ועדת הביקורת והפיקוח של ) JMWשירותי הרווחה היהודיים בהולנד( עורכת חקירה עצמאית בנוגע לטיפול ביתומי
מלחמת העולם השנייה היהודים ,ומתנצלת על עמדה משפטית מנותקת ומרוחקת שנקטה בעבר.
ה 16לנובמבר  ,2021אמסטרדם
ועדת הביקורת והפיקוח של שירותי הרווחה היהודיים בהולנד ) (JMWהחליטה לזמן חקירה עצמאית בעניין התנהלות ה  JMW -בנוגע
לטיפול נושא יתומי המלחמה היהודים לאחר מלחמת העולם השנייה .ממצאי החקירה יכללו את הלקחים שיופקו מכך לעתיד ,ויחל
דיאלוג פעיל עם יתומי המלחמה .ועדת הביקורת והפיקוח מביעה התנצלות בשם  JMWבפני המעורבים ,בשל העמדה המשפטית
המרוחקת שננקטה בעבר על ידי ה ,JMW -ובאופן פרטני כלפי המקרה של האדון פיליפ סטאל.
הרקע להחלטה זו בא בעקבות שיח אינטנסיבי לאחרונה עם מר סטאל ,אחד מיתומי המלחמה היהודים המעורבים .בהתנהלותה בעבר
עם מר סטאל  JMWהונחתה בטעות על ידי גישה משפטית מרוחקת ,כגון הסתמכות על חוק ההתיישנות .בנוסף JMW ,לא נכנסה
מספיק לדיאלוג על צרכיו של מר סטאל JMW .ומר סטאל החלו בגישור ב 16-ביולי  ,2021שהסתיים ב 15-בנובמבר  ,2021למרבה
הצער ,ללא כל תוצאה.
 JMWתמשיך לשים לב לנושא מעמדם של יתומי המלחמה .בהקשר זה ,ועדת הביקורת והפיקוח רוצה להשיג יותר ודאות ,באמצעות
חקירה עצמאית נוספת לגבי השאלה ,האם  JMWלא הזניחה אספקטים נוספים בנושא.
וועדת הבקרה והפיקוח מודעת לעובדה ,שבעבר  JMWסייעה באופן פעיל ליתומי מלחמה יהודים בשאלות על עברם ,וכיצד לטפל
בנכסיהם .לעתים קרובות באופן משביע רצון ,אבל כפי שמראה הדיאלוג עם פיליפ סטאל ,לא תמיד .ועדת הביקורת והפיקוח מצרה על
כך שלא תמיד הוצגה התחשבות נכונה ואמפתיה ,וכי הטיפול לא יצא לשביעות רצונם של כולם .מר סטאל ואולי גם אחרים לא הצליחו
למצוא את השקט המגיע להם בנקודה זו.
וועדת הבקרה והפיקוח סבורה כי לא ראוי שארגון כמו  JMWיסתמך על פורמליות משפטית כמו חוק ההתיישנות ,בעת התמודדות עם
רגישויות סביב המלחמה .גישה פתוחה ועמדה רגישה יותר ,שכרוכה בהבנה וחמלה ,היו מתאימות כאן יותר .הגישה שבה נקטה , JMW
הייתה חוסר הבנה ופגיעה שלא לצורך ברגשותיהם של המעורבים ישירות .על כך מביעה וועדת הביקורת את התנצלותה הכנה באופן
כללי ,ובפרט למשפחת סטאל.
בנוסף לנאמר JMW ,תיכנס בתקופה הקרובה לדיאלוג עם יתומי המלחמה היהודים שיהיו מעוניינים בדבר ,כדי לשמוע ממקור ראשון,
כיצד  JMWיכולה להציע את הסיוע לקבוצה הזו בצורה הטובה ביותר .במסגרת העניין JMW ,תמשיך לסייע עד כמה שאפשר למעורבים
ישירות )יתומי מלחמה וקרוביהם( לקבל גישה למידע מהארכיון.
בשם  ,JMWועדת הביקורת והפיקוח,
מיכה גלזר ,יו"ר
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