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מאנגליה לישראל :הרישום המשפטי של קק"ל
כחברה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו
בשער המאמר' :אדמה מן המפורסמות הוא ש'קרן קימת לישראל' ,אשר הוקמה על ידי ההסתדרות הציונית בשלהי שנת
אדמתי' ,כרזת קק"ל,
 ,1901נרשמה באפריל  1907כחברה אנגלית בשם 'קרן קימת לישראל בע"מ' 1.ידועה פחות העובדה
שנות החמישים
(איור :בריגיטה
פרנקפורטר; שארבעים ושבע שנים מאוחר יותר ,במאי  ,1954הוקמה ,ביזמת 'קק"ל האנגלית' ,חברה חדשה בשם
כל התמונות במאמר
באדיבות פנינה ליבני ,ארכיון 'קרן קימת לישראל' (ללא בע"מ) כחברה ישראלית .שלא כמו החברה האנגלית ,שנרשמה על פי חוק
התצלומים של קק"ל ,אלא
החברות האנגלי' ,קק"ל הישראלית' לא נרשמה על פי פקודת החברות ,שנהגה באותו זמן בישראל,
אם מצוין אחרת)
'הקרן הקימת במדינת אלא על פי חוק מיוחד ,הלא הוא 'חוק קרן קימת לישראל ,תשי"ד‑ .'1953על החוק ומטרותיו נכתבה
ישראל'
לפני למעלה מעשור עבודתה החשובה של יפעת הולצמן־גזית 2.החברה האנגלית לא חדלה להתקיים,
(מתוך :לוח יומן לשנת
ה'תשי"א ,1951‑1950
ועד היום רשומים על שמה נכסים קרקעיים3.
בהוצאת הקרן הקימת
לישראל)
מאז שנת  1954ועד היום קיימות אפוא שתי חברות קק"ל :קק"ל בע"מ האנגלית וקק"ל הישראלית.
אף שכאמור עם הקמת החברה הישראלית לא בטלה
החברה האנגלית מן העולם ,למעשה ירשה החברה
הישראלית את זו האנגלית .מבחינה סמלית (ולא
משפטית) תעיד על כך העובדה שמעולם לא ראתה
קק"ל הישראלית את שנת הקמתה בשנת  1954אלא
בשנת .1901
במאמר זה בכוונתי לבחון את הבירורים הפנימיים
שהתקיימו בקק"ל בתהליך המעבר מהחברה
האנגלית לחברה הישראלית ,תהליך שנמשך כשש
שנים .הוא החל עוד לפני הקמת המדינה ,והסתיים
כאמור בשנת  .1954אבקש לענות על שאלות כמו
מה הניע את קק"ל להקים את החברה הישראלית,
ומדוע הותירה את החברה האנגלית על כנה? האם
ביקשה קק"ל לשנות מעקרונות היסוד ההיסטוריים
 1צ' שילוני ,הקרן הקימת לישראל וההתישבות הציונית
 ,1914‑1903ירושלים  ,1990עמ'  ;29‑28י' כץ ,בחזית הקרקע:
קרן קימת לישראל בטרם מדינה ,ירושלים תשס"ב ,עמ' יג.
 2י' הולצמן־גזית' ,שימוש במשפט כסמל־סטטוס :חוק קרן
קיימת לישראל ,תשי"ד־ ,1953ומאבק הקק"ל לביסוס מעמדה
במדינה' ,עיוני משפט ,כו( 2 ,תשס"ג) ,עמ' .644‑601
 3קרן קימת לישראל בע"מ ,הלשכה הראשית בלונדון,
Directors Report for the Year Ending 31.3.1994
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שלה בחברה הישראלית ,שאמורה הייתה לפעול במסגרת המדינה על כל המשתמע מכך? האם חלו
שינויים של ממש בתזכיר התאגדותה ובתקנותיה? כיצד הועברו בפועל קרקעות החברה האנגלית
ואילו קרקעות נותרו על שמה של החברה האנגלית ומדוע? אני מבקש לטעון —
לזו הישראליתֵ ,
כפי שכבר טענה הולצמן־גזית בעבודתה — שהשינוי הארגוני־המשפטי בקק"ל היה מחויב המציאות
לנוכח הקמת המדינה .לא רק שהמדינה ירשה רכוש קרקעי עצום שהותירו אחריהם הערבים הנפקדים,
אלא שבהיותה מדינה דמוקרטית הייתה מחויבת שלא להפלות את האוכלוסייה הלא־יהודית .השינוי
הארגוני־המשפטי לא היה היחיד שהיה על ארגון קק"ל לעבור כדי להמשיך להתקיים במציאות
החדשה שנוצרה לאחר הקמת המדינה.
בעשורים האחרונים התרחב מאוד מחקר קק"ל ,ברם רובו ככולו עוסק בעבודתה ברכישת קרקעות,
בהתיישבות ,בייעור ובפיתוח הקרקע ,ורק מעט נכתב על היבטים ארגוניים ,כלכליים ומשפטיים
הקשורים בהיסטוריה של קק"ל .מן המחקרים העוסקים בהיבטים אלה אשוב ואציין את מאמרה
של הולצמן־גזית על חוק קק"ל משנת  ,1953חוק שכאמור על פיו נרשמה קק"ל כחברה ישראלית.
הולצמן־גזית הראתה בכישרון רב כי חוק זה היה אחת הדרכים שבהן ביקשה קק"ל לבצר את מעמדה
במדינת ישראל בשנים שלאחר מלחמת העצמאות ,כדי לאפשר את המשך קיומה ועבודתה ,ואכן
מחקרה שופך אור על פרק חשוב זה בהתארגנותה של קק"ל מחדש לעבודה במסגרת מדינת ישראל
לאחר מלחמת העצמאות ועל השלכותיה4.
מאמרי מבוסס בעיקר על חומרים ארכיוניים מארכיון קק"ל .הוא נחלק לשלושה פרקים .הראשון
עוסק בלבטים שהיו בקק"ל עם הקמת המדינה אם להקים את קק"ל הישראלית ,ואם כן להקימה ובתוך
כך לפרק את קק"ל האנגלית ,או לאפשר את המשך קיומה לצד החברה הישראלית .כפי שאראה,
בסופו של דבר הוחלט שלא לפרק את החברה האנגלית ,ואציע הסברים לכך .הפרק השני עוסק
בלבטים ובהכרעות בהנהגת קק"ל בסוגיית החוקה הנדרשת (תזכיר ההתאגדות) לחברה החדשה —
כתוצאה מהקמת המדינה — בהשוואה לחוקה של החברה האנגלית .פרק זה יתמקד בשאלת המרחב
הגאוגרפי שבו אמורה לפעול קק"ל הישראלית ובאפשרות להחכיר קרקעות ללא־יהודים ולהעסיק
לא־יהודים על קרקעות החברה במדינת ישראל .הפרק השלישי עוסק בסוגיה המשפטית של יצירת
מנגנון העברת קרקעות קק"ל מהחברה האנגלית לישראלית ,שהיו שני גופים משפטיים נפרדים .כמו
כן עוסק פרק זה בסוגיית הקרקעות שנותרו בידי החברה האנגלית.

לבטים והכרעות בדבר הצורך להקים חברה חדשה בישראל ללא פירוק
החברה הקיימת
מחשבות על הצורך להפוך את קק"ל מחברה אנגלית לחברה ישראלית עלו בקק"ל לראשונה סמוך מאוד
לתום המנדט במאי  .1948מיד לאחר הקמת המדינה התקיימו דיונים ונכתבו תזכירים משפטיים ָּבעניין5.
4
5

הולצמן־גזית (לעיל ,הערה .)2
ראו להלן ,וכן :פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 16 ,באוגוסט  ,1948אצ"מ.KKL10 ,
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אוסישקין ,היועץ
המשפטי של קק"ל
וחבר הדירקטוריון,
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במאי  1949המליצה ועדה מצומצמת שמינה דירקטוריון קק"ל להקים חברה ישראלית שתקבל לידיה
את רוב קרקעות החברה האנגלית ואת רוב תפקידיה ,אך עם זאת לא לפרק את החברה האנגלית
ולהותיר בידיה תפקידים מסוימים והחזקת קרקעות מסוימות 6.כשנה לאחר מכן ,באפריל  ,1950אימץ
הדירקטוריון את המלצת הוועדה והחליט להקים חברה חדשה בשם 'קרן קימת לישראל' ,שתהיה
מאוגדת בישראל ,ושמקום מושבה יהיה בירושלים ,ולהותיר על כנה את החברה הקיימת 'קרן קימת
לישראל בע"מ' הרשומה באנגליה; הדירקטוריון קבע כי החברה האנגלית תעביר לזו הישראלית
את כל נכסיה שבתחומי מדינת ישראל וכן את כל זכויותיה וחובותיה
בתחומי מדינת ישראל ומחוצה לה .לימים אישר הוועד הפועל
הציוני החלטה זו 7.מטבע הדברים מחווי הדעה בסוגיה זו ומובילי
הדיונים שבעקבותיהם התקבלו ההחלטות הללו היו יועציה
המשפטיים של קק"ל בארץ ,שמואל אוסישקין ואהרן בן־שמש,
ויועציה המשפטיים של החברה באנגליה שנמנו עם ראשיה שם ,אהרן
רייט וסיוול כהן.
הצורך להקים חברת קק"ל חדשה שתהיה מאוגדת על פי החוק
הישראלי נומק בשורה של נימוקים .קבוצת נימוקים מרכזית נגעה
לחשש מכפיפות לחוק האנגלי אם לא תוקם חברה חדשה בהתאם
לחוק הישראלי .הובע חשש מפגיעה בריטית חמורה בקק"ל אם זו
תישאר חברה אנגלית הכפופה לחוק האנגלי 8.היו בקק"ל מי שהיו
משוכנעים שבריטניה תהיה עוינת למדינת ישראל לא פחות משהייתה
עוינת ליישוב היהודי בארץ בשלהי תקופת המנדט 9.הועלתה גם
הטענה שהשינויים שהוכנסו ביולי  1948בחוק החברות האנגלי
ובמיוחד בתקנות שנלוו לו ,יכבידו מאוד על קק"ל .חשש רב הובע
מהגבלות החוק האנגלי על אחד ממקורות ההכנסה החשובים של קק"ל ,עיזבונות בחיים (תרומה של
בתים או נכסים אחרים לקק"ל בתנאי שהתורם יקבל קצבה חודשית קבועה מהארגון עד מותו והנכסים
יעברו לקק"ל עם מותו) ,ומן המיסוי על ענף הכנסה זה באנגליה10.

(צילום :אברהם מלבסקי)

 6תזכיר ש' אוסישקין' ,הצורה המשפטית של קרן קימת' 5 ,במאי  ,1949אצ"מ ;KKL5/15909 ,א' בן־שמש אל קק"ל6 ,
במאי  ,1949שם.
 7פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 9 ,באפריל  ,1950אצ"מ ;KKL10 ,י' אריכא אל א' גרנות 24 ,במאי  ,1950אצ"מ,
 ;KKL5/17293הודעה של הלשכה הראשית של קק"ל 4 ,ביוני  ,1950אצ"מ ;KKL5/17259 ,אוסישקין אל היועץ
המשפטי לממשלה 18 ,באוגוסט  ,1950אצ"מ ;KKL5/17293 ,אוסישקין אל א' לוין 15 ,באפריל  ,1952אצ"מ,
 ;KKL5/19029תזכיר 'ארגונה של קק"ל כחברה ישראלית — תקנות החברה החדשה' 26 ,בפברואר  ,1952אצ"מ,
.KKL5/19028
 8בן־שמש אל קק"ל 5 ,במרס  ,1948אצ"מ.KKL5/15909 ,
 9תזכיר א' אפשטיין' ,המעמד המשפטי של קק"ל בע"מ' 2 ,ביוני  ,1948אצ"מ ;KKL5/15911 ,תזכיר א' רייט וא' סוויל
כהן בעניין המעמד העתידי של קק"ל 28 ,ביולי  ,1948אה"מ ,ג' .-3132/12תזכיר זה נזכר במאמרה של הולצמן־גזית
(לעיל ,הערה .)2
 10תזכיר רייט וסוויל (שם); פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)7
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סוג אחר של נימוקים להקמת חברה חדשה בישראל קשור היה לעניין הלאומי .לא היה זה סביר
שארגון ציוני־לאומי כמו קק"ל יישאר נתין בריטי לאחר הקמת מדינת ישראל ,אף אם היו לשמירה
על הנתינות הבריטית יתרונות מסוימים 11.היה זה מנוגד לכל היגיון שקרקע הלאום בישראל תוחזק
בבעלות תאגיד לא ישראלי .כך למשל כתבו עורכי הדין רייט וכהן ביולי ' :1948הדבר נחשב כלא
מתאים שקק"ל ,הכלי הלאומי לרכישת קרקעות בישראל ובעלת הקרקעות הגדולה בישראל היא
תאגיד זר המאוגד מחוץ לישראל' 12.העובדה שבנק ההסתדרות הציונית ,בנק אפ"ק ,היה באותו
זמן בהליכים לקראת הפיכתו לחברה ישראלית ,בוודאי דרבנה את קק"ל להתחיל בתהליך דומה.
היועצים המשפטיים הניחו שהתורמים לקק"ל ,שמרביתם התגוררו מחוץ לחבר העמים הבריטי,
לא ירצו להמשיך לתרום לגוף המאוגד מחוץ לארץ־ישראל כאשר מדינת ישראל כבר קיימת .היו
שסברו שאפילו התורמים באנגליה 'לא יביטו בעין טובה על המשכת הצורות החוקיות הקודמות
וירצו בסדורה מחדש של קרן קימת כגוף ישראלי' 13.מאותו נימוק חששו בקק"ל שסניפיה בעולם לא
ירצו לשלוח את תרומותיהם לתאגיד לא־ישראלי .בכלל נטען בקק"ל כי סביר להניח שמי שקשורים
עם החברה בהתקשרויות פיננסיות — בישראל ומחוצה לה — יעדיפו עם הקמת המדינה להתעסק עם
חברה ישראלית ולא עם חברה המאוגדת מחוץ לישראל14.
נימוק נוסף נגע לכפיפותן המשפטית של קרקעות קק"ל האנגלית ,אשר כמעט כולן היו במדינת
ישראל ,ולבעיות שיתעוררו אם אלה לא יעברו לחברה חדשה בישראל .החוק האנגלי ,כמו החוק
בארצות אירופה ובארצות־הברית ,קבע כי החוק המקומי הוא הקובע בכל השאלות המתעוררות
בקשר לנכסי נדל"ן ,ולכן לבית המשפט האנגלי אין סמכות לפסוק בשאלות של זכויות בנכסי נדל"ן
הנמצאים במדינה זרה ובכלל זה בישראל ,גם אם הנוגעים בדבר הם תושבי אנגליה או מתגוררים
באנגליה .העיקרון המשפטי המנחה בעניין הוא שבתי המשפט הם ורק הם מסוגלים להכריע בקשר
לקרקע .לפיכך בכל ענייני הקרקע ,שהם עיקר עיסוקה ועניינה של קק"ל ,בתי המשפט בישראל יהיו
כפופים לחוקי מדינת ישראל ולא לתנאי התזכיר ולתקנות של קק"ל האנגלית ,שכן זו חברה זרה
בעלת קרקע במדינת ישראל .לעומת זאת —
אם לפי האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל ,הרשות המחוקקת שלה תחוקק פקודה שתקבע שקרקעותיה
הלאומיות של הקק"ל תיחשבנה כבבעלותה של קק"ל החדשה ,המאוגדת בחוק הישראלי; אם חוק כזה ייעשה
בהסכמת הדירקטורים של קק"ל וחבריה ,ואם ענייניהם של בעלי החוב של קק"ל ואחרים שנכנסו להסכמים
חוזיים עם קק"ל יהיו מוגנים במלואם ,אזי קשה לראות לפי איזה סיבה חוקית או מוסרית אפשר להתנגד לחוק
כזה של הרשות המחוקקת בישראל15 .

מכל הטעמים הללו ברור היה כי הקמתה של חברה חדשה היא צו השעה .עתה עלתה השאלה אם
הקמתה של החברה בישראל תלווה בפירוק ובחיסול מרצון של קק"ל האנגלית ,או שהיא תוכל
11
12
13
14
15

תזכיר אפשטיין ,המעמד המשפטי (לעיל ,הערה  ;)9תזכיר רייט וסוויל (שם).
תזכיר רייט וסוויל (שם).
אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה 11 ,במרס  ,1949אצ"מ .KKL5/15909 ,וכן ראו :פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
קק"ל (לעיל ,הערה .)7
אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (שם); תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה .)9
תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה  .)9וראו גם :פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)7
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להמשיך להתקיים לצד החברה החדשה .בעיקרון על פי החוק הבריטי התאפשר פירוקה של קק"ל
והעברת רכושה לחברה אחרת ,וגם תזכיר חברת קק"ל ִאפשר זאת; 16ברם בחינה מעמיקה של הסוגיה
העלתה כי פירוק חברת קק"ל האנגלית אינו כדאי ועלול לגרום נזקים כבדים .המדינה הערבית
שעתידה הייתה לקום בשטחי ארץ־ישראל על פי תכנית החלוקה של האו"ם ,צפויה הייתה להעמיד
מכשולים בדרך להעברת רכושה הקרקעי של קק"ל הנמצא בשטחה לטובת חברת קק"ל החדשה ,עד
כדי סירוב מוחלט .ולמצער היא צפויה הייתה להטיל קנסות כבדים על קק"ל או לטעון שלחקלאים
הערבים השכנים יש זכות קדימה ברכישת הקרקעות מהחברה המתפרקת' 17.לכן מתעוררת השאלה
אם לא רצוי יותר להחזיק בינתיים את הרכוש של קק"ל אשר בתוך המדינה הערבית בבעלות הקודמת
ולא לבטל באופן חוקי את החברה הישנה' 18.אלא שפתרון כזה עורר ספקות משפטיים ,שכן תזכיר
קק"ל ִאפשר להעביר את רכוש החברה לחברה חדשה רק בתנאי שהרכוש מועבר לה כולו ,ולא חלקו.
על רקע זה הועלה רעיון להותיר את חברת קק"ל בע"מ כפי שהיא — כולל השארת כל רכושה בידה
— 'וחברה חדשה תיווצר רק לשם רכישת קרקעות חדשים בתוך גבולות מדינת ישראל'19.
כאשר התברר לימים שתכנית החלוקה ירדה מעל הפרק ,ולצדה של מדינת ישראל התבססו מדינות
עוינות ,ברור היה שאם תפורק החברה האנגלית ,ירד לטמיון רכושה הקרקעי של קק"ל במדינות
הערביות .הסיכוי היחיד לשמור על רכוש קרקעי זה בידי קק"ל היה על ידי המשך קיומה של החברה
האנגלית והותרת הקרקעות שמחוץ לגבולות מדינת ישראל בבעלותה20.
פירוק החברה הקיימת היה בעייתי מבחינת החוק האנגלי .כאמור עקרונית ִאפשר החוק את
הפירוק ,אך סעיפים בחוק החברות הבריטי החדש משנת  1948התנו פירוק חברות בשורה של
תנאים .אחד התנאים היה הצהרת הדירקטורים שהחברה תוכל לפרוע את כל חובותיה בתוך שנה
מתחילת הפירוק .דא עקא שעל פי מאזני קק"ל מאותו זמן היו לחברה חובות נכבדים ,והיה ספק
גדול אם ניתן לחסלם בפרק הזמן שקצב החוק .מתן הצהרה שאי אפשר לקיימה עלול היה לסבך
את הדירקטורים בעונשי מאסר וקנסות' .במקרה כזה יש לנו ספק אם הדירקטורים של קק"ל יהיו
מוכנים להצהיר את ההצהרה הסטטוטורית הנדרשת' 21.זאת ועוד ,תזכיר קק"ל ִאפשר לפרק את
החברה הקיימת ולהעביר את נכסיה למוסד יהודי אחר בעל מטרות דומות לאלה של קק"ל — אך
בתנאי שקודם לכן יחסל המפרק את כל חובות קק"ל הקיימים והעתידיים ,ובנסיבות הקיימות קשה
16
17
18
19

20
21

תזכיר אוסישקין על מעמדה של קק"ל במדינת ישראל 11 ,ביוני  ,1948אצ"מ ;KKL5/15911 ,פרוטוקול ישיבת
דירקטוריון קק"ל (שם).
תזכיר אוסישקין' ,צורתה המשפטית של קק"ל במסיבות החדשות' 30 ,במאי  ,1948אצ"מ ;KKL5/15909 ,תזכיר רייט
וסוויל (לעיל ,הערה .)9
תזכיר אוסישקין ,צורתה המשפטית של קק"ל (שם) .וכן ראו :תזכיר אוסישקין על מעמדה של קק"ל (לעיל ,הערה .)16
תזכיר אוסישקין ,צורתה המשפטית של קק"ל (שם) .כך סבר גם אפשטיין ,ראו :תזכיר אפשטיין ,המעמד המשפטי
(לעיל ,הערה  ;)9וראו עוד :תזכיר אוסישקין על מעמדה של קק"ל (שם) .לימים נמצא הפתרון המשפטי בדרך של
תיקון תזכיר החברה הקיימת באופן שיאפשר לה להעביר לחברה החדשה גם חלק מרכושה .ראו :אוסישקין אל גרנות,
 15בפברואר  ,1953אצ"מ.KKL5/19029 ,
תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה .)7
תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה .)9
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היה לעמוד בתנאי זה' .מלבד זאת אם אחרי תחילת הפירוק יתברר שאין סיכוי רב שהמפרק יצליח
לשלם או למלא את חובותיה של קק"ל במלואם בתוך תקופה של  12חודשים ,ייתכן שחלק מבעלי
החוב של קק"ל יפנו לבית המשפט באנגליה בבקשה לפירוק החברה .כמובן יהיה זה מצב בלתי נסבל
אם במקום הפירוק של קק"ל מרצון יבוא פירוק שהוא חובה' 22.הסכנה שבפירוק כפוי עלתה מכיוון
נוסף ,והיא הייתה קשורה באיגרות החוב שהפיצה קק"ל במהלך שנות השלושים כדי להגדיל את
הכנסותיה .מועד פירעונם חל במהלך שנות החמישים ,ופירוק החברה היה מחייב לפרוע קודם לכן
סכום משמעותי .החשש היה שבעלי איגרות החוב יפנו לבית המשפט בדרישה למנות לחברה מפרק
כדי לשמור על זכויותיהם23.
חשש לגורלם של העיזבונות בחיים היה נימוק מרכזי נוסף נגד פירוקה של קק"ל הקיימת ולנטייה
להמשיך את קיומה לצד החברה החדשה .העיזבונות בחיים היו מקור הכנסה חשוב של קק"ל .אנשים
ומשפחות מכל העולם התקשרו עמה בחוזים וציוו בחייהם את רכושם לקק"ל תמורת קצבה קבועה לכל
חייהם ,ובמותם אמור היה רכושם לעבור ישירות לקק"ל .אלא ש'אם קק"ל תפורק ,רבות מהירושות
האלה עלולות ללכת לאיבוד ,כי אנשים רבים שהורישו כסף לקק"ל בצוואותיהם כנראה לא יטרחו
לשנות את צוואותיהם כדי לציין שיש לשלם את הירושות לקרן הקיימת החדשה .אי אפשר להעריך
כמה כסף ילך לאיבוד בדרך הזאת ,אבל ייתכן שזה סכום משמעותי' 24.זאת ועוד' ,הרבה מה"מצווים"
אינם כבר בחיים בעוד שלא כל סכומי הצוואות באו לידי מימוש' 25.מן ההכרח היה להמשיך ולקיים
את קק"ל הרשומה באנגליה; 'היא תוסיף לעת עתה לטפל בעניינים הכספיים הקשורים עד כה עם
שמה :הלוואות ,עיזבונות בחיים וצוואות'26.
בכל מקרה העריכו יועציה המשפטיים של קק"ל כי תהליך פירוק החברה הקיימת יהיה מורכב
מאוד:
קק"ל נכנסה להסכמים חוזיים רבים ,כולל הלוואות ,עיזבונות בחיים ,חוזים לקנייה משותפת של קרקעות,
אופציות לחכירה לפי תכנית 'ערי הגנים' [לדוגמה טבעון  ,]27הסכמים שונים בקשר לניהול קרנות נאמנות ועוד
הסדרים רבים .יש התחייבויות עתידיות והתחייבויות מותנות גדולות שאולי לא יהיה ניתן לכסות או לספק
בתוך  12חודשים מתחילת הפירוק .אפילו אם ניתן להצהיר על כושר פירעון ,ייתכן שיהיה לא נוח לספק את
האמצעים לכסות את כל ההתחייבויות בתוך תקופה של  12חודשים מתחילת הפירוק .אנו צופים גם שבמהלך
הפירוק יתעוררו קשיים רבים ,והמפרק עלול לפנות פעמים רבות לבית המשפט באנגליה כדי לקבל הנחיות
על מנת לא להסתכן .חוץ מהעלות והעיכוב ,ייתכן שהדירקטורים של קק"ל לא ישמחו שיוחלט על נקודות
אלה בבית משפט באנגליה28 .
22
23
24
25
26
27
28

שם.
שם.
שם.
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)5
שם .וראו גם :אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (לעיל ,הערה  ;)13פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל,
הערה .)7
על תכניות ערי הגנים מבית מדרשה של קק"ל ראו בהרחבה :כץ (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,207‑202ושם פורטו המקורות
הארכיוניים לתכניות ערי הגנים.
תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה  .)9וראו גם :אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (לעיל ,הערה .)13
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רשימת הכנסות
ועיזבונות שנתרמו
לקרן הקימת
לישראל

(מתוך :לוח יומן לשנת
ה'תשי"א ,1951‑1950
בהוצאת הקרן הקימת
לישראל)

לנוכח כל הנימוקים הללו היו היועצים המשפטיים תמימי דעים שיש להקים חברה חדשה שתהיה
מאוגדת בישראל ,לצד המשך קיומה של החברה האנגלית ,קק"ל בע"מ 29.הם הציעו שנכסי קק"ל
שבישראל יעברו מהחברה האנגלית לחברה החדשה ,ושתזכיר קק"ל הקיימת יתוקן כך שהיא תוכל
להעביר את הבעלות על קרקעותיה בישראל לקק"ל החדשה ללא צורך בפירוק החברה האנגלית .כל
חוזי החכירה עתידים היו להיעשות מעתה עם החברה החדשה ,הכנסות סניפי קק"ל בעולם יועברו
לחברה החדשה ,ואת כל ההתקשרויות והעסקים של קק"ל תבצע קק"ל החדשה.
בהדרגה ההסדרים וההסכמים החוזיים של קק"ל שלא הועברו לקרן הקיימת החדשה ,יגיעו לסוף דרכם.
איגרות חוב שעדיין לא נפרעו תיפרענה בבוא הזמן .התוצאה תהיה שבבוא הזמן תהפוך קק"ל במידה הולכת
וגוברת ל'שלד' ,בזמן שהארגון הפעיל ובעל הרוב הגדול של הנכסים הקיימים של קק"ל והנכסים שיירכשו
על ידי הכנסות עתידיות למטרות קרן קיימת ,יהיו בבעלות קק"ל החדשה .קק"ל כישות משפטית תמשיך
להתקיים .ירושות לקק"ל לא ייכשלו כפי שיקרה אם תפורק קק"ל .קק"ל [האנגלית] תוכל ,אם הדבר ייחשב
רצוי ,להישאר בעלת קרקעותיה בתוך אזור המדינה הערבית עד הסדר סופי בין מדינת ישראל לבין המדינה
הערבית .המורכבות והקשיים אין־ספור הכרוכים בפירוק קק"ל יימנעו30 .
 29תזכיר רייט וסוויל (שם).
 30שם .וכן ראו :פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה  ;)5אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (לעיל,
הערה .)13
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כך סיכם עורך הדין אוסישקין את הסוגיה בתזכיר שהעביר ליועץ המשפטי לממשלה במרס :1949
הוסכם [בקק"ל] באופן עקרוני לרשום חברה חדשה במדינת ישראל שתבוא במקום החברה הנוכחית .בקשר עם
קיומה או חיסולה של החברה הנוכחית באנו בדברים עם באי כוחנו באנגליה (נשיאנו באנגליה מר רייט הוא
עורך דין אנגלי ידוע) ודעתם הייתה שאם כי יש ליצור חברה ישראלית חדשה ,אין לחסל עדיין את החברה
הנוכחית .הסיבה לכך היא שחיסולה הרשמי של חברת קרן קימת צריך להיות ממושך הואיל והחברה היא
בעלת זכויות שראליזציה שלהם מוכרחה לקחת שנים (כגון כספים לפי צוואות שישולמו לקק"ל רק אחרי מות
של מי שהוא הנזכר בצוואה) וכמו כן התחייבויותיה הקיימות של הקק"ל הן שונות ומרובות .במשך כל תקופת
החיסול הארוכה יִ ָּמצא המפרק תחת פיקוחו של בית המשפט בלונדון וכל בעל זכות שלא יהיה שבע רצון מכל
פעולה של המפרק יהיה רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש את התערבותו ,ואין זה רצוי להעמיד את קק"ל
בסכנה תמידית של התערבות שלטונות זרים .כמו כן יש לקחת בחשבון שקיימות כמה צוואות שבעלי הצוואה
עדיין בחיים שבהן נרשמו סכומים ניכרים לטובת הקק"ל ואם במות האדם לא תהיה חברה כזאת קיימת יותר
ילכו הסכומים האלה לאיבוד .ובאחרונה אין לשכוח שקק"ל היא בעלת שטחי קרקע גדולים אשר נמצאים
מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובמקרה שהחברה תתחסל אין לדעת מה יהיה בסופם .על כן אין לחסל את
החברה הנוכחית אלא יש להעביר על שם החברה החדשה את כל רכושה הקרקעי בתוך מדינת ישראל ולשם
זה לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה מה שאפשר לעשות בלי פנִ יה לבית המשפט בהתאם לחוק החברות
האנגלי המתוקן משנת  .1948החברה החדשה תהיה המקבלת של כל התרומות החדשות שנאספות בכל חלקי
התבל ,אולם החברה הישנה תישאר קיימת באופן רשמי והיא תמשיך להיות בעלת רכוש הקרקעות מחוץ
לגבולות מדינת ישראל ,ולקבל כספים לפי ההתחייבויות הקיימות כבר ולפי הצוואות ששמה נזכר בהן31 .

היועצים המשפטיים דחו על הסף את ההצעה שהועלתה באותם ימים ,שקק"ל החדשה תהיה חלק
מהמנגנון הממשלתי של מדינת ישראל שזה עתה קמה ,וטעמם עמם' :ברוב המדינות יהיה זה מביך
שיהודים יאספו כסף למען מדינה זרה .במדינות מסוימות יהיה הדבר בלתי אפשרי .אנו סבורים
שחשוב שקק"ל החדשה לא תהיה סוכנות ממשלתית בפיקוח ממשלת ישראל'32.
הדיונים בשאלת עתיד קק"ל והלבטים באשר להקמת חברה חדשה החלו ימים ספורים לפני תום
המנדט ,בשעה שעדיין עמדה על הפרק תכנית החלוקה של האו"ם ,שלפיה עתידות היו לקום בארץ־
ישראל מדינה יהודית ,מדינה ערבית וקריית ירושלים בריבונות בין־לאומית .על רקע זה התעוררה
השאלה היכן תירשם החברה החדשה :במדינת ישראל או בקריית ירושלים .אוסישקין — שאביו עמד
בראש קק"ל עד שנת  1941ונודע במאבקו למען ירושלים מאז ראשית הציונות — החזיק בדעה שאף
ש'מ ִּסבות שונות על המוסדות הציוניים לעשות הכול כדי לחזק את אופייה היהודי של ירושלים ,רצוי
ִ
יותר לרשום את החברה החדשה במדינת ישראל ולא לעשותה תלויה בשלטון שאין לדעת את מידת
ידידותו'; 33ולאחר מכן תוכל החברה להירשם גם בקריית ירושלים כחברה ישראלית זרה 34.גם אישים
אחרים בקק"ל סברו שיש לרשום את החברה החדשה במדינת ישראל ולא בקריית ירושלים ,והטעם
שנתנו לכך היה חוסר הסבירות שגוף לאומי כמו קק"ל לא יהיה נתין מדינת ישראל 35.רייט וכהן,
31
32
33
34
35

אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (שם) .וראו גם :תזכיר אוסישקין ,הצורה המשפטית (לעיל ,הערה .)6
תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה .)9
תזכיר אוסישקין ,צורתה המשפטית של קק"ל (לעיל ,הערה .)17
שם.
תזכיר אפשטיין ,המעמד המשפטי (לעיל ,הערה .)9
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שחיברו את תזכירם בשאלת הקמת החברה החדשה ועתידה של החברה הקיימת ביולי  — 1948כאשר
הלכו ופחתו הסיכויים למימוש תכנית החלוקה — כבר לא העלו את האפשרות להקים את החברה
בקריית ירושלים הבין־לאומית.
עורך הדין בן־שמש ,אשר סמוך מאוד למועד הקמת המדינה תמך
בהקמת חברת קק"ל חדשה בישראל ,חזר בו במהלך שנת  .1949הוא סבר
עתה שכל דיון בהקמת חברה חדשה לצד זו הקיימת או במקביל לפירוקה
של החברה הקיימת ,צריך להידחות עד שתהיה למדינת ישראל חוקה,
שבה ייקבעו זכויותיה ומעמדה של קק"ל במדינת ישראל .ומכיוון שהוחלט
לדחות את כינון החוקה ,אין לשנות בינתיים דבר במעמדה המשפטי של
קק"ל ,ומה גם שהלכו והתבדו החששות מעוינות בריטניה כלפי מדינת
ישראל ובכלל זה כלפי קק"ל ,חששות שבגינם סבר בעבר שיש להקים
חברה חדשה .מנגד ,טען בן־שמש:
הנימוקים לטובת השארת הרכוש של קק"ל בבעלות חברה בריטית הולכים
ומתחזקים .הן לצורכי אשראי בחו"ל והן בקשר עם הפרסטיז'ה ,רצוי יותר
שהחברה תישאר בריטית ולא תהיה ישראלית .לא כל התורמים ולא כל נותני
העיזבונות מסכימים או יסכימו תמיד עם חוקי מדינת ישראל וצעדיה הפוליטיים
או הכלכליים ,ויש להיזהר מלתת להם ִסבות ונימוקים להסתלק מיחסם החיובי
וסבוכים שאינם נראים
לקק"ל .כל שינוי ויהא הפורמאלי ביותר ,מעורר שאלות ִ
מראש .בתנאי המדינה כיום כשכל פרוטה שהקק"ל מצליחה לאסוף היא חשובה,
יש להיזהר משינויים שתועלתם כאמור מסופקת מאד36 .

עו"ד אהרן בן־שמש ,וכן טען כי 'שתי חברות בעלות סמכויות ומטרות דומות רק תכנסנה ערבוביה במוחות התורמים
מיועציה המשפטיים ובעיקר במוחות האנשים הרוצים להשאיר לקק"ל עיזבונות בחיים'37.
של קק"ל

תזכיר ההתאגדות ותקנות החברה החדשה לנוכח הקמת המדינה :לבטים
והכרעות
במקביל לדיונים ולתזכירים בשאלת הקמת החברה החדשה ,לצד החברה הקיימת או במקומה ,החלו
העושים במלאכה לתת את הדעת לתזכיר ההתאגדות ולתקנות של החברה החדשה בישראל — אם
יהיו זהים לאלו של החברה האנגלית או שיש לנסחם מחדש ,בעיקר על רקע הקמת מדינת ישראל על
כל המשתמע מכך .הסוגיות העיקריות שנדונו היו :מה המרחב הגאוגרפי שתתבצע בו עבודתה של
החברה החדשה? האם החברה החדשה תמשיך את דרכה של החברה הקיימת ,שהייתה מעוגנת בתקנון
ובתזכיר שלה ,ושלפיה קרקעות קק"ל מוחכרות ליהודים בלבד? והאם תתיר החברה החדשה עבודה
של לא־יהודים על קרקעותיה? כידוע החברה האנגלית אסרה זאת ,וכך גם נקבע בסעיפי חוזה החכירה
 36בן־שמש אל קק"ל 2 ,במאי  ,1949אצ"מ.KKL5/15909 ,
 37בן־שמש אל קק"ל (לעיל ,הערה .)6
קתדרה
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שבין קק"ל למתיישבים בכפר ובעיר .בסוגיה אחת לא הייתה מחלוקת והיא כלל לא עלתה לדיון :נכסי
המקרקעין של קק"ל לעולם לא יימכרו.

המרחב הגאוגרפי שתתבצע בו עבודת קק"ל הישראלית
תזכיר ההתאגדות של קק"ל בע"מ משנת  1907הגדיר את השטח שבו רשאית קק"ל לפעול' :ארץ
ישראל ,סוריה ושאר חלקי טורקיה באסיה וחצי האי סיני' 38.לא זה המקום לדון בשאלה מדוע נקבע
מרחב זה ,ומדוע לא התמקדו ראשוני קק"ל בארץ־ישראל בלבד .עם הקמת המדינה ברור היה שהגדרה
מרחבית זו איננה מתאימה לחברה החדשה — ולו רק מפני שחלקים נרחבים מהמרחב הנזכר היו
בריבונות עוינת למדינת ישראל — 'ויהיה צורך לקבוע את שטח פעולותיה החדש .קביעות זו יכולה
להיעשות או בדרך של צמצום השטח ,דהיינו מדינת ישראל וקריית ירושלים בלבד ,או בדרך של
הרחבה על ידי ביטול הגבלה גאוגרפית איזו שהיא ומתן רישיון לחברה לרכוש מנכסי דלא ניידי בכל
העולם בהתאם לחוקים של כל מדינה ומדינה' 39.אוסישקין ניסח דילמה זו בסוף מאי  ,1948וברור
כי במונח מדינת ישראל התכוון לשטחי המדינה היהודית על פי תכנית החלוקה של האו"ם .בהקשר
זה ברור גם מה היא קריית ירושלים — השטח שהיה אמור להיות על פי תכנית האו"ם בשליטה בין־
לאומית .אך לא ברור מה עמד ביסוד מחשבתו של אוסישקין לאפשר את פעולת קק"ל בכל העולם
ובמיוחד לאחר הקמת המדינה .ייתכן שסבר שהגדרה גאוגרפית רחבה תמנע הטלת הגבלות משפטיות
על התורמים לקק"ל ,הגבלות שחשש כי מדינותיהם יטילו עליהם אם תתוחם ההגדרה המרחבית
לשטחי מדינת ישראל .רייט וכהן טענו בתזכירם מיולי  1948כי הטריטוריה שצריכה להיקבע בתזכיר
החברה החדשה היא גבולות המנדט הבריטי על פלשתינה־א"י .ככל הנראה נבעה הגדרה זו מחוסר
הבהירות ששררה באותם ימים באשר לגבולותיה של מדינת ישראל40.

ההמחאה ששילמה
קק"ל עבור רכישת
אדמת המושבה
הגרמנית שרונה,
 23באפריל 1948

 38ראו התזכיר באצ"מ ,KKL5/18392 ,וכן בתוך :י' כץ ,והארץ לא תימכר לצמיתות :מורשת קרן קימת לישראל והחלת
עקרונותיה בחקיקה בישראל ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .98
 39תזכיר אוסישקין ,צורתה המשפטית של קק"ל (לעיל ,הערה .)17
 40תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה .)9
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הסוגיה הטריטוריאלית הוסיפה להטריד את העוסקים בעניין בקק"ל גם מאוחר יותר .חוסר
הבהירות באשר לגבולות המדינה ,העניין המדיני בזכויות הציונות על ארץ־ישראל שמחוץ לגבולות
מדינת ישראל והרצון להישאר נאמנים לכוונות מייסדי קק"ל — כל אלה מילאו תפקיד בדילמות.
עשרה חודשים לאחר שהציג אוסישקין את התלבטויותיו דלעיל ,ולאחר שנחשף לדעות שונות בצמרת
קק"ל ,הוא פרשׂ במרס  1949לפני היועץ המשפטי לממשלה התלבטויות חדשות:
השאלה שלפנינו היא אם להמשיך בהגבלה זאת [שנקבעה בתזכיר ההתאגדות בשנת  ]...[ ]1907או להחליפה
בהגבלה אחרת או לבטל את ההגבלה בכלל .אפשר להגביל את פעולות החברה החדשה במפורש בגבולות
מדינת ישראל .אפשר גם לבטל בכלל כל הגבלה ולהרשות לחברה החדשה לרכוש קרקעות בלי פירוש מקום
איזה שהוא .אולם יש נימוקים המתנגדים לשתי האפשרויות הללו .כלפי האפשרות הראשונה קיים חשש
שהגבלת פעולות החברה לגבולות מדינת ישראל תוכל להתפרש כוויתור על החלקים האחרים של הארץ.
וכמו כן אין עדיין לדעת מה הם הגבולות החוקיים של מדינת ישראל ועד כמה לכן פעולות החברה לשם
רכישת קרקעות בגליל או בירושלים הן אינן מחוץ לתפקידים המותרים לה בתקנותיה .מצד שני ,הסרת כל
הגבלה בנוגע לשטח פעולה ,יכולה להתפרש כביטול רצונם הברור של מייסדי קק"ל להעמיד סיג לזכויות
מנהליה ,ואין לכן זכות מוסרית לאלה האחרונים היום לבטל את הסיגים הברורים האלה.

על כן נשמעה גם הצעת ביניים — לכתוב בתזכיר החברה החדשה שהואיל והיא ממשיכה בפעולות
החברה האנגלית קק"ל בע"מ ,גם היא זכאית לרכוש קרקעות רק בשטח המותר כפי שהוגדר בתזכיר
ההתאגדות של קק"ל בע"מ .כך אפשר יהיה לחסוך את הצורך לקבוע גבולות חדשים לפעולות קק"ל,
קביעה שעלולה הייתה להיות מסוכנת באופן מדיני .אוסישקין ציין שאמנם צורה זאת של תזכיר
ההתאגדות אינה רגילה ,אך אין בה דבר המנוגד למסגרת התקנות של חוק החברות41.
שנה לאחר מכן ,באפריל  ,1950עדיין התקשו ראשי קק"ל להכריע בדילמות שהציג אוסישקין.
הוא חזר עליהן בישיבת הדירקטוריון שהתכנסה באותו הזמן ,אלא שעתה העלה הצעה חדשה :לקבוע
בתזכיר שהחברה החדשה תוכל לרכוש קרקעות בכל מקום שהוא ,בהנחה שהנהלת קק"ל תפקח על
כך שתפעל רק בתחומי מדינת ישראל 42.חבר הדירקטוריון דניאל אוסטר אמר באותה ישיבה כי יש
לכתוב בתזכיר 'במדינת ישראל ומחוצה לה ,מפני שעלולים להיות מקרים של הנחלת נדל"ן לקק"ל
מחוץ למדינת ישראל' .חברו לדירקטוריון אברהם הרצפלד חלק עליו וטען שאם ייכתב בתזכיר
'במדינת ישראל ומחוצה לה'' ,יעורר הדבר חשדות בעיני לא יהודים וגם בעיני יהודים' .יושב ראש
הדירקטוריון אברהם גרנות (גרנובסקי) הסכים עם הרצפלד והציע לכתוב בתזכיר 'בתחומי מדינת
ישראל — לנוכח העובדה שתחומים אלה עוד אינם קבועים במסמרות ועלולים להתרחב' .גרנות לא
חשש לגורל נכסי נדל"ן שיינתנו לקק"ל בחו"ל ,שכן חברת־בת של קק"ל שהוקמה באנגליה רשאית
הייתה למכור צוואות שכללו נדל"ן ,ולהעביר את התמורה לקק"ל .הצעתו של גרנות אושרה פה אחד
בדירקטוריון ,ונקבע כי 'החברה החדשה תרכוש קרקעות בתחומי מדינת ישראל'43.
 41אוסישקין אל היועץ המשפטי לממשלה (לעיל ,הערה  .)13וראו גם :טיוטת הצעת החלטה של הדירקטוריון בעניין
צורתה המשפטית של קק"ל מינואר  ,1949אצ"מ ;KKL5/15909 ,תזכיר אוסישקין ,הצורה המשפטית (לעיל ,הערה .)6
 42פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)7
 43שם; החלטות דירקטוריון קק"ל בעניין 'הצורה המשפטית של קק"ל' 9 ,באפריל  ,1950אצ"מ  ;KKL5/17293אריכא
אל אוסישקין 8 ,במאי  ,1950אצ"מ .KKL5/17289 ,וראו גם :הנוסח המוצע על ידי אוסישקין 10 ,במאי  ,1950אצ"מ,
קתדרה

 ,1 5 5נ י ס ן ת ש ע " ה  ,ע מ ' 1 6 0 - 1 3 1

מאנגליה לישראל :הרישום המשפטי של קק"ל כחברה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו

143

קתדרה

ביקור חברי
דירקטוריון קק"ל
בנגב ,אפריל 1942

שנתיים לאחר מכן נקבעה הגדרה קרובה מאוד לזו של גרנות' :כל שטח שיהיה בסמכותה החוקית
של מדינת ישראל' 44.נראה שנוסח זה נקבע מתוך התחושה שאין הכרח שגבולות הפסקת האש
יהיו גבולותיה הסופיים של המדינה ,וכדי לאפשר את הרחבת פעולות קק"ל לשטחים שיהיו בעתיד
בריבונותה של מדינת ישראל ,אם יהיו שטחים כאלה .בינואר  ,1952כאשר כבר נוסחו בקק"ל טיוטות
מתקדמות מאוד של נוסח תזכיר ההתאגדות של החברה החדשה ,נקבע כי הטריטוריה שתפעל בה
החברה היא 'מדינת ישראל וכל שטח שיהיה בסמכותה החוקית של ממשלת ישראל' 45.כך הובטחה
פעולת קק"ל לא רק בגבולות מדינת ישראל בהווה אלא בכל שטח שיהיה בריבונות ישראל בעתיד.
בסוף אותו חודש אושר בקק"ל הנוסח הסופי של התזכיר בעניין זה (למעט ענייני דקדוק ושפה),
ונכתב בו כי הטריטוריה שתפעל בה החברה החדשה היא 'בתחום שנקבע (והוא כולל לפי מובנו
בתזכיר זה את מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל) או בכל חלק ממנו'46.
שר המשפטים פנחס רוזן אישר נוסח זה ,והוא פורסם ב'רשומות' ביוני 47.1954

44
45
46

47

 ;KKL5/17293אוסישקין בעניין הנוסח לחוק קק"ל שהציע ,ושנכתב בו על בסיס החלטת הדירקטוריון ש'החברה תהיה
רשאית לחכור ולהחזיק בקרקעות ובנכסי דלא ניידי למיניהם בגבולות מדינת ישראל' 18 ,ביוני  ,1950שם.
תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה .)7
תזכיר ההתאגדות של קק"ל 24 ,בינואר  ,1952אצ"מ.KKL5/17293 ,
שם .וכן ראו :תזכיר ההתאגדות 26 ,בפברואר  ,1952אצ"מ ;KKL5/19028 ,פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל30 ,
בינואר  ,1952אצ"מ ;KKL10 ,אוסישקין אל א' גולדברג 29 ,בינואר  ,1952אצ"מ ;KKL5/19029 ,החלטת דירקטוריון
קק"ל בע"מ 30 ,בינואר  ,1952שם; גולדברג אל אוסישקין 7 ,במרס  ,1952שם; אריכא אל חברי דירקטוריון קק"ל,
 24בינואר  ,1952שם; אוסישקין אל גולדברג 25 ,במרס  ,1952שם; גרנות אל גולדברג 17 ,באפריל  ,1952שם;
תזכיר ההתאגדות ,כנראה אפריל  ,1952אצ"מ ;KKL5/20730 ,פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 29 ,באפריל ,1952
אצ"מ ;KKL10 ,אוסישקין אל גרנות בעניין ארגונה של קק"ל כחברה ישראלית 7 ,במאי  ,1952אצ"מ;KKL5/19029 ,
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 11 ,באוגוסט  ,1954אצ"מ.KKL10 ,
קרן קימת לישראל ,תזכיר ותקנות התאגדות ,אושר על ידי שר המשפטים 20 ,במאי  ,1954ילקוט הפרסומים 10 ,ביוני
 ,1954גיליון  ,354עמ'  ,1199‑1196אצ"מ.KKL5/20730 ,
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חתימת הסכם
בדבר מכירת
קרקעות מרשות
הפיתוח לקק"ל

(צילום :אברהם מלבסקי)

אפשרות ההחכרה ללא־יהודים והעסקתם על אדמות קק"ל במדינת ישראל
מתמיה לכאורה שראשי קק"ל ויועציה המשפטיים דנו גם בשאלה אם לכלול בתזכיר ההתאגדות
החדש את הגבלת ההחכרה ליהודים בלבד כפי שקבע תזכיר קק"ל בע"מ משנת  .1907מהגבלה זו
בתזכיר נגזר האיסור בחוזי החכירה של קק"ל על העסקת עובדים לא־יהודים על קרקעות קק"ל .עורך
הדין אוסישקין היה הראשון שהעלה את שאלת הבלעדיות היהודית ,בתזכיר שכתב שבועיים לאחר
הקמת המדינה .הוא רמז שכבר לפני הקמת המדינה היו שראו בסעיפים שהקנו ליהודים בלעדיות
משגה מדיני' ,ויש לחשוב שטענות אלו תהיינה בעלות משקל עוד יותר גדול כשידובר על חברה
חדשה שעליה לפעול במדינת ישראל'48.
אכן כבר באמצע שנות השלושים ובמהלך שנות הארבעים הועמדו הסעיפים היהודיים במבחן
בשל המציאות שפעלה בה קק"ל ,והיא נדרשה לדון בהמשך קיומם של סעיפים אלו .לראשונה היה
זה בשנת  1936כשהתברר שהסעיפים היהודיים עומדים למכשול בדרך להשגת הלוואה מכובדת
בלונדון ,הלוואה שהייתה נחוצה ביותר לקק"ל באותו הזמן .המלווים הפוטנציאליים התנו את מתן
ההלוואה במחיקת הסעיפים היהודיים מתקנות קק"ל ומחוזה החכירה .ככלל שלל זאת הדירקטוריון
מכול וכול .אמנם גרנות הפתיע באמרו כי בדיעבד ייתכן שלא היה צריך כלל להכניס סעיפים אלו
לתקנות קק"ל ולחוזה החכירה ,אך הדגיש כי 'לעורר כיום על דבר מחיקת סעיפים כאלה — זה יעורר
התמרמרות צודקת בהחלט מצד הציבור הציוני' ,ולכן 'עמדת הדירקטוריון להצעה [ ]...צריכה להיות
 48תזכיר אוסישקין ,צורתה המשפטית של קק"ל (לעיל ,הערה .)17
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בהחלט שלילית והתשובה על הצעה כזאת יכולה להיות רק אחת :לא ,זה לא יתכן' .חבר הדירקטוריון
הרב מאיר בר־אילן (ברלין) הטעים כי 'במקרה של מחיקת הסעיפים האלה — לא תהיה הקק"ל קרן
קימת כי אם קרן קרקעית סתם ,ולא לישראל כי אם לכל העולם כולו' .חבר הדירקטוריון הרמן
שטרוק מחה על עצם הדיון בנושא' :על הצעה כזו אין אפילו לדון ולהתווכח ,יש לדחות אותה בשתי
ידיים' .זלמן שוקן ,שנמנה אף הוא עם חברי הדירקטוריון ,דחה על הסף את השינויים מכיוון נוסף:
'הקק"ל מאספת כספים בסיסמא של "קניית אדמה לקניין עולם לאומי לעם ישראל" ואילו רק מבחינה
משפטית גרדא ,ולא גם מבחינה עקרונית ,אי אפשר ואסור לקק"ל להוציא מתקנותיה את הסעיפים
היהודיים' .כך אפוא לא נותר ליושב ראש הדירקטוריון דאז מנחם אוסישקין אלא לסכם ולקבוע:
'תשובת הקק"ל להצעה למחוק מספר התקנות את הסעיף שהקק"ל מחכירה את אדמתה רק ליהודי
ומחוזה החכירה של הקק"ל את הסעיף על דבר חובת החוכר לעבד את הנחלה בעבודה יהודית —
התשובה על הצעה הזאת היא שלילית בהחלט'49.
בשנות הארבעים שוב הועמדו הסעיפים היהודיים במבחן ,על רקע התרחבות ההחכרה לחברות
תעשייתיות במפרץ חיפה .בקק"ל החל לנקר החשש שקרקעות המוחכרות לחברות שבעליהן יהודים,
עלולות להתגלגל בעתיד — כתוצאה ממכירת מניות החברות — לידי חברות שיהיו בשליטה של לא־
יהודים .כדי לסתום פרצה זו התנתה קק"ל את החכרת קרקעותיה בסעיף בתקנות החברות החוכרות
שקבע שבעלי המניות שלהן יהיו יהודים בלבד ,אך ברור היה שאין זה פתרון מספק .ראשית ,בעלי
המניות יכלו לשנות את תקנות החברות; ושנית ,חוק האגודות הנוהג אסר על הקמת חברות המתבססות
על עקרונות של דת ואמונה .אשר על כן הוצע בקק"ל לכלול בחוזה החכירה עם חברות סעיף המבהיר
שהקרקע מוחכרת אך ורק בתנאי שהחברה היא בשליטה יהודית ,ושאם מציאות זו תשתנה ,שמורה
לקק"ל האפשרות לבטל את החוזה .עורך הדין אוסישקין לא תמך בפתרון זה .הוא סבר שהפתרון אינו
ישים כשמדובר בחברות גדולות ,וכן טען שהוספת סעיף יהודי על השניים הקיימים תזיק לקק"ל 'לא
מעט במובן הפוליטי' ,ומה גם ששני הסעיפים הקיימים כבר מזיקים לה מבחינה זו .כך לא שונה חוזה
החכירה התעשייתי ,והפרצה נותרה50.
אוסישקין חשש כאמור מהכללת הסעיפים היהודיים בתזכיר חברת קק"ל החדשה המוקמת במדינת
ישראל .הגם שסעיפים אלו היו כמעט כל ייחודה של קק"ל ,הקמתה של חברה המבוססת על הפליה
על בסיס לאומי הייתה בעייתית ביותר במדינה החדשה ,שכל העולם בחן בשבע עיניים את צעדיה
הראשונים .עורכי הדין רייט וכהן מלונדון הביעו גם הם את דעתם ,בתזכירם מיולי  ,1948ששילוב
הסעיפים היהודיים בתזכיר החברה החדשה הוא בעייתי ,בלשון המעטה ,ונימקו זאת בשורה של
נימוקים .ראשית' ,דבר זה ייחשב בעיני רבים לאפליה חמורה נגד האזרח הלא־יהודי של המדינה'.
שנית ,אם קק"ל תהיה שותפה לתכניות פיתוח שונות שיכללו הפקעות מבעלי קרקעות לא־יהודים,
'במקרה כזה יהיה רצוי ,ובמקרים רבים למעשה חובה ,שקק"ל החדשה תחכיר חלקים מהאזורים האלה
 49פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 6 ,ביולי  ,1936אצ"מ.KKL10 ,
 50א' יעלי אל קק"ל  31בדצמבר  ,1945אצ"מ ;KKL5/15617 ,אוסישקין אל קק"ל 18 ,בינואר  ,1946שם .וראו לדוגמה חוזה
חכירה תעשייתי משנות הארבעים  :אצ"מ ;KKL5/13902 ,וכן :יעלי אל קק"ל 2 ,בינואר  ,1946אצ"מ.KKL5/15617 ,

145

קתדרה

קתדרה 146

יוסי כץ

לבעלים הקודמים הלא־יהודים ,אלא שהדבר יהפוך לבלתי אפשרי אם תישמרנה ההוראות הקיימות,
האוסרות על החכרה ללא־יהודים' .שלישית ,כבר נמתחה בעבר ביקורת מבית ומחוץ על מדיניות
ההחכרה ליהודים בלבד .יתרה מזו ,הוועדה האנגלו־אמריקנית שביקרה בארץ בשנת  1946יצאה נגד
ההגבלות הבריטיות על מכירת קרקעות ליהודים ,ותבעה שהתקנות תוחלפנה בכאלה המבוססות על
חופש מכירה והחכרה ללא קשר לגזע ,לקהילה ולדת .לשון אחר ,הקהילה הבין־לאומית יצאה נגד
חקיקה המפלה יהודי או ערבי ,ואשר על כן לא רק שלא ייתכן שמי שהופלה יפלה ,אלא שיש להיות
ערים לעמדה הבין־לאומית בעניין .רביעית,
יש לזכור גם שחלק מקרקעותיה של קק"ל נמצאות מחוץ לגבולות המדינה היהודית כפי שנקבע בהחלטות
האו"ם מנובמבר  .1947חלק מקרקעות אלה נמצאות באזור שהוקצה לפי החלטה זו למדינה הערבית .רשויות
המדינה הערבית עלולות לנקוט צעדים להעניש את קק"ל בטענה שהיא מפלה ערבים .אם האיסור האמור
בתזכיר נגד החכרת קרקע ללא־יהודים יפורש על ידי בתי המשפט באזור המדינה הערבית הזאת ,הם עלולים
לטעון שאיסור זה אינו מחייב כי הוא מנוגד למדיניות ציבורית .דעתנו היא שגמישות מוגברת בתזכיר
נדרשת על מנת לאפשר לקק"ל להגיע להסדרים משביעי רצון עם רשויות המדינה הערבית (לכשתקום) בנוגע
לקרקעות קק"ל באזור המדינה הערבית.

חמישית ,הסעיפים היהודיים שבתזכיר ההתאגדות של החברה הקיימת נחוצים עתה פחות ,שכן הם
היו בעבר 'אמצעי ביטחון הכרחי כדי להגן על מעמד היהודים בארץ־ישראל בזמן הקמת קק"ל לפני
יותר מ־ 40שנה .אך עם הקמת מדינת ישראל הסיבה לאמצעי הביטחון הזה איבדה הרבה מכוחה .לכן
נראה רצוי שאיסור זה על החכרת קרקע ללא־יהודים לא ייכלל בתקנון קק"ל החדש'51.
רייט וכהן ,בהיותם כאמור עורכי דין ,לא יכלו להסתפק בהבעת תפיסת עולמם ואפילו לא
במתן הסבר מקיף על הקשיים המדיניים והמשפטיים הכרוכים בהכללת הסעיפים היהודיים בתזכיר
החברה החדשה; הם גם שפכו אור על בעיה משפטית קרדינלית העלולה לצמוח אם יוחלט להשמיט
את הסעיפים הללו .הם הבהירו כי אם אכן כך ייעשה ,ייווצר הבדל מהותי בין קק"ל הקיימת לזו
המוקמת; תפקידה המרכזי של קק"ל — רכישת קרקע על מנת ליישב יהודים בדרך של החכרה
ולסייע להם בדרכים אחרות ‑יינטל מהחברה החדשה .כתוצאה מכך לא תתאפשר העברת רכושה
של קק"ל הקיימת לחדשה ,שכן תזכיר החברה הקיימת ִאפשר העברת הרכוש — במקרה של פירוק
החברה — אך ורק לגוף או לגופים יהודיים שמטרותיהם דומות למטרות החברה הקיימת .לפיכך אף
שנטיית לבם של רייט וכהן ,ככל העולה מתזכירם ,הייתה להמליץ על מחיקת הסעיפים היהודיים,
המציאות המשפטית לא אפשרה להם לעשות זאת ,ותזכירם נותר ללא המלצה בעניין הסעיפים
היהודיים52.
המבוי הסתום שהגיעו אליו רייט וכהן הוא שעמד מן הסתם ביסוד מסמך הצעת ההחלטה
לדירקטוריון מינואר  ,1949מסמך שחיבר ככל הנראה אוסישקין ,ושניסה לצאת ידי הכול .הוצע
כי בתזכיר 'חוץ לסעיף אחד האומר שמטרתה העיקרית של החברה היא לרכוש קרקעות למטרת
 51תזכיר רייט וסוויל (לעיל ,הערה .)9
 52שם.
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התיישבות יהודית עליה ,יבוטלו כל ההגבלות המגבילות את זכות פעולות החברה ליהודים וחברות
יהודיות בלבד'53.
אוסישקין ,שהיה מופקד ישירות על הכנת תזכיר החברה החדשה ,נותר עקבי בדעתו שבמדינת
ישראל בעייתי מאוד לכלול בתזכיר את הסעיפים היהודיים המפלים .לכן בפנייתו אל היועץ המשפטי
לממשלה במרס  1949חזר על הצעתו להימנע בתזכיר החדש מן הסעיפים היהודיים המפלים ,למעט
זה הפותח את התזכיר ,והמציין שמטרת קק"ל לרכוש קרקעות לשם התיישבות יהודים .היועץ
המשפטי חיזק עד מאוד את עמדתו של אוסישקין בהביעו 'את התנגדותה החריפה של הממשלה
להכנסת סעיפים מגבילים מסוג זה בתקנות' 54.לפיכך במאי  1949לא נותר לאוסישקין אלא להביע
עמדתו לפני חברי הדירקטוריון באופן ברור ביותר ,בניגוד לדרך המהוססת קמעה שנקט בחודשים
הקודמים .וכך כתב:
תזכיר ההתאגדות של הקרן הקימת [קק"ל בע"מ] מגביל באופן מפורש את פעולות החברה לסוג ידוע של
אנשים והחברה רשאית להנחיל זכויות ידועות רק להם .סעיף  )1( 3מגדיר את מטרת החברה ברכישת קרקעות
בשטח המותר לשם ישוב יהודי על קרקעות אלה .סעיף  )3( 3מרשה לחברה להחכיר מקרקעותיה רק ליהודי או
לחברה שהיא חברה תחת פיקוח יהודי ומטרתה לעזור לישוב יהודי .סעיף  )5( 3מרשה לחברה לתת תרומות
לאיזו מטרה המסייעת לענייני היהודים בשטח המותר .סעיף  )18( 3מרשה לחברה לתת הלוואות ליהודים
בשטח המותר .גם בימים שקדמו [להקמת המדינה] נשמעה בקורת חריפה של סעיפים אלה בתקנות המדגישים
הפליה בין סוגי אנשים שונים על סמך גזעם .גם באופן מעשי נתקלה קרן קימת בקשיים רבים בקשר עם
איסור להחכיר מקרקעותיה לחברות ומוסדות בלתי יהודים .לפעמים הוכרחה לנקוט עמדה שנראתה לא
לטובתו ולא לכבודו של הישוב; כך למשל היא לא הייתה רשאית להחכיר בחכירת משנה חלקה קטנה מאדמות
האוניברסיטה לממשלת צרפת להקים עליה בניין מכון לתרבות הצרפתית של האוניברסיטה או כאשר קק"ל
לא הייתה רשאית להסכים שברקליס בנק ישכור דירה לסניפו בהדר הכרמל בבית העומד על אדמת הקק"ל.
אולם אם עד עכשיו הייתה הצדקה להגבלות מפורשות מסוג זה כאשר קק"ל פעלה בארץ תחת שלטון זר,
אין לראות הצדקה כזאת במוסד שיווצר במדינת ישראל [ ]...אמנם אין להסכים שתקנות הקק"ל לא תכלולנה
סעיף המדגיש שמטרתה היא עזרה להתיישבות יהודית ,אולם נדמה שמספיק יהיה למטרה זו להשאיר את
ההגבלה בסעיף  ,)1( 3אולי בשינוי מה בניסוח ולא לחדש את שאר ההגבלות הכלולות בסעיפים אחרים55 .

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה כשנה מאוחר יותר ,בתחילת אפריל  ,1950אמר אוסישקין דברים
דומים .הוא חזר על הנימוקים שהעלה בעבר (כמו הביקורת על הסעיפים בתקופת היישוב ומניעת
הפליה במדינת ישראל ,שלכל אזרחיה יהיה שוויון זכויות לפי החוק) ,וחזר וקבע שתזכיר החברה
החדשה צריך לכלול בעניין היהודי סעיף אחד בלבד' ,המדגיש שמטרתה היא עזרה להתיישבות
יהודית' 56.אוסישקין ביקש אפוא לבטל את מגבלת ההחכרה ליהודים בלבד ,שהייתה עד אז יסוד
מוסד בעקרונות קק"ל ועבודתה המעשית .נראה שהניח כי סעיף  ,)1( 3גם בשינוי מסוים ,יאפשר
לראות בקק"ל החדשה ארגון דומה לקק"ל הישנה ,וכך תתאפשר העברת הרכוש הקרקעי מהחברה
53
54
55
56

טיוטת הצעת החלטה (לעיל ,הערה .)41
תזכיר אוסישקין ,הצורה המשפטית (לעיל ,הערה  ;)6בן־שמש אל קק"ל (לעיל ,הערה .)6
תזכיר אוסישקין ,הצורה המשפטית (שם) .וכן ראו :בן־שמש אל קק"ל (לעיל ,הערה .)6
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)7
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הישנה לחדשה ,ותיפתר הבעיה שעמדו עליה רייט וכהן בתזכירם .אוסישקין גם הפנה את תשומת
לב הדירקטוריון לצורך לבחון מחדש את סעיף החובה להעסיק רק פועלים יהודים על אדמות קק"ל,
סעיף שכאמור היה מרכזי בחוזה החכירה של קק"ל ,אך 'לפי חוקי מדינת ישראל ייחשב כהפליה ביין
אזרח לאזרח במדינה'57.
חברי הדירקטוריון שהשתתפו בדיון היו חלוקים בדעותיהם באשר לדברי אוסישקין .אוסטר סבר
שהמטרה של החברה החדשה צריכה להיות זהה לזו של החברה הקיימת ,התיישבות יהודים על
הקרקע' ,אולם צריך למצוא נוסחה שלפיה אפשר יהיה להחכיר מאדמת הקק"ל ללא יהודים במקרים
מיוחדים' 58.הרצפלד סירב לאפשר התיישבות לא־יהודית על קרקעות קק"ל ,אך ככל הנראה היה
מודע ַלבעיות שהציגו אוסישקין ,רייט וכהן ,ולכן הציע ש'אם המדינה תחפוץ ליישב ערבים ,היא
תוכל לעשות זאת על ידי חילופי קרקע [עם קק"ל]' .לשון אחר ,מאחר שתקנות קק"ל התירו לה
בעקרון לבצע חילופי קרקעות ,הרי אם יתעורר הצורך ליישב ערבים על קרקעות קק"ל ,היא תקבל
בתמורה קרקעות מהמדינה .ברל לוקר שאל 'איך אפשר יהיה להתאים את התקנה של קק"ל שהיא
מחכירה אדמה רק ליהודים ,עם חוקת המדינה שלפיה יינתן שוויון זכויות לכל האזרחים מבלי הבדל
דת או גזע' ,אך לא הציע כל פתרון ולא נקט עמדה ברורה .יוסף ויץ צידד באוסישקין והדגיש שסעיף
העבודה העברית שבחוזה החכירה של הקק"ל הפך לאחרונה '"להלכה ואין מורים כן" .ישנה עבודה
לא יהודית על אדמת הקק"ל בישובים מזרמים שונים ומצורות ארגון שונות ,הן על ידי פועלים
שכורים והן על ידי ִעבוד הקרקע בשותפות עם ערבים .כיום אי־אפשר יהיה לקיים את הסעיף על דבר
"חובת עבודה יהודית" כלשונו וכרוחו' .בכך הבהיר שהסעיפים היהודיים ממילא כבר אינם רלוונטיים
ויש להסתפק בתזכיר החברה החדשה רק בקביעת 'המטרה העיקרית [אמר בהדגשה] של הקק"ל:
התיישבות יהודים על הקרקע'59.
יושב ראש הדירקטוריון גרנות ,שלא כחבריו ,ביקש להותיר על כנם את הסעיפים היהודיים
ולשמור על נאמנות לעקרונות היסוד של קק"ל ועל מחויבותה לתורמים .הוא הסביר שקק"ל 'מאספת
כספים מכל שדרות העם היהודי בארץ ובתפוצות למטרה מסוימת :רכישת קרקעות בארץ ישראל
להתיישבות יהודים על הקרקע .היא מצווה ,איפוא ,לקיים את המטרה שבשבילה נאספו הכספים'.
כדי לפתור את בעיית ההפליה ואת הבעיות האחרות הקשורות בסעיפים היהודיים הוא הציע להכניס
לתזכיר החברה החדשה סעיף 'שייתן אפשרות חוקית לעשות יוצא מן הכלל במקרים מיוחדים'60.
עמדתו של גרנות הייתה המשך לדברים שאמר כחצי שנה קודם לכן בדירקטוריון ,כאשר ניתח את
תפקידיה העתידיים של קק"ל במדינת ישראל לנוכח מלחמת העצמאות ,הקמת המדינה ,השתחררות
של קרקעות רבות שהיו בבעלות ערבית ,והטענה שרווחה באותם ימים שתם תפקידו של הארגון.
הוא טען אז שהמדינה מחויבת לשוויון מלא לכל אזרחיה ללא הבדל עדה ,מעמד ולאום ,ולכן 'לא
57
58
59
60
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רשימת חברי
דירקטוריון קק"ל
(עד שנת )1951
ושער 'ספר הזהב'

(מתוך :לוח יומן לשנת
ה'תשי"א 1951‑1950
בהוצאת הקרן הקימת
לישראל)

תוכל להוציא חוק שלפיו תהיה הבעלות על הקרקעות בארץ לקניין לאומי רק של בני עם ישראל,
כן לא תוכל לקבוע תקנה שלפיה יהא חוכר האדמה מחויב להעסיק בעבודה שכירה רק פועלים
יהודים ,כגורם בעל חשיבות רבה לקליטת עולים חדשים' .בנסיבות אלה קק"ל ורק היא תוכל להפלות
וכך לממש את הבעלות הלאומית על הקרקעות בארץ־ישראל ולהפנות חלק ניכר מהעולים לעבודה
חקלאית61.
בסופו של הדיון החליט הדירקטוריון פה אחד ש'מחוץ לסעיף האומר שמטרתה העיקרית של
החברה החדשה היא לרכוש קרקעות בכפר ובעיר למטרת התיישבות יהודית עליה; כל שאר ההגבלות
המגבילות את זכות פעולות החברה ליהודים וחברות יהודיות בלבד ,תבוטלנה' 62.זו למעשה הייתה
עמדתו של היועץ המשפטי אוסישקין משכבר הימים ,והוא גם זה שניסח את הצעת ההחלטה63.
מפרוטוקול הדיון נראה שוויץ ואוסטר תמכו בעמדה זו ,אך גרנות התנגד לה ,ולכן תמוה שבסופו
של דבר התקבלה ההחלטה פה אחד .האם נמלך גרנות בדעתו לאחר שהבין שהרוב איננו עמו? או
שמה שוכנע לבסוף מנימוקיו של אוסישקין? מתברר שלאחר שקרא גרנות את החלטות הדירקטוריון
שפורסמו ,הוא דרש נחרצות — וללא סמכות — למחוק את נוסח ההחלטה הנזכר ולכתוב במקומו:
'מטרתה העיקרית של החברה החדשה היא לרכוש קרקעות בכפר ובעיר למטרת התיישבות יהודית
 61פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 27 ,בספטמבר  ,1949אצ"מ.KKL10 ,
 62פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל (לעיל ,הערה .)7
 63הצעת החלטה של הדירקטוריון ,נוסח מוצע על ידי אוסישקין (לעיל ,הערה .)43
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עליה' 64.אף על פי כן לא שונה נוסח החלטת הדירקטוריון ,ועם זאת רק שניים מתוך שלושת הסעיפים
היהודיים בוטלו בתזכיר החברה החדשה.
ראשי קק"ל התעלמו לכאורה משאלה משפטית שכבר העלו עורכי הדין רייט וכהן ביולי :1948
האם ללא מרבית הסעיפים היהודיים בתזכיר ההתאגדות של החברה החדשה היא עדיין תיחשב דומה
לחברה האנגלית באופן שיתיר לחברה זו להעביר אליה את רכושה? ייתכן שראשי קק"ל לא עסקו
בעניין זה לא מתוך התעלמות ,אלא מפני שלא ראו בכך כל בעיה .המטרה הכללית של יישוב יהודים
מופיעה במטרות החברה החדשה ,וייתכן שסברו שזהו דמיון מספק בין שתי החברות .זאת ועוד,
בתזכיר החברה האנגלית נאמר כי אם תפורק יש להעביר את רכושה רק לחברה שמטרותיה דומות,
ואולי חשבו אנשי קק"ל שמאחר שהוחלט כי החברה האנגלית לא תפורק ,לא חלה המגבלה במקרה
זה.
במחצית השנייה של  1950ובמהלך  1951עסקו בקק"ל בניסוח תזכיר ההתאגדות ופעלו לאשר
את החברה החדשה על פי חוק מיוחד ולא על פי חוק החברות 65.במחצית הראשונה של 1952
אושרו סעיפי תזכיר ההתאגדות בדירקטוריון קק"ל ,בהנהלה הציונית ובוועד הפועל הציוני66.
השאיפה הייתה לשמור ככל האפשר על זהות בין תזכיר ההתאגדות של החברה החדשה לזה של
החברה הקיימת ,כדי 'לשמור על רצון המייסדים ולהבטיח את הרציפות' 67.מאותו טעם נקבעה זהות
פרסונלית בין חברי הדירקטוריון של החברה האנגלית לחברי הדירקטוריון של החברה הישראלית68.
שינויים מהותיים נעשו 'רק באותם הסעיפים שמסבות הזמן ,יש הכרח להכניס בהם תיקונים'69.
נוסף על השינויים בסעיפים היהודיים שונה כאמור שם החברה — היא נקראה 'קרן קימת לישראל'
(ללא בע"מ) — הוגדר אזור גאוגרפי חדש לפעולתה ,כפי שפורט בהרחבה לעיל ,ונקבע כי חברי
האספה הכללית של החברה ,המוסמכים בין היתר לבחור את הדירקטוריון ,יהיו חברי הוועד
הפועל הציוני — ולא רק אלה מהם שהיו בעלי מניות היסוד ב'אוצר התיישבות היהודים' כבחברה
64
65
66

67
68

69

אריכא אל גרנות (לעיל ,הערה .)7
ראו בהרחבה :הולצמן־גזית (לעיל ,הערה .)2
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 30 ,בינואר ( 1952לעיל ,הערה  ;)46גרנות אל נשיאות הוועד הפועל הציוני17 ,
באפריל  ,1952אצ"מ ;KKL5/19029 ,פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 29 ,באפריל ( 1952לעיל ,הערה  ;)46גולדברג
אל אוסישקין 7 ,במאי  ,1952אצ"מ ;KKL5/19029 ,אריכא אל חברי דירקטוריון קק"ל 24 ,בינואר ( 1952לעיל ,הערה
 ;)46תזכיר ההתאגדות של קק"ל (לעיל ,הערה  ;)45תזכיר ההתאגדות של קק"ל ,ללא תאריך ,אצ"מ;KKL5/19029 ,
תזכיר ההתאגדות ,ללא תאריך ,אצ"מ ;KKL5/19028 ,תזכיר ההתאגדות ,כנראה אפריל ( 1952לעיל ,הערה ;)46
החלטות הוועד הפועל הציוני שנתקבלו במושבו בירושלים 15‑7 ,במאי  ,1952אצ"מ ;KKL5/19029 ,פרוטוקול ישיבת
הנהלת הסוכנות היהודית 16 ,ביוני  ,1952שם; פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועד הפועל הציוני 22 ,ביולי  ,1952אצ"מ,
 ;KKL5/20730תזכיר פ' יעקבי' ,שליטת ההסתדרות הציונית בקרן הקימת לישראל' 8 ,בנובמבר  ,1953שם; הנוסח
העברי של ההחלטה המיוחדת של קק"ל בע"מ 3 ,ביוני  ,1954שם; פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 11 ,באוגוסט
( 1954לעיל ,הערה .)46
אוסישקין אל גרנות (לעיל ,הערה  .)46וכן ראו :תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה .)7
החלטות הוועד הפועל הציוני (לעיל ,הערה  ;)66א"ל לויטרבך אל גרנות 20 ,באפריל  ,1952אצ"מ;KKL5/19029 ,
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 27 ,ביולי  ,1954אצ"מ ;KKL10 ,אוסישקין אל גרנות 19 ,בפברואר  ,1954אצ"מ,
.KKL5/20730
אוסישקין אל גרנות (לעיל ,הערה  .)46וכן ראו :תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה  ;)7גרנות אל נשיאות הוועד
הפועל הציוני 1 ,ביוני  ,1952אצ"מ.KKL5/19029 ,
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האנגלית 70.אשר לסעיפים היהודיים ,כאשר הוגש התזכיר לאישור הוועד הפועל הציוני ,לאחר
שאושר על ידי הדירקטוריון ,הבהיר אוסישקין:
אם כי מטרת הקק"ל גם בעתיד תהיה לעזור להתיישבות היהודים בלבד ,על ידי מסירת קרקעות להתיישבותם,
הרי יכול להיות צורך לפעמים להחכיר חלקת אדמה לבלתי יהודים או לחברה בינלאומית ,ואיסור מפורש
זה יוצר רושם בלתי רצוי של הגבלות כביכול גזעיות ,אשר היהודים בכל העולם מתנגדים להן .על כן מוצע
שבתקנות החדשות יישאר הסעיף הנוכחי שמטרת החברה היא לרכוש קרקעות לשם יישוב יהודים כמו שזה
בתקנות הקיימות ,אולם יתוקנו שאר הסעיפים על ידי ביטול האיסור להחכיר קרקעות או להקדים כספים
לבלתי יהודים .יש לחשוב שגם בלי איסורים מפורשים אלה ידע הדירקטוריון של הקק"ל לנהל את עבודת
המוסד בהתאם למטרה המפורשת הכלולה באותו סעיף שנשאר ללא שינוי71 .

הבהרה זו נועדה להרגיע את חברי הוועד הפועל הציוני ,שהיו כאמור חברי האספה הכללית של
חברת קק"ל החדשה ,ולהבטיח כי באופן מעשי לא חל שינוי בעקרון היסוד של קק"ל — החכרה
ליהודים בלבד — הגם שברור היה כי מבחינה משפטית חל שינוי מן הקצה לקצה .מעתה לא יכלה
קק"ל להצהיר באופן משפטי כי תקנון התאגדותה מחייב אותה להחכיר קרקעות ליהודים בלבד,
והעניין נותר לשיקול הדעת של הנהלתה .חוזי החכירה של קק"ל שחוברו בתחילת שנות החמישים
(חוזי המשבצת לשלוש שנים) ,שלא כקודמיהם ,כבר לא כללו סעיף שחייב החכרה ליהודים בלבד.
טופס חוזה החכירה משנת  1953והבאים אחריו גם לא חייבו שמירה על עבודה עברית 72.עם זאת אף
שהוחכרו לפעמים קרקעות לערבים ,נעשה הדבר בדרך כלל לתקופות קצרות ועקב צורכי השעה73.
נוסף על כך אופן העבודה של הנהלת קק"ל וסעיפי חוזי החכירה (כמו איסור החכרת משנה ללא
הסכמת קק"ל) היו גורם מסנן בקביעת זהות החוכרים גם ללא סעיף מפורש בתקנון 74.כך מומשו
למעשה דבריו של אוסישקין ש'יש לחשוב שגם בלי איסורים מפורשים אלה ידע הדירקטוריון של
קק"ל לנהל את עבודת המוסד בהתאם למטרה המפורשת הכלולה באותו סעיף שנשאר ללא שינוי'75.
תזכיר החברה החדשה שאושר במוסדות קק"ל וההסתדרות הציונית במחצית הראשונה של ,1952
ומאוחר יותר על ידי שר המשפטים באמצע  76,1954הותיר כלשונם את הסעיף הראשון במטרות קק"ל,
70
71
72
73

74
75
76

אוסישקין אל גרנות (שם)' .אוצר התיישבות היהודים' היה הבנק הציוני מיסודו של הרצל אשר הוקם בשנת ,1898
ושהקים לימים את בנק אפ"ק.
תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה .)7
לנוסחי החוזים ראו :י' כץ ,מחזון לחוזה :תולדותיו ומורשתו של חוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות
העובדת ,1960‑1901 ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .362‑355
שם ,עמ'  ;217‑216ויץ אל חברת 'הכשרת היישוב' 14 ,בנובמבר  ,1928אצ"מ ;L18/1362 ,ויץ אל חברת 'הכשרת
היישוב' 5 ,בדצמבר  ,1928שם; חברת 'הכשרת היישוב' אל קק"ל 7 ,בדצמבר  ,1928שם; משרד הגליל בקק"ל אל
הלשכה הראשית של קק"ל 3 ,ביוני  ,1955אצ"מ ;KKL5/22270 ,משרד הגליל בקק"ל אל הלשכה הראשית של קק"ל,
 26באוקטובר  ,1955אצ"מ ;KKL5/23938 ,משרד הגליל בקק"ל אל הלשכה הראשית של קק"ל 14 ,בנובמבר ,1955
אצ"מ ;KKL5/23926 ,ד' רוזנפלד אל מחלקת פיקוח והחכרה בקק"ל 29 ,בנובמבר  ,1957אצ"מ .KKL5/25576 ,וכן
ראו :דוגמת חוזה חכירה של קק"ל עם ערביי דרדרה 5 ,בינואר  ,1942אצ"מ.KKL9/290 ,
כץ (שם) ,עמ'  .362‑355ממחקרי הנוכחי עולה שלא נכון לטעון ש'תקנות הקק"ל האוסרות החכרת קרקעות ללא
יהודים לא שונו עד היום' ,כפי שטענתי שם בעמ' .268
תזכיר ארגונה של קק"ל (לעיל ,הערה .)7
התזכיר המאושר מתוך ילקוט הפרסומים (לעיל ,הערה .)47
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הכשרת קרקע על
קניית קרקעות כדי ליישב עליהן יהודים 77,ואת הסעיף העוסק במטרתה של קק"ל לסייע בתרומות
ידי עולים ממרוקו
78
ליד מושב בר־גיורא ,לאינטרסים של היהודים במרחב שהיא פועלת בו .לעומת זאת שונה לחלוטין סעיף הגבלת ההחכרה
1954
ליהודים בלבד .בתזכיר החברה האנגלית נכתב' :להחכיר כל חלק מהקרקע או מנדל"ן אחרים של
האגודה לכל יהודי בכל תנאים' .ואילו בתזכיר החברה הישראלית נמחקה חובת ההחכרה ליהודים
בלבד ,והסעיף המקביל קבע' :להחכיר כל חלק ממקרקעיה של האגודה בתנאים ובדרכים שייראו
בעיניה' 79.גם הסעיף בתזכיר החברה האנגלית שקבע כי אחת ממטרותיה לתת הלוואות ליהודים בלבד
('ליתן מפרעות ליהודים [ ]...תמורת כל בטחון שייראה כמתאים') שונה לחלוטין ,והסעיף המקביל
בתזכיר קק"ל הישראלית ִאפשר לחברה החדשה מתן הלוואות לכול' :להלוות כספים ,לתת אשראי
[[ ]...ל]אנשים ,לחברות או לגופים אחרים בתנאים ועל סמך בטוחות שיתקבלו על דעת האגודה'80.
77

78
79
80

השוו סעיף  )1( 3בתזכיר ההתאגדות של קק"ל משנת  1907אצל כץ (לעיל ,הערה  ,)38עמ'  ,98לסעיף ( 3א) בתזכיר
ההתאגדות של החברה הישראלית ,כנראה אפריל ( 1952לעיל ,הערה  ,)46ולסעיף ( 3א) בתזכיר המאושר מתוך ילקוט
הפרסומים (שם).
השוו סעיף  )5( 3בתזכיר ההתאגדות של קק"ל משנת  1907אצל כץ (שם) ,לסעיף ( 3ו) בתזכיר ההתאגדות של החברה
הישראלית (שם) ,ולסעיף  )5( 3בתזכיר המאושר מתוך ילקוט הפרסומים (שם).
השוו סעיף  )3( 3בתזכיר ההתאגדות של קק"ל משנת  1907אצל כץ (שם) ,עמ'  ,98לסעיף ( 3ד) בתזכיר ההתאגדות של
החברה הישראלית (שם) ,ולסעיף ( 3ה) בתזכיר המאושר מתוך ילקוט הפרסומים (שם).
השווה סעיף  )18( 3בתזכיר ההתאגדות של קק"ל משנת  1907אצל כץ (שם) ,עמ'  ,99לסעיף ( 3כב) בתזכיר ההתאגדות
של החברה הישראלית (שם) ,ולסעיף ( 3כג) בתזכיר המאושר מתוך ילקוט הפרסומים (שם).
קתדרה

 ,1 5 5נ י ס ן ת ש ע " ה  ,ע מ ' 1 6 0 - 1 3 1

מאנגליה לישראל :הרישום המשפטי של קק"ל כחברה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו

העברת קרקעות קק"ל שבישראל מבעלות החברה האנגלית לבעלות
הישראלית
בקק"ל הוחלט כאמור להעביר את רכושה הקרקעי שבתחומי מדינת ישראל מהחברה האנגלית לידי
החברה הישראלית ,והקמתה של זו אושרה סופית עם אישור תזכיר התאגדותה ותקנותיה במאי ,1954
בהתאם ל'חוק קרן קימת לישראל' שהתקבל בכנסת בסוף 81.1953
העברת רכושה הקרקעי של קק"ל בע"מ לקק"ל לא הייתה דבר של מה בכך .ראשית ,התחייב שינוי
בתזכיר ההתאגדות של קק"ל בע"מ שיתיר לה להעביר לקק"ל חלק מרכושה (למעשה את רוב רובו).
כאמור התזכיר של קק"ל בע"מ ִאפשר לה להעביר בתנאים מסוימים את כל רכושה — ולא את חלקו —
לחברה דומה לה ,אך זאת רק במסגרת פירוק החברה הקיימת ,ולפיכך דרוש היה תיקון התזכיר הקיים82.
שנית ,מן ההכרח היה למצוא יחד עם רשם המקרקעין ,כלומר עם פקידות הטאבו ,מנגנון שיאפשר את
ההעברה הרישומית של חלקות הקרקע הרבות שהיו רשומות בטאבו על שם קק"ל בע"מ לבעלות קק"ל.
ההעברה הרישומית בטאבו היא הצעד הפורמלי המחייב בהעברת זכויות במקרקעין ובקביעת הבעלות
הקרבה ביניהן ברור כי קק"ל בע"מ וקק"ל היו שתי ישויות משפטיות
של הבעלים החדשים .למרות ִ
נפרדות ,אך בלתי אפשרי היה לעמוד בהשקעה העצומה של כוח אדם וזמן עבודה שהיו דרושים כדי
להעביר בטאבו כל חלקה וחלקה בנפרד מישות אחת לאחרת .שלישית ,במציאות של הגדרת גבולות
המדינה באותם ימים ,התעוררו שאלות באשר לחלקות שנמצאו באזורים המפורזים (שנקבעו בהתאם
להסכמי שביתת הנשק) — אם יישארו בידי קק"ל בע"מ ,בדומה לקרקעות מחוץ לגבולות מדינת ישראל,
או אולי יעברו גם הן לקק"ל ,וכך יסייע הארגון לקביעת עובדות פוליטיות אף לאחר קום המדינה.

שינוי תזכיר ההתאגדות של קק"ל בע"מ
בתחילת יוני  ,1954חצי שנה לאחר חקיקת חוק קק"ל וכינונה של חברת קק"ל ,זומנה ישיבה שלא
מן המניין של האספה הכללית של חברת קק"ל בע"מ ,הגוף העליון של הארגון והיחיד שהיה
מוסמך לאשר תיקונים בתזכיר ההתאגדות (חוקת קק"ל) .היה זה גוף פורמלי במהותו ,שחבריו היו
חברי הוועד הפועל הציוני שהחזיקו במניות 'אוצר התיישבות היהודים' .מלבד אישור שינויי תקנון
אישר גוף זה את חברי הדירקטוריון ואת המאזנים השנתיים .לאספותיו היו באים בודדים מבין
חבריו ,וישיבותיו נשאו אופי פורמלי לחלוטין 83.בזימון לישיבה שלא מן המניין כתב אוסישקין:
בשנת  1952קיבל הוועד הפועל הציוני החלטה לאשר את הקמתה של חברה ישראלית שתבוא במקום קק"ל
בע"מ [ ]...אולם הוחלט שלא לחסל את החברה הקיימת שהיא בעלת רכוש קרקעי בחלקה הערבי של הארץ
שהיה הולך לאיבוד לו הייתה החברה מתחסלת באופן סופי ,אלא להקים בצדה חברה שנייה ,קק"ל ,שתעשה
 81תזכיר ותקנות ההתאגדות (לעיל ,הערה  ;)47החלטות הוועד הפועל הציוני (לעיל ,הערה  ;)66הולצמן־גזית (לעיל,
הערה .)2
 82אוסישקין אל גרנות  31במאי  ,1954אצ"מ.KKL5/20729 ,
 83כץ (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .120 ,26‑24וראו לדוגמה :אצ"מ ,KKL5/7347 ,הזמנת חברי חברת קק"ל בע"מ לאספה
כללית שתתקיים ב־ 16בדצמבר  ,1936אצ"מ ;KKL5/7347 ,פרוטוקול ישיבת חברת קק"ל 25 ,ביוני  ,1940אצ"מ,
.KKL5/10565
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בעתיד את כל עבודת קק"ל וגם תעביר על שמה את רכושה של החברה האנגלית הנמצא בישראל .אולם
תזכירה הנוכחי של החברה האנגלית אינו מרשה העברת רכוש קרקעי אלא על ידי העברה חד פעמית של כל
הרכוש במקרה חיסולה של החברה .על כן יש צורך לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה ,כדי להעביר רק
את הרכוש בישראל ובלי לקשור העברה זו בחיסולה הפורמאלי של החברה האנגלית84 .

את התיקון לתזכיר חיברו עורכי הדין רייט וכהן מלונדון ,ועיקרו היה הוספת סייג לסעיף )11( 3
בתזכיר ההתאגדות של קק"ל בע"מ' 85:פרט לכך שהחברה רשאית מדי פעם בפעם להעביר את
הבעלות העליונה לגבי כאלה ,כפי שייראה לה ,לידי חברה בישראל שמטרותיה העיקריות דומות
למטרותיה העיקריות של האגודה' 86.תיקון זה ִאפשר להעביר קרקעות של קק"ל בע"מ לקק"ל.

התהליך והמנגנון להעברת הקרקעות מקק"ל בע"מ לקק"ל
העברת הקרקעות בישראל מקק"ל בע"מ לקק"ל הייתה למעשה מכירת קרקעות לכל דבר .היה זה
המקרה היחיד שהותרה בו מכירת קרקעות של קק"ל בע"מ .המנגנון המשפטי של ההעברה היה
מורכב וחייב מציאת פתרון להעברה רישומית גורפת של כל הקרקעות המועברות ללא צורך בהעברה
רישומית פרטנית של כל חלקה וחלקה בטאבו .אמנם לימים נעשה גם שלב זה והוא נמשך זמן רב
(וייתכן שלא הושלם עד היום) ,אך הרישום הגורף סיפק את ראש אגף רישום והסדר מקרקעין כדי
שכל קרקעות קק"ל בע"מ יהפכו לקרקעות קק"ל ,אף בטרם נעשתה העברה פרטנית בספרי הטאבו
מקק"ל בע"מ לקק"ל.
87
תהליך העברת הקרקעות החל בישיבתה הראשונה של מועצת המנהלים של קק"ל הישראלית,
שהתקיימה ב־ 11באוגוסט  .1954בישיבה הוחלט פה אחד 'להעביר על שם קק"ל את כל רכושה
של קק"ל בע"מ הנמצא במדינת ישראל בכל שטח הנתון לשפוטה של ממשלת ישראל' .לצורך
ההעברה חתמו שתי החברות על שטר העברה שתוכנו אושר בדירקטוריון ,והחתימה בוצעה באותו
היום בישיבת הדירקטוריון של קק"ל בע"מ ובישיבת מועצת המנהלים של קק"ל88.
עוד קודם לכן ,בינואר  ,1954נפגשו אנשי קק"ל עם ראש אגף רישום והסדר מקרקעין ,וסוכם
ביניהם בעיקרון כי לאחר שתפורסם ב'רשומות' הודעה על הסכם העברת הקרקעות בין שתי החברות
(שטר ההעברה מה־ 11באוגוסט) ,כמתחייב בחוק קק"ל ,יבוצעו רישומי העברת הקרקעות בטאבו
באופן גורף בלי להזדקק לשטרי מכר שייחתמו על ידי שתי החברות בפני רושמי הקרקעות89.
84
85
86
87
88

89

אוסישקין אל גרנות (לעיל ,הערה .)82
ראו התזכיר אצל כץ (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .99
א"ל מוהילבר אל גרנות 10 ,ביוני  ,1954אצ"מ ;KKL5/20729 ,הנוסח העברי של ההחלטה המיוחדת של קק"ל בע"מ
אשר התקבלה באספה כללית שלא מן המניין של קק"ל בע"מ 3 ,ביוני  ,1954אצ"מ.KKL5/20730 ,
עם הקמת קק"ל הישראלית שונה שמו של הדירקטוריון למועצת מנהלים.
מוהילבר אל גרנות (לעיל ,הערה  ;)86שם ,שם ,פרוטוקול ישיבה  1של מועצת המנהלים של קק"ל 11 ,באוגוסט ,1954
אצ"מ ;KKL5/20729 ,ד' ברושי אל ויץ 20 ,ביוני  ,1954אצ"מ ;KKL5/20730 ,פרסום קק"ל על הקמת קק"ל הישראלית,
 25ביוני  ,1954אצ"מ .ראו גם לעיל ,הערה  .76עוד ראו :פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 11 ,באוגוסט ( 1954לעיל,
הערה .)46
ח' דנין אל גרנות 3 ,בינואר  ,1954אצ"מ .KKL5/20730 ,וראו סעיף  9בחוק קק"ל ,תזכיר ותקנות ההתאגדות (לעיל,
הערה  ,)47עמ' .4
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קטעים מתוך
שטר המכר בין
קק"ל אנגליה
לקק"ל ישראל,
 14בינואר 1955

בשטר ההעברה צוין בין היתר כי לנוכח הדמיון במטרות של שתי החברות ,ולאחר שמולאו כל
הדרישות הפורמליות שנדרשו משתי החברות ,מעבירה קק"ל בע"מ לקק"ל 'את כל רכושה בנדל"ן
ובניידי הנמצא במדינת ישראל בכל שטח הנתון לשפוטה של ממשלת ישראל' ,ובתמורה קיבלה עליה
קק"ל את כל ההתחייבויות של קק"ל בע"מ .מאחר שהייתה זהות פרסונלית בין חברי דירקטוריון קק"ל
בע"מ לחברי מועצת הנאמנים של קק"ל ,החותמים בשם קק"ל בע"מ היו חלק מחברי הדירקטוריון
(מועצת הנאמנים) ,ובשם קק"ל חתם החלק האחר של חברי מועצת הנאמנים (הדירקטוריון) 90.כחודש
לאחר מכן ,ב־ 19בספטמבר  ,1954פורסמה ב'רשומות' הודעה על הסכם העברת הרכוש 91,וכך נסללה
הדרך להכנת שטר מכר גורף בין שתי החברות ,והוא נרשם בטאבו .שטר המכר נרשם ונחתם בטאבו
 90נספח לפרוטוקול ישיבת דירקטוריון קק"ל 11 ,באוגוסט ( 1954לעיל ,הערה  ;)46העתק לא חתום של שטר ההעברה,
אצ"מ .KKL9/229 ,בשיחות עם ראשי אגף המקרקעין בקק"ל נמסר לי כי בידיהם המקור החתום של שטר ההעברה.
 91פ"י יעקבי אל מ' שץ 28 ,באוגוסט  ,1954אצ"מ ;KKL5/20730 ,הודעה על הסכם העברת רכוש מקק"ל בע"מ לקק"ל,
 15באוגוסט  ,1954שם; דו"ח חברת קק"ל 28 ,ביוני  ,1959שם; ראש אגף רישום והסדר קרקעות אל רשמי הקרקעות,
 19בינואר  ,1955אצ"מ.KKL9/229 ,
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ב־ 14בינואר  1955על ידי באי כוח שתי החברות .לשטר המכר צורף שטר ההעברה ,וצוין בו כי
בתמורה להתחייבויות שנתנה קק"ל לקק"ל בע"מ בשטר ההעברה ,מעבירה קק"ל בע"מ 'את כל
נכסיה דלא ניידי הנמצאים במדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל' .עוד צוין
בשטר המכר כי לשם הקלת הרישום תגיש קק"ל מפעם לפעם לראש אגף רישום והסדר מקרקעין או
לרושמי הקרקעות המחוזיים רשימות שיתוארו בהן פרטי הנדל"ן הנזכרים 92.פקידי קק"ל במשרדיה
האזוריים נצטוו לרשום כל קרקע שתירכש מעתה על שם קק"ל ולא על שם קק"ל בע"מ ,וראש אגף
רישום והסדר מקרקעין הנחה את פקידי הטאבו לראות בקרקעות קק"ל בע"מ — קרקעות קק"ל .מנהל
הטאבו ציפה לסיוע מקק"ל בכוח אדם לצורך העברת הרישום הפרטני של כל חלקה וחלקה מבעלות
קק"ל בע"מ לבעלות קק"ל ודחה לפי שעה את הרישום הפרטני 93.הנהלת קק"ל מצדה סברה שיש
לזרז את ההעברה הפרטנית ולסייע בתקציב לטאבו ,מפני ש'אם לא נעשה כך ,עלול הדבר להמשך
כמה שנים ,ונראה לי שיש לנו עניין ברישום הקרקעות כולן בהקדם'94.

תיחום מדינת ישראל לעניין השטחים שאמורים היו להישאר בידי קק"ל בע"מ
אדמות קק"ל בע"מ שאמורות היו לעבור לקק"ל היו במדינת ישראל ובשטחים הנתונים לשיפוטה
של ממשלת ישראל .הגדרה זו הותירה בידי קק"ל בע"מ שטחים שרכשה בתקופת המנדט ,ושהיו
באותו זמן בריבונות ירדנית ומצרית :כ־ 16,666דונם בסביבות סאלט שבעבר הירדן המזרחי8,044 ,
דונם בסביבות ירושלים 3,304 ,דונם באזור חברון ו־ 1,237דונם באזור עזה; שטחים אלו רשומים
עד היום על שם החברה האנגלית 95.לא היה ספק שהשטחים הללו צריכים להישאר בידי החברה
האנגלית ,אך התעורר ספק באשר לאדמות שרכשה קק"ל בתקופת המנדט ,ושהיו בשטחים מפורזים,
דהיינו בשטחים שבגבול עם סוריה ,בסביבות הכינרת והחולה ,בהר הצופים ובארמון הנציב .יועציה
המשפטיים של קק"ל ביקשו לפתור את הספק באשר לשטחים המפורזים בכלים משפטיים ולהתייעץ
עם משרד החוץ בכל הנוגע להשלכות הפוליטיות של הכרעה זו או אחרת.
היועצים פירשו את ההגדרה 'מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל'
כמכוונת לכל הטריטוריה שחל בה משפט מדינת ישראל .על פי סעיף  1ב'פקודת שטח השיפוט
והסמכויות  '1948חל משפט מדינת ישראל ב'שטח המדינה' ובכל 'שטח מוחזק' .בחקיקה ובפסיקה
פורש המונח 'שטח המדינה' כטריטוריה הכוללת את שטחי ארץ־ישראל המנדטורית שנפלו בחלקה
של ישראל בהתאם להחלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר  .1947שטח 'מוחזק' הוגדר באותה פקודה כל
92
93

94
95

העתק שטר מכר 14 ,בינואר  ,1955אצ"מ .KKL5/20731 ,בשיחות עם ראשי אגף המקרקעין בקק"ל נאמר לי כי בידיהם
המקור החתום של שטר המכר.
דנין אל המשרדים האזוריים של קק"ל 2 ,בינואר  ,1955אצ"מ ;KKL9/229 ,מברק אל י' נחמני 14 ,בינואר  ,1955שם;
דנין אל המשרדים האזוריים של קק"ל 16 ,בינואר  ,1955שם; דנין' ,העברה מקרן קימת בע"מ אל קרן קימת לישראל',
 17בינואר  ,1955אצ"מ ;KKL5/20731 ,דנין אל המשרדים האזוריים של קק"ל 21 ,בינואר  ,1955אצ"מ.KKL9/229 ,
דנין אל גרנות וויץ 21 ,בינואר  ,1955אצ"מ ;KKL5/20731 ,דנין אל המשרדים האזוריים של קק"ל 21 ,בינואר 1955
(שם).
מאזן קק"ל בע"מ כולל פירוט הקרקעות הרשומות על שם קק"ל בע"מ 30 ,בספטמבר  ,1957אצ"מ;KKL5/24030 ,
ברושי אל ויץ (לעיל ,הערה .)88
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חלק מארץ־ישראל המנדטורית אשר שר הביטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צה"ל .לפיכך,
ומכיוון שהיועצים הוכיחו ששטחי הכינרת והחולה היו חלק משטחי ארץ־ישראל שניתנו בהצעת
החלוקה למדינה היהודית ,הם הגיעו למסקנה שיש להעביר את שטחי קק"ל שבאזורים מפורזים אלו
מקק"ל האנגלית לקק"ל הישראלית.
לעומת זאת הר הצופים וארמון הנציב גבלו בירדן ולא נכללו בשטחי ארץ־ישראל שהחלטת
החלוקה הועידה למדינה היהודית .הם גם לא הוגדרו 'שטחים מוחזקים' .לפיכך משפט מדינת
ישראל לא חל בהם ,ושטחי קק"ל שבהם היו אמורים להישאר בידי קק"ל האנגלית .מנגד ,טענו
היועצים ,בהר הצופים נמצא כוח של משטרת ישראל ,ואזור ארמון הנציב צמוד למדינת ישראל
יותר מהר הצופים — ועל כן אי אפשר לומר ששני אזורים אלו אינם נתונים לשיפוטה של מדינת
ישראל ,ויש להעביר את שטחי קק"ל שבהם מקק"ל בע"מ לקק"ל .היועצים ביקשו את הכרעת
משרד החוץ בעניין זה ,ובמיוחד ביקשו לוודא — גם אם אין בעיה משפטית בהעברת הקרקעות
מקק"ל בע"מ לקק"ל — 'אם ביצוע העברות אלו איננו צעד הנראה למשרד החוץ כבלתי רצוי
מבחינה פוליטית או אחרת'96.
היועץ המשפטי של משרד המשפטים שבתאי רוזן התבקש לחוות את דעתו ,אך לא מיהר להשיב
לאנשי קק"ל .רק בסוף  1955הוא כתב ליועץ המשפטי לממשלה כי אין ספק שהשטחים המפורזים
בצפון הם בריבונות ישראל ,וגם באשר להר הצופים לא היה לו ספק שהוא שייך למדינת ישראל,
אך הוא התקשה להכריע בעניין ארמון הנציב .עם זאת הוא סבר כי מבחינה מדינית עדיף להותיר
גם את הר הצופים וגם את ארמון הנציב בבעלות החברה האנגלית 97.יש להניח כי חוות דעת זו
התקבלה בקק"ל ,ואכן קרקעות קק"ל בהר הצופים ובארמון הנציב רשומות עד היום בבעלות החברה
האנגלית 98.ועדיין ראוי לבדוק מדוע לאחר איחוד ירושלים בשנת  1967לא מצאה קק"ל לנכון
לדרוש מקק"ל בע"מ להעביר לידיה קרקעות אלו וכן את כל הקרקעות האחרות שבבעלותה בסביבות
ירושלים.

סיכום
הקמת קק"ל הישראלית בשנת  1954הייתה ציון דרך בתולדות הארגון ,והייתה קשורה להכרח
להתאים את עצמו למציאות שהשתנתה מן הקצה אל הקצה עם הקמת המדינה .קק"ל לא הייתה
הארגון היחיד שהבין שעליו להתאים עצמו למציאות שהשתנתה; הבינו זאת גם ארגונים המוכרים
היטב מתקופת היישוב ,כמו ההסתדרות הציונית עצמה .הקמת המדינה העמידה בפני קק"ל שורה של
 96יעקבי אל ו' איתן 8 ,ביולי  ,1954אצ"מ ;,KKL5/20730 ,תזכיר פ"י יעקבי' ,מעמדן המשפטי של קרקעות באזורים
מפורזים לצרכי העברתן לקק"ל הישראלית' 12 ,בדצמבר  ,1954אצ"מ.KKL5/20731 ,
 97ש' רוזן אל יעקבי 14 ,בדצמבר  ,1954אצ"מ ;KKL5/20731 ,רוזן אל היועץ המשפטי לממשלה 14 ,בדצמבר ,1954
אה"מ ,חצ  ;1813/1רוזן אל יעקבי 24 ,בפברואר  ,1955אצ"מ ;KKL5/20731 ,רוזן אל יעקבי 7 ,במרס  ,1955שם; יעקבי
אל רוזן 11 ,במאי  ,1955שם; יעקבי אל רוזן 10 ,באוגוסט  ,1955שם.
 98אגרונוב ואחרים נגד מדינת ישראל (לעיל ,הערה .)3
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תת־הפרק 'בתנופת
הדרור העברי
(')1950‑1948
(מתוך :לוח יומן לשנת
ה'תשי"א ,1951‑1950
בהוצאת הקרן הקימת
לישראל)

יוסי כץ

אתגרים .בראש ובראשונה היה עליה למצוא זירות פעולה חדשות ,שכן לנוכח העזיבה הנרחבת של
ערבים את שטחי מדינת ישראל היא איבדה את ייעודה המרכזי ,גאולת קרקעות הארץ .שנית ,היא
הייתה צריכה למצוא דרכים לשמור על מעמדה ויוקרתה מתקופת היישוב ,במיוחד כאשר העומד
בראש המדינה ,דוד בן־גוריון ,גימד — אם לא ביטל — את הצורך בארגון זה משהוקמה המדינה.
שלישית ,היה עליה להחיל את עקרון הקרקע הלאומית גם על הקרקעות שבידי המדינה .רביעית ,היא
הייתה צריכה לבחון מחדש את תוכני חוזה החכירה שלה עם חוכרי אדמתה לאור הניסיון המצטבר.
כל אלה חייבו לחולל שינויים של ממש בארגון ,בתחומי פעולתו בדרכי העבודה ובהשתלבותו במארג
הכולל של גופי השלטון של המדינה.
קק"ל הבינה שעקב המעבר מיישוב למדינה עליה לבצע שינויים ארגוניים־משפטיים — להירשם
כחברה ישראלית ולהתאים את חוקתה (תזכיר ההתאגדות) למציאות החדשה .דומה שתהליך קבלת
ההחלטות על השינויים נעשה באופן המקצועי ביותר ,בשיתוף מיטב עורכי הדין ומתוך בחינת
האינטרסים הכוללים של קק"ל בתהליך השינוי .כדי לשמור על האינטרסים לא בוטלה החברה
האנגלית ,למרות העומס הביורוקרטי שנוצר ואולי אפילו הבלבול .הזהות הפרסונלית בדירקטוריונים
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מאנגליה לישראל :הרישום המשפטי של קק"ל כחברה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו

של שתי החברות הכהתה את ההתנגדות הטבעית לשינויים ואפשרה המשכיות מבחינת מילוי יעדיה
של קק"ל .הדמיון הרב בין תזכיר ההתאגדות של החברה החדשה לזה של החברה האנגלית מלמד
כי הארגון רצה לשמור ככל האפשר על דרכו ויעדיו ,ובראש ובראשונה הספקת קרקע להתיישבות
יהודית כשהקרקע נשארת בבעלותה הנצחית של קק"ל ,קרי בבעלות העם היהודי.
השינוי המהותי שנעשה בחוקת קק"ל הישראלית בהשוואה לזו האנגלית היה ביטול האיסור על
קק"ל להחכיר את קרקעותיה ללא־יהודים .מעניין שבמחקר קק"ל ובדיון הציבורי המתנהל מפעם
לפעם בקשר לארגון זה לא שמו לב עד היום לשינוי מהותי זה .דומה כי יש בכך ללמד עד כמה
השתרש בתודעה העיקרון שנקבע בתזכיר ההתאגדות משנת  ,1907ושאסר החכרה ללא־יהודים ,ועד
כמה נשמר העיקרון בפועל גם במסגרת התנהלות קק"ל הישראלית ,אף שבפועל כבר לא חלה על
כך חובה משפטית .מכל מקום נראה כי טעות לטעון שהיום מותר לקק"ל להחכיר קרקעות באופן
גורף ללא־יהודים .ראשית ,כל הדיונים בקק"ל בנושא זה ,שתוארו לעיל בהרחבה ,מלמדים שמטרת
השינוי בתזכיר ההתאגדות לא הייתה להתיר החכרה גורפת ללא־יהודים אלא למנוע ביקורת על
הפליה או אבסורדים שנוצרו כאשר נשמר בקפידה הסעיף הרלוונטי בתזכיר ההתאגדות משנת .1907
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שנית ,כמעט כל קרקעות קק"ל ,אם לא כולן ,נרכשו בתקופה שמאז הקמת קק"ל ועד שינוי תזכיר
ההתאגדות בשנת  ;1954הן נרכשו בעזרת תרומות העם היהודי בידיעה שיוחכרו ליהודים בלבד,
כפי שקבע תזכיר ההתאגדות של החברה האנגלית ,וחובת הנאמנות כלפי התורמים חלה על קק"ל
הישראלית ,אשר קיבלה עליה יחד עם קרקעותיה של קק"ל בע"מ גם את חובותיה.
קק"ל בע"מ ,בעלת ההיסטוריה המפוארת ,היא כיום וזה שנים חברה חסרת משמעות שמושבה
בלונדון .מאז שעברו רוב רובן של קרקעותיה לקק"ל היקף פעילותה אפסי .בתודעה הכוללת קק"ל
וקק"ל בע"מ חד הן .המשמעות המעשית שנותרה לקק"ל בע"מ מצטמצמת ברכוש הקרקעי 'מחוץ
לגבולות ישראל' הרשום על שמה .אך נראה כי גם עובדה זו נשכחה בקק"ל ,שאם לא כן לא ברור
מדוע אין קק"ל פועלת להעביר לידיה שלה קרקעות בסביבות ירושלים הרשומות על שם קק"ל בע"מ,
ואשר מאז איחוד ירושלים בשנת  1967יכולות להירשם על שם קק"ל.
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