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 בחינת התנהלותה של ועידת התביעותהמשך בעניין  תךשיתוף פעולקבלת בקשה להנדון: 

 
 בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל )להלן: התנועה( הרינו פונים אלייך כדלקמן:

 

התפרסמו ממצאי דו"ח בר לב בעניין התנהלות ועידת התביעות, אשר כמספר חודשים  לפני .1

הוכן ביוזמתך וביוזמת השר הממונה על ניצולי השואה, רפי איתן. עריכת הדו"ח הינה יוזמה 

אוכלוסיית הציבורי נושא בעל חשיבות עליונה, בפרט עבור  ברוכה המציפה על סדר היום

 ניצולי השואה בישראל.

 

עיקרי הדו"ח מצביעים על כשלים חמורים מבחינת ניהול הכספים המצויים בידי דוע, כי .1

כי ועידת  ,ועידת התביעות ואשר נועדו לרווחת ניצולי השואה. בין היתר העלה הדו"ח

 ,מיליון דולר. במהלך ארבעת השנים 900-בסך של כ כסף נזילהתביעות מחזיקה ברשותה 

נצברו בקרנות ר שא ,ירה הוועידה את עיקר הכספיםלא העב ,אשר נסקרו במסגרת הדו"ח

יתרה  בהם כל שימוש. שנעשהמבלי הם. כספים אלו עודם נמצאים ברשות הוועידה לזכאים ל

מזו, מן הדו"ח עולה, כי חרף קיומו של מנגנון פיקוח בדמותה של ועדת ביקורת, בשל זהותם 

ר ולמעשה עלולים להביא לפגיעה של חברי ועדה זו, נוצר מצב בו המבוקרים מנחים את המבק

 באפקטיביות מנגנון הפיקוח.

 
לסיכומו של עניין, מלמד הדו"ח האמור על היעדר שקיפות באופן ניהול ושווי הנכסים  .2

המצויים בידי הועידה; היעדר שקיפות בנוגע לאופן התנהלותה; ליקויים בהליכי הביקורת 

ו מצביעה על קיומו של ניגוד עניינים חריף כן, בדיקה נוספת אשר נערכה על ידנ-הפנימית. כמו

ידי ועידת התביעות, בהנהלת -בשל כהונתם של נציגי הארגונים היהודיים, המתוקצבים על

 הועידה.

 

אנו  ,האופף את התנהלות הועידה ,לאור נכונותך בעבר לפעול להסרת מעטה העמימות .3

רת דו"ח בר לב וכן עידה כפי שנעשה במסגת התנהלות הקוראים לך לפעול להמשך בדיק

כי עקבנו אחרי הפרסומים  ,נציין .המשךה דו"חיו של לפעול לפרסום ויישום מסקנות

כנגד נקטה ר שאצעדים כן לועידת התביעות ממסקנות הדו"ח ו בתקשורת הנוגעים להתנערות

 . בעקבות פרסום ממצאיוהסוכנות היהודית 

 



כי בעקבות הביקורת, אשר הועלתה במהלך השנה האחרונה כנגד התנהלותה, נוסיף ונאמר,  .4

ניכרת מגמת שיפור בהתנהלות ועידת התביעות הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בדו"ח הכספי 

 , אשר פורסם באתר הועידה. עם זאת, אין די בכך.2006לשנת 

 

ותם מבקשת הסוכנות סוגיית התנהלותה של ועידת התביעות עולה בקנה אחד עם הערכים א .5

אשר שם לו למטרה לקדם את טובת העם היהודי בארץ  ,היהודית לקדם, בהיותה גוף

ובתפוצות והפועל לתרום לעתידו והמשכיותו של העם היהודי. על כן, מן הראוי כי הסוכנות 

על אחת כמה וכמה מקום שמצאה לנכון ליזום את תחילתו היהודית תפעל לקידום הנושא, 

 התנהלות הועידה בעבר.  יקתבדשל הליך 

 

בימים אלו. זאת, בין זאת ועוד, המשך בדיקת התנהלות הועידה הופכת רלוונטית עוד יותר  .6

נוכח פרסומים שונים בתקשורת המתריעים על כוונת הממשלה להעביר את סמכות היתר, 

-לידי גורם חוץ ,לאשר מקורן בכספי ממשלת ישרא ,חלוקת הקצבאות לניצולי השואה

 .ועידת התביעותשל  רשימת הארגונים העשויים לשמש לצורך כך עלה שמהוני. במסגרת שלט

עוד צויין בפרסומים אלו כי התנאים לחלוקת קצבאות ניצולי השואה ייקבעו בהסכם עם 

 ועידת התביעות. תהא זו ייתכן שוכאמור שלטוני, -חוץאותו גוף 

 

ות לשם קבלת סיוע טכני גרידא עד כה החליטה ממשלת ישראל על פנייה לועידת התביע .7

כן, נדרש טיפול מיידי -באיתור הניצולים, מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, הזכאים לקצבה. על

דעת ובחלוקת כספים -כדי למנוע העברת תחומי אחריות נוספים הכרוכים בהפעלת שיקול

 מצד ממשלת ישראל לידי ועידת התביעות. 

 

עתידית  הספקות וחששות רבים באשר לחלוק מסקנות הדו"ח אשר הוכן לפי בקשתך מעלה .8

הבהירות בעניין קביעת הקריטריונים לחלוקת -אי .של כספי הניצולים בכפוף לזכאותם

הקצבאות בארץ בידי ועידת התביעות מעצימה את חשיבות ודחיפות הצורך בהמשך בדיקת 

 התנהלותה הפנימית של הוועידה.

 

תקווה כי אכן תכיר באקוטיות הסוגייה ותפעל לאור כל זאת, מצאנו לנכון לפנות אלייך ב .9

זכויותיהם של ניצולי והגנה מירבית על להמשך הבדיקות ברוח דו"ח בר לב לשם מימוש 

 השואה.

 

 לשם קידום הנושא. דחופהלצורך זאת, אנו מבקשים לקבוע עימך פגישה  .10

 

 לתגובתך המהירה, נודה. .11

 

 בכבוד רב,

 עו"ד נילי אבן חן

 ומחקר מנהלת המחלקה לכלכה


