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 מהקדה
 
עדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של קורבנות השואה בישראל מוגש היום לכנסת בתום ארבע שנות עבודה ווח ד

 עבודת חיפוש הכרענו  בישראל לבדיקה חיצוניתםנקיב ופתחנה ונאשלרשכן , ן מסוגוואשוח רהו דז .מורכבת אך מרתקת, קשה

 .ם המקנים לו אופי היסטורייסמכמ ללו כחהדו.   לההחוצמ וץבאר, קפדנית בגנזכים ובארכיונים
 
 המצוי ברש ורכ דברבם ומחקרים יאמרמסמו רהתפ שאחרל, 2000 בפברואר 15-החקירה שאני עומדת בראשה הוקמה בת עדו

 רבים פנו לבנקים ולמוסדות ממשלתיים םיחזרא. םד כה לבעליו החוקייעשלא הושב  כושר, בישראל השייך לקורבנות השואה

וג אז כי גם מדינת ישראל חייבת לנה יתרבס .א אחת הושבו פניהם ריקם לאך, ידיימצוא חשבונות או נכסי דלא נ לשויקוב

 . נו השבת הרכוש המגיע לבעליויידה, תת אחרוודינמ ללכת ובעתה נשבדרך ב
 

 שנות ישלהב, יקף האפשרי של נכסי הקורבנות העשוי להימצא בישראלהל העים הראשונים רמחקהות ועידיהו מפרסת הרכאש

 את היקפו של ודאמל: אמתברר את הלדי כ ממשלת ישראל וגופים ציבוריים אחרים דבר - למרבה הצער -לא עשו , םיתשעה

, להוטשעל עצמה את התפקיד  טלהנבראשה  ומדתעני אדה שעהוו. םיזכאל דרכים להשבתו וקבדולעליו ב את לחפש, הרכוש

 .םיאחר  ממלכתייםיםופגל עמשלה או המל ע, ת העולםודינמבמרבית 
 
ת נודיבמ. ת אחרותודינמ בהעלתשיסטורית שונה מאוד מזו  המתא, הדברים טבעמ,  הדוח המוגש בזה חושפיםאימצמ

ות נשבוחו לואי, נות רדומיםוחשבב, במשך חמישים שנה ויותר, של קורבנות השואה ספם כותרנ ללמש ו שוויץמכת ואירופי

, ם ממלכתייםירמגוו בעורבים  מיושה, עברו מסלול שונה)  ישראלנתדיבמורית ולאחר מכן טמנדהישראל -ארץב(הבנק בארץ 

 לאפוטרופוס הכללי עד אמצע רועבהות השואה נורבקונות בש חלב רובם שומד כי רלהממצאים מר קעי. םייאלרשיו טייםריב

 –ו יותאחרש, ן האפוטרופוסיבלת בין הבנקים קתחלמם אלה יכספלמכאן שהאחריות . נמצאים בידיו מאזו, םישישהנות ש

  .יותרה בד כ-ת המדינה וחריאר ומכל
 
כך ו, םערכשאליים והוא לא עשה דבר כדי לירא להאפוטרופוס הועברו אליו בערכים  ידיב שםספיכ המכריע הוא כי הצאממה

 . רבים ונמחקותונשבוח ונשחק
 

ל "ת הסכם בין קקגלהש עלה פיא ה: רשמה הוועדה מספר הישגים נוספים, העצמ יקהדוהב יל לעבודת החקירהבבמק

, שפטיםמהד ר יחידה במשתהקמלביאה היא ה; כסי קורבנות השואה לאפוטרופוסנוב רר את ימעבה, לאפוטרופוס הכללי

 הגמשת הקריטריונים תרבול,  ובסמכויותיויכללהופוס טרפוהאי דיקפתב יי חקיקהנושיה יזמ; העוסקת באיתור יורשים

 םיישלשר פשתא, רד המשפטים לעבד הצעת חוק כוללתשת מאדה דרבנה עהוו; יויו החוקיים או ליורשלעבלהשבת רכוש לידי 

 . משלתיתמ חוק תהצע ת קריאה ראשונהאלקר לחן הכנסתול ש עפואאת חנמו, במקביל לפרסום דוח זה. ת הדוחוסקנמאת 
 

כ "ח, כ אהוד רצאבי"ח, הרב מיכאל מלכיאור כ"ח: העצמ החקירה עדתו חברי םשארבו ים רבים תרמו לפרסום דוח זהמגור

המשפטים  שרי ,טרןש ריוכ י"ח, כ ניסן סלומינסקי"ח, קיןולודכ מרינה ס"ח, כ גלעד ארדן"ח, כ זאב נסים"ח, אברהם רביץ

 . לכולםהתוד. פידל) טומי (וסףין ויייל בוסףי) לשעבר(
 

היועצת הכלכלית לוועדת ,  אלחנניסמדר' ב ג;חבר וועדת וולקר, )ר"יו (צבי ברקד "וע: הוועדה המייעצת בריח מיוחדת להתוד

ר "ד; ל איגוד הבנקים בישראל"מנכ, רדי וימר פרד; וריה כלכליתסטהי –ברית ה הענחום גרוס מן האוניברסיט' פרופ; הכספים

 . רחבר הכנסת לשעב, ד מיכאל קליינר"ועו; חבר ועדת וולקר, ר הקונגרס היהודי העולמי"יו, ישראל זינגר
 

משרד '; ושותברג בלט-משרד הרצפלד'; משרד ברלב ושות: ו את הבדיקה בבנקיםכשער החשבון ואירת לחמישה משרדי ותוד

משרד , חריש:  את הבדיקהוליושדין ה יורכעלמשרדי '; משרד שרוני שפלר ושות; כספי את כספי דשרמ'; זהר את זהר ושות

 יםוותצה; רמי גולדשטיין משרד עורכי דין; ונוטריוןן עורכי די' ונה ושותב, ןמילשטיי, ברק, אפרימה, מירקין. ד; עורכי דין

 . מתרגמת הדוח לאנגלית, ףולרר שילה הטיס "וד; עורכת הדוח, מה זוטאר' גב;  עצמםםקיבנב
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 למר דוד לב וחברי ועדת המכרזים ש, סגן מזכיר הכנסת, ד אריה האן"עו, מזכיר הכנסת,  למינהל הכנסת ובראשוהתוד

טי שמיר ב' גב, מירב ישראלי מהלשכה המשפטית של הכנסת ד"ועו  אנה שניידרד"עו, של הכנסתת ליועצת המשפטי; כנסתה

 .  הוועדה רומתם הרבה לעבודת תעל –מנהלת הוועדה  , יגלית עדריס' גבלמנהלת הוועדה לשעבר ו
 

 . הדוועהמה להקמת זויה והלפעו הסיסבאת  יווהאשר מחקריו , יוסי כץ' רופפד על הברכה ויעמ
 
 .   רביםינו התווד תלמיש לםכול

           
 
 

 קולט אביטל כ"הח
  הוועדהר"יו
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   )Executive Summary  (מלצותהם ויר ממצאיתקצ
 
 
 
 םימצאמ
 

הופקדו בבנקים בארץ ישראל פיקדונות כספיים על ידי ,  בתקופת המנדט הבריטי ובמיוחד20-אשית המאה הראז מ .א

, ישראל היו בעיקר ציוניות-הסיבות להפקדות בבנקים בארץ. יהודים אשר על רקע שואת אירופה הפכו לקורבנותיה

).   CAPITAL CERTIFICATE(באמצעות ויזת הון , ישראל-הבטחת האפשרות לעלות לארץופה ומילוט ההון מאיר

 . םקיבנה  מהון50%- ל30%לה בין  אנותדויו פיק המותקדמו היםבעארת הבשנו
 
סת ושלוו על ידי הוועדה  הכנידיל  ערזעות חמישה משרדי רואי חשבון שנבחרו במכצבאמ, החקירה בדקה עדתו .ב

ל אישרלאומי בנק ל: ונותדפיק היקרעו דופקה שבהם ץבאר  בנקים שהמיח, ברק ד צבי"ועל שתו שוברא, המייעצת

 בשנת קםהוש(מ "ד בעחמאוהמזרחי ה קנב, )1921 בשנת קםהוש (מ"עבבנק הפועלים , )1903בשנת קם ושה(מ "בע

מ "ל בעאישרלט נסקו דינקב, )1918 בשנת קםהוש, ליס דיסקונט ברק בנקברשעל(מרכנתיל דיסקונט  בנק, )1923

 ). 1935 בשנת קםהוש(
 

 אחד מן קדבחד מהם אכל ש, חמישה משרדי רואי חשבוןו ונוממייעצת  עדהו ראמוכים הוקמה ננתוה קתדילב .ג

את עבודת הבדיקה ליוו . ות ונכסים של קורבנות השואה בבנקיםנשבוחהבדיקה נועדה לאתר . הבנקים האמורים

 .תכנס הנתהידין שמ-משרדי עורכי
 

העבירו , מת העולם השנייהבפרוץ מלח , לצו שהוציא הממונה הבריטי על נכסי האויבםהתאבה מצאה כי דוועה .ד

, עם קום המדינה, וממנו הם הועברו, לממונה הבריטי' יבאונכסי 'רו בצו דהוגש הפיקדונות תרבימהבנקים את 

 .יכללהוש האויב והאפוטרופוס רכל  עעות הממונה הישראליצבאמ, ת ישראללממשל
 

ם כספים יבנקברו שא ניהולם השנימלחמת הע חרלא גםי כ, אים שוניםצבממום יסמכמב, צאה הבדיקהמצד זאת ל .ה

  . נות שואה או יורשיהםברווחשבונות של ק
 

 .ונות הועברו למדינה שלא בערכם הריאלי למועד ההעברהדפיקה .ו
 

 . המלאלייאהרלא הושבו בערכם , הבנקים ידי אם על ידי המדינה ואם על, נות שהושבו לבעליהם על פי חוקויקדפ .ז
 

 לי השואהצו ניםליהאכאשר פנו  וגם, םיהעללב הכספים תהשבלמרצת נרך דם ב המדינה לא פעלו הבנקיתהקמ אחרל .ח

 . ותנת החשבואלו הבנקים בנחישות לאתר עא פל, ורבנותקשל   יורשיםוא/ו
 

 . יבלו את כספיהם לפי שווי לא ריאליק, ובי לקבלת כספים ונענו בחושפנ, י השואה או יורשיהםליצונ .ט
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 :לשייכם לקורבנות השואה שיש, ושה סוגי פיקדונותם שנבדקו מצאה הוועדה שליבנקב .י

 
 ;נות שהועברו למדינת ישראל שלא בערכם הריאלי למועד ההעברהויקדפ .1
לגבי כל  דוחבט ורמפכ) 2003--2002במהלך השנים (במועד הבדיקה , ונות כספיים שנותרו בבנקיםדפיק .2

 .בנק ובנק
 . נות השואהכולל מניות של בנקים שהוחזקו בידי קורב, ת ערךרויינ .3

 
 דהוח זו לא ימהשיבר)  מכל סוג( את רשימת בעלי הרכוש 1998ונה רק בשנת אשרופוס הכללי פרסם לרטאפוה .יא

 .ה בתפוצה מוגבלתצהופ הימרשה, זאת ועוד. ות שואהנורבק גבוהה כי הם תירוביה נפרדת לבעלי רכוש שיש סקטגור
 

ת בעלי ימ את רש2000ודש ינואר חב לראשונה רקאינטרנט  התרבאהוא העלה . אומי נקט פעולה דומהלנק ב .יב

. ם לקורבנות השואהסייחלגבוהה ת ורביסלא הוקצתה קטגוריה מיוחדת לפיקדונות שיש . החשבונות ללא דורש

 .ליהםע ובתם החשבונוופרסל כלשהי העולפהבנקים האחרים לא נקטו 
 

להחזרת סכומי הפיקדונות ) יל דיסקונטלמעט בנק מרכנת(והבנקים ) בעיקר(המדינה  בותחעולה  ר לעילוהאממ .יג

  .רט בדוחוכמפ, בערכם הריאלי לקורבנות השואה ויורשיהם
 

נה וראשה השיטה. לימינימוך רושע לימקסימ וךערש: ים האמוריםפלכס החקירה קבעה שתי שיטות שערוך עדתו .יד

 השיטה. 2004מבר טפסד  ריבית לשנה ע4%) + 1939(דון למדד מתאריך פרוץ המלחמה קל הצמדת סך הפיעסת סמבו

 . 2004 ריבית לשנה עד ספטמבר 3% + 1948 מבוססת על הצמדת סך הפיקדון משנת השנייה
 לכב -ה יינשהו,  יורשיהם  את זכאותם או/ו השואהות נורבקוכיחו יהם בהשערוך הראשונה תופעל במקרים ש יטתש

 שווי מסוים לכספים שיועברו לגוף שיפעל לתת אן  היאכה ונהכו; ואצמייקדונות שבעליהם או יורשיהם לא יפה

בהתאם להצעת החוק , ת ניצולי השואה והנצחתהובלטו להעביר את יתרות הכספים שבעליהם החוקיים לא יימצא

 .שה לאחרונה במשרד המשפטיםבתגשה, הזבנושא 
 

ח "ש 101,203,229 -ב לית מסתכמת מינימהמדינה על פי שיטת השערוך הת בוח, היעדה ותחשיבו הוי ממצאיל פע .טו

  :בא הוטירהפ  פי על ח"ש 37,251,735 -קים ב בנוחבות ה

 ;ח" ש35,365,969 –מ "ל בעאישרלאומי לנק ב •

 ;ח" ש81,901 – מ"עבעלים ו הפ נקב •

 ;ח"ש 1,774,688 –מ "ד בעחמאוההמזרחי  בנק •

      ;קיימת חבות כנגד הבנק  לא– מ"עב דיסקונט לנתיכמר בנק •

 .ח" ש29,177 –מ "ל בעאישרליסקונט דנק ב •

 

 ח"ש 586,980,926 -בלית מסתכמת מקסימ המדינה על פי שיטת השערוך התחבו,  ממצאי הוועדה ותחשיביהיל פע .טז

 . ח"ש 322,731,901 -וחבות הבנקים ב
 

את הסכומים שהיו מתקבלים אילו היתה מתבצעת שיטת השערוך  וללכדה מצאה לנכון לפרסם לוח נתונים העהוו

א  ימציש להניח במידת סבירות גבוהה כי, עם זאת. עדה בהנחה שיימצאו כל היורשיםווחליטה הכפי שה, הגבוהה

נתונים אלה הם תיאורטיים בלבד ואינם נשוא תביעה נגד הממשלה או , לפיכך. אחוז חלקי בלבד של היורשים

 . מתפרסמים לצורך מידע בלבדו, הבנקים
 

לא , ךיכלפ ופועלים הנקבבך את מניות הבנקים בעיקר ער לשלא, מסיבות מקצועיות, ה המייעצת המליצהדוועה .יז

 . לולים בחבות הבנק סכומים הנוגעים למניותכ
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  לדוח המסכם של הוועדה המייעצתתערוה
 

 :למעט שני שינויים, י חברי ועדת החקירהדל יעד צבי ברק אושרו " הוועדה המייעצת בראשותו של עוימצאמ
 
, לפיכך.  ת הוועדה המייעצת לגבי מידת שיתוף הפעולה של הבנקים עם הבודקיםקירה לא קיבלה את הערכחעדת הו .1

 .27- ו26הערה זו נמחקה מעמודים 
 
מוזכרים הים מת מן הטעאוז, הוועדה מצאו לנכון לפרסם גם את הלוח הכולל נתונים לפי השערוך הגבוה בריח .2

 .30לפיכך כלול לוח זה בעמוד .  בסעיף טז
  
 
 תומלצה

  
 . לאשר דוח זהנסתכל הע .א

 
 מתוזלרבות אלה שבי, יכי החקיקה הקשורים ביישומו של דוח זהלל הכבהקדם האפשרי לקידום  עולפנסת לכל הע .ב

סכומים שבעליהם . ואצמנש לבעליהם את הכספים בהשיל אלה יאפשרו יםוק ח.כ קולט אביטל"שרד המשפטים וחמ

  . הנצחתםליפעלמצלו לטובת ניצולי שואה וו ינ–לא יימצאו 
ערוך המוצעת בה ולקבל את שיטת ת השהוועדה סבורה כי יש לשנות את שיט, ן הצעת החוק הממשלתיתיעניל

 . שיתיושל ו לקריאה שנייהתלפיכך תפעל הוועדה לשינוי הסעיף הרלוונטי בחוק בשלב הכנ. השערוך שהציעה הוועדה
 

ואשר על בסיס , אצל האפוטרופוס הכללירת את המידע שנאסף בבדיקה בבנקים ומשמר ליושב ראש הכנסת ליהעבל .ג

 .  החקירה הפרלמנטריתתועד וועדה המייעצת והדוח שלשל ההמסכם  דוחהנתוניו נכתב 
  

התקשורת את שמות  צעימלרבות באינטרנט ובא, בכל אמצעי פרסום, לאחר אישור הדוח על ידי הכנסת, םפרסל .ד

 .ם לרשותםדיהסכומים הריאליים העומו תבעלי החשבונו
 

גוף מעין זה יאפשר . את יישום ההמלצות, מסגרת מעין שיפוטית, ץ בפני הכנסת להטיל על גוף ציבורי שיוקםימלהל .ה

 .  בכל מקרה לגופו וימנע סרבול ההליכיםירמהן דיו
והצעת חוק האפוטרופוס הכללי , 1978-ח"התשל, וס הכלליפטרוות הליכי התיקון בחוק האפא םלקד, יןפחלול

אשר יאפשרו לגוף להוות את המסגרת המתאימה , או כל דרך אחרת, )2004-ה"התשס, ספי שואהשחרור נכסים של נ(

 . ליישום ההמלצות
 

 .ל שניתןכר כצוזאת תוך פרק זמן ק, יורשיםהינת ישראל ועל הבנקים לנהוג במלא ההגינות והרגישות כלפי דל מע .ו
 
יש לחשב כל מניה .  המניותוךערלשיזומה לעדכון וו פעולה טינק,  הפועליםנקקר ביובע, ה ממליצה כי הבנקיםדוועה .ז

 .  ולשערכה בהצמדה למדד ולריבית ריאלית, זכויות ודיווידנדים שניתנו במרוצת השנים, בה מניות הטבהו לליככך שי
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 אמבו: ןחלק ראשו

 
 
 ת החקירה הפרלמנטריתועד. 1
 

' באדר א' ביום ט, אחד פה 15-הכנסת ההחליטה מליאת , כ קולט אביטל"ות הצעה לסדר היום של חבבעק

על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא , הכנסת:  לחוק יסוד22לפי סעיף , )2000 בפברואר 15(ס "התש

כ קולט אביטל "שות הוועדה נבחרה חלרא. 'אה השו1 נספיל שלמצויים בישראהר והשבת נכסים ואית'

אברהם רביץ  כ"ח; )שינוי(לפיד ) טומי(וסף  יכ"ח; )ודליכ(אברהם הירשזון כ "חוחבריה היו ) ישראל אחת(

אדלשטיין ) יולי(יואל  כ"ח; )חרות(מיכאל קליינר  כ"ח; )ישראל ביתנו(יורי שטרן  כ"ח; )יהדות התורה(

 . )ס"ש(ניסים זאב  כ"ח; )ל"מפד(נחום לנגנטל  כ"ח; )ישראל בעלייה(
 

 6  (א"בשבט תשסג "יום ילה שנערכו בות לראש הממשרישיהות בחירות הבעקבחילוף הממשלה עם 

 –) עבודה(קולט אביטל כ "חה בו כיהנעדה וו הוהרכבה השתנ, והחלטות מליאת הכנסת) 2001רואר פבב

ניסים  כ"ח; )התנועה הלאומית-חרות(מיכאל קליינר  כ"ח; )וינשי(ד לפי) טומי ( יוסףכ"ח; ראש בתשיו

-האיחוד הלאומי(מיכאל נודלמן  כ"ח; )ל"מפד(גאל ביבי י כ"ח; )ליכוד(אברהם הירשזון  כ"ח; )ס"ש(זאב 

) 2003  במרס25 (ג"התשס' באדר בא " כםיוב. )ישראל בעלייה (מרינה סולודקין כ"ח; )ישראל ביתנו

ע ב נקכבההרו, קמתה מחדש של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושאה על 16-היטה מליאת הכנסת להח

 כ"ח; )ס"ש(זאב ניסים  כ"ח; )ליכוד(גלעד ארדן  כ"ח; ראש בתשו י–) מימד-עבודה(קולט אביטל  כ"ח: ךכ

 כ"ח; )ל"מפד(ניסן סלומיאנסקי  כ"ח; )ליכוד(מרינה סולודקין  כ"ח; )מימד-עבודה(הרב מיכאל מלכיאור 

 .)האיחוד הלאומי(יורי שטרן  כ"ח; )שינוי(אהוד רצאבי  כ"ח; )יהדות התורה (רביץאברהם 
 

 :הוועדה הפרלמנטרית קבע כי עליה לעסוק בסוגיות הבאות  שלהסמכותכתב           
 

ק את כל ההיבטים הקשורים בחשבונות הבנקים הרדומים של קורבנות השואה לבדו .1

המוחזקים בידי מוסדות שונים ,  קרקעותעיקרב, המוחזקים בבנקים ישראליים ובנכסים

 ;בארץ
כל חומר בכתב הדרוש חוות דעת של מומחים ו, פה ולאסוף מחקרים-וע עדים בעללשמ .2

 :לה לגיבוש המלצותיה בנושאים אלה
 .השואהלוי של נכסים בישראל של נספי ים להרחבת החיפוש והגדרכי •
לניצולי  יועסצורכי רה לקת התמווחלורים האמונות למימוש הנכסים עקרות קביע •

 .קת  תודעת השואה ולהנצחתהמלהע ,השואה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ח זהדוולכך הכוונה ב', קורבנות השואה'ח המדויק יותר הוא המונ 1
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 2עהרק. 2
 
ממערב , ולם הראשונה ואף קודם לכן רכשו יהודים ממרכז אירופה וממזרחהום מלחמת הע תאזמ

מניות ואיגרות חוב של בנקים בארץ ישראל , דירות ובתים בארץ ישראל, קרקעות, אירופה ומאמריקה

ציוניים וחלקם -חלקם אידאולוגיים ,המניעים להשקעות אלה היו מגוונים. קים כספיםבבנו דוהפקי

התגברות , התגברות האנטישמיות: רחבי התפוצה בה היו קשורים במצב היהודיםמניעים אל. כלכליים

וכן בשאיפה לסייע , הוודאות הכלכלית והחמרת ההגבלות על ההגירה למערב אירופה ואמריקה-אי

ים של חשלי .  כלכלי לימי סגרירטבארץ ישראל ובד בבד להבטיח לפרט מקל' ית הלאומיבה 'לכלכלת

 פעלו במדינות שונות - היהודית וקרן היסוד ותהסוכנ, הקרן הקיימת לישראל -המוסדות הלאומיים 

ה ראת גלי ההגי. מגרשים וקרקעות, איגרות חוב, באירופה ועודדו את היהודים לרכוש בארץ ישראל מניות

בתים ופרדסים בידי , כר ורכישות של קרקעותיה בשנות העשרים והשלושים ליוו גלי יבוא הון נארצ

הפעילות הבנקאית . יפו להפיק מהשקעותיהם רווחים כלכלייםשצידי אלה שהתעתדו לעלות או העולים וב

 םע. סיפקה שירותים נאותים ליבוא ההון, שהתפתחה באורח נמרץ בשנות השלושים, בארץ ישראל

, לטביה, הונגריה, הולנד, דנמרק, גרמניה, בלגיה, גריהלבו, אסטוניה, איטליה,  נמנו אוסטריה אלהותמדינ

 . רוסיה ועוד, רומניה, הכוסלובקי'צ, פולין, ליטא
 
 (1939ת המסחר עם האויב פקודוץ מלחמת העולם השנייה החיל השלטון הבריטי בארץ ישראל את ם פרע

Trading with the Enemy Ordinance 1939 ,1939טמבר  בספ5-שנכנסה לתוקפה ב, )'הפקודה': ןלהל .

הממונה ': להלן(' על רכוש האויבה הממונ '- את יישום הפקודה במסגרת זו הוקם גוף שהוסמך לאכוף

ודה חייבה להעביר הפק). Custodianאו , כלשון הפקודה', אפוטרופוס על רכוש האויב'שהוא ', הבריטי

, קרי, ב ומדינות שנכבשו על ידוי כל הרכוש בארץ ישראל השייך לתושבי מדינות או אתנהולבעלות הממ

מינוי הממונה נועד כדי . ות ערךרנייווכל טובת הנאה או זכות אחרת לרבות כסף מקרקעין או מטלטלין 

. בויאקנו לו סמכויות לבצע פעולות לניהול חברות של נתיני הוהו, י האויבנתינ ים שלנכסהלשמור על 

 אזרח מדינה שנמצאת במצב מלחמה עם אוהו רץ ישראליאהוגדר אדם שאיננו נתין בריטי או אזרח ' ויבא'

ת מזכיר ממלכת בריטניה המציינת את המעמד של אותה מדינה מאוזאת בהתאם לתעודה , יטניהבר

 . לעניין זה
 

לל הארצות שסופחו כו (יהנגרמ, בולגריה, ליהאיט היולפי הפקודה ' אויב'נות שנכללו בהגדרת יהמד

ץ גם על חברות ארהחובה להעביר לממונה את כל נכסי האויב חלה . ורוסיה פולין, ליטא, הולנד, )אליה

מכאן נבע כי גם יהודי שהיה  נתין . ויבים היו שותפים בהן או שהנפיקו ניירות ערך לאויביםשאליות ראיש

בהתאם לכך העבירו הבנקים את . פקודהי הלפ 'אויב'נחשב , שפתח חשבון בבנק בארץ ישראל, גרמני

ממונה  הההסדר עם. ינו זאת בחשבונולזכות חשבונו של הממונה על רכוש האויב וצי' אויבים'הפיקדונות 

 .תוקן מספר פעמים במהלך השנים והורחבו סמכויותיו
 

לם השייך  אצזקחעל הרכוש המו, וכל אימת שפורסם צו, ים נדרשו לדווח לממונה הבריטי בכל רבעוןהבנק

תרות בחוזרי הנהלות הבנקים לסניפיהם הם נדרשו להעביר להנהלה את רשימת הי. לתושבי מדינות אויב

ההנהלה ריכזה את הדיווחים והעבירה .  והשייכים לתושבי מדינות אויבלםבחשבונות המתנהלים אצ

בחשבונות : וגי היתרותס יהסניפים מיינו את הרשימות המדווחות לפ. אותם באופן שוטף לממונה הבריטי

ונה  הממ.מדינותבדרך כלל מוינו הדיווחים גם לפי . אחר;  ניירות ערךןפיקדו; שטרות לגבייה; ש"עו

יש לדווח לו על כל ; ל הבנקים כי אין לשחרר את החשבונות הנמצאים תחת פיקוחו ללא אישורולכהודיע 

 את החוק בקפדנות והממונה הבריטי כפו אטשלטונות המנד. שינוי ביתרת החשבון או על יתרות חדשות

ת של נואולם היו לדעתו חשבו, ודרש מהבנקים להעביר אליו גם כספים השייכים לחשבונות שלא דווחו ל

 .תושבי מדינות אויב

                                                           
) יד ושם(שלים ירו, אה המצוי בישראל השולגורל רכושם של קורבנות:  שנשכחרכוש, כץ' י:  זה מבוסס על הספרףסעי 2

 .ס"תש
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לבעלי הרכוש . החרמת הכספים בחשבונות והעברתם לחשבונו) א: (נה הבריטי פעל במספר דרכיםוהממ

חלטות הקשורות הל בו את כל ההתכתבויות והוכל, )C) Currencyת אובהוא פתח תיק וסימן אותו 

את . בלות על עמלות שגבהוקלה במסמכי שחרורם לבנק החל במסמכי העברת הכסף מהבנק וכ, לחשבון

פלשתינה -אחד בבנק אנגלו: הכספים שהועברו אליו שמר הממונה בעיקר בשני חשבונות עיקריים שניהל

שכספיו ,  לקוח של בנקלכ. לכספים אלה לא נזקפו ריבית או הצמדה. מ"בעס יוהאחר בבנק ברקל) ב"אפ(

הבנק ; היה רשאי לבקש את שחרור הכספים, יה בשליטה גרמניתהוחרמו או הוקפאו ושיצא מהשטח שה

היה פונה לממונה בבקשת שחרור ומצרף הצהרה חתומה בידי בעל הרכוש על יציאתו מהשטח שבשליטה 

אם הממונה השתכנע כי בעל ). הון חתימה של קונסול בריטניה במדינה שהגיע אליגכ(גרמנית והוכחה לכך 

ק את הסכום הנומינלי של הכספים בניכוי עמלה בנהוא החזיר ל', ויבא' כ  עוד מוגדראכן אינוהחשבון 

ם השייכים לתושבים של מדינות  אויב שיתרתם כספי :הקפאת כספים) ב. ( עבור טיפולו3%בשיעור של 

אסור היה לבצע : 'חשבונות מוקפאים' סומנו כהחשבונות אל. ונה אך הכספים לא הועברו אליולממה חדוו

תהליך השחרור . ק נדרש לדווח על יתרתם לממונה בכל רבעוןבנוה, ה ללא אישור הממונהבהם כל פעול

ש "ות ענוווד לחשבבניג :ניירות ערך) ג. (של חשבונות אלה היה דומה לתהליך של החשבונות המוחרמים

 אולם, השאיר הממונה הבריטי בבנקים  את פיקדון ניירות הערך של תושב מדינת אויב, ושיקים לגבייה

בכל תקופה הועברו אליו כספים הנובעים , ואכן. כספים הנובעים מהם הדרש להעביר אליו את כל

בון היה דומה החשל עתהליך שחרור ניירות הערך לבקשת ב. ח ודיווידנדים"פדיון אג, ח"גאעל מריביות 

 . לתהליך האמור לעיל
 

 פונס, כלכליים או ציונייםמטעמים , תברר שרבים מן היהודים שבתפוצות שהשקיעו בארץהם ילימ

בידי . חלק מן הניצולים או בני משפחותיהם של הנספים עלו ארצה לאחר מלחמת העולם השנייה. בשואה

 ולם לא כל הרכוש האמור הועבר לידי הממונהא. םעיבהממונה הבריטי נותר רכוש רב של יהודים ללא תו

כספי והאחר  החלק מהרכוש): 1944בשנת שהחל לפעול (או לניהולו של האפוטרופוס הכללי המנדטורי 

 כדי להעביר פעלהאל לישרהקרן הקיימת . חלק נותר בידי החברות שמכרו קרקעות, נשאר בבנקים

 תלמרות מאמציה של הסוכנות היהודי. ל נעדריםת שעוקקר' הימנותא'לרשותה ולרשות חברת הבת שלה 

 השלטון הבריטי כךלא נענה ל', אויב'גדרת למען הוצאתם של היהודים בארצות הכיבוש הנאצי מתחולת ה

 . בארץ
 

שר . על תיקוניה' 1939פקודת המסחר עם האויב 'נכללה בחוקי המדינה גם , קמת מדינת ישראלהעם 

 הועבר כל 1968שנת ב(שירש את תפקיד הממונה הבריטי ', וש האויב רכעל ממונה'האוצר מינה במשרדו 

לממונה ). ועל כך בהמשך, םטירופוס הכללי במשרד המשפרכושו של הממונה הישראלי לידי האפוט

הישראלי התברר עד מהרה כי זמן קצר לפני תום המנדט הבריטי העביר הממונה הבריטי על רכוש האויב 

ם מתיקי הממונה הבריטי וכן ירב. ים וניירות הערך שהיו בחשבונו בארץ ישראלפסכללונדון חלק ניכר מה

בהעברת כספי הממונה הבריטי בארץ . ץנים הוצאו גם הם מן הארמפתחות של כספות בבנקים השו

ישראל לבריטניה ביקשה ממשלת בריטניה להבטיח את כספי הפיצויים המגיעים לה בעקבות המלחמה 

הוקנו   הן– ת המושבה שרונהאדמוה דרך פעלה ממשלת בריטניה בנושא תבאו). 1946 ,על פי הסכם פריז(

יטים הבר. טניהלברירה הועברה והתמוראל ישו לקרן הקיימת לנמכר, באויהנה הבריטי על רכוש לממו

י על חשבון מכירת " מיליוני לא1.3כולל (י " מיליוני לא2.9העבירו ללונדון מכספי הממונה בארץ סך של 

סירבו , שברשותם נותר חלק קטן של כספים שעמדו לזכות הממונה הישראלי,  בארץקיםנ הב3).נהושר

 .          ממשלת בריטניהתעד לבירור מעמדו המשפטי ועד להסכמלמסור לו אותם 
 
שהתנהל בין ממשלת ,  ומתן הממושךשאן השבתם של כספים אלה ארצה היה אחד הנושאים במיעני

עוד קודם חתימת . 1950שסוכם רק במרס , בר התביעות הכספיות ההדדיות בדיהנישראל לממשלת בריט

מהארץ לשם החזר לנתיני  להשתמש בכספי הממונה שמשכה, 1949 בשנת, ההסכם האמור החלה בריטניה

וון ונורבגיה שחשבונותיהם הוקפאו בארץ  י,הולנד, לוקסנבורג, צרפת, דניה, סלובקיה, כיה'צ, בלגיה

                                                           
תביעות כספיות של הממונה על רכוש האויב נגד ממשלת , יטניהרב מתבססים על תיק המשא ומתן עם) שם(כץ ' י ינתונ 3

 .14.6.1949ום תזכיר של הממונה על רכוש האויב מי, בריטניה
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הכספים לא הוחזרו לפרטים אלא לבנקים בארצות אלה בצירוף רשימת הזכאים . בריטיה הלטובת הממונ

שהעברת השליטה בכספים ,  העיקרוןלתה פעולות אלה במורת רוח גלויה בשממשלת ישראל רא. מן העבר

 . קידים שאין להם יורשמפלידי הבריטים תותיר בידיהם סכומים גדולים של 
 

, רבים בישראל באפשרות שבריטניה תשיב את הכספים האמוריםקו קפפך הדיונים עם הבריטים לבמה

', ישראל-ארץ ים ועומדים כתוצאה מסיום המנדט עלהסדר עניינים כספיים התלוי'ולכן עצם השגת 

 : בהסכם קובע5 סעיף. נחשב להישג, 1950ס  במר30-שנחתם ב
 

אל ישרת ל דלהלן תזכה ממשלת הממלכה המאוחדת את ממש9 להוראות סעיף כפוף

בעד כספי תושבים או נתינים של מדינות הברית לשעבר , ט" ליש1,052,000בסכום של 

שהוחזקו על ידי הממונה על רכוש האויב של ממשלת , וץ מגרמניהח, ומדינות אחרות

לת ישראל תקבל על עצמה את האחריות לטיפול בכל התביעות שהוגשו ממש] …[המנדט 

ה ותוגש תביעה כלשהי מסוג זה נגד הממלכה והי. ל"בקשר עם כל כספים מהכספים הנ

ות עם ממשלת לאחר התיעצ, לפי דעתה השקולה, בנסיבות המצדיקות, המאוחדת

, תחזיר ממשלת ישראל, ה על ידי ממשלת הממלכה המאוחדתעאת סילוק התבי, ישראל

את הכספים , דלהלן) א(9כנאמר בסעיף , אוחדתהמלממשלת הממלכה , לפי בקשה

לת ישראל תטפל ברכוש הנתון לפיקוח הממונה ממש] …[רת תביעה כזאת ומתשזוכתה 

, יוון, פתרצ, דניה, כוסלובקיה'צ, בלגיה: ינוהי, ל והשייך לתושבי הארצות דלהלן"הנ

ה שהן ארצות שעמן כרתה ממשלת הממלכ, ארצות השפלה ונורבגיה, לוכסמבורג

 להוראות ההסכמים תאםבה ,ישראל לפני סיום המנדט-המאוחדת הסכמי רכוש על ארץ

 .ישראל-כפי שהוחלו על ארץ, הללו
 

 2.9(רץ א מלוא הסכום שהוציאו הבריטים מן הלת ישראל ויתרה בהסדר זה על התביעה לקבל אתממש

י שעמדו " מיליון לא1.8ל  עואילו הבריטים ויתרו; י"אי לן מיליו1.4והסכימה לקבל רק ) י" לאןמיליו

בהסכם קיבלה על עצמה ממשלת . רת שרונה לקרן הקיימת לישראלמכין ולזכותם כתשלום שני על חשב

ול ברכוש שבפיקוח פאת הטי, עות שהוגשו לממונה הבריטיישראל כאמור את האחריות לטיפול בכל התבי

יטניה התחייבה להחזיר את כל ברממשלת . האפוטרופוס ובכספי הנתינים של הארצות הנזכרות בהסכם

 השיבה בריטניה 1950בשנת . ונה הבריטי ואת  ניירות הערך ותכולת הכספותממלהחומר הארכיוני השייך 

 רכוש האויב נותרו באותה עת ל הממונה הישראלי עבידי.  מן האמנהלישראל את כספי הממונה כמתחייב

שהועברו כנראה לידי האפוטרופוס על , ם של גרמניםפיאך חצי מיליון מסכום זה היו כס, י" מיליון ל1.7-כ

 4.ניםגרמי סנכ
 

 'אויבים'הכספי : נה הישראלי ניהל את הרכוש שהוקנה לו בשיטה דומה לזו של הממונה הבריטיוהממ

היו גם חשבונות שלא הועברו אליו אלא הוקפאו בבנקים אך , וניירות הערך שבבנקים הועברו לחשבונו

,  משפטיתהאותם הוכחשזכ, )ניצולים או יורשים(הוא נהג להחזיר לזכאים ). כבעבר(בפיקוחו של הממונה 

--3%לת ניהול של יכוי עמבנ הריבית ולכול -את הכספים , שפנו אליו בתביעה להחזרת הרכוש וההפקדות

הוחזרו כספים רק ליהודים . שהממונה היה זכאי לה מכוח הפקודה, י" לא300סכום שעלה על  מכל 4%

 . ערכווחזרו לא ששהום יהסכומ). לאלה שהיגרו למערב גם –מאוחר יותר (שעלו לישראל 
 

על  , 1960ן של לפי המאז, כולל ריבית, ו יתרות הממונה על נכסי האויב עמד5דיווח החשב הכללי לפי

, 1968ואילו בשנת ; י"עו קרוב לחצי מיליון ל נפר1960—1950ומכאן הסיק כי בעשור , י" ל727,000

עמד סכום היתרה על , שפטיםהמ רדכשהועברה האחריות ממשרד האוצר לידי האפוטרופוס הכללי במש

י בדיקה מדגמית שערך לפ. י בלבד" ל35,000ו לזכאים למבמשך שמונה שנים שו,  כלומר-י " ל692,000

                                                           
כ " בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית בראשות ח2001ני  ביו26-בהופעתו ב, ים אלה מסר החשב הכללי במשרד האוצרנתונ 4

 .קולט אביטל
 .שם, בה האמורהבישי 5
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  .מו מרבית התביעות בשנות החמישים בערכם הריאלישול,  הכלליהחשב
 

אל לאוצר שריק ובין בנ,  את חשבונו בבנק ישראל כסכום כללי של פיקדונות המדינהניהלב הכללי החש

סכומי הריבית , עם זאת. ה עתותהתנהלה התחשבנות על סכומי הריבית לפי השיעור שהיה נהוג בא

, 1961עד שנת . התקבלו על סך פיקדונות אלה לא נזקפו לזכותם של בעלי החשבונות הספציפייםש

. ו בתשלומהחויבות לא ישווהר, ננקטה ריבית רק בחוזים בין שני צדדים, כשהתקבל חוק פסיקת הריבית

 בשנת  לחוק הריבית רקנוסף' דההצמ' נחווהמ, ההצמדה גם היא לא חויבה בחוק עד אמצע שנות השבעים

אפשרה לשר האוצר להשתמש בפירות הקרן ) 'המסחר עם האויב'(יש להדגיש שלשון הפקודה . 1979

החל , הכלליס וופאפוטרהית ופניחית הנוכהקמת הוועדה , רק בעקבות התעוררות הנושא. המושקעת

 .החשב הכללי לבדוק את תנועות הכספים בחשבונות הספציפיים
 

ונה הישראלי על נכסי אויב מן הממונה בל הממקיש, )ןהקר (הפיקדון הועברו כאמור כספי 1968 תבשנ

בערכן  (י" ל692,000-לר כנאמסכום זה הגיע . לרשות האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, הבריטי

 6.ח"שן יוילמ 25-כ 2000ן בשנת ערכ היהי השערוך של החשב הכללי במשרד האוצר ללכי שעל פ ,)דאז

אין לו רשימה נפרדת . על פי חוק כל רכוש בישראל שעקבות בעליו אינם ידועיםוטרופוס הכללי מנהל האפ

י מספר התיקים שקיבל האפוטרופוס הכללי לידיו מהממונה הישראל. של תיקי בעלי רכוש של נספי שואה

שהכספים בהם (ם הגדול תיקים סגורים לקח, 15,000-   ל הגיע1968רכוש האויב במשרד האוצר בשנת ל ע

 הקרןמשקיע בשוק ההון את כספי ס האפוטרופו. ן וכספים" נדל–י רכוש  תיק670-נותרו בידיו כ; )שוחררו

, )ר ובנק ישראלהאוצנציגי , ובה חברים האפוטרופוס הכללי(י החלטות של ועדת השקעות על פהולו שבני

 . שהוקמה ופועלת לפי החוק
 
מתנהל , 1978בשנת , ופוס הכללי החדשמאז נחקק חוק האפוטר ;ות שנושאת הקרן מיוחסים לקרןירהפ 

יקדונו מאז את פ משךשמי . כפי שהוא מוגדר בחוק, הישראלי כרכוש עזובה כל הרכוש שמקורו בממונ

. לפי שיעור התשואה על ההשקעות של האפוטרופוסה דצמל עליו ריבית וה קיבלי הכלמהאפוטרופוס

. מות של חשבונות רדומים המצויים בידםם העבירו הבנקים בישראל לידי האפוטרופוס רשיהשניבמשך 

 . ה מידע על סך כל החשבונות של קורבנות השואההיבידי האפוטרופוס לא 
 

את כלל תיקי הרכוש שבניהולו כדי ק וסרל האפוטרופוס צוות עובדים והחל לקיב, ות דרישת הוועדהבבעק

 2000נסרקו עד לקיץ  מהתיקים ש12%; שואה בנותרלקו, ות גבוההסבירב, כיםהשיילאתר תיקים 

, כ אביטל"ביוזמתה של ח.  האפוטרופוס מחויב לאתר את בעלי הרכושאין, פי החוק על .זהסוג השתייכו ל

חיבה את סמכויותיו של האפוטרופוס מרה, ימשרד המשפטים מנסח עתה הצעת חוק האפוטרופוס הכלל

וראו הצעת (חידה מיוחדת לכך כן הוקמה במשרד זה י .לאיתור פעיל ויזום של יורשי קורבנות השואה

 . )תיקון לחוק האפוטרופוס בהמשך
 
 

                                                           
תונים   נומסר 2001וני  בי26-ב הוא הופיע בפני הוועדה. 2000פוס הכללי הגיש לוועדת החקירה סקירה בחודש מארס ורהאפוט 6

 . הדברים להלן מבוססים על דיווחיו. 2002 בפברואר 21-נוספים ב
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 דת הוועדהעבו. 3
 

א דל סיבדיקת החשבונות בבנקים ובדיקת נכ:  לשני תחומיםחלקהקירה הפרלמנטרית נת החת ועדדעבו

 . דוח זה עוסק בבדיקה בבנקים. ניידי
 

2004 רדצמב ועד 2000החל בחודש יולי רכו שנע, בות ישי36- החקירה דנה בנושא הבדיקה בבנקים בתועד

מצויים עבר היו שהוערך כי ב,  החקירה ולאחר משא ומתן ממושך הסכימו חמישה בנקיםועדתת רישד ל7.

לאפשר בדיקה חיצונית של רואי חשבון מטעם הוועדה , תובנית החשבונות הרדומים של הקורמרב בהם

ו בניסן "ביום כ. ה מומנה בידי הבנקיםכל הבדיק; בנושאים שהוועדה מבקשת לקבל עליהם מידע

, מ"אל בעשרבנק דיסקונט לי, מ" עקרונות בין בנק הפועלים בעמסמך נחתם) 2001ריל  באפ19(א "סהתש

) קיםהבנ: להלן(מ "מ ובנק המזרחי המאוחד בע"סקונט בעדי ילבנק מרכנת, מ"בנק לאומי לישראל בע

 לערוך בבנקים בדיקה שרפשִא, ות הבנקאות בישראלזהו מסמך עקרונות חסר תקדים בתולד. לבין הכנסת

לרבות , ים לבדיקהנא קבע את התמסמךה. חיצונית ובלתי תלויה בעניין החשבונות של קורבנות השואה

) ה את ההיבטים הקשורים בנכסים הכספיים של קורבנות השואהוותלש(סמכויות הוועדה המייעצת 

שך ממימון הוצאות הבדיקה ו,  המשרדים הבודקיםהקריטריונים לבחירת, נושאי הבדיקה, בהוהרכ

 .הבדיקה
 

שהיה (ד צבי ברק "עומד עוה אששבר,  ועדה מייעצת2001י א במ9-בה מונתפי החלטת ועדת החקירה על 

נחום ' פפרו ריה הםוחב ,)אה השונותקורבקה את חבות הבנקים השוויצריים ל שבד'וועדת וולקר'חבר ב

ד מיכאל "עו; )יגוד הבנקיםאל "מנכ(מר פרדי וידר ; )היסטוריה כלכלית(גרוס מן האוניברסיטה העברית 

 ישראל זינגר ר"ד; )כלכלית של ועדת הכספים ההיועצת(סמדר אלחנני ' גב; )תכנסהלשעבר חבר (קליינר 

 חברים בוועדה  היו15-פת כהונתה של הכנסת הובתק. )חבר ועדת וולקר, נגרס היהודי העולמיקוה ר"יו(

 יםמשפטלטה להפקוקלוד קליין מן ' ופרופ) ישראל ביתנו-האיחוד הלאומי(כאל נודלמן כ מי"גם ח

            .16- וה15- הכנסת הנה שלכהוהפת בתקו ישיבות 41 מהדה המייעצת קייעהוו. ניברסיטה העבריתבאו
 

 אשר , פרסמה הכנסת מכרז לבחירת משרדי רואי החשבון ומשרדי עורכי הדין שילוו אותם2001י לביו

תחום הבדיקה הוא הכספים והנכסים שהפקידו יהודי . לייםאיערכו בדיקה כאמור בחמישה בנקים ישר

 ניירות הערך של כןו, ץאירופה קודם מלחמת העולם השנייה ובמהלכה בחשבונות ובכספות בבנקים באר

. יורשיהםהמפקידים או מיופי כוח שלהם או  ידיבחברות ישראליות שרכשו יהודים ואשר לא נמשכו 

בהתאם , ד אריה האן"עו, על ידי ועדה שמינה מזכיר הכנסת 2001  באוקטובר10דים נבחרו ביום רהמש

 . נדרש ואת תחום התמחותם הםחואת ניסיונם בת, זו בחנה את כישורי המועמדיםה ועד. לנוהלי הכנסת
 

 הסכם עם תמהח, ר שהתייעצה עם הבנקים השונים ובדקה את שאלת ניגוד הענייניםלאח, תסהכנ

'; ניירות ערך וכו, כספות, ש"עו(נתוני חשבונות ': המשרדים שנבחרו ונקבע בו כי נושאי הבדיקה הם

היבטים הפיננסיים של ה; םקילצורך איתור חשבונות של קורבנות השואה בבנ) תונוחשב: להלן

ל "ים בארץ או בחוהעברת כספים ורכוש לגופים אחר, חיוב בעמלות, לרבות שמירת ערך הכסף, החשבונות

לאיתור קרובים , במסגרת הוראות החוק, פעולות הבנקים; ) ומשרד האוצרילרבות האפוטרופוס הכלל(

 .'פול של הבנקים בפניות יורשיםיטהודרך , נות שנספו בשואה והעברת כספים אליהםבושל בעלי חש
 

 משרדים של עורכי דין דה שמינה מזכיר הכנסת בחרה בחמישה משרדים של רואי חשבון ובשלושההווע

רואי חשבון ', ברלב ושות: משרדי רואי החשבון שנבחרו הם. נית בבנקים בישראלולביצוע הבדיקה החיצ

, כספי את כספי'; הרצפלד בלטברג ושות'; ושותר הזוזוהר את '; שפלר ושות-שרוני; )'משרד ברלב 'לןלה(

רמי '; מילשטיין ושות, ברק, אפרימה, יןמירק. ד'; חריש ושות: משרדי עורכי הדין הם. רואי חשבון

                                                           
,  (www.knesset.gov.ilוקולים של דיוני הוועדה פתוחים לעיון הציבור בארכיון הכנסת ובאתר האינטרנט שלה פרוטה 7

 .    ' החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואהועדת'רת בכות, ודת הוועדותבעמ
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 החקירה דתדקים כפופים לווע הבו.2001קטובר  באו30-דים החלו בעבודתם בהמשר. 'גולדשטיין ושות

, ולוועדה המייעצת המלווה את הבדיקה, לט אביטלקו סתהפרלמנטרית האמורה בראשות חברת הכנ

 .ד צבי ברק"שבראשה עומד עו
 
הודעה לציבור ,  השוניםתבאמצעות כלי התקשור, 2000 פרסמה בפברואר ת החקירה הפרלמנטריתד וע

לידיה מידע הקשור לנושא חשבונות ר וקראה לציבור לפנות בכתב אל הוועדה ולהעבי, בדבר הקמתה

ות  פני100-בוועדה התקבלו עד כה רק כ. לרבות העתקי מסמכים, בנקים בישראל בהואקורבנות הש

, בור פעם נוספת לצירהיהחקועדת פנתה , 2002בחודש ינואר , בבנקים שהחלה הבדיקה לאחר. בנושא

ע לעבודת הבדיקה והחקירה בנושא איתור לסייאה בקרי, נים השוורתהתקשח פומבי באמצעות כלי באור

ור לנושא חשבונות קורבנות השואה הקש, מי שיש לו מידעכל : שואהנות הקורב של יםוהשבת נכס

ראו את (ת הפניות הועברה לרואי החשבון הבודקים מרבי. לידי הוועדה רוסוקש למהתב, בבנקים בישראל

  ).ממצאיהם בנספחים לדוח זה
 

בארכיון , זי בירושליםהמרכבארכיון הציוני : בעה סיורים לצוותי הבודקיםארדה המייעצת ארגנה עהוו

לימוד החומר לאחר , צוותי הבודקים. בארכיון האפוטרופוס הכללי ובארכיון בנק ישראל, המדינה

בדקו את ספרי , אספו מסמכים, מות אחרים בארץ ובחוץ לארץוופגישות מקדימות בבנקים ובמק

הסתייעו ; בנק ישראלבו בדקו ארכיונים ומגנזות בבנקים,  ותיקים בהםיםנפגשו עם עובד, הבנקים

האפוטרופוס ארכיון , ת לישראלמקיי הקרןהארכיון , הארכיון הציוני המרכזי(בארכיונים חיצוניים 

) דיסקונט וארכיון המדינה הבריטי-של בנק ברקליס(רכיונים באנגליה אבדקו ; )הכללי וארכיון המדינה

 12.5 ואהוועדה לביצוע הבדיקה הל של יב הכולהתקצ.  הציבור שהגיעו לוועדת החקירהותובדקו את פני

על סמך כל אלה הם עיבדו את . ת עבודה שעו66,000-ת משרדי רואי החשבון הסתכמה בדעבו. ח" שיוןילמ

   .5, 4, 3, 2, 1דוחות אלה מצורפים בזה כנספחים . וחות סופיים לוועדה המייעצתדהחומר והכינו 
 

דת רואי החשבון בצדדים המתודולוגיים שלה בועת דה המייעצת ליוותה במשך שנתיים ויותר אהווע

גם לאור ,  ולשאלות המשרדים השוניםהיא קיימה ישיבות חודשיות ונענתה לפניות; ובצדדים המעשיים

מו וכרואי החשבון הונחו להתרכז במטרות הבדיקה כפי שס. ועדות חקירה דומות בחוץ לארץ ניסיון

אם הם גם ,  בחשבונות קורבנות השואה בבנקיםתולבמסמך העקרונות ולבדוק את השתלשלות הפעי

הממונה על רכוש האויב במשרד , יטיהממונה על רכוש האויב בממשלת המנדט הבר(הועברו לצד שלישי 

 אם –שיטה זו מאפשרת לקבוע בכל מקרה את האחריות לתשלום ). שראל והאפוטרופוס הכללייהאוצר ב

. ואת היחס בין האחראים השונים לכלל התשלוםי אחראת הא; מגיע החזר לבעל החשבון או ליורשיו

אמנם צורת . נקים השונים שיצוינו להלןבוה, מדינת ישראל: בסופו של דבר נחלקת האחריות בין שניים

ר ומשכן היה צורך לתעד באמצעים מגנטיים את הח, בדיקה זו הרחיבה את עבודת רואי החשבון

החשבונות השונים במשך שישים השנים ת ושלאולם כיום מצוי מצג מתאים להשתל, שבתיקים

 .אית של עבודתםהדוחות המצורפים בזה של רואי החשבון הם התוצאה החשבונ. האחרונות
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 דקיםויות לבנחה. 4
 

 : וך את הבדיקה בבנקים על סמך הנחות אלה לערקיםהבוד החקירה הנחתה את תועד
 
 ותשבונשימה של בעלי חר. א

מים הסכו. ות בנק שיש סבירות לגביהם שהיו שייכים לקורבנות השואהשבונלי חעב ך רשימה שלתיער

הם נקבעה חבות הממשלה ושל סכומים שלגבי בעליהם נקבעה חבות קו לסכומים שלגבייחולה רשימב

 .הבנקים

 
 תשלום - אינחתה.  ב

י עללמען ב,  הבריטי על רכוש האויב או מהממונה הישראלינהבר בכספים שחזרו לבנק מהממוהמדו

לבחון כל תיק יש , בכל מקרה כזה. ו להם בפועלשולמם אלה כספיולא ברור אם , החשבון או יורשיהם

הסכומים שלגביהם אין הוכחה שהכסף הוחזר  את דבנפרהדוח לגבי כל אחד מהבנקים יכלול . לגופו

, שהוב כלבשל, ורוכתוצאה מכך לא ידוע אם הסכומים נשארו בבנק או שבכל זאת הוחז, לבעלי החשבון

 .ינהבדוח לא יצוינו סכומים אלה כחלק מחבות הבנק או המד. לבעלי החשבון ולא נותר תיעוד על כך

 
 מים בגין נכס בסיסשלות. ג

 שוי, עבר לממונה הבריטי על רכוש האויבשהו) ךרער יינ, ח"אג, כגון פיקדון(מצא נכס בסיס אם נ

ח "ריבית על אג, ן דיווידנדכגו( נכס זה גיןבים שוטפ םיאסמכתאות שהועברו אליו גם תשלומים וזיכוי

גם אם לא נמצאו ,  הבריטי על רכוש האויביראו כל תשלום מסוג זה כאילו הועבר לממונה, )'וכו

 רהתאריך ההפקדה ייקבע כסמוך למועד ההעב.  זהמסוגה המסוימת העברמכתאות מפורשות לסא

 לנכס  אשר.יפעלו לפיהן, דות אחרתהמעיאות תכמאם נמצאו אס. לממונה הבריטי על רכוש האויב

ר נכס זה נשא, לפי צו הממונה(רלו ית המקרים לא ידוע מה היה נכס הבסיס ומה היה גובמרב: הבסיס

רשימת  בייכלל הנכס, אם נמצא מידע על נכס הבסיס. ולכן הוא לא שוערך ונזכר בהערה, )בנקהבשליטת 

ח בנק אפותיקאי השייך "כגון אג(הבנק הנבדק יטת  בשליוצאם נכס זה מ. היתרות שבתיק או בהערות

 .  ישוערך הנכס החל ביום הפדיון, )לבנק לאומי

 
 ות המדינהרי אח.ד

, )1950      משנתםהסכהלפי (יות של הממונה הבריטי על רכוש האויב רות המדינה כיורשת האחאחרי

תחילת  יוםבזאת החל ו, חוקל פי על על כל הסכומים שהועברו לממונה הבריטי על רכוש האויב תחו

 .קים לא תהיה אחריות על סכומים אלהלבנ. גדר בסעיף הכמו, השערוך

 
 ים דועמ. ה
, ד הפקדת הסכום בבנקמוע: חר מבין אלההמאוהיתרה בבנק יהיה התאריך  של  תחילת השערוךדעמו) 1(

 מועד פרוץ או) בהאוי שועל פי תאריכים שפורסמו בצו הממונה הבריטי על רכ(מועד כיבוש המדינה 

ובע פוטנציאלי אם יוכיח ת, על אף האמור). אם לא ניתן לזהות את המדינה (1939 בספטמבר 3, המלחמה

 .יהיה המועד האמור מועד תחילת השערוך, ע לו מדובר במועד אחרהנוגם מסויאו יורשו כי במקרה ה
ים של הגוף השלטוני מסמכפי ה לעונה הבריטי על רכוש האויב ייקבע  לממהכספיםת  העברמועד )2(

ונה מהותית מזה אם נמצאו בתיק מסמכי העברה רשמיים של הבנק המעידים על תאריך ש. הרלוונטי

במקרה שאין . יהיה התאריך הקובע זה המופיע על מסמכי הבנק,  השלטוניףשהופיע על המסמכים של הגו

יועבר הסכום לסעיף נפרד שאינו , יבואה כלל את מועד העברת הכספים לממונה על רכוש ועאפשרות לקב

 .מוגדר כחבות הבנק
 פי אמות לע, ייבחן  כל מקרה לגופו, שבון לבין הבנק להוכיח קיומו של קשר בין בעל החראפש יאאם  )3(

מכל סיבה , ו תקף לגביהןינ א1939 בספטמבר 3הנחה זו חלה על מדינות אשר המועד של . (מידה מקילות

 .)שהיא
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  לחשבונות שהיה לגביהם הסכם בין הלקוח לבנקצמדה והתיבם רישלות. ו
במאי  15 יוםבהמחירים לצרכן בישראל החל החשבונות ישוערכו לפי מלוא הפרשי הצמדה למדד כלל 

 30  ועדת השערוךתחיל יוםב  החל3%רוף ריבית שנתית מצטברת של בצי, 2004טמבר  בספ30 ועד 1948

 .2004טמבר בספ

 
 'נות שואהבקור'חלה עליהם ההגדרה  אם ספק שי חשבונות שליבע. ז
ות של קורבנות שואה וגם לא ברשימת נחשבוה של בעלי ימרש בוליכלשלא י סוגי בעלי חשבונות  אלה)1(

 :הבנק  שלתפיהכס בותהח

לא ,  האויב לפני יום הכיבושות היו תחת שלטון הנאצים או שעזבו את מדינשלא,  חשבונותעליב) א(

ע על סיבת עזיבתם את ארץ האויב או אין קשר בין סיבת העזיבה לבין  מידאין אם הרשימייכללו ב

 . חמהלהמ
אולם , סוריה וטורקיה כמדינות אויב, ריטי על רכוש האויב הכריז על המדינות לבנון הממונה הבמנםא) ב(

ת ונבה של בעלי החשבונות קוררשימבעלי חשבונות ששהו במדינות אלה בתקופת המלחמה לא ייכללו ב

 .שלהלן) א (3 או 2אם כן חלים עליהם סעיפים אלא , שואהה
אחר שמושבו אדם ן למע, או שלא הוגדרה כמדינת אויב/ נכבשה ושלא,  מדינהתושב עבירם שהספיכ) ג(

ה של בעלי רשימללו ביכלא י, ולאחר מכן הוחזרו למעביר המקורי, היה במדינת אויב או בארץ כבושה

 .החשבונות קורבנות השואה
 
 א ייכללואך ל השואהנות קורבנות חשבוה של בעלי מרשיבלו ייכלבעלי החשבונות ששמותיהם  אלה )2(

בונות ברחו או עזבו את מדינות האויב לפני שעלי החבאם  :הבנק של וללתת הכפיהכס בותחימת הברש

ת ונובשחת בעלי רשימייכללו תיקים אלה ב, בשל רדיפותו יום הכיבוש מחשש לחייהם בשל המלחמה א

 . מקרה ייבחן לגופווכל רבנות השואה קו
 
 וברשימת השואהנות קורבי חשבונות ת בעלימרש בלוייכל סוגי בעלי החשבונות ששמותיהם  אלה)3(

 :לפי העניין, המדינה או הבנק  שלתיבות הכספהח
יכללו י, הלטו ממדינות כיבוש למדינה ניטרלית או ידידותית לאחר פרוץ המלחמשנמ,  חשבונותעליב) א(

 . גם אם כספם הוחזר לאחר תום המלחמה, במדינות הכיבוש שהוש אותו חלק של השנים לגביה רשימב
אך לא ברור אם ברחו אליה , ה שאינה מדינת אויבנ חשבונות שכתובתם האחרונה היתה מדיעלי ב)ב(

 . רה ייבחן לגופווכל מקה רשימייכללו ב, ממדינת אויב
 .חן לגופוייב, הרשימויש לו תובע העשוי להיכלל ב, אגידא תוה קרה שבו שם בעליול מכ) ג(
 
 ות אויבינמד. ח

' שםויד 'קיימת במוסד , מדינות אויב על ידי הממונה הבריטי על רכוש האויב על המדינות שהוכרזו כנוסף

לציין גם יש , מעבר למדינות אלה. מת מדינות כיבוש ותאריכי כיבוש המסתמכת על חומר היסטורירשי

תוניס וצרפת החופשית כמדינות שהושפעו מן המלחמה ולפיכך יש להחשיבן כמדינות , יר'אלג, לוב תא

 . 'יד ושם'התאריך על פי נתוני  ייקבע, קרה של מחלוקת לגבי תאריך הכיבושבכל מ. אויב

 
 נות רדומיםחשבו .ט

לים ינות הבענתו, הנות רדומים שנפתחו קודם המלחמה ולא היה קשר עם בעליהם עד לאחר המלחמוחשב

כספים במקרים מסוימים היתה זו הפרה של צו הממשלה הבריטית לגבי חובת העברת ה: יתה ידועהלא ה

 בפברואר 1דה החליטה כי כל חשבון שלא היתה בו פעילות לאחר עהוו. לממונה הבריטי על רכוש האויב

 .               נות קורבנות השואהחשבו בעלי שלה רשימלל בייכ, 1933
 
 מההמלח ם שהוחזרו עד סיוםכספי .י
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לא ייחשבו , )סיום המלחמהמועד  (1945 במאי 8ון שנפדה או כספים שהוחזרו על ידי הבנק עד פיקד

 .כספים של קורבנות השואה ולא ייכללו בחבות הבנק

 
 יחידה) אסמכתה(יתרה . יא

נמצאו ים שסמכמב תרות בחשבון אשר נמצאה לגביהם אסמכתא יחידה י חשבונות וסכומיבעלי

ן ייחשבו ככספי קורבנות שואה וייכללו בחבות הבנק במקרים שבהם נית, בנקאיים-בארכיונים חוץ

 .מצאו בבנק ואשר כוללת מידע תומךנגם על אסמכתאות ש, נוסף על כך, להסתמך
 
 כללי השערוך  . יב

,  השואהבנותקור לשקו בהחזרת כספים שעס,  הכספיים ברחבי העולםותהיהודי דרש מכל המוסדהעם 

לי ל וגם בישראל החזירו הבנקים או האפוטרופוס הכללי לחלק מבעיהוא. יריאלזירם בערכם הלהח

סבורה , ללא שערוך מספיק או הצמדה, ברה במשך השניםשנצ, הפיקדונות או ליורשיהם את יתרת הקרן

 . ש להחיל את כלל השערוך גם במדינת ישראלכי ידה הווע

המוחזקות כפיקדון , ברות אחרותאו ח/לשערך את שווין של מניות הבנקים וושי ם קייקעדה סבורה כי הוו

מניות חברה מסחרית נגזר מהשווי  מאחר ששווין של, אפוטרופוס הכלליאו ה/ואו בנאמנות בידי הבנקים 

 ,שקורבנות השואה או יורשיהם לא יכלו, עובדה לשווי זה איננו נותן תמיד ביטוי. הנוכחי של החברה

הוועדה ממליצה כי שערוכן ייעשה בשלב . לנהוג מנהג בעלים בהחזקותיהם אלה, ה ארוכהתקופשך מב

  .  ל ידי מיישמי הדוחמאוחר יותר ע

 

, פיים הכסדות כי המוס יסודהנחתין היתר על ים בוך המבוססכללי שערבחרה ב דה המייעצתהווע

 בןהחור שהתבהרה תמונת אחריגם  תולות רגילאותם בעמבו חיי, פי בעלי החשבונות בכסיקוזשהח

ל חיסול, רים מסוימיםמקב, על חשבון הבנקשל בות בעמלוב המשך החי מן הבנקים הביא קבחל. רופהבאי

  .פי שאצלו הופקד החשבון הכסדהמוסת לטובנו לאיפוס החשבון ידהי ,שה למעהיתרה

בעת , דינה הסכימה שהמאו הנבדה כי חלק גדול מהכספים עבר דרך מוסדות המדילאור העו,  על כןרתי

ך את לשער  המליצה הוועדה המייעצת-שחרור המעביר לידי המדינה מאחריות לגביהם על , םקבלת

 ריבית דריבית 4%בתוספת , פה שתיקבעלתקוהמחירים לצרכן בישראל מדד הכספים לפי הצמדה ל

ב זה חישו. ואהת השנוברוועדת וולקר שבדקה את חבות הבנקים בשוויץ לקבובדומה למה שנקבע , שנתית

  .משלמת להםאו , וג כאשר המדינה גובה מהאזרחים חובות או מסים הנהובהחישמתבסס על 
 
חס אך ורק לצורך חישוב הסכומים יתיי, לעיל שצוין כפי, רוךעצה הוועדה המייעצת כי השהמלי זאת םע

יס לדוח וכבס, ותשבונהח רתי ילגב. בעלי חשבונות או יורשיהם החוקיים, יםשיקבלו מי שיוכרו כזכא

 .ללעי' סם הוועדה את המלצותיה על בסיס האמור בסעיף ותפר, הוועדה
 

, פוטרופוס הכללי והדיון שנערך בעקבותיואח הּוודי, ת ועדת החקירה והוועדה המייעצתות פעולבעקב

 :ו שתי הצעות לשינוי החוקהוכנ
) 2. ( מוכנה לקריאה ראשונהתהיה וםדקשה לדיון מוגשהו ,עה של ועדת החקירה הפרלמנטריתהצ) 1(

 הצעה של הממשלה זוהי. )הוראת שעה) (ור נכסים של נספי שואהשחר( האפוטרופוס הכלליחוק  הצעת

נת לנכסים שיש יסוד להניח כי בעליהם נספו מכווא  והי1978-ח"רופוס הכללי תשלהאפוטלשינוי חוק 

ומיעוטם מצוי ', נכסים עזובים'לי כ הכלוספורל כיום בידי האפוטמנוהכסים אלה של נם רעיק. הבשוא

מתוך . ת הכשרת היישוב ובנקיםחבר,  הקיימת לישראלהקרןבידי גורמים ציבוריים ופרטיים שונים כמו 

קל להההצעה באה , הכרה בערך המיוחד שיש להשבת הנכסים הללו ליורשיהם ולקרוביהם של הקורבנות

וזאת על ידי יצירת מנגנון ; יכים להוכחת זכויות ההלעלו םהדילים עליהם בהליך שחרור הנכסים והעברת

ן שולח ים שהצעת החוק תונח בהקדם עלקוומדה הוועחברי . שיקל על היורשים את חובת ההוכחה

  .כנסת לקריאה ראשונהה
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8 היסטורירקע. 5
  

 
 יך צמיחתה של כלכלת ארץ ישראל להת. א

 היהודית בארץ ישראל הביא עמו תמורות רחבות במבנה הכלכלי של הארץ ובחייהם שבותך ההתייתהלי

דרניזציה היו מרחיקות לכת יותר ביישוב מורות וההתמו. כל תושבי הארץ באותה עתהחברתיים של 

ם ירבשיעו וב גדלההייש אוכלוסיית. 1940 ועד 1919בכל התקופה שבין ' מנוע הצמיחה'שהיה , היהודי

יבוא ההון שנלווה  ידי תוצר התאפשר עלהגידול . עקב העלייה היהודית והריבוי הטבעיופן יוצאי ד

שירותי עבודה , צמיחת המשק הערבי בארץ נבעה גם היא בעיקר מהביקושים היהודיים לקרקע. לעלייה

מגידול  ורגם הגידול בהכנסות ממשלת ארץ ישראל ממסים נבע בעיק; ודיור ומוצרים מהמגזר הערבי

ות את הרמה וההיקף של שירותיה והשקעותיה לוהדבר אפשר לממשלה להע,  היהודי ורמת חייוישובהי

הן בשל האידאולוגיה , ות של מעורבות מזערית בכלכלהניהממשלה מצדה נקטה מדי). ועטות יחסיתהמ(

תיה  כל מושבולע שבריטניה הטילה, של חובת ריסון נטל המסים ואיזון תקציב הממשלהבהן והליברלית 

 . ושטחי המנדט שלה
 

ה שונה מהגירות אחרות היא הית: נות המנדט עצמם הכירו בייחודה של ההגירה היהודית לארץושלט

ומניעי דחיפה ) כציונות(על ידי משיכה כלכלית בלבד אלא היו בה מניעי משיכה אחרים ה משום שלא הונע

ץ ישראל היא תוצאה של פעולה  לארההגירה. הבאשהגירה טבעית דומה בפעולתה למ'). מארצות המוצא(

מחלקת ההגירה הממשלתית לשנת דוח ('  ישראל כמשאבה ושל ארץ ההגירה כמזרקהץשל אר, משולבת

סגירת שעריהן של הארצות שקלטו את : קופת המנדט נוסף סוג שלישי של גורמים לעלייהבת). 1935

עקב שינויים בגורמים . אה העשריםמה ההגירה האירופית הגדולה במאה התשע עשרה ובראשית

, שנלווה לה) ננסי והאנושיהפי(וריים בעלייה היהודית ארצה וביבוא ההון זניכרו גלים מח, האמורים

ם אלה הכתיבו את המחזוריות של גאות ושפל גלי. )2ור לעיל בסעיף כאמ (ם והשלושיםריבשנות העש

 .בכלכלת הארץ
 
  1935—1932, פת הגאותותק. ב

 עולים לשנה 40,000(דול מאירופה גה הארץ תקופת שגשוג ורווחה עקב גל עלייה  ידע1935 דע 1932 םבשני

השגשוג בלט הן . א גדול של הון פיננסי ואנושי נלווהבווי, יקר מפולין ומארצות מרכז אירופהבע, )בממוצע

 וכח המשבר לנהןו) 'משבר העלייה הרביעית'(על רקע המשבר שפקד את הארץ מספר שנים קודם לכן 

במיתון עסקי תוך , ר העולמי התבטא באבטלה חסרת תקדים בהיקפההמשב. כלי החמור בעולםהכל

 . ידת מחירים ורווחיםירשיתוק ההשקעות ו,  הייצור וסחר החוץצמצום
 

הוודאות -המשבר ואי, )גם הרשמית(יה החמישית ויבוא ההון נדחפו על ידי התגברות האנטישמיות העלי

 החמרת ההגבלות על כניסת מהגרים לארצות מערב אירופה ואמריקה  תוך,ות המוצאצראהכלכליים ב

החירות הפוליטית , )שהם עצמם גרמו לו במידה רבה(ו לארץ על ידי השגשוג הם נמשכ. הצפונית והלטינית

כושר הקליטה של . וכן רווחיות ההשקעות בענפי הפרדסנות והבנייה, והתפתחות הבית הלאומי היהודי

 העשרים בזכות הגידול הדמוגרפי תב היהודי בשנות השלושים היה גדול בהרבה מזה של אמצע שנוושיהי

 .תטתם ההדרגתית של עולי העלייה הרביעיוהכלכלי וקלי
 
שהלך והתרחב למרות , ים שסייעו לגאות בולטת ההצלחה הגדולה של יצוא פרי ההדר לאירופההגורמ יןב

 היה, ור הרווחיות הגבוהה והציפיות להמשכהלא. הרד ואיטליפס המשבר העולמי והתחרות של פרדסני

קה במטעים סווסיפק תע) ים באירופה ובארצות הבריתובכללם יהוד(ענף ההדרים יעד מועדף למשקיעים 

שר יבוא גדול שאפ דבר,  ירידת המחירים הכללית בעולם היהות לגאגורם חשוב נוסף. ובענפי ייצור נלווים

 .  הכירשל מוצרי השקעה וצ
 

                                                           
 .יסטוריה כלכליתה להחומומעצת המייחבר הוועדה , נחום גרוס' זה נכתב בידי פרופפרק  8
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של הרכוש היהודי ) חלקית(עד לאפשר הצלה  שנו',העברה' המפעליחודית לפרק זמן זה היה תופעה י

, מפעל דומה פעל בפולין(כוסלובקיה 'אוסטריה וצ, ותפחניה הנאצית ואחר כך גם מהארצות המסומגרמ

סכום , י"אל נועדה לאפשר ליהודים להוציא מגרמניה סך של אלף' העברה'ת חבר). 'יןחליפ'חברת 

 למרות, )'סרטיפיקט של קפיטליסט'(חוץ למכסות מות בעלות עליו היה ניתן לקבל רשיון עלייה שבזכ

ההסכם עם , יתר על כן).  שהוטל עוד בשלהי רפובליקת ויימארוראיס(האיסור על הוצאת מטבע מגרמניה 

שנקנו , רים גרמנייםצומבצורת !) בלבד(ממשלת הרייך השלישי התיר העברת רכוש יהודי לארץ ישראל 

הסחורה  נזקפה בארץ ישראל לזכות האיש שמכספו נקנתה ה והתמור-בכספי יהודים ושנמכרו בארץ 

ת הייצור אהן ו הייתה לעודד הן את יציאת היהודים מגרמניה יתכוונת הממשלה הגרמנ. בגרמניה

סוקה  לתערמני הגיעגה כאשר המשק,  ואילך1936לכן הורעו תנאי העברת הרכוש משנת . והתעסוקה בה

יש לפחות בשנות ההעברה הפסיד מעביר הרכוש בממוצע של. םמלאה והחריף הנישול הכלכלי של היהודי

ואולי גם (שער החליפין וניפוח המחירים שאותם נאלץ לשלם בגרמניה ב בגלל דרכי חישו, מערך כספו

  ). מכוח גורמים בארץ
 

בפרט בין יהודי ארצות , תפוצהבן הוץ יהודי בארה ב ההעברה עורר מחלוקת סוערת הן ביישומפעל

 העולים מגרמניה ועל התועלת שביבוא דדים הצביעו על הצורך להציל לפחות חלק מרכושצהמ. הברית

אך גם הצביעו על , המתנגדים העלו טיעונים מוסריים. צרי הון מגרמניה בעלת התעשייה המשובחתמו

על תה להתגבר על הפגיעה בייצור המקומי ו ניס'העברה'ת רבח. התחרות הפוגעת בתעשייה היהודית בארץ

פעולה , חלק מהמוצרים המיובאים בארצות השכנותות השוק לסחורות גרמניות בארץ על ידי הפצת גבלמ

  . שזכתה להצלחה מועטת למדי
           

  1939—1935, פת השפלותק. ג
במסגרת , 1935וסט באוג מהבנקים תונפרץ עקב בהלת המשיכה של פיקדו' ר העלייה החמישיתמשב'

הגורמים לו היו יסודיים אולם ). חבש(לאומי סביב איומי איטליה על אתיופיה -המשבר הפוליטי הבין

קשיים שהוחמרו בגלל הפיגור , ברות קשיי הקליטה של עלייה כה גדולה בתעסוקות קבעצטה) א: (יותר

בעיקר עקב גידול , רידת מחירי ההדרים באירופהי) ב. (היחסי של יבוא ההון הפיננסי אחרי מספר העולים

ושנמשכה בשל התבגרות הפרדסים , בענףשגרמה להפסקת הנטיעות עם ירידת הרווחיות , רכההיצע הני

עלייה של מרבית ) ד. (1936יבולים דלים בשנת ) ג. (יטעו בשלהי שנות העשרים ובראשית השלושיםשנ

עודף היצע של בעלי ) ה. (שהקשתה על היבוא לארץ, או לפחות התייצבותם, המחירים בשוק העולמי

שיבושים במערכות הייצור והסחר בארץ עקב ) ו. (שזרמו בחלקם לתעסוקות אחרות,  אקדמייםתמקצועו

פגעו בחלק ' המאורעות'. שך שלוש שנים ויותרשנמ, 'המרד הערבי' ו1936השביתה הערבית הכללית באביב 

ידה רהי. הודים בפרדסים ובמפעלי הגנה והתיישבותה לילה התעסוקדג אף כי, מענפי הייצור היהודיים

גררו צמצום , הושוהפגיעות ברכ, כלכלית ומצמצום היבואשנבעה ממיתון הפעילות ה, בהכנסות הממשלה

והיא נזקקה לסבסוד ' הביטחוניות'בו בזמן גדלו הוצאותיה ; של הממשלה' האזרחיות'בהוצאות 

 . מבריטניה
 

זו הגבירה את . סקיתעווירה הפכה לפסימיות והא, ורמים הפוליטייםו הגליים נוספכלכגורמים העל ה

 21,500מספר העולים הממוצע בשנים אלה היה . עלות לארץ ולהעביר הון אליהצמצום הרצון או היכולת ל

 יפמכס(יבוא ההון הפרטי הצטמק והוא קוזז רק חלקית על ידי הגידול ביבוא ההון הציבורי . לשנה בלבד

תוצר . 1939ח העבודה היהודי בשנת  מכו8%המשבר הכלכלי החריף והגיע לאבטלה של ). תוניותרומות צי

במובנים רבים היה המשבר תולדה של גל עלייה . צעמוה במ לשנ4.4%-יהודי ירד בתקופה זו בהמשק ה

ם תודאשר גרם לקשיי קליטה מצטברים והולכים ולהחרפת התנג,  שקדם לו) בממדי הארץ(עצום 

  .  חלקו היחסי באוכלוסייה ובמשקלכח התפתחות היישוב וגידולנו, ל ערביי הארץהם שוחששותי
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 1947—1939, חריה ולאת מלחמת העולם השנייהפתקו. ד
ופת בתק.  לאישר ארץגם בצב הדברים את מ שינה, 1939מבר פטבס 1-ב,  מלחמת העולם השנייהפרוץ

, ים לצורכי המאמץ המלחמתימשאב לגייס  כדייניות הכלכליתדמהה ושיטותיה של דרכיו השתנהמלחמה 

סת איטליה ים כנעו במידה רבה נחסמט בים התיכון  השיידרכ; כלוסייה האזרחיתו האםתוך דאגה לשלו

רת גבמס. ארץה לכל המזרח התיכון ויצוא פרי ההדר מיבואמצם אפוא הוהצט, 1940למלחמה ביוני 

בוטל חופש , ב מטבעות שמחוץ לגוש השטרלינגקיצוו) לפי נפח(א וביהונהג קיצוב ה' המשק המלחמתי'

ות ובזכות להפקת ימם מבלי לפגוע בזכויות הקניין הקיאמנ, היזמה והפעילות במרבית מערכת הייצור

במהרה עברה כלכלת הארץ ממצב של יציבות מחירים או ירידתם למגמה . רווחים מעסקים ומרכוש

קוח על ית החדשות חייבו את הממשלה להנהיג פומגמה. ת מחודשתו לגא- ןומאבטלה ומיתו, אינפלציונית

 . שבו חיונייםנחופיקוח וקיצוב במצרכים ש, י המשקהמחירים וקיצוב חומרי גלם במרבית ענפ
      
-ןשנבעו בעיקר מצמצום הפעילות בענפי הסחר הבי, ב ראשון הורגשו קשיי הסתגלות וגידול באבטלהבשל

 הברית שנבע תוש של צבאוקיהב וותותיאת אד מהרה נתן אך ע; נות והבנייהסדרי ובענפי הפומלא

רות הרחבת ולמ, ת מיכונוהגבר  ואתעודדה את הייצור החקלאילה שהממ. מהצורך בתחליפים ליבוא

מצבם היחסי של החקלאים ;  עלו מחירי התוצרת החקלאית יותר מרמת המחירים הממוצעת-הייצור 

. בותיהםונפלציה שחררה אותם מחלק הארי של עול חיוהא, םיערבלודים הי  ביןהפערצם צומ, הוטב

ן של התעשייה היהודית וווד הפיתוח והגיבעיד משאבים רבים עוהשקיהממשלה ושלטונות הצבא הבריטי 

ותים הנלווים השירגם . רח התיכוןז במתקה הצבאיבאספ חשובשהצטרפה לתעשיית מצרים כגורם , בארץ

 אף רתוישימושי ש- המחקר המדעיענפי. הביקוש הצבאי והאזרחייית ו מעל נהנ– ורדיברפואה ו, מסחר כ-

 . יהמאמץ המלחמת רכיאת צום ה
 

וצר המקומי הנקי של ת מה68%-כות הצבאות היוו שרכי: 1941-1943ם בשני לשיאו הגיעקוש הצבאי הבי

 ויאלף והצטר, כלכליתה הך הצמיחיתהלבה בשנות המלחמה את המנוע היווי הצבאש קוביה. לאישר ארץ

אחר אולם מ). בעיקר מארצות הברית ומדרום אפריקה (תרומות-יבוא הוןושל  של עולים אםבו

רה בארץ נזילות רבה הצטב, רים המקומיים והמיובאים לא הספיקו לענות על הביקוש הגואההמוצש

 הממשלה לרסן יצמלמרות מא. מארצות גוש השטרלינג ערך בפיקדונות בבנקים ובניירות, במזומנים

ור יעש, ת המלחמה רמת המחירים בארץ פי שלושה בערךועלתה במשך שנ, וג את הלחץ האינפלציוניולספ

) 50%-כ( מדד המחירים לצרכן במשך המלחמה בארצות הברית תיעליל זה ש בהרבה מגבוהשהיה 

 תופעה ארעית איההאמין שעליית המחירים , והבנקאים בכללו, ו של הציבוררוב). 30%-כ(ריטניה ובב

 תוספת יוקר בתעשייה הסכםל הופעהדירה ושכר ם הממשלה הקפיאה את אמנ. קן לאחר המלחמהשתתו

ת ונכסים נזילים למדד חובום לא התפתחה מערכת הצמדה של אול, היהודית ובשירות הציבורי היהודי

 . שער הדולראו לן לצרכהמחירים 
 

נדבים לצבא הבריטי מתה 40,000-כלו השתחררות ובכל, מה של המלחמה סיוגוד למצופה לא הביאבני

שות חדהביקוש הרב לבנייה אזרחית והת. ילמיתון כלכל, לשוק העבודה האזרחי) דים יהו27,000-מהם כ(

 מתכונת כלכלת היישוב בין י לפ–היוו ) למרות ירידת כושר הייצור בענף במשך המלחמה(יצוא ההדרים 

  .ת המחירים המתונהעלייגם נמשכה ן לכו, מנועי הצמיחה  את–מלחמות העולם 
 
 ת הבנקאות מערכ .ה

מיחה הכלכלית ותהליכי ל הצשלדה היתה הן תו, יהודיובפרט ביישוב ה, לאישר חות הבנקים בארץהתפת

מאנית 'על בסיס של בנקאות מודרנית בשלהי התקופה העות. המודרניזציה והן גורם מסייע להם

: תרים היסודות למערכת הבנקאות היהודי העשו מתחילת שנותנחוה, והחקיקה המנדטורית הבריטית

כן נוסדו . תאוובנקים למשכנת) 'הלוואה וחסכון 'מסוג(אגודות שיתופיות לאשראי , בנקים מסחריים

 . בעיקר בהון ציוני מארצות הברית ומבריטניה, חברות השקעה
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של הממשלה קאי תפקד גם כבנש, )ימצר-כו של הבנק האנגלוהמש (ברקליסבנק ק החשוב בארץ היה הבנ

והחשוב היה בנק הבנק היהודי הגדול .  כל מגזרי האוכלוסייה בארץתרת אששי, וגם כבנק מסחרי

 ,ק"אפן שמו המקוצר מכא (Anglo-Palestine Company בשם 1902נוסד בשנת ש, ההסתדרות הציונית

ים בנק מ לי–) ב"ן אפמכא (Anglo-Palestine Bank- ל1930והפך בשנת ) ה מקובל בתקופת היישובשהי

, 1921/2סד בשנת שנו, הפועליםבנק רו ייזכ, ב בהרבה"קטנים מאפ, ם האחריםקיבנב. לאומי לישראל

שני בנקים . 1922שנוסד ביולי ) לעידוד הקואופרציה ביישוב(' למוסדות שיתופייםי ק המרכזבנה'ו

שהפך ,  הציוניתדרותשל ההסת' יקאיתופהבנק הא'יה ההם החשוב ב; 1921/2למשכנתאות נוסדו בשנת 

 . ב" של אפתבהמשך הזמן לחברה ב
  

השירותים   את– היתר ן בי–בספקה ,  הבנקאות חלק לא מבוטלתמערכ נטלהות של שנות השלושים בגא

ננסי התרחב במידה יוצאת ר הפימגזה. 'ההעברה 'למפעללהעברת חלקו הפיננסי של יבוא ההון הגדול ו

 בנקים וכמאה 74 נמנו בארץ 1936ובסוף , די בנקים חדשיםתאגי 46מו  נרש1935—1932ם בשני: דופן

 בביקוש לאמצעי תשלום שנלווה וליקף את צמיחת התוצר המהירה והגידגידול זה ש. אגודות שיתופיות

 .וכן את עלייתם של כמה בנקאים מגרמניה, לו
  

רבים , ואכן. יקים הבנקאים הוותברקעורר דאגה ב, חלקם מעוטי הון עצמי, וי הבנקים החדשיםריב

נתה הממשלה בשנת תחת לחץ הבנקים המבוססים מי. חוסר זהירות מספקתבמהבנקים החדשים נהגו 

', בהלת המפקידים'מחדל זה השתקף ב. אך המלצותיה לא יושמו,  לענייני בנקאותית ועדה ציבור1933

מלאים ירת ת מהבנקים ואגונו של משיכת פיקדםדשיו ונמשכה בארבעה ח1935שהחלה באוגוסט 

ת הצלה נמרצת של ורק פעול,  וציבור לקוחותיהם נקלעו לסיכון ממשיםחלק מהבנקים הקטני. ומזומנים

הממשלה . מנעה התמוטטויות, )בעידוד ממשלת ארץ ישראל(ב "ברקליס ואפ, ם בארץלישני הבנקים הגדו

לה גם  הטי1937—1936 בשנים הקיהחק. הסיקה מסקנות מהמשבר והקימה מערכת פיקוח על הבנקים

-ץ אכן הצטמצם למספר הבנקים שפעלו באר. םחדשים בנקינקים והקמת בהגבלות על המשך קיומם של 

 . ד בסוף מלחמת העולם בלב25-ול)  בהלת משיכות נוספת עם פרוץ המלחמהריאח (1939ף  בסו32
 

משך כל ות ב במערכת הבנקאויתנתן את אותו, שנפתח בצורה דרמטית במשבר הבנקים, ר הכלכליבהמש

בתקופה זו גם . פיקדונות והן בצד הזהירות היתרה בהענקת אשראיההן בצד הפחתת היקף , שנותיו

ואלה ) עותומן ובנקו די רומא, בעיקר ברקליס(ם של הבנקים הזרים ותהתחדד ההבדל בהתנהל

 . ני של סיוע למשק בעת צרתוויצשהונעו לא רק על ידי זהירות עסקית אלא גם על ידי המניע ה, המקומיים
 

ניק למעשה אשראי  מאוד כאמור הנזילות במשק והבנקים נאלצו להעגדלה 1946—1940 ת הגאותבשנו

הם תרמו להמשך התפתחותו של שוק , בחפשם מקורות הכנסה נוספים. כה מאודמובריבית ריאלית נ

 .שיתה ממלהיקף של בורס עישהחל לפעול בהיקף מצומצם בשנות השלושים וטרם הג, ניירות הערך
 
בשם (הוא נוסד .  כזכור הבנק היהודי החשוב והגדול בכל תקופת המנדט היהמ"פלשתינה בע-נגלו אנקב

 Jewish(' אוצר התיישבות היהודים'כחברה בת של , ההסתדרות הציונית העולמית ידי על) ק"אפ
Colonial Trust –1899ת ה בשנוסדנחברה זאת ). הנושרווחו בתקופה הניד, ט"ן ראשי התיבות יק מכא ,

, הודים למולדתם החדשהאב הרצל להקמת חברת קולוניזציה להעברת המוני היזלפי תכניתו של בנימין 

לא מבחינה פוליטית ולא בצבירת , אולם החברה לא הצליחה להמריא. רטר להתיישבותם'הצר קבלת לאח

מנהליו שאפו . 1903 בשנתל לפעול בארץ חהש, ק"ופועלה החשוב ביותר היה הקמת אפ, הון ראוי לשמו

מפעלי תשתית במימון הפצתם של כלומר לעסוק ב, שולב של בנק להשקעות ובנק מסחרימלפעול לפי דגם 

.  ואיגרות חוב וגם בפעילות בנקאית שוטפת של קבלת פיקדונות והענקת אשראי לזמן קצר עד בינוניותמני

 לשם פיתוח) המועט למדי(ט חלקים מהונו "ו העביר לו יקבש ,צעדיו הוצרו במידה ניכרת בגלל הצמצום

 .  עסקיו בארץ
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אוצר : ט"ב ליק"יים בין אפספי מהותי ביחסי הכוחות והקשרים הכלת שנות השלושים התרחש שינויבתח

החזר הלוואות באנגליה ובארצות מזרח אירופה -התיישבות היהודים נקלע למצב פיננסי קשה עקב אי

ועל פי ההסכם שגובש , ט" ליש50,000רשותו הלוואה מיידית של יד לק העמ"אפ. דוןנולוכשלי ניהול ב

כל . ק המקוריות בלבד"מניות אפל סוק בבנקאות והפך לחברת אחזקות שט לע" חדל יק1934בינואר 

 . בצירוף ערבות לחלק מהחובות המסופקים, ב"נכסיו הטובים והתחייבויותיו הועברו לרשות אפ
 
) וגם בארץ( של לונדון הו בהפצת מניות בכורה ורגילות בבורס הונליח להגדיל אתצה  העצמאיב"אפ

ק פיקדונות בהיקף רב יותר מאשר בנבתחילת שנות השלושים כבר היו ל. להתפתח במשנה מרץיך שוהמ

משבר 'בעת , יחד עם בנק ברקליס, כוחו בלט בחלקו במבצע ההצלה. לכל חמשת הבנקים הזרים גם יחד

שהחלה מעט לפני פרוץ המלחמה ונמשכה , ת בהלת המשיכות הנוספתן בע וכ1935 סתיו לש 'הבנקים

, ת בנקים מקומיים ללא ערבות הממשלהזר השנייה סירב בנק ברקליס לבוא לעבפעם. 1939במרבית סתיו 

 10- גדל סך מאזנו של הבנק מ1945 עד סוף 1939מסוף שנת . ב ניהל לבדו מבצע הצלה סלקטיבי"ואפ

 . רוב בקי90%של  היה זה גידול ריאלי; י"יון לאלמי 51- לי לערך עד" לאןומילי
 

 של הנפקת המטבע של מדינת ידפלשתינה התפק-ל על בנק אנגלו הוט,ום המנדט והכרזת העצמאותתעם 

מאחר ששם המדינה ושם המטבע לא היו ידועים בעת הזמנת שטרי הכסף המודפסים . ישראל הצעירה

לפי האמנה בין . 'ישראלית-לירה הארץה'שם ההבנק ואת  שם רה הראשונה אתדסהנשאה , בחוץ לארץ

לכינון בנק ישראל בשנת  עד –שמילאה , נפרדת' מחלקת הוצאה'ק מה בבנהוק, ב והממשלה הזמנית"אפ

בנק  הפך הבנק לחברה ישראלית בשם 1951החל בינואר .  ניכר מתפקידיו של בנק מרכזי חלק– 1954

יבלו את ההצעה ק) כמחציתם משקיעים אנגליים(ק "ת אפיומנ מ98%י שבעלי אחר, לאומי לישראל

 . החדשהלהמיר את מניותיהם במניות החברה 
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 ר הממצאיםעיק: שניחלק 
 

, ן"נדל, מיטלטלין, מזומנים, ונות בבנקיםפיקד תקופה ארוכה במשך האפוטרופוס הכללי הועברו לידי

. עשויים להיות קשורים לנושאי הבדיקה מהם 7,500-ו כי כמשרי החשבון התרוא. חפצי ערך וניירות ערך

 העברתו עדברתו לממונה הבריטי ומהע,  הרכושוים מקור נכבד של נתונים על התנהלות מהוCתיקי 

כוללים גם ,  תיקי ניהול מקרקעין ורכוש אחר שאינו כספיםשהם, )(A Assetsתיקי . לאפוטרופוס הכללי

והלים בידי ניקי עיזבון המהם ת' עתיקי . נהלותו להתוים מקור חשובוהמהם מסמכים הקשורים לרכוש ו

שנפתחו מקום , ים תיק17,000- כ'עתיבת דוח זה נכללים בתיקי במועד כ. האפוטרופוס הכללי של ישראל

 . ה שואנותקורביהם מוגדרים בסבירות גבוהה כלמבע 1,679. המדינה ועד לימים אלו
 

חלק מהם נסגר : ונה הישראלי על רכוש האויבמהממבל  שקי-C וA יקיטרופוס הכללי מיין את תוהאפ

 561-כ, היתר; י" ל100-ו מאחר שיתרתם היתה נמוכה מ תיקים נסגר835; עקב שחרור הכספים והרכוש

קיבל , ף על התיקים שנתקבלו מהממונה הישראלינוס). 'עתיקי '(הוגדרו מחדש כתיקי עיזבון , יםתיק

ת וזא, )'מיםרדו' ( בבנקים במסגרת חשבונות ללא תנועהשהיוורכוש נוספים  םיהאפוטרופוס הכללי כספ

ים או הרכוש הועברו לטיפולו אך ספיש לציין כי הכ. חו כתיקי עיזבוןגם אלה נפת. על פי הוראות החוק

מסמכים על , בין היתר, תיקים אלה כוללים. ורק אם עמדו מעל יתרה מינימלית שקבע מפעם לפעם

 . הכספיםלהודעות שחרור ודוחות על ניהו, חרורת לשדרישו, והרכוש םיהעברת הכספ
 

, הבדיקות כללו תיקים. הםתקלו בבעיות כבדות משקל בבדיקותיהדגיש כי כל משרדי רואי החשבון נליש 

התחקות אחר חומר ארכיוני בארץ ; פרוטוקולים וכספות בחמשת הבנקים, ספרי בעלי המניות, כרטסות

שמות  של הרשימזאת לשם בניית  כל –בעבר ובהווה ועוד דים  עם בעלי תפקיתושפגי, ובחוץ לארץ

המכשול העיקרי . קורבנות שואהת גבוהה כי הם עשויים להיכלל בהגדרשלגביהם הונחה סבירות , לקוחות

. מפרק הזמן הארוך שחלף מאז נפתחו החשבונות ועד היום, מטבע הדברים, שעמד לפני הבודקים נבע

 . ך תקופה כה ארוכהבמהלא נשמר תיעוד ל םבבנקים רבי
 

החשבונות הידניים לחשבונות ליום שבו עברו ' מועד פתיחת החשבון'בנקים נקבע ה מרישומי קבחל

. חלק מן הבנקים ביערו חומר ארכיוני של סניפים כאשר רוכזו כל הארכיונים למקום אחד. םביממוחש

ים עם בנק אחר בדרך של  בנק אותבנו חברות ודבמשך התקופה אוח. שרפות ושטפונות כילו מסמכים

צמדה שחקה את היתרות הרדומות של שבהעדר ה, נוספה על כל אלה האינפלציה. על מניות העברת בעלות

 10- ל1980קטובר או ב1-ב פכו ה1939ש משנת " לי100, גמהלדו. יאה לביטול רבות מהןשהב, פקידיםהמ

על חלקן של יתרות . ינו אגורה אחתדהי,  חדשיםיםקל ש0.01- הפכו ל1986מבר  בדצ1-ים ישנים ובשקל

 . של בעל החשבון הרדום' חוב'וצר אפילו כך שבמקום יתרה נ, ה אף הוטלו עמלות במשך השניםלא
חשבונות שבעליהם היו  של הרשימה ליצור נועד, לה כעשרות אלפי חשבונותשכל, ר ונאמר כי הבדיקהנחזו

חלק מבעלי הפיקדונות או ליורשיהם החזיר ל. אהקורבנות שו, ההובבמידת סבירות ג, עשויים להיות

 סברה כי יש דההווע; אולם ללא שערוך או הצמדה, האפוטרופוס הכללי את יתרת הקרן במשך השנים

כפי , עליהםאו ב כן רשימות התיקים ועל, הכללים שנקבעולפי  הריאלי ערכםלהחזיר להם את הסכומים ב

בחלק ; ר להםזכום הקרן הנומינלית ביתרתם כבר הוחה שסת אלם אגכוללות , שנקבעו על ידי הבודקים

 הצמדה וריבית בגין פרשיים מהנובעמים המשוערכים הסכורוב ר כי מתברנכבד מנתוני רואי החשבון 

 . הכספים שהוחזרו
    
, יםהכספ כאמור הועברו םאול. חוק בישראל חייב כל בעל נכס עזוב להעבירו לאפוטרופוס הכללי הפיל

 .        שפגע בבעלי החשבונותרדב, ים נומינלייםבערכ,  מאוחר יותרבשלבך כלל בדר
 

הובאו בו מספר החשבונות . מרכז את ממצאי הבדיקה של משרדי רואי החשבון המובא כאן חהלו

בסיס על , 2004 בספטמבר 30ליום , כומים המשוערכים בחשבונות אלהס וההרהאמוה רשימהכלולים ב

כפי , 3%ת שנתית מצטברת של ריביספת ובתו 1948 במאי 15ביום חל הכן ד המחירים לצרדמלהצמדה 
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בדקו רואי החשבון את מהלכם של התיקים לפי התקופות שבהן , ילר לעכנאמ. עצתהמיישקבעה הוועדה 

 כיוון שמדינת ישראל הגיעה. כדי לקבוע את האחראים לתשלום היום, שהו סכומי הפיקדונות אצל כל גוף

ינה שהמדהרי , יתור על תביעותיה ממנוולהסכם עם הממונה הבריטי בדבר , עילרט לכמפו, 1950נת שב

וכמובן היא האחראית לסכומים ששהו ', נה הבריטימוהמ'ת לסכומים המצויים להלן בטור האחראיהיא 

 . אצל הממונה הישראלי במשרד האוצר ואצל האפוטרופוס הכללי
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 ,  ססים על הנחיות הוועדה המייעצת מבו,החשבון בבנקים יאי הבדיקה של משרדי רוממצא
 1 30.9.2004 ליום,  ריבית3%רכים לפי מדד ידוע בתוספת משוע

 

 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                  באחריות מדינת ישראל

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 הכללי

הממונה 
הישראלי על 
 רכוש האויב 

הממונה 
 הבריטי על

 רכוש האויב 

 באחריות הבנק

מספר 
התיקים

2 
 הבנק סוג התיק

 חשבונות  2,277 32,204,319 25,104,638 30,716,186 7,789,633 95,817,776

 ניירות ערך 135 3,161,650 1,576,008 1,349,858 118,302 6,205,818

6,715,952 
אינו ניתן 
 לשיוך

אינו ניתן 
 לשיוך

אינו ניתן 
 129 אינו ניתן לשיוך לשיוך

חשבונות  
שאינם ניתנים 

 לשיוך

 סך הכול   2,541 35,365,969 26,680,646 32,069,044 7,907,935 108,739,546*

בנק 

 ילאומ

ראל ליש

       מ"בע

 חשבונות  84 81,901 247,887 543,327 4,984 878,099

 ניירות ערך      -

536,270 
 אינו ניתן
 לשיוך

אינו ניתן 
 לשיוך

אינו ניתן 
 13 אינו ניתן לשיוך לשיוך 

חשבונות  
שאינם ניתנים 

 לשיוך

 סך הכול   97 81,901 247,887 543,327 4,984 1,414,369*

בנק 

 ליםהפוע

      3מ"בע

 

 חשבונות  101 50,983 143,925 385,802 92,199 672,909

4,299 -- -- 4,299 -- 254 
חשבונות שאינם 
 ניתנים לשיוך

1,723,705 -- -- -- 1,723,705 11 

חשבונות שנמצאו 
בארכיון הציוני 

)4(המרכזי  

204,109 -- -- 204,109 -- 17 

חשבונות שנמצאו 
 בארכיון 

)4(המדינה   

 סך הכול  383 1,774,688 352,333 385,802 92,199 2,605,022*

 
 בנק

 ימזרחה

וחד המא

       מ"בע

 חשבונות  406  14,871,518 10,429,467  25,300,985

 ניירות ערך 27  724,749 1,139,705 5,629 1,870,083

 15 אינו ניתן לשיוך אינו ניתן לשיוך אינו ניתן לשיוך אינו ניתן לשיוך 11,275
חשבונות שאינם 
 ניתנים לשיוך

 סך הכול  448 - 15,596,267 11,569,172 5,629 27,182,343*

 קנב

תיל מרכנ

דיסקונט 

  מ"בע
 

 חשבונות  110 29,177 3,062,259 1,975,297 11,545 5,078,278

 ניירות ערך 11  597,529 70,503 30,871 698,903

193,573     5 
חשבונות שאינם 
 ניתנים לשיוך

 סך הכול  126 29,177 3,659,788 2,045,800 42,416 5,970,754*

בנק 

 ונטדיסק

 ראלליש

       מ"בע

*145,912,034 8,053,163 46,613,145 46,536,921  סך הכול 3,595 37,251,735

 

 
101,203,229  

 סך הכול באחריות מדינת 
 ישראל 

 
.          

                                                           
 .ח בעמוד הבא ללו1-4 הערות ראו. 1
 .ה הניתנים לשיוך והן אלה שאינם ניתנים לשיוךלא הן,  זה הוא סיכום של כל הסכומיםסכום* 
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 ללוח ת  הערו
 

             טי  בריים הונמ המוירשהעברכים משועובע מכספים  הנח" ש70,802,000 אינו כולל סכום של חהלו) 1      (

                ואין , כוש האויב או האפוטרופוס הכללי חזרה לבנקים בשביל לקוחות או יורשיםעל רשראלי והי

 ןלהל. אין מידע על כךאך , את הכספיםאלה קים תינים שבופלק העביר שהבנ להניח סביר.  נוסףעמיד םיהלע

 :גות סכום זה בין הבנקיםלהתפ
 

 קבנה  ₪, משוערךסכום
 מ"בעאל לישרי לאומ 35,618,587

 מ"בעאל לישרונט דיסק 2,167,000
 מ"חי המאוחד בעהמזר 470,000

 מ"לים בעהפוע 96,000
 מ"תיל דיסקונט בעמרכנ 32,450,000

 כולסך ה 70,802,000  
 

של ומספר מצומצם יותר , 1948 התיקים כולל מספר רב של חשבונות שהועברו לממונה הבריטי עד מספר )2(

 .1948חשבונות שהועברו לממונה הישראלי אחרי 
 

וכם של תיקים שער. תיקי קורבנות שואהשהם ים בבנק הפועלים שקיימת סבירות  תיק293כולל ינו  אוחהל )3(

 . ח" ש2,961,203-אלה נאמד ב
 

227'  להלן וכן בעמ39' נות שנמצאו בארכיון הציוני המרכזי או בארכיון המדינה ראה דברי הסבר בעמחשבו )4(

 . להלן229-
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משוערכים , מבוססים על הנחיות הוועדה המייעצת, י הבדיקה של משרדי רואי החשבון בבנקיםממצא

החל במועד תחילת השערוך המוגדר לעיל ועד , 4% של תיתנית שלפי הצמדה למדד הידוע בתוספת ריב

 ): 2004מדד אוגוסט * (30.9.2004ליום 

 בשקלים חדשים , 30.9.2004-משוערכים ל, ים שטרם הוחזרוסכומים משוערכ

: הנובעת מרכוש שהוחזק אצל, באחריות מדינת ישראל

 כ "סה
האפוטרופוס 

 הכללי 
הממונה על 
רכוש האויב 
 הישראלי

הממונה על 
רכוש האויב 
 הבריטי

באחריות הבנק 
מספר 

 שם הבנק  סוג התיק  חשבונות 

חשבונות בנק  2,277 298,901,863 275,206,841 52,593,519 12,575,204 639,277,427
 לאומי 

 ע בנק לאומי "ני 135 8,656,717 12,622,715 2,321,582 193,512 23,794,526

לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך 34,338,360 חשבונות בנק לאומי  129 לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך 
 נם ניתנים לשיוך שאי

כ באחריות "סה 2,541 307,558,580 287,829,556 54,915,101 12,768,716 697,410,313
 בנק לאומי

 בנק
לאומי 

לישראל 
 מ "בע

חשבונות בנק   84 1,747,368 3,021,282 926,170 6,608 5,701,428
 הפועלים

 ע בנק הפועלים "ני      -

לשיוך לא ניתן  לא ניתן  לשיוך 2,405,600  13 לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך 
חשבונות בנק 

הפועלים שאינם 
 ניתנים לשיוך

כ באחריות "סה 97 1,747,368 3,021,282 926,170 6,608 8,107,028
 בנק הפועלים 

 בנק 
הפועלים 

 מ"בע
 

חשבונות בנק  101 852,526 4,037,411 654,527  5,544,464
 המזרחי

 ק המזרחיע בנ"ני      -

 254 לא ניתן לשיוך  11,751 לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך  11,751
חשבונות בנק 

המזרחי שאינם 
 ניתנים לשיוך

12,037,544    12,037,544 11 
חשבונות שנמצאו 

בארכיון הציוני 
 **המרכזי

חשבונות שנמצאו  17  1,305,922   1,305,922
 **בארכיון המדינה

כ באחריות "סה 383 12,890,070 5,355,084 654,527 - 18,899,681
 בנק המזרחי 

 בנק 
המזרחי 
המאוחד 

 מ "בע

חשבונות בנק  406  162,242,373 18,159,340 - 180,401,713
 מרכנתיל

ע בנק מרכנתיל "ני 27  6,652,509 1,921,688 9,267 8,583,464

לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך  62,320  15 לא ניתן לשיוך  לשיוך לא ניתן 
חשבונות בנק  
מרכנתיל שאינם 
 ניתנים לשיוך

כ באחריות "סה 448 - 168,894,882 20,081,028 9,267 189,047,497
 בנק מרכנתיל

 בנק 
מרכנתיל 
דיסקונט  

 מ "בע

חשבונות בנק  110 535,883 26,885,110 3,387,528 14,866 30,823,387
 דיסקונט 

 ע בנק דיסקונט "ני 11  2,068,028 120,757 42,416 2,231,201

לא ניתן לשיוך  לא ניתן לשיוך  911,901  5 לא ניתן לשיוך לא ניתן לשיוך 
חשבונות בנק 

דיסקונט שאינם 
 ניתנים לשיוך 

כ באחריות "סה 126 535,883 28,953,138 3,508,285 57,282 33,966,489
 בנק דיסקונט 

 בנק 
דיסקונט 
לישראל 

 מ "בע

947,431,008 12,841,873 80,085,111 494,053,942 322,731,901  כ "סה                          3,595
כ באחריות מדינת ישראל "סה 586,980,926      
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את הסכומים שהיו מתקבלים אילו היתה מתבצעת שיטת השערוך  ללדה מצאה לנכון לפרסם לוח נתונים הכוהווע* 

לפיכך נתונים אלה הם תיאורטיים בלבד ואינם נשוא . ל היורשיםאו כבהנחה שיימצ, כפי שהחליטה הוועדה, הגבוהה

 . ומתפרסמים לצורך מידע בלבד, תביעהנגד הממשלה או הבנקים
 .227-229מ " להלן וכן בע39' ראה דברי הסבר בעמ, ן המדינהויכ באראובונות שנמצאו בארכיון הציוני המרכזי שח**
 
 :ואלה הם, אחרים על התיקים ששוערכו בלוח נבדקו תיקים נוסף

 
 .נטיורלו  לא אותר בהם כל מידעאולםללים חשבונות הקשורים לנושא הבדיקה  הכוםיקית 2,307) א(

להלן התפלגות התיקים בין . וכבונות אלה נפתחו תיקים במערכת המחשב אולם הם לא שוערלחש

 :  הבנקים
 

 קהבנ  התיקיםמספר
 מ"בעראל  לישימלאו 161

 מ"עבאל לישרונט קדיס 25
 מ"חי המאוחד בערהמז 155

 מ"לים בעעהפו --
 מ"תיל דיסקונט בענמרכ 1,966
 כול לכל הבנקיםהסך  2,307

 
ות הבנקים המוחזקות כפיקדון או ינמך את שווי לשער דה סברה שיש קושיהווע. ת של הבנקיםניומ) ב(

אין הוא נותן ; ווי הנוכחימאחר שהוא נגזר מהש, ידי האפוטרופוס הכלליאו ב/בנאמנות בידי הבנקים ו

מנהג בעלים הוג לנ, במשך תקופה ארוכה, תמיד ביטוי לעובדה שקורבנות השואה או יורשיהם לא יכלו

  . שה בשלב מאוחר יותר בידי מיישמי הדוחעייהוועדה ממליצה ששערוך המניות . בהחזקותיהם אלה
 
 

ל הערך סך כ

ר המניותמספ י"לא, הנקוב  קהבנ

 מ" בעראלליש מילאו 499 499

 *מ"בעאל לישרונט קדיס 4,103 4,103

 מ"חי המאוחד בערהמז 922 

 **מ"לים בעעהפו 8,439 8,439

 מ"נתיל דיסקונט בעמרכ - -

 םכול לכל הבנקיהסך  13,963 13,041
 
 .1941אשר היוו את ההון המונפק והנפרע של הבנק לשנת ,  מניות של הבנק60,000ך  מתו*
ר אין קשר  ואש1943 -1921ל בשנים  "ותן בחו רכשו א אשרבי מדינות אויב תושי מניות בעל1,218-ר בכדובמנק הפועלים בב**

או אין להכלילן בקבוצות שיש /ישוב והשערוך וחה אין להחיל על חלק ניכר ממניות אלה את, על פי הערת הבנק. ןעליהעם ב

קים ראיות דעד כה לא הומצאו לבו. ז"ן היותן מניות למוככגו, וזאת מסיבות שונות, סבירות גבוהה שהן קורבנות השואה

 . לטענות הבנק
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 ךר העסךש, ת חוב ומניות של חברות ארץ ישראליות וחברות זרותרויג או בבנקיםאנמצ. ות ערךיירנ) ג(

 :ורט להלןן מפהנקוב שלה
 

כל הערך סך  בעהמט בנק בנמצא

 הנקוב

מ  "י בנק דיסקונט בע" לא1,960

 95,568 י"לא מ"י בנק לאומי בע"א ל93,608

 25,110 ט"ליש מ"לאומי בעבנק 

 126,815  גרמנימרק מ"לאומי בעבנק 

 700 ין הולנדירפלו מ"מי בעלאו בנק

 17,000 ק שווייצריפרנ מ"לאומי בעבנק 

 69,950 ב"ר ארהדול מ"לאומי בעבנק 

 22,250 ק צרפתיפרנ מ"לאומי בעבנק 
 

והן כוללות נכסים שאינם  ניתנים , סבירות גבוהה שהן רלוונטיות לבדיקה לגביהן  שישתספוכ) ד(

 :ן ההתפלגות בין הבנקים להל.לשערוך
 

 קהבנ  הכספותמספר
 מ"בעאל לישרי מלאו 35
 מ"ע בלאלישרונט קדיס --
 מ"חי המאוחד בערהמז --
 מ"לים בעעהפו --

 מ"תיל דיסקונט בענמרכ 32
 כול לכל הבנקיםהסך  67
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 מ" בבנק לאומי לישראל בעדיקה ממצאי הבעיקר .1

 
ירה על תולדותיו הסק. חשבוןואי ר', ושות ברלב מ ערך משרד"בדיקה בבנק לאומי לישראל בעאת ה

. מובאת לעיל כחלק מהסקירה ההיסטורית, מ"פלשתינה בע-אנגלו תרהחל בחב, וגלגוליו של בנק לאומי

משרד ). ל"בל להלן(מ "ק לאומי לישראל בענ לבב"בנק אפ כל פעילות 1951י  במא1-ברה בהוע, כאמור שם

, כיון המדינה הבריטי ובבנק לאומי באנגליהבאר, ברלב בדק ואסף חומר בארכיונים שונים ובסניפי הבנק

ניהל , במשרד האפוטרופוס הכללי והממונה הבריטי, בחברות הבנות של הבנק,  שלותופבנק ובכס הבתיקי

התוכנה שימשה ; תם ושערוכםבהצל, עיבודם,  תוכנה לשם ריכוז הנתוניםשיחות עם ותיקי הבנק וכתב

 את, בדק משרד ברלב את חשבונות הבנק) ברעלש (ב"בבנק אפ. את משרדי כל רואי החשבון בבדיקתם

את פיקדונות ניירות הערך ובעלי המניות ואת ההתחשבנות עם חברת , חברות הבנות שלו תא, ספותיוכ

 ).לעיל(' העברה'
   
 בונות בנקחש. א

ר  למספיחסין פבאו ל גדומלחמת העולם העולם השנייה לא היה מספרם של חשבונות תושבי חוץערב 

חוץ שרובם היו תושבי  יבהמדובר בתוש. אך יתרת הזכות שלהם היתה נכבדה, ק"שבונות באפהח

יעה לסך של יתרה זו הג. ות באירופה וצפון אפריקה שנכבשו אחר כך בידי גרמניה ושותפותיהנמדיה

ות יתר הן 1939-1940עקב המלחמה הצטמצמו בשנים . יתרות תושבי החוץ ל מכל72%-כ, י" לא1,098,000

 .  ספר החשבונות בבנקמהן וזכות ה
 

* ישוערכו החשבונות במקרים שבהם לא יימצאו בעלי חשבון או יורשיהם, תצדה המייעועי החלטת הועל פ

 ריבית שנתית - 1948י א במ14-ועד ל, חילת השערוך כהגדרתו לעילממועד ת) א: (לפי שתי תקופות שערוך

) 2004מדד אוגוסט ( הצמדה למדד ידוע - 2004בר ספטמ ב30 ועד 1948 במאי 15-החל ב) ב(; 3%של 

מ ומדינת ישראל " בנק לאומי בעחבותהסתכמה , בדיקת משרד ברלבלפי . 3%תית של נש פת ריביתוסבת

 :לפי הפירוט הבא, ח" ש108,739,546-בעל פי שיטה זו 
     

 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                באחריות מדינת ישראל 

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 הכללי

הממונה 
הישראלי על 
 רכוש האויב 

נה הממו
הבריטי על 
 רכוש האויב 

 באחריות הבנק
מספר 
 התיקים

 סוג התיק

 חשבונות  2,277 32,204,319 25,104,638 30,719,186 7,789,633 95,817,776

6,205,818 118,302 1,349,858 1,576,008 3,161,650 135 
ניירות 
 ערך

6,715,952 
לא ניתן 
 129 לא ניתן לשיוך לא ניתן לשיוך לא ניתן לשיוך לשיוך

חשבונות  
 שאינם 
ניתנים 
 לשיוך

 סך הכול  2,541 35,365,969 26,680,646 32,069,044 7,907,935 108,739,546**

 66,657,625:  ישראלדינתכול באחריות מסך ה

 .ורשיהם מובא בנספח לדוח זהי ורוך למקרים שיימצאו בעלי חשבון אהשע* 

 .ם ניתנים לשיוךהן אלה הניתנים לשיוך והן אלה שאינ, ום זה הוא סיכום של כל הסכומיםסכ** 
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 ת ללוחרועה

שהוחזרו לבנק על ידי הממונה על , תבונו חש435-ח הנובע מכספים ב" ש35,618,587לוח אינו כולל סכום משוערך של ה) א(

 .סביר להניח שהבנק העביר לפונים את הכסף.  יורשים שאין עליהם  מידע נוסףוא רכוש האויב עבור לקוחות

בגין כסף שהוחזק בבנק , בהתאמה, עבור חשבונות וניירות ערך₪  928,611-ח ו" ש2,729,553סכומים כוללים סך של ה) ב(

 .יות מדינת ישראלרחאועל פי הנחיות הוועדה יהיה ב, בממונה הבריטי על רכוש האויתו לבתקופה שקדמה להעבר

 לו סומנו במערכת המחשבתיקים א. הושלמו תנועות כספים חסרות על פי כללים קבועים, חלק מהתיקים ששוערכוב) ג(

 . 'תיקים ששוערכו על פי מידע חלקי'כ

ן לשייך תינאשר לא , ם חשבונות ופיקדונות ה'ונות שאינם ניתנים לשיוךחשב 'הסכומים שמופיעים בשורה, ל פי ההנחיותע) ד(

הה כי הם של קורבנות יש בהם פרטי בעל חשבון ויש סבירות גבו:  בסוגי התיקים הבאים- למדינה או לבנק -בהם את החבות 

ועד לתאריך הסמוך , כהגדרתו, בתיקים אלה אותרה יתרה כספית בחשבון הבנק בתאריך שבין מועד תחילת השערוך. ואהשה

עברו לממונה הבריטי על רכוש ) 1: (דרכם של החשבונות האמורים הייתה אחת מאלה. 1945 במאי 15, סיום המלחמהם ליו

שוחררו לבעלי החשבון או ) 3(;  לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראלולי על רכוש האויב וממנעברו לממונה הישרא) 2(; האויב

 . כחשבונות ללא תנועה או חשבונות שנשחקו, נשארו בבנק) 4(; ליורשיהם
  
 בנקה פותכס. ב

- השכיר הבנק כ1946עד . ק היו כספות של לקוחות החל בשנות העשרים בכמה סניפים מרכזיים"באפ

, תוחלפ) ק"יורשו של אפ(ל "החל בשנות השבעים החל בל. ות לתושבי הארץ ולתושבי חוץספ כ1,386

נן של כות: ותספ כ800- כתח פ2002ועד ראשית שנת , שר עם בעליהן נותק שהקתכספו, בהתאם לנהלים

והיתר מוחזק בכספת של ,  הוחזר ללקוחות או ליורשיהם100של ,  מהן הועבר לאפוטרופוס הכללי100

רואי .  ריקותהיו תחופות שנפכסמה 70%-כהבנק עצמו העריך כי . ל"ך הבקרה הפנימית של בלמער

 אגף דייב תחווהן נחלקות לכספות שנפ, לבדיקהות קשור שייתכן כי הן תוספכ 35החשבון איתרו 

כספות שהועברו לרשות הממונה ; ן הועבר לאפוטרופוס הכללינתוכוהביקורת הפנימית של בנק לאומי 

 בעיקר בכספת ניירות שהיו, ות בתיקיות קרטוןמשמר; ום תכולתן אינו ידועקומי, טי על רכוש האויבהברי

ות מטבעות שכללו משמר; ניירות ערך ותכשיטים, יםסמכמות הכולל, ברו לספריית הבנק הועאו/הערך ו

 10ון איתר ד רואי החשבמשר. רו לממונה הבריטי על רכוש האויב ומיקום תכולתן אינו ידועבהועוזהב 

נסגרו כעבור הן ;  ולא הוכח שהיתה בהן פעילות כלשהי1940ב קודם שנת "ות שנפתחו בסניפי אפכספ

    .ת שניםעשרו
  
 ת ות בנורחב. ג

החברה ; מ"הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בע: ל"בבל ואק " חברות בנות פעלו באפמספר

החברה לנאמנות של ; )טניהי לאומי ברבנק (UKאומי בנק ל; מ"ישראל בע-לחיזוק קשרי החליפין פולין

לארץ ן דוד העברות כספים בין פולי לעי1938—1937חברת החליפין פעלה בשנים . בנק לאומי בלונדון

  .  שם החברהלע ק"ישראל ופתחה חשבון באפ
 
 1938—1924 השנים בין. 1921-שנוסד על ידי קרן היסוד ב,  רכשה את הבנק האפותיקאי הכלליק"אפ

אותרו פיקדונות ניירות ערך של תושבי אירופה  שהחזיקו . יק הבנק סדרות שונות של איגרות חובהנפ

ק פעמיים בשנה על "אפ םלאת הריבית ששי. הממונה הבריטיי מרביתם עוקלו על יד; ב אלהת חואיגרו

 הנפיק 1946נת בש. הממונה הישראלי במשרד האוצר, איגרות החוב העביר הבנק לממונה הבריטי וליורשו

יר את איגרות החוב שהחזיק  והמ4%ותיקאי סדרות חדשות של איגרות חוב בריבית של פהבנק הא

אך לא התקבלה ,   זהרדסהממונה הבריטי הסכים לה. דשותהחבאיגרות החוב ' אויבים'ות שבונבח

רואי . ור קשרחלקם לא היו בין החיים ועם חלק אחר לא היה ניתן ליצ: הסכמתם של בעלי איגרות החוב

ב ך נקובער, 1935—1924רות חוב של הבנק האפותיקאי מן השנים  איג23-תרו תעודות של כיהחשבון א

ייתכן כי הן שייכות ; שלא נפדוו 1943 תרות חוב שהונפקו החל בשנ איג62-ותעודות של כ, י" לא2,350 של

 .תעודות אלה לא שוערכו. השואהלקורבנות 
 



 35

ק קודם הקמת חברת הבת " כסניף מרכזי של אפשפעל, UK את בנק לאומי  ברלב לא בדק לעומקודמשר

 Jewishכשו את מניות ר, לעתים ללא שם,  בעולם כולוודיםיש לציין כי אלפי יה. בריטניה-ל"של בל
Colonial Trust) 'הבעלים ) לעיל בסקירה ההיסטורית(שהיה כאמור , )'ר התיישבות היהודיםאוצ

החברה לנאמנות של . אלה נמנים עם קורבנות השואה  ממחזיקי מניותרביםן שייתכ. המקוריים של הבנק

ט המיועד " ליש2,500,000 של סך, ישור בית המשפט באנגליהבא, תבנק לאומי בלונדון מחזיקה בנאמנו

ות ממני 5%-מחלק סכום זה הוא תמורה עבור . י המניות של אוצר התיישבות היהודים שטרם אותרולעבל

 .    אוצר התיישבות היהודיםקחזימל ש"בל
 
 דונות ניירות ערךקפי. ד

 פיקדון ניירות תחהלקוח היה פו. בי חוץ כאחדותושק היו פיקדונות של ניירות ערך של תושבי הארץ "באפ

הבנק הכניס את נייר הערך למעטפה והפקיד אותה בכספת הכללית , )ממש( נייר הערך תא מפקיד בו, ערך

וכל תנועה , נק והוקפאו לפי הוראת הממונה הבריטיבות הערך נשארו בחזקת הפיקדונות נייר. של הבנק

, ריבית(ות הערך נייר לבקשרו בלכאמור הועברו הכספים שנתק. בפיקדון היתה חייבת לקבל את אישורו

תקופה המן , ל אותרו תעודות מניה ואיגרות חוב"בסניפים שונים של בל. גם הם לממונה הבריטי) נדידויוד

בחלק (משרד ברלב ערך את הסכומים . ז"לקן שמות הרוכשים וחלקן למוכחעל , ונותשבח 154-ב, תהנבדק

טיים לבדיקה כללו נוורות ערך רל ניי.והם מופיעים בלוח המרכז שבסעיף א) דע חלקיי מי על פ-מהתיקים 

 :יםלהלן הערכים הנקוב. בין היתר איגרות חוב ומניות של חברות ארץ ישראליות וחברות זרות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אשר שוערכו והן מופיעות בלוח בסעיף א, מ"בע קאייזה אינו כולל איגרות חוב של הבנק האפות לוח
 
 ות הבנקנימ. ה

ות השייכות לתושבי מדינ) י" לא1כל מניה היתה בת (י " לא499ק בערך נקוב של " מניות של אפ499ו אותר

ונה הישראלי על רכוש האויב במשרד ממה הן הומרו בידי 1952בשנת . ויב והוחזקו אצל הממונה הבריטיא

ישם דוח יי מי ש בידשווי המניותצורך לקבוע את היה י, אם יימצאו יורשים. האוצר למניות של בנק לאומי

 . זה

 נקוב ערך מטבע

 93,608 י"לא

 25,110 ט"ליש

 126,815 גרמנימרק 

 700 ין הולנדיפלור

 17,000  שווייצריפרנק

 69,950 ב" ארהדולר

 22,250  צרפתיפרנק
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 מ"קה בבנק הפועלים בעהבדי ממצאי עיקר. 2
 
 

שנת ב ד הפועלים נוסבנק. 'לטברג ושותב-לדהרצפך משרד רואי החשבון ם ערבדיקה בבנק הפועליהאת 

עד קום המדינה היה היקף פעולותיו באשראי ובפיקדונות קטן יחסית לפעילות המוסדות . 1921

לותו העיקרית הייתה הענקת אשראי להתיישבות העובדת פעי. 1946-ד ב בלב4.5%-כ: אחריםהבנקאיים ה

ב עם ושחהיה לבנק קשר , את ההון העצמיל  הצורך למכור מניות ולהגדי בשלאך, ולמפעלי ההסתדרות

 1969בשנת . במשך שנות החמישים מוזגו קופות המלווה והחיסכון של העובדים עם הבנק. יהדות התפוצה

יעקב ,  בידי בנקאי יהודי מגרמניה1933בנק יפת נוסד בשנת ; מ"ל בנק יפת בעעעלות  מהב75%כש הבנק ר

מאוחר יותר שינה את (יפת  קנ לב היו1969-ב. אוכלוסייה עירונית ובה רבים מיוצאי גרמניהירת וש, יפת

זה עם בנק הפועלים גו במלואם עסקי בנק מוז 1999-ב; שישה סניפים) מ"שמו לבנק אמריקאי ישראלי בע

ות מוסדשכלל , אביב-תל- השלים בנק הפועלים את רכישת בנק הלוואה וחיסכון יפו1971בשנת . מ"בע

 .פים סני42-אשראי רבים ו
 

, במהלך ריכוז ארכיוני הבנק לשניים בלבד. יקה של רואי החשבוןדבהת לא מעטות עמדו על דרך ובעי

 ישנים רבים שהיו בארכיוני הסניפים וחומר רב ערך הלך בוערו תיקים, 2001פעולה שהסתיימה ביוני 

קשר עם רבים שהיו בעלי חשבונות בשנות גג הנתוני תנועות כספיות רבות לא נשמרו והתפו. לאיבוד

קה נעזרה בעובדים ותיקים של הבנק שפרשו ובגופים חיצוניים כגון ידבה. השלושים והארבעים

 . האפוטרופוס הכללי
 

חשבונות במקרים שבהם לא יימצאו בעלי חשבון או יורשיהם הישוערכו , דה המייעצתי החלטת הוועעל פ

נתית ש ת ריבי- 1948 במאי 14-ועד ל, לעיעד תחילת השערוך כהגדרתו ל ממו)א: (לפי שתי תקופות שערוך

) 2004מדד אוגוסט ( הצמדה למדד ידוע - 2004 בספטמבר 30 ועד 1948 במאי 15-החל ב) ב(; 3%של 

 :  וזו תמצית הממצאים. 3%ת ריבית שנתית של בתוספ
 

 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                באחריות מדינת ישראל 

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 הכללי

הממונה 
הישראלי על 

 ש האויב רכו

הממונה 
הבריטי על 
 רכוש האויב 

 באחריות הבנק
מספר 
 התיקים

סוג 
 התיק

878,099 4,984 543,327 247,887 81,901***  חשבונות  84 

-- -- -- -- -- -- 
ניירות 
 ערך 

536,270 
לא ניתן 
 13 לא ניתן לשיוך לא ניתן לשיוך לא ניתן לשיוך לשיוך

חשבונות 
  שאינם 
ניתנים 
**לשיוך  

 סך הכול 97 81,901 247,887 543,327 4,984 1,414,369*

 796,198: כול באחריות מדינת ישראלסך ה

 
 .הניתנים לשיוך והן אלה שאינם ניתנים לשיוךאלה הן , ם זה הוא סיכום של כל הסכומיםסכו* 

לממונה הבריטי , בתקופות מאוחרות יותר, בהוראת הממונה הבריטי על רכוש האויב ולא ידוע אם הועברו ומות שנחסיתר** 

 .או שוחררו לבעלי החשבונות או יורשיהם, או נשארו בבנק, וש האויב או למדינת ישראלעל רכ
 .או ליורשים/ו סמו בבנק ושוחררו לבעלי החשבוןנח חשבונות ש6-בגין כספים במדה כב מריבית והצמור*** 
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 ת ללוח   הערו
 .ח" ש95,818ח אינו כולל סכום משוערך בסך של      הלו

 הועברו אל הבנק בחזרה מהממונה הישראלי על רכוש האויב עבור לקוחות  ש חשבונות 4-מכספים בום נובע הסכ) 1    (
 ;ם ללא מידע נוסףורשי יאו         

 .ר אל הפונים את הכסףיבעסביר להניח שהבנק ה, קים אלהיבת) 2    (
 
 

 ים נוספיםממצא
 
 בונות ופיקדונות שלא ניתנים לשיוך לבנק מסויםחש.  א

 
 בסבירות גבוהה של קורבנות  שהםC חשבונות תיקי 17 האפוטרופוס הכללי אותרו יוןבארכ .1

 .או בנק  מסוים אחר/בונות שהתנהלו בבנק הפועלים ו לחשאך לא ניתן לשייך אותם, שואה
 .ח" ש92,966רך של חשבונות ופיקדונות אלה הוא עוש המערכם .2

 
 ניות הבנקמ.  ב
 

השייכות לתושבי מדינות אויב שאין , י" לא8,439ך נקוב של מ בער"ו מניות של בנק הפועלים בעאותר

 .עמם קשר עד היום
 
 1980קו בשנת שנמחתרות בחשבונות רדומים י.  ג
 

חשבונות שיש , ובהם בין השאר,  ללא תנועהםימ מחק יתרות זכות כספיות של חשבונות רדוהבנק .1

 .1979בדצמבר  31היתרות היו ליום . לגביהם סבירות כי בעליהם קורבנות שואה
אשר לדעת המשרד קיימת ,  חשבונות בלתי מזוהים293-אותרו כ,  בדיקה יסודית של הבנקרלאח .2

 .של קורבנות השואהת י הם חשבונוות כסביר
 .ח"ש 2,961,203 המשוערך של אלה הוא םערכ .3
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 מ"קה בבנק המזרחי המאוחד בעהבדי ממצאי רעיק. 3
 

 נוסד בנק המזרחי 1923בשנת . מ" את בנק המזרחי המאוחד בע בדק את כספיפיכס רואי החשבון דמשר

 ה על ידי תנועת תור1928מ נוסד בשנת "בנק הפועל המזרחי בע; רחימ על ידי המרכז העולמי של המז"בע

יש לציין כי בתהליך . מ" מוזגו שני הבנקים הללו והיו לבנק המזרחי המאוחד בע1969בשנת . עבודהו

, ת החשבוןפתיח  נקלטו כרטיסי הלקוחות למחשב כאילו תאריך זה הוא יום1974 בשנת קנמחשוב הב

 . שיבות ללא אפשרות לשחזרם חים בעליטוריולפיכך אבדו נתונים היס
 

אך מידת הסבירות , וא את שמות לקוחות הבנק שיש סבירות שהם נספי שואהצמלקה בבנק נועדה יהבד

ספרי כרטיסי חשבונות של : דע ששימשו את צוות הבדיקהימואלה מקורות ה. שונה מלקוח ללקוח

קוחות הבנק בעת פתיחת  לתימה שלות חכרטיסי דוגמא; 1974 ועד שנת 1936לקוחות הבנק משנת 

דיווחי בנק הפועל ; 1977 עד 1925 בעלי המניות של בנק המזרחי לשנים ירפס; 1930החל בשנת , חשבונם

פרוטוקולים של ישיבות ; ל בנק המזרחי והפועל המזרחיש דוחות כספיים; המזרחי לרשם החברות

;  חשבונות לקוחות הבנקשלקובצי מחשב ודוחות ממוחשבים ; 1924הנהלת בנק המזרחי החל בשנת 

; שיחות עם בכירים וגמלאים וכן סיורי עבודה בסניפים; תכתובות ודוחות שנשמרו בארכיון הבנק

משרדי , בנק ישראל, ספריות וארכיונים, ציונות הדתיתה גנזך, מקורות חיצוניים כגון רשם החברות

 .האפוטרופוס הכללי  ורואה החשבון של בנק המזרחי
 
ספות ישנות רדומות ולא נמצא כ ולא נמצאו ב, נות ניירות ערך בבנק המזרחי המאוחדדוצאו פיקמנא ל

 .דיווח של הבנק על סגירת חשבונות לא פעילים
1939ים בשנ, ינהטפלס-בתכתובות של הנהלת הבנק עם הנהלת בנק אנגלוטוקולים של הנהלת הבנק ובפרו

פקידים לא יכולים לתבוע את שהמ"רץ ץ לאבונות מחוי חש הנהלת הבנק לציין בנפרד בעלהדאג, 1940-

 ". ל או שאין לשער שיתבעו אותם מסיבות אחרות"בהיותם בחו םהפקדונותי
כמו רוסיה  בושיות כ ארצ- הללו מושב המפקידים וםקכי מ, ק מהמסמכיםבחל, הדגישה הנהלת הבנקכן 

 .ופולניה
 

 לא יימצאו בעלי חשבון או יורשיהם הםקרים שבת במישוערכו החשבונו, פי החלטת הוועדה המייעצתעל 

 ריבית שנתית - 1948 במאי 14-ועד ל, ממועד תחילת השערוך כהגדרתו לעיל) א: (שערוך תולפי שתי תקופ

) 2004מדד אוגוסט ( הצמדה למדד ידוע - 2004 בספטמבר 30 ועד 1948מאי ב 15-החל ב) ב(; 3%של 

 : וזו תמצית הממצאים. 3%בתוספת ריבית שנתית של 
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 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                  באחריות מדינת ישראל 

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 הכללי

הממונה 
הישראלי על 
 רכוש האויב 

הממונה 
הבריטי על 
 רכוש האויב 

באחריות 
 הבנק

מספר 
התיקים  סוג התיק

 חשבונות 101 50,983 143,925 385,802 92,199 672,909

4,299 

 
 
-- 

 
 
-- 4,299 -- 254 

חשבונות   
שאינם ניתנים 

*לשיוך  

1,723,705 -- -- -- 1,723,705 11 

חשבונות 
שנמצאו 

בארכיון הציוני 
**המרכזי  

204,109 -- -- 204,109 -- 17 

חשבונות 
שנמצאו 
בארכיון 
***המדינה  

 סך הכול 383 1,774,688 352,333 385,802 92,199 2,605,022
 830,334: כול באחריות מדינת ישראלסך ה

 

 --  
922 
 

  מניותבעלי
 בנקהשל 

-- -- -- 155 
 סי רטיכ

 אות חתימהדוגמ
 
 .להלן'  הערה בהרא* 

 .להלן' ה הערה גרא** 
 .להלן' ה הערה דרא*** 

 
 ת ללוח הערו

תיקים 'תיקים אלו סומנו במערכת המחשב כ. ם קבועיםיללק מהתיקים ששוערכו הושלמו תנועות כספים חסרות על פי כ בחל)א(

 . 'ששוערכו על פי מידע חלקי

לא נכללו באחריות הבנק הואיל והם כוללים חשבונות אשר ' חשבונות שאינם ניתנים לשיוך'שורה ומים שמופיעים ב הסכ)ב(

 : מאלהדרכם היתה אחת 

 ; ו לממונה הבריטי על רכוש האויברעב) 1(

 ;  הישראלי על רכוש האויב וממנו לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראלהנורו לממעב) 2(

 ; הםחררו לבעלי החשבון או ליורשישו) 3(

 .ארו בבנק כחשבונות ללא תנועה או חשבונות שנשחקונש) 4(

ן הבנק יב 1940 - ו1939 במסגרת התכתבות משנת -' ני המרכזייוכיון הצ בארחשבונות שנמצאו'מים שמופיעים בשורה הסכו)ג(

רכיון הציוני המרכזי ת שלגביה יש מידע נוסף באונמצאה רשימת חשבונ, פלשתינה והמפקח על הבנקים-לבין הנהלת בנק אנגלו

 החיוב הכספי בסך כןבעניין זה התגלעה מחלוקת עם הבנק ועל . כי קיימת סבירות שחשבונות אלה נשארו בבנק, שממנו משתמע

תעוררת מ, לדעת הבנק, גם הוא שנוי במחלוקת בין הוועדה לבין הבנק ולכן, שאמנם מופיע בלוח באחריות הבנק,  1,723,705₪

 . אחריות הבנקשאלה אם הוא אכן ב

בין ם רת ההסכבמסגבר ברשימת חשבונות שנמצאה כחלק מהרשימות שהוכנו ו מד–ונות שנמצאו בארכיון המדינה  חשב)ד(

 .  בונות אלה נרשמו בחשבונות הממונה הבריטי על רכוש האויבשח .1950ממשלת בריטניה לבין ממשלת ישראל משנת 
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   - ש"נות עוחשבו             

 
 כרטיסי עובר ושב שאין להם מסמכים תומכים ואשר הוגדרו כחשבונות 254בון איתרו  החשרואי .1

 .ערכםולא ניתן לש', יתרה בודדת'
בונות שדווחו והועברו שח 82רואי החשבון איתרו :  הממונה הבריטי על רכוש האויביתיק .2

   .1948 – 1939לממונה הבריטי בשנים 
כוש האויב בעקבות ההסכם בין בריטניה לישראל ונות אלה הועברו לממונה הישראלי על רבשח

 .1950בשנת 
ש אשר לכאורה דווחו לממונה הבריטי "ו עונות חשב17בארכיון המדינה נמצאו : ון המדינהארכי .3

תאמה בין חשבונות אלה לבין הרישומים והמסמכים שהועברו ה הלא נמצא. על רכוש אויב

 .ת החמישיםולישראל בשנ
ש ופיקדונות מארצות " בעלי חשבונות עו11ן הציוני נמצאה רשימה של בארכיו: יון הציוניכהאר .4

 כי הנהלת הבנק ידעה שבעלי החשבונות נמצאים תוראישנמצאו להם מסמכים תומכים ו, האויב

 את םא יוכלו לדרוש את כספם מהבנק וכי סביר שהבנק לא יידרש לשלם להל יכ, במדינות אויב

 .כספם
 

 :וט התיקים ששוערכו בלוחפיר
 

אולם לא אותר ,  תיקים הכוללים חשבונות רלוונטיים לבדיקה155: סי חתימהכרטי .א

בגין חשבונות אלו נפתחו תיקים המערכת המחשב אולם הם לא . ספידע כלגביהם כל מי

 .שוערכו
 
, השייכים לתושבי מדינות אויב,  תיקי מניות של הבנק922נפתחו : ת של הבנקמניו .ב

 . לומים על חשבון מניות שלא הונפקו תיקים הם בגין תש136מתוכם 
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 מ"כנתיל דיסקונט בעק מרקה בבנהבדי ממצאי עיקר. 4
 
 
ולו הקודם גלג. 'ושות  את זהרזוהר ןובמ ערך משרד רואי החש"בדיקה בבנק מרכנתיל דיסקונט בע התא

דיסקונט רכש מחצית ממניות כאשר בנק , 1972החל בשנת , מ"של בנק זה היה בנק ברקליס דיסקונט בע

ץ ישראל בכל שנות המנדט הבריטי  בארשפעל, כממשיכו של בנק ברקליס. הענף הישראלי של ברקליס בנק

ק בנק מרכנתיל דיסקונט לאיתור פיקדונות שהופקדו דבנ, והיה הבנק הזר הגדול והחזק ביותר בתקופה זו

 . מלחמת העולם השנייה ואשר לא נמשכו בו קודם
 

שה חברת הבת של שימ, 1917-ב, עם הכיבוש הבריטי. ין כמה גלגולים נוספים שעבר בנק זהציליש 

שנה . רץאב ק הראשי של ממשלת המנדטכבנ, )(Colonial Bank' קולוניאל בנק, 'ריטיהב' יס בנקברקל'

-ב. )Anglo Egyptian Bank ('פשיין בנק'איג-אנגלו'לאחר מכן רכש קולוניאל בנק את מרבית המניות של 

 Barclays Bank(' ברקליס בנק דומיניון קולוניאל אנד אוברסיס'ה קולוניאל בנק את שמו לינ ש1924
Dominion and Overseas .( שם פעל ,  לקפריסיןקנבתום המנדט הבריטי עבר המשרד הראשי של העם

רקליס בנק ב'נף הישראלי לתל אביב ושמו של הבנק הוחלף לעאז עברה ההנהלה הראשית של ה; 1960עד 

ת ברקליס א כשר 1968-ב.  Barclays Bank Dominion (Colonial and Overseas, DCO). 'או.ק.ד

-ב. י בנקים שפשטו את הרגלנש, )1924נוסד בשנת (ובנק קרדיט ) 1934נוסד בשנת (סניפי בנק פויכטונגר 

ר כך  ואחBarclays Bank International)(' ברקליס בנק אינטרנשיונל'לה ל תחי–לף שם הבנק  הוח1971

 .   Barclays Bank P.L.C)(' סי.ל.ברקליס בנק פ'ל
 

הענף (ואת בנק עותומן ) 1924נוסד בשנת (י "ת בנק מרכנתיל לא א1953ש בשנת ט רכ דיסקונבנק

בשנת . ת בת של בנק דיסקונטרשפעל כחב', מ"בנק מרכנתיל לישראל בע'ומיזגם תחת השם ) ילארהיש

בנק ברקליס 'נק דיסקונט מחצית ממניות הענף הישראלי של ברקליס בנק והוקם  רכש כאמור ב1972

 קנ בנהק 1993-ב. ית ובנק דיסקונט לישראלומלא-ןבבעלות שווה של קבוצת ברקליס הבי', מ"דיסקונט בע

. 'מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע'ק הוחלף לנשם הב; יתומלא-ןדיסקונט את המניות שהיו בידי ברקליס הבי

 .והחל לפעול כחברת בת שלו' מ"בנק מרכנתיל לישראל בע'ג אליו  מוז1997-ב
 

 את באויהל הבנקים בארץ להעביר לממונה הבריטי על רכוש לכת המנדט ממשל הורתה 1939 תבשנ

לא בבנק ,  רשימה כזוורואי החשבון בדקו ולא מצא.  השייכים לתושבי מדינות אויבתונרשימת החשבו

בארכיונים ; הבדיקה התרכזה אפוא בסניפי הבנק ובארכיונים שלו. ס הכלליעצמו ולא אצל האפוטרופו

ארכיון בנק ברקליס באנגליה , ארכיון המדינה, כגון הארכיון הציוני(ה ומחוצה לארץ כלליים שונים ב

. חות עם ממלאי תפקידים בבנקיונוהלו ש) בנק ישראל והאפוטרופוס הכללי, כיון המדינה שםראו

ביעור (חלקן בעיות דומות לאלה שהיו נחלת שאר הבנקים , ואי החשבון בבעיות רבותבבדיקתם נתקלו ר

ק  בבנ–פתיחת יתרות בתאריך המחשוב של הבנק , ות בסניפים שכילו את התיעודצפשרפות וה, חומר ישן

בכלל הבעיות הייחודיות בולט .  מבנק אנגליקשהיה בעבר חל, חלקן ייחודיות לבנק זה, )1971זה בשנת 

 קליסגם בבדיקה בארכיון בנק בר. בר לאנגליה הוע1971-כי חומר שנסב על התקופה שקדמה ל, ידעהמ

ם כי חלק ש העוד העלתה הבדיק. שמירת מסמכים בסיסיים-נמצאה ביקורת המעידה על איר סט'במנצ

 . ות ערבייםקוחלשל  ערביות או יו בעריםמהחשבונות הרדומים ה
 

ים של חשבונות ק תיום ניתחובה, )לשעבר(מ " בעשורים לבנק ברקליסים הקתיק 3,400-כ נובחקים הבוד

מות של חשבונות  רשי2,350ים בודקבמהלך הבדיקות הגיעו לידי ה. ועהם תנשעשר שנים לא היתה בה

 448-סכומים בת האכו רע ושומהם ניתח. הלת הבנק מהנ1,400-אפוטרופוס הכללי והמ 959: רדומים

  .א והשאר על פי מידע חסר על פי מידע מלםרוב ;יםתיק
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* א יימצאו בעלי חשבון או יורשיהםהם לישוערכו החשבונות במקרים שב, י החלטת הוועדה המייעצת פלע

 ריבית שנתית - 1948 במאי 14-ך כהגדרתו לעיל ועד לורעממועד תחילת הש) א: (לפי שתי תקופות שערוך

) 2004מדד אוגוסט ( הצמדה למדד ידוע - 2004 בספטמבר 30 ועד 1948 במאי 15-החל ב) ב(; 3%של 

 :  וזו תמצית הממצאים. 3%בתוספת ריבית שנתית של 

 

 

 .רים שיימצאו בעלי חשבון או יורשיהם מובא בנספח לדוח זה במקרוךהשע* 
 .הן אלה הניתנים לשיוך והן אלה שאינם ניתנים לשיוך, הסכומים םום זה הוא סיכוסכ** 
 

 ת ללוחוהער
 
 אויבאשר נובע מכספים שהוחזרו לבנק על ידי הממונה על רכוש ה, ח" ש32,450,390שוערך בסך של הלוח אינו כולל סכום מ) א(

כו כאמור נשארו בבנק או שבכל זאת רעולא ידוע האם הסכומים שש. עבור לקוחות או יורשים שלגביהם לא קיים מידע נוסף

 . לבעלי החשבון ולא נותר תיעוד על כך, בשלב כלשהו, הוחזרו
המתייחסים , ח"ש 3,168-ח ו" ש876,685כוללים סך של ' הממונה הבריטי על רכוש האויב'מים שמופיעים בטור סכוה) ב(

סכומים אלה . בילממונה הבריטי על רכוש האו םתשהוחזקו בבנק בתקופה שקדמה להעבר, בהתאמה, לחשבונות וניירות ערך

 .על פי הנחיות ועדת החקירה הפרלמנטרית, אינם באחריות הבנק
נו במערכת המחשב  סומתיקים אלו. הושלמו תנועות כספים חסרות על פי כללים קבועים, חלק מהתיקים ששוערכוב) ג(

 .'תיקים ששוערכו על פי מידע חלקי'כ
אשר נכללו ברשימות ' יתרה בודדת'כוללים חשבונות ' יוךשחשבונות שאינם ניתנים ל'ה רושסכומים המופיעים בה) ד(

 .פעמי בדיווחי הבנק-באופן חד, במסגרת הביקורת, ואשר הופיעוהחשבונות ללא תנועה 

 

כי בעליהם היו , במידה זו או אחרת, שבונות בבנק שלגביהם סבירהח  כללודקים ניסו לאתר אתבה

 :פיעים בלוחו נכללים כמה סוגים שלא מבאלה.קורבנות השואה
 
 ש ללא תנועות כספים"חשבונות עו. א

 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                 באחריות מדינת ישראל

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 הכללי

הממונה 
הישראלי על 
 רכוש האויב 

הממונה 
הבריטי על 
 רכוש האויב 

באחריות הבנק
מספר 
 התיקים

סוג 
 התיק

 חשבונות  406 -- 14,871,518 10,429,467  25,300,985

1,870,083 5,629 1,139,705 724,749  27 
ניירות 
 ערך 

11,275    -- 15 

חשבונות 
שאינם 
ניתנים 
 לשיוך

 סך הכול 448 -- 15,596,267 11,569,172 5,629 27,182,343**

 :כול באחריות מדינת ישראלסך ה
27,171,068 
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אולם לא אותר כל מידע על יתרתם או שהמידע הכספי ,  רלוונטיים לבדיקהש" חשבונות עו1,966ו אותר

אולם הם לא , בגין חשבונות אלה נפתחו תיקים במערכת המחשב. כדי לשערכםפיק הקיים אינו מס

 .שוערכו
 
 ספותכ. ב

ת ועדיין נמצאות ברשו, כספות שנפתחו על ידי אגף הביקורת הפנימית) 1: ( כספות משני סוגים32ו אותר

 .כללי הסרופוכספות שנפתחו על ידי אגף הביקורת הפנימית של הבנק ותוכנן הועבר לאפוט) 2(; הבנק
 
 קים וחשבונות של תאגידים ובנקיםתי. ג

 אם יש בתיק או בחשבון שם של אדם קבונות של תאגידים ובנקים רשח נבדקו תיקים או, י ההנחיותעל פ

 .ששם בעליהם הוא תאגיד בלבד, ריםלא נבדקו תיקים אח. העשוי להיכלל ברשימה
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 מ"קונט לישראל בע דיס בבנקדיקהר ממצאי הבעיק. 5

 
רד בדק את המש. 'שפלר ושות-ישרונ ןומ ערך משרד רואי החשב"בדיקה בבנק דיסקונט לישראל בעהאת 

ה בארצות שכבשה גרמניה  בזמן מלחמת העולם השניישהיופעילות הבנק בטיפול בחשבונות תושבי חוץ 

פוש חומר בסניפים יח, היקה כללה שיחות עם עובדים ובעלי תפקידים בעבר ובהוו הבד.הנאצית

, מיםווס הכללי בקשר לחשבונות רדפורבחינת דיווחים של הבנק לאפוט, ובמחסנים המשמשים את הבנק

ת שונות שהיו עשויות לכלול בדיקת תוכן כספות שבעליהן לא באו עמן במגע במשך זמן רב ובחינת רשימו

 . מידע השייך לנושא הבדיקה
 

 רכש את סניפי בנק 1968במהלך שנת . סניף אחד בתל אביב מ1935נת דיסקונט החל את פעילותו בשבנק 

 . 1937ול בארץ בשנת עבנק זה החל לפ. ביב ובחיפהא להולנד אוניון בת
 

, 1955—1935 הול החשבונות של הבנק בשניםקת רואי החשבון בבנק לא נמצא בו חומר הקשור לנייבבד

כשאר הבנקים בארץ . תרות כספיות של נספי השואהשל יהיה ניתן להפיק ממנו ראיות לקיומן  אשר

ם השנייה להעביר לממונה הבריטי על רכוש האויב נכסים לוענדרש הבנק לאחר פרוץ מלחמת ה, ישראל

. ה הנאצית וכן של תושבי מדינות שנכבשו על ידהשל תושבי מדינות אירופה שהיו בנות ברית של גרמני

 חלק ניכר מהקשר שהיה לבנק עם הממונה הבריטי על עלתיעוד שהשתמר ונמצא על ידי הבודקים מלמד 

מספר פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה באשר נזכר , תו עם מידע אחרבלצניתוח החומר וה. באויהרכוש 

וח עם מידע שהתקבל מהאפוטרופוס הכללי לגבי פעילותו של ושילוב תוצאות הנית, 1940של הבנק משנת 

קה הבדיכי , על בסיס המידע שנמצא,  להניחסביר. ים מקר126 עלידע כז מאיפשר לר, הממונה הבריטי

 . העיקרית של בעלי החשבונות בבנק דיסקונט הקשורה לחקירה היהקיפה את האוכלוסי

 

שחזר משרד רואי , י אירופה וקרוב לוודאי נספו בשואהלאתר את בעלי המניות של הבנק שהיו תושב כדי

 1935ואת מכירת מניות הבנק משנת ) 1935בשנת (יום היווסדו  מהבנקהון החשבון במדויק את התנועות ב

 .מניות שאותרו היו גם פיקדונות בבנקהשחזור נמצא כי לחלק מבעלי ה ךבמהל. 1943עד שנת 

 

, בארכיון בנק ישראל, ה ואיסוף מידע בארכיונים ציבורייםקה מחוץ לבנק דיסקונט כללה סקיריהבד

כיוון שמייסד הבנק היה לאון , ם ארגון עולי יוון וקהילת סלוניקי ביווןבהו(ם שוניפנייה לגופים וארגונים 

, )כספים שהופקדו בבנק בא מהפקדות של יהודים תושבי יווןהומקור חלק נכבד מ, סלוניקימ ירקנאט

. יבור לוועדה בעקבות הפרסומים בעיתונות ושל תיקים שברשות האפוטרופוס הכלליבדיקה של פניות הצ

 הדענו, הארכיון הציוני המרכזי וארכיון בנק ישראל, נים ציבוריים כארכיון המדינהיובארכקה יהבד

הן בתקופת המנדט , רמי שלטון כפיקוח על הבנקים והפיקוח על מטבע זרולאתר חוזרים והוראות של ג

ן וכ, על חובת הבנקים לדווח על פיקדונות של תושבי חוץ ופיקדונות רדומים בבנק, י קום המדינהוהן אחר

 .דיווחים מוגדרים של בנק דיסקונט לגבי הפיקדונות הללו שהועברו לגורמי השלטון שהוזכרו

 

י רים שאותרו תועדו באמצעות יישום ממוחשב בשיטה ובפירוט שקבעו כל משרדי רואקנים לגבי המוהנת

  להחלתק עד הבנהיתרות הכספיות שהחזיק. עדה הווהנחיותלפי החשבון הבודקים את הבנקים במשותף ו

ה הישראלי על רכוש ממונו לממנ, באויהה הבריטי על רכוש ממונושהועברו ל' פקודת המסחר עם האויב'

 .דההוועת נחיושוערכו על פי ה, מנו לאפוטרופוס הכללימאויב ו

 

ע שאותר בבנק ועל מידע שנשתמר בתיקים שמקורם בפעילות הממונה הבריטי על וד התבסס על מידעהתי

 .אחר קום המדינה טיפל בתיקים אלה הממונה הישראלי על רכוש אויב והאפוטרופוס הכלליל; יברכוש או
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ן היתר הסתמכה העבודה גם על פירוט שהכין הממונה על רכוש אויב לצורך התחשבנות בין מדינת יב

, שכללה סכומים שהחרימה ממשלת המנדט הבריטי מבנקים, משלת המנדט הבריטיישראל לבין מ

שתיעד במידת , המידע שבתיקים תועד והוקלד ליישום ממוחשב. ם בארץ ישראלנימוסדות וגופים שו

פרטים על תנועות הכספים שעלו מהחומר שאותר . עות הכספיםוהאפשר את פרטיו של בעל הנכס ואת תנ

שמקורו בממונה הבריטי , וכן תנועות הכספים כפי שהשתקפו במסמכים שנמצאו בתיקבבנק תועדו כמובן 

שלא היה ניתן להגיע אליו באמצעות החומר שבתיק שמקורו הממונה הבריטי , מידע נוסף. על רכוש אויב

היה בעיקר העמלות שגבה הבנק בטרם העביר את הכסף לממונה הבריטי או מידע שהצביע , על רכוש אויב

 .ר הזמן בין מועד חיוב החשבון של מי שנחשב לאויב לבין המועד שבו הכסף הועבר לממונה הבריטיעל פע
 

של יתרות  הקעקב החז, בהתאם לעקרונות שקבעה הוועדה, ף הכספי של חבות בנק דיסקונטקההי

, לותלאחר ניכוי עמ, בית או פיצוי על אובדן ערך הכסף עד להעברתו לממונה הבריטייכספיות ללא מתן ר

 3.6-בם מסתכראל צעות מדינת יש באמההיקף הכספי של חבות הממונה הבריטי; ח"ש 29,000-מסתכם ב

 צעות מדינת ישראל באמנה הישראלי על רכוש אויב והאפוטרופוס הכלליהממוהחבות של ; ח"שיון מיל

ים שהוחזרו כספ. ח" שוןימיל 5.75-לגיע  מדינת ישראל מחבות כן סך ל וע–ח "שיון  מיל2.08-כ היא

  .לבעליהם או מי מטעמם במהלך התקופה הובאו בחשבון
 

, שערכם המשוערך חושב בהתאם לעקרונות שקבעה הוועדה, ו בבנק דיסקונטתראו שנותחשבו הישוו

י חשבונות שמקורם בבנק דיסקונט ובבנק הולנד  לגבתוצאות הבדיקה. ח"יון ש מיל5.97-מסתכם בכ

 . אןאוניון נותחו ותמציתן מובאת כ
 

* ו יורשיהם אשבוןלי חישוערכו החשבונות במקרים שבהם לא יימצאו בע, פי החלטת הוועדה המייעצתעל 

ת י ריבית שנת- 1948 במאי 14-ל דוע, ממועד תחילת השערוך כהגדרתו לעיל) א: (לפי שתי תקופות שערוך

) 2004מדד אוגוסט ( הצמדה למדד ידוע - 2004 בספטמבר 30 ועד 1948 במאי 15-החל ב) ב(; 3%של 

 :  וזו תמצית הממצאים. 3%בתוספת ריבית שנתית של 
 

 שקלים חדשים, 30.9.2004-משוערכים ל, סכומים שטרם הוחזרו
,                באחריות מדינת ישראל 

 :הנובעת מרכוש שהוחזק אצל
 סך הכול

האפוטרופוס 
 יהכלל

הממונה 
הישראלי על 
 רכוש האויב 

הממונה 
הבריטי על 
 רכוש האויב 

 באחריות הבנק
מספר 
 התיקים

סוג 
 התיק

 חשבונות  110 29,177 3,062,259 1,975,297 11,545 5,078,278

698,903 30,871 70,503 597,529  11 
ניירות 
 ערך

193,573 -- -- -- -- 5 

חשבונות 
 שאינם 
ניתנים 
 לשיוך

 סך הכול 126 29,177 3,659,788 2,045,800 42,416 5,970,754**

 5,748,004: כול באחריות מדינת ישראלסך ה
 
 . שיימצאו בעלי חשבון או יורשיהם מובא בנספח לדוח זהקריםוך במהשער* 

 .הן אלה הניתנים לשיוך והן אלה שאינם ניתנים לשיוך, ומיםכסהם זה הוא סיכום של כל וסכ** 
 ת ללוח               הערו

ועל , בוי הארכוששהוחזקו בבנק בתקופה שקדמה להעברתם לממונה הבריטי על , ח" ש78,857 סכומים בסך היתרה כוללת) א(

 .פי הנחיות הוועדה יהיה כל החוב באחריות מדינה ישראל
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תיקים אלו סומנו במערכת המחשב . שלמו תנועות כספים חסרות על פי כללים שקבעה הוועדהוששוערכו ה םיבחלק מהתיק) ב( 

 .' ששוערכו על פי מידע חלקיתיקים'כ

עברו ) 1: (וללים חשבונות אשר דרכם היתה אחת מאלה כ'וך לשיחשבונות שאינם ניתנים'סכומים שמופיעים בשורה ה) ג(

) 3(; ממונה הישראלי על רכוש האויב וממנו לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראללברו ע) 2(; בלממונה הבריטי על רכוש האוי

 .  נשארו בבנק כחשבונות ללא תנועה או חשבונות שנשחקו) 4(; שבון או ליורשיהםשוחררו לבעלי הח

     
 

 ש ללא תנועות כספים"ונות עו חשב.א
לם לא אותר כל מידע לגבי יתרתם או שהמידע וא ,ש הקשורים לבדיקה" חשבונות עו25קים איתרו הבוד

אולם הם , פתחו תיקים במערכת המחשבבגין חשבונות אלו נ. הכספי הקיים אינו מספיק על מנת לשערכם

 .לא שוערכו
 
 ם בגינםפי כסועותדונות ניירות ערך שאין תנ פיק.ב

וב ומניות של חר איגרות תיההכוללים בין , קים איתרו פיקדונות של ניירות ערך הקשורים לבדיקההבוד

: ות השוניםסך הערכים הנקובים של ניירות ערך אלה במטבע. חברות ארץ ישראליות וחברות זרות

 .אולם הם לא שוערכו, נפתחו בגינם תיקים במחשב; י" לא855.34
 
 בנק מניות ה.ג

ות נתושבי מדיל תששייכו, י" לא4,103 בעלי מניות בערך נקוב של 18 מניות של 4,103קים איתרו הבוד

 או על פי על פי רישום הנוכחים באספות הכלליות. אויב והוחזקו על ידי הממונה הבריטי על רכוש האויב

. ניות לא נספו בשואהי המשחלק מבעל, הגיעו הבודקים למסקנה, טפסים החתומים על ידי בעלי המניות

ולשלושה מבין אלה  ,כוש אויבר ל בעלי המניות התנהל תיק אצל הממונה הבריטי ע18 מבין 11על שם 

 .התנהלו תיקי עזבונות אצל האפוטרופוס הכללי
 
 פותכס. ד

לא אותרו כספות אשר תכולתן . ת שבעליהן לא באו איתן במגע במשך זמן רבקים בחנו כספוהבוד

 .יקה לבדרלוונטיות
 
 קים וחשבונות של תאגידים ובנקיםתי. ה

 של תאגיד רק אם יש בו או בחשבון שם של א בעליו הוםששנבדק תיק חשבון , י הנחיות הוועדהעל פ

 . לא נבדקו-ידים תיקים אחרים על שם תאג. העשוי להיכלל ברשימה, תובע
 
 קים שלא נבדקותי. ו

ורים הקש, )'עתיקי (בון של האפוטרופוס הכללי יזי עקותי) Cתיקי (י הממונה על רכוש האויב  תיק44

, התיקים שוערכו על פי הכללים שקבעה הוועדה. לבד שאותר בבנקב יבשל מידע חלק, לא נבדקו, לבדיקה

 . אך לא נקבע שיוכם הסופי
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 לצות הוועדה המייעצתהמ: שלישיחלק 
 

 :דה המייעצת ממליצה לוועדת החקירה הפרלמנטרית לקבל את ההחלטות דלהלןהווע

 

 .ץ דוח זה ולהניחו על שולחן הכנסת בהקדם האפשרילאמ.   1

יבות המחות קביע:  דהיינו, חהדו שלהעקרונות שהונחו בבסיסו לאשר את סת  הכניץ בפנילהמל .2

ותקופת , )המדינה או הבנקים(לום לזכאים  לתשאיהאחרגוף הן של קרוים לפי העזכאיכלפי ה

 .ופה שתיקבע לתק4%ספת ריבית של ו בתןשערוך והצמדה למדד המחירים לצרכ; האחריות

טרופוס האפוידע שנאסף בבדיקה בבנקים ואצל מה תאסת למשמרת הכנ ראששב  ליוירלהעב .3

 .טרית החקירה הפרלמנועדתואשר על בסיס נתוניו נכתב דוח , הכללי

. ותצלההמ    םיישות  א,מסגרת מעין שיפוטית, גוף ציבורי שיוקם על ללהטיסת  הכניץ בפנילהמל .4

כי  הליופין לקדם אתילח ל.וף מעין זה יאפשר דיון מהיר בכל מקרה לגופו וימנע סרבול ההליכיםג

                                                                       ,                      1978—ח"להתש, ק האפוטרופוס הכללי בחווןהתיק

ל דרך כאו , )2004-ה"סהתש, שחרור נכסים של נספי שואה( חוק האפוטרופוס הכללי תצעהו

 .גרת המתאימה ליישום ההמלצותמס האתות  להובעשייקרו לגוף יאפש אשר, אחרת

בעלי  את שמות כל , שייקבע כפיבכל אמצעי תקשורת אחרנט וטרבאינדיחוי ללא סם  לפרץמומל .5

ים  זכאר לאתר חשבונות שליאפשר הדב. בדיקות שנערכו בבנקים השוניםב ו שעל כפיהחשבונות

 פוטנציאליים
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 דהות של חברי הוועהמלצ
 
 .היועצת הכלכלית לוועדת הכספים, סמדר אלחנני' גב. א
 .שראלם ביל איגוד הבנקי"מנכ,  פרדי וידרמר. ב

 
 

  אלחנניסמדר .א
 

 ' חשבון יש שםלכל '
 

 תרגום רפי וייכרט, ויסלבה שימבורסקה, " בלי בית בארץ זוםש, קשה מנשוא, ניתן לאישלא "
 

אש ובראשונה להשיב ליורשיהם של קורבנות ה של ועדת החקירה הפרלמנטרית נועדה ברהקמת .1

 .השואה כספים שנותרו בבנקים ובאפוטרופוס הכללי
 

שהיו היד , וןבהחש רואי. וןבהחש שון יפורסמו שמות כל בעלי החשבונות שנמצאו בידי רואיב הראבשל

 ונות חשב5,903 בלתי שגרתית ורבת היקף וגילו, עבדו עבודה מאומצת, הארוכה של ועדת החקירה

 . וס הכלליטרופהחשבונות נמצאים בבנקים ואצל האפו. שעשויים להיות חשבונות של קורבנות השואה
 

, עיר וארץ, שםי פ ל,מלכתחילה הופקד הכסףשבו ה נפרדת לכל בנק מרשי: להלןמות תפורסמנה כהרשי

, ות עבריות לועזי ובאיבאי מנהרספו תותהרשימ. האפוטרופוס הכלליאצל  או בבנקוכן אם הם נמצאים 

 . םכפי שנמצאו במסמכי
 

. ש לחייהםשמח, המדינת האויב לפני יום כיבוש את בונות שברחו או עזבוחשעלי בגם  ללותכה מיהרש

אך לא ברור אם ברחו , תה מדינה שאיננה מדינת האויביה ם האחרונהתעלי חשבונות שכתובבגם  וליכלי

אם יש סבירות לכך שעשוי להיות תובע שנכלל , נות של תאגידיםשבוחגם ו לליכ י.אליה ממדינת אויב

ה  דגיש שהרשימהש לי. 1933ומים שלא היו בהם פעולות לאחר ת רד בעלי חשבונווכללי יכן כמו. ברשימה

ת בעלי החשבונות שקיבלו החזר חלקי או מלא של הקרן ושיש ומשת גם אפורסם צריכה לכלול שת

 . נעשה החזר משוערך לאותו תאריךסבירות גבוהה להניח כי במועד החזרת הכספים לא
 
ל מדינות אויב ומדינות שהושפעו מן המלחמה רה ש כל הארצות שעונות להגדמת יכלול את רשיהדוח .2

מת הארצות לארצות שתיכללנה ברשי התאמה היה תייש להבטיח כ, )שםויד ולפי הממונה הבריטי (

 ).שחרור נכסים של נספי השואה(בהצעת חוק האפוטרופוס הכללי 
 
וח הד. הגיש כי הרשימות השמיות תהוונה את החלק העיקרי של דוח ועדת החקירלהד חשוב לי .3

החקירה ת דועל דרך נוספת שוכאצל האפוטרופוס הכללי וב, בבנקים, בעיתונות, יפורסם באתר הכנסת

 ל יוכלו"כך שיורשים החיים בחו, ל ובאמצעי תקשורת זרים"דוח הוועדה יפורסם גם בחו. תמצא לנכון

 .לפעול להשבת רכושם
 
או יורשיהם והשבת /לי החשבונות ור בע שבו יעשה מאמץ לאיתו-ו שלוש  אתיים שנ–פרק זמן  עקביי .4

 .                             הכלליסופוהן על ידי האפוטרו הן על ידי הבנקים, רכושם לידיהם
 
 חוק", וק המוצעדה תמליץ כי האפוטרופוס הכללי יפעל בהקדם בהתאם לתיקון החהווע .5

 ).ור נכסים של נספי השואהשחר" (האפוטרופוס הכללי
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. נושא זהב ושיהיה אחראי לכל הפניות שתוגשנה אלי, נקוב בשם, נק ימנה בעל תפקיד אחדכל ב .6

שא טרופוס הכללי ימנה נווהאפ  .הנהלות הבנקים יעדכנו את כל הסניפים בדבר זהותו של ממלא התפקיד

 .ות שתגענה אליוניתפקיד נקוב בשם לטיפול מזורז בכל הפ
 
עליית המדד ליקבלו את כספם משוערך בהתאם , אשר יוכיחו את זכאותם, םורשיאו י/ חשבון ובעלי .7

האחריות לתשלום תהיה על מי שהכספים נמצאו .  לשנה4%הבנק ועוד ריבית של  םעמיום ניתוק הקשר 

, לפיכך. אצל כל אחד מהםו ובהתאם למשך הזמן שבו נמצא, ס הכלליאו האפוטרופו/נקים ו הב–אצלו 

 . ערוך של כל הסכומים שעשויים להיות משולמיםך בשצוראין , יתלדע
 
, מן הראוי לפרסם אותה מחדש ברבים.  היהודיםתוברשימה של בעלי מניות אוצר התייש תקיימ .8

ורבנות הם קם שחלקלוודאי ב רו ק;לנסות לאתר את הבעלים ולהשיב להם או ליורשיהם את המניות

 .הואש
 
, רכמו כל נכס עזוב אח, יועברו כל הנכסים, פה נוספת תקואו אחרי,  תום התקופה שנזכרה לעיללאחר .9

 .ך נכסים  שיהיו מקובלים באותה עתורעבהתאם לכללי ש, לאפוטרופוס הכללי
 

יתור מידע בידי טוענים בצורה שתאפשר א שמריון ידאגו שכל החומר שנאסף בידיהם יבהחש-ירוא  .10

 .                  די חוקרים ותלמידים בי–תיד ובע, לחשבונות
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  וידרפרדי .ב

 
מהנחיות הוועדה המייעצת לצוותי הבודקים י המסקנות וההמלצות האופרטיביות בדוח נגזרים עיקר

ממילא לא מקובלות עלי , יות המרכזיות אינן מקובלות עליההנחלפי שכמה מן ).  בדוח12-15עמודים (

 .כמה מעיקרי ההמלצות
 

להנחיות הוועדה המייעצת ואינן ממצות את ההסתייגויות ביחס , כאמור, להלן מתייחסות תותייגויההס

 .  חר אופן ספציפי לבנק זה אולעניינים הנוגעים בא
 
 
 ) ברשימת ההנחיות' ף בסעי( תשלום- איהנחת .1
 

או מן ,  בסעיף זה מתייחסת למקרים בהם כספים חזרו מן הממונה הבריטי על רכוש האויבהיההנח

ולא נמצאה בבנק הוכחה , עבור בעלי החשבון או יורשיהם, או מן האפוטרופוס הכללי, נה הישראליוממה

 לא במסגרת םנאמ –יש לכלול בסעיף נפרד , על פי ההנחיה. כי הכספים אכן שולמו להם בפועלפוזיטיבית 

במצב  יכיש להדגיש . כשהם משוערכים על פי השיטה שנקבעה, הסכומים הללו  את–חבות הבנקים 

משבוצע התשלום והחשבון , במהלך העבודה הרגיל: שתואר לעיל החזקה היא דווקא שהכספים שולמו

ה המקר, ךלפיכ; מסמכים במשך תקופה שאינה עולה על מספר שנים הבנק מחויב לשמור עלה, נסגר

 .כיח יהיה שלא יימצאו מסמכים בבנק דווקא כאשר התשלום נעשה והחשבון נסגרשה
 

כאילו יש בהם משום אינדיקציה או קירוב , עיל אין כלל מקום להציג סכומים משוערכיםל רר האמולאו

  לבחוןויש",  מי שהמקרה עשוי להיות רלוונטי עבורושלסתפק בפרסום השמות יש לה. לחבות הבנקים

 "שיוך"כי אין מקום לשום החלטה לגבי , לאור זאת ברי גם). מר אף בטיוטת הדוחכנא(" פוותיק לגכל 

 .כום כולו על ידי הגוף שיבצע את החלטות הוועדהסה
 

ספים לא יצאו שכנקים על בסיס הנחה שבהם מחויבים ב, ה דומה יש לאמץ לגבי מקרים אחריםגיש

והם אינם מחויבים בשמירת ,  בספרי הבנקיםלעתה כלעים על אף שחשבונות אלה לא מופי, מידיהם

 .ת שניםורשהמסמכים המעידים על תשלומים שבוצעו לפני ע
 
 )א ברשימת ההנחיות"ף יסעי (יחידה) אסמכתה (יתרה .2
 

על , לאפשר הכללת סכומים במסגרת חבות אחד הבנקיםולמעשה בא , ר בסעיף זה כלל אינו ברורהאמו

יש להשמיט הנחיה זו ולהסתפק בכך שהשמות הרלוונטיים ייכללו . פין באוסמך הנחות מרחיקות לכת

 .שייקבעו םיעל פי כלל, ברשימה שתפורסם
 
 )ב ברשימת ההנחיות"וסעיף י' ף וסעי(  השערוךשיטת .3
 

יביות ותנאי חיסכון במכשירים פיננסיים ר: לים מקצועייםחת השערוך צריך שתהיה מבוססת על שיקונוס

נוסחה זו אמורה לעמוד בבסיס . עד תחילת השערוך ועד עתהו ממ–ופות שונות ו בתקששרר, רלוונטיים

נוסחת השערוך המוצעת לצורך החזר כספים . נשואי הבדיקה, ם השוניםיקנחישוב חבותם של הב

מטעם ועדת החקירה לא נעשתה עבודת מחקר . ת בקריטריון זהלקורבנות השואה או יורשיהם אינה עומד

כאשר נמצא (ורק נקבע שראוי לשערך את הכספים , ת שיטת השערוך הראויהבוע אכלשהי במטרה לק

 ריבית דריבית 4%בתוספת , מדד המחירים לצרכן בישראל לתקופה שתיקבעל הלפי הצמד) "זכאי לקבלם

 ".שנתית
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כלל החשבונות ישוערכו לפי מלוא הפרשי "בו נקבע כי ', והאמור בסעיף חת שערוך זו סוטה מן נוס

בצירוף ריבית , 2004 בספטמבר 30 ועד 1948 במאי 15-מדד המחירים לצרכן בישראל החל ממדה לההצ

 ".2004 בספטמבר 30יום תחילת השערוך ועד מ 3% לשנתית ש
 

נוסחת שערוך המבוססת ע לשלם יש לקבוכי לעניין שערוך הכספים אותם צריכים הבנקים , תי היאעמד

ין זה ניתנה לאיגוד הבנקים חוות דעת בעני. ופה ותקופהל תקעל הנתונים הכלכליים הרלוונטיים לכ

שהוועדה יכולה לפנות בעצמה אל גוף , למותר לציין. ועדהול אשר אף הוגשה, שמואל קנדל' מטעם פרופ

קרונית תתקבל שלא על בסיס  עיר שקביעה כהלא סב. לעריכת בדיקה משלה, מקצועי המקובל עליה

 . בדיקה מקצועית יסודית
 

משום שהיא , יש לכלול בדוח הוועדה רק נוסחה זו, כמצוטט לעיל' לט לדבוק בנוסחה בסעיף ום יוחאגם 

הנוסחה שבסעיף . בתקופות השונות, יותר לאפשרויות ששררו במציאות בשוק הכספים בישראל הבקרו

 .כליא נטולת בסיס כל"י
 

לאחר שנבדקה (דע לציבור ת המימקובל עלי שיש לנקוט באמצעים יעילים להפצ, ל האמור לעיללכף בכפו

 לטיפול יעיל בפניות תושוהונחו כל התשתיות הדרו) היא רלוונטית  אם–שאלת הסודיות הבנקאית 

 .הציבור
 
 

 
 
  
 


