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  אהרון מור

  

  

  תקציר

  

הפכו את   שבאה מיד לאחר מכןשל ברית המועצות  הוהתפוררות 1989פילת חומת ברלין בשת 

אמוות מיכולת לקדם כמה  בעל היה אמריקאי ה, הממשל המעצמה היחידה בעולם. ככזלארה"ב 

ברית  מדיות החסות לשעבר שלן בי - ות הקייןת פרט, צדק וזכחירות, זכויו - רה"בא של היסוד

מספר באלה פו מערבה  תבמזרח אירופה. במהלך השים הבאות דמוקרטיות מתהוווהמועצות 

אלה ואימוץ חדשים להצטרף לאיחוד האירופי ולאט"ו. מערכים פוליטיים במטרה הולך וגדל 

השיפוי והשבת של גישה של מדיות מזרח אירופה לושא בהשתקפו גם שקפות פוליטיות חדשות ה

  כסים בבעלות יהודית שתפסו תחת השלטון האצי.

  

- מקודת המבט של האוכלוסיות היהודיות של מזרח אירופה אירועים אלה הובילו באופן חד

ישראל, היה ת אתעתידי. האם זבמו"מ בציגם בתביעות כאלה צריך להיות משמעי לשאלה מי 

 ה ביותר מחוץ הקהילה היהודית של אמריקה, הגדול והיה זתמדיתו של העם היהודי? או שמא 

  השיא עצמו?על קוגרס ובכולל  ,בתוך ארה"ב רבה פוליטית השפעה להישראל ל

  

 הקמתוב את ייח),    (NGOישראלי  שהוא אלכ"רהארגון היהודי העולמי להשבת הרכוש (איל"ר), 

  ברית המועצות. ה שלהעולמי שבאו בעקבות התמוטטות סדריטיות האלה בתהפוכות הפולל

  

תפקודו של איל"ר, בפוליטית השתקפו העבודה זו בוחת את האופן שבו שיויים אלה בתפיסה 

 פימיים סכסוכים ארגויים אלה כללו . שבופוליטיים המאבקים ו ובשלהארגוי  הפרט במבוב

צצו כמעט מדי יום, הקטיו את יכולתו ש אלוושאים גרידא. ישיות כמו גם מרדף של שאיפות א

 המשיךא ושל הארגון לתפקד באופן קוהרטי. מצד אחד איל"ר היה חלש בעליל. עם זאת ה

יסיויות של הארגון. זה מעלה את השאלה מדוע איל"ר  ותיובלהשיג את המטרות השאפת

  ?גהתמיד במשך שים כה רבות למרות התוצאות הדלות שהשי

  



  שאלות מחקר

מורכב, הוייחודי ה תהליך בשל איל"ר  ומטרת התזה הזאת היא לשפוך אור חדש על תפקיד

 הייתה בראש ובראשוה על ידי הפוליטיקה הפימית של ארגוים לא ממשלתיים, אשר  ולהסבירו

שואה. הרכוש מתקופת המגבלות בזירה הבילאומית של השבת להגורמים העיקריים האחראים מ

שואה למען יהודים בכל מקום בעולם, רכוש מהאת הקמפיין להשבת  הובילמדט לאיל"ר היה ל

ציפיות לא עמד בבישראל, בארה"ב או באירופה. הרטיב יראה כי איל"ר  הם חייםבין אם 

זה מעלה מספר שאלות מפתח  היה למלא. אמור אותן משימות בכשל ו ומייסדי שלהגבוהות 

  הסברים.בהם התזה שואפת לספק ש

כושל, מהיגות  בעקבות יהולבא צליח לעמוד בציפיות? האם כישלון זה הלא ) מדוע איל"ר 1( 

כאשר  שלא צפו מראשארגויים ו ים, פוליטייםשפטימקשיים מהובעים , או חסרוות לקויה

  ? 1993איל"ר הוקם לראשוה בשת 

רגון, איך סביר את המשך קיומו אשצפו מהגדולות התקוות ב לא עמדאיל"ר ש) בהתחשב בכך 2(

  של הארגון עד עצם היום הזה?

 , כולם בוהארגוים החברים  13של התהגותם של איל"ר ו ומעמד באיזו מידה השפיעו ) 3(

את המטרות ההצלחה או חוסר ההצלחה של מאמציהם להשיג על  ,ממשלתיים-ארגוים לא

  שהובילו להקמת איל"ר?

 

  תודולוגיהמ

את ההיסטוריה הקרובה של איל"ר כארגון לא ממשלתי  מסוגה הבוחתו היא ראשוה עבודה ז

NGO)מיקה ) הימית של כוח וממשל, אשר השפיעה על מעוצב על ידי דיהפעילות והפוליטיקה פ

. תהליכים פימיים ומאבקי כוח, וההתמדה שלהן את הן החולשה ו קבעו, ובכך והחיצויות של

מטרתה בלהתמיד  ותה, קבעו את החולשה של איל"ר, כמו גם יכולתכמו גם מגבלותיו כעמו

שואה הרכוש מתקופת ה שבת ההתמודדות עם הסוגיה המורכבת של ל המרכזית של התכית

טופלו על ידי ועידת רכוש תביעות להשבת הלמעט גרמיה ואוסטריה שם  .ברחבי העולם

  .התביעות

  

עם פילת חומת ברלין והקריסה  1989וקטובר תקופת המחקר מכסה שי עשורים. זה מתחיל בא

השבת רכוש עם סיום ועידת פראג על  2010- זה גמר ב ועל מזרח אירופה.  תסובייטיה הטישלהשל 

תובות וספות, המחקר מכסה גם אירועים בשתיים  מספר. כדי לאפשר תקופת השואה יהודי מ



 טיותים אחרים  חו לקשלאחר ועידת פראג. יתר על כן, דוגמאות רלוועם מההיסטוריה של ארגו

  מלחמת העולם השייה. לאחר סיומה של פעילים לפי תקופת המחקר ומיד שהיו מבה דומה 

, שמתוכם  1938במוחי שת ר למיליארד דו  - 15  -13אמד בוד מתקופת השואה הרכוש השדקיף ה

  .2005דולר במוחי שת מיליארד  115 -175 –אמדים ב ה 80% -לא הושבו כו 20% –הושבו כ 

  

  מקורות

את בזהירות כדי להבטיח  אשר בדקו מקור מרובים מסמכי מתוך  לקחוזו  המקורות לתזה

שעדיין לא פורסמו  יםהיסטורי ממסמכים  ו. מרבית התוים המוצגים לקחםהדיוק שלה

ל, למעלה משלוש מאות מסמכי מקור סקרו. הם אותרו וומסמכי מקור עכשוויים יותר. בסך הכ

שוכן בארכיון הציוי המרכזי בירושלים; בארכיוים של רשם הבארכיון הרשמי של איל"ר 

בירושלים;  ובמשרד המשפטים בירושלים; הארכיון העכשווי של איל"ר במשרדי העמותות

"להשבת זכויות ורכוש יהודי"; מיוחד  אגףהכולל  ,משרד לאזרחים ותיקיםה שלרכיון הא

י של משרד האוצר בירושלים; והארכיוים האישיים של המחבר. מהבילאוהאגף ארכיוים של ה

חקר כולל מסמכים רשמיים, הבאיטרט. החומר שימוש במקורות משיים וגם  עשהבוסף, 

ביקורות שפורסמו על ספרים ומאמרים הקשורים לאירועים ו , קטעי עיתוות,מכתבים

מקיף ציר זמן בות שסקרו אפשר למקור  סמכי. המספר המשמעותי של מתזהבהמתוארים 

הקמת איל"ר על בכלל ורכוש יהודי תביעות יהודיות להשבת  של סטורי יהתהליך הה ומדויק על 

  בפרט.

  

, פערים שוים מולאו על ידי סדרה של וגרפיהביבלילגבי המקורות המופיעים בלכך, בוסף 

ערך פן פעיל במשא ומתן. המחבר עצמו ראיוות עם מגוון רחב של דמויות מפתח שהשתתפו באו

 בכיריםאיל"ר, פקידים ב ם בכירים ע ערכוראיוות הבטלפון.  שמוה ראיוות, פים אל פים או

ומספר אישים מובילים אחרים שהיו  ,ם בממשל האמריקאיקשורים, בכיריבארגוים יהודיים 

תומללו כדי לאפשר ציטוטים  םמעורבים ישירות בתהליך המשא ומתן. כל הראיוות הוקלטו ורוב

  כתיבת עבודת דוקטורט.ללשמש כל ויהחומר שעל ידי המרואייים מראש  רשות מדויקים. יתה 

  

  מסקות

 .דרכים מספריתן להסבר ב וייעודשל איל"ר למלא את  והסיבות לכישלואת המחקר מראה כי 

הייתה המידה שבה המבה הארגוי חלש כאשר שחקים  ,במהלך המחקר האחת סיבות לכך שצצ

     אלו מרכזייםשחקים של  הזירההיציאה מ , או הלכו לעולמם. בין יתר פרשו ממו מרכזיים 



שאיפות פוליטיות צצו ועצמו התצחויות פוליטיות בתוך הארגון  התחוללו  השב תקופהארעה ב

את היכולת של הארגון לתפקד  וערער ו. כל אלה האישים הבכירים שלמשל כמה אישיות 

הארגוים  13של מטרייה כאת תפקידו בעצם ביעילות. יתר על כן, העובדה כי איל"ר ביצע 

החזקים לטובת ות לעתים קרובחולטו  וכי האיטרסים והיכולות של הובילה לכך , בוהחברים 

העיצוב והמבה של הארגון מות הפימיות הובעות ויהיריב ם בו. חבריבין הארגוים היותר 

שיחות ה הןביותר  המקרה הבולט .משא ומתןהשל  הסופי בבשל איל"ר מן הס להרחקתוהובילו 

 .בעיי גורמים איל"רהדרשת מתחת לרמה ,שההסדר שהושג בהן היה  יםיצריוהבקים השועם 

 אלה בבהצלחה של  ו ןבקידומם של משא ומתוהוקרה  על חלקו הוא אשראי ל כה הארגון גם לא ז

  שהיה שותף בהם.  

  

של איל"ר במילוי ההצלחה חוסר יותר על  מעמיקותשל סיבות  שורהעם זאת, המחקר גילה יחד 

משימה בלתי אפשרית. השואה הייתה אירוע ייחודי הוטלה איל"ר  לע כי ראה . ומשימת

להתמודד עם הרס רכוש   שועדוועידות יש בעקבות מלחמות שושית. למרות בהיסטוריה הא

, המו"מ אחד הצדדים הלוחמים או שיהםלהיות משולמים על ידי  כיםצריש, פיצויים תשלום ו

כאשר   חברהלפלח מסוים  של ה להשיב רכוש קהילתי ופרטי יסיון המדיות. בין  רקהזה ערך 

למקימי איל"ר חסר סוג של תקדים ס כולו לא עשה עד כה מעולם. בוולגהרכוש מפוזר על פי ה

למלא את  ויכולתל יםקריטיכ והכוח והכלים אשר התברר לו וחסרו בהקמת הארגון לפעול על פיו 

  .באופן משמעותי וייעוד

  

 ,תבעת יש סיכוי קטן, אם בכללבמדיה העמותה ללא בסיס משפטי איתן לכי  מתבררמחקר המ

עדר בסיס כזה היה, ככל הי או קהילתי. רכוש יהודי פרט שבת להומתן מוצלח  משאהצלחה בל

  הראה, הסיבה המשמעותית ביותר לכישלון של איל"ר.

  

עמותה הרשומה לתמיכה משמעותית ומפורשת לכישלון של איל"ר, היה בהעדר סיבה וספת 

שראל צריכה . ראש ממשלת ישראל יצחק שמיר האמין שיממשלת ישראלישראלית על ידי כ

 המאבק הזה , חשוב ככל שיהיה, בגלל הרגישות המדיית בעמדה כזאת.  להימע מלעמוד בחזית 

פוליטיים הדיפלומטיים והחסים בעה מההשפעה השלילית האפשרית על ההדאגה של השמיר 

 דוגמת   - 1989המשתחררות במזרח אירופה אחרי העדיים המתפתחים בין ישראל לבין המדיות 

  ין, הוגריה וצ'כוסלובקיה.פול

  



להשבת הרכוש השדוד  לציווי המוסרי שלהמצד השי, ממשלת ישראל הייתה מודעת היטב 

היעדר תמיכה אבל הקמתו של איל"ר. עצם עמדה ברורה לכך ב הווקט  מתקופת השואה

ממשלתית מלאה ברגעים קריטיים ערער את סמכויות המו"מ של איל"ר. הסירוב של מדיות 

החלישו עוד יותר את וחוסר תמיכה מהאיחוד האירופי מו"מ בושא הל ליות אחרות ריבו

ממשלת ישראל עד את  אכזבשל הארגון הישגים מוחשיים ב המחסור  ,הזמן עם עבור  ארגון. ה

 ואף יסתה להשתלט עליו. מהלכים אלו של הממשלה  שהיא קיצצה בתקציב הארגון  כדי כך

 ,בושא ל"ר לתפקד בכלל. הדיפלומט האמריקאי החשוב ביותראת היכולת של אי ים משתק

אריאל שרון ראש ל וסטיוארט אייזשטאט אמר במכתב היועץ המיוחד לממשל לעייי שואה 

בהעדר מעורבות של  ות מהן בילטרליות. ממשלת ישראל כי "... ותרו סוגיות לא פתורות, שרב

מממשלת  ביהול מו"מ קיבלתי סיוע מוגבל למען האמת,  ממשלת ישראל מעט יקרה אם בכלל. 

   "ישראל...

  

ים יהודים אשר היו כולם ארגושל מספר בושא מההצלחה היכרת ע גהארגון פבוסף לכך, 

מחובר   יהשההקוגרס היהודי העולמי בראשותו של אדגר ברופמן  בייהםאיל"ר. בולט בחברים 

זה היה ביגוד בולט בית הלבן. לו דלת פתוחה שהעיקה לולגברת הראשוה שיא ביל קליטון ל

 עולה כי למרות השתתפותו ארוכת הטווח מן המחקר לתמיכה החלשה של ממשלת ישאל באיל"ר. 

בסיומו של המו"מ.  בושא הבקים השוויצריים הארגון לא השתתף מתן משא ושל איל"ר ב

ם בה ומהיגיהם שהשתמשו עבור הארגוים החברי"פרוט" למעשה איל"ר היה לא יותר מאשר '

  איל"ר כשזה התאים להם.ב

  

כל להיא שלכך הפשוטה  התשובהלשרוד?  ו הצליח איל"רלמרות חולשתובכל זאת, איך זה ש

של איל"ר. האסטרטגיה של ממשלת ישראל   והישרדותלהצדדים המעורבים היה איטרס 

כמי ת ישראל לא תואשם בטיחה כי ממשלהממשלתי, -לאישראלי יטופל על ידי ארגון  שהושא 

הבטיח כי זה שואה. בוסף, הרכוש היהודי מתקופת השבת ההציווי המוסרי של שלא מזדהה עם 

על  שמרה ם גולא הממשלה. אסטרטגיה זו  שכשל במקרה של כישלון זה יהיה הארגון החדש 

אשמה ת מיעבוהציווי המוסרי  בקיומו של  כי הוא מילא את ייעודו ימשיך להתקיים שאיל"ר 

  החשיבה של הממשלה.בהלך גורם חשוב שהיו 

  

גם האיטרס של ארה"ב. הדמוקרטים והרפובליקים  היהשל איל"ר  והישרדותמסיבות דומות 

את להפגין שי הצדדים ל אפשר חשוב וקיומה של איל"ר גורם קול היהודי ב כאחד רואים 



ושא לא היה "ושא יהודי" שהבמיוחד  זאתו. הםבוחרילמשמעות  בעלשהוא בושא תמיכתם 

בארה"ב  הןסדר היום הפוליטי ה בושא אשר באותה העת הי -יות אדם זכו בלבד אלא ושא של 

מדיות לפשר א איל"ר. מצד אחד החשובכשל איל"ר תפסה  והישרדות שגם בה באירופה הן ו

ם ארגון הגג. יהול משא ומתן איסופי ע הרכוש מהשואה תוך אירופה לשלם מס שפתיים להשבת 

בוחרים שלהם כי העמדה שוקטת ממשלתם לממשלות אירופה  המחישומו"מ זה ביהול במקביל 

  . ואין פוגעות בבוחרים והתוצאות הן מוגבלותהיא בלתי פשרית 

  

, בין והחברים ב םארגויהעל ידי  ואיל"ר הייתה התמיכה המועקת ל להישרדותו שלסיבה וספת 

לתמיכה כזו הייתה כי המשך קיומו  מרכזית . סיבה םיקאים או אירופאיאם הם ישראליים, אמר

הרכוש היהודי על המאבק להשבת לעולם חישות של העם היהודי לא לוותר פגין משל הארגון 

לארגוים אפשר מהשואה יהודי השבת רכוש ושא החשוב של העיסוק בשואה. בוסף, מ

החופשית . הגישה םהישרדותאת כך להבטיח וב תרומות לגייס ממשלתיים -הלא האמריקאים 

לגייס  לחבריוהה איל"ר בחוגים הפוליטיים הגבוהים ביותר בארצות הברית אפשרה ממה 

אל מקבלי ההחלטות גישה  תהיה להם הרעיון ש אלמשמעותיים שמשכו יהודיים אישים  

לגייס  ופמן, יוכלאדגר ברו מוחשובים אלה, ככי אישים יהודים  יה יפצהאמריקאים. הייתה 

  .שלהם עגל החבריםממם ויהתומשפחהן מהעושר של העושר שלהם והן מתרומות משמעותיות 

 ,ושל חברי םשימושי לרשותבתור "פרוט" איל"ר היה וח קיומו של בסופו של דבר יתן לומר כי 

שא הוליד שולחן המשא ומתן תשרת את האיטרסים לא רק של  ווכחות כיאם וכאשר הם חשו 

לעצמו הבטיח את תוחלת החיים של הארגון עד אלא גם את האיטרסים שלהם. זה כש  ,עצמו

 עצם היום הזה.

 


