
  על האפשרות לקבל אזרחות פולנית
 

  שבו-ענת  פרלמוטר / דעה אישית

 .לילידי העיר קובלעל סמך נסיונה הפרטי של ענת הכולל את הקשיים הנוספים והייחודיים 

 
יוכלו ליהנות מהחברות של פולין  בעיקר בתקווה שילדיהם, השאלה מעסיקה רבים מצאצאי יוצאי פולין לשעבר

 .אני רוצה לחלוק עם חברי הארגון את המידע שצברתי, מאחר שניסיתי ונכשלתי. באיחוד האירופי
 

אלא רק דרך , (סבתא, אמא)של אשה  החוק הפולני אינו מאפשר קבלת אזרחות בעקבות אזרחותה, ככל הידוע לי
חידוש  אין שום סיכוי שיאשרו לו, אפילו רק במילואים אם הגבר שירת בצבא בישראל(. סבא, אבא)אזרחות הגבר 

 .האזרחות
 .להעביר אותה לילדיה אבל ללא אפשרות, אני מכירה מישהי שנולדה בפולין וחידשו לה אזרחות באופן אישי

הלידה המקורית הפולנית של של האב או  צריך שתהיה בידי הפונה תעודת, לשם הגשת בקשה לחידוש אזרחות
 .הסב

 

יטומיר 'בארכיונים בלוצק ובז. במלחמה יר נהרסה לגמריכי הע, אין ארכיון  ,שנמצאת כיום באוקראינה, בקובל

או  נישואין ופטירה ,לעיין בתעודות לידה אבל החוק האוקראיני לא מאפשר, קיימים חלק מהמסמכים של יהודי קובל
 .חבל על הזמן ועל הכסף, בקיצור  .אלה מסמכים חסויים. בתעודות של בעלות על נכסים

 
מן , שלפני המלחמה  יהדות פולין הם מאד נהנים להציג את .היהודי החדש בוורשהבמוזיאון ( 5102)הייתי הקיץ 

  .לא רוצים לקבל אף יהודי או ישראלי בחזרה אבל, ההיבט הנוסטלגי

 .ממליצה לא להתפתות .מעורכי דין שמנסים להבטיח שישיגו עבורכם אזרחות פולנית כדאי להיזהר
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 :משרדי עורכי דין המטפלים באזרחות פולנית
 : שבו-ענת פרלמוטרפ "הסתייגות ע

 "ממליצה לא להתפתות. כדאי להיזהר מעורכי דין שמנסים להבטיח שישיגו עבורכם אזרחות פולנית"
 

 

  פייסבוק' סי קיי ושות      'סי קיי ושות     אווה קוקליס     עמיחי זילברברג      אדם גלאדיס    דניאלה רגב     ארניום
 

    ....ועוד
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