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מדת האגודה לזכויות האזרח בנוגע להחלטת הנהלת דירקטוריון קק"ל מיום ע

 לאשר מדיניות רכישת אדמות בגדה המערבית ליהודים בלבד 14.2.2021

 2021פברואר 

 רקע

כזרוע של ההסתדרות  20-ההקרן הקיימת לישראל )קק"ל( הוקמה בעשור הראשון של המאה 

הציונית לשם רכישת קרקעות בארץ ישראל )אז פלשתינה העות'מאנית( והעברתן לבעלות העם 

עם הקמתה של מדינת ישראל, חרף סיום תפקידה  1היהודי על מנת שישמשו כמשאב קרקע לאומי.

בעלות המדינה דונמים של אדמות שהועברו ל ןמיליוההיסטורי, לא פורקה קק"ל, ואף הועברו אליה 

זאת, על אף שמרגע שהוקמה מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית  2.במסגרת חוק נכסי נפקדים

המבטיחה שוויון זכויות לכלל אזרחיה, אין עוד מקום לגוף ציבורי המקדם רכישת קרקעות עבור 

 יהודים בלבד.

לרכוש קרקעות  אמטרתה המרכזית של קק"ל הי ,1953-נחקק בש ,על פי חוק קרן קיימת לישראל

במסגרת חוק זה הפכה קק"ל מחברה  3ונכסים בשטחה של מדינת ישראל לטובת יישוב יהודים.

 בבעלות זרה למה שהיום מכונה חברה לתועלת הציבור.

הוקם מנהל מקרקעי ישראל )כיום  1961-בעקבות חתימת האמנה בין ממשלת ישראל וקק"ל ב

גם את  ןובכלל ,האדמות הציבוריות בישראל רשות מקרקעי ישראל( על מנת לרכז את ניהול

ניהול השימוש באדמות שבבעלות קק"ל הוכפף במסגרת האמנה  4האדמות שבבעלות קק"ל.

אמורה לשרת את שאדמות ציבוריות של וניהול  הלתקנון הקרן הקיימת. כך, נוצרה מערכת הקצא

 דמות המיועדות ליהודים בלבד. במסגרתה יש אשכבאופן שוויוני,  ביהותוש ישראל כלל אזרחי

הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ נגד הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי  1995-ב

גרביה, שביקשה לרכוש קרקע להקמת -אל-ישראל בשם משפחת קעדאן, משפחה ערבית מבקה

עי ציבור בית בישוב קציר. פסק הדין המהפכני קבע, כי הקצאת קרקעות ליהודים בלבד על מקרק

 5איננה חוקית.

האגודה, לצד ארגונים נוספים, המשיכה להיאבק על מנת להבטיח צדק חלוקתי והקצאה שוויונית 

העתירה שהגישה האגודה  אבולטת הי השל משאב הקרקע הציבורית בין אזרחי המדינה. דוגמ

מערבים  מנעהשהמדיניות את בדרישה לבטל  ,2004-יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ב

היועץ המשפטי לממשלה  החליטלהשתתף במכרזים לשיווק קרקעות קק"ל. בעקבות העתירה 

חרף  6כי יש לאסור על אפליה נגד ערבים בשיווק קרקעות הקרן הקיימת לישראל. דאז, מני מזוז,

                                                 
 אתר קק"ל 1
 3.2.2015, גלובס, טעות היסטורית: מאיפה קיבלה קק"ל את קרקעות המדינה?גדעון ויתקון,  2
"המטרות  :[התזכיר הוא לא חלק מהחוק – 1953-תשי"דהחוק קרן קימת לישראל, ], תזכיר ההתאגדות, 3סעיף  3

לקנות, לרכוש בחכירה או בחליפין, לקבל  (1)שלשמן הוקמה החברה, הן לפי ההוראות המפורטות להלן: א. 
ניידי  -דלא-זכויות כיוצא באלו, וכן נכסי הנאה וכל -בחכירה או באופן אחר קרקעות, יערות, זכויות חזקה ושיעבודי

והוא כולל, לפי מובנו בתזכיר זה, את מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה )מכל סוג אחר, בתחום שנקבע 
 או בכל חלק ממנו, לשם יישוב יהודים על הקרקעות והנכסים האמורים."  (של ממשלת ישראל

 כתב האמנה בין ממשלת ישראל וקק"ל -אתר קק"ל  4
 .הארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח –קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל  6698/95בג"ץ  5
הארכיון המשפטי של האגודה  – המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נ' מינהל מקרקעי ישראל 9010/04בג"ץ  6

 .לזכויות האזרח

https://www.kkl.org.il/history/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001005617
https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/odotenu/kkl-law-memorandum-and-regulations.pdf
https://www.kkl.org.il/?catid=%7BDFF37A9A-254F-4764-B2C8-7A5EEF5D6043%7D
https://law.acri.org.il/he/1688
https://law.acri.org.il/he/946
https://law.acri.org.il/he/946
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ההצלחות שהושגו, המאבק המשפטי והציבורי נגד האפליה בהקצאת קרקעות ציבוריות בתוך 

 דינת ישראל נמשך עד היום.תחומי מ

 מדיניות קק"ל לגבי רכישת קרקעות בגדה המערבית

אישרה הנהלת דירקטוריון קק"ל החלטה המקדמת מדיניות של רכישת  2021בפברואר  14-ב

במסגרת מה שמכונה גאולת קרקע בהתנחלויות קיימות או  ,בגדה המערבית Cאדמות בשטחי 

 25-בנוסף, ב 7קרבת ההתנחלות אך לא בשטחה(.בשטחים צמודי דופן )שטחים הנמצאים ב

במידה  מיליון שקל לרכישת קרקעות בגדה 38דירקטוריון קק"ל להקצות אישר  2021בפברואר 

קק"ל לפני שתהפוך  ןדירקטוריוהחלטה זו טעונה אישור  8ותאושר ההחלטה על שינוי המדיניות.

חלק , מדובר בצעד שהוא ולא םאובין למדיניות רשמית, אך זה צפוי לאשרה. בין אם תתקבל 

מתהליך הפיכתה של קק"ל לגוף המכשיר ומסייע לתהליכי סיפוח בפועל )דה פקטו( של הגדה 

 המערבית. 

מזה שנים ארוכות המזרחית ירושלים ובקק"ל פועלת לעידוד ההתנחלויות בשטחים הכבושים 

רכשה קק"ל לפחות  1965מאז  ,"שלום עכשיו". לפי ארגון "הימנותא" ,באמצעות חברת הבת שלה

לפינוי משפחות פלסטיניות אחראית קק"ל המזרחית ירושלים ב 9דונם בגדה המערבית. 65,000

לצורך כך,  10מבתיהן באמצעות חוק נכסי נפקדים או על ידי רכישת נכסים בהליכים מפוקפקים.

 הפועלת לחיזוק הנוכחות היהודית ,שיתפה פעולה עם עמותת אלע"ד "מנותאהי"קק"ל באמצעות 

העיתונאי רביב דרוקר דיווח, שקק"ל העבירה בנוסף,  11.המזרחית ירושליםב והקמת התנחלויות

זאת במסגרת החלטה על רבע  לצורך רכישת קרקעות בגדה. "הימנותא"ל "חליון שימ 100בסתר 

 למסתבר שבעיני קק" 2017.12-לרכישת קרקעות בנגב, בגליל, בירושלים, ובפריפריה ב "חליון שימ

ולא שטח כבוש הנמצא תחת שליטה  ,ת היא חלק מהפריפריה של מדינת ישראלהגדה המערבי

 שנה. 50צבאית מעל 

ואף להציב במסגרתה כמטרה את "גאולת  ,עתה מבקשת קק"ל להפוך את מדיניותה לרשמית

הקרקע" עליה יושבות התנחלויות, זאת כאשר עמדתה הרשמית של מדינת ישראל היא, שתושבי 

 תחת משטר צבאי. נמצא מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל ובאזור שההתנחלויות מתגוררים 

את מדיניות זו של קק"ל יש להבין במסגרת תהליכי הסיפוח בפועל )דה פקטו( אותם מקדמת 

על אף ששתי אוכלוסיות חיות באותו שטח ותחת שליטת  ,ממשלת ישראל מזה זמן רב. במסגרתם

לזכויות האזרח ערכות חוק נפרדות. כפי שטוענת האגודה אותו מפקד צבאי, הן נתונות תחת שתי מ

בדין  – זה שנים, המשטר הצבאי הישראלי מעניק העדפה ברורה וגורפת לזכויות המתנחלים

ה, במימוש הזכות לקורת גג ולמשפחה יהפלילי, בחופש הביטוי וההפגנה, בדיני התכנון והבני

התנחלויות, תוך העמקת "גאולת קרקעות" של ה –כעת יתווסף נדבך נוסף לסיפוח בפועל  13ועוד.

 הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של הפלסטינים.

  

                                                 
, וואלה קק"ל אישרה את ההחלטה שתאפשר לה לפעול רשמית להרחבת התנחלויותטל שלו וברק רביד,  7

NEWS ,14.2.2021  
שקל לרכישת קרקעות מיליון  38דירקטוריון קק"ל אישר להקצות , ג'ודי מלץו אליסון קפלן סומר, הגר שיזף 8

 25.2.2021הארץ, , בגדה
 7.11.2019פעילות קק"ל ברכישת קרקעות בגדה המערבית,  –שלום עכשיו, הקרן הקיימת למתנחל  9

 2009עיר עמים, עסקה אפלה בסילואן, מאי  10
 19.10.2020, שיחה מקומית, "דדו"ח פנימי חושף עשורים של שיתוף פעולה הדוק בין קק"ל לאלעאורי בלאו,  11
מיליון שקלים  100חשיפה: דו"ח למברגר על הדרך בה קק"ל רכשה קרקעות בשטחים בלמעלה מ רביב דרוקר,  12
 11.2.2021, "התנהלות שמתנוסס מעליה דגל שחור" –
וכן את המידע באתר האגודה  שלטון אחד, שתי מערכות חוק: 2014-להרחבה בנושא ראה את דו"ח האגודה מ 13

 .סיפוח וזכויות אדם בשטחים הכבושיםבנושא 

https://news.walla.co.il/item/3418073
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9568749
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9568749
https://peacenow.org.il/jnf-kkl-land-purchases
https://peacenow.org.il/jnf-kkl-land-purchases
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4/
http://drucker10.net/?p=3607
http://drucker10.net/?p=3607
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
https://campaigns.acri.org.il/50years/
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 סיכום

החלטת קק"ל משמעה העמקת הסיפוח בפועל של השטחים. מה שמדינת ישראל לא יכולה או לא 

לי של השטחים או רכישת אדמות לצורך הרחבת מוכנה לעשות בריש גלי בעצמה, קרי סיפוח פורמ

הפרה של הדין הבינלאומי, תעשה עבורה קק"ל. ההחלטה מקדמת ההתנחלויות, שכן אלו מהווים 

תחת תחום שיפוטה  כביכול הנמצאת ,מדיניות הרואה בגדה המערבית חלק מהפריפריה של ישראל

של המדינה, שהיא יכולה לעשות בה ובקרקעותיה כבשלה. זאת למרות שמדובר בשטח כבוש 

משמעות היא העמקת מערכת החוקים שישראל מתנהלת בו באמצעות משטר צבאי, ולמרות שה

 הנפרדת והמפלה כלפי תושבים בהתאם למוצאם הלאומי.

מדובר במדיניות המעמיקה את האפליה והפגיעה בזכויותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית, גם 

הרחבת מפעל  ל ידיגזילת אדמותיהם או מניעת גישה אליהן, וגם בעקיפין ע ל ידיישירות ע

 ח, אשר משליכות על זכויות הפלסטינים בכל תחומי החיים.ההתנחלויות והעמקת הסיפו


