
 

 

  פרנקפורט הסכם של חשיבותו

 שילה בלהה

 הארכיון ,JCR, 15.02.1949-ו JRSO לבין בגרמניה האמריקני הצבאי הממשל בין הבנות מזכר ]תעודה:

 [JRSO/NY, , 923/923a אוסף ,בירושלים היהודי העם לתולדות המרכזי

 

 תיקים ארבעה למצוא ניתן בירושלים, היהודי העם לתולדות המרכזי בארכיון הגנוז יורק, ניו ירס"ו באוסף

 כונהש JCR (Reconstruction Cultural Jewish)-ה ארגון לפעילות הנוגעות ותעודות התכתבויות המכילים

 בין נחתם רשא 'פרנקפורט ל'הסכם בסיס ווהיהש הבנות מזכר וביניהן ישראל" בותלתר "תקומה גם

 JRSO (Organization Successor Restitution Jewish) ארגון גינצי לבין בגרמניה האמריקני הצבאי הממשל

 1949 בינואר 29-מה המזכר .1949 בפברואר 15-ב JCR-ו יורשים" זכויות להשבת היהודי "הארגון גם שכונה

 ומתאר האמריקני הכיבוש בשטח יורשים ללא שנותר התרבותי היהודי הקניין להשבת מעשי בפתרון פותח

 פותח וכך היהודי. לעם והשבתו שימורו מגרמניה, הרכוש בהוצאת JCR של ותפקידו הקניין של אופיו את

 המזכר:

 נלקח הנאצי, השלטון תקופת במשך באירופה ארגונים, או פרטיים בעלים מבעליו, שהופרד יהודי תרבותי קניין

 למען זה קניין בקבלת כנאמן יפעל JCR-ה ]...[. הכבושה בגרמניה האמריקני הצבאי הממשל ידי על למשמורת

 למען לנכון יראהש כפי כביכול, ורייםציב או ציבוריים חינוך, או תרבות דת, למוסדות ובהפצתו היהודי העם

 1היהודית. והתרבות האמנות הנצחת

 הקניין של הרסטיטוציה פרשת שחשפה תומהבעי חלק על לענות נועד נושלפני הקצר הטקסט

 יש כיצד כגון קונקרטיות שאלותל תשובה להציע בו יש .העולם מלחמת לאחר באירופה היהודי תרבותיה

 הראויים המוסדות ומיהם הירושה על הזכות את שיקבע הגוף מיהו אותו, לרשת זכאי מי זה, בקניין לנהוג

 לשאלות פתח גם ההיוו ואה לענות, סכםהה היה אמור יועל ידי,המ להיבט במקביל זה. ברכוש לזכות

 החוקי מעמדו את להגדיר ניתן כיצד כגון ומשמעותיות, רחבות ולאומיות תרבותיות פוליטיות, משפטיות,

 שאלת של המוסרי הפן עם הכללי החוק את ליישב יש וכיצד כנציגו לשמש רשאי מי היהודי, העם של

 היהודי? לקניין בנוגע הרסטיטוציה

 בשטחי שנמצאו תרבות לאוצרות הנוגע בכל ביניהן הסכמה ידיל עלהגי הצליחו לא הברית בעלות

 בילטרליים הסכמים על זו מדיניות נשענה לרוב .השונ רסטיטוציה מדיניות נקבעה אזור בכלו הכיבוש

 .6194-1945 בין בפריז השילומים בוועידת שנקבעו התקנות על התבססו ואלה שונות מדינות בין שנחתמו

 את לתבוע רשאיות שהיו הן הקניין של המוצא מדינות לפיו הטריטוריאלי רוןהעיק שלט אלה בתקנות

 נכבש לא לשתינהפב היהודי העם של החדש מושבו מקוםש כיווןמו יהודית מדינה בהעדר זאת עם 2השבתו.

 ארצות לידי ליפול יהודי תרבותי רכוש עלול היה ,ישיר באופן מהם נפגע או הנאצים ידיב המלחמה במהלך

 של חוקי ייצוג ללא היהודי העם נותר כך עוינות.כ עת באותה נתפשו חלקןש ,היהודים הפליטים של המוצא

 גם זה היה יהודיות, מידיים יופקע הקניין כי לחשש ברמע אך פיצוי. דורשת או רכוש בעתהתו ממשלה
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 על ירשת". וגם "הרצחת בבחינת רבים, יהודים נרצחו בהן למדינות יוחזר רכוששה דעתה על מתקבל בלתי

 (Clay Dubignon) קליי לוציוס גנרל הצבאי המושל של בעידודו האמריקאי הצבאי הממשל הנהיג זה רקע

 לבעליהם יושבו השנייה העולם מלחמת במהלך הנאצים ידי על שהוחרמו נכסים לפיו ,59 חוק את

  3.יורש" ל"ארגון יוחזרו יםיורש ללא שנותרו נכסים אותם ואילו ודמים,הק

 בתפקידם הכרה יםניהאמריק מהשלטונות בינלאומיים ייםיהוד ארגונים שני בקשו אלו בנסיבות

-חומרי רכוש תביעת על אמון היה אשר ,JRSO :4קניינו את לתבוע זכאים יהיו אשר היהודי העם כנאמני

 כי לציין יש יורשים. ללא שנותר יהודי תרבותי קניין תבעו JRSO של חסותו תחת פעל אשר  ,JCR -ו כלכלי,

 בדבר דיונים החלו אז וכבר המלחמה, בשנות עוד התעורר התרבותיים האוצרות לגורל והדאגה החרדה

 האינטרסים לקידום שונות ועדות פעלו הארגונים, של הרשמית הכרתם קודם יורשים. ארגונים של הקמתם

 שהוכר למרות 5בעולם. הגדולים היהודיים והמוסדות הארגונים של נציגים חברו בהן היהודי, העם של

 של בקונסורציום 1947 במאי כבר התאגד JRSOש הרי האמריקני, איהצב הממשל ידי על 1948 ביוני רשמית

 של כנאמן רשמית להכרה זכה אך ,1947 באפריל התארגן JCR בדומה, בעולם. החשובים היהודיים הארגונים

 דבר של בסופו .זה חיבור במוקד נמצאה ,נקפורט'רפ סכם'ה חתימת עם 1949 בפברואר 15-ב רק היהודי העם

 בשאלת קשורות שהיו הסוגיות בכל וטיפל ,JRSO של כזרוע JCR שימש פרנקפורט הסכם של יוצא וכפועל

 לישראל הועבר זה מרכוש %81 האמריקני. הכיבוש באזור יורשים ללא שנותר היהודי התרבותי קנייןה

 שונות קהילותל נשלח והיתר אירופה, מערבב קהילותל ההוקצ %9 הברית, ארצותב היהודיות לקהילותו

 6 וקנדה. אוסטרליה ברזיל, ארגנטינה, אפריקה, דרום ביניהן: מדינות 15-מ יותרב

 באוניברסיטת יהודית להיסטוריה הקתדרה ובעל בולט היסטוריון בארון, סאלו עמד JCR-ה בראש

 ארנדט חנה ביניהם בינלאומי, שם בעלי יהודים אינטלקטואלים הם אף היו הארגון חבריי יתר קולומביה.

 להצלת מאמצים לרכז בכדי JCR תחת להתאגד יהודיים וארגונים מוסדות על היה לתפישתם שלום. וגרשם

 המרכזים בקרב החשובים המוסדות בין הוגן באופן שיחולק כך הרכוש את לתבוע ויחדיו היהודי הקניין

 העולמי, היהודי הקונגרס ביניהם: ומוסדות, ארגונים 14-כ JCR-ה מנה בשיאו בעולם. הגדולים היהודיים

 הפיץ 1951 שנתב הרשמית פעילותו תום עדו בירושלים העברית והאוניברסיטה נטהג'וי היהודית, הסוכנות

 יהודים קהילתיים ולמוסדות כנסת לבתי קדושה, ותשמיש תורה ספרי ואלפי ספרים אלפי מאות הארגון

 הנכות ביתו יורק בניו היהודי התאולוגי סמינרה ביניהם: ולמוזיאונים, פריותלס גם כמו העולם, ברחבי

  .בצלאל
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 הרי יהודיות, לידיים ובהשבתו היהודי הקניין של בהצלתו הארגונים שני של לחשיבותם מעבר

 תמבחינ הן משמעות, רב וסרימו פוליטי ערך בעלת הייתה בינלאומיים יהודיים יורשים כארגונים שהכרתם

 לא JCR-ב היהודית הנציגות למשל, כך .הרחבה בינלאומיתה הקהילה תמבחינ הןו עצמו היהודי העולם

 כמו .בעולם היהודיים הזרמים כלל את הצגיי אלא ישראל-ארץ יהדות ביןל התפוצות יהדות בין הפרידה

 זכויות בעל לאומי וכמיעוט כקולקטיב היהודי העם את כמייצגים יהודיים ארגונים הוכרו לראשונה כן,

 המשמעות ועוד, זאת 7.הנאצית הבזיזה בשעת שלו טריטוריהה והעדר המיוחד אופיו אף על זאת ,משפטיות

 העם את דיהשמל הנאצי ניסיוןל ביחס גם שיבותח בעלת הייתה יורשים ארגונים של בהכרה המוסרית

 וועידת" ארגוןב להכרה יותר מאוחר הובילה זו הכרה .בוצהוכק יחידים של אוסףכ ,עצמו היהודי

 בזכות  8כקולקטיב. וזכויותיהם הקורבנות את המייצג בתפוצות, יהודי העם של המשפטי כנציגו "התביעות

 את לממש לו אפשרהת כךוב הבינלאומי בחוק היהודי העם של דומעמ לראשונה עוגן פרנקפורט' 'הסכם

  ובהגנתם. החוק רשויות תחת קניינו את ולתבוע כעם זכויותיו
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