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מבנים רבים שהיו שייכים ליהודים הולאמו בשואה. חברות רבות פועלות להחזיר 

 את הבתים לידיים יהודיות
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השלטונות, כך טוען חמישית משטחי הנדל"ן בפולין היו בבעלות יהודים עד שננטשו בתקופת השואה והולאמו על ידי 
שלמה טאוב, מנהל ארגון לגאסי להשבת רכוש יהודי לבעליו. מדוחות של חברות העוסקות בתחום, עולה כי שוויו של 

 .מיליארד דולר 35-הנדל"ן המדובר הוא כ
 

 95%הם נכסים קהילתיים, שהממשלה הישראלית מטפלת בהשבתם לידיים יהודיות, אך הכולל מהנדל"ן  5%  
הנם רכוש פרטי שאיש אינו מטפל בהשבתו לידיים יהודיות. להערכתו של טאוב מדובר בעשרות אם לא מאות הנותרים 

 .אלפי יורשים שהם בעליהם החוקיים של דירות, בתים וקרקעות בכל רחבי פולין ואפילו לא מודעים לכך
 

 פחתו נכסים בפולין, בהם בניין רבטאוב עצמו, בן לניצולי שואה ויליד קרקוב, הצליח להחזיר לפני כעשור לרשות מש
 ."מעשרות הדיירים בבניין שלנו את שכר הדירה, ולא השלטונות הפולנים יםגוב וקומות. "כיום", מתגאה טאוב, "אנ

 
טאוב , שניצח במלחמתו האישית, משוכנע כי גם על אחרים לדרוש את רכושם ולהביא כך לצדק היסטורי. "הגרמנים 

את רכושם, והגיע הזמן להשיבו", אמר טאוב. "צריך לתבוע באמצעות גוף משפטי חזק  והפולנים גזלו מהיהודים
 ."שמסוגל להתמודד עם החוק הפולני

 
מיליון  40ממשלת פולין מציעה כבר שנים לפצות את ישראל עבור חלק מהרכוש שהוחרם. "ממשלת פולין מוכנה לקנות 

 ."חיזת עיניים כדי ששלטונות פולין ירוויחו זמןדולר בשני מיליון. פשוט בדיחה", אמר טאוב. "הכל א
 

לפולנים יש עניין להרוויח זמן בעסקאות הנדל"ן, מפני שעל פי החוק הפולני, לא ניתן להחזיר בעלות על נכס שכבר נמכר 
לידיים פרטיות. נכסים רבים שבעליהם נפקדו לאחר מלחמת העול השנייה הועברו לעיריות ולרשויות מקומיות, ואף 

כירו אותם. אך כל נכס שנמכר לא יוכל לשוב עוד לידי בעליו היהודיים. "זה בדיוק השלב שבו צאצאי הנגזלים חייבים הש
 .", מסביר טאוב, ובנחישותלפעול
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