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קריטריונים לזכאות אשר על ידי  נשלטתאולם היא , י ועידת התביעות"לת עמנוה 2סעיף קרן 
כי , י אנשים הסבורים"ועידת התביעות מעודדת הגשת בקשות ע. י ממשלת גרמניה"נקבעו ע

י /נא פנה ,במידה ויש לך שאלות כלשהן בנוגע לזכאותך. ייתכן ויש להם עילה לתביעה
 .למשרד של ועידת התביעות במקום מגוריך

 
המושלמים , יורו 320לתשלומים חודשיים בסך מקבלים על פי תכנית זו המבקשים הזכאים 

 .מדי רבעון
 

מוגבלת לקורבנות יהודים של המשטר הנאצי אשר נרדפו עקב  2הזכאות לפי הקרן לפי סעיף 
 :ם לזכאותהיותם יהודים והעונים על הקריטריונים הבאי

על  כפי שנקבעו במהלך פרקי זמן ספציפייםבמחנה ריכוז או בגדוד עבודה  *נאסרו •
 :ב יםמשרד האוצר הגרמני המופיעידי 

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffe
ntliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wie
dergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html; 

 או

; י משרד האוצר הגרמני"עכפי שהוגדרו , חודשים לפחות בגטו 3נאסרו לתקופה של  •
 או

י "עכפי שהוגדרו , מסוימים" גטאות פתוחים"חודשים לפחות ב 3ל נאסרו לתקופה ש •
 או; משרד האוצר הגרמני

ללא מגע עם העולם , בתנאים בלתי אנושיים, חודשים לפחות 6שהו במחבוא במשך  •
 או; י גרמניה הנאצית"החיצון בשטחים אשר היו כבושים ע

ללא מגע עם העולם , חודשים לפחות בתנאים בלתי אנושיים 12שהו במחבוא במשך  •
 או; )הסתה נאצית(במדינות הלוויין של גרמניה הנאצית , החיצון

 6חיו באופן בלתי חוקי תחת זהות בדויה או באמצעות מסמכים מזוייפים במשך  •
י גרמניה "אשר היו כבושים ע בשטחיםחודשים לפחות בתנאים בלתי אנושיים 

 או ;הנאצית

 12או באמצעות מסמכים מזוייפים במשך חיו באופן בלתי חוקי תחת זהות בדויה  •
 שפעהה(חודשים לפחות בתנאים בלתי אנושיים במדינות הלוויין של גרמניה הנאצית 

 או; )נאצית

 .המתוארות לעילמ הרדיפבבטן אימם כאשר היא עברה היו עוברים  •

במחנה ריכוז או היו כי בקשות של ניצולי שואה אשר , ממשלת גרמניה וועידת התביעות הגיעו להסכמה*
 3-במשך תקופה הפחותה מ, )י לעיל/ראה(י משרד האוצר הגרמני "בגדוד עבודה אשר הוכרו עבמחנה או 

החוק בדבר הכרה ותמיכה , קרן הסיוע הגרמנית, ואינם מקבלים קצבה לפי חוק הפיצויים הפדרלי ,חודשים
החוק האוסטרי בדבר סיוע , ברלין) PRVG(גזעי או דתי , פוליטי עי הנאצים על רק"באנשים אשר נרדפו ע

י ועידת "תוגשנה ע, )CEEF(או קרן מרכז ומזרח אירופה  2הקרן לפי סעיף , משרד האוצר הישראלי, לקורבנות
על . תמיוחד הבמקרים של מצוק על מנת לקבוע האם מדוברהגרמני י משרד האוצר "התביעות לבחינה ע

 .ניצולים אלה לפנות אל ועידת התביעות
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:דרישות נוספות לזכאות  
 הגיאוגרפי

י מחוץ למדינות הגוש הקומוניסטמוענקת לכל התושבים המתגוררים  2הקצבה לפי סעיף 
באחד מאזורים כיום תושבים המתגוררים . צות לשעברלשעבר במזרח אירופה וברית המוע

 .)"CEEF"(קרן מרכז ומזרח אירופה  לאלה עשויים להיות זכאים 

 

 פיצוי קודם
סעיף ת לתשלום מקרן /אינך זכאי, מאחת או יותר מן התכניות הבאותקצבה במידה וקיבלת 

2 : 
 או; )BEG(חוק הפיצוי הפדרלי הגרמני  •
 או; 1957 –ז "תשי, קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים •
 או; )OFG(החוק האוסטרי בדבר סיוע לקורבנות  •
גזעי או , י הנאצים על רק פוליטי"עהחוק בדבר הכרה ותמיכה באנשים אשר נרדפו  •

 או; )PRVG(דתי 
 הגרמנישל מזרח הקצבה עבור קורבנות המשטר הנאצי ברפובליקה הדמוקרטית  •

 או; )VDN(לשעבר 
 ).CEEF(קרן מרכז ומזרח אירופה  •

 
 הכנסה ונכסים

 
. י ממשלת גרמניה"כפופה למגבלות של הכנסה ונכסים אשר נקבעו ע 2הקצבה לפי סעיף 

שקל , יורו, אמריקניהטבלה להלן מציגה את המגבלות הנוכחיות על הכנסה ונכסים בדולר 
י "המגבלות עבור כל אחד מסוגי המטבעות נקבעים ע. דולר אוסטרלי ודולר קנדי, ישראלי

ואינן משקפות בהכרח את שערי החליפין , ער חליפין מיוחדממשלת גרמניה על פי הליך ש
במגבלות י /נא עיין, עבור כל סוגי המטבעות האחרים אשר אינם מפורטים בטבלה. הנוכחיים

 .בסוף ההנחיות ההכנסה והנכסים בסוגי מטבע אחרים
 

 הנכסים תקרת ההכנסה השנתית תקרת המטבע
 USD( $25,000 $500,000( אמריקנידולר 
 EUR( € 21,079 € 422,205(יורו 

 ILS( 114,816₪ 2,297,350₪(שקל ישראלי 
 AUD( $34,201 $685,130(דולר אוסטרלי 

 CAD( $29,103 $583,010(דולר קנדי 
 

הקריטריונים חלים , האם הבקשה עומדת בתנאי מגבלות ההכנסה במסגרת ביצוע החישוב
 :הבאים

 .מיסים בלבד לאחרתובא בחשבון ההכנסה נטו  •
 

 ).בת הזוג/ה של בן/הכנסתו לאל(ת בלבד /ה של המבקש/תובא בחשבון הכנסתו •
 

גם לא ייחשבו , האם הבקשה עומדת בתנאי מגבלות ההכנסה  במסגרת הקביעה •
תשלומים לפי תכניות פרישה קופות גמל או , קצבאות ממשלתיות: כהכנסההבאים 

(401(k)) ,קצבאות נכות או קצבאות ביטוח , מעסיקי חברה או "קצבאות המשולמות ע
 .חיים

http://www.claimscon.org/what-we-do/compensation/ceef/


מופיעה בהמשך  רשימה מלאה של התשלומים והקצבאות אשר אינם נחשבים בגדר הכנסה
 .ההנחיות

נכסים כלשהם , או ניירות ערך/ערכם של מניות ו, כסף מזומן בבנק, בין היתר, נכסים כוללים
במסגרת . ביטוח חיים כלשהן ת וערך הפדיון של פוליסות/ה של המבקש/הנמצאים בבעלותו

 :יחולו הקריטריונים הבאים, האם נחצה גבול הנכסים, ביצוע החישוב

בעת קביעת ערכו של כל , כלומר, בלבד הינם רלוונטיים לצורך החישוב" נכסים נטו" •
 .שעבודים או מיסים כלשהם החלים עליו, ו חובותנכס יש לנכות מערכ

 
 .לא ייכלל בחישוב הנכסיםת /ת המבקש/ערכו של הנכס בו מתגורר •

 
חלק של הנכס הנמצא האזי רק , במידה ונכס כלשהו נמצא בבעלות משותפת •

אם נכס מצוי , לדוגמא. ת יהיה רלוונטי לצורך החישוב/ה של המבקש/בבעלותו
ת לכלול בחישוב /על המבקש, בן זוגה/ת ובת זוגו/בבעלות משותפת של המבקש

 .מחצית מערכו של הנכס בלבד
 

 יורשים
 

ת להיות בחיים במועד קבלת הבקשה /על המבקש. פס בקשהויורשים אינם רשאים להגיש ט
 . י ועידת התביעות"ע

ת במועד /ה לזכאי/במועד הגשת הבקשה אולם הפךת \ה זכאי)ת(לא הית /במידה והמבקש
ת לקבל תשלום רק במידה /תוכל המבקש/יוכל, מאוחר יותר כתוצאה משינוי בקריטריונים

 .ה בחיים במועד שינוי הקריטריון)ת(היהיא /והוא

ה לאחר הגשת הבקשה והבקשה מאושרת בסופו של /ת לעולמו/ת הולך/במקרה בו המבקש
ו קשר עם ועידת התביעות במסגרת פרק זמן /אשר יצר, ים/ים החוקי/ו היורש/יהיה, דבר

 .התשלוםיחסי מה םזכאים לחלק, ו את המסמכים הדרושים/המוגדר והשלים

ה /או הידוע(בן הזוג שלה /ה בת הזוג שלו/ת הינו/ת הזכאי/ת של המבקש/החוקית /היורש
. ה בחלקים שווים/יהיו אלה ילדיו, ה/ה לעולמו/בת הזוג הלך/ובמקרה בו בן, )ה/בציבור שלו

באמצעות השלמת המסמכים הדרושים במסגרת , במידה ואחד או יותר מן הילדים לא יציין
יחולק חלק זה של , ה בתשלום/מעוניינים לקבל את חלקוכי הוא או היא , הזמן המוגדר

 .התשלום בין הילדים אשר ישלימו את המסמכים במסגרת פרק הזמן המוגדר

 

 ערעורים
ערעור למשרד הבלתי תלוי לבחינת לא נמצאו כזכאים תהיה הזכות להגיש מבקשים אשר ל

 .בקשות של ועידת התביעות
 

 .למידע נוסף אודות המשרד הבלתי תלוי לבחינת בקשות
 

אנו ממליצים לכל המבקשים לבקר באתר של ועידת התביעות : הערה חשובה
) www.claimscon.org.il( מוצגים שם השינויים בקריטריונים וההבהרות ש כיוון, באופן סדיר

 .עם פרסומם
 
 
 
 

  

http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=70
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=70
http://www.claimscon.org.il/


 השוואה אשר אינם נחשבים כהכנסה-קצבאות ותשלומים ברי
 

, קצבאות זקנה וקצבאות בגין יכולת השתכרות מופחתת"משרד האוצר הגרמני קבע כי 
לא תיכללנה " השוואה-או הטבות ברות, או מוות, מחלה הקשורה בעיסוק, תאונת עבודה

 .2לצורך הגשת בקשה לקרן לפי סעיף ת /ה של מבקש/בחישוב הכנסתו
שוואה הבאים כהכנסה הה-לא ייחשבו הקצבאות והתשלומים ברי, י משרד האוצר הגרמני"עפ

 :2לעניין הקרן לפי סעיף 

או בגין ) ה/ובייחוד קצבאות אלמן(קצבאות המשולמות עקב פטירה , קצבאות זקנה •
מופחתת באופן חלקי קצבאות על בסיס יכולת השתכרות (יכולת השתכרות מופחתת 

י גופי "המשולמות ע) קצבאות נכות, קצבאות נכות מקצועית, ובאופן זמני, או מלא
 .הביטוח הפנסיוני הסטטוטוריים

קצבאות לשארי הניצולים וקצבאות בגין יכולת השתכרות מופחתת , קצבאות זקנה •
 .תכניות ביטוח לזקנה עבור חקלאיםבאמצעות  הגוף המבטחי "המשולמות ע

ות בגין פציעות או מחלות הקשורות לעיסוק או קצבאות לשארי הניצולים הטב •
 .לביטוח תאונותהאחראי י הגוף הסטטוטורי "המשולמות ע

וקצבאות פרישה עקב תאונות  יםקצבאות פרישה לרבות הטבות המשולמות לשאיר •
-והכנסה ברת, יבורימהעסקה או כהונה בתפקיד לפי החוק הצהנובעות , עבודה

 .תכניות ביטוחי פרישה לחברי פרלמנט באמצעותת משולמהשוואה ה

או קצבאות בגין יכולת השתכרות  םקצבאות לשארי, קצבאות זקנה(קצבאות  •
מוסדות ביטוח ציבוריים או מוסדות המשלמים קצבאות " המשולמות ע) מופחתת

 .לבעלי מקצועות מסוימים

בגין יכולת השתכרות קצבאות לשארי הניצולים או קצבאות , קצבאות זקנה(קצבאות  •
 ).קצבאות מקצועיות(עליהן הוסכם בהקשר של יחסי העסקה ) מופחתת

ביטוח חיים או קצבה או המעניקים שירותי י גופים פרטיים "קצבאות המשולמות ע •
אחרות לקצבאות והטבות המשולמות לפי תכניות פרטיות , ביטוח תאונות כללי

 .פרישה
  



 שוניםמגבלות הכנסה ונכסים בסוגי מטבע 
 :י בטבלה זו על מנת לקבוע האם הכנסתך ונכסיך נמצאים מתחת למגבלות/נא עיין

קוד  המטבע המדינה
 המטבע

ההכנסה  תקרת
 השנתי

 הנכסים תקרת

 ארגנטינה
 ARS 133,450 2,725,397 פסו ארגנטיני

 AUD 34,201 685,130 דולר אוסטרלי אוסטרליה
 BOB 200,928 4,025,000 בוליביאנו בוליביה

 BRL 58,190 1,165,650 ריאל ברזיל
 CAD 29,103 583,010 דולר קנדי קנדה

 CLP 12,841,920 257,250,000 יליאני'פסו צ ילה'צ
 CNY 201,511 4,036,690 יואן )הונג קונג(סין 

 COP 57,108,480 1,144,000,000 פסו קולומביאני קולומביה
 CRC 12,462,500 252,286,569 קולון קוסטה ריקה

 CUP 555,555 11,552,850 פסו קובני קובה
 DKK 157,588 3,156,815 כתר דני דנמרק

הרפובליקה 
 הדומיניקנית

 DOP 1,039,500 20,901,626 פסו דומיניקני

 USD 25,000 500,000 ב"דולר ארה אקוואדור
 EUR 21,079 422,205 יורו גוש היורו

 XPF 2,513,472 50,350,000 פרנק פסיפי פולינזיה הצרפתית
 GBP 16,430 328,292 לירה שטרלינג בריטניה הגדולה

 GTQ 195,812 3,910,562 קצאל גווטמאלה
 ILS 114,816 2,297,350 שקל חדש ישראל

 JPY 2,941,985 58,934,000 ין יפן
 MXN 323,360 6,458,234 פסו מקסיקני מקסיקו

 MAD 235,345 4,714,450 דירהאם מרוקו
) גולדן(פלורין  האנטילים ההולנדיים

 אנטילי
ANG 44,432 908,338 

 NZD 36,663 734,440 לנדידולר ניו זי ניו זילנד
 NOK 169,346 3,392,355 יכתר נורבג נורבגיה

 PAB 25,947 519,795 בלבואה פנמה
 PEN 85,303 1,714,250 סול חדש פרו

 PHP 1,325,251 26,547,500 פסו פיליפיני הפיליפינים
 USD 25,000 500,000 ב"דולר ארה פורטו ריקו

 XOF 13,825,244 276,948,000 פרנק סנגלי סנגל
 ZAR 246,688 4,967,631 ראנד דרום אפריקה

 SEK 198,741 3,981,175 כתר שבדי שבדיה
 CHF 29,505 657,955 פרנק שווייצרי שווייץ

 THB 968,625 20,498,530 באט תאילנד
 TND 41,105 821,585 דינר תוניסאי תוניסיה



 USD 25,000 500,000 דולר אמריקני ארצות הברית
פסו אורוגוואי  אורוגוואי

 )חדש(
UYU 596,544 11,950,000 

 VEB 157,105 3,145,750 בוליבר וונצואלה
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Yjvth afrcf !tckb bvttncz@ Flhtc 'k. gjxns !tckb bvttncz@

Vtcnj hj;ltybz

Cegheu#f† ††‚ÂÊ–Ô·†††††††††Csy#Ljxm†† ††„ÏÈ†††††††††Lheujt kbwj†† †¯Á‡

Fyukbqcrbq†† ††˙ÈÏ‚‡†††††††††††Ahfywepcrbq†† ††˙È˙Ù¯ˆ†††††††††††Ytvtwrbq†† ††˙ÈÓ¯‚†††††††††Heccrbq†† ††˙ÈÒÂ¯†††††††††Bdhbn†† ††˙È¯·Ú††

1. Kbxyst lfyyst

Afvbkbz Bvz

Ltdbxmz afvbkbz Ght;ybt bvtyf b afvbkbb bkb lheujt yfgbcfybt

Ekbwf> yjvth ljvf> rdfhnbhf

Ujhjl#Yfctk=yysq geyrn

Gjcnjzyysq
flhtc

Yjvth ntktajyf Afrc !tckb bvttncz@ Flhtc 'ktrnhjyyjq gjxns !tckb bvttncz@

Lfnf hj;ltybz J,kfcnm

Gjk

Ght;ytt uhf;lfycndj

Zpsr> yf rjnjhjv Ds ghtlgjxbnftnt dtcnb rjhhtcgjyltywb/

Ljgjkybnt-
kmysq
rjynfrn !yf
Dfit
ecvjnhtybt@

Yjvth ntktajyf

Gjxnjdsq byltrc

<skb kb Ds tdhttv gj ghjbc[j;ltyb/ bkb dthjbcgjdtlfyb/ dj dhtvz
ghtcktljdfybz*

Cnhfyf

Ujhjl # Yfctk=yysq geyrn

Infn> jrheu> j,kfcnm

Ytn†† ††‡Ï††††††††††††Lf  † ††ÔÎ

Ve;crjq† †¯ÎÊ††††††††:tycrbq† †‰·˜

Ctvtqyjt gjkj;tybt
{jkjcn # Yt pfve;tv†† ††˜ÂÂ¯††††††:tyfn # Pfve;tv†† ††ÈÂ˘

Dljdtw # Dljdf†† † ÔÓÏ‡††††††Hfpdtl=y#f†† ††˘Â¯‚
Uhf;lfycndj d yfcnjzott dhtvz

Infn> jrheu> j,kfcnm Cnhfyf

Gjxnjdsq byltrc

Cnhfyf

Afvbkbz b bvz
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ÆÍÏ˘

¯˘˜†˘È‡
ÈÙÂÏÁ

‰·ÂÁ†ÔÈ‡©
®‡ÏÓÏ

®‡ÏÓÏ†‰·ÂÁ†ÔÈ‡©†Ï‡Â„‰†˙·Â˙Î¯ÙÒÓ
®‡ÏÓÏ†‰·ÂÁ†ÔÈ‡©†Ò˜Ù‰

ÔÂÙÏË‰†¯ÙÒÓ

˘˜·ÓÏ†‰·¯˜‰†ÒÁÈ
®„·Ï·†„Á‡†ÔÓÒ†‡‡©

‡ÏÓ‰†Ì˘‰

„Â˜ÈÓ‰·Â˘ÈÈ

¯ÂÊ‡Ø‰È„Óı¯‡

Ì‡†˜¯†ÌÏ˘‰
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Tckb ds,hfyj $lheujt kbwj$>
ghjcbv  erfpfnm%

˘„ÂÁVtczw ‰˘UjlÌÂÈLtym

D ckexft> tckb e yfc djpybryen ghj,ktvs cdzpfnmcz c Dfvb> ghjcbv
Dfc erfpfnm jlyjuj bp xktyjd Dfitq ctvmb bkb rjuj-nj bp Dfib[
lheptq> r rjnjhjve vs vjukb ,s j,hfnbnmcz ghb ytj,[jlbvjcnb.

Cntgtym hjlcndf c Pfzdbntktv
!Ds,hfnm gjl[jlzott@%

ÍÓÒÓ‰†‚ÂÒ
¯ÙÒÓÂ
˙Â‰Ê‰

Ï˘†ÌÂ˘¯‰
≠†˘˜·Ó‰
ÌÂ˘¯†‡‡
„·Ï·†„Á‡
Û¯ˆ†‡‡©

®ÌÏÂˆÓ†̃ ˙ÂÚ

lkz Bphfbkz%
yjvth eljcnjdthtybz kbxyjcnb

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ†≠†Ï‡¯˘È·

lkz CIF%
yjvth cjwbfkmyjq cnhf[jdrb ÈÓÂ‡Ï†ÁÂËÈ·†¯ÙÒÓ†≠†˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡·

lkz lheub[ cnhfy%
eljcnjdthtybt # gfcgjhn   ____________________________________________ ‚ÂÒÓ†Ë¯ÂÙÒÙ†Ø†ÍÓÒÓ†≠††˙Â¯Á‡†˙Âˆ¯‡·

Yjvth

Dbl b yjvth
jabwbfkmyjuj
ljrevtynf>
eljcnjdthz/
otuj kbxyjcnm
!ghjcbv
ghbkj;bnm
ajnjrjgb/@%

¯ÙÒÓ
‚ÂÒ

ÍÓÒÓ‰
Dbl
ljrevtynf

Yfpdfybt ekbws b yjvth ljvf È̇·‰†̄ ÙÒÓÂ†·ÂÁ¯‰†Ì˘

Gthtl pfgjkytybtv fyrtns cktletn jpyfrjvbnmcz c ghbkfuftvjq bycnherwbtq>
pfntv yf gtxfnf/otv ecnhjqcndt bkb jn herb> yj x=nrbvb gtxfnysvb ,erdfvb>
pfgjkybnm fyrtne njkmrj yf fyukbqcrjv bkb ytvtwrjv zpsrt.
Ghjcbv ghbkj;bnm rjgbb dct[ ljrevtynjd> rjnjhst vjuen gjlndthlbnm
cjj,o=yyst Dfvb cdtltybz.
Cktletn ghbkj;bnm rjgbb Dfib[ cdbltntkmcnd j hj;ltybb b j ,hfrt> pfdthtyyst d
jlyjv bp cktle/ib[ vtcn% e yjnfhbecf> d lbgkjvfnbxtcrjv ghtlcnfdbntkmcndt
Uthvfybb> d ,fyrt> d bphfbkmcrjv jabct Fv[f> d  ujcelfhcndtyys[ exht;ltybz[
Bphfbkz bkb tdhtqcrb[ jhufyf[ cjwbfkmyjq cke;,s> bvt/ob[ gtxfnm. Ghb pnjv rjgbb
lheub[  ljrevtynjd pfdthznm yt nht,etncz
Gkfnf pf gjlfxe [jlfnfqcndf yf gjkextybt rjvgtycfwbb jn Rktqvc Rjyathtyc yt
dpbvftncz. Ds ybrjve yt j,zpfys gkfnbnm pf ,kfyr pfzdktybz> f nfr;t ytn ytj,[jlbvjcnb
j,hfifnmcz pf gjvjom/ d  tuj pfgjkytybb b \ bkb d gjlfxt pfzdktybz. Tckb dfv ye;yf
gjvjom d jajhvktybb> Ds vj;tnt cdzpfnmcz c  vtcnysv ghtlcnfdbntkmcndjv Rktqvc
Rjyathtyc> bkb c tuj rjjhlbyfwbjyysv ,/hj - ,tp dczrjq jglfns..
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Æ≥˙ÂÙÈ„¯‰†˙ÙÂ˜˙†ÍÏ‰Ó·††˙ÈÈ‰†ÔÎÈ‰3. Vtcnjyf[j;ltybt dj dhtvz ghtcktljdfybz

2. Vtcnj;bntkmcndj r vjvtyne yfxfkf ghtcktljdfybz
C rfrjuj dhtvtybCnhfyfYfctk=yysq geyrn ‰È„Ó‰·Â˘ÈÈ‰†Ì˘ ˙˘Ó†ÏÁ‰

±†π

ßÒÓ
Gthbjls
ghtcktljdfybz
c erfpfybtv
vtcn b lfn
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˙ÂÙÂ˜˙†ÍÏ‰Ó·
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ÌÈÈÁ†¨È˜ÂÁ†‡Ï†ÔÙÂ‡·†Â‡†¯˙Ò·†ÌÈÈÁ

®¯Ò‡Ó†È‡˙Ï†ÌÈÓÂ„‰†ÌÈ‡˙·
˜ÈÂ„Ó†ÔÙÂ‡·†ÌÂ˘¯†‡‡

Dbl ghtcktljdfybz !rjywtynhfwbjyysq
kfuthm>utnnj> nfqyjt e,t;bot> ;bpym d
eckjdbz[> ghb,kb;tyys[ r cjlth;fyb/
gjl cnhf;tq@.Ghjcbv erfpfnm njxyst
lfyyst%
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ÆµÔÈÏ¯··†ÌÈ¯Â‚Ó5. Kb,j d <thkbyt

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Ghj;bdfkb kb Ds rjulf - kb,j d <thkbyt* øÔÈÏ¯··†ÌÚÙ–È‡†˙¯¯Â‚˙‰†Â‡†˙È‰˘†Ì‡‰ÔÎLf‡ÏYtn
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‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰
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6. Rhfnrjt jgbcfybt gtht;bns[ ghtcktljdfybq c erfpfybtv
vtcn b lfn. !Tckb gjyflj,bncz> ghjljk;bnt jgbcfybt yf
jnltkmyjv kbcnt ,evfub@

Æ∂˙Ï·Ò†Ô‰Ó†˙ÂÙÈ„¯‰†Ï˘†È˙ÈˆÓ˙†¯Â‡È˙
®˙ÂÙÈ„¯‰†Ï˘†˙ÂÓÂ˜Ó‰Â†˙ÂÙÂ˜˙‰†ËÂ¯ÈÙ†ÍÂ˙©

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1
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ø®BEG©†ÈÓ¯‚‰†ÌÈÈÂˆÈÙ‰†˜ÂÁ†ÒÈÒ·†ÏÚ†ÈÂˆÈÙ†˙Ï·È˜†Ì‡‰†®‡©!f@ Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j rjvgtycfwb/ pf gtht;bnjt
ghtcktljdfybt yf jcyjdfybb pfrjyjd Uthvfybb j
djpvtotybb (BEG)*

‰ËÏÁ‰‰†Ì‡†ÆÍÈÈÚ·†‰ËÏÁ‰‰†Ï˘†ÌÏÂˆÓ†˜˙ÂÚ†Û¯ˆ†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡
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Æ˜È˙‰†¯ÙÒÓ†˙‡Â†ÌÈÈÂˆÈÙ‰†˙ÂÎÂÒ†Ì˘†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨¯˘Ù‡†Ì‡

Tckb lf> ghjcbv ghbkj;bnm ajnjrjgb/ lfyyjuj htitybz. Tckb jyj e Dfc yt
cj[hfybkjcm> ghjcbv erfpfnm gjkextyye/ cevve d ytvtwrb[ vfhrf[> f nfr;t>
gj djpvj;yjcnb>  dtljvcndj> bp rjnjhjuj gjkextyf rjvgtycfwbz> b yjvth ltkf.

Jlyjhfpjdfz
dsgkfnf

T;tvtczxyfz
htynf

ÈÓÚÙ–„Á†ÌÂÏ˘˙

È˘„ÂÁ†‰ÈÒÙ†ÌÂÏ˘˙

®˙ÓÏ˘Ó‰©†‰ˆÙÓ‰†˙ÂÎÂÒ‰

D yfcnjzott dhtvz z gjkexf/ gtycb/ pf gtht;bnjt dj dhtvz Rfnfcnhjas
ghtcktljdfybt jn !ghjcbv yfpdfnm cnhfye bkb jhufybpfwb/@%

∫Ó†‰‡Â˘‰†ÍÏ‰Ó·†˙ÂÙÈ„¯‰†ÔÈ‚·†‰ÈÒÙ†Ï·˜Ó†È‡†Ú‚¯Î
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Æ∑ÌÈÈÂˆÈÙ†ÈÙÒÎÓ†ÌÈ¯Á‡†ÌÈÓÂÏ˘˙

d ytvtwrb[
vfhrf[

ÌÈÓ¯‚†ÌÈ˜¯Ó

Dtljvcndj gj rjvgtycfwbzv

‡ÏYtn ÔÎLf

7. Lheubt dsgkfns

˜È˙†¯ÙÒÓYjvth ltkf

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Ghbxbyf ¯Â·Ú·

(,) Gjkexftnt kb Ds gtycb/ bp bphfbkmcrjuj Vbybcnthcndf abyfycjd d
cjjndtncndbb c pfrjyjv j, `Bydfkblf[-;thndf[ yfwbcncrb[
ghtcktljdfybq$*
Tckb lf> ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%

®·©ÈÙ–ÏÚ†ÈÏ‡¯˘È‰†¯ˆÂ‡‰†„¯˘ÓÓ†‰ÈÒÙ†Ï·˜Ó†‰˙‡†Ì‡‰
ø¢ÌÈˆ‡‰†˙ÂÙÈ„¯†ÈÎ¢†˜ÂÁ

∫˜È˙‰†¯ÙÒÓ †˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

(l) Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt d Ajyl “Hardship Fund”  Claims Conference j
gjkextybb jlyjhfpjdjq rjvgtycfwbb d cevvt DM 5.000> ®ƒ†2556.46@?

Tckb lf%
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∫ÔÎ†Ì‡

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%

(t) Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt d Ajyl  CEEF !lkz cnhfy Wtynhfkmyjq b
Djcnjxyjq Tdhjgs@*

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%

(;)Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt j gjkextybb rjvgtycfwbb bp Ajylf pf
hf,crbq b ghbyelbntkmysq nhel*

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%
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®Ê©¯·Ú˘Ï†‰ÈÈÙÎ†È„·ÂÚÏ†˙ÈÎ˙Ï†ÌÂÏ˘˙Ï†‰˘˜·†˙˘‚‰†Ì‡‰
ø®Program for Former Slave and Forced Laborers©

∫˜È˙‰†¯ÙÒÓ†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

Ï·˜˙‰†ÌÂÏ˘˙‰

‰˙Á„†‰ÚÈ·˙‰

‰ËÏÁ‰†‰Ï·˜˙‰†‡Ï†ÔÈÈ„Ú†

Rjvgtycfwbz gjkextyf
Ghjcm,f jnrkjytyf

Htitybt yt ghbyznj

‡ÏYtn ÔÎLf

‡ÏYtn ÔÎLf

‡ÏYtn ÔÎLf

‡ÏYtn ÔÎLf

(u) Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j bkb gjkexftnt d yfcnjzott dhtvz dsgkfns gj
,thkbycrjve cjukfityb/ j ghbpyfybb b gjllth;rt kbw> gjcnhflfdib[ jn
afibpvf dcktlcndbt hfcjdjq ghbyflkt;yjcnb bkb gjkbnbxtcrb[ b
htkbubjpys[ e,t;ltybq (PrVG)?

®„©˙¯‚ÒÓ·†ÔÈÏ¯·Ó†ÈÂˆÈÙ†¯·Ú·†˙Ï·È˜†Ø†Ï·˜Ó†‰˙‡†Ì‡‰
ÌÈˆ‡‰†È„È·†ÂÙ„¯†¯˘‡†ÌÈ˘‡·††‰ÎÈÓ˙Â†‰¯Î‰†ÏÚ†˜ÂÁ‰

ø®PrVG©†˙ÂÈÚÊ‚†Â‡†˙ÂÈ˙„†¨˙ÂÈËÈÏÂÙ†˙Â·ÈÒÓ

(d) Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j bkb gjkexftnt d yfcnjzott dhtvz dsgkfns
d cjjndtncndbb c fdcnhbqcrbv pfrjyjv j gjvjob ;thndfv !OFG)*

®‚©Í˙ÙÈ„¯†¯Â·Ú·†ÌÈÈÂˆÈÙ†¯·Ú·†˙Ï·È˜†Ø†Ï·˜Ó†‰˙‡†Ì‡‰
ø®OFG©†ÌÈÙ„¯†ÈÂˆÈÙÏ†È¯ËÒÂ‡‰†˜ÂÁ‰†˙¯‚ÒÓ·

‡ÏYtn ÔÎLf

‡ÏYtn ÔÎLf

A2F
R/H



≠††µ††≠
‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

‰ÁÙ˘Ó‰†Ì˘

ÈË¯Ù‰†Ì˘‰

®˘È†Ì‡©†Ì„Â˜†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÌÈ¯ÂÚ‰†Ì˘

˙·Â˙Î‰

‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙

‰„ÈÏ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

‰¯ÈËÙ‰†ÍÈ¯‡˙

‰¯ÈËÙ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

®ÚÂ„È†Ì‡©†˜ÂÒÈÚ

øÈËÒÈÂÓÂ˜‰†¯Ë˘Ó‰†ÌÂÁ˙†˙‡†·ÊÚ†‰˘†ÂÊÈ‡·

ø˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†‰˘˜·†‰˘‚Â‰†Ì‡‰

‰¯ÙÒÓ†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

8.1 Byajhvfwbz j hjlbntkz[
!nfr;t> tckb jyb evthkb@

Afvbkbz

Bvz

Jnxtcndj !tckb bvttncz@

Ltdbxmz afvbkbz

Flhtc

Lfnf hj;ltybz

Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Lfnf cvthnb

Vtcnj cvthnb#Cnhfyf

Ghjatccbz !tckb bpdtcnyj@

D rfrjv ujle jyb dst[fkb bp cnhfy
rjvveybcnbxtcrjuj ,kjrf

J,hfofkbcm kb jyb c
pfzdktybtv d Claims Conference*

Tckb lf> ghjcbv erfpfnm
htubcnhfwbjyysq yjvth

Yf[jlbkbcm kb Ds d gthbjl ghtcktljdfybq dvtcnt c hjlbntkzvb*

Yf[jlbkbcm kb Ds dvtcnt d ntxtybt dctuj gthbjlf ghtcktljdfybq*

Tckb ytn> ult ,skb Dfib hjlbntkb*

Gjxtve Ds yt yf[jlbkbcm dvtcnt c Dfibvb hjlbntkzvb*

∏Æ±ÌÈ¯Â‰‰†Ï˘†ÌÈË¯Ù
®Â¯ËÙ†Ì‡†Ì‚†ÌÏ˘‰†‡‡©

Jntw ·‡

øÍÈ¯Â‰†ÌÚ†„ÁÈ·†˙Ù„¯†Ì‡‰

ø˙ÂÙÈ„¯‰†ÔÓÊ†ÏÎ†Í˘Ó·†„ÁÈ·†Ì˙ÈÈ‰†Ì‡‰

øÍÈ¯Â‰†ÂÈ‰†ÔÎÈ‰†¨‡Ï†Ì‡

øÍÈ¯Â‰Ó†˙„¯ÙÂ‰†‰ÓÏ

Lfyyst ÌÈË¯Ù Vfnm Ì‡

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtn

A2F
R/H



≠††∂††≠
‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Afvbkbz

Bvz

Jnxtcndj !tckb bvttncz@

Ltdbxmz afvbkbz

Flhtc

Lfnf hj;ltybz

Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Lfnf cvthnb

Vtcnj cvthnb#Cnhfyf

D rfrjv ujle jyb dst[fkb bp cnhfy
rjvveybcnbxtcrjuj ,kjrf

J,hfofkbcm kb jyb c
pfzdktybtv d Claims Conference*

Tckb lf> ghjcbv erfpfnm
htubcnhfwbjyysq yjvth

Yf[jlbkbcm kb jyb d gthbjl ghtcktljdfybq dvtcnt c Dfvb*

Yf[jlbkbcm kb Ds dvtcnt d ntxtybt dctuj gthbjlf ghtcktljdfybq*

Tckb ytn> ult ,skb Dfib ,hfnmz b c=cnhs*

Gjxtve Ds yt yf[jlbkbcm dvtcnt c Dfibvb ,hfnmzvb b c=cnhfvb*

‰ÁÙ˘Ó‰†Ì˘

ÈË¯Ù‰†Ì˘‰

®˘È†Ì‡©†Ì„Â˜†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÌÈ¯ÂÚ‰†Ì˘

˙·Â˙Î‰

‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙

‰„ÈÏ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

‰¯ÈËÙ‰†ÍÈ¯‡˙

‰¯ÈËÙ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

·ÊÚ†‰˘†ÂÊÈ‡·
øÈËÒÈÂÓÂ˜‰†¯Ë˘Ó‰†ÌÂÁ˙†˙‡

ø˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†‰˘˜·†‰˘‚Â‰†Ì‡‰

‰¯ÙÒÓ†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

øÍÈÁ‡†ÌÚ†„ÁÈ·†˙Ù„¯†Ì‡‰

ø˙ÂÙÈ„¯‰†ÔÓÊ†ÏÎ†Í˘Ó·†„ÁÈ·†Ì˙ÈÈ‰†Ì‡‰

øÍÈÁ‡†ÂÈ‰†ÔÎÈ‰†¨‡Ï†Ì‡

øÍÈÁ‡Ó†˙„¯ÙÂ‰†‰ÓÏ

Lfyyst ÌÈË¯Ù

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtnÔÎLf‡ÏYtn

≤†Á‡,hfn#ctcnhf 2,hfn#ctcnhf 1 ±†Á‡

8.2 Byajhvfwbz ,hfnmz[ b c=cnhf[ !nfr;t>tckb jyb evthkb@
Ghbvtxfybt% Tckb e Dfc ,jktt lde[ ,hfnmtd b ctcn=h> ghjcbv
cltkfnm ljgjkybntkmyst rjgbb 'njq cnhfybws.

∏Æ≤®Â¯ËÙ†Ì‡†Ì‚†ÌÏ˘‰†‡‡©†˙ÂÈÁ‡Â†ÌÈÁ‡†Ï˘†ÌÈË¯Ù
¯˙ÂÈ†ÍÏ†˘È†Ì‡†‰Ê†Û„†Ï˘†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ˜˙Ú‰†ÛÒÂ‰†‡‡†∫‰¯Ú‰

˙ÂÈÁ‡Â†ÌÈÁ‡†®≤©†È˘Ó

A2F
R/H



‰ÒÎ‰‰†˙‡†˙ÏÏÂÎ†‰È‡†‡È‰Â†„·Ï·†ÂË†Í˙ÒÎ‰Ï†‰¯Â˘˜†ÂÊ†‰Ï‡˘
ÆÍÏ˘†‚ÂÊ‰†˙·†Â‡†Ô·†Ï˘

ÂË†ÌÈÈ˙˘‰†ÌÈÓÂÎÒ‰†˙‡Â† ÂË†˙È˙˘‰†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†‡
ÌÈÒÎ†˙¯Î˘‰Ó†‰ÒÎ‰†¨‰˜ÂÒÚ˙Ó†‰ÒÎ‰†¨‰Ó‚Â„Ï©†‰ÒÎ‰†˙Â¯Â˜ÓÓ
ÌÈ„„È·È„Ó†‰ÒÎ‰†¨˜··†˙ÂÈ·È¯Ó†‰ÒÎ‰†¨˙ÂÚ˜˘‰Ó†‰ÒÎ‰†¨Í˙ÂÏÚ··

Æ®ßÂÎÂ

°·Â˘Á

ÈÓÂÏ˘˙† ¨˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ†˙Â‡·ˆ˜†ÏÏÂÎ©†‰˜Ê†˙Â‡·ˆ˜Ó†ÌÏÚ˙‰Ï†˘È
ÂÏ·˜˙‰˘†˙Â‡·ˆ˜†¨®‰˘È¯Ù†˙ÂÈÎ˙†¨˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙†˙Â‡·ˆ˜†¨ÈÓÂ‡Ï≠ÁÂËÈ·
ÌÈÓÂÏ˘˙Â†ÌÈÈÁ†Ô„·‡†Â‡†˙È˙˜ÂÒÚ˙†‰ÏÁÓ†¨˙È˙˜ÂÒÚ˙†‰ÚÈˆÙ†Ï˘·

ÆÌÈÓÂ„

ÂË†‰ÒÎ‰‰†˙‡†˜¯Â†Í‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È
È·Î†ÌÎ˙ÒÎ‰†Ì‡†Æ‰˘˜·‰†˘È‚Ó†Ï˘
‰ÒÎ‰‰Ó†ÈˆÁ†ÒÁÈÈÏ†‡†¨˙Ù˙Â˘Ó†‚ÂÊ

Æ‰˘˜·‰†˘È‚ÓÏ†ÂË

˙¯˜˙†È·‚Ï†ÈÙÈˆÙÒ†Ú„ÈÓ†‡ÂˆÓÏ†¯˘Ù‡
˙„ÈÚÂ†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰†¯˙‡·†‰ÒÎ‰‰

Æ˙ÂÚÈ·˙‰

·ˆÓ‰†È·‚Ï†ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ†˜˜„Ê†Ì‡
ÆÍ˘Ó‰·†¯˘˜†Í˙‡†¯ÂˆÈ†¨ÍÏ˘†ÈÏÎÏÎ‰

Æ±±‰ÒÎ‰†È·‚Ï†Ú„ÈÓ

≠††∑††≠

Cevvf ujljdjuj
lj[jlf !ytnnj@

11. Byajhvfwbz j lj[jlf[. Ghb jndtnt yf 'njn djghjc
erfpsdfqnt njkmrj Dfib lj[jls ytnnj. Lfyysq djghjc yt
jnyjcbncz r lj[jlfv ytnnj Dfituj cegheuf#Dfitq cegheub
Ghjcbv erfpfnm hfpkbxyst bcnjxybrb Dfituj ujljdjuj lj[jlf b ujljde/
cevve lj[jljd bp dct[ bcnjxybrjd !n.t. lj[jl jn ghjatccbjyfkmyjq
ltzntkmyjcnb d yfcnjzott dhtvz> lj[jl jn clfdftvjq Dfvb d fhtyle
cj,cndtyyjcnb> lj[jl jn bydtcnbwbq> lj[jl jn ghjwtynjd yf ,fyrjdcrbt
drkfls> lj[jls jn lbdbltyljd b n.l.@.
Ghbvtxfybt% Yt ghbybvf/ncz d hfcx=n gtycbb gj cnfhjcnb !drk/xfz
gtycbb ujcelfhcndtyys[ cke;fob[> gjcj,bz ujcelfhcndtyyjuj
cnhf[jdfybz> ghjbpdjlcndtyyst gtycbb> gtycbb d cdzpb c juhfybxtyyjq
nheljcgjcj,yjcnm/> ytcxfcnysvb ckexfzvb yf ghjbpdjlcndt>
ghjatccbjyfkmysvb ,jktpyzvb> f nfr;t gtycbb d ckexft gjnthb
rjhvbkmwf bkb gjlj,yst gjcj,bz.
Exbnsdftncz njkmrj lj[jl ytnnj
Pfzdbntkz. Tckb e Dfc j,obt lj[jls
c Dfibv cegheujv #Dfitq cegheujq>
nj gjkjdbyf 'nb[ lj[jljd zdkztncz
Dfitq.
Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ j
vfrcbvfkmyjq cevvt lj[jljd Ds
vj;tnt yfqnb yf cfqnt Claims
Conference. Tckb ;t yfv gjyflj,bncz
ljgjkybntkmyfz byajhvfwbz j
Dfitv abyfycjdjv gjkj;tybb> vs
j,hfnbvcz r Dfv cfvb.

®ÂË©†È˙˘†ÌÂÎÒ

Ú·ËÓ‰†‚ÂÒ
Dfk/nf

‰ÒÎ‰‰†˙Â¯Â˜Ó
Bcnjxybrb lj[jljd

®ÂË©†Î¢‰Ò
J,ofz cevvf ujljdjuj

lj[jlf !ytnnj@

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

ÌÈÒÎ†ÏÚ†‰¯‰ˆ‰

¯Á‡†˘ÂÎ¯Â†˙ÂÈÓ†ÈÂÂ˘†¨˜··†ÔÓÂÊÓ†ÛÒÎ†¨¯‡˘‰†ÔÈ·†¨ÏÏÂÎ†˘ÂÎ¯
˘ÂÎ¯¢†˜¯†ÆÌÈÈÁ†ÁÂËÈ·†˙ÒÈÏÂÙ†Ï˘†Ú¯Ù†ÈÂÂ˘Â†¨ÌÎ˙ÂÏÚ··˘
ÌÂÏ˘˙†¯Á‡Ï†¯˙Â‰†˘ÂÎ¯‰†¨¯ÓÂÏÎ†Æ‰Ê†Í¯ÂˆÏ†ÈËÂÂÏ¯†¢ÂË

Æ˘ÂÎ¯‰†ÏÚ†ÌÈÈ˙˘†ÌÈÒÓÂ†¨˙Â‡˙Î˘Ó†¨˙Â·ÂÁ
ÆÌÈÈÁ†Ì˙‡†Â·†˙È·‰†Ï˘†ÂÎ¯Ú†˙‡†ÏÂÏÎÏ†ÔÈ‡

˘ÂÎ¯‰†Ï˘† ÂÎ¯Ú†˜¯† ¨˙Ù˙Â˘Ó†˙ÂÏÚ··†ÌÈÒÎ†ÍÏ†˘È†Ì‡
˙ÂÏÚ··†ÂÈ‰†ÌÈÂÒÓ†ÒÎ†Ì‡†‡Ó‚Â„Ï†ÆÈË·Ï¯†ÂÈ‰†Í˙ÂÏÚ··˘
˙‡†˜¯†ÏÂÏÎÏ†˘È†¨ÌÈ¯Á‡†ÌÚ†Â‡†‚ÂÊ†˙·†Â‡†Ô·†ÌÚ†˙Ù˙Â˘Ó

Î·†Í˜ÏÁ

Ltrkfhfwbz j, bveotcndt
Bveotcndj drk/xftn> chtlb ghjxtuj> ,fyrjdcrbt drkfls> frwbb b
gfb> lheujt bveotcndj>  rjnjhsv Ds dkflttnt> bkb dsgkfxtyyfz
xfcnm gjkbcf cnhf[jdfybz ;bpyb. Dfv cktletn erfpfnm $ytnnj
cnjbvjcnm cj,cndtyyjcnb$> n.t. dsxtcnm bp j,otuj j,mtvf Dfituj
bveotcndf> rhtlbns> pfljk;tyyjcnb b t;tujlyst yfkjub yf
cnjbvjcnm lfyys[ j,mtrnjd cj,cndtyyjcnb. Jwtyrf bveotcndf nfr;t
yt dk/xftn d ct,z cnjbvjcnm ;bkmz> d rjnjhjv Ds ghj;bdftnt. Tckb
bveotcndj yf[jlbncz d  cjdvtcnyjq  cj,cndtyyjcnb> nj cktletn
erfpfnm njkmrj Dfie ljk/. Yfghbvth> tckb Ds dkflttnt rfrbv-kb,j
j,mtrnjv cj,cndtyyjcnb cjdvtcnyj c cegheujv#jq bkb lheubvb
hjlcndtyybrfvb> nj cktletn erfpfnm njkmrj cnjbvjcnm Dfitq ljkb.

10. Cdtltybz j ltnz[ Æ±∞ÌÈ„ÏÈ‰†ÏÚ†ÌÈË¯Ù
Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

‰„ÈÏ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ
Lfnf hj;ltybz ‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙

‰˘UjlÌÂÈLtym ˘„ÂÁVtczw Vtcnj ;bntkmcndf ÌÈ¯Â‚Ó‰†ÌÂ˜ÓBvz  b afvbkbz ‰ÁÙ˘ÓÂ†ÈË¯Ù†Ì˘

Bvz b afvbkbz cegheuf#b

Lfnf pfrk/xtybz
,hfrf

Vtcnj pfrk/xtybz ,hfrf#Cnhfyf

Gjk

Lfnf hj;ltybz Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Æπ®¯ËÙ†Ì‡†Ì‚©†‚ÂÊ–Ô·†ÈË¯Ù
¯„‚ÓÌÈ¯ÂÚ†Ì˘†≠†‰˘‡Ï‰ÁÙ˘ÓÂ†ÈË¯Ù†≠†‚ÂÊ‰†Ô·†Ì˘

‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙ ‰„ÈÏ‰†ı¯‡

ÔÈ‡Â˘È‰†ÌÂ˜Ó

Ve;crjq
:tycrbq

¯ÎÊ
‰·˜

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

9. Cdtltybz j cegheut !nfr;t>tckb jy#jyf evth#kf@
Ltdbxmz afvbkbz cegheub

ÔÈ‡Â˘È‰†ÍÈ¯‡˙
‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

≠¯ËÙ†Ì‡
‰¯ÈËÙ†ÍÈ¯‡˙‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtymD ckexft cvthnb

erfpfnm lfne.

Vtcnj cvthnb # ujhjl> cnhfyf ı¯‡†¯ÈÚ†≠†‰¯ÈËÙ†ÌÂ˜Ó

A2F
R/H



≠††∏††≠

12. J,ott rjkbxtcndj cnhfybw> ghbkfuftvs[ r lfyyjve
Pfzdktyb/%

Æ±≤ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰†ÌÈÙ„‰†̄ ÙÒÓ†ÏÎ–ÍÒ
‰Ê†ÔÂÏ‡˘Ï

Vjb lj[jls ytnnj> rfr b jgbcfyj dsit%

Z pfzdkz/> xnj dct ghtljcnfdktyyst vyjq dsit lfyyst>
ljcnjdthys. Vyt bpdtcnyj> xnj cjj,otybt pfdtljvj
ytljcnjdthys[ cdtltybq gjdktxtn pf cj,jq jnrfp d dsgkfnt
bp ajylf F2 b lfkmytqibt ghfdjdst gjcktlcndbz.

∫ÏÈÚÏ†¯·ÒÂ‰˘†ÈÙÎ†¨ÂË†ÈÏ˘†ÌÈÒÎ‰†ÈÂÂ˘

Ú„ÈÓ‰†¨È˙ÂÓ‡Â†È˙ÚÈ„È†·ËÈÓÏ†ÈÎ†˙‡Ê·†‰Ø¯È‰ˆÓ†ÈÈ¯‰
‰˘È¯„Ï†ÌÂ¯‚˙†˙·ÊÂÎ†‰¯‰ˆ‰†ÏÎ†ÈÎÂ†¨È˙ÈÓ‡Â†ÔÂÎ†‡Â‰†ÏÈÚÏ
ÌÈÈËÙ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰ÏÂ†≤†ÛÈÚÒ†Ô¯˜Ó†Ï·˜‡˘†ÌÈÙÒÎ‰†̇ ¯ÊÁ‰Ï

ÆÈ„‚

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Euro Dfk/nfUS Dollars

13. Ltrkfhfwbz Æ±≥‰¯‰ˆ‰
Æ˙Ó‡†Ô‰†˙ÂÂÏ‰†˙Â¯‰ˆ‰‰Â†ÏÈÚÏ†˙Â¯‰ˆ‰‰†ÏÎ˘†¯È‰ˆÓ†È‡

Æ‰ÈÈÁ„Ï†ÂÓ¯‚È†˙ÂÈ˙ÈÓ‡†ÔÈ‡˘†˙Â¯‰ˆ‰˘†ÍÎÏ†Ú„ÂÓ†È‡

¨‰ÈÓ¯‚†¨Ë¯ÂÙ˜¯Ù·†ËÙ˘Ó‰†˙È·˘†È‡˙†‡Ï·†˙‡Ê·†ÌÈÎÒÓ†È‡
ÏÎ˘†ÌÈÎÒÓ†Ì‚† È‡† Æ˙È„ÚÏ·‰†ËÂÙÈ˘‰†˙ÂÎÓÒ†˙‡†‰ÂÂ‰È
Ï˘† ˙ÈÏ‡¯„Ù‰† ‰˜ÈÏ·ÂÙ¯‰† È˜ÂÁ† ÈÙ–ÏÚ† ÔÂ„È˙† ‰ÓÎÒ‰–È‡

 Æ‰ÈÓ¯‚

ÚÂÈÒ†˙Ï·˜Ï†˙È˜ÂÁ†˙ÂÎÊ†ÏÎ·†˜ÈÊÁÓ† ÈÈ‡˘†ÍÎÏ†Ú„ÂÓ† È‡
˙‡Ê·†¯ÈÒÓ†È‡†¨ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†ÔÓ†ÚÂ¯‚Ï†ÈÏ·†Æ¢≤†ÛÈÚÒ†Ô¯˜¢Ó
ÏÎ†≠†˙ÈËÙ˘Ó†‰ÈÁ·Ó†ÏÈ·˜†¯·„‰†Ì‡†≠†ÍÈÙ‰†È˙Ï·†ÔÙÂ‡·
Conference on†„‚Î†„È˙Ú·†ÈÏ†‰È‰˙˘†Â‡†ÈÏ†˘È˘†‰ÚÈ·˙
Jewish Material Claims against Germany

  Æ‰·†ÏÂÙÈËÏ†Â‡†ÂÊ†È˙ÈÈÙÏ†¯˘˜‰·

¨˙ÂÈÂ˘¯·†ÈÈÏ‡†¯Â˘˜‰†ÍÓÒÓ†ÏÎ†˜Â„·Ï†˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†¯˘‡Ó†È‡
˙Á˜ÏÂ†¨‰Ï†‰ˆÂÁÓÂ†‰ÈÓ¯‚·†˙Â„ÒÂÓ·Â†ÌÈÂÈÎ¯‡·†¨ËÙ˘Ó‰†È˙··
˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†¯˘‡Ó†È‡†ÆÈÈÏ‡†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈÎÓÒÓÂ†Ú„ÈÓ†ÏÎ

Æ˙‡Ê†‰¯ËÓÏ†¯Á‡†Ì„‡Ï†ÂÊ†˙ÂÎÓÒ†ÏÈˆ‡‰Ï

Â¯·ÚÂÈ† ÂÊ†‰˘˜·Ï†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈÂ˙‰˘†ÍÎÏ†ÌÈÎÒÓÂ†Ú„ÂÓ† È‡
„¯˘ÓÏ†ÌÈÈÓÊ†ÂÈ‰È†‰Ï‡†ÌÈÂ˙˘†ÍÎÏ†ÌÈÎÒÓ†È‡†¨ÛÒÂ·†Æ·¢‰¯‡Ï
˙¯‚ÒÓ·†¨‰˜È„·†˙Â¯ËÓÏ†¨ÈÏ¯„Ù‰†˙¯Â˜È·‰†„¯˘ÓÏÂ†ÈÓ¯‚‰†¯ˆÂ‡‰

Æ‰ÈÓ¯‚†Ï˘†˙ÈÏ¯„Ù‰†‰˜ÈÏ·ÂÙ¯‰†Ï˘†Ú„ÈÓ†ÏÚ†‰‚‰‰†˙Â‡¯Â‰

ÌÈÙÒÂ†ÌÈÎÓÒÓÂ†Ú„ÈÓ†˘˜·Ï†ÏÎÂ˙†˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂ˘†ÌÈÎÒÓ†È‡
ÆÈ˙ÈÈÙ·†ÏÂÙÈË‰†Í¯ÂˆÏ

Z pfzdkz/>xnj dct cdtltybz>cjlth;fobtcz d lfyyjv pfzdktybb>
ljcnjdthys.
Vyt bpdtcnyj>xnj cjj,otybt pfdtljvj ytljcnjdthys[ cdtltybq gjdktxtn
pf cj,jq jnrfp.
Z dshf;f/ cdj= ,tpjujdjhjxyjt cjukfcbt c ntv> xnj bcrk/xbntkmyfz
gjlcelyjcnm ghbyflkt;bn cele dj Ahfyraehnt yf Vfqyt> Uthvfybz. Z
nfr;t dshf;f/ cdj= gjkyjt cjukfcbt c ntv> xnj dct cgjhyst djghjcs>
rjnjhst vjuen djpybryenm> ,elen htifnmcz bcrk/xbntkmyj d cjjndtncndbb
c pfrjyfvb Atlthfnbdyjq Htcge,kbrb Uthvfybb.
Vyt bpdtcnyj> xnj e vtyz ytn /hblbxtcrb[ ghfd yf gjkextybt rjvgtycfwbb
bp ajylf Claims Conference Article 2 Fund. Bc[jlz bp dsitbpkj;tyyjuj>
z pfzdkz/ j rfntujhbxtcrjv- yfcrjkmrj 'nj ljgecrftncz pfrjyjv- jnrfpt>
d yfcnjzott dhtvz bkb d ,eleotv>jn rfrb[-kb,j ghtntypbq r Conference
on Jewish Material Claims against Germany d cdzpb c cjlth;fybtv bkb
ghjwtlehjq hfccvjnhtybz lfyyjuj pfzdktybz.
Z hfphtif/ Claims Conference pyfrjvbnmcz cj dctvb rfcf/obvbcz vtyz
 vfnthbfkfvb> bvt/obvbcz dj dct[ exht;ltybz[> dtljvcndf[> celt,ys[
jhufyf[ b fh[bdf[ d Uthvfybb b pf t= ghtltkfvb b c 'njq wtkm/
gthtljdthznm cdjb gjkyjvjxbz k/,jve kbwe> ltqcnde/otve gj gjhextyb/
Claims Conference.
Vyt bpdtcnyj> xnj 'nj pfzdktybt yfghfdktyj d CIF> b z yt bvt/ d 'njq
cdzpb ybrfrb[ ghtntypbq. Z nfr;t yt djphf;f/ ghjnbd cjj,otybz 'njq
lfns Vbybcnthcnde abyfycjd Uthvfybb b Atlthfkmyjve felbnjhcrjve
,/hj c wtkm/ jceotcndktybz yflpjhf d  hfvrf[ pfrjyf Atlthfnbdyjq
Htcge,kbrb Uthvfybz j pfobnt kbxyjcnb.
Yfcnjzobv z gjlndth;lf/ cdjt cjukfcbt c ntv> xnj Claims Conference
vj;tn pfghfibdfnm ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ b ljrevtyns>
ytj,[jlbvst lkz hfccvjnhtybz vjtuj pfzdktybz.

Gjlgbcm ‰ÓÈ˙Á

Gjlgbcm Pfzdbntkz> eljcnjdthbdituj cdj/ kbxyjcnm> ghtl(zdbd% ∫‰‰ÊÓ†‰„ÂÚ˙†˙ÂÚˆÓ‡·†‰¯˘Â‡Â†‰˙ÓÂ‡†¯È‰ˆÓ‰†Ï˘†Ï¢‰†‰ÓÈ˙Á‰

∫‰¯ÙÒÓ˘

Gfcgjhn

Eljcnjdthtybt kbxyjcnb

Lheubt ltqcndbntkmyst ljrevtyns c ajnjuhfabtq

ÔÂÎ¯„

˙Â‰Ê†˙„ÂÚ˙

ÌÂÏˆ˙†ÏÏÂÎ‰†¯Á‡†Û˜˙†ÍÓÒÓ
ÍÓÒÓÏ†˙¯˙ÂÎ†˙˙Ï†‡

Gjlgbcm b gtxfnm kbwf> eljcnjdthz/otuj gjlgbcm Pfzdbntkz
¯˘‡Ó‰†˙Ó˙ÂÁÂ†‰ÓÈ˙Á

Lfnf ÍÈ¯‡˙

yjvth

ÍÈ¯‡˙Lfnf

Ujhjl b cnhfyf ‰È„Ó‰Â†·Â˘ÈÈ‰†Ì˘

Ujhjl b cnhfyf ‰È„Ó‰Â†·Â˘ÈÈ‰†Ì˘

Gj;fkeqcnf> erf;bnt yfpdfybt ljrevtynf

eljcnjdthz/

Â¯ÂÈ ·¢‰¯‡†¯ÏÂ„ Á¢˘

A2F
R/H



 2קרן סעיף 
 הנחיות הגשת בקשה

 
 

 .הבקשהאלה בקפידה לפני מילוי הנחיות אנא קראו ה
 

אין צורך לשלם לאף גורם חיצוני עבור . אין צורך לשלם עבור פנייה לקבלת פיצויים מועידת התביעות
ות ה לפנ\ה יכול\ה לסיוע את\ה זקוק\אם את. טופס בקשה זה או עבור קבלת סיוע במילוי שלו או בהגשתו

 . מבלי לשלם כל תשלום –קישור הלמשרד ועידת התביעות האזורי שלך או למשרד 
 

, בנק, על ידי נוטריון( החתימהואישור  יום החתימה, מקוריתהחתימה היש להגיש את הבקשה עם 
ציבורי יהודי גוף  אומשרד ממשלתי של ממשלת ישראל , משרדי עמך בישראל, הקונסוליה הגרמנית

, כגון תעודות זהות(אין לשלוח מסמכים תומכים מקוריים  ). חותמת סוציאליים ושיש לו שירותיםהעוסק ב
העתק של הבקשה  םשמור אצלפונים לל מליציםאנו מ .אלא רק העתקים, )'וכו, הוכחות לרדיפות

 .כפי שהוגשה, המלאה
 

ץ לטיפול נחומידע זה . מי שעבר סבל רב כל כךעבור קשה הינו מילוי טופס זה הליך אנו מבינים ש
 .ניתןרגישות ככל הבבמהירות ו האנו נשתדל לטפל ב .הבבקש

 
  .לפני מילוי טופס הבקשה קראו את ההערות לגבי כל שאלהאנא 

 
כתב יד ברור וצרוף אותיות גדולות ובאתם יכולים לסייע בזירוז הטיפול בבקשתכם על ידי מילוי הטופס ב

 .בלבד לטיניותאת הטופס באותיות  יש למלאU. העתקים של כל המסמכים הרלוונטיים
 

הקורבן צריך להיות בחיים בעת הגשת טופס  .טופסי בקשה הגישיורשים אינם רשאים ל: שימו לב
במידה והקורבן לא היה זכאי בעת הגשת טופס הבקשה אך הפך לזכאי מאוחר יותר עקב . הבקשה

נכנסו לתוקף הקריטריונים  הפונה צריך להיות בחיים במועד שבו, ים בקריטריוני הזכאותישינו
 .Uבכדי לקבל את התשלוםUהחדשים שעל פיהם הפך לזכאי 

 
מ "אנשים אשר מתגוררים כיום באחת ממדינות הגוש הסובייטי לשעבר של מזרח אירופה או ברה

 ").CEEF("לשעבר צריכים לפנות לקרן מזרח ומרכז אירופה 
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 שאלות בטופס הבקשההמתייחסות להערות  

 .ספרות לפי השאלות בטופס אליהן הן מתייחסותהערות אלה ממו

כתובת ומספר טלפון ואת שפת התכתובת , קודמיםהשמות כל ה, אנא מלאו את שמכם. 1שאלה 
ניתן . כדי שנוכל ליצור עימכם קשר במידת הצורך, ציינו את הפרטים בצורה ברורה. המועדפת עליכם

אם אתם משנים את שמכם או את . חובהאולם אין , למלא גם מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני
 . אנא ידעו אותנו מיידית, כתובתכם

 .איש קשר נוסף למקרה שניתקל בקשיים ביצירת קשר עמכםפרטים של אנא תנו לנו 

בדיוק כפי שהוא מופיע , דרכון שלכם בצורה מלאה/ ביטוח לאומי/תעודת הזהות כל מספרמלאו את אנא 
אזרחי ישראל מתבקשים למלא את מספר תעודת . של המסמךוצרפו העתק , על גבי המסמך עצמו

 .הזהות שלהם

 .לגבי מקום המגורים האחרון שלכם עם תחילת הרדיפות מדויקיםנא למלא פרטים . 2שאלה 

נא לציין , במידת האפשר. לפי סדר כרונולוגי, נא לציין את כל המקומות בהם הייתם כלואים .3שאלה 
, דוגמהל( העונהאנא ציינו את , אם אינכם זוכרים את הפרטים). 01/43 או 1943ינואר  ,דוגמהל(חודש 
 ).1943חורף 

  .המדינות בהם התגוררתם כתושבי קבע אחרי הרדיפותרשימת כל  אתאנא ציינו . 4שאלה 

ניתן , אם יש בכך צורך. ולציין את כל הפרטים החשובים לכם, נא לתאר בפירוט את הרדיפות .6שאלה 
אם . כל מסמך שיוכל להעיד על הרדיפותהעתק אנא שלחו אלינו . להמשיך את הפירוט על גבי דף נפרד

 :כגון, אנא ספקו כל פרט שאתם זוכרים, יםאין בידיכם מסמכים תומכ

פרטי הרדיפות , המעצר או השהייה בגטו, תיאור הכליאה במקום, יהימחהתנאי  •
 .במקום הכליאה

אירעו , אם בכלל, סוג של עבודות כליאה בוצעו ואילו אירועים משמעותיים איזה •
 .במחנה או בקשר עם העבודות במקום

נא לציין את הפרטים בצורה . תאריך המעבר למחנה או גטו אחר ותאריך השחרור •
 .כרונולוגית

 .תאריך של כל אירוע חשוב אחר שהתרחש בגטו או במחנה •
את , ךתומי הסתיר א, תאר בדיוק היכן הוא היהלנא , אם התגוררת במקום מסתור •

 .וכן הלאה, כיצד השגת אוכל, את השגרה היומית, יהיתנאי המח

לציין את  יש, קצבה ממשרד האוצר בישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאציםת \ה מקבל\אתאם . )ב(7שאלה 
 .מספר התיק

נא לציין את , י פרך וכפייה לשעבראו לתוכנית לעובד CEEF-ל, אם פנית לקרן הסיוע )ז(-)ה(7שאלה 
 .מספר התיק

 .גרושיםבני זוג שנפטרו או כולל , את שמות כל בני הזוגיש לציין . 9שאלה 

ילדים שנולדו במהלך הרדיפות או מיד כל לצרף העתקים של תעודות הלידה עבור  יש .10שאלה 
 .פרטים אלה יזרזו את תהליך הטיפול. לאחריהן

 .הפרטים המלאים של כל המשפחהאת ת הטיפול בבקשה אם יהיו לנו נוכל לזרז א. 11שאלה 
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עליך  ,בן זוגךאם הכנסותיך משותפות לאלה של . רק הכנסותיך החודשיות הן רלבנטיות. 12שאלה 
נטו שלך נא להוסיף את ההכנסה , את ההכנסה כולה ת\מחבר ה.אם את .לייחס חצי מהכנסה זו לעצמך

 ).נטית לאחר הורדת המסיםהכוונה ההכנסה החודשית הרלב(

Uמסמכים 

 תעודת לידה :אם הם נמצאים בידכם, של המסמכים הבאים העתקיםאנא צרפו 

 )אם רלוונטי(מסמכים הקשורים לשינוי שם  •
 ןתעודת נישואי •
 )ביטוח לאומי או דרכוןכרטיס או (תעודת זהות  •
 )'וכו, התאזרחותמסמך , דרכון(מסמך המעיד על האזרחות הנוכחית שלכם  •
 שלך הרדיפותהמוכיח את  דיעות •

 :יםאמהגופים הב UבאחדUאת ההעתקים של תעודת הלידה והנישואין יש לאשר 

 בנק •
 משרד ממשלתי של מדינת ישראל •
 בישראל' עמך'משרד  •
 שגרירות גרמניה •
 עורך דין •
 חותמת שירותים סוציאליים ושיש לוציבורי העוסק ביהודי גוף  •

 .קשה לפני החתימה על הטופסאנא קראו בתשומת לב את ההצהרה בסוף הב

יש לציין כל פרט נוסף לגבי הרדיפות על גבי דף נפרד ולצרף לטופס הבקשה המלא והחתום 
 :המתאימה מבין אלו המפורטות למטהלכתובת 

 ועידת התביעות 
 29254. ד.ת

   6129201, תל אביב
  -03 6241056: פקס 03-5194400 : טל

 infodesk@claimscon.org.il: ל"דוא
 

 Claims Conference Artikel 2-Fonds 
Graefstrasse 97 

D-60487 Frankfurt am Main, Deutschland 
Tel.: ++49+69-71374830  

Fax: ++49+69-721104 
imscon.orgde@cla-Article2Fund  Email:   

  
Claims Conference  

1359 Broadway, Suite 2000 New York, NY 10018 USA  
Tel.: +1-646-536-9100  
Fax: +1-212-679-2126  

info@claimscon.org  mail:-E 
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