמה בהתנהגות אנטישמה בהתנהגות אנטישמה בהתנהגות אנטישמה בהתנהגות אנטיהאהאהאהא, , , , מוגבלות גופנית או שכליתמוגבלות גופנית או שכליתמוגבלות גופנית או שכליתמוגבלות גופנית או שכלית, , , , מי#מי#מי#מי#, , , , לאו�לאו�לאו�לאו�, , , , דתדתדתדת, , , , מוצאמוצאמוצאמוצא

אולצו על ידי המשטר הנאצי אולצו על ידי המשטר הנאצי אולצו על ידי המשטר הנאצי אולצו על ידי המשטר הנאצי     ––––או בקשר ע� ניסויי� רפואיי� או בקשר ע� ניסויי� רפואיי� או בקשר ע� ניסויי� רפואיי� או בקשר ע� ניסויי� רפואיי� , , , , כביכולכביכולכביכולכביכול----חברתיתחברתיתחברתיתחברתית

קט# קט# קט# קט# ----לעבוד בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� בתנאי� דומי� לאמור בסעי+לעבוד בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� בתנאי� דומי� לאמור בסעי+לעבוד בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� בתנאי� דומי� לאמור בסעי+לעבוד בתחו� הרפובליקה האוסטרית דהיו� בתנאי� דומי� לאמור בסעי+

))))1111.(.(.(.(    

 .""""מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה----לא יוענק תגמול למי שהיו שבויילא יוענק תגמול למי שהיו שבויילא יוענק תגמול למי שהיו שבויילא יוענק תגמול למי שהיו שבויי    ))))3333((((

אינ# רלבנטיות לזכאות , 2)1(2קט# -זולת זו הנקובה בסעי+, קטגוריות אלה, כאמור

 .לפי חוק ההטבות

או למקור , ג� ההגדרה האמורה אינה מפנה לרשימה מסוימת כלשהי .69

לצרכי קביעת , באופ# שבו יושמה, אפוא, ג� היא תלויה. אובייקטיבי פומבי כלשהו

המנחי� -לפי הקווי�, על ידי הקר# האוסטרית, הזכאות לפי חוק הקר# האוסטרית
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וק ההטבות לא ח]. בחוק הקר# האוסטרית 11סעי+ [שקבע חבר הנאמני� של הקר# 

�או לגו+ כלשהו שבאמצעותו , מנחי� כאמור-הפנה לשו� מקור שבו פורסמו קווי

מוכרות של מחנות וגטאות לעניי# הקר# -נית# לקבל מידע על מוכרות או אי

 . לעניי# חוק ההטבות –ובעקבותיה , האוסטרית

 

    רשימת המחנות והגטאות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניהרשימת המחנות והגטאות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניהרשימת המחנות והגטאות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניהרשימת המחנות והגטאות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניה

לפי חוק הקר# הגרמנית או חוק , או לזכאות ההיפותטית, בצד ההפניה לזכאות .70

 ))))בבבב(((()1)(א(3מפנה סעי+  –בחוק ההטבות  ))))אאאא(((()1)(א(3כאמור בסעי+ , הקר# האוסטרית

שהות באחד : ובעל נגישות פוטנציאלית רבה יותר, בחוק ההטבות למדד פשוט יותר

). '2סעי+  קר#'בדבר הקמת (' ההסכ� ע� גרמניה'המחנות או הגטאות שהוכרו לפי 

; כא# אי# נדרשת הלימה ע� תבחיני הזכאות של הקר# למעט מועד הפנייה, כלומר

 . במחנה או גטו כאמור, לתקופה כלשהי, אלא די בעצ� השהות

לפי , אול�. רשמי של ההסכ� ע� גרמניה) או עברי(לא אותר נוסח אנגלי  .71

הזכאות הרלבנטי קובע סעי+ , רשמיי� ואנונימיי� שהתגלגלו לידיי-תרגומי� בלתי

 :כלהל#

""""II....    � מענקי� שוטפי�מענקי� שוטפי�מענקי� שוטפי�מענקי� שוטפי

חודשי� לפחות במחנה ריכוז בהתא� חודשי� לפחות במחנה ריכוז בהתא� חודשי� לפחות במחנה ריכוז בהתא� חודשי� לפחות במחנה ריכוז בהתא�     6666מי שהוכח כי שהו במעצר במש/ מי שהוכח כי שהו במעצר במש/ מי שהוכח כי שהו במעצר במש/ מי שהוכח כי שהו במעצר במש/     ....1111

 �, , , , חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�    18181818או סבלו בגטו במש/ או סבלו בגטו במש/ או סבלו בגטו במש/ או סבלו בגטו במש/ , , , , בחוק הפיצויי� הגרמניבחוק הפיצויי� הגרמניבחוק הפיצויי� הגרמניבחוק הפיצויי� הגרמני) ) ) ) 2222((((42424242----וווו) ) ) ) 2222((((31313131לסעיפי� לסעיפי� לסעיפי� לסעיפי

; ; ; ; חודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחות    18181818במש/ במש/ במש/ במש/ [[[[אנושיי� קשי� דומי� אנושיי� קשי� דומי� אנושיי� קשי� דומי� אנושיי� קשי� דומי� ----או חיו במסתור בתנאי� לאאו חיו במסתור בתנאי� לאאו חיו במסתור בתנאי� לאאו חיו במסתור בתנאי� לא

זכאי� לתגמול חודשי בס/ שלא יעלה על זכאי� לתגמול חודשי בס/ שלא יעלה על זכאי� לתגמול חודשי בס/ שלא יעלה על זכאי� לתגמול חודשי בס/ שלא יעלה על     ––––] ] ] ] שצורפהשצורפהשצורפהשצורפה' ' ' ' פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול----הערתהערתהערתהערת''''כאמור בכאמור בכאמור בכאמור ב

, , , , בכפו+ לכ/ שה� סבלו עקב כ/ נזק חמור לבריאות�בכפו+ לכ/ שה� סבלו עקב כ/ נזק חמור לבריאות�בכפו+ לכ/ שה� סבלו עקב כ/ נזק חמור לבריאות�בכפו+ לכ/ שה� סבלו עקב כ/ נזק חמור לבריאות�, , , , מארקי� גרמניי� בחודשמארקי� גרמניי� בחודשמארקי� גרמניי� בחודשמארקי� גרמניי� בחודש    500500500500

    ..."..."..."..."ומצויי� במצוקה מיוחדתומצויי� במצוקה מיוחדתומצויי� במצוקה מיוחדתומצויי� במצוקה מיוחדת
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בחוק הפיצויי� הגרמני כבר ) 2(42את רשימת המחנות והגטאות לפי סעי+  .72

# בי# וועידת התביעות לבי# ממשלת ומת-במסגרת משא, על רשימה זו הוספו. פגשנו

שפורסמו באתר , אפריקה-מחנות נוספי� בצפו#, גרמניה

http://www.claimscon.org/forms/N_Africa.pdf , וכ# באתר–  

http://www.claimscon.org/index.asp?url=article2/north_africa_deportees. 

פורמאלי שהגיע לידיי עולה כי הזכאות של מי ששהה בחלק מ# -ממידע בלתי .73

�כפי שנית# היה לדמות ; אינה גורפת, תלעניי# הקרנות האמורו, המחנות האמורי

; 18או  16לגבי מחנות מסוימי� הוכרו רק גברי� מעל גיל . לפי פשוטה של הרשימה

אי# צרי/ . נשי� וילדי� ששהו בה� לא נשלחו לעבודות כפייה ופר/ –משו� שככלל 

לומר שמידע זה אודות התבחיני� הפנימיי� של הקרנות השונות לא פורס� במי מ# 

ועל כ# אי# בסיס חוקי או יכולת מעשית , ות שחוק ההטבות מפנה אליה�המקור

שנציגי הרשות המוסמכת המופיעי� לפני וועדת , אול� מידע זה. להסתמ/ עליו

 –על יסוד הנמסר לה� מוועידת התביעות , העררי� טועני� להיעדר זכאות לפיו

לפי הקרנות בפועל לזכאות -הנגישות של התבחיני�-מדגי� את העמימות וחוסר

ג� כאשר לכאורה מדובר בתבחי# ברור של שהות במחנה הכלול ברשימה ; האמורות

 .שפורסמה בפומבי

בה מוטמעי� הרחבות ', 2קר# סעי+ 'רשימת התבחיני� העדכנית לזכאות כלפי  .74

בנוסח , מצויה, ומת# בי# וועידת התביעות לממשלת גרמניה-שונות שהושגו במשא

ידת התביעות באתר הרשמי של ווע, עברי

]http://www.claimscon.org/forms/article2_eligibility_he.pdf[ ,#כלהל : 

 ::::א� ה� היוא� ה� היוא� ה� היוא� ה� היו, , , , 2222קורבנות יהודי� של רדיפה נאצית זכאי� לתשלומי קר# סעי+ קורבנות יהודי� של רדיפה נאצית זכאי� לתשלומי קר# סעי+ קורבנות יהודי� של רדיפה נאצית זכאי� לתשלומי קר# סעי+ קורבנות יהודי� של רדיפה נאצית זכאי� לתשלומי קר# סעי+ """"

http://www.claimscon.org/forms/N_Africa.pdf
http://www.claimscon.org/index.asp?url=article2/north_africa_deportees
http://www.claimscon.org/forms/article2_eligibility_he.pdf
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כמוגדר בהתא� לחוק הפיצויי� של כמוגדר בהתא� לחוק הפיצויי� של כמוגדר בהתא� לחוק הפיצויי� של כמוגדר בהתא� לחוק הפיצויי� של כלואי� במחנה ריכוז לפחות חצי שנה כלואי� במחנה ריכוז לפחות חצי שנה כלואי� במחנה ריכוז לפחות חצי שנה כלואי� במחנה ריכוז לפחות חצי שנה 

גרמניה הפדראלית או במחנה עבודות כפייה ליהודי� לפי רשימת האתרי� של גרמניה הפדראלית או במחנה עבודות כפייה ליהודי� לפי רשימת האתרי� של גרמניה הפדראלית או במחנה עבודות כפייה ליהודי� לפי רשימת האתרי� של גרמניה הפדראלית או במחנה עבודות כפייה ליהודי� לפי רשימת האתרי� של 

�    אואואואו; ; ; ; שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדו�שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדו�שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדו�שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדו

הונגרי או במחנה הונגרי או במחנה הונגרי או במחנה הונגרי או במחנה ----כלואי� לפחות שישה חודשי� במחנה באזור הגבול האוסטרוכלואי� לפחות שישה חודשי� במחנה באזור הגבול האוסטרוכלואי� לפחות שישה חודשי� במחנה באזור הגבול האוסטרוכלואי� לפחות שישה חודשי� במחנה באזור הגבול האוסטרו

    אואואואו; ; ; ; ))))הידוע כמתח� סטרסהו+הידוע כמתח� סטרסהו+הידוע כמתח� סטרסהו+הידוע כמתח� סטרסהו+((((לבני ערובה יהודי� באוסטריה לבני ערובה יהודי� באוסטריה לבני ערובה יהודי� באוסטריה לבני ערובה יהודי� באוסטריה 

לפחות שישה חודשי� ביחידות עבודה הונגריות במכרות של הנחושת בבור לפחות שישה חודשי� ביחידות עבודה הונגריות במכרות של הנחושת בבור לפחות שישה חודשי� ביחידות עבודה הונגריות במכרות של הנחושת בבור לפחות שישה חודשי� ביחידות עבודה הונגריות במכרות של הנחושת בבור 

    אואואואו; ; ; ; או בחזית המזרחית או בשירות ביחידות העבודה של צבא הונגריהאו בחזית המזרחית או בשירות ביחידות העבודה של צבא הונגריהאו בחזית המזרחית או בשירות ביחידות העבודה של צבא הונגריהאו בחזית המזרחית או בשירות ביחידות העבודה של צבא הונגריה) ) ) ) סרביהסרביהסרביהסרביה((((

בהתא� בהתא� בהתא� בהתא� ((((לפחות שישה חודשי� במחנות עבודת כפייה וגדודי עבודה ברומניה לפחות שישה חודשי� במחנות עבודת כפייה וגדודי עבודה ברומניה לפחות שישה חודשי� במחנות עבודת כפייה וגדודי עבודה ברומניה לפחות שישה חודשי� במחנות עבודת כפייה וגדודי עבודה ברומניה 

�, , , , לובלובלובלוב, , , , לשעברלשעברלשעברלשעבר----יוגוסלביהיוגוסלביהיוגוסלביהיוגוסלביה, , , , סלובקיהסלובקיהסלובקיהסלובקיה, , , , כיתכיתכיתכית''''הרפובליקה הצהרפובליקה הצהרפובליקה הצהרפובליקה הצ, , , , ))))לקריטריוני� מוגבלי�לקריטריוני� מוגבלי�לקריטריוני� מוגבלי�לקריטריוני� מוגבלי

    אואואואו; ; ; ; טארסיה באיטליהטארסיה באיטליהטארסיה באיטליהטארסיה באיטליה----דידידידי----סומוביט בבולגריה ופאראמונטיסומוביט בבולגריה ופאראמונטיסומוביט בבולגריה ופאראמונטיסומוביט בבולגריה ופאראמונטי

כלואי� לפחות שישה חודשי� במחנות או יחידות עבודה הונגריות בתחומי כלואי� לפחות שישה חודשי� במחנות או יחידות עבודה הונגריות בתחומי כלואי� לפחות שישה חודשי� במחנות או יחידות עבודה הונגריות בתחומי כלואי� לפחות שישה חודשי� במחנות או יחידות עבודה הונגריות בתחומי 

    אואואואו; ; ; ; שקוד� לכ# לא הוכרושקוד� לכ# לא הוכרושקוד� לכ# לא הוכרושקוד� לכ# לא הוכרו) ) ) ) 1944194419441944החל במר3 החל במר3 החל במר3 החל במר3 ((((הונגריה הונגריה הונגריה הונגריה 

ובי# ובי# ובי# ובי#     1943194319431943שירתו לפחות שישה חודשי� במחנה עבודה מוכר בבולגריה בי# מר3 שירתו לפחות שישה חודשי� במחנה עבודה מוכר בבולגריה בי# מר3 שירתו לפחות שישה חודשי� במחנה עבודה מוכר בבולגריה בי# מר3 שירתו לפחות שישה חודשי� במחנה עבודה מוכר בבולגריה בי# מר3 

    ....1943194319431943נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר 

ל ל ל ל """"כליאה במחנה עבודה מוכר בבולגריה לפני או לאחר התאריכי� הנכליאה במחנה עבודה מוכר בבולגריה לפני או לאחר התאריכי� הנכליאה במחנה עבודה מוכר בבולגריה לפני או לאחר התאריכי� הנכליאה במחנה עבודה מוכר בבולגריה לפני או לאחר התאריכי� הנ, , , , נוס+נוס+נוס+נוס+בבבב

    אואואואו. . . . נחשבת כליאה בגטו לצרכי קביעת הזכאותנחשבת כליאה בגטו לצרכי קביעת הזכאותנחשבת כליאה בגטו לצרכי קביעת הזכאותנחשבת כליאה בגטו לצרכי קביעת הזכאות

    אואואואו; ; ; ; ))))BEG----כמוגדר לפי הכמוגדר לפי הכמוגדר לפי הכמוגדר לפי ה((((חודשי� בגטו חודשי� בגטו חודשי� בגטו חודשי� בגטו     18181818

    אואואואו; ; ; ; חודשי� במחבוא בלי גישה לעול� החיצוניחודשי� במחבוא בלי גישה לעול� החיצוניחודשי� במחבוא בלי גישה לעול� החיצוניחודשי� במחבוא בלי גישה לעול� החיצוני    18181818

    ....חודשי� או יותר של חיי� בזהות בדויהחודשי� או יותר של חיי� בזהות בדויהחודשי� או יותר של חיי� בזהות בדויהחודשי� או יותר של חיי� בזהות בדויה    18181818

, , , , בודה במסגרת גדודי העבודה שצוינו לעילבודה במסגרת גדודי העבודה שצוינו לעילבודה במסגרת גדודי העבודה שצוינו לעילבודה במסגרת גדודי העבודה שצוינו לעילהמאסר במחנות שוני� והעהמאסר במחנות שוני� והעהמאסר במחנות שוני� והעהמאסר במחנות שוני� והע: : : : שי� לבשי� לבשי� לבשי� לב

    ."."."."2222יכולי� להיחשב כמצטברי� לצור/ זכאות לתשלו� קר# סעי+ יכולי� להיחשב כמצטברי� לצור/ זכאות לתשלו� קר# סעי+ יכולי� להיחשב כמצטברי� לצור/ זכאות לתשלו� קר# סעי+ יכולי� להיחשב כמצטברי� לצור/ זכאות לתשלו� קר# סעי+ 

-אי# נפקות למש/ הזמ# שבו שהה ניצול –יש להטעי� כי לעניי# חוק ההטבות  .75

חוק ההטבות נועד להוסי+ זכאות על הזכאות כלפי . השואה במחנה או בגטו כאמור

, מינימאלי מסוי�-זמ#-כ# השמיט את הדרישה לשהות בפרק-ועל'; 2קר# סעי+ '
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שהוכר לפי ההסכ� ע� שהוכר לפי ההסכ� ע� שהוכר לפי ההסכ� ע� שהוכר לפי ההסכ� ע� במחנה או בגטו במחנה או בגטו במחנה או בגטו במחנה או בגטו """"והותיר א/ את הדרישה בדבר עצ� השהות 

 )].ב)(1)(א(3סעי+ , חוק ההטבות[ """"גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה

, בחוק ההטבות ))))אאאא(((()1)(א(3קט# -בניגוד להוראת סעי+, עוד יש להטעי� כי .76

הקובע תבחי# של זכאות אישית היפותטית לפי חוק הקר# הגרמנית או חוק הקר# 

קט# -סעי+ –השואה במועד למי מקרנות אלה -לו רק פנה ניצול, האוסטרית

אינו קובע תבחי# של זכאות , המפנה להסכ� ע� גרמניה, בחוק ההטבות ))))בבבב(((()1)(א(3

�, אי# דרישה. אישית אלא תבחי# של שהות במחנה או גטו שהוכרו לפי אותו הסכ

; כזכאי לפי ההסכ� ע� גרמניה השואה עצמו היה עשוי להיות מוכר-ניצולכי , אפוא

ואפילו לא התקיימו , אותו הסכ�במחנה או בגטו שהוכרו לפי די בכ/ שהוא שהה 

שאומ3 בחוק , למעט התבחי# הכלכלי(שואה תבחיני� אישיי� אחרי� -באותו ניצול

 ).ההטבות

יהיו  –ששהו במחנה שהוכר כאמור , בהתא� לכ/ קבענו כי ג� נער או אישה .77

, אפילו אותו מחנה הוכר על ידי ממשלת גרמניה; זכאי� להטבות לפי חוק ההטבות

' ' ' ' גרוס נגרוס נגרוס נגרוס נ 09112/וע [רק לגבי גברי� בוגרי� ', 2קר# סעי+ 'ת לתגמול מלעניי# הזכאו

 ].28.10.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת

ג� בהתייחס למיהות המחנות והגטאות , עינינו הרואות כי רשימת תבחיני� זו .78

נית# למצוא בה הפניות למקורות שוני� . ה ביותרהנה רשימה מורכבת ועמומ, בלבד

מחנות לעבודות כגו# , שלא נזכרו בתהלי/ החקיקה של חוק ההטבות ובחוק עצמו

וכ# אזכור ; כפייה ליהודי� הנקובי� ברשימת האיתור של הצלב האדו� הבינלאומי

כגו# , קטגוריות של מחנות אשר ההתמצאות בפרטיה� היא עניי# שבמומחיות

שמותיה� של מחנות . עבודה שונות שפעלו במקומות שוני� בזמני� שוני�-יחידות

פע� מוכרי� מחנות -מדי –כזכור : זאת ועוד. וגטאות אלה לא פורטו ברשימה

�בלא שבהכרח הללו יגררו עדכו# של הרשימות שפורסמו או ; וגטאות נוספי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20112/09
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� .פרסומי� משלימי

רש באיזו רשימה של מחנות לא פו, אפוא, בחוק ההטבות ))))בבבב(((()1)(א(3ג� בסעי+  .79

ולא הותוותה דר/ דיונית או ראייתית ; לא פורשה הפניה לרשימה כזו; וגטאות מדובר

מידע בדבר פרטי המחנות , כגו# וועידת התביעות, כלשהי לקבל מגו+ כלשהו

משמעות בשי� לב לתכלית לזכות -ליקוי זה מקבל משנה. והגטאות שהוכרו כאמור

ששהו במחנות או בגטאות שמלכתחילה לא הוכרו על ידי שואה -בהטבות ג� ניצולי

ומת# נוס+ בי# וועידת התביעות -בעקבות משא –א/ לימי� , הקרנות האמורות

למעשה -מדובר, כלומר). 40ראו לעיל בפסקה (הוספו לרשימה  –לממשלת גרמניה 

אשר לא , חו3-בהפניה חקיקתית מופשטת לרשימה דינאמית הנקבעת על ידי מדינת

, זה אמנ� מצוי בוועידת התביעותהמידע ה]. 80ראו להל# בפסקה [כולה פורסמה 

אול� המחוקק לא סלל גישה למידע '; 2קר# סעי+ 'לצור/ יישו� הזכאות לתגמול מ

 .הרשות המוסמכת והערכאות השיפוטיות, מייצגיה�, השואה-זה עבור ניצולי

 3.12.09נודע כי ביו�  –ועובר לחתימתו , לאחר תו� כתיבתו של פסק די# זה .80

, י רשימה של מחנות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניהפרס� משרד האוצר הגרמנ

 :בשפה האנגלית

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4394/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wir

tschaftspolitik/Vermoegensrecht__und__Entschaedigungen/Kriegsfolgen__und__Wiedergutmachung/Haf

ile.pdftstaetten__Liste__engl,templateId=raw,property=publicationF. 

בהתא� לגילויי� , במבוא לרשימה צוי# כי הרשימה צפויה להתעדכ# באופ# שוט+

 .היסטוריי� אשר יכול ויגררו תוספות לרשימה

בחוק  ))))בבבב(((()1)(א(3זוהי תרומה משמעותית להנגשת המידע הנחו3 ליישומו של סעי+ 

, משו� שנראה כי הרשימה אינה כוללת; אי# מדובר במידע ממצה, אול�. ההטבות

� .חלק מ# הגטאות המוכרי�, מה-משו

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4394/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/Vermoegensrecht__und__Entschaedigungen/Kriegsfolgen__und__Wiedergutmachung/Haftstaetten__Liste__engl%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4394/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/Vermoegensrecht__und__Entschaedigungen/Kriegsfolgen__und__Wiedergutmachung/Haftstaetten__Liste__engl%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4394/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/Vermoegensrecht__und__Entschaedigungen/Kriegsfolgen__und__Wiedergutmachung/Haftstaetten__Liste__engl%2CtemplateId=raw%2Cproperty=publicationFile.pdf
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  מגמות והישגי�מגמות והישגי�מגמות והישגי�מגמות והישגי�: : : : יישומו של חוק ההטבותיישומו של חוק ההטבותיישומו של חוק ההטבותיישומו של חוק ההטבות

חזונ� של האבות המייסדי� של חוק ההטבות היה כי הזכאות , כפי שתואר לעיל .81

השואה יוכלו לממש -די שניצוליכ; קצר ומהיר, פשוט, לפי החוק תיקבע בהלי/ קל

; די#-ללא היזקקות לביורוקרטיה מסובכת וממושכת ולעורכי, את זכאות� לאלתר

אשר גלומה בכל , וכדי שלרשות המוסמכת ולערכאות השיפוטיות לא תהיה הזדמנות

להרחיב את גדרי הזכאות אל מעבר להיק+ התקציבי שאליו , עמימות תחיקתית

 .התכוונה הממשלה

, השואה-אי# כיו� כל אפשרות מעשית לכ/ שניצולי: יש להודות, קוב3לאור המ .82

�קצר , פשוט, הרשות המוסמכת או הערכאות השיפוטיות יבררו בהלי/ קל, מייצגיה

הוא שהה במחנה או "לפי התבחי# ; ומהיר את זכאותו של תובע הטבות לפי החוק

, בהלי/ קל, בועכמו שאי# כל אפשרות לק". שהוכר לפי ההסכ� ע� גרמניה, בגטו

או של , קצר ומהיר מה היה נחשב בעיני חבר הנאמני� של הקר# הגרמנית, פשוט

בתנאי� בתנאי� בתנאי� בתנאי� """"כמקו� מעצר או מחנה שעבדו בו בכפייה או בפר/ , הקר# האוסטרית

�בחוק הפיצויי� ) 2(42למחנות ולגטאות הנקובי� ברשימה לפי סעי+  """"דומי�דומי�דומי�דומי

 .רי� יותראו לאלה שהיתוספו לה במועדי� מאוח, הגרמני

שואה שלא הוכרו בפועל על -כי ג� ניצולי, שכשלעצמו ראוי לכל הוקרה, הרצו# .83

הוביל לאימו3  –יזכו בהטבות לפי החוק , "טכניי�"מטעמי� , ידי הקרנות האמורות

מבלי שנית# , "מוכרי�"או של שהות במחנה או גטו , תבחי# של הכרה היפותטית

, קצר ומהיר יותר או פחות, פשוט, לשהוא ג� ק, אפקטיבילמיישמי החוק כלי 

נמנה ע� אלו , שהתובע הטבות טוע# כי שהה בה�, לקבוע א� המחנה או הגטו

 .2שהוכרו על ידי הקר# הגרמנית או הקר# האוסטרית או קר# סעי+ 
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, היה מקו� לכ/ שהמחוקק יעניק מעמד סטטוטורי לוועידת התביעות, לכאורה .84

גרמניה לניצולי שואה במסגרת שלוש גרמניה לניצולי שואה במסגרת שלוש גרמניה לניצולי שואה במסגרת שלוש גרמניה לניצולי שואה במסגרת שלוש     מטפלת בהעברת פיצויי� מממשלתמטפלת בהעברת פיצויי� מממשלתמטפלת בהעברת פיצויי� מממשלתמטפלת בהעברת פיצויי� מממשלת""""אשר 

י ממשלת י ממשלת י ממשלת י ממשלת """"הפיצויי� מגיעי� ישירות לניצולי� על פי קריטריוני� שנקבעו עהפיצויי� מגיעי� ישירות לניצולי� על פי קריטריוני� שנקבעו עהפיצויי� מגיעי� ישירות לניצולי� על פי קריטריוני� שנקבעו עהפיצויי� מגיעי� ישירות לניצולי� על פי קריטריוני� שנקבעו ע. . . . קרנותקרנותקרנותקרנות

ועידת התביעות פועלת ללא לאות להרחבת קריטריוני� אלו ולהגדלת ועידת התביעות פועלת ללא לאות להרחבת קריטריוני� אלו ולהגדלת ועידת התביעות פועלת ללא לאות להרחבת קריטריוני� אלו ולהגדלת ועידת התביעות פועלת ללא לאות להרחבת קריטריוני� אלו ולהגדלת . . . . גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה

�ועידת התביעות ממשיכה לשאת ולתת באופ# רצי+ ע� ועידת התביעות ממשיכה לשאת ולתת באופ# רצי+ ע� ועידת התביעות ממשיכה לשאת ולתת באופ# רצי+ ע� ועידת התביעות ממשיכה לשאת ולתת באופ# רצי+ ע� """"וכ#  """"סכומי הפיצויי�סכומי הפיצויי�סכומי הפיצויי�סכומי הפיצויי

מכוח ]. מתו/ האתר הרשמי של וועידת התביעות[ """"סטריהסטריהסטריהסטריהממשלות גרמניה ואוממשלות גרמניה ואוממשלות גרמניה ואוממשלות גרמניה ואו

וועידת התביעות , עיסוקה וקשריה ע� הרשויות הגרמניות והאוסטריות המוסמכות

שואה -היא הגו+ האוצר תחת ידיו את המומחיות הדרושה כדי לקבוע א� ניצול

חוק הקר# האוסטרית , מסוי� עונה על תבחיני ההכרה לפי חוק הקר# הגרמנית

 .כפי שאומצו בחוק ההטבות, סכ� ע� גרמניהוהה

ראוי היה כי החוק יקבע מנגנו# דיוני וראייתי , במסגרת מעמד סטטוטורי זה .85

כגו# על דר/ כלילתה בקבוצת המוסדות ; לקבלת מידע עדכני מוועידת התביעות

, פקודת הראיות[ציבור על ענייני� שבטיפולה -עובד-הרשאיות להנפיק תעודות

 �, בהלי/ שיהיה אמנ� קל, נית# יהיה לקבוע –א� כ/ ייעשה ]. 28-ו 23סעיפי

 .זכאותו של התובע הטבות לפי חוק ההטבות-את זכאותו או אי, קצר ומהיר, פשוט

סובל יישומו של חוק ההטבות , כל עוד לא הוק� בחוק ההטבות מנגנו# כאמור .86

המופקדות על , לרשות המוסמכת ולערכאות השיפוטיות: מפיצול בי# הסמכות למידע

בעוד ; אי# נגישות למידע הנחו3 לצור/ קביעת הזכאות –יישומו של חוק ההטבות 

אי# מעמד חוקי לקבוע  –שלה הנגישות למידע הרלבנטי , שלוועידת התביעות

תיקו# חוק , אפוא, מתבקש. הזכאות לפי חוק ההטבותעובדות הנחוצות לקביעת 

 . ההטבות בנקודה זו

שלפיו , הייתי מציע לשקול שינוי קונספטואלי –ולו נשמעה דעתי , לחלופי# .87

או , הפררוגטיבה לקבוע את היק+ הזכאי� להטבות לפי החוק תימסר למחוקק

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
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פוי שנער/ על להסתייע במי, כמוב#, נית# יהיה. של מדינת ישראל, המשנה-למחוקק

המשנה הישראלי -אול� לא תישלל ממחוקק. ידי רשויות גרמניות שהתמחו בכ/

אשר , שואה-הסמכות להוסי+ על רשימת התבחיני� קבוצה כזו או אחרת של ניצולי

 –הכול -ככלות-אחרי. בעניי# זה הישראליתיימצאו ראויי� לזכאות לפי המדיניות 

, לפיכ/. ולא כס+ גרמני או אוסטרי, שואהה-זהו כס+ ישראלי המוענק כא# לניצולי

או של שמות המחנות , יש מקו� לכ/ שהרשימה האמורה של התבחיני�, לכאורה

על ידי ', שורה התחתונה'ב, תיקבע –אשר יגדירו את מיהות הזכאי� , והגטאות

-כ/ יוכלו ניצולי. בעברית, ותפורס� ברשומות ובאינטרנט; רשות ישראלית מוסמכת

הרשות המוסמכת והערכאות השיפוטיות לייש� באמצעותה את , גיה�מייצ, השואה

 .חוק ההטבות כדר/ שמיישמי� חיקוק ישראלי במדינת ישראל

, לשבט או לחסד, השואה התובע הטבות-תלוי ניצול –כל עוד לא תוק# החוק  .88

בסיכוי כי יעלה בידי הרשות המוסמכת או הערכאות השיפוטיות לעמוד על 

קיי� , למרבה הצער. או הגטו בו שהה ברשימה האמורה היכללותו של המחנה

 . סיכו# שחוק ההטבות אינו נות# לו מענה; סיכו# מובנה לתוצאה שלילית שגויה

בדבר פרסומה בימי� אלה של  80ובהתייחס לאמור לעיל בפסקה , בשולי פרק זה .89

ייאמר כי בפרסו� הרשימה  –רשימת מחנות מוכרי� על ידי משרד האוצר הגרמני 

אי# ברשימה כדי ליטול , אול�. האמורה יש משו� הקהיית העוק3 של האמור לעיל

 .הגטאות המוכרי�כלל כלילת� בה של -בשי� לב לאי; עוק3 זה

 

    יקיקיקיק''''אלצאלצאלצאלצשאלת זכאות� של יהודי נשאלת זכאות� של יהודי נשאלת זכאות� של יהודי נשאלת זכאות� של יהודי נ

. רבי� מה� נרצחו. יק סבל רב'בתקופת הכיבוש הגרמני סבלו יהודי נאלצ .90

 �-נשלחו לעבודות –ובכל מצב רפואי , לרבות נשי� וטפ#, מנער ועד זק# –הנותרי
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השואה בקרי� השואה בקרי� השואה בקרי� השואה בקרי� , קיריל פפרמ#[ה� היו נתוני� להתעללות ולביזה . ללא מזו#, כפייה

וסופיה שהוגש לסנט של חיבור לש� קבלת תואר דוקטור לפיל, ובקווקזובקווקזובקווקזובקווקז

ראו ציטוטי� . אשר צור+ לעררי�, 2007האוניברסיטה העברית בירושלי� בשנת 

 �אי# ספק כי בתקופת הכיבוש הנאצי חשו ]. 26.8.09נבחרי� בהודעת העוררי� מיו

וכי חותמ� ; יק על בשר� את מוראות השואה ואת מדרס הקלגס הנאצי'יהודי נאלצ

� . אז-נפש� ובמצב� הכלכלי מניב, של אלו נותר חרוש בגופ

יק נטע# כי יש להכיר 'ד דוד ידיד בשמ� של יהודי נאלצ"בעררי� שהגיש עו .91

כי אי#  –שהעוררי� מודי� בה  –חר+ העובדה , בזכאות� להטבות לפי חוק ההטבות

וכי , ה� עוני� על תבחיני הזכאות העקרוניי� של הקר# הגרמנית והקר# האוסטרית

בהקשר זה ובעקבות , יצוי#. ו שהוכר לפי ההסכ� ע� גרמניהלא שהו במחנה או בגט

יק 'כי נאלצ, הפרסו� של רשימת המחנות המוכרי� על ידי משרד האוצר הגרמני

יש לגזור . להל# אדו# באלו מבי# הטענות שבה# מצאתי ממש. אינה נזכרת ברשימה זו

 .לגבי השאר' שלילי-הסדר'

ד לרשות המוסמכת ולערכאות אינני סבור כי המחוקק ייע, לאור המקוב3 .92

דעת להוספת מחנות וגטאות על אלו שהוכרו על ידי הרשויות -השיפוטיות שיקול

בדר/ שאינה משתמעת , היפוכו של דבר הוטע�: אדרבא. הגרמניות והאוסטריות

�שיקול . וה# בנוסח החוק שהתקבל, ה# בדיוני הכנסת, ה# בהצעת החוק, לשתי פני

ת ההרחבה שיז� משרד המשפטי� לעומת הנוסח הצר בעקבו, הדעת היחיד שנית#

הדעת הצר והיישומי לבחו# את רשימת המחנות -הוא שיקול, שבו צידד משרד האוצר

, שואה מסוי�-והגטאות שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניה ולקבוע לפיה כי ניצול

מקו� הוא שהה -מכל –על ידי מי מ# הרשויות הללו , בפועל, הג� שלא הוכר אישית

 .ועל כ# הנו זכאי להטבות לפי חוק ההטבות, חד המחנות או הגטאות האמורי�בא

לא נכללה , המובאת בהצעת חוק התכנית', וש�-יד'ההפניה להסתייעות ב .93
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מ# ההקשר עולה ברורות כי הכוונה הייתה להיעזר , מכל מקו�. בחוק ההטבות גופו

העשוי לסייע , אוצר למידע פרטני אודות הרדיפות והנרדפי�-וש� כבית-ביד

שהגיש תביעה להטבות לפי חוק , שואה מסוי�-בהוכחת שהותו הנטענת של ניצול

וש� אינה מוסד שהוסמ/ בחוקי הקרנות -יד. במחנה או בגטו מסוימי�, ההטבות

�, לפי ההסכ� ע� גרמניה, או; הגרמנית והאוסטרית לקבוע את הזכאות לפיה

, כל עוד לא שונה החוק. ינולקבוע את רשימת המחנות והגטאות המוכרי� לעני

�ולא , וההפניה בו הנה לתבחיני� ולרשימה שנקבעו לפי החוקי� הזרי� הנזכרי

וש� עשויה -אי# ההסתייעות ביד –וש� -לתבחיני� ולרשימה הנקבעי� על ידי יד

 .להוות מקור מכונ# חלופי לזכאות לפי חוק ההטבות

כל . אי# ביכולתנו לקבל ,המיוסדת על עקרו# השוויו#, ג� את הטענה החוקתית .94

שואה כרוכה בהצבת -הכרעה של המחוקק להעניק הטבות למעגל מסוי� של ניצולי

�שואה אחד למשנהו על יסוד -אסור שתבחיני� אלה יפלו בי# ניצול. תבחיני

אול� לא נית# לקבוע כי תבחי# שעניינו שהות במחנה . הבחנות שאינ# ענייניות

א+ כי נית# היה ; מהווה תבחי# בלתי ענייני –גטו מחנה לעבודות כפייה או , ריכוז

� .לקבוע תבחיני� אחרי

מיו# שכבר -על רקע הרצו# להיעזר בפעולת, ההכרה הגרמנית או האוסטרית .95

. ענייני-אינה תבחי# בלתי –הנחזה של יישו� חוק ההטבות -לש� ייעולו, בוצעה

ל בסיס מידת שלא ע, שואה-לרשויות אלה לא היה אינטרס להפלות בי# ניצולי

העוררי� לא הצביעו על כל חשד לשיקול זר . מובהקותה של היכללות� בקטגוריה זו

 . מ# הרשימה, או כל מקו� אחר, יק'שעמד ביסוד גריעתה של נאלצ, כזה

). יו� 65(יחסית -יק הייתה קצרה'העוררי� מצייני� כי תקופת הרדיפות בנאלצ .96

נחה את הרשויות הגרמניות הנראה ה-במוב# שככל, לא הוק� ש� גטו ממוסד

שכונות יהודיות , למרבה הצער, ברשימה לא נכללות. והאוסטריות בקביעת הרשימה
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כבוד� , חירות�, גופ�-שלמות, וחייה�, שבה# נרדפו היהודי�, של ערי� רבות

יק אינה היחידה שלגביה נטע# כי 'נאלצ. ורכוש� ניטלו או נפגעו קשות בדרכי� רבות

 ". הפרדיגמתיי�"הג� שלא דמה לגטאות ; בפועל-היה ש� גטו

יש להטעי� כי משרד האוצר הגרמני מממ# קרנות מסוגי� שוני� לתמיכה  .97

בגי# שהות בשטח ' קר# הסיוע'היו שקיבלו מענק מ. בגי# עילות שונות, שואה-בניצולי

�מתו/ הכרה כי יהודי� ששהו בשטח כאמור סבלו , שהיה כבוש על ידי הנאצי

שואה אלה במחנות או -# מדובר בהכרה בשהות� של ניצוליאי, אול�. מרדיפות

; שהוכרו לעניי# הקרנות הספציפיות שנקבעו כמדד לעניי# זה בחוק ההטבות גטאות

שלו� ושיתו+ , פיוס"הקר# האוסטרית ; "אחריות ועתיד, זיכרו#"הקר# הגרמנית : קרי

 ).'ההסכ� ע� גרמניה'" (2קר# סעי+ "ו; "פעולה

תקיי� מחקר היסטורי , או וועדת העררי�, הרשות המוסמכתהצעת העוררי� כי  .98

כדי , ותבח# כל מקו� ומקו� שבו שהה תובע או עורר, לרבות שמיעת עדויות, מקורי

 �לקבוע א� התלאות והסבל שהיו מנת חלק� של יהודי המקו� דומי� או שוני

ת לאלו שהיו מנת חלק� של השוהי� במחנות או בגטאות שהוכרו על ידי הרשויו

לתכליתו של החוק להסתמ/ על המיו# , אפוא, מנוגדת –הגרמניות והאוסטרית 

ולא ליצור מנגנו# ; על ידי אות# רשויות, ולתבחיני� שכבר נקבעו, שכבר נעשה

� .ביורוקראטי חדש לתיחומה ולזיהויה של אוכלוסיית הזכאי

אי# . יק'נאלצלדחות את העררי� של יהודי , בצער, אציע לחבריי, לאור המקוב3 .99

המנגנו# שקבע המחוקק הותיר אות� מחו3 למעגל , אול�. עוררי# על סבל� בשואה

 .הזכאות לפי חוק ההטבות

 

    שאלת זכאות� של יהודי תוניסשאלת זכאות� של יהודי תוניסשאלת זכאות� של יהודי תוניסשאלת זכאות� של יהודי תוניס
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בשמ� של יהודי תוניס אשר לא שהו באחד , ר דוד עציו#"ד ד"בעררי� שהגיש עו .100

מעשה שררו ברובע נטע# כי ל, המחנות בתוניסיה שהוכרו לפי ההסכ� ע� גרמניה

כהגדרתו של מונח זה ; תנאי� של גטו, בתקופת הכיבוש הנאצי, היהודי בתוניס

א/ תחולתה הפוטנציאלית רלבנטית באותה מידה , שיסודה אירופי, בעברית

 . אפריקה-בצפו#' אליהוד-חארת'ל

101. �לרבות עוצר בחלק ", המשיבה לא חלקה על כי במקו� זה שררו תנאי� קשי

כ המשיבה בדיו# "דברי ב" [אירועי� של התנכלות ועבודות כפייה, משעות היממה

 �, אפריקה-רבי� מיהודי צפו# –כעולה מעדויות רבות ששמענו ]. 7.1.09מיו

�רדיפות . נפלו קורב# לרדיפות הנאצי� וגרוריה�, שהנחשול הנאצי שט+ ג� אות

והתנכלויות אד� ואזרח -פגיעות בזכויות, אלה כללו הדרה מחינו/ ומשירותי רפואה

�ביזת , פר/-המפרנסי� למחנות לעבודת-וכ# לקיחת הגברי�; אלימות מסוגי� שוני

משפחות . כל-העסק של היהודי� והותרת המשפחות בחוסר-המגורי� ובתי-בתי

ומפחד הגרמני� שהתנכלו לבניה# ; רבות ברחו מפחד ההפצצות שניחתו על בתיה#

�ת הבריחה מצאו עצמ� רבי� בתנאי בעקבו. ולבנותיה# ואיימו על חייה� וחירות

�אי# ספק כי . שג� הביאו להידבקות במחלות קשות ולתמותת ילדי�, מחיה קשי

והותיר , סבל� של יהודי� רבי� ש� מידי הקלגסי� הנאציי� שירדו לחייה� היה רב

 .נפשיות וכלכליות לשארית חייה�, בה� צלקות גופניות

102. �ג� הרובע  –סתר על ידי העוררי� והדבר לא נ –כפי שהודיעה המשיבה , אול

חוק הקר# האוסטרית , לעניי# חוק הקר# הגרמנית' גטו'היהודי בתוניסיה לא הוכר כ

בהקשר זה ובעקבות הפרסו� של רשימת המחנות , יצוי#. וההסכ� ע� גרמניה

 .כי תוניס אינה נזכרת ברשימה זו, המוכרי� על ידי משרד האוצר הגרמני

כי אי# מדובר בספק בדבר , אפוא, עררי� זו ייאמר-בהתייחס לטענות בקבוצת .103

או בהפליה ; או בשאלה של הגדרה לשונית; סבל� של העוררי� בתקופת השואה
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מדובר בשאלה של הכרה מוסדית גרמנית או אוסטרית בגטאות על . עדתית חלילה

כמות� כרבעי� היהודי� ברבות , אפריקה-הרבעי� היהודי� בצפו#. בסיס פרטני

לא הוכרו על ידי הרשויות הגרמניות  –יק 'לרבות בנאלצ, אסיה-פה וקדמתמערי אירו

חוק הקר# האוסטרית , לעניי# הזכאות לפי חוק הקר# הגרמנית', גטו'והאוסטרית כ

 .  וההסכ� ע� גרמניה

לדחות ג� את העררי� הללו של , בצער, אציע לחבריי, ולאור המקוב3, לפיכ/ .104

אי# עוררי# ג� על סבל� בשואה של . כרי�יהודי תוניס אשר לא שהו במחנות מו

המנגנו# שקבע המחוקק הותיר ג� אות� מחו3 למעגל הזכאות , אול�. יהודי� אלה

 .לפי חוק ההטבות

 

    חוק ההטבות ומה שביניה�חוק ההטבות ומה שביניה�חוק ההטבות ומה שביניה�חוק ההטבות ומה שביניה�, , , , חוק נכי הרדיפותחוק נכי הרדיפותחוק נכי הרדיפותחוק נכי הרדיפות

הבנה בדבר היחס בי# -שואה רבי� שוררת אי-ניסיוננו מלמד כי בקרב ניצולי .105

והסמכויות , לרבות התבחיני� השוני�; ההטבותחוק נכי הרדיפות לבי# חוק 

, אפוא, בשולי פסק הדי# נבקש. הנובעי� מכל אחד מה�, השיפוטיות השונות

 .להבהיר את היחס וההבדלי� בי# שני חוקי� אלה

לפיצויי� מממשלת  1.10.53השואה שעלו לישראל עד -זכויותיה� של ניצולי .106

מכא# נובעת . וח הסכ� השילומי�נשללו מכ, לפי חוק הפיצויי� הגרמני, גרמניה

שואה אלה בהקבלה הולמת לפיצוי -חובה מיוחדת על מדינת ישראל לפצות ניצולי

 � ].הנזכר הירשזו#הירשזו#הירשזו#הירשזו3# "בג[ששללה מה

שאומצו בחוק נכי רדיפות , תבחיני הזכאות לפי חוק הפיצויי� הגרמני .107

�-ושלילתכגו# אלימות '; רקמה פתוחה'בעלות ' נרדפות'כללו הגדרות של , הנאצי

, הגדרות אלו פורשו בהרחבה על ידי הערכאות השיפוטיות בגרמניה ובישראל. חירות
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 0311196/א "דנהמרחיבה ראו לעקרו# הפרשנות [תו/ הרחבה מתמדת של גבולות הזכאות 

לסקירה של פרשנויות מרחיבות של . 36, 33פסקאות  9.10.05מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' גרנות נגרנות נגרנות נגרנות נ

עילת . 1.6.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' הרשקו נהרשקו נהרשקו נהרשקו נ 081828/) א"ת(א "עההגדרות האמורות ראו 

). 24.11.09מיו�  095512/א "רע(הורחבה עוד בערעור , כפי שהותוותה בפסק די# זה, העוצר

מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' חדד נחדד נחדד נחדד נ 09592/) א"ת(וע להרחבות נוספות שנעשו בפסיקתנו מאז ראו 

 – 1.10.53, עיכבה עלייה ארצה אל מעבר למועד הקובע, לרבות הסוכנות, נהכשהמדי( 15.7.09

 24.6.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' חיו# נחיו# נחיו# נחיו# נ 081103/) א"ת(וע ; )זכאות-היא מנועה מלטעו# לאי

אלא א� תוכיח הרשות , בחוק הגרמני 160+ מכוח סעי, זכאות לא תישלל מחמת אזרחות זרה(

 081513/) א"ת(וע ; )קיומה בפועל של אזרחות שהעניקה זכאות אפקטיבית לתגמול מאותה מדינה

ל למפרע שנה ישול� תגמו –בעקבות ראיה חדשה ( 17.6.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' וידנפלד נוידנפלד נוידנפלד נוידנפלד נ

הרשות הרשות הרשות הרשות ' ' ' ' רוח נרוח נרוח נרוח נ 081212/) א"ת(וע ; ))תגמולי� ושיקו�( חוק הנכי�ב 35בהיקש לסעי+ ; לאחור

וע ; )בעילת נרדפות נוספת לצור/ הכרה בקשר סיבתי רפואי בגררא-הכרה( 25.5.09מיו�  המוסמכתהמוסמכתהמוסמכתהמוסמכת

ג� פגיעה מלחמתית עקב נסיבות של ( 6.5.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת' ' ' ' קלדרו# נקלדרו# נקלדרו# נקלדרו# נ 081408/) א"ת(

הרשות המוסמכת הרשות המוסמכת הרשות המוסמכת הרשות המוסמכת  83217/ע "רלפי , 'הלכת הפחד'יישו� נרחב של ; )נרדפות תוכר ותיוחס לנרדפות

אשר ברחו מבית� בנסיבות של פחד , בעניינ� של יהודי לוב ויהודי� אחרי�, 20.3.86מיו�  שוה�שוה�שוה�שוה�' ' ' ' ננננ

�של פחד מסיכוני ג� א� נסיבות אלה היו משולבות בנסיבות , מרדיפות גרמניות נגד� בתור יהודי

לרבות פסיקה שלא , ראו עדכוני פסיקה נוספי� כאמור. ועוד; המלחמה הכלליי� כגו# הפצצות

 .]http://meidashoa.co.il/default.aspבאתר וועידת התביעות , פורסמה

למי שזכאות�  חוק ההטבות מעניק הטבות –לעומת חוק נכי הרדיפות  .108

�חוק ההטבות אינו , כלומר. לפיצויי� מגרמניה לא נשללה עקב הסכ� השילומי

אלא הטבות לאוכלוסיה המצויה במצוקה , קובע פיצויי� בגי# הפקעת זכות קניינית

 .ואשר הסולידאריות הלאומית מחייבת להיחל3 לסייע לה

, נוקשי� נקב חוק ההטבות בתבחיני זכאות –בניגוד לחוק נכי הרדיפות  .109

השהות באחד מתו/ רשימה סגורה של מחנות וגטאות אשר  –שעיקר� למעשה 

אינו מותיר פתח לפרשנות , במכוו#, מנגנו# זה. נקבעה על ידי ממשלת גרמניה

 .מרחיבה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2011196/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201828/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205512/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20592/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201103/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201513/08
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201212/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201408/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201408/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20217/83
http://meidashoa.co.il/default.asp
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�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

א� ; משלמת ממשלת גרמניה קצבה חודשית לחלק מניצוליה, בעקבות השואה .110

אחרי� זוכי� לקצבה . 'ההסכ� ע� גרמניה'לפי חוק הפיצויי� הגרמני וא� לפי 

ושהתקיימה בה� , 1.10.53שואה שעלו לישראל עד יו� -ניצולי. ממדינות אחרות

 . ק נכי הרדיפותזוכי� לקצבה לפי חו, עילת נרדפות לפי חוק הפיצויי� הגרמני

חוקק חוק הטבות לניצולי  –שואה שלא זכו לקצבה כאמור -למע# ניצולי .111

לאלה מתוכ� ששהו במחנה או בגטו , בעיקרו של דבר, המעניק הטבות; שואה

 . שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה

או א+ מי ששהה במחנה או ; א/ לא שהה במחנה או בגטו, מי שסבל בשואה .112

בני , כגו# העוררי� דנ# –כרו על ידי ממשלת גרמניה א/ לא בכאלה שהו, בגטו

מבלי להותיר בעניי# זה שיקול דעת ; לא זכה בהטבות לפי חוק זה –יק ותוניס 'נאלצ

 .תמרו# פרשני לרשות המוסמכת ולערכאות השיפוטיות-ומרחב

 .איני רואה מנוס מדחיית העררי� הנדוני�, לצערי, לפיכ/ .113

 .יו� מקבלת פסק הדי# 45תו/ זכות ערעור לבית המשפט המחוזי  .114

 

    בשולי פסק הדי#בשולי פסק הדי#בשולי פסק הדי#בשולי פסק הדי#

שיפורי� , בשני� האחרונות, יש לבר/ על ההתעוררות הציבורית אשר הניבה .115

אשר מונתה בעקבות , וועדת דורנרוועדת דורנרוועדת דורנרוועדת דורנרח שפרסמה "הדו. השואה-בסיוע המוענק לניצולי

התעוררות זו הניבה . הוסי+ והגביר את המודעות הציבורית האמורה, התעוררות זו

שואה רבי� אשר -אשר מעניק קצבה חודשית לניצולי, יקתו של חוק ההטבותאת חק
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ייזמה הלשכה לשיקו� נכי� וועדת דורנר וועדת דורנר וועדת דורנר וועדת דורנר בהתא� להמלצת . לא זכו לה קוד� לכ#

וועדות  –' הרשות לזכויות ניצולי השואה, 'בשמה החדש והיפה, או, במשרד האוצר

�תי בי# מחלות שונות אשר פרסמו המלצות להכרה בקשר הסיב, של מומחי� רפואיי

' ' ' ' מקובר נמקובר נמקובר נמקובר נ 08730/) א"ת(וע ראו [כיאות , מתו/ גישה מרחיבה, לבי# הנרדפות בשואה

נחנכו ערוצי� להנגשת המידע בדבר זכויותיה� ]. 2.12.09מיו�  הרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכתהרשות המוסמכת

כגו# [באמצעות אתרי אינטרנט ; י#השואה והליכי מיצו-של ניצולי

http://forms.gov.il/download/pdf/nitzol.pdf ;http://zchut.gov.il ;

http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/MofDoverSubjects_20

bjects_2009_11/News2009_11_02_1.htm09/MofDoverSu ובאמצעות מוקד טלפוני ] ועוד

]9444.[* 

116. '�, השואה-ג� לאחר ההתקדמות בטיפול בניצולי. 'אי# מזרזי� אלא למזורזי

ובעררי� רבי� אחרי� , העיו# בעררי� הנדוני�. נותרה עדיי# עבודה רבה לעשותה

לאור , ואשר, ההטבותהמוחי� על דחיית תביעת� לפי חוק , שואה-של ניצולי

החבורות והמכות , מגלה כי רבי� עדיי# הפצעי� –אי# לנו אלא לדחות� , המקוב3

וּ ----ֹלאֹלאֹלאֹלא""""טריות אשר -הלא וּ ֹזרּו ְוֹלא ֻחּבָש: וּ ֹזרּו ְוֹלא ֻחּבָש: וּ ֹזרּו ְוֹלא ֻחּבָש: ֶָּמ#, , , , ֹזרּו ְוֹלא ֻחּבָש: ֶָּמ#ְוֹלא ֻרּכְָכה ּבַש: ֶָּמ#ְוֹלא ֻרּכְָכה ּבַש: ֶָּמ#ְוֹלא ֻרּכְָכה ּבַש:  ]. ו, אישעיהו ישעיהו ישעיהו ישעיהו [ """"ְוֹלא ֻרּכְָכה ּבַש:

מ# הראוי להרחיב את רשימת המחנות והגטאות ששהות בה� מזכה בהטבות  .117

לול בה את המקומות הנוספי� שבה� סבלו יהודי� מרדיפות ולכ, לפי חוק ההטבות

 �יש . מאז-באופ# שהקרי# סבל ומצוקה על כל חייה�, עקב כ/, ונפגעו –הנאצי

בלא להמתי# לרווח והצלה שאולי ; לצפות שהדבר ייעשה על ידי המחוקק הישראלי

 .יעמוד ליהודי� הללו מממשלת גרמניה

חוי את רשימת המחנות והגטאות די-מ# הראוי להנגיש ללא, בכל מקרה .118

כדי שנית# יהיה לייש� בשלמות ; האמורה לרשויות האמונות על יישו� חוק ההטבות

 .וביעילות לפחות את הזכאויות הנגזרות מ# הרשימה הקיימת

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20730/08
http://forms.gov.il/download/pdf/nitzol.pdf
http://zchut.gov.il/
http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/MofDoverSubjects_2009/MofDoverSubjects_2009_11/News2009_11_02_1.htm
http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/MofDoverSubjects_2009/MofDoverSubjects_2009_11/News2009_11_02_1.htm
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119. �, וכ# ליוע3 המשפטי לממשלה; המזכירות תמציא עותקי� מפסק הדי# לצדדי

 .של משרד האוצרליועצת המשפטית של הכנסת וליוע3 המשפטי 

    ::::חברחברחברחבר, , , , יוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבי' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

� .אני מסכי

    ::::חברהחברהחברהחברה, , , , ד יהודית ארבלד יהודית ארבלד יהודית ארבלד יהודית ארבל""""עועועועו

 .אני מסכימה

    ::::חברחברחברחבר, , , , ד ד# יעריד ד# יעריד ד# יעריד ד# יערי""""עועועועו

א/ ; בפסק דינו, השופט פרידלנדר' כב, ר הוועדה"הנני מסכי� לתוצאה אליה הגיע יו

 .אינני שות+ לנימת הביקורת השזורה בו

    ::::חברהחברהחברהחברה, , , , ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#""""עועועועו

 .פרידלנדר' השופט ש,  ר הוועדה"הדי# הממצה של יואני מצטרפת לפסק 

    ::::חברהחברהחברהחברה, , , , ר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטר""""דדדד

 .אני מסכימה

    
    

5129371512937151293715129371    

 

 

 54678313-676/09שלמה פרידלנדר 

54678313546783135467831354678313 54678313546783135467831354678313�    . . . . בהיעדר הצדדי�בהיעדר הצדדי�בהיעדר הצדדי�בהיעדר הצדדי�, , , , 2009200920092009דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר     20202020, , , , עעעע""""טבת תשטבת תשטבת תשטבת תש' ' ' ' גגגג,  ,  ,  ,  נית# היו�נית# היו�נית# היו�נית# היו

, , , , השופט שלמה פרידלנדרהשופט שלמה פרידלנדרהשופט שלמה פרידלנדרהשופט שלמה פרידלנדר

    רררר""""יויויויו

    חברהחברהחברהחברה, , , , ארבלארבלארבלארבלד יהודית ד יהודית ד יהודית ד יהודית """"עועועועו    חברחברחברחבר, , , , יוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבייוס+ זהבי' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    חברהחברהחברהחברה, , , , ר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטרר נעמי אפטר""""דדדד    חברהחברהחברהחברה, , , , ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#ד אראלה עפרו#""""עועועועו    חברחברחברחבר, , , , ד ד# יעריד ד# יעריד ד# יעריד ד# יערי""""עועועועו
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