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 ראש הממשלה, 

 לאור ההוראה  על הפנסיות הצבאיות בגין נכות וקורבנות מלחמה;

 (; 1999בדצמבר  30-מה 9901173)מס'   1999חוק לתיקון בנושא כספים לשנת הלאור 

,  1997במאי    9-מה  463-97הצו מס'  , אשר תוקן באמצעות  1997בינואר    15  -מה  34-97הצו מס'  לאור  

 ביחס לביזור ההחלטות המנהליות האישיות; 

הראשון של סעיף  החלק  כלל השרים של  על ידי  ליישום   1997בדצמבר    19-מה  1206-97הצו מס'  לאור  

 ביחס לביזור ההחלטות המנהליות האישיות,  1997בינואר   15-מה  34-97הצו מס' של  2

 קובע: 

 

ת במסגרת הרדיפות האנטישמיות במהלך הכיבוש ומצא  את  כל אדם שאימו או אביו גורש מצרפ  –  1סעיף  

בזמן    אחד  זכאי לקבל פיצוי, בהתאם להוראות צו זה, במידה והיה מתחת לגיל עשרים ורוש,  מותו  בזמן הגי

 הגירוש.  

החיים לכל  שיפוי  המקבלים  ידי     ,אנשים  על  או  גרמניה  של  הפדראלית  הרפובליקה  ידי  על  המשולם 

 אינם כלולים בקבלת הטבה זו על בסיס אותן העובדות.  ,הרפובליקה האוסטרית

פרנק או   180.000בסך  חד פעמי  אמצעי הפיצוי ישולם, על פי בחירת המוטב, באמצעות שיפוי - 2סעיף 

 ק. פר 3.000באמצעות קצבה חודשית לכל החיים בסך 

למשרד ההגנה )מחלקת המעמד, הפנסיות    בנדון האנשים המצוינים בסעיף הראשון מפנים בקשה   –  3סעיף 

החברתי(. בחו"ל,  והשיקום  והם מתגוררים  להגיש את בקשתם בשגרירות צרפת   במידה  יכולים  גם  הם 

 במדינת מגוריהם. 

אישורי מרשם התושבים המאשרים את היות  את כל המסמכים הדרושים, ובין השאר את  לכלול  הבקשה  על  

וכן את כל המסמכים המוכיחים כי המוות או ההיעדרות    , ו או בתו של ההורה הנפטר או הנעלםנהמבקש ב

 חל בזמן הגירוש.  

שהוא אינו מקבל שום פיצוי לכל החיים מהרפובליקה  נותן את מילתו  המבקש לצרף לתיק הצהרה בה הוא  על  

 הוריו, או אחד מהוריו, היו קורבנות לו. לגירוש ש פיצוי כמרפובליקת אוסטריה  הפדראלית של גרמניה או

 או בצורת קצבה חודשית.  חד פעמית בצורת הון    את הפיצוי  לקבלרוצה  ציין אם הוא להמבקש על  



הצעת שר    ך ההחלטה המאשרת או הדוחה את מתן הפיצוי נלקחת על ידי ראש הממשלה, על סמ  –   4סעיף  

 כל המסמכים הדרושים.  אליה מצורפים בעה חודשים ממועד קבלת הבקשה ההגנה, תוך אר

 

במקרה של החלטה חיובית, תשלום הפנסיה החודשית לכל החיים ישולם החל מהיום הראשון של    –   5סעיף  

החודש הבא אחרי החודש בו נתקבלה הבקשה. התשלום מסתיים החל מהיום האחרון של החודש במהלכו  

 המוטב.  נפטר 

הפיצוי באמצעות הון חד פעמי יבוצע ברבעון הבא אחר הרבעון בו נתקבלה ההחלטה להעניק את  תשלום  

 הפיצוי.  

פיצויים באמצעות הון חד פעמי מובטח על ידי המשרד הארצי  התשלום הקצבאות החודשיות לכל החיים ו

מפרק   כספים  כך  לצורך  מקבל  אשר  המלחמה,  וקורבנות  הוטרנים  השירו  46-02של  תקציב  תים של 

 ראש הממשלה. מהכלליים 

 

נה על התקציב  ווהתעשייה, שר החוץ, שר ההגנה, מזכירת הממשלה האמאוצר  שר הכלכלה, ה  –  6סעיף  

על ביצוע צו זה, אשר    – תחומו  לפי   כל אחד    –ומזכיר הממשלה האמון על ההגנה ועל הוטרנים, אחראים  

 יפורסם בעיתון הרשמי של הרפובליקה הצרפתית.  

 

 .  2000ביולי  13-נערך בפריז, ב

 

 (  Lionel Jospinליונל ג'וספן ) 

 באמצעות ראש הממשלה:  

 שר הכלכלה, 

 והתעשייה, אוצר ה

 ( Laurent Fabiusלורן פביוס )

 שר החוץ, 

 (  Hubert Védrineהובר ודרין )

 שר ההגנה, 

 ( Alain Richardאלן רישר )

 מזכירת הממשלה האמונה על התקציב, 

 (     Florence Parlyפלורנס פרלי )

 מזכיר הממשלה האמון על ההגנה, 

 על הוטרנים,האמון 

    ( Jean-Pierre Masseretפיאר מסרה )-ג'ן

 

        

 

 


