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זה למעלה ממאה שנים מזוהה 'קרן קימת לישראל' יותר מכול עם הקופסה הכחולה .זיהוי זה קשור
לשני מסרים מרכזיים שהדגישה קק"ל משחר ימיה ועד היום ,ושנקלטו היטב בתפוצות העם היהודי
ובקרב העם היושב בציון .מסר אחד הוא שמשאבי קק"ל המיועדים לגאולת הקרקע ולפיתוחה
מבוססים כולם על תרומות; והאחר — שהתרומות נאספות פרוטה לפרוטה ,סנט לסנט ,קוּפֵּיקה
לקופיקה מכל שכבות העם היהודי ,אמידים ועניים כאחד .דומה כי הן פרסומיה הרבים של קק"ל והן
המחקר האקדמי של פועלה תרמו להתבססות שני המסרים וזיהוי קק"ל עם הקופסה הכחולה .זאת
משום שפרסומי קק"ל וכמותם המחקרים הרבו לעסוק ב'הוצאות' של קק"ל ,קרי ברכישת קרקעות,
בייעור ובכלל מפעליה ההתיישבותיים של קק"ל ובתרומתה לבניין הארץ 1,ומיעטו לעסוק ב'הכנסות'
של קק"ל ,קרי במקורותיה הכספיים ,במבנה תקציביה ובתקבוליה .בכלל מעטים המחקרים על
ההיסטוריה הכלכלית של קק"ל2.
אכן התרומות היו רכיב מרכזי בהכנסות קק"ל ,וסוגי התרומות היו רבים .דומה כי בעולם היהודי
לא הייתה שום קרן שהתחרתה עם קק"ל במגוון סוגי התרומות וההתרמות .הן נפרשׂו מהקופסה
הכחולה ,דרך מפעלי התרמה בבתי כנסיות ,מפעלי התרמה ענקיים בקרב קהילות וארגונים ,מפעלי
התרמה בתנועות נוער וארגוני נשים ,פיתוח משחקים לילדים ונוער שתפקידם לחנכם ולהרגילם
מנעוריהם במתן תרומה לקק"ל ,ועד 'מכירת' שמות יישובים חדשים על ידי ועדת השמות של קק"ל
לקהילות שרצו להנציח אישים או ארגונים ,ושהיו מוכנות לתרום בתמורה לקק"ל ,ונטיעת עצים,
חורשות ויערות בתמורה לתרומה3.
עם זאת התרומות לא היו מקור ההכנסה היחיד של קק"ל .מאז שביצעה את רכישות הקרקע
הראשונות שלה ,היו לקק"ל הכנסות מדמי חכירה .הכנסות אלו הלכו וגדלו ככל שגדל היקף הקרקעות
של קק"ל ,קרקעות עירוניות וחקלאיות כאחת ,ועלה שוויין .זה עשרות שנים שדמי החכירה הם
המרכיב העיקרי בהכנסות קק"ל ,ואילו ההכנסות מתרומות הולכות ומתמעטות באופן יחסי .נוסף על
כך היו לקק"ל הכנסות ממגוון מקורות :ריבית על פיקדונותיה בבנקים ,הלוואות של סכומים גבוהים
שנטלה קק"ל בריבית נמוכה ממוסדות פיננסיים בארץ ובחו"ל ,מכירת איגרות חוב בעולם היהודי,
מכירת פוליסות ביטוח של חברת 'הפניקס' ,שקק"ל פעלה כסוכנת שלה בעולם היהודי ,עמלות על
טיפול ברכוש היהודי באירופה לאחר השואה ,מילוט הרכוש הקרקעי היהודי בארץ–ישראל שבעליו
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ראו למשל :י' כץ ,בחזית הקרקע :קרן קימת לישראל בטרם מדינה ,ירושלים תשס"ב; י' מרקוביצקי ,רוח העמקים:
מפעלות קק"ל כנדבך בבניין הבית הלאומי בארץ–ישראל ) ,(1936#1920תל–אביב תשס"ז.
אחד המחקרים המעטים בנושא זה ראו :י' כץ' ,סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם
הראשונה :פרק בתולדות יחסו של הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ–ישראל' ,מחקרים בגאוגרפיה של ארץ–
ישראל ,יב )תשמ"ו( ,עמ' .108#99
ראו למשל :קרן קימת לישראל' ,פעולות והישגים ת"ש#תש"ו :דין וחשבון מוגש לקונגרס הציוני הכ"ב' ,חשוון תש"ז; י'
כץ' ,ועדת השמות של הקק"ל וקביעת שמות היישובים היהודיים בתקופת המנדט' ,עיונים בתקומת ישראל) 9 ,תשנ"ט(,
עמ' .315#280
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נחשבו נעדרים עקב השואה מידיו של הממונה הבריטי על רכוש האויב ועוד .המחלקה הכלכלית
והאגף לפיתוח מפעלים כלכליים בקק"ל עסקו שנים רבות בין היתר בהשקעות כלכליות ובצבירת
רכוש במטרה להגדיל את הכנסות קק"ל4.
אחד ממקורות ההכנסה הייחודיים של קק"ל שהמחקר מעולם לא עסק בו היה העמלות בגין הטיפול
של המדור לרכוש יהודי בגולה בקק"ל ,עם תום מלחמת העולם השנייה ,בהגשת תביעות אישיות
מטעם ניצולי השואה ,בארץ ובעולם ,נגד גרמניה .ענף הכנסה זה מטיפול בתביעות ,תחום שבצד קק"ל
עסקו בו ארגונים אחרים והמגזר הפרטי ,התפתח מאז תום מלחמת העולם השנייה על רקע התחיקה
בגרמניה שאפשרה הגשת תביעות אישיות נגדה בגין פשעיה .לימים התרחב ענף זה גם להגשת תביעות
נגד הבנקים בשווייץ אשר החזיקו — ומחזיקים — פיקדונות כספיים עצומים של יהודים.
קק"ל קדמה לכל הארגונים האחרים ולמגזר הפרטי בטיפול בתביעות אישיות .זאת ועוד ,בחוק
מיוחד שחוקקה הכנסת בשנת  ,1957והעוסק בין היתר ברגולציה של הגשת תביעות נגד גרמניה ,חוק
שתוקן כמה פעמים לאחר מכן ,זכתה קק"ל למעמד מיוחד .היא הייתה הגורם היחיד שהחוק פטר
ממרבית ההגבלות שהוטלו על המטפלים בתביעות ,ובראשן ההגבלה על גובה שכר הטרחה ל–15
אחוז — על פי החוק יכלה קק"ל לתבוע עמלה בלתי מוגבלת בגין טיפולה בתביעות אישיות5.
במאמר זה אני מבקש לברר את הרקע להתחלת הטיפול של קק"ל בתביעות אישיות נגד גרמניה
ושווייץ ,לבחון את אופן פעולתה בתחום זה ,את יחסי הגומלין בינה לבין התובעים ואת הכנסותיה
מהענף ,ולעמוד על הסיבות לכך שקק"ל זכתה למעמד מיוחד בחוק .בכך בכוונתי להשלים במעט את
החסר במחקר מקורות הכנסותיה של קק"ל.
המאמר מבוסס כולו על מקורות ראשוניים .אף שעסקה רבות בתיעוד ובפרסום של מפעליה הן
בשעתם והן לאחר זמן ,העדיפה קק"ל לשמור על דיסקרטיות במה שנוגע לטיפול בתביעות אישיות
נגד גרמניה ושווייץ ,ופרסומיה הכלליים העוסקים ברכישת קרקעות ובבניין הארץ אינם נוגעים
בעניינים אלה .עם זאת בדו"חות התקופתיים למוסדות ההסתדרות הציונית מסרה מידע על פעילות
המדור לרכוש יהודי בגולה .שאבתי מידע בעיקר מתיקי המדור המצויים בארכיון קק"ל שבארכיון
הציוני המרכזי בירושלים .חומר זה משמש עד היום מקור עבור המעוניינים במידע על תביעות
שהגישו בעבר קרוביהם נגד גרמניה והבנקים השווייצריים.
במאמר ששה פרקים :בראשון נדונים החוקים בגרמניה ובשווייץ שאפשרו להגיש תביעות אישיות
ומדיניותה של ממשלת ישראל שלא לעסוק בטיפול בתביעות אישיות .הפרק השני עוסק בתכניתה
של קק"ל בעיצומה של השואה לרכוש מיהודים את זכויותיהם לתבוע את גרמניה בגין פגיעה
ברכושם .בפרקים השלישי והרביעי מנותחת תכנית קק"ל בתום מלחמת העולם לסייע לניצולים
בהגשת תביעות ומתוארת הוצאתה של תכנית זו לפועל .בפרק החמישי נדונות הסיבות להתקשרות
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ראו למשל :כץ )לעיל ,הערה  ;(1הנ"ל ,רכוש שנשכח :לגורל רכושם של קורבנות השואה המצוי בישראל ,ירושלים
תש"ס; 'פעולות והישגים' )שם(.
'חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( ,תשי"ז ,'1957#סעיף  ,19רשומות ,ספר החוקים ,חוק  4 ,223באפריל
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התובעים עם הקק"ל .בפרק השישי נבחנות הסיבות להענקת מעמד מיוחד לקק"ל במסגרת 'חוק
התביעות של קרבנות השואה' משנת  ,1957מעמד אשר אִפשר רק לה לגבות שכר טרחה בלתי מוגבל
בגין טיפולה בהגשת תביעות אישיות.

החוקים בגרמניה ובשווייץ ומדיניות מדינת ישראל בנושא הטיפול
בתביעות אישיות
כבר בשנת  1948היו באזורי השליטה השונים של המעצמות בגרמניה תקנות בעניין פיצויים אישיים
לקרבנות המשטר הנאצי .כתוצאה מפעילותה המואצת של ועידת התביעות התחייבה גרמניה בהסכם
השילומים בשנת  1952להרחיב באופן משמעותי את תקנות הפיצויים ולהחילן על כל שטחיה .ואכן
בחוק שהתקבל בגרמניה ב– 1באוקטובר  1953הובטחו פיצויים על פגיעות מסוגים רבים שנגרמו
ליהודים וללא–יהודים על ידי המשטר הנאצי.
כעבור כשנתיים וחצי ,ב– 29ביוני  ,1956התקבל 'חוק הפיצויים המערב–גרמני החדש' ,הידוע גם
בשם 'חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני' ) ,(BEGשהיה משופר לאין ערוך מקודמו משנת  .1953בחוק
זה הורחבו מאוד הקריטריונים שאפשרו לניצולי שואה להגיש תביעות לממשלת גרמניה והועלה
גובה התגמולים .נכללו בו לא רק נזקי בריאות אלא גם נזקים רבים אחרים ,ובכללם נזקים כלכליים
ישירים ,מות קרובים ,פגיעה ברכוש ואבדן רכוש ,פגיעה בחירות )קטגוריה שכללה כל צורת מעצר,
ירידה למחתרת ,ענידת טלאי צהוב ,שהייה בגטו ,שהייה במחנה עבודה ושהייה במחנה ריכוז( ,פגיעה
בקידום מקצועי והפסקת לימודים .וגם בחוק זה הוכנסו במשך השנים תיקונים שהיו שיפורים נוספים
מבחינת התובעים .אחד הרכיבים החשובים ביותר של החוק היה החלתו על תושבים לשעבר של
ארצות הכיבוש ,כלומר החוק היה רלוונטי כמעט לכל יהודי שהיה תחת שלטון נאצי6.
בישראל הניחו כי 'חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני' איננו סוף דבר ,וכי גרמניה תרחיב עוד את
חקיקת הפיצויים האישיים .ואכן בספטמבר  1965נחקק בגרמניה 'חוק הפיצויים המְסיים' ,שהרחיב
את האפשרויות להגיש תביעות מסוימות ולערער על החלטות שהתקבלו בעבר .החוק משנת 1956
אִפשר להגיש תביעות אישיות עד אוקטובר  ,1957אך מאוחר יותר נקבע כי המועד האחרון להגשת
תביעות הוא שנת  7.1969באוסטריה התקבלו באותן שנים חוקים דומים8.
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עד היום שילמה גרמניה לניצולי השואה כ– 45מיליארד יורו .ראו :ר' טייטלבאום ,הפתרון הביולוגי :שערוריית הפיצויים
האישיים לניצולי השואה ,תל–אביב  ,2008עמ' .314
א' יעקב' ,בואסנר הצלתי את מדינת היהודים' ,מזכר) 20 ,אוגוסט  ,(2005עמ' ' ;37#34 ,22#19אומדן עלות :הצעת חוק
נכי רדיפות הנאצים )תיקון — הגדרת זכאות( ,התשס"ה ,'2005#מוגש לוועדת הכנסת 21 ,במרס http://www. ,2005
' ;knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01112.docתקנות התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( ,תשכ"ה;'1965#
בג"ץ דנ"א  ,11196/03דנ"א  ,11202/03יוסף גרנות ואחרים נגד הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,
תשי"ז' ;http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/03111960-g17-e.doc ,1957#חוק התביעות של קרבנות השואה
)הסדר הטיפול( ,תשי"ז ,'1957#רשומות ,הצעות חוק ,הצעת חוק  15 ,290בינואר  ,1957עמ'  ;142 ,141פרוטוקול
ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 13 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,4 ,3א"כ; שם 18 ,בפברואר  ,1957עמ' ) 5דבריו של שר
המשפטים פ' רוזן( ,א"כ; דברי הכנסת 3 ,בפברואר  ,1960עמ' .543
רשומות )שם(.
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מאמצע שנות החמישים התרחבו אפוא האפשרויות שעמדו לפני אזרחי ישראל ניצולי השואה להגיש
תביעות אישיות נגד גרמניה בגין עילות רבות' ,ותחיקת הפיצויים האישיים ,כפי שהיא היום' ,נאמר
בשנת ' ,1957נוגעת כמעט לכל יהודי שהיה אי פעם תחת שלטון נאצי' .בשנות החמישים המאוחרות
נוספה האפשרות להגיש תביעות נגד חברות גרמניות שהעסיקו בזמן המלחמה עובדי כפייה יהודים,
כמו חברת 'ְקרוּפ' או 'אִי–ג ֶה פְַרבְּן' ,ובמקרים הללו מדובר היה בפוטנציאל של אלפי תביעות9.
אפיק חדש להגשת תביעות על נזקי השואה נפתח בשנת  ,1963לאחר ששווייץ חוקקה בסוף שנת
 — 1962בעקבות לחצים מצד ישראל ,ארצות–הברית וארגונים יהודיים — חוק שחייב את הבנקים
השווייצריים ומוסדות דומים לחשוף לפני רשות מיוחדת את הרכוש שהופקד בהם קודם לפרוץ
המלחמה ,ושהיה יסוד להניח שבעליו נספו בשואה10.
החוקים הגרמניים היו מורכבים ומפורטים ,ומשום כך הגשת התביעות חייבה טיפול יסודי ומקצועי
על ידי מומחים לדבר .גם הגשת תביעות לשווייץ הייתה מורכבת ומסובכת ,שכן לא רק שהחוק
היה בעייתי מבחינת יישומו ,השווייצרים גם לא יצרו נהלים כדי להקל על הפונים .ברם מדיניות
ממשלת ישראל הייתה שלא לעסוק בסיוע לתובעים הפוטנציאליים הרבים שמבין אזרחיה בהכנת
תביעות ובמימוש זכויותיהם .משום כך לא הקימה המדינה גוף מטעמה שיגיש תביעות בשם התובעים
או אפילו יסייע להם בהכנת תביעות ,לא נגד גרמניה ולא נגד שווייץ .עיקר עניינה ומאמציה של
המדינה בשנותיה הראשונות להשיג פיצויים מגרמניה הושקעו בתביעה הקולקטיבית ,הלא היא
תביעת השילומים .בספטמבר  1952סוכמה תביעה זו עם החתימה על הסכם השילומים ,ולפי הסכם
זה התחייבה מערב–גרמניה להעביר לממשלת ישראל כ– 750מיליון דולר ,שנועדו למימון קליטת
הפליטים בישראל.
מדיניותה של ממשלת ישראל שלא לעסוק בתביעות אישיות הייתה המשך למדיניות 'הממשלה
שבדרך' ,קרי הסוכנות היהודית ,מאז המחצית הראשונה של שנות הארבעים .באותה תקופה החליטה
הסוכנות כי היא תרכז את כוחותיה בתביעה הקולקטיבית והתכוונה להשתמש בשילומים שיתקבלו
לבניין הארץ ובמיוחד למימון קליטת הפליטים 11.הסוכנות סברה כי הטיפול בתביעות אישיות הוא
רחב היקף ומסורבל וכרוך בעיסוק במקרים מורכבים רבים ,וכי הדבר עלול לגרום לה הוצאות מיותרות
 9רשומות )שם( ,המובאה מתוך דברי ההסבר; דברי הכנסת 28 ,בינואר  ,1957עמ'  ;873פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק
ומשפט 2 ,במרס  ,1960עמ'  ,3#1א"כ; דברי הכנסת 4 ,באפריל  ,1960עמ' .1101
 10על הרקע לחיקוקו של חוק זה ראו בהרחבה :א' לוין ,פיקדון אחרון :גזל כספי קורבנות השואה בבנקים השוויצריים,
תל–אביב תשנ"ח ,עמ' .134#127
' 11דין–וחשבון מדיני של הנהלת הסוכנות היהודית :דין וחשבון של המשרד בלונדון ,'1946#1939 ,עמ'  ,32#31אצ"מ;
ד' הכהן ,תכנית המיליון :תכניתו של דוד בן–גוריון לעלייה המונית בשנים  ,1945#1942תל–אביב תשנ"ה; ש' רייכמן,
י' כץ וי' פז' ,כושר הנשיאה וקצב הקליטה של ארץ ישראל מראשית ההתיישבות היהודית החדשה עד הקמת
המדינה — הבחינה הגיאוגרפית' ,ארץ–ישראל ,כב )תשנ"א( עמ'  ;217#215א' גרנובסקי אל חברי הנהלת הסוכנות א' קפלן
וא' שמורק 20 ,ביולי  ,1943אצ"מ ;kkl5/13299 ,מ' לנדאו' ,תביעות היהודים לפיצויים' ,דבר 11 ,בספטמבר ,1945
עמ' ' ;3ההסתדרות הציונית העולמית ופעולתה בשנות המלחמה :מלואים לדין וחשבון שהוגש לקונגרס הציוני הכ"ב',
ירושלים תש"ז ,עמ'  ,42אצ"מ; משרד החוץ ,מסמכים בדבר ההסכם בין ממשלת ישראל ובין הרפובליקה הפידיראלית
של גרמניה ,נחתם ב– 10בספטמבר  1952בלוכסמבורג ,ירושלים תשי"ג .על הרקע לחיקוקו של החוק בשווייץ ראו
בהרחבה :לוין )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .134#127
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ולערבה בעניינים לא לה .היא גם חששה כי אם תעסוק בתביעות אישיות היא עלולה להיתבע על ידי
אנשים פרטיים בטענה שלא פעלה כראוי12.
את מקומה של ממשלת ישראל בטיפול בתביעות אישיות תפסו ארגונים חוץ–ממשלתיים :קק"ל
ולאחריה אור"ו ,ה'משרד המאוחד להשבת רכוש' ) ,(United Restitution Organization, UROשהוקם
בשנת  13,1948וארגוני העולים הארציים .בתחילת שנות החמישים הצטרף גם המגזר הפרטי — שורה
ארוכה של עורכי דין פרטיים ועסקנים שלא היו עורכי דין ,שהתמחו כולם בהגשת תביעות נגד
גרמניה ומאוחר יותר נגד שווייץ.

תכנית קק"ל לרכישת תביעות אישיות בעיצומה של השואה

Ï‡ÂÓ˘ ÔÈ„ Í¯ÂÚ
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כבר בסוף שנת  1942העלו שני פקידים בכירים באגף הכספים בקק"ל ,אריה מוהליבר וד"ר יוסף ויס,
את הרעיון שהקרן 'תרכוש תביעות משפטיות' )כך במקור( מיהודי גרמניה ומיהודי הארצות שכבשה.
לשון אחר ,תמורת סכומים כאלה ואחרים שתשלם קק"ל לקרבנות ,הללו י ַקנו
לה את תביעותיהם האישיות ,בראש ובראשונה תביעות בגין רכוש ,כלפי גרמניה
וגרורותיה ,וקק"ל תפעל משפטית להשיג את מרב הפיצויים מממשלת גרמניה
ומן הממשלות ששיתפו פעולה עמה ,וכספים אלו ייכנסו לקופתה של קק"ל
וישמשו למימון מפעלי רכישת הקרקעות שלה בארץ–ישראל .על פי המקורות
המעטים העוסקים ברעיון זה נסמכו הוגיו על מידע חלקי על תקדימי מלחמת
העולם הראשונה .הם סברו ככל הנראה כי בכל מקרה תושת בתום המלחמה על
גרמניה — כמי שפתחה במלחמה — החובה לפצות את הניזוקים14.
על רקע 'חוק הקרקעות' מפברואר  1940וההנחה הברורה במוסדות
הלאומיים כי קרובה שעת ההכרעה הבין–לאומית בשאלת ארץ–ישראל ,פעלה
קק"ל באותה עת יותר מבכל תקופה אחרת בתולדותיה להרחבת רכישות הקרקע
שלה בארץ–ישראל ,כדי להגדיל ככל האפשר את שטחה של המדינה היהודית העתידה .משום כך תרה
קק"ל אחר כל דרך להגדלת אמצעיה הכספיים 15,ואחת הדרכים הייתה רכישת התביעות האישיות.
באותו הקשר דובר גם על אפשרות הפקעת רכוש הטמפלרים בארץ–ישראל )בעזרת בריטניה( לטובת
קק"ל ,על חשבון התביעות האישיות שתגיש בעתיד נגד גרמניה16.
 12אביטל כץ' ,מקומה של הסוכנות היהודית במסכת הפעילויות להשבת נכסי קורבנות מגרמניה  ,'1952#1943עבודת
מוסמך ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשס"ג ,עמ' .39#38
 13על אור"ו ראו N. Bentwich, The United Restitution Organization, 1948–1968, London 1968; N. Robinson,
‘Reparations and Restitution in International Law as Affecting Jews’, Jewish Yearbook of International Law, 1
(1948); N. Bentwich, Ten Years of the United Restitution Organisation, 1948–1958, London 1958
 14ש' אוסישקין אל א' מוהליבר 1 ,בדצמבר  ,1942אצ"מ ;kkl5/13299 ,תזכיר של מוהליבר אל א' גרנובסקי בעניין

תביעות יהודים ממדינות אויבות מ– 18ביולי  18 ,1943ביולי  ,1943שם.
 15על מפעלי רכישות הקרקע של קק"ל באותו זמן ועל מאמציה להגדיל את אמצעיה ראו בהרחבה :כץ )לעיל ,הערה .(1
 16תזכיר מוהליבר )לעיל ,הערה .(14
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אולם רעיון רכישת התביעות נדחה
בידי יועצה המשפטי של קק"ל דאז,
שמואל אוסישקין ,וטעמיו מזכירים
בחלקם את טעמי הסוכנות שלא לעסוק
בתביעות פרטיות:
העסק המוצע הוא מטבעו מסוג עסקים
ספקולטיביים ,זאת אומרת ,אפשר
להרוויח בו סכומים גדולים או מצד
אחר יש אפשרות רבה להפסיד הן בכסף
והן בעבודה ובפרסטיג'ה ] [...במקרה
שקרן הקיימת תרכוש תביעות כנ"ל
ותצליח בקבלת רכוש ,יש חשש שיהיו לה
סכסוכים עם הבעלים הקודמים — הריווח
של הקרן הקיימת שיהיה גדול ייראה
בעיני הבעלים הקודמים כהפסד גדול
בשביל עצמם .ויש לחשוש שהם ,למרות
החוזים המפורשים יבואו בטענות נגד
הקרן ויטענו שהיא גזלה אותם והוציאה
רכוש גדול מידיהם תמורת פרוטות.
ניסיון של עשרים השנים האחרונות מראה
שלעיתים קרובות מתעוררות טענות ממין
זה אצל אנשים שהפסידו את רכושם אם
גם אין להם אחיזה משפטית .טענות ממין
זה משפיעות תמיד לרעה לשמה הטוב
של הקרן ולרגשי האהדה כלפיה בשדרות
הצבור הרחב ולאוסף תרומות למענה17 .

נימוקים אלו הביאו להורדתו מעל הפרק של רעיון רכישת תביעות והוא לא נדון שוב ,גם לא מאוחר
יותר.

תכנית קק"ל בתום מלחמת העולם לסייע לניצולים בהגשת תביעות
וביצועה
ככל שהתברר לסוכנות היהודית ולקק"ל ,במרוצת שנות הארבעים ,כי מאמציהן אצל המעצמות
להשיג את תביעת הפיצויים הקולקטיבית — קרי שילומים — אינם נושאים פרי ,גברה בקרב אנשי
הכספים בקק"ל ההכרה שעליהם לפעול בתחום התביעות הפרטיות לטובת הניצולים ,ובאופן שקק"ל
 17אוסישקין אל מוהליבר )לעיל ,הערה .(14
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ובניין הארץ יפיקו מכך תמורה של ממש .הרעיון עצמו התקבל על דעתו של אברהם גרנובסקי,
שעמד אז בראש דירקטוריון קק"ל ,ואשר כבר בשנת  1943הביע חוסר נחת מכך שהסוכנות איננה
מוכנה לטפל בתביעות פרטיות 18.על פי תכנית הפעולה שהתגבשה בקק"ל במהלך
 1946ובמחצית הראשונה של  ,1947אמורה הייתה קק"ל לסייע מבחינה משפטית
וארגונית לניצולים ולקרובי הנספים — בכל מקום בעולם שאליו הגיעו — להגיש
תביעות נגד גרמניה ונגד ארצות אירופה הרלוונטיות ,כמו רומניה ,הונגריה,
צ'כוסלובקיה ואוסטריה ,בגין הרכוש היהודי הפרטי שנותר בארצות אלו .קק"ל
אמורה הייתה לעסוק בניהול התביעות ,במימוש הרכוש ובהעברתו ליעדים שיבחרו
הבעלים — ולנסות לשכנעם להעביר את הרכוש לארץ–ישראל — ולגבות תמורת
פעילות זו עמלה מתאימה .על פי תכנית זו ,שלא כמו התכנית לרכישת תביעות,
לא צפויים היו הבעלים להינתק בשום שלב מרכושם ,והם שאמורים היו לקבוע את
מידת מעורבותם במימוש רכושם ואת יעדו .מכל מקום 'הקק"ל צריכה להשתדל
להיות גואלת במקום שאין גואל ולעשות את כל המאמצים האפשריים כדי להציל
לכל הפחות חלק מן הרכוש היהודי היורד לטמיון לטובת בנין הארץ' 19.לשון אחר,
לקק"ל היו כוונות לשמש אפילו כבאת כוחם של נספי שואה בעלי רכוש שלא הותירו יורשים,
ולהעביר את רכושם שבאירופה לטובת ארץ–ישראל .למעשה מימשה קק"ל כוונות אלו במלואן במה
שנוגע לרכוש הנספים שהיה בארץ–ישראל20.
בדו"ח שהכינה לקראת כינוסו של הקונגרס הציוני העשרים ושניים בבזל בסוף דצמבר 1946
ובראשית ינואר  ,1947דיווחה הנהלת קק"ל על תכנית הפעולה שהתגבשה:
עוד בימי המלחמה ובייחוד לאחר סיומה ,פנו מספר אנשים לקרן הקיימת בהצעה שתטפל ברכושם ,או ברכוש
קרוביהם הנעדרים הנמצא בארצות אירופה והוא רשום על שמם או שנגזל מהם והועבר לרשותם של ארגונים
נאציים או לרשות אנשים פרטיים לא יהודים .בהתחשב במצב המשפטי הבלתי ברור של רכוש זה הסתייגה עד
כה הקרן הקיימת מלקבל על עצמה התחייבויות משפטיות או מוסריות על פדיון הרכוש הזה ולהעברתו לארץ
ישראל .אבל הואיל והבעיה נרחבה מאד והיא נוגעת לרכוש יהודי גדול ,עומדת הלשכה הראשית לשגר שליח
מיוחד לארצות אירופה כדי לברר את השאלות הכרוכות בזה21 .

קשה לדעת מה היה היקף הפניות לקק"ל לטפל בהשבת רכוש ,ולא ברור אם אכן היו פניות כאלה
או שמא היזמה כולה הייתה של קק"ל .מכל מקום תכנית פעולה זו זכתה לאישורה ולברכתה של
ועידת ציוני אירופה שהתכנסה בַקרלובי–וארי )קרלסבאד( שבצ'כיה בתחילת  ,1947והוועידה הדגישה
את ההכרח לעשות מאמץ שתמורתו של הרכוש באירופה תועבר לארץ–ישראל' 22.אומנם לא היה
18
19
20
21
22

גרנובסקי אל קפלן ושמורק )לעיל ,הערה  ;(11לנדאו )לעיל ,הערה .(11
א' קמיני ומ' לנדאו אל הלשכה הראשית של קק"ל בעניין גאולת רכוש יהודי באירופה על יסוד עיזבונות בחיים4 ,
באפריל  ,1946אצ"מ.kkl5/14317 ,
ראו בהרחבה בסוגיה זו :כץ )לעיל ,הערה .(4
'פעולות והישגים' )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .133
החלטת הוועידה הציונית בקרלובי–וארי בעניין הצלת רכוש יהודי בגולה ,מצורפת למכתב של מוהליבר 21 ,באוגוסט
 ,1947אצ"מ.kkl5/22495 ,
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זה ]הוועידה[ המוסד העליון של התנועה הציונית — לא היה זה הקונגרס ,אך בוועידה זו היו מיוצגים
שרידי אותה יהדות אירופה'23.
בעקבות החלטת הוועידה הוקם בקק"ל במחצית השנייה של  1947המדור לרכוש יהודי בגולה.
צוות עובדיו פעל מישראל ומלשכות קק"ל בעולם ,והעסיק בין היתר עורכי דין מקומיים .בישראל
היה מרכז המדור בירושלים ,והיו לו סניפים בתל–אביב ובחיפה .המדור עסק גם בהשבת רכוש עבור
הפזורה היהודית 24.תחילה עסק המדור בתביעות אישיות שנגעו לרכוש יהודי בפולין ,הונגריה,
צ'כוסלובקיה ,יוגוסלוויה ,יוון ,אוסטריה וגרמניה ,אך עד מהרה ,וככל שאפשרה החקיקה בגרמניה,
החל המדור לעסוק גם בסוגים אחרים של תביעות אישיות מגרמניה .מדו"חות המדור עולה כי בתחילת
 1948טיפל בכ– 5,600תביעות ,ומספרן עלה מחודש לחודש 25.מאוחר יותר ,בראשית שנות השישים,
 23תזכיר של ב' גרוסמן בעניין ייסוד מוסד מרכזי להצלת רכוש יהודי בארצות הגולה 28 ,במרס  ,1951אצ"מ,
.kkl5/17443
 24ג' טורנר אל משרד קק"ל במינכן 25 ,בדצמבר  ,1947אצ"מ ;kkl5/16044 ,סטטיסטיקה על תביעות לרכוש יהודי בגולה,
 29בפברואר  ,1948אצ"מ ;kkl5/16042 ,ברנקו גרוסמן אל אברהם שער בלשכה הראשית של קק"ל 21 ,בינואר ,1959
אצ"מ ;kkl5/24148 ,סטטיסטיקה על תביעות לרכוש יהודי בגולה 30 ,באפריל  ,1948אצ"מ ;kkl5/16042 ,תזכיר על
המדור לרכוש יהודי בגולה 3 ,במאי  ,1949אצ"מ ;kkl5/16043 ,תזכיר גרוסמן )שם(; פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק
ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,2א"כ.
 25דו"ח של המדור לרכוש יהודי בגולה משנת  ,1949אצ"מ ;kkl5/16043 ,מוהליבר אל הרטגלס 8 ,במאי  ,1949שם;
מוהליבר אל הקונסוליה הישראלית בניו–יורק 15 ,ביוני  ,1949שם; תזכיר של מוהליבר בעניין המדור לרכוש יהודי
בגולה 8 ,ביולי  ,1949שם; סיכומים בדבר מספר הפניות למדור לרכוש יהודי בגולה 3 ,בינואר  ,1950אצ"מ;kkl5/17444 ,
י' יעקבי אל י' גינוסר 18 ,ביולי  ,1950אצ"מ ;kkl5/17443 ,מוהליבר אל ש' לוי מיוהנסבורג 19 ,בנובמבר  ,1950שם; מ'
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עם התפתחות החקיקה המתאימה בשווייץ ,החליטה קק"ל לעסוק גם בהגשת תביעות מצד תובעים
מישראל נגד בנקים שווייצריים .עד  1967דיווחו הרשויות בשווייץ על  1,055חשבונות ללא יורשים,
אך על פי ממצאיו של איתמר לוין במחקרו המפורט בנושא אין ספק כי הבנקים השווייצריים דיווחו
רק על חלק קטן מאוד מכלל החשבונות 26.קק"ל סברה כך כבר בראשית שנות השישים והדגישה כי
מדובר 'בהרבה מיליונים של פרנקים שוויצרים' שיהיה עליה לסייע לזכאים בהגשת התביעות לקבלם,
והיא התכוונה להשתמש בעמלות שתגבה על כך 'לשם פיתוח הארץ' 27.קק"ל סברה כי עצם הטיפול

ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ·˙ÎÓ
˙Ïˆ‰Ï ˙ÂÁÈÏ˘Ï
¯¨ÔÈÏÂÙ· ˘ÂÎ
˘·¯Á‡Ï ÌÈÈÚÂ
ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰
‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰

בתביעות אישיות מול שווייץ יאפשר לה לקבל מכספי הקרן שתוקם בשווייץ מהכספים שיישארו ללא
יורשים ,וראתה עצמה זכאית לקבלם בהיותה ארגון שפעל 'למען קימום פליטי השואה ,הכשיר קרקע
להתיישבותם ,דאג לתעסוקתם וכד'' 28.על פי עדות אנשי קק"ל עודד אותם משרד החוץ לפעול גם
בשווייץ ,מפני שהעריך כי לקק"ל 'יש מסורת וגם מנגנון מתאים לטיפול בתביעות אינדוידואליות'29.
לצורך קידום מעמדה ומרכזיותה בהגשת תביעות בשווייץ פעלה קק"ל אצל ארגון הקהילות היהודיות
בשווייץ ,והיא נעזרה בהגשת תביעות בשווייץ במשרדה בציריך והעסיקה גם עורכי דין מקומיים30.
עד אמצע  1965הוגשו באמצעות קק"ל לרשות המוסמכת בשווייץ כ– 500תביעות אישיות ,ובכללן

26
27
28

29
30

קרגר אל י' ויס 5 ,בפברואר  ,1951אצ"מ ;kkl5/17445 ,פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר ,1957
עמ'  ,4#2א"כ.
לוין )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .142#139
גרוסמן אל אוסישקין ומוהליבר 6 ,בפברואר  ,1963אצ"מ.kkl5/27286 ,
שם .קק"ל קבלה על כך שהרכוש שנותר ללא יורשים בגרמניה עבר לאירס"ו )Jewish Restitution Successor
 — Organization, JRSOארגון יורש רכוש יהודי באזור הכיבוש האמריקני שתפקידו היה לאתר ולתבוע רכוש יהודי
פרטי וציבורי שלא נמצאו לו יורשים( ולסוכנות היהודית ,ושדבר לא הועבר לקק"ל .ראו גם :זיכרון דברים בעניין
המדור לרכוש יהודי 24 ,בפברואר  ,1963אצ"מ.kkl5/27286 ,
תזכיר גרוסמן בעניין החוק השווייצרי בקשר לרכוש של קרבנות השואה 17 ,במרס  ,1963אצ"מ.kkl5/27286 ,
חוזר  44של הלשכה לפיצויים אישיים ,מרס  ,1963אצ"מ ;kkl5/27279 ,גרוסמן אל י' בריל 27 ,בדצמבר  ,1962שם;
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תביעה של שר הסעד דאז יוסף בורג .בכל אלה ראתה קק"ל הבעת אמון רב במפעלה זה מצד
הציבור הרחב בישראל31.
מהמקורות הקיימים עולה כי הגורמים הציבוריים שעסקו בסיוע לניצולים בהגשת תביעות נגד
גרמניה ושווייץ ,קרי קק"ל ,אור"ו וארגוני העולים ,לא קיימו ביניהם שיתוף פעולה ותיאום .למעשה
הייתה ביניהם תחרות על התביעות ,שכן כל גורם חייב את הפונים אליו בעמלה .תחרות זו הפכה
להיות מורכבת יותר משהחלו לטפל בהגשת תביעות אישיות נגד גרמניה גם עורכי דין ועסקנים שלא
היו עורכי דין .עוד עולה כי בעיקרון לא היה הבדל בין טיפולה של קק"ל בתביעות אישיות של ניצולי
שואה שעלו ארצה לטיפולה בתביעות של ניצולים שנותרו באירופה או שהיגרו למקומות אחרים בחו"ל.
זיכרון דברים של גרוסמן 7 ,במרס  ,1963אצ"מ ;kkl5/27286 ,גרוסמן אל יעקבי 5 ,באפריל  ,1963שם; זיכרון דברים
של גרוסמן 12 ,במאי  ,1963שם; ידיעון לשכת עורכי הדין מס'  18 ,6ביוני  ,1963שם; גרוסמן אל מוהליבר 1 ,בנובמבר
 ,1963שם; זיכרון דברים של גרוסמן 22 ,בינואר  ,1965אצ"מ ;kkl5/28492 ,גרוסמן אל א' פרקש 16 ,בדצמבר ,1965
שם; גרוסמן אל מ' כץ 16 ,בדצמבר  ,1965שם; גרוסמן אל צ' הס 16 ,בדצמבר  ,1965שם; גרוסמן אל י' בורג 21 ,ביולי
 ,1965שם; מכתב אל מערכת 'ידיעות אחרונות' 23 ,ביולי  ,1965שם; נוסח חוק הבנקים השווייצריים 13 ,בדצמבר
 ,1974אצ"מ ;kkl5/52010 ,גרוסמן אל מוהליבר 30 ,בדצמבר  ,1974שם.
 31גרוסמן אל ע' דיין 21 ,בינואר  ,1965אצ"מ ;kkl5/28492 ,גרוסמן אל דיין 15 ,בפברואר  ,1965שם; גרוסמן אל דיין,
 21ביוני  ,1965שם; על פעולות קק"ל בעניין החשבונות בבנקים השווייצריים ראו גם :לוין )לעיל ,הערה  ,(10עמ' ,118
.152#149
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עסקי תביעות ותרומה כפויה
ההתקשרות של התובעים מישראל עם קק"ל התבססה על חוזה מפורט בעל מאפיינים עסקיים שנוסח
בידי קק"ל .בחוזה הצהיר התובע בין היתר:
כידוע לכם ]לקק"ל[ נמצא בארץ הנ"ל ]הארץ באירופה שאליה הופנתה התביעה[ עקב השואה שהתחוללה על
יהדות אירופה — רכוש רב )נכסי דלא ניידי ,מטלטלין ,זכויות ,ניירות ערך ,כספים ,חשבונות בנקים ,תביעות
פיצויים על נזקי מלחמה וגם/או הלאמה ,תביעות אחרות וכן רכוש אחר מכל סוג שהוא ] .([...ברור לי כי
מימוש רכוש מעין זה כרוך בקשיים מרובים ובייחוד תקשה העברת רכוש זה או העברת פדיונו )כפי שהמקרה
יחייב( אל ישראל וכי אין גם לראות מראש את מידת הצלחתן של הפעולות בכוון זה .ואולם סבורני כי קק"ל,
כמוסד ציבורי גדול ,שומה עליה ליטול על עצמה את הטיפול במימוש רכוש מעין זה ,הן כדי להיות לעזר
לאנשים הזכאים לרכוש ,הן כדי להצעיד קדימה את מטרותיה הכלליות הנעלות בישראל ,ברם ,ללא ערבות
כל שהיא מצידה להצלחת פעולותיה בכוון זה .מטרותיה הציבוריות של הקרן הקימת לישראל מוכרות לי יפה
ואני רוחש להן אהדה מלאה.

הצהרה זו בחוזה ההתקשרות הייתה למעשה פתיח להסכמת התובע להעביר לקק"ל בתמורה
למימושה המוצלח של התביעה עמלה גבוהה מאוד ,כשליש עד כמחצית מערך התביעה הממומשת.
העמלה ,שהייתה גבוהה משמעותית מן העמלות שגבו גורמים ציבוריים ופרטיים אחרים שעסקו
בהגשת תביעות ,הייתה בנויה משני רכיבים בלתי ניתנים להפרדה :הוצאות עבודתה של קק"ל
במימוש התביעה ובהעברת פדיונה לרשות התובע בישראל ,ותרומה לקק"ל — 'בהתחשב בעובדה כי
ברצוני לסייע לכם בהשגת מטרותיכם הכלליות' .קק"ל התחייבה כלפי התובע כי תציב ציון או זיכרון
'למשפחתי שנספתה בחוץ לארץ' במסגרת מפעלי הזיכרון של קק"ל32.
העובדה שהיה בעמלה רכיב ניכר של תרומה )כפויה( והדימוי המקובל של קק"ל כגוף ללא
כוונות רווח ,לא היה בהם כדי לערער את האופי העסקי–המסחרי של התקשרות קק"ל עם התובעים.
היסוד העסקי–המסחרי בא לידי ביטוי גם במבצעי הנחות שהציעה קק"ל לארגוני עולים ולעובדי
המוסדות הלאומיים שיתקשרו עמה .מנגד נאלצה קק"ל להתמודד עם תביעות משפטיות מצד מי
שהתקשרו עמה ,ושלא זכו למימוש תביעתם; אלה טענו שהטיפול של קק"ל בתביעתם היה אטי
מאוד 33.מהמקורות הארכיוניים עולה כי הייתה גם תחרות מסוימת בין קק"ל לבין עורכי התביעות
הפרטיים ,עורכי דין ואחרים34.
למרות האופי העסקי–המסחרי של ההתקשרות לא היססה קק"ל לחייב את התובעים בעמלות
 32ראו למשל :חוזה בין קק"ל לבין ברטה ואברהם בינבניסטי 15 ,בנובמבר  ,1950ארכיון האפוטרופוס הכללי; וכן ראו:
טורנר אל קק"ל במינכן )לעיל ,הערה  ;(24דוגמה לחוזה התקשרות באנגלית בין תובעים לקק"ל ,אצ"מ;kkl5/17443 ,
דוגמה לחוזה התקשרות בעברית בין תובעים לקק"ל ,שם; יעקבי אל ד' מילמן 20 ,בדצמבר  ,1965אצ"מ;kkl5/28492 ,
דברי הכנסת 28 ,בינואר  ,1957עמ'  ;884ארכיון הכנסת ,פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 6 ,בפברואר ,1957
עמ'  ,4א"כ; שם 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,2א"כ.
 33גרוסמן אל התאחדות עולי יוגוסלוויה 17 ,במרס  ,1954אצ"מ ;kkl5/20838 ,גרוסמן אל משרד קק"ל בבואנוס–איירס,
 15בנובמבר  ,1956אצ"מ ;kkl5/22496 ,תיק תביעה אזרחי נגד קק"ל מס'  ,841/57אצ"מ ;kkl5/22498 ,א' זאובר,
'אני תובע מהקק"ל 25,000 ,ל"י' ,ידיעות אחרונות 9 ,במאי  ;1957זיכרון דברים מישיבה מ– 22ביולי  ,1958אצ"מ,
 ;kkl5/24151א"ל לויטרבך אל קק"ל 7 ,באוגוסט  ,1960אצ"מ.kkl5/25840 ,
 34יעקבי אל מילמן )לעיל ,הערה .(32
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גבוהות מאוד ,שחלק גדול מתוכן היה כאמור תרומת חובה .הדבר נבע מתוך נאמנות לרעיון המקורי
מראשית שנות הארבעים שהתביעות האישיות תכליתן לסייע לניצולים אך לא פחות מכך למימון
רכישת קרקעות ובניין ארץ–ישראל — ובלשונה של קק"ל' :בסופה של פעולה זו של קק"ל יוצלו
מחורבות הגולה נכסים ניכרים לטובת הלאום והפרט בישראל' 35.גורמי ממשלה הביעו לעתים
מורת רוח מגובה העמלות שגבתה קק"ל 36,אך קק"ל האמינה באמת ובתמים שעמלה–תרומה כה
גבוהה היא מוצדקת ,שכן לא נועדה ל'כיס הפרטי' אלא למפעל בניין הארץ 'שאנו מבצעים אותו
כשותפים נאמנים לממשלת ישראל' 37.זאת ועוד' ,יש להעדיף שבחלק מכספי הפיצויים שנתקבלו
או יתקבלו — בארץ או בחו"ל — מוטב לנטוע יערות בהרי ירושלים ,לסלול כבישים ,להכשיר קרקע
למתיישבים רבים — מאשר שאמצעים אלה ישמשו מקור לקניית אניות–פאר או לצרכים פרטיים
אחרים' .קק"ל מעולם לא הכחישה כי 'התרומה הזאת הייתה תמיד יותר גדולה משכר הטרחה הנדרש
על ידי המוסדות שטיפלו בזה או על ידי עורכי הדין .קק"ל אף פעם לא רצתה להתחרות במוסדות
אלה .כל מטרתה הייתה לקבל תרומה' 38.חרף הגישה המתנשאת התקבלו הדברים בציבור הרחב,
בזכות האהדה הרבה לקק"ל באותן שנים מצד רוב רובו של הציבור בישראל.
הכנסות המדור לרכוש יהודי בגולה היו גבוהות במיוחד .בשנת  ,1957לאחר עשר שנות עבודה
של המדור ,הסתכמו ההכנסות מתביעות אזרחי ישראל בכ– 750,000ל"י ומתביעות יהודי חו"ל בסכום
כפול 39.בשנת  1959כבר עמדו ההכנסות מתושבי ישראל על מיליון ל"י .וכך דיווח מנהל המדור
בינואר :1959
מלבד תביעות לרכוש מטפל המדור גם בתביעות לפיצויים אשר מגיעים לתושבי ישראל ותושבי חו"ל
מגרמניה ,אוסטריה וכו' .אלפי תיקים סודרו באמצעות המדור ובעלי זכויות קבלו באמצעות מוסדנו את
המגיע להם .יש לציין כי בעלי התביעות הנ"ל תרמו אל קק"ל חלק מפדיון רכושם ,או מזכויות אחרות אשר
מגיעות להם .היו מקרים שבהם בעלי תביעות תרמו את כל המגיע להם אל מוסדנו .רק מגרמניה הועברו
מפעילות הנ"ל של המדור אל קופת קק"ל תרומות של למעלה ממיליון לירות ישראליות .הטיפול נמשך
בחודשים האחרונים בקצב מזורז ויש לצפות להכנסות יפות גם בעתיד הקרוב40 .

מניעי התובעים להתקשר עם קק"ל
אף שקק"ל גבתה עמלות גבוהות בהרבה מאלה שגבו אור"ו וארגוני העולים ואפילו עורכי הדין
והעסקנים הפרטיים ,ביקשו תובעים לא מעטים את שירותיה ,אם כי קשה לאמוד את שיעור הפונים
35
36
37
38
39
40

דו"ח של מוהליבר בעניין המדור לרכוש יהודי בגולה 8 ,ביולי  ,1949אצ"מ.kkl5/16043 ,
יעקבי אל מילמן )לעיל ,הערה  ;(32גרוסמן אל יעקבי 3 ,בינואר  ,1966אצ"מ ;kkl5/28493 ,מ' גלס אל יעקבי 9 ,בינואר
 ,1966שם.
גרוסמן אל יעקבי 23 ,בינואר  ,1966שם.
המובאה הראשונה מתוך :גרוסמן אל גלס 22 ,בפברואר  ,1966אצ"מ ;kkl5/28493 ,המובאה השנייה מתוך :פרוטוקול
ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,2א"כ.
דו"ח של גרוסמן בעניין הכנסות המדור 24 ,בפברואר  ,1957אצ"מ ;kkl5/22499 ,דו"ח של גרוסמן בעניין הכנסות המדור,
 19במאי  ,1976אצ"מ ;kkl5/52913 ,פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,4#3א"כ.
גרוסמן אל שער )לעיל ,הערה .(24
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לעזרת קק"ל בהשוואה לפונים לסיוע מגורמים אחרים .עובדה זו תמוהה ,שכן גם אור"ו נחשב לגוף
מקצועי בתחום התביעות האישיות ,ואילו ארגוני העולים מעצם טבעם היו מחויבים לצורכי הניצולים.
קשה לתת תשובה חד–משמעית על תמיהה זו ,שכן לא עלה בידי למצוא חומרים ארכיוניים שניתן
ללמוד מהם ישירות מפי התובעים מדוע פנו לשירותיה של קק"ל .עם זאת ניתן להעלות מספר
השערות באשר לסיבות לפנייה לקק"ל .אפשר שיש לתלות את הדבר באמון ובתמיכה רבת השנים
בקק"ל ,בהיותה ארגון יהודי–ציוני ותיק מאוד ,פעיל ותוסס ,שסניפיו היו פזורים בכל העולם היהודי,
ושהצליח לחדור בפעילויות תעמולה לקבוצות אוכלוסייה רבות ובכללן לאוכלוסייה החרדית .אין
מחלוקת כי ליהודים הציונים היה יחס חם במיוחד לקק"ל .הציונות כולה התמצתה עבור היהודי
הפשוט בקופסה הכחולה שהייתה בביתו ,ושראה גם בבית הוריו והוריהם .לכן היה זה אך טבעי
שכאשר החלה קק"ל להציע את שירותיה בתחום הטיפול בתביעות פנו אליה רבים .העובדה שקק"ל
הייתה גוף ציוני מובהק ואהוד משכבר הימים מסבירה גם מדוע 'היו מקרים שבהם בעלי תביעות
תרמו את כל המגיע להם אל מוסדנו ]קק"ל[' 41.דומה כי סיבה נוספת לפנייה לקק"ל הייתה נגישות
משרדיה ,שפעלו כאמור בכל העולם היהודי .יש להביא בחשבון גם כי קק"ל הייתה הראשונה שפעלה
בתחום עסקי התביעות האישיות — שנה לפני אור"ו והרבה לפני המגזר הפרטי — וגם מאוחר יותר
היו החלופות הרציניות לקק"ל מעטות ,שכן מבחינה מקצועית לא ניתן היה להשוות בין קק"ל ואור"ו
לבין ארגוני העולים .יתר על כן ,לא מן הנמנע כי רבים מן התובעים שחתמו על חוזה התקשרות עם
קק"ל לא ידעו שאור"ו והמגזר הפרטי עוסקים בהגשת תביעות בעמלות נמוכות בהרבה .נראה כי רק
כעבור שנים גבר השיקול של גובה העמלה ,ותובעים שלא הייתה להם זיקה לקק"ל העדיפו להתקשר
עם אור"ו ,עם ארגוני עולים ,עם עורכי דין פרטיים או עם עסקנים שהתמחו בהגשת תביעות42.
לימים ,בשנת  ,1966הסביר ד"ר ברנקו גרוסמן ,שעמד בראש המדור לרכוש יהודי בגולה מאז
הקמת המדינה ,מדוע פנו תובעים מישראל לקק"ל למרות העמלות הגבוהות .הוא אפיין את הניצולים
שהתקשרו חוזית עם קק"ל באופן 'אידילי' שלא בהכרח שיקף המציאות לאשורה במלוא מורכבותה:
התובעים אשר אנו מטפלים כעת בשמם ] [...פנו אלינו בידיעה ברורה כי אפשר לטפל בתביעותיהם גם
בצינורות אחרים ,ברם מסרו לנו את תביעותיהם לטיפול משום שברצונם היה כי חלק מהכספים שיתקבלו
מגרמניה ,לא ייפול לידיים פרטיות ,כשכר טרחה או כד' ,אלא למוסד לאומי אשר ישתמש באמצעים אלה
לצורכי פיתוח המדינה .שוחחתי עם מאות תובעים שלנו ונוכחתי לדעת כי מדובר ברובו בציבור שקיבל
חינוך ציוני בגולה ,היה קשור שם בקק"ל וברצונו היה להיות קשור אתנו ,גם ביחס לתביעותיהם מגרמניה
] [...מוסדנו לא הפעיל אף פעם ולא מפעיל היום — לחץ כלשהו לשם מתן תרומות אלינו — לא בשטח זה
של פעולתנו ולא בשטחים אחרים .הלחץ היחידי שאנו מנסים להפעילו הוא שכנוע ,כי התנועה הציונית —
ומוסדנו בתוך זה כגורם ציוני חשוב — לא סיימו את תפקידיהם43 .
 41שם; כן ראו :זיכרון דברים בעניין תרומות בעלי רכוש בגולה ,פרטי התורם :זאב אברמוביץ ,ללא תאריך ,אצ"מ,
 ;kkl5/20837טופס ייפוי כוח והרשאה לקק"ל להגיש תביעות ,ללא תאריך ,שם; פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק
ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,9 ,8 ,4 ,2א"כ; דברי הכנסת 26 ,במרס  ,1957עמ'  ,1523#1521וראו שם במיוחד
דבריו של ז' שופמן בעמ' .1523
 42יעקבי אל מילמן )לעיל ,הערה .(32
 43גרוסמן אל גלס )לעיל ,הערה .(38
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שלוש שנים קודם לכן אמר גרוסמן בישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט דברים דומים:
מניסיוני הרב בפעולה זו יודע אני כי כל האנשים אשר פונים אל המדור לרכוש יהודי בגולה ] [...באים אלינו
בידיעה ברורה כי הם רוצים לתרום למען הכלל — כלומר למען פיתוח הארץ .לאנשים אלה ידוע היטב ,כי
במקומות אחרים ,גם אצל עורכי דין ,ובייחוד אצל אור"ו ,יכולים לקבל את השירות בשיעורים קטנים יותר.
המניעים למסירת התביעות לטיפול אלינו ] [...קשורים ברצון טוב של האנשים לשתף את הציבור על ידי
תשלום שכר טרחה ותרומה בשיעור אפילו יותר גבוה מן המקובל44 .

דומה כי גרוסמן רמז בדבריו לחששות הרבים שהיו בקק"ל בשנות החמישים ואף לאחר מכן — והדברים
באו לידי ביטוי בפרוטוקולים של דירקטוריון קק"ל — כי הארגון יחדל להתקיים משעה שהוקמה
המדינה ויכלה לבצע בעצמה את שהוטל בתקופת היישוב על קק"ל .המדור לרכוש יהודי בגולה,
שהיה חלק מקק"ל ודאג להישרדותה ,היה אפוא לא רק ענף כלכלי שנועד להגדיל את הכנסותיה,
אלא ניצל את פעילותו גם כדי לשכנע בנחיצותה של קק"ל לצד המדינה.
מכל מקום אין בדבריו של גרוסמן כל מענה בעניין רכיב התרומה בכפייה שהייתה חלק בלתי
נפרד מן העמלה שהוטלה על כל מי שהתקשר עם קק"ל 45.לימים מתחו כמה חברי כנסת ביקורת
על קק"ל בגין זה 46.אך היו גם מבין חברי הכנסת שמצאו הצדקה לדרכה של קק"ל באמרם בין היתר
כי 'הקק"ל לא רימתה אנשים .ואם היא לקחה סכומים מסוימים ,הם הוקדשו למטרות לאומיות'47.
דומה כי גם ויכוח זה משקף את המחלוקת בציבור בעניין נחיצותה של קק"ל לאחר הקמת
המדינה.

'חוק התביעות של קרבנות השואה' ומעמדה המיוחד של קק"ל בחוק
בסוף מרס  1957חוקקה הכנסת את 'חוק התביעות של קרבנות השואה' ,ובשנת  1960ובשנת 1963
אושרו תיקונים לחוק .אחת ממטרותיו העיקריות של החוק הייתה ליצור רגולציה בכל הקשור להכנת
תביעות אישיות נגד גרמניה מצד ארגונים שונים — וביניהם קק"ל — והמגזר הפרטי .הרגולציה הייתה
הכרחית ,שכן במרוצת שנות החמישים התברר שהתחום פרוץ .פוטנציאל הרווחים לעוסקים בטיפול
בתביעות היה עצום ,ועל כן החלו לעסוק בכך גורמים 'אשר מטרתם היחידה הייתה להשיג רווחים
על גבם של קרבנות השואה" ,בתי חרושת לבקשות" שמצויים בשוק במספר לא קטן ושעבודתם
מבוססת על סילוף ורמייה'' .נעשו מעילות וישנן עובדות המוכיחות שהתובעים ממש נעשקו על ידי
פרקליטיהם'48.
44
45
46
47
48

זיכרון דברים של גרוסמן 7 ,באוגוסט  ,1963אצ"מ ;kkl5/27279 ,וראו :פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט20 ,
בפברואר  ,1957עמ' ) 5דבריו של ר' ארזי( ,א"כ.
פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 6 ,בפברואר  ,1957עמ' ) 6דבריו של ש' יוניצ'מן( ,א"כ; שם 20 ,בפברואר
 ,1957עמ'  ,2א"כ.
דברי הכנסת 26 ,במרס  ,1957עמ' .1522
פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ' ) 9דברי נ' ניר( ,א"כ.
המובאה הראשונה ראו :שם 18 ,בפברואר  ,1957עמ' ) 5דברי רוזן( ,א"כ; המובאה השנייה ראו :דברי הכנסת 28 ,בינואר
 ,1957עמ' ) 876דברי ב' ארדיטי(; וראו :שם ,עמ' .876#874
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אחד הנושאים העיקריים בחוק היה הגבלת שכר הטרחה של המטפלים בתביעות ,נושא שעד אז
לא הוסדר בשום צורה .על פי החוק הוגבל שכר הטרחה ל– 15אחוז מהסכום שפסקו הגרמנים לזכות
התובע או משוויו של הנכס שפסקו הגרמנים כי יושב לתובע ,בניכוי כל ההוצאות שהיו כרוכות
בנכס 49.החוק החמיר באשר לשכר הטרחה על תביעות להשבת פיקדונות משווייץ ,ונאמר בו כי שכר
הטרחה במקרים אלה ייקבע בידי שר המשפטים בתקנות על פי שיקול דעתו 50.הכוונה הייתה ששכר
הטרחה יהיה סכום קבוע ולא יוגדר באחוזים מסך התביעה המאושרת.
לצד הגבלות אלה נקבע במפורש בחוק הראשי ובתיקוניו כי הן לא יחולו
על קק"ל .החוק אִפשר לקק"ל לקבוע את שכר טרחתה בעצמה וכראות עיניה
הן בתביעות אישיות מגרמניה והן בתביעות באשר לפיקדונות בשווייץ.
בכך זכתה קק"ל למעמד מיוחד ונבדלה מכל גורם אחר שעסק בטיפול
בתביעות .שני סעיפים בחוק נגעו בקק"ל ,האחד בעקיפין והאחד במישרין,
ומשמעותם הייתה כי היא יכולה להמשיך לחייב את המתקשרים עמה בשכר
טרחה בלתי מוגבל ,כלומר שכר המורכב מן ההוצאות על הטיפול בתביעה
ומתרומה.
כבר בהצעת החוק משנת  1957הוכר מעמדה המיוחד של קק"ל ,אך ללא
ציון שמה המפורש — ככל הנראה כדי למנוע טרוניות מצד גורמים ,כולל חברי
כנסת ,שלא היו מאוהדי קק"ל ,ושלא תמכו בעיסוקה בתחום התביעות האישיות.
בסעיף  1של הצעת החוק נקבע כי תרומה הניתנת בתום לב מאת התובע עקב
הטיפול בתביעה למטרות צדקה המפורטות בפקודת ההקדשות — תרומה כזאת
איננה כלולה במסגרת שכר הטרחה ששיעורו המרבי  15אחוז .הווי אומר שקק"ל יכלה להמשיך
לגבות תרומות כפויות ללא הגבלה 51.אולם קק"ל לא הסתפקה בכך וביקשה שהחוק יאזכר אותה
מפורשות .במהלך דיוני ועדת חוקה ,חוק ומשפט שהכינה את החוק לקריאה שנייה ושלישית פעלה
קק"ל הן אצל שר המשפטים פנחס רוזן והן אצל תומכיה המובהקים מבין חברי הכנסת ,ואלה היו אז
רבים 52.יושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,נחום ניר ,היה מאוהדיה המובהקים של קק"ל והפעיל את
כל כובד השפעתו למענה 53,וביזמתו הוכנס לבסוף בנוסח החוק שאושר סעיף מיוחד ,סעיף  ,19אשר
49
50
51
52

53

'חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( ,תשי"ז ,'1957#סעיף  ,19רשומות ,ספר החוקים ,חוק  4 ,223באפריל
 ,1957עמ' .76
'חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( )תיקון מס'  ,(4תשכ"ג ,'1963#רשומות ,ספר החוקים ,חוק 16 ,404
באוגוסט  ,1963עמ' .69#68
'חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( ,תשי"ז ,'1957#רשומות ,הצעות חוק ,הצעת חוק  15 ,290בינואר
 ,1957עמ'  ;142#138דברי הכנסת 28 ,בינואר  ,1957עמ'  ;884 ,883פרוטוקול ישיבת ועדת ,חוקה חוק ומשפט6 ,
בפברואר  ,1957עמ'  ;6#1א"כ.
מוהליבר אל יעקבי 29 ,בינואר  ,1957אצ"מ ;kkl5/22499 ,א' גרנות אל ויס 29 ,בינואר  ,1957שם; אוסישקין אל רוזן,
 5בפברואר  ,1957שם; גרוסמן אל מוהליבר 5 ,בפברואר  ,1957שם; מוהליבר אל מ' חזני 11 ,בפברואר  ,1957שם;
מוהליבר אל חזני 28 ,בפברואר  ,1957שם; י' מילשטין אל מוהליבר 4 ,במרס  ,1957שם; ניר–רפלקס אל הנהלת קק"ל,
 2באפריל  ,1957שם; גרנות אל ניר–רפלקס 13 ,במאי  ,1957שם.
השוו לדבריו של ע' איכילוב :דברי הכנסת 26 ,במרס  ,1957עמ' .1522
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קבע כי טיפול בתביעות על ידי קק"ל או מטעמה פטור לגמרי מהגבלות החוק — קרי שכר הטרחה
הכולל שיכלה קק"ל לגבות לא הוגבל כלל54.
מדיוני ועדת חוקה ,חוק ומשפט שבהם השתתפו נציגי קק"ל עולה כי חשוב מאוד היה לקק"ל
שמפעלה בתחום הטיפול בתביעות יזכה להערכה ,בהיותה הראשונה שעסקה בתחום זה בפרט
ובהצלת הרכוש היהודי באירופה בכלל .חשוב עוד יותר היה לה שהחוק לא יפגע באפשרויותיה
הבלתי מוגבלות לנצל את הטיפול בתביעות כמקור הכנסה למפעליה בבניין הארץ .בנסיבות אלה
פעלו קק"ל ואוהדיה בכנסת להכנסתו של סעיף  ,19ששחרר את קק"ל מפורשות
מכל הגבלות שכר הטרחה 55.לא כל חברי ועדת חוקה ,חוק ומשפט הסכימו
לתת לקק"ל פריווילגיה מיוחדת זו 56.ההפך הוא הנכון — חזית רחבה של חברי
הוועדה ,הן ממפלגות שהיו ידועות באהדתן המסורתית לקק"ל ,כמו מפא"י
והמפד"ל ,והן חברי 'ציונים כלליים' ו'חירות' ,התנגדו להכנסת סעיף  19לחוק.
מדיוני הכנסת נרמז כי כמעט היה בוועדה רוב נגד הסעיף 57,ומן הראוי להביא
את דבריהם של המתנגדים כלשונם .פתח זרח ורהפטיג מהמפד"ל:
אין אנו סבורים שהקרן הקיימת צריכה להיות מעוניינת בכך שתקבל זכויות מיוחדות
] [...אנו סבורים שתרומות לקק"ל צריך לקחת 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' אבל לא
מה שניתן בטעות ולא תחת לחץ .כשהקק"ל מטפלת בתביעות ,הרי היא מטפלת בכך
כמו כל עורך דין ,והיא רשאית לקחת רק אותו אחוז ולא יותר .אבל אם עד עכשיו לא
הייתה הגבלה ,ואדם חשב שמותר לעו"ד לקחת אחוז יותר גדול בעד התביעה ומשום
כך הסכים לתת לקק"ל כתרומה את האחוז היותר גדול ,זוהי תרומה בטעות וכתרומה
בטעות אינה צריכה להישאר בידי קק"ל והיא חייבת להחזירה .אנו סבורים כי חוק
שהמדינה מקבלת צריך להיות בשביל כל האזרחים ,גם בשביל כל המוסדות הציבוריים שלנו ,והוא צריך
לחייב גם את המדינה וגם את קק"ל .כבר תיקנו פעם את חוק הנזיקין האזרחיים כדי שיחייב גם את המדינה,
ואנו סבורים שגם חוק זה צריך לחייב את קק"ל ומשום כך אנו מבקשים למחוק את הפריבילגיה הזאת58 .

חריף עוד יותר היה עזרא איכילוב מ'ציונים כלליים':
מה היה קורה ] [...אילו למשל נשארתי בודד בהסתייגותי? מה לא היו אומרים כאן? אילו כתרים היו קושרים
לי? 'בוגד בקרן הקיימת ,במוסד שגאל את העם וגאל את המדינה' .לאשורנו כולנו חברים מחמש מפלגות
] [...כולנו העזנו ] [...ובכן ,מה עושה הקרן הקיימת? כמה מקדישה קק"ל למען כל יהודי העולה לארץ? פעם
זה היה בקנה מידה של אלפי לירות היום זה בקנה מידה של עשרות אלפי לירות :רכישת הקרקע ,הכשרת
הקרקע ,עזרה לשיכון וכן הלאה .כלומר ,היהודי שבא לארץ אומרת לו קק"ל בוא ואעזור לך כדי שתוכל
להיאחז באדמה ולהתערות בה .נשאלת השאלה — יהודים שבאים והם אודים מוצלים מן האש ,ובסופו של
54
55
56
57
58

למעט תביעות שקק"ל טיפלה בהן כאשר נכנס החוק לתוקף ,ובמקרים אלה הוגבל שכר הטרחה ל– 20אחוז .ראו:
פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ'  ,11א"כ; 'חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר
הטיפול( ,תשי"ז ,'1957#סעיף  ,19רשומות ,ספר החוקים ,חוק  4 ,223באפריל .1957
אוסישקין אל רוזן )לעיל ,הערה  ;(52פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 20 ,בפברואר  ,1957עמ' ,9 ,5 ,4 ,3 ,2
 ,11א"כ.
ראו בפרוטוקול הישיבה )שם(.
דברי הכנסת 26 ,במרס  ,1957עמ' .1522
שם.
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דבר הצילו קצת מרכושם ,האם משום זה צריך לומר להם :לכם — לא זו בלבד שלא ניתן אלא גם ניקח מכם
מחצית כספיכם? שאלנו פרטים על הממוצע בערך שגבתה קק"ל כשכר טרחה מיהודים אלה ] [...למעלה
מ– .40%האם יש בזה צדק יהודי? צדק ציוני? האם מדובר כאן במיליונרים ,באנשים שהשגת כספם מחדש
אפשרה להם לחיות ברווחה? הרי גם שנשאר להם מספיק בקושי כדי להשיג חלק מסידור ,ולמה לקחת מהם?
הרי אלה אותם יהודים שלהם צריך לעזור .באים ואומרים לי :תרומות ] [...התרומות הללו טעמן רע .צריך
לתרום לקרן הקיימת ,לקרנות צריך לתרום הרבה — אבל לא בדרך הזאת .לא בדרך של הטופס וההצהרה
שהחתימו אותם על תרומה .לא זו הדרך .העם כולו צריך לתרום ,צריך לעשות כל מאמץ להקלה על הקרן
הקיימת .אבל לא זו הדרך .ולדעתי ,לפי מיטב הכרתי ,יש לנהוג לגבי היהודים האלה בדיוק כמו לגבי יהודים
אחרים .ובמידה שהגיעו להם פיצויים — הם זכאים לקבלם .ולדעתי לא צריכה קק"ל לגבות מהם שכר טרחה
יותר ממה שמקבל אדם העוסק בכך להנאתו ולצרכיו הפרטיים59 .

ברל לוקר ממפא"י סיכם בהתנצלות מה ובנאיוויות את עמדת שוללי סעיף :19
אני יודע שהנני מסכן את נפשי בהסתייגותי זו .אבל אני עושה זאת קודם כל לכבודה של
קק"ל .לדעתי לא צריך ליצור מצב שיוגד בקהל כי 'לפרתו של הרבי מותר' .הלא על ידי
זה רוצים אנו להגן על אנשים שצריך להגן עליהם .אזי יאמרו שהכנסת החליטה להגן
על אנשים פרטיים מפני עורכי דין ,וכי זה טוב ,אבל אם המדובר בקרן הקיימת ,שכולנו
מעריצים אותה — לגביה לא תחול ההגנה .לדעתי זה יזיק לקק"ל ,זה יזיק לכבודה
ולפרסטיז'ה שלה ,זה אולי גם יזיק להכנסותיה .משום כך חושב אני שאין צורך לקבל
הוראה המוציאה את קק"ל מכלל ההוראות על דרכי הטיפול בעניין קרבנות השואה60 .

את תשובתו של יושב ראש הוועדה ניר למתנגדים קשה לקבל כיום ,וניתן להבינה
רק על רקע תפיסת העולם הכללית של אותה תקופה באשר ליתרון הקולקטיב
על הפרט — קק"ל בהיותה אחד המוסדות המרכזיים של הקולקטיב זכאית ליותר.
וכך אמר:
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אני מתאר לי שאנשי קק"ל דואגים לכבודה בדיוק כמוהו ]כמו חבר הכנסת לוקר[ ויש לי הרושם שגם לי מותר
לדאוג לכבודה של קק"ל ומותר גם לכנסת לעשות זאת .ואם הוא דיבר על 'הפרה של הרב' ,הרי הפרה של
הרב היא כמו הפרה של איכר פשוט ,אבל בכל זאת מקומו של הרב בציבור הוא שונה ממקומו של האיכר; לא
על הפרה מדברים אלא על הרב ] [...קק"ל היא מוסד שכולנו ,ללא יוצא מהכלל מכבדים אותו ומעריכים כל
מה שעשה במשך חמישים שנות קיומו .קק"ל הייתה הראשונה שהחלה לטפל בתביעות אלה ,כאשר אף אחד
לא טיפל בהן ,כאשר חשבו כי לא יצא מזה כלום ] [...קק"ל הצילה כספים של אנשים כאלה .וכוונת החוק היא
שעורך–הדין לא ינצל את הפרט .אבל הכלל מותר לו לנצל את הפרט .ואם בכסף זה נקנו אדמות והתיישבו
אנשים ,ובאו עולים ואף אותם יישבו על האדמה הזאת — עלינו לעזור לקק"ל61 .

בקריאה שנייה ושלישית דחתה מליאת הכנסת את הצעת המיעוט בוועדת חוקה ,חוק ומשפט לבטל
את סעיף  .19לעומת זאת אימצה הכנסת את המלצת המיעוט שלא להחיל את הסעיף על תביעות
שקק"ל טיפלה בהן בעת כניסת החוק לתוקפו .במקרים הללו שכר הטרחה המרבי שיכלה קק"ל לגבות
היה  20אחוז .היה זה שכר טרחה גבוה משהותר לשאר המטפלים בתביעות אך בכל זאת הוטלה
 59שם.
 60שם ,עמ' .1523
 61שם ,עמ' .1524

‰‡Â˘‰ ˙Â·˜Ú· ßÏ‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈ˜ Ô¯˜ß Ï˘ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏÚÙÓÂ ‰ÏÂ‚· È„Â‰È ˘ÂÎ¯Ï ¯Â„Ó‰ ∫‰ÏÂÁÎ‰ ‰ÒÙÂ˜Ï ¯·ÚÓ

הגבלה על שיעורו .בכך קבעו המחוקקים שאמנם לא יפתחו מחדש תיקים שהושלמו ,קרי קק"ל לא
תיתבע להחזיר הפרשי שכר טרחה ,אך בתביעות שלא הושלמו אין לאפשר לה לחרוג משמעותית
בשכר טרחה ,שכן בשעה שהחל הטיפול בהן טרם הוברר לציבור כי מה שהותר לקק"ל לא הותר ליתר
המטפלים בתביעות; רק החקיקה הבהירה שמכאן ואילך תוכל קק"ל לגבות עמלות כרצונה .מבחינת
שוללי סעיף  19בבית המחוקקים הייתה בכך נחמה פורתא62.
יש להדגיש כי הכנסת החליטה להחיל על קק"ל את סעיף  19שבחוק העיקרי גם במה שנוגע
לטיפול בפיקדונות בשווייץ ,ולאפשר לה לגבות גם במקרים אלה עמלות בלתי מוגבלות .זאת אף
שעמדת הפקידות במשרד המשפטים הייתה הפוכה ,ואף שבהצעת התיקון לחוק בעניין הפיקדונות
בשווייץ לא התכוונו להחיל על קק"ל את סעיף  .19הפקידות נימקה את עמדתה בשני טעמים
עיקריים .ראשית ,עמלות בלתי מוגבלות באחוזים מפיקדונות שהיו שמורים בבנק )ובניגוד לתביעות(
יכלו להגיע לסכומים גבוהים מאוד ובלתי מתקבלים על הדעת .שנית ,התברר במשך השנים כי גופים
שטיפלו בתביעות גבו נוסף על שכר הטרחה המותר בחוק בשיעור  15אחוז גם תרומות ,והצדיקו
זאת בכך שקק"ל עושה זאת .אך בלחץ קק"ל ,שראשיה הופיעו לפני ועדת חוקה ,חוק ומשפט,
ובזכות האהדה המיוחדת שרחשו לקק"ל רוב חברי הכנסת — 'מוסד לאומי מאד מכובד שכולנו רוצים
ביוקרתו' — חוקק הסעיף ששחרר את קק"ל מהגבלות החוק ובכללן גובה העמלות63.
מדוע זכתה קק"ל לפריווילגיה יוצאת דופן כזאת מן המחוקק? דומה כי אין להסביר את הדבר רק
באהדה רבת השנים לקק"ל מצד בית המחוקקים ובמיוחד מהח"כים ממפלגות הפועלים ,שהייתה להן
זיקה מיוחדת לקק"ל .ללא ספק השפיעו בעניין זה גם הופעת ראשי קק"ל בדיוני ועדת חוקה ,חוק
ומשפט ,השדולה החזקה שהייתה לקק"ל בכנסת ,ותפיסתם של המחוקקים כי לקולקטיב יש יתרון
על הפרט .אך נראה שהיו עוד ארבעה גורמים להענקת הפריווילגיה הייחודית לקק"ל) .א( לקק"ל
היה חלק גדול במפעלי פיתוח הארץ באותה תקופה ולפני כן) .ב( קק"ל הייתה אחד הגופים החשובים
שהעבירו מטבע זר לישראל ,ולא רק באמצעות הטיפול בתביעות אישיות אלא בעיקר כספי התרומות
שאספה מיהודי העולם לטובת מפעלי בניין הארץ; הון זה היה גורם משמעותי בהגדלת יתרות מטבע
החוץ של ישראל .נוסף על כך המדינה ביקשה באותו זמן להיעזר בקק"ל כדי להגדיל את הכנסותיה
מהפיצויים האישיים מגרמניה ,וזאת על ידי שכנוע מקבלי הפיצויים להעביר את כל כספי הפיצויים,
ולא רק את חלקם ,ארצה .הניצולים ,שביקשו כמובן לשמור את ערך כספם ,נמנעו מלהעביר את הכסף
לישראל ,מחשש שלאחר המרתו ללירות לא תבטיח המדינה לאורך זמן את הצמדתו המלאה לדולר או
למדד .על כן הועלה רעיון שסניף קק"ל בארצות–הברית יבטיח את ההצמדה וישמש צינור להעברת
 62שם ,עמ' .1525 ,1524 ,1523
' 63הצעת חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול() ,תיקון מס'  ,(4תשכ"ג ,'1963#רשומות ,הצעות חוק ,הצעת
חוק  23 ,557ביולי  ,1963עמ'  ;57#56דברי הכנסת 7 ,באוגוסט  ,1963עמ'  ;2671דברי הכנסת 31 ,ביולי  ,1963עמ'
 ;2515#2513פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 6 ,באוגוסט  ,1963עמ'  ,15#13 ,9#4א"כ; 'חוק התביעות של
קרבנות השואה )הסדר הטיפול( )תיקון מס'  ,(4תשכ"ג ,'1963#רשומות ,ספר החוקים ,חוק  16 ,404באוגוסט  ,1963עמ'
 ;69#68המובאה מתוך :פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה ,חוק ומשפט 6 ,באוגוסט  ,1963עמ' ) 9דברי י' קלינגהופר( ,א"כ.
וכן ראו :מוהליבר אל י' צור 27 ,ביוני  ,1963אצ"מ ;kkl5/27286 ,צור אל מ' אונא 4 ,באוגוסט  ,1963שם; זיכרון דברים
של מוהליבר בעניין המדור לרכוש יהודי בגולה 7 ,באוגוסט  ,1963שם.
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מלוא כספי הפיצויים במטבע חוץ ארצה .בנסיבות אלה לא יכלה הממשלה להתעלם מבקשותיה של
קק"ל בעניין העמלות על הטיפול בתביעות האישיות ,ומה גם שההכנסות מהעמלות הגבוהות נועדו
לבניין הארץ) 64.ג( מאז תחילת שנות החמישים הזרימה קק"ל למדינה סכומים נכבדים עבור רכישת
 1.3מיליון דונם שמכרה לה המדינה .שטח
עצום זה היה חלק מתוך יותר מ– 4מיליון
הדונם שהתפנו מאוכלוסייתם הערבית
במלחמת העצמאות ,ושהועברו לבעלותה
של מדינת ישראל במסגרת 'חוק רשות
פיתוח )העברת נכסים( —  65.'1950סכומים
אלו היו אוויר לנשימה למדינה שזה עתה
קמה ,ושנדרשו לה אמצעים למימון עלויות
ביטחונה וקליטת העלייה) .ד( במחצית
השנייה של שנות החמישים התנהל משא
ומתן ממושך בין ממשלת ישראל לקק"ל
על עתיד קרקעות קק"ל וניהולן .הממשלה
ראתה חשיבות רבה בהשגת הסכמתה של
קק"ל לניהול קרקעותיה על ידי המדינה,
ומסתבר כי ביקשה לשמור על מערכת יחסים
טובה עמה ולא רצתה לסכן את הצלחת
המשא ומתן במחלוקות בנושאים כמו גובה
העמלות על הטיפול בתביעות אישיות .יש
להניח כי מאותו טעם לא אילצה המדינה את
קק"ל להעביר לידי האפוטרופוס הכללי קרקעות שהיו ברשות קק"ל אך היו שייכות לקרבנות השואה,
ושמבחינה משפטית חובה הייתה להפקיד את ניהולן בידי האפוטרופוס הכללי66.

סיכום
מפעל גאולת הארץ ובניינה שנטלה עליה קק"ל לפני למעלה ממאה שנים ונחישותה במשך יותר
משני יובלות לשמור על עצמאותה בכל המובנים היו אתגרים אדירים ,והם חייבו את ראשיה לתור
 64זיכרון דברים של מוהליבר בעניין שיחה שקיים עם הרצברג מבנק לאומי 16 ,ביולי  ,1957אצ"מ ;kkl5/2249 ,יעקבי אל
מוהליבר 8 ,באוגוסט  ,1960אצ"מ.kkl5/25839 ,
 65עסקה זו בין המדינה לקק"ל כונתה עסקת המיליונים .ראו בהרחבה :י' כץ ,והארץ לא תימכר לצמיתות :מורשת קרן
קימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה בישראל ,רמת–גן וירושלים תשס"ב ,עמ' .20
 66כץ )שם(; הנ"ל )לעיל ,הערה  ;(4י' הולצמן–גזית' ,שימוש במשפט כסמל–סטטוס :חוק קרן קיימת לישראל ,תשי"ד#
 ,1953ומאבק הקק"ל לביסוס מעמדה במדינה' ,עיוני משפט ,כו )תשס"ג( ,עמ' .644#601
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אחר כל דרך אפשרית להגדיל את הכנסותיה .משום כך עסקה קק"ל כל השנים בבניית מערכת
התרמה מורכבת ומסועפת ,חובקת עולם ,שלא היה לה אח ורע בעולם היהודי–הציוני ,ושהופנתה
לכל מרכיבי הציבור היהודי בתפוצות ובארץ .כל זאת לצד שכלול בלתי פוסק של כוח המשיכה
של מפעלי ההתרמות והשקעת מאמצים רבים בהתאמתם לאוכלוסיות יעד שונות ומגוונות .אולם
התרומות בלבד לא הספיקו למימון המפעלים הרבים של קק"ל ,במיוחד בשלהי שלטון המנדט
ובמעבר מיישוב למדינה .באותו זמן שיוועה קופתה של קק"ל לסכומים נכבדים ,שכן קק"ל הייתה
הגורם היחיד שהוטלה עליו ערב הקמת המדינה משימת הרחבת גבולותיה באמצעות רכישת קרקעות
וסיוע ליישובים שהוקמו עליהן ,וכאמור היא גם רכשה מהמדינה  1.3מיליון דונם .נוסף על כך עסקה
קק"ל באותן שנים במפעלי פיתוח שונים ,סייעה בקליטת עלייה ואף תמכה במערכת הביטחון .דומה
כי קק"ל ראתה צורך להרחיב את פעולותיה בתחום פיתוח הארץ — מעבר לצרכים המידיים — כדי
להצדיק את המשך קיומה בשעה שכבר קיימת מדינה האמורה למלא תפקידים רבים שמילאה קק"ל
טרם הקמת מדינה ,ומה גם ש'גאולת הארץ' הושלמה במידה רבה עקב העזיבה הערבית הנרחבת
במהלך מלחמת העצמאות .כל אלה היו הרקע להרחבה הניכרת במפעליה הכלכליים–העסקיים
של קק"ל באותן שנים כדי שיהוו מקור הכנסה נוסף .קק"ל ,שגילתה תבונה רבה בפיתוח מפעלי
התרמה מגוונים ומתוחכמים מאז הקמתה ,גילתה תבונה רבה גם בפיתוח מפעלים כלכליים–עסקיים
תוך שהיא מנצלת הזדמנויות שהזמן גרמן — תכונה הכרחית להצלחת מיזמים כלכליים — חודרת
לנישות ייחודיות ועושה שימוש באמון הרב ובחיבה היתרה שרחש העם היהודי זה עשרות שנים לה
ולמפעליה .על אהדתם של ציבורים רחבים מאוד לקק"ל מעידה בין השאר העובדה שכמעט כל
חברי הכנסת ממפלגות הפועלים תבעו בראשית שנות החמישים להחיל את עקרונות קק"ל — היינו
אי מכירת קרקעות אלא החכרה בלבד — גם על קרקעות המדינה ועל קרקעות רשות הפיתוח ,וזאת
בניגוד לעמדתו של דוד בן–גוריון67.
במסגרת המפעלים הכלכליים–העסקיים החדשים שפיתחה החלה קק"ל לעסוק ב'גאולת' הרכוש
של קרבנות השואה שנמצא בארץ ,בטיפול ברכוש היהודי של קרבנות השואה באירופה ובטיפול
בתביעות לפיצויים אישיים שהתאפשרו לניצולי השואה החל מסוף שנות הארבעים .כל אלה מפעלים
שבינם לבין יעדי קק"ל לא היה דבר וחצי דבר ,ושתכליתם הייתה כאמור מילוי קופתה של קק"ל לשם
ביצוע המשימות שנטלה עליה בתחום בניין הארץ .על רקע זה לא היה מופרך בעיני קק"ל לכלול
בעמלה שדרשה על טיפולה בתביעות לפיצויים אישיים מרכיב נכבד של תרומה בכפייה — תרתי
דסתרי שרק קק"ל יכלה לבקש ולצפות כי תיענה בחיוב ,כפי שאכן קרה .שום מוסד יהודי או ציוני
אחר לא העלה על הדעת לדרוש תרומה כפויה ,ויש להניח כי אילו דרש זאת לא היה נענה .לא אחד
ולא שניים מחברי בית המחוקקים מתחו ביקורת מוצדקת על קק"ל בעניין זה ,ביקורת העומדת
בתוקפה המוסרי גם היום.
לבד מן היחס האוהד בדרך כלל לקק"ל היו למדינה בשנותיה הראשונות אינטרסים מיוחדים
בפועלה של קק"ל .המדינה נזקקה לתזרימי מזומנים בכלל ובמטבע חוץ בפרט שיכלה קק"ל להעביר
 67ראו בהרחבה :כץ )לעיל ,הערה .(65
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אליה ,לקשריה המסועפים וארוכי השנים של קק"ל עם יהדות הגולה ,ליכולתה למלא תפקידים
רבים ולהקל בכך על המדינה ,שהתקשתה מאוד לממן את כל הפעולות שהיה עליה לבצע ,וכן
ביקשה המדינה לשכנע את קק"ל להעביר לידיה את ניהול קרקעותיה .כל אלה מסבירים מדוע זכתה
קק"ל למעמד מיוחד כבר ב'הצעת חוק התביעות של קרבנות השואה ,'1957 ,ואפילו שיפרה את
מעמדה בחוק שאושר ושמרה עליו בתיקוני החוק המאוחרים 68,אף שכאמור היו בין המחוקקים
שסברו — וכיום קשה שלא להסכים עם טענותיהם — שאין זה ראוי כי קק"ל תופלה לטובה בהיתר
לגבות עמלות בלתי מוגבלות .הסבר נוסף לפריווילגיה המיוחדת שניתנה לקק"ל יש אולי באנטגוניזם
של החברה הישראלית הוותיקה בשנות החמישים ובתחילת שנות השישים כלפי קרבנות השואה,
על רקע האשמה שהוטלה בהם על שהלכו כצאן לטבח 69,בעוד שקק"ל הייתה אחד מסמלי התחייה
היהודית בארץ–ישראל ואנטיתזה לגולה ולשואה.

 68השוו :הולצמן–גזית )שם(.
 69י' ויץ' ,בהקשר פוליטי :הממד הפוליטי של זכרון השואה בשנות החמישים' ,עיונים בתקומת ישראל) 6 ,תשנ"ו(,
עמ' E. Don-Yehiya, ‘Memory and Political Culture: Israeli Society and the Holocaust’, Studies in ;287#271
Contemporary Jewry, 9 (1993), pp. 139–161

