תפיסת קרקע ערבית על  -ידי ישובים יהודים
במלחמת העצמאות
ארנון גולן

בעת החדשה  ,בתקופה שעד לפרדן מלחמת העצמאות  ,רכש היישוב היהודי בארן  -ישראל קרקעות
באמצעות עסקות כלכליות על  -פי מחירי השוק  .הגורמים שהגבילו במשך התקופה הזאת את

רכישת הקרקעות על  -ידי היהודים היו מחסור באמצעים כלכליים  ,הגבלות שהטילו שלטונות

המנדט על רכישת קרקע ועליית הלאומיות הערבית  ,ששללה מכירת קרקעות ערביות ליהודים .
לאחר קבלת החלטת החלוקה על  -ידי עצרת האומות המאוחדות
ראשיתו של שינוי במצב זה

שהגבילו את רכישת

;

ב 29 -

בנובמבר

1947

נסתמנה

הקמת המדינה היהודית צפויה היתה לבטל או לנטרל את הגורמים

הקרקע :

הוקי הקרקע הבריטיים  ,פעילותם של לאומנים ערבים  ,ומחירי

קרקעות גבוהים .
מלחמת העצמאות  ,שפרצה למחרת קבלת החלטת החלוקה באומות המאוחדות  ,הביאה
לתהליך של נטישת יישובים וקרקעות על  -ידי האוכלוסייה הערבית בארץ  .הנטישה הערבית גרמה
לשינוי כולל בנושא הקרקעות  ,עם היווצרות הדרגתית של מצאי גדול של קרקעות  .מטרת המאמר

הנוכחי היא לעמוד על השלבים הראשונים בתהליך ההעברה של הקרקעות  ,שניטשו על  -ידי
התושבים הערבים במגזר הכפרי  ,לידי המערכת היישובית היהודית

תוכניות ראשונות לרכישת קרקע בראשית המלחמה
29

בנובמבר

1 - 1947

במארס

1948

כבר בראשית מלחמת העצמאות הוחל בתכנון התיישבות חדשה  ,שאמורה היתה להתרחב במידה
רבה מאוד עם סיומו הצפוי של שלטון המנדט הבריטי וביטול החוקים בדבר הגבלת העלייה

ורכישת קרקעות על  -ידי יהודים  ,חוקים שנחקקו לאחר פרסום ' הספר
בדצמבר

1947

הלבן ' בשנת

. 1939

הוקמה ועדה לענייני התיישבות והשקאה מטעם מרכז מפא " י  ,ועם חבריה נמנו

מומחים להתיישבות מהמרכז החקלאי  ,מהסוכנות -היהודית ומן הקרן
הוועדה היה להכין תוכנית התיישבות חקלאית לקליטת העולים

הצפויים .

הקיימת .
ן

תפקידה של

במסגרת דיוני הוועדה

הציג אחד המשתתפים  ,יוסף ויפן  ,שהיה מנהל מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת  ,תוכנית

122

לרכישת קרקעות לשם התיישבות  ,שהסתמכה על מציאותן של קרקעות זמינות לרכישה  .היו אלו
ערבים שזה מקרוב באו
לריצות 1ל רבים ,שלן
ישבי צליהווחלעם חי בחק  -לארן  ,קרקעות של
נ

מפלגת פועלי ארץ ישראל  -המרכז  ,לבעיות ההתיישבות וההשקאה במדינה  ,תל  -אביב אייר תש " ח  ,עמ '

[ להלן

:

לבעיות ההתיישבות וההשקאה

במדינה ] .

1

לאוץ  ,ושאמורים היו למוכרן ברצון כדי לשפר את מצבם הכלכלי  ,וקרקעות בדוויים  .כן הציע

פליטים בדרכי "

להפקיע קרקעות במסגרת חוק פיתוח  ,שמטרתו תהיה לפתח קרקעות של כפרים ערביים על  -ידי
המדינה היהודית  ,כשתמורת הפיתוח ישלמו הערבים בחלק מאדמותיהם  .הכוונה היתה בעיקר

לקרקעות הלא  -מעובדות  ,שהיו ברשות הכפרים הערביים  .ויפן וזאב ליפש "ן מיינו קרקעות אלו

כבר בשנת . 1944

בנוסף לאדמות ערבים הציע ויפן להשתמש לצורכי התיישבות באדמות ממשלה

וכן בקרקעות בבעלות יהודית  .סך כל הקרקעות שאמורות היו להירכש במסגרת זו במשך

היה

320 , 000

ב 23 -

7ונם .

3

שנים

2

בדצמבר  ,בישיבתה השנייה של הוועדה  ,הביע ויפן גם תמיכה בלתי  -מסוייגת ברעיון

ה ' טרנספר '  -העברתם של כל ערביי המדינה היהודית אל מח ן לגבולותיה  .שאר חברי הוועדה

"

הסתפק בתוכניתו לרכישה מוגבלת של קרקע ערבית  ,שהחלה להתבצע

לא קיבלו את הרעיון ,

הלכה למעשה

וויקיינואר ' .
בראשית

ב 19 -

בינואר  , 1948בדיון האהרון של הוועדה  ,הוחלט לבחור

בוועדה מצומצמת ; למרכז הוועדה נבחר חיים גבתי מהמרכז החקלאי  ,וחבריה היו חיים הלפרין ,
ויפן  ,יהודה חורין ולוי

אשכול .

הוועדה המצומצמת הגישה

להתיישבות ולפיתוח החקלאות בשנים

, 1951 - 1949

2

שם  ,עמ ' 11 - 9

3

 , KLתיק

57 , 54 - 44 ,

. 17146

שמוקדיה היו ביצור קווי הגבול בצפון

ש ' רייכמן  ,ממאחז לארן מושב  ,ירושלים  , 1979עמ '

לבעיות ההתיישבות וההשקאה במדינה  ,עמ '

;

ב 17 -

בפברואר את תוכניתה

; 12 - 9

נ. 75 - 7

משרד הגליל אל הלשכה הראשית ,

5

בינואר

1948

 ,אצ " מ ,

נפש,

גליל

ארנון גולן

המדינה ובמרכזה ופיתוח הנגב  .בתוכנית זו לא היתה שום מגמה להשתלט בכוח על קרקעות
ערביות או לגרש את
ב6-

בפברואר

בעליהן .

1948

4

נשא דוד בן  -גוריון דברים במועצת מפא " י וצפה בהם שינויים גדולים

בהרכב האוכלוסייה בארץ  .למרות זאת  ,המשיכו המוסדות שתכננו את הקמת המדינה ופיתוחה
לכלול בתוכניותיהם את האוכלוסייה הערבית  ,שצפויה היתה למנות כמחצית האוכלוסייה במדינה

לקום .

היהודית  .הערבים נכללו גם בתוכניות בתחום החקלאות וההתיישבות העתידה

5

נראה שבשלושת החודשים הראשונים של המלחמה התגבשה מדיניות של רכישת קרקעות
מערבים בכסף  ,כפי שהיה מקובל בתקופה שלפני פרסן המלהמה  ,או של השתלטות מוגבלת על
קרקעות אלו על  -ידי חוק פיתוח  .הצעות קיצוניות להעברת בעלות על קרקעות נדחו  ,כנראה  ,מתוך

תקווה שהחלטת החלוקה עשויה להתגשם בסופו  -של  -דבר בדרכי

שלום .

הקציר ותחילת ההשתלטות על קרקעות ויישובים ערביים
 1במארס  15 -במאי 1948
המלחמה והחרפתה גרמו לכך שמגעים עסקיים עם ערבים לגבי רכישת קרקעות נעשו נדירים ,
והאפשרויות לממש מדיניות קרקעית בדרכי שלום הלכו והתמעטו  ,בנסיבות אלה החל להשתנות

המערך היישובי של ארץ  -ישראל  ,ומצד אחר החל להיווצר מפנה בגישה כלפי נושא הקרקע
במדינה היהודית העתידה
ב 10 -

לקום .

במארס  ,לאחר מספר שבועות של דיונים  ,העביר הפיקוד העליון של ה ' הגנה ' לידי מפקדי

החטיבות את התוכנית האופרטיווית הידועה בשם ' תוכנית ד '  .התוכנית קבעה שיש לכבוש
יישובים ערביים  ,כפריים ועירוניים  ,השוכנים בתוך גבולות המדינה היהודית המיועדת ומחוצה

להם  ,ולהחזיק בהם  ,וזאת כדי למנוע פעולות לחימה מהם  .לגבי שיטות הפעולה נקבע בתוכנית
שכפרים שלא ניוון יהיה להחזיקם בקביעות יושמדו  ,דהיינו שאוכלוסייתם תגורש  ,שטחם הבנוי
יפוצץ  ,והחורבות תמוקשנה על  -מנת למנוע את שיבת האוכלוסייה אליהן  .לגבי כפרים שההיה
כוונה להחזיק בהם נקבע שאוכלוסייתם תגורש רק אם תגלה התנגדות לכוחות
במרוצת מארס

הדרכים ' .

1948

ה ' הגנה ' .

6

חלה הסלמה בקרבות עת החלה המתקפה הערבית הידועה בשם ' מלחמת

בתגובה החלו מתקפות  -נגד של הכוחות היהודיים  ,שהביאו לישומה למעשה של

' תוכנית ד '  .כפרים ערביים החלו להיעזב על  -ידי יושביהם  ,בעיקר באזורים הסמוכים לריכוזי
אוכלוסייה יהודית  .האוכלוסייה בכפרים אלו לא רצתה להימצא באזור קווי המגע בין היהודים
לערבים  ,מחשש שתהא ראשונה לסבול מההסלמה בקרבות  .באפריל  ,עם פתיחת מתקפת  -הנגד
היהודית  ,התגבר תהליך זה  ,בייחוד באזורים שבהם התנהלו הקרבות  -בסביבת משמר  -העמק ,
בדרך לירושלים  ,בשרון ובסביבות הערים המעורבות שנפלו בשלמותן או בחלקן לידי

היהודים :

טבריה  ,חיפה  ,המרחב העירוני של תל  -אביב  -יפו וירושלים  .עד לסוף אפריל הגיע מספרם של
1 2 '1

~

4

לבעיות ההתיישבות וההשקאה במדינה  ,עמ '

5

ד ' בן  -גוריון  ,יומן המלחמה  ,א  ,תל  -אביב
למסחר  ,תעשיה ותחבורה ,

6

2

בפברואר

. 58 - 55

1984

, 1948

 ,עמ '

; 211

גנזך  , 41 ,מיכל

תקציר התעודה האופרטיווהע לקראת דיון בנושא זה ,
; 922 / 75 - 595

תוכנית ד  ,עמ '

 , 8 - 1את " ה ,

תזכיר בשאלת התעסוקה של ערבים במיניסטריון

תיק . 73 / 94

29

ג 116 /

בפברואר

 ,תיק
, 1948

. 254
ארכיון צה " ל

נלהלן  :א " צ ] ,

תיק

תפיסת קרקע ערבית

הערבים שנטשו את מקום מגוריהם

היה

90

בקירוב .

כולל אוכלוסייה עירונית  ,ומספר הכפרים שניטשו

לכ 100 , 000 -

7

הערבים עזבו אחריהם מבנים ואלפי דונמים של קרקעות מעובדות  ,שעל חלקן נותרה תבואה

נקצרה .

שלא

הכפרים שניטשו היו אלו שמיקומם היה בריכוזי אוכלוסייה יהודית או בקירבה

מיידית אליהם  ,ורובם עברו הלכה למעשה לשליטת הכוחות היהודיים  .האחריות לטיפול בנכסי

הערבים הנוטשים הוטלה על ועדה לנכסי ערבים  ,שנתמנתה בשלהי מארס על  -ידי הפיקוד העליון

של ה ' הגנה ' .

ועדה זו אוחדה עד מהרה עם הוועדה שהוקמה באותו הזמן לטפל ביחסים עם

הערבים  ,וכך נוסדה המחלקה לענייני ערבים  .המחלקה פעלה בתחילה למנוע את מעשי השוד של
הרכוש הנטוש בידי יהודים  ,ולשם כך מינתה מפקחים והציבה שומרים על הרכוש  .לאחר מכן

פנתה לטפל בבעיה בוערת נוספת  ,והיא קציר השדות הערביים הנטושים  .לקציר היו שתי מטרות
 -אספקת גרעינים ליישוב היהודי ומניעת שובם של הערבים לכפריהם ולשדותיהם  ,כדי שלא

יוכלו להשיג יתרונות צבאיים ומשאבים כלכליים  .כן הושלם קטיף ההדרים בפרדסים שנטשו
הערבים

;

חלק מהפרי נמסר לתעשייה וחלקו שווק לחפן  -לאוץ

על  -ידי חברות יהודיות .

8

כדי לקצור את התבואה היה על המחלקה לענייני ערבים לפנות אל גורמים במגזר החקלאי
היהודי  ,שהגדול והחשוב בהם היה הסתדרות הפועלים החקלאים  ,שהיתה המסגרת הארגונית של
החלק הפועלי של חברי הסתדרות העובדים  ,והמוסד המבצע שלה היה המרכז החקלאי  ,שמזכירו

היה אברהם הרצפלד .

ב 28 -

במארס התקיימה פגישה בין יצחק גבירץ  ,מהמחלקה לענייני ערבים ,

לבין הרצפלד בעניין הכפרים הערביים שנעזבו ,
גלילי

וויקי

בפגישה

על נושא יציאת הערבים
ב 31 -

בכלל .

וב 31 -

במארס נערכה פגישה בין הרצפלד לישראל

9

במארס עלה על הפרק גם נושא ההתיישבות  ,וסוכם להעבירו לעיונם של יגאל

ידין  ,של יוחנן רטנר  ,שהיה ראש אגף התכנון במטה הכללי ושל מפקד הפלמ " ח  ,יגאל אלון  .לאחר
שהוסכם להעביר את הדיון העקרוני בעניין תפקידה של ההתיישבות במלחמה לדרג הצבאי  ,העלה

ויפן את נושא פינוי הערבים  ,שכונה על  -ידו בשם

' טרנספר ' ,

וזאת

כחלק ממכלול נושא

ההתיישבות  .גלילי הבטיחו להעלות את העניין ביום המחרת בפני הוועדה לנכסי הערבים .
דעותיהם של חברי הוועדה נחלקו בנושא זה  .בעוד עזרא דנין הביע תמיכה ברעיונותיו של ויגן ,
הסתייגו יואב צוקרמן והאחים משה וגד מכנס מרעיונות אלה בתואנה שהוועדה שהם חברים בה
אינה אלא ועדה שתפקידה לדאוג לרכוש ולא למדיניות  .וידן פנה גם לאשכול בנדון  ,אך לא זכה
לתשובה ממנו  ,וגם

בקשתו להיפגש עם בן  -גוריון בעניין זה נדחתה .

0ן

ב  7 -באפריל הומרץ הטיפול

בנושא ההתיישבות  ,כאשר דיווח ידין לגלילי שהוועדה שמונתה במטה הכללי לצורך זה הגיעה
למסקנות וביקש להעבירן לגופים שאמורים היו לבצע את ההתיישבות בשטח  ,לקרן הקיימת ,
שאמורה היתה לדאוג לקרקעות  ,ולמרכז החקלאי  ,שאמור היה לארגן את הגופים המיועדים
להתיישבות  .פרטי ההצעה אינם חשובים לנושא מאמר זה  ,למעט העובדה שהקרקעות שהוצעו
7

דו " ח המחלקה

( לעיל  ,הערה
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8
9
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מעברות3 ! - 28
בתאריכים
מבחן :
הרצפלד
בימי

ויצן  ,יומני ואגרותי לבנים  ,רמת  -גן תשכ " ה  ,עמ '

. 262 - 260

,

י , 1תיק . 37

יט

י

.

,. . ,
4

,

ין

!

"י

 : . :נינו" : - ' :ב

להתיישבות היו כולן קרקעות שהיו ברשות גורמים יהודיים  ,כולל קרקעות של הקרן הקיימת
שניטשו

על  -ידי אריסים ערבים שעיבדון באותה העת  .יי

ב  4 -באפריל הביע בן  -גוריון  ,בפני פורום של מפא " י  ,עמדה חיובית בעניין יישוב כפרים
ערביים  ,אך למרות זאת  ,נראה שהמדיניות בפועל היתה אז עדיין שלא להקים יישובי קבע על

אדמה נטושה שבבעלות ערבית  .קרקעות ערביות נטושות נותרו בידי המחלקה לענייני ערבים
למעט קרקעות

' מושע ' .

קרקעות אלה היו בבעלות משותפת של התושבים בחלק מהכפרים

.

הערביים  ,ובכמה מקרים קנו הקרן הקיימת או גורמים יהודיים אחרים חלק בבעלות עליהן עתה
הושארו קרקעות אלה בהחזקת הבעלים היהודים  ,כדי להכריח את השותפים הערבים להגיע

להסדר מכירה בבוא העת  .לגבי קרקעות זרועות הוחלט למכור את התבואה שתגדל בהן לגורמים

יהודיים שיתחייבו לקוצרה  .לגבי קרקעות לא זרועות או אלו שנקצרו כבר על  -ידי הערבים הוחלט
להחכירן לחקלאים יהודים לשם עיבודן בעונה החקלאית הבאה  .החקלאים היהודים לא נחפזו
לחכור קרקעות לעיבוד  ,כיוון שלא היה כל הסדר הוקי שהבטיח להם פיצוי על הפסד שעלול היה
126

להיגרם להם אם ישתנה המצב ולא אאפשר להם לקצור את אשר זרעו  .רק הצעות מעטות לחכירת
אדמה לעיבוד הגיעו אל המחלקה עד לשלהי אפריל  ,והדבר הצריך  ,לדעת אנשיה  ,גיבוש פתרון

11

מנהל אג " ם אל הלל ,
תאריך ) ,

שם .

7

באפריל 948נ  ,א " צ ,

נ ; 1242 / 52 -

עליות אפשריות של יישובים על הקרקע  ,לפי ויפן ( ללא

תפיסת קרקע ערבית

חוקי  .מאותה הסיבה סירבו חוכרים יהודים גם לקבל עליהם את קציר תבואות הק " ן  ,ולשלם מראש

התבואה .

תמורת

2ן

בגליל העליון הופקד הקציר בידי משקי האזור  ,וכך היה גם בעמקים  ,בשומרון

ובשרון הצפוני  ,והגורם המתאם את פעולות ההתיישבות העובדת היה המרכז החקלאי  .באזור

השרון המרכזי והדרומי השתתפו בקציר גם איכרים מהמגזר הפרטי  ,מהמושבות פתח  -תקווה  ,נס -
ציונה וחדרה 3 .י
לאור הגישה שגרסה התיישבות על קרקעות יהודיות בלבד והקביעה העקרונית שאין לנצל את

.

הקרקע הנטושה אלא לשם החכרה לעונת עיבוד  ,נאלץ היה ויפן לשנות את תפיסתו ב 18 -

באפריל

כתב ביומנו שאת הקרקעות הנטושות יש לייעד ליישובים ותיקים  ,לשם השלמת מכסת הקרקע
שלהם  ,ולא להתיישבות חדשה 4 .י

כיבוש '  ,ובה הציע הקמת
הגרמנים ,

2

34

ב 21 -

באפריל הציג תוכנסי התיישבות שכותרתה ' הצעה לעלינה

יישובים חדשים  ,מהם

על אדמות ממשלה  ,ורק

2

27

על אדמות הקרן הקיימת ,

על אדמות ערבים בסך

12 , 000

3

על אדמות של

דונם  .רוב אדמות הערבים

היו בגוש קומיה  ,שכלל את הכפרים קומיה  ,נעורה  ,תמרה וטייבה  ,והיו סמוכות ליישובי עמק -
יזרעאל המזרחי ולאדמותיהם מצפון  ,וחלק לא  -מבוטל מהן היה כבר בידי הקרן הקיימת או שנוהל

.

משא  -ומתן על רכישתן 5י

על -ידי הרצפלד ,לא זכו לעמוד באותם הימים של סוף אפריל

הצעותיו של ויפן  ,שנתמכו

וראשית מאי בראש סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות בדרג המדיני והצבאי  .בפגישה שנערכה
בין בן  -גוריון ואשכול לווינן והרצפלד

ב7 -

במאי הציג ויפן את האזורים שבהם היה אפשר

להקצות קרקעות להתיישבות  .אך בן  -גוריון סירב לאפשר לווינן לדבר על ההצעה לעליות כיבוש
שהוזכרה לעיל  .עיון בסדר יומו של בן  -גוריון ובבעיות שעמדו בפניו באותו היום בניהול המלחמה
וארגון הצבא לקראת פלישה צפויה של מדינות ערב מסביר מדוע ירד נושא ההתיישבות למקום
נמוך בסדר העדיפויות שלו  .גם הדרג הצבאי הוריד נושא זה מעל סדר יומו המיידי  ,עקב מחסור
בכות  -אדם לביצוע ההתיישבות  ,כפי שהסביר לווינן משה כרמל  ,מפקד חטיבת ' כרמלי '  .עם זאת ,

לא ירד מעל הפרק נושא ההתיישבות כאמצעי לשליטה במרחב באופן עקרוני  ,ובן  -גוריון הסכים
למנות את אשכול כאיש קשר בינו לבין ויפן והרצפלד לקביעת המדיניות הפוליטית  -הצבאית
בעניין ההתיישבות 6 .י
ב 28 -

באפריל מונה מישאל שחם  ,שהיה מפקד בכיר ב ' הגנה '  ,לאחראי מטעם המטה הכללי

לארגון ההתיישבות

החדשה .

שחם גיבש תוכנית התיישבות  ,והגיש אותה לידין

ב 11 -

במאי .

בתוכניתו נקבעו סדרי עדיפויות מרחביים להתיישבות  ,אך ללא לוח זמנים מוגדר  ,שכן בעת
הגשתה לא זכה הנושא לחשיבות רבה בסדר היום של המטה הכללי  .תוכנית זו היתה רחבה

12

ישיבת מזכירות עם מזכירות האיחוד והסיעה בוועד הפועל הציוני ,
אמ " פ ] ;

13

מכירה של שדות חיטה ושערה ,
יזרעאל ,

.7

דו " ח המחלקה לעניינים ערביים  ,לעיל  ,הערה
30

27

4

באפריל

, 1948

במאי  , 1948גנזך  , 97ג  , 2186 /א '  19ה ' ; רשימה של קציר התבואות בנפת

ביולי  , 1948שם ; סיכום הישיבה עם הוועדה לנכסים ערביים בנפת תל  -חי ,

אה " ע ,- 235- 1 ,
באפריל
ג ' מזכירות ועד גוש משקי השומרון  ,חוזר מס '
שם  ,תיק ~
 24באפריל  , 1948שם ; " שוצברג אל משקי הגליל העליון  9 ,ביולי
8 ,9

;

, 1948

מס '  16 , 3במארס  , 1948שם  ,תיק 2095

( לעיל  ,הערה

14

ויפן

15

עליות כיבוש ,

16

ויצן

21

 , ) 10עמ '

באפריל

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

;

חוזר מס ' , 6

11

באפריל

, 1948

שם .

. 267
 , K5תיק
 ,אצ " מ KL ,

; 280 - 278

. 17198

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

5

ביוני

. 398 - 393

, 1948

שם  ,א '

19

 , 1תיק  ; 2092חוזר מס ' , 10

 ; 2083ועד

, 1948

1948

ארכיון מפא " י

[ להלן :

גוש הנגב  ,חוזר

'2 /נ 1

ארנון גולן

ומקיפה הרבה יותר מאשר תוכניתם של ויקו והרצפלד  ,והוזכר בה במפורש ההכרח לנצל את מה
שהגדיר שחם מנוסת האוכלוסייה הערבית  ,הנמצאת בתחומי המדינה היהודית  ,לשם קביעת

עובדות בשטח על  -ידי התיישבות  .מטרת תוכנית זו היתה לבסס את השליטה היהודית בשטחים
שיועדו למדינה הערבית ושנכבשו או עתידים היו  ,על  -פי התכנון  ,להיכבש על  -ידי כוחות ה ' הגנה ' ,
והיו חיוניים להגנת המדינה היהודית  .למעשה  ,היתה זו תוכנית לגיבוי יישובי למטרה הצבאית

שהציבה ' תוכנית ד '  .היישובים לא היו אמורים לקום על קרקע ערבית נטושה  ,אלא על אותן
קרקעות שהציע ויפן בתוכניתו  .יישובים יהודיים שנמצאו באזורים שניטשו על  -ידי ערבים  -גם

אם במובלעות של קרקעות בבעלות יהודית  -וקרקעות ממשלה שהיו באזורים אלה אמורים היו

לאפשר פיקוח על אזורים אלו ומניעת שובם של הערבים אליהם  .שינוי חשוב אחד היה בתוכנית זו
לעומת מטרות 'תוכנית ד '  ,והוא הצורך לפתוח דרך קבועה ובטוחה לירושלים וליצור פרוזדור של
יישובים יהודיים שיחברו אותה לריכוז האוכלוסייה היהודית במישור  -החוף

,

ן

ניוון על כן לסכם כי המדיניות שגובשה על  -ידי מקבלי ההחלטות היהודים עד למועד הקמת
המדינה היתה שלא לקבוע עובדות חדשות באמצעות התיישבות בשטחים ערביים

שניטשו .

פעולות ההתיישבות נשארו בשלב של תכנון  ,ועיבוד הקרקעות הנטושות נעצר לאחר תום קציר

תבואות החורף  .לעומת זאת  ,כפרים ערביים נהרסו עקב שיקולים טקטיים של מפקדים בשטח  ,כפי
שאירע לכפרים ששלטו על הדרך לירושלים ולכפרים ששימשו בסיסים לכוחות הערביים

במתקפות ' צבא ההצלה ' על משמר  -העמק ורמת  -יוחנן  .בדרך דומה פעלו כוחות ה ' הגנה ' גם
בדרום  ,שם נערך  ,בראשית מאי  , 1948מבצע ' ברק '  ,שמטרתו היתה לטהר את המרחב שבין יבנה ,
אשדוד ומג ' דל

( אשקלון )

לקראת פלישה מצרית צפויה 8 .י העובדות החדשות נקבעו בהתאם

להנחיות שניתנו ב ' תוכנית ד '

בתחום ההתיישבות לא נתקבלו החלטות ולא בוצע

;

דבר .

המתנה והיערכות  -מהקמת המדינה ועד להמוגה הראשונה
15

במאי  -וו

ביוני

1948

סיום שלטון המנדט הבריטי והקמת המדינה

ב 14 -

במאי היוו נקודת מפנה בתהליך העזיבה של

הערבים את מקומות יישובם  .פלישת צבאות מדינות ערב בלמה את המתקפה היהודית  ,שהחלה
בראשית אפריל  .ה ' הגנה '  ,שהפכה בסוף מאי ל ' צבא הגנה לישראל '  ,ניהלה שורה של קרבות מגננה
והתקפות  -נגד מקומיות  .עד למועד כניסתה של ההפוגה הראשונה ,

הישגים טריטוריאליים נוספים .

ב 11 -

ביוני כמעט שלא הושגו

עם זאת  ,הוחל בתקופה זו בגיבוש מדיניות לתפיסת הכפרים

הערביים  ,שניטשו עד לקום המדינה  ,ולהשתלטות על קרקעותיהם  .מספר הכפרים שניטשו עד

לראשית יוני הגיע  ,על  -פי סיכומיו של ויפן ,
17

הרמ " א

-

ל 190 -

הלל אל האגפים  ,החטיבות  ,שירותים ,

 ,מהם
28

155

בתחומי המדינה היהודית של הצעת

באפריל  , 1948א " צ ,

; 1242 / 52 - 1

הרמטכ " ל ידין  -הצעה לגיבוש גבולותינו והקמת נקודות כיבוש  11 ,במאי 948נ ,
18

ץ1 22
~

"

טבנקין  ,המפנה במלחמת העצמאות  ,אפעל , 1989עמ '

תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '
, 534

, 543 - 542

 ; 121 - 116א '

; 576 , 552 - 550

 ; 118 - 115צ '

אשל  ,חטיבת כרמלי במלחמת הקוממיות ,

אל מטכ " ל אג " ם ,

, 528 - 527

בולגרים ( המועצה ) אל המטכ " ל  -ידין  ,קמחי  :בולגרים ( פלמ " ח ) אל כנסת ,
10

באפריל

, 1948

אה " ה ,

25

מ '  ,מיכל

ידין  ,כרמלי  ,אלכסנדרוני  ,מטה גולני ; גולני אל כרמלי  ,כנסת  ,ידין  ,שניהם מיום
15

שם .

איילון  ,חטיבת נבעתי במלחמת הקוממיות  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ '

ידין  ,קמחי ; גולני אל כנסת  ,ידין  ,כולם מיום
באפריל

מטכ " ל אג " ם אל

, 1948

שם

;

12

, 50

תיק

באפריל

; 1

גולני אל כנסת ,

, 1948

תוכנית ד  ,ההוראות לחטיבות השונות  ,את " ה  ,תיק

שם ; כרמלי

. 73 / 94

ההלוקה

ו 35 -

מחוצה לה  .מספר התושבים בהם היה

בהתאמה  ,ושטחי הקרקע שהיו ברשותם נאמדו

145 , 000

ב. 4-

נפש ,

123 , 000

נפש

ו 22 , 000 -

נפש

סמטה בצמח אחרי
הקרבית

 1מיליון דונם 9 .י

לקראת סיום שלטון המנדט הבריטי הוחל בהקמת מנגנון ממשלתי במדינה הישראלית החדשה ,
ומנגנון זה עתיד היה להעביר לידיו בהדרגה את הסמכויות ואת תחומי הפעולה של הממשל

המנדטורי וחלק מאלה של המוסדות הלאומיים היהודיים  .כך הפכה המחלקה לעניינים ערביים
למשרד ממשלתי לענייני ערבים ( ולאחר מכן משרד המיעוטים )  ,ונכללה בו המחלקה לנכסים

ערביים .

הקמת הממשלה לא הביאה לביטול המוסדות הציוניים  ,הקרן הקיימת ומחלקת

ההתיישבות של הסוכנות היהודית  ,וכן לא להפסקת פעולתם של ההסתדרות והמרכז החקלאי  .אלו
המשיכו למלא תפקידים בתחומי ההתיישבות החדשה  ,אך נתקלו עתה בתחרות מצד המנגנון

הממשלתי החדש  ,שהחל לגלות עניין בתחומים אלו  ,אף  -על  -פי שנקבע שהמוסדות הציוניים
יעסקו בהתיישבות חדשה והממשלה ביישובים קיימים  .המשרדים הממשלתיים הללו היו משרד

החקלאות ומשרד המיעוטים  ,וזמן מה לאחר מכן גם משרד  ,האוצר  .גם המשרדים שבראשם עמד
בן  -גוריון  ,משרד ראש  -הממשלה ומשרד הבטחון  ,החלו לעסוק בענייני קרקעות

והתיישבות .

הסיבה המרכזית לכך היתה החשיבות האסטרטגית  ,המדינית והכלכלית של עיבוד האדמות
וההתיישבות במקומות שניטשו

11

טרנספר

ביולי

על  -ידי הערבים .

בדיעבד ( סכימה לפתרון השאלה הערבית במדינת

1948

 ,אצ " מ ,

. KKLIO

11! 9

ישראל ) י

גנזך  , 130 ,תיק

; 2564 / 19

פרטיכל מיום

7

ארנון גולן

בשבועות הראשונים של הקרבות נגד צבאות ערב  ,לאור המצב הקשה בחזיתות הלחימה  ,עמדו
עדיין נושאי הקרקעות הנטושות וההתיישבות בעדיפות נמוכה בסדר היום של מקבלי ההחלטות

במדינת ישראל  .היחידים שניסו להעלות נושא זה לעדיפות גבוהה יותר היו חבריה של ועדה לא -
רשמית  ,שמינו את עצמם בשלהי מאי לעסוק במה שכינו ' טרנספר בדיעבד '  .היו אלו ויקו  ,דנין ,
שהיה איש המחלקה לענייני ערבים ופרש ממנה  ,ואליהו ששון  ,מנהל המחלקה הערבית במשרד

החרן הישראלי .

ב5 -

ביוני הגישה הוועדה לבן  -גוריון דו" ח שכותרתו היתה ' טרנספר בדיעבד ' ,

והוצע בו למנוע את שיבתם של הערבים לכפרים שעזבו ולחתור ליישובם במדינות ערב במסגרת
תהליך של חילופי אוכלוסין  .כדי לדרבן את הערבים להסכים לפתרון זה  ,הציעה הוועדה להרוס

את הכפרים הערביים שניטשו  ,למנוע עיבוד אדמותיהם על  -ידי תושביהם לשעבר ולערוך בקרבם
תעמולה למען אי  -חזרה לבתיהם  .עוד הציעה הוועדה שהמוסדות המיישבים יישבו יהודים

כפרים  ,מהם

70

ב 90 -

בתחומי גבולות החלוקה  ,על  -מנת למנוע יצירת חלל ריק במרחב שניטש  ,להקים

גדודי עבודה שיהרסו את הכפרים  ,שבהם לא ייושבו יהודים  ,ולפתוח בהליכי חקיקה לעיגון
פעולות אלו בחוק

הישראלי .

20

תגרבתו של בן  -גוריון לדו" ח זה היעה

פושרת למדי  .הוא סבר שעדיין מוקדם מדי לממש את

הרעיון ליישב ערבים מאוץ  -ישראל במדינות ערב  ,ואת העיקר ראה בדאגה לעיבודן של הקרקעות
ולהחזקתם של הכפרים עד לגמו המלחמה  .לשם כך הציע להקים ועדת שלושה  ,שתהיה מורכבת

מנציגי הקרן הקיימת  ,מחלקת ההתיישבות וגזברות הסוכנות  .כמו  -כן תמך ברעיון לגייס גדודי
עבודה לביצוע פעולות של ניקוי כפרים  ,יישובם ועיבוד אדמותיהם  ,אך לא תמך בתפיסה שיש

להורסם .
ישראל  .י2

באחריות לכל הפעולות האלו אמורים היו לשאת המוסדות המיישבים ולא ממשלת

לעומת זאת  ,התרשם ויפן מסדרת פגישות שקיים בתקופת פעולת הוועדה  ,שהטרנספר בדיעבד

התקבל בחיוב על  -ידי שניים מבכירי שרי הממשלה ומנהיגות מפא " י  ,משה שרת  ,שר החצן ,
ואליעזר קפלן  ,שר האוצר  ,וכן על -ידי שר המיעוטים  ,בכור

שטרית  ,ומנכ " ל משרדו  ,גד

מכנס .

שרת אף הבטיח לווייץ  ,ב  28 -במאי  ,להעלות את הנושא בפני בן -גוריון  .תמיכה ברעיונותיו של וייץ

באה לידי ביטוי גם בדיווחו של מזכיר הממשלה  ,זאב שרף  ,לבן  -גוריון

ב1 -

ביוני  ,שבו הוזכרה

התייעצות שהתקיימה בהשתתפות שרת  ,שטרית  ,ששון  ,מכנס ואחרים  ,ובה הגיעו המשתתפים
למסקנה שיש להמלקן על מניעת עזרה מערבים שביקשו לחזור למקומות שנטשו  ,ועל מתן

הוראות לצבא ברות זאת .

מעודד מתגובות אלו החליט ויפן לפתוח בפעולות להריסת כפרים

ערביים על ידי אנשיו ממחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת  ,בתקווה שאלו תאושרנה בדיעבד
ותזכנה

להמשך .

22

אך עד מהרה התברר לוויתן שטעה בהערכותיו אלו  .ראייתו את שרת כתומך בטרנספר בדיעבד
על כל היבטיו  ,כולל הריסת כפרים והתיישבות יהודהד על קרקעות ערביות  ,לא היתה
בעקבות השיחה עם ויפן ,

130

20

ב 28 -

מדויקת .

במאי  ,פנה שרת לבן  -גוריון וביקש לדון עימו על נושא חילופי

טרנספר בדיעבד  ,שם  ,וכן  , MES , 22 :י1948 - 49

the Transfer Committees

Morris , ' Yosef Weitz

8.

 . 529 - 531קק ) 1986 ( ,
21
22

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' , 477
ויתן

( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

; 298 , 295 - 293

לשיחה עם בן  -גוריון  ,גנזך  ,תיק
עוודין ,

17

ביוני

, 1948

. 487

; 2562 / 20

מוריס ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ ' ; 137 - 136

שרת  ,נקודות שהעלה ויפן ,

משרד חיפה וסחיבותיה אל ויפן בעניין הפעולות במנשיה וליד אל

 , K5תיק
אצ " מ KL ,

. ] 7146

תפיסת קרקע ערבית

האוכלוסין  ,הטרנספר בדיעבד  ,ועל מינוי ועדה לצורך זה  -מינוי שמשמעו היה אישור רשמי
לוועדה של

ויפן .

עוד ביקש שרת לדון עם בן  -גוריון על בקשתו של ויצן לאשר רכישת אדמות

מכפרים שתושביהם ביקשו לעוזבם והתיישבות על אדמות הגרמנים בדרך לירושלים ובגליל

המערבי  .ההתיישבות  ,שאודותיה דיבר ויצן בשיחה עם שרת  ,היתה מוגבלת  ,כולל בהיקף
הקרקעות שיוקצו להם  ,לעומת הממדים והקרקעות שוויתן עצמו הציע להתיישבות בתוכנית
הטרנספר בדיעבד  .לא ברור אפוא אם שרת ידע על היקף ההתיישבות שהציע וידן בשטח שנטשו

הערבים ותמך בה  ,שכן השיחה בינו לוויתן התנהלה כשבוע לפני הגשת התוכנית לבן  -גוריון  .גם

ביומנו ויפן אינו מונה את נושא ההתיישבות על קרקעות נטושות בין הנושאים שהעלה בפני שרת .
על כן ייננכן שגם לקפלן  ,לשטרית  ,ולמכנס לא היה מושג ברור על תוכנית ההתיישבות של ויפן .
23

דומה שבהסכמתו לתפיסת הקרקעות התכוון בן  -גוריון ליצירת מצב זמני  ,עד לסיומה של
המלחמה  ,ולא ליצירת עובדות לקראת טרנספר בדיעבד  .ברוח זו התבטא גם מאוחר יותר  ,בישיבת
מועצת המדינה הזמנית

ב 16 -

ביוני  ,כאשר אמר שלדעתו יש למנוע את שיבתם של הערבים  ,אך

סייג את דבריו בכך שהדבר תלוי בתוצאות המלחמה ובאפשרות לכרות שלום עם הערבים בסיומה .
נראה שבן  -גוריון ושריו נזהרו מלתמוך במהלך כה קיצוני כפי שהציע ויפן  ,בעיקר עקב המגעים
שניהל המתווך מטעם האו " ם  ,הרוזן ברנדוט  .הם חששו שישראל תיחשב לגורם שסיכל את

פעולתו של ברנדוט על  -ידי סיפוח שטחים  ,שעל -פי הצעת המתווך אמורים היו לחזור לשליטה

ערבבי  -הפרוזדור לירושלים והנגב  -ועל  -ידי חסימת האפשרות לשיבת הערבים לשטחים
שנטשו  24 .ויפן  ,שלא נמנה עם מקורביו של בן  -גוריון ולא היה מודע לכל המגעים המדיניים

שנערכו באותה העת  ,לא הבין את משמעותה הרחבה של תוכניתו  ,ועל כן טעה וחשב שהסכמה
עקרונית של מקבלי ההחלטות היתה גם אישור לתחילת פעילות בשטח  .אך עד מהרה הוא הועמד
על

טעותו .

25

בן  -גוריון ושרת תמכו בעקרונות מסוימים שהציג וידן  ,אך שר החקלאות  ,אהרן ציזלינג ,
ממפ " ם  ,התנגד מבחינה אידאולוגי1ז ליצירת עובדות בשטח  ,שתמנענה את שיבתם של הערבים
לארץ  .בישיבות הממשלה  ,שנערכו במחצית השנייה של חודש יוני  ,דרש ציזלינג למנוע הריסת
כפרים מסיבות פוליטיות  ,ולהתיר זאת מטעמים צבאיים בלבד  .התנגדות להריסת כפרים הביע גם

שר המיעוטים  ,שטרית  ,והוא אף תבע מבן  -גוריון לחקור את הריסתם של שני כפרים בדרום האו

,

.

גם בדרג הפקידים הובעה התנגדות לפעולות ההריסה שיזם וידן  .יהושע פלמון  ,מחשובי המומחים
לענייני ערבים  ,פעל נמרצות לבלימת יוזמתו של ויצן  ,מחשש שהיא תפגע באפשרויות להסדר

עתידי עם ערביי אתן  -ישראל  .גביתן  ,מנהל המחלקה לנכסי נפקדים במשרד המיעוטים  ,התנגד
להריסת כפרים ערביים ללא תיאום עימו בשל הנזק הכספי שנגרם בכך שרכוש שניתן למוכרו ,
כגון  :רעפים  ,חלונות ודלתות יורד לטמיון  .במחלקת ההתיישבות של הסוכנות התעוררה התנגדות
לפעולותיו של ויפן עקב הריסת כפרים שהיו יכולים להתאים לפעולות התיישבות
23

24

שרת  ,נקודות שהעלה ויפן  ,שם
ד'

בן  -גוריון  ,בהילחם ישראל  ,תשי " ב  ,עמ '

67נ
25
26

; ויפן

( לעיל  ,הערה

;

 , ) 10עמ '

; 131 - 130

מפת תוכנית ברנדוט שהוגשה לישראל

ב 29 -

בעתיד .

26

. 293

הנ " ל  ,מדינת ישראל המחודשת  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

ביוני

, 1948

הנ" ל ( לעיל  ,הערה

, )5

ב  ,עמ '

. 508

ראיון עם שמעון בן שמש  ,שהיה עוזרו של וייץ במחלקת הקרקעות  ,נערך ב  6 -בדצמבר . 1990
מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  ; 163 - 162א ' נובריצקי אל מחלקת ההתיישבות  21 ,ביוני  , 1948אה " ע ,- 135- 1 ,י1

,

תיק  2551ג ' ; ראיון עם יהושע פלמון  ,שהיה מבכירי המומחים לענייני ערבים ולאחר מכן יועץ ראש הממשלה
לענייני ערבים  ,נערך

ב 21 -

ביולי

. 1990

 :31ו

כיבוש ספסופה

פעולתו של וידן הופסקה  ,אך הצבא המשיך בהריסת כפרים  .ציזלינג העלה עניין זה בממשלה ,
ובעקבות זאת הוציא המטה הכללי פקודה האוסרת הריסת כפרים שלא בזמן הקרבות  ,אך ספק אם
פקודה זו מולאה הלכה

למעשה .

בספטמבר החליטה הממשלה שהריסה של כפר תיעשה רק

באישורה  .גם נוהל זה לא התבצע תמיד  ,ובישיבת ועדת השרים לענייני רכוש נטוש  ,בנובמבר
, 1948

שבע .

מחה קפלן על הריסת כפרים ערביים בצפון ועל גירוש ערבים שנותרו באשדוד ובבאר -

27

החשוב לענייננו הוא שההחלטות בעניין הריסת כפרים ערביים נטושים הוצאו  ,החל באמצע
מאי  ,מידיהם של מפקדים מקומיים ופקידים של מוסדות מיישבים  ,והועברו לידי ממשלת ישראל
ופקידיה  .ויפן  ,שהיה רחוק ממוקד קבלת ההחלטות  ,לא הבין מגמה זו  ,ונאלץ היה ללמוד עליה
בדרך הקשה של התנגשות חזיתית עם הממסד

החדש .

מגמה זו אפיינה לא רק את הריסת הכפרים  ,אלא גם את עיבוד השטחים הנטושים  .לקראת סיום
שלב המגננה מפני פלישת צבאות ערב וסמוך לכניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה חל שינוי בגישת
המגזר החקלאי היהודי לעיבוד קרקע ערבית

נטושה  .במחצים

השנייה של מאי עדיין שלטה הגישה

שקציר התבואות של הערבים נועד לפצות יישובים יהודיים על נזקי מלחמה  ,אך  ,בראשית יוני ,
כאשר נוכחו הכול שהמדינה החדשה מסוגלת לעמוד מול המתקפה הערבית ואף לעבור להתקפת -
נגד  ,השתנה גם יחסם של החקלאים לעיבוד הקרקעות הנטושות  .ערב כניסת ההפוגה לתוקפה פנו
נציגי המשקים של המועצה האזורית קישון לשלטונות הצבא בבקשת הדרכה באיתור קרקעות של

כפרים ערביים  ,שניתן לעבדן  ,באזור שבין עפולה לג ' נין  .יוזמה זו  ,שיצאה ממשקי עמק  -יזרעאל
המערבי והמזרחי כאחד  ,הביאה לסימונם של

132

11

האלוף אבנר אל מטכ " ל אג " ם ,

1

באוקטובר

רכוש נטוש  5 ,בנובמבר  , 1948גנזך  , 130 ,תיק

כספטמבר
 , ) 7עמ '

28

ז'

, 1948

1948

150 , 000

 ,א " צ,

א ; 2401 / 21 /

דונם אדמה ראויה

] ; 2433 / 50 - 1

פרטיכל

ישיבת

. 163

שטיין וי ' וידלר לרמת  -הכובש ומשמר  -השרון ,

18

ועדת השרים לענייני

פרטיכל ישיבת ועדת השרים לענייני רכוש נטוש ,

אה " ה  ,ארכיון אישי א ' ציזלינג [ להלן  :אא " צ ]  ,חטיבה  , 9מיכל  , 9תיק

במאי

לעיבוד .

28

, 1948

,

אה " ע  - 235 - 1 ,ו , 1תיק

; 4

17

מוריס ( לעיל  ,הערה

2251

ב ' ; דברים ככינוס

תפיסת קרקע ערבית

במקביל ליוזמות מהשטח  ,ובהשפעתן  ,ננקטה יוזמה ממסדית בתחום זה על  -ידי מנהל
המחלקה לנכסי הערבים במשרד המיעוטים  ,יצחק

ערבים .

גביתן  ,שהיה קודם לכן איש המחלקה לענייני

ביוני הוא פנה לשר החקלאות וביקש לקבוע פגישה עימו לדון בנושא החזקת מטעים

ב7-

וניצול קרקעות של הערבים  .בדו " ח לחודש יוני של המחלקה שבראשה עמד ציין גבירץ את מספרן
הרב של הבקשות לעיבוד קרקעות ערביות  ,שהגיעו אליו מהסקטור החקלאי  ,ואת המשא  -ומתן

שניהל עם משרד החקלאות על עיבוד כמיליון דונם קרקע נטושה  .כדי לעבד שטחי אדמה אלה היה
צורך  ,לדעתו  ,להתגבר על בעיות של חוסר כוח  -אדם  ,כלים חקלאיים ואשראי  ,ובעיקר דרוש היה

חוק שיבטיח לחקלאי שפרי עמלו אכן יגיע לידיו  .בעקבות דו " ח זה נערכה במשרד החקלאות
תוכנית לעיבוד קרקעות מוברות  ,שהיו בבעלות ממשלתית או בבעלות של ערבים  ,שנטשו את
מקומות מגוריהם  ,והוכנה הצעת חוק לצורך

זה .

29

דחיית תוכנית ההתיישבות של ויפן וההיערכות במשרד המיעוטים ובמשרד החקלאות להחכרת
קרקעות נטושות לעיבוד  ,הצביעו על הדרך שבחרה מדינת ישראל לטפל בקרקעות החקלאיות
הנטושות ערב כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה  .הסתמנה גם מגמה להעביר את האחריות על
קרקעות אלו ואת הטיפול בהן לידי משרדי הממשלה  ,ולהוציאם מידי המוסדות היישוביים -

שחלקם בטל  ,כגון ה ' הגנה '  ,וחלקם תחום אחריותם צומצם  ,כמו המוסדות

הציוניים .

גיבוש המנגנון לטיפול בשטח הנטוש  -מראשית ההמוגה הראשונה ועד תום
קרבות עשרת הימים
 11ביוני 8 -ו

ביולי

1948

בעוד ההתארגנות הממסדית והמקומית של הסקטור החקלאי נמצאת בעיצומה  ,התנהלו בממשלה

דיונים בנושא האחריות לטיפול ברכוש הערבי הנטוש בכללו  .משרד המיעוטים  ,שקיבל תחום זה
תחת אחריותו עם קום המדינה  ,החל בפעולות חקיקה  ,ובין השאר ניסח ' פקודת שטח נכבש ' ובה

פרק בנושא רכוש נטוש ; בראשיה יוני העביר את הצעת החוק לעיונם של שרי הממשלה  .אך בשל
היקפם וחשיבותם הכלכלית והמדינית של השטח והרכוש הערבי שניטשו עלתה יוזמה להוציא את
הנושא מטיפולו של משרד

המיעוטים .

ב 11 -

ביוני התקיימה במשרד האוצר ישיבה  ,ובה הוצע

להקים מוסד שיורכב מנציגי משרדי האוצר והבטחון ומשרד המיעוטים  ,והוא יטפל בכל ענייני

הרכוש הנטוש .

30

בראשית יולי הוקמה ועדת שרים לענייני רכוש נטוש  ,שבה היו חברים בן  -גוריון  ,קפלן  ,שרת ,
ציזלינג  ,שטרית ושר המשפטים פנחס רוזנבליט  .ועדה זו העבירה את האחריות המיניסטריאלית

על נושא הרכוש הנטוש ממשרד המיעוטים למשרד האוצר  .בישיבותיה

ב  13 -וב 26 -

ביולי קבעה

הוועדה שאת הטיפול ברכוש הנטוש במגזר החקלאי יקבל משרד החקלאות  ,אם  -כי האחריות
המיניסטריאלית נשארה בידי
ועדי הגושים בתל  -אביב ,
העליון ,
29

ביוני

2

1948

 ,שם

;

במאי

1948

 ,שם

;

ח ' גבתי אל חברי הוועדה הממונה על רכוש הערבים בגליל

א ' כנעני  ,הסדר הקרקעות במשקי ההתישבות העובדת  ,אפעל

י ' גביתן אל שר החקלאות  7 ,ביוני  , 1948גנזך  , 97 ,ג  , 2185 /א '  19ג ' ; הנ " ל אל שר האוצר ,

המחלקה לנכסים ערביים ,
30

26

האוצר .

באוצר הוקמה רשות לטיפול ברכוש הנטוש  -משרד

דו " ח לחודש

תקנות שטח נכבש תש " ח -

גנזך ,
ג. 35 , 307 /
, 97

א'

19

ו'

;

1948

יוני

. 1948

ציזלינג אל א ' קפלן ,

8

ביולי

1948

,

29

 , 1987עמ ' . 7 - 5
ביוני

שם .

( טיוטה להערות )  ,כולל רשימת השטחים המוכרזים נכבשים ,

סיכום הצעות שהעלו בישיבה אצל שר האוצר בנושא רכוש ערבי ,

11

 , 1948שם ;

9

ביוני , 1948

ביוני  , 1948שם , 49 ,

ע :ו1 :

ארנק גולן

האפוטרופוס על הרכוש הנטוש  .לתפקיד האפוטרופוס מונה דב שפריר  ,שעמד בראש חברת נוה
עובד  ,חברת הבנייה של המרכז

החקלאי .

ן3

האחריות לרכוש הנטוש הועברה  ,אם כן  ,מידי משרד המיעוטים שהעומד בראשו היה שר זוטר ,
נציג הספרדים בממשלה  ,לידי משרד האוצר  ,שבראשו עמד אחד מבכירי מפא " י  .באחריות על
הרכוש הנטוש במגזר החקלאי התחלקו משרד האוצר ומשרד החקלאות  ,שהיה בשליטתה של

מפ " ם  ,שותפתה העיקרית של מפא " י בממשלה ובמגזר הפועלי בארץ  -ישראל  ,שכוחה היה רב

במגזר זה  ,כיוון ששתי התנועות הקיבוציות המרכזיות השחייכו אליה .
לעקרון האפוטרופסות היתה חשיבות רבה בקביעת הגישה שעל  -פיה הועברו הקרקעות
הנטושות לרשות המגזר החקלאי היהודו  .משמעותו היתה דחייה שלתוכניתם של ויפן ושל חבריו
לוועדת הטרנספר  ,שדרש הריסת הכפרים והפקעת הקרקעות והקמת יישובים יהודיים חדשים

תחתם .

מדינת ישראל בהרה להשתלט על קרקעות אלו בתהליך הדרגתי ומותאם למציאות

הצבאית  ,המדינינו והכלכלית של אותה עת  ,ומינוי אפוטרופוס על הרכוש הנטוש פירושו היה

החזקה זמנית של רכוש זה  .התקדים שממנו למדה ממשלת ישראל היה  ,כפי הנראה  ,האפוטרופוס
על רכוש האויב שמינו שלטונות המנדט הבריטי עם פרחן מלחמת  -העולם השנייה ; תפקידו של
אפוטרופוס זה היה למנוע מן האויב הנאצי ליהנות מרכושו באתן ולשמור עליו עד אשר תסתיים
המלחמה

,

3

האפוטרופוס הסדיר החכרה של קרקעות ערביות נטושות ליישובים חקלאיים קיימים  ,לשם

עיבודן עד לסיום המלחמה  .ארגון ההחכרה הלכה למעשה הוטל על משרד החקלאות  ,אך למשרד
שהיה אז בראשית התהוותו  ,לא היו כלים להתמודד עם משימה זו  .משום כך הוטלה העבודה
בשטת על המרכז החקלאי באמצעות ארגון מגדלי הפלחה וועדי הגושים  ,שפעלו במסגרתו  ,ואשר
טיפלו בהקצאת קרקעות נטושות לקציר מאז שלהי

מארס .

ב 14 -

ביולי נשלח חוזר מטעם המרכז

החקלאי לוועדי הגושים ולמשקים השונים  ,ובו הודיעום על הקמת ועדה בת

4

חברים בראשות

זאב שסיין ( צור)  ,שתפקידה היה לטפל בחלוקת קרקעות ליישובים  .לנציגי היישובים והגושים

נקבעו פגישות עם הוועדה  ,כדי לקבל מהם מידע על מצאי הקרקעות בסביבתם והצעות לחלוקתן .
חקיקה בנושא החכרת הקרקעות היתה עדיין בתהליכי גיבוש  ,אך בהצעות של משרד החקלאות
לתקנות שעת חירום לעיבוד אדמות מוברות דובר על תקופת החכרה של עד שנה אחת

בלבד .

33

היו אזורים בארן  ,כגון עמק  -יזרעאל  ,שעבודת השדה של איסוף הנתונים על קרקעות נטושות

החלה בהם למעלה מחודש לפני משלוח החוזר ועל  -פי נוסחו נראה שהמרכז החקלאי הניה
שפעולה זו כבר נעשתה ביישובים ובגושים כולם  .עם ראשית פעולתה של מערכת ההחכרה הוצף
המרכז החקלאי בבקשות של יישובים חקלאיים  ,מכל גוני הקשת היישובית  ,לקבל קרקעות

;

המבקשים קיוו שבסופו  -של  -דבר תעבורנה הקרקעות לרשותם בדרך קבע  .ניתן להזכיר ברשימה זו

31

קפלן אל חברי הוועדה לרכוש נטוש  5 ,כיולי  , 1948גנזך  , 49 ,ג ; 60 , 307 /
האפוטרופוס  15 ,ביולי  , 1948שם  ,ג  ; 303 , 19 /פרוטוקולים של ישיבות ועדת השרים לענייני רכוש נטוש ,

כתב מינוי של ד ' שפריר לתפקיד

ביולי

134
32

1948

 ,שם  , 130 ,תיק

 13ו 26 -

א . 2401 / 21 /

' פקודת המסחר עם האויב '  ,תוספת מס '

1

לעיתון הרשמי  ,גליון מיוחד מס '

923

מיום

 5בספטמבר  , 1939עמ '

. 85 - 83
33

שסיין  ,מספר מכתבים זהים לוועדי יישובים וגושים ,

14

שעת חירום לעיבוד אדמות מוברות  ,טיוטה שלישית ,

ביולי
21

, 1948

אה " ע - 235 - 1 ,ע , 1תיק

ביולי . 1948

גנזך ,

, 97

ג  , 2192 /כ '

2251

. 13

ב ' ; תקנות

תפיסת קרקע ערבית

קיבוצים של ' השומר הצעיר ' כמשמר  -העמק  ,מעברות ועין  -המפרץ  ,את קיבצן גינוסר  ,שהשתייך

ל ' קיברן המאוחד '  ,את קבוצת עיינות ( רמת  -דוד)  ,שהשתייכה ל ' חבר הקבוצות '  ,את קיבתן חפץ -
חיים של ' פועלי אגודת

ישראל '  ,את מושב העובדים

כפר אז " ר ויישובים רבים אהרים .

היישובים

34

לחצו מאוד על המוסדות ועל הממשלה לקבל קרקעות נטושות ולחלק מחדש את שטחי הקרקע
שהיו בידי

ערבים .

ביוני  ,עם כניסתה לתוקף של ההפוגה הראשונה  ,שנמשכה עד ה  9 -ביולי  ,חודשה פעילות

ב 11 -

לעיל .

ההתיישבות  ,שיעדיה הוגדרו בתוכניתו של שחם שהוזכרה

ההתיישבות של הסוכנות בפני ועדת ההנהלות * 34

ב 22 -

את הצעתה להעלות

19

ביולי הציגה מחלקת
יישובים חדשים על

הקרקע  .האדמות הדרושות ליישובים הללו הוקצו כולן מקרקעות שהיו ברשות יהודים  ,מקרקעות

ממשלתיות  ,מקרקעות של גרמנים ומקרקעות שהקרן הקיימת ניהלה משא  -ומתן על

רכישתן .

קרקעות ערביות נטושות לא היו כלולות במסגרת זו  ,והיישובים  ,למעט שניים שתוכננו לקום על
הדרך לירושלים  ,היו בתחום המדינה היהודית של הצעת החלוקה  .עובדת הקמתם של שני יישובים
אלה אמורה היתה להישמר בסוד  ,אך הרצפלד הדליפה

לעטעונות .

באותם ימים שבהם החל תהליך החכרת הקרקעות  ,התנהלו באו

35

,

קרבות עשרת הימים

( 18 - 9

ביולי)  .במהלך קרבות אלה נכבשו שטחים נרחבים  ,שנכללו על  -פי תוכנית החלוקה במדינה
הערבית  :בצפון הארץ  ,בגליל התחתון  ,ובמרכז  -הערים לוד ורמלה והמרחב שממזרח להם עד

לטרון  ,וכן הורחב פרוזדור ירושלים לכיוון דרום  ,ובמישור  -החוף הדרומי הורחב שטח השליטה

הישראלי מול החזית המצרית  .כפרים ערביים נוספים ניטשו  ,והיה צורך למנוע את שובם של
הערבים אל השטח שנכבש  .שטח זה היה ברובו מרוחק מיישובים יהודיים  ,כך ששיטת החכרת
הקרקעות ליישובים יהודיים לא העזה מעשיני בכל המקרים  .על כן נדרשה התיישבות יהודית

במקומות אלו  ,ולהתיישבות זו נדרשו קרקעות  .מכיוון שקרקעות ממשלה או קרקעות בבעלות
יהודית לא היו מרובות באזורים הללו  ,היה צורך להשתמש בקרקעות ערביות

נטושות .

ראשיתו של תהליך תפיסת הקרקעות הנטושות  -תקומת ההפוגה השנייה
עד תחילת מבצע ' יואב '
9ו

ביולי -

ב 19 -

14

באוקטובר

1948

ביולי למחרת סיום קרבות עשרת הימים  ,כתב בן  -גוריון ביומנו שיש לסלק כפרים נטושים

השוכנים בנקודות אסטרטגיות  -ובכך המשיך את קו המחשבה שהותווה כבר ב ' תוכנית ד ' -

34

משמר העמק אל שסיין ,
שם

;

25

ביולי

, 1948

,

אה " ע  - 235 - 1 ,י , 1תיק  2551ב ' ; עין  -המפוץ אל עטיין ,

חפץ  -חיים אל ועד יישובי העובדים  ,גוש יהודה ,

27

ביולי

, 1948

שם

;

26

ביולי

1948

כפר אז " ר אל המרכז החקלאי ,

ביולי  , 1948שם ; קבוצת עיינות אל המרכז החקלאי  26 ,ביולי  , 1948שם ;
באוגוסט  , 1948שם ; גינוסר אל המרכז החקלאי  8 ,כאוגוסט  , 1948שם ; פניות רבות נוספות מק " ן וסתיו

25

מעברות אל המרכז החקלאי ,

ראה :

* 34

שם ובתיקים

ועדה שמנתה

4

 2251א ' ו 2251 -

חברים ,

 2מהסוכנות

35

3

1948

ג' .

היהודית ו  2 -מהקרן הקיימת  .בדיוניה השתתפו גם נציגים מהמרכז החקלאי ,

ולאחר הקמת המדינה  -גם נציגים של משרדי ממשלה
שעסקו בענייני

,

שונים .

הוועדה היתה הגוף העליון של המוסדות

התיישבות .

הצעת מחלקת ההתיישבות להעלאת יישובים חדשים על הקרקע ,

עליית יישובים חדשים על הקרקע ,

6

ביולי  , 1948שם .

22

 , K5תיק 17198
ביוני  , 1948אצ " מ KL ,

;

1 35

כפר חב " ד בתוך

אס  -סכריה הנטושה

( ) 1949

והוסיף שיש לדאוג להתיישבות גם בשטחים נטושים  .ב  23 -ביולי השמיע עמדה זו באוזני אשכול ,
ששימש סגנו במשרד הבטחון ובאוזני וייץ  .עוד טען שיש להתחיל  .בפעולת ההתיישבות באזור
של וילהלמה ובן  -שמן  -שמצפון וממזרח ללוד ולרמלה  ,ואשר דרכו

נהין

היה לעקוף את שתי

הערים הללו שחלשו על הדרך לירושלים ( גשר וילהלמה  -גזר )  -ובפרוזדור ירושלים  .העדיפות
ניתנה על  -ידי בן  -גוריון אפוא לביסוס השליטה על השטח המחבר בין ירושלים למישור  -החוף .
36

בשלהי יולי ובמשך אוגוסט הגישו הרשויות המבצעות תוכניות להתיישבות על  -פי ההנחיות
של בן  -גוריון לאשכול ולוויתן  .בראשית אוגוסט הגיש קצין ההתיישבות באגף התכנון במטה
הכללי  ,סגן  -אלוף יהושע אשל שהחליף את שחם בתפקיד זה  ,תוכנית להקמת

הצבא .

שונים על  -פי סדר עדיפויות שקבע

61

יישובים באזורים

בנוסף לחיזוק האחיזה בדרך לירושלים תוכננה

התיישבות בגליל המערבי  ,בגלבוע  ,נוכח הצבא העיראקי  ,ובדרום  ,ששם היתה המטרה לחזק את
השליטה על הצירים המקשרים בין מרכז הארץ לנגבלי
ב 28 -

ביולי הוגשה לבן  -גוריון תוכנית ההתיישבות של ראשי המוסדות המיישבים  ,ויפן ,

הרצפלד וחורין  ,ובה הצעה להקים

21

יישובים  .התוכנייך כללה פירוט של קרקעות להתיישבות

שהיו בבעלות הקרן הקיימת והמדינה  ,אך  ,כפי שצוין לעיל  ,באזורים שבהם הוחלט להתיישב לא
136
36
37

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה
שא " ג בשם

באוגוסט

"

, )5

ב  ,עמ ' , 603

אשל אל שר הבטחון ,

, 1948

א" צ ,

. 2433 / 50 - 11

6

. 618
באוגוסט

, 1948

אה " ה  ,אא " צ  ,מיכל

8

.

תיק 4א '

;

מפת ההתיישבות

היו די קרקעות כאלו  .על כן הוצע להשתמש גם בקרקעות של כפרים ערביים על  -פי עקרון הפיתוח

הכפר דיר  -אבאן לאחר

שהציג ויפן כבר בינואר  , 1948דהיינו אדמה ערבית עודפת תמורת פיתוח ; השטח העודף נחשב הקרבית

ההפרש בין השטת הדרוש לקיום משפחה ערבית ממוצעת בכפר בשיטת העיבוד האינטנסיווי לבין
השטח שהיה נחלו למשפחה זו לקיום בשיטת העיבוד האקסטנסיווי קודם לפעולות

הפיתוח .

השטחים שאמורים היו להילקח תמורת הפיצוח היו ממוקמים בשולי תחומיהם של הכפרים

הערביים  ,הרחק מן האזור הבנוי  ,על  -מנת לפגוע מעט ככל האפשר במרקם היישובי שלהם  .על  -פי

התוכניוז צריכה היתה הקרן הקיימת לקבל את הבעלות על הקרקעות שיוגדרו עודפות .
כעבור כשלושה שבועות ,

ב 20 -

38

באוגוסט  ,הגישו המוסדות המיישבים תוכנית מתוקנת  ,שלאחר

תיאום עם  -אשל התוסף לה אזור שפלת  -החוף הדרומית ומספר היישובים המוצע עלה

מ 21 -

בחירת האתרים להתיישבות נעשתה בתיאום עם צה " ל ועל בסיס הצעת ההתיישבות של

ל . 32 -
אשל .

ההצעה הועלתה לדיון בוועדת השרים לענייני רכוש נטוש בו ביום  ,ואושרה על  -ידה  .מתוך
120 , 000

מתוכן

הדונם שיועדו להתיישבות זו קרוב למחצית ,

כ 15 , 000 -

58 , 000

דונם  ,היו קרקעות ערביות נטושות .

דונם היו קרקעות שלקרן הקיימת היה חלק בהן או שהתנהל בעבר משא  -ומתן

לרכישתן מבעליהן

הערבים .

39

שיטת הפיתוח נועדה לתת מענה לטענות על הפקעת הקרקעות ,

,

שהיו צפויות מצד גורמים בחפן  -לארץ ואף מצד גורמים באו  ,כגון מפ " ם ובעיקר מנהיגי ' השומר
אצ " מ  , ,4 / 202תיק

38

הצעה לעליית יישובים חדשים על הקרקע ,

28

ביולי

39

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקרן הקיימת ,

16

כאוגוסט  , 1948עמ '

, 1948

יישובים חדשים על הקרקע  20 ,באוגוסט  , 1948גנזך  , 130 ,תיק

רכוש נטוש ,

 20כאוגוסט , 1948

שם  ,תיק

א ; 2401 / 21 /

17 - 16

; 2570 / 6

. 117

 ,אצ " מ ,

 ; KKLהצעה להעלאת

פרטיכל ישיבת ועדת השרים לענייני

ויק ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

. 320 - 319

ק

ארנון גולן

הצעיר ' שבמסגרתה

הללו התנגדו להתיישבות של קבע על קרקע ערבית  ,אך נתנו הסכמתם

;

האסטרטגית .

לשימוש בעודפי קרקע להתיישבות מתוך הכרה בחשיבותה

40

מגמות ההתיישבות של בל  -גוריון היו ביטוי לרצונו לשנות את גבולות החלוקה ולהרחיב את
שטחה של מדינת ישראל מעבר להם  ,על  -מנת לממש את הישגי קרבות עשרת הימים  .על כן מתוך
32

הנקודות שהוצעו להתיישבות ,

היו מחרן לתחומיה של המדינה היהודית כפי שנקבעו

27

בהחלטת האו " ם  .השינויים החשובים ביותר היו  ,על  -פי תפיסתו של בן  -גוריון  ,הכללתו של השטח
שחיבר בין מדינת ישראל לירושלים  ,האזור שממזרח ללוד ולרמלה  ,שהיה ידוע אז כ ' גשר

וילהלמה  -גזר '  ,ושל השטחים ההרריים שבתחומם עבר הכביש בין תל  -אביב לירושלים  ,מה שנודע
כ ' פרוזדור ירושלים '  .אליהם נוספו שטחים במישור  -החוף הדרומי  ,שחיברו בין מרכז הארץ לנגב
 ,המיישבים אזור ההתיישבות העתידי העיקרי של מדינת
 שהיה בעיני בן  -גוריון וראשי המוסדותישראל  .וכן נוסף הגליל המערבי  ,שתושביו היהודים איימו לנוטשו אם לא תחליט הממשלה לכלול
אותו בתחומיה של המדינה  .י 4להתיישבות באזורים הללו היתה מיועדת אותה כמות מוגבלת של

הערביים .

קרקע נטושה שמדינת ישראל ביקשה להפקיע מידי בעליה
ב 18 -

באוגוסט נערכה במשרד ראש הממשלה ישיבה בעניין הפליטים הערבים  ,והשתתפו בה

בן  -גוריון  ,קפלן  ,שרת  ,שטרית וכן יועצים ופקידים שעסקו בענייני ערבים  ,קרקעות ורכוש

נטוש :

דנין  ,פלמון  ,ויפן ואחרים  .הישיבה הוגדרה התייעצות  ,ולא ניתנה לה סמכות לקבל החלטה בנדון ,

שכן החלטה זו היתה אמורה להתקבל על  -ידי הממשלה  .בישיבה שב ויפן והעלה את תוכניתו
להתיישבות נרחבת על קרקעות נטושות תוך הריסת כפרים נטושים במטרה למנוע את שובם של
הערבים למקומות מגוריהם  ,וזכה לתמיכה של חלק מהנוכחים  ,אך לא של שרי הממשלה  .קפלן
הציג עמדה מנוגדת לזו של וידן

;

הוא הפריד בין עיבוד הקרקעות ובין התיישבות  ,ושלל העברה

נרחבת של קרקע נטושה לבעלות קבע של גורמים יהודיים על  -ידי מכירתה
ייצג במקרה זה את עמדת הממשלה בנושא הקרקעות

להם .

42

נראה שקפלן

הנטושות .

מעורבותה של ממשלת ישראל בנושא הקרקעות הנטושות הותירה לקרן הקיימת תפקיד שולי

ביחס לזה של משרדי הממשלה  ,שהטיפול ברוב הקרקעות עבר לידם  .ראשיה של הקרן  ,לעומת
זאת  ,המשיכו לראות בה את המכשיר הקרקעי העיקרי של העם היהודי  ,ופעלו להעביר לרשותה
קרקעות ערביות רבות ככל האפשר  .כבר

הקרן הקיימת

90 , 000

ב 27 -

במאי פנה ויפן אל קפלן בבקשה להעביר לפיקוח

דונם קרקע של ערבים נתיני חרן  -לארץ  ,שהממשלה עתידה היתה להכריז

עליה כרכוש האויב  ,ובבוא העת עתידה המזה הקרן הקיימת לקבלה לרשותה  ,בהסכם עם
הממשלה  .תשובתו של קפלן היתה שרשם את ההצעה לפניו  ,והוא ביקש פרטים נוספים  .כחודש
לאחר מכן ,

40

ב1 -

ביולי  ,בישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,התייחס היושב  -ראש אברהם

ויק ( שם )  ,עמ '  ; 334מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  . 184עקרונות שיטת העודפים ראה

:

י ' ויגן  ' ,חליפות ותמורות

בשיטת התנחלותנו '  ,נ ' ביסטריצקי ( עורך )  ,הקרן הקיימת לבעיות העם והארץ  ,רמת  -גן תש " ט  ,עמ '
עוד  :פרטיכל ישיבת ועדת השרים לענייני רכוש נטוש  20 ,באוג סט  , 1948גנזך  , 130 ,תיק א . 2401 /21 /

 ; 88 - 86וראה

ץ2ץ11

41

מ ' שרתוק אל נ ' גולדמן ,

15

ביוני

א  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ ' 163

משרד הבטחון ,
42

5

בספטמבר

;

 , 1948בתוך :

" פרוינדליך

אשל אל אג " ם ,

, 1948

שם

;

31

במארס

"

( עורך ) ,

ו1 -

הנ " ל  ,דו " ח ספטמבר

פרטיכל ישיבת ועדת השרים לענייני רכוש נטוש ,

20

באוגוסט

תעודות למדיניות החתן של מדינת ישראל ,

בספטמבר  , 1948א " צ ,

; 2433 / 50 - 11

הנ " ל אל

. 1948

1948

.

, 130

בישיבה במשרד ראש הממשלה על בעיות הפליטים הערביים ושולם ,

גנזך  ,תיק

א ; 2401 / 21 /

 18באוגוסט  , 1948שם ,

תמצית דברים

תיק

. 2444 / 19

תפיסת קרקע ערבית

גרנובסקי ( גרנות ) לנושא זה במסגרת דיון במדיניות הקרן בנושא הקרקעות  .גרנובסקי קבע שיש
לחלק את הקרקעות הערביות לשלושה
לאו

,

 .ב.

אלו השייכות לפלאחים

סוגים :

א  .אלו השייכות לערבים הגרים בקביעות בחהן -

ארצישראלים  .ג .

אלו השייכות לבעלי אחוזות

( אפנדים )

ארצישראלים  .לגבי הקרקעות מן הסוג הראשון והשלישי  ,קבע גרנובסקי  ,יש לקרן הקיימת עניין
בהעברתן לפיקוחה  ,ואילו קרקעות מהסוג השני צפוי שתוחזרנה לבעליהן עם תום המלחמה 43 .
הביע את דעתו שעל
בישיבה הבאה של הדירקטוריון  ,שנערכה ב  7 -ביולי  ,נמשך הדיון ,

כל

.

1 4

וויקי

מיליון הדונם  ,שניטשו על  -ידי ערבים  ,לעבור לפיקוח של הקרן הקיימת כאפוטרופוס

מטעם מדינת ישראל  .גרנובסקי התנגד לכך  ,והציע שהקרן תפעל לניצול הזדמנויות לקניית
קרקעות מערבים  .בסופו של הדיון הוחלט לאמץ את

מדיניותו של גרנובסקי .

44

הכוונה היתה שלא

להיכנס לעימות עם הממשלה  ,שמדיניותה באותה העת שללה העברת קרקעות נטושות לבעלות
יהודית  ,ולא לחרוג מהמסגרת שנקבעה בהצעה שהעלה גרזובסקי בפני הדירקטוריון בישיבה
שנערכה

ב1 -

ביולי  .בעקבות החלטה זו פנה ויקו לאתר קרקעות מתאימות להעברה לפיקוח הקרן

הקיימת באמצעות חכירתו מהממשלה  .על  -פי הנתונים שאספו עובדי מחלקת הקרקעות של הקרן
הקיימת אותרו קרקעות בהיקף 80 , 000נ דונם ,

למשא  -ומתן עם הממשלה על
ב 28 -

החכרתן .

וב 22 -

ביולי אישר הדירקטוריון לווינן להיכנס

45

ביולי פנה ויפן לאפוטרופוס על הרכוש הנטוש  ,וביקשו להעביר להחזקת הקרן הקיימת

 315 , 754דונם קרקעות שיש לה זיקה אליהן ( ראה נספח ) .
של וייץ לאחר שנופו האדמות שלא התאימו לעיבוד 22 % .

שטח זה היה קטן מהערכתו הראשונית

מהקרקעות היו בקירבת יישובים

יהודיים  ,שמוכנים היו לעבדן באמצעיהם שלהם  35 % ,בקירבת יישובים יהודיים שביקשו הלוואה
כספית לשנה מהקרן הקיימת לשם העיבוד  15 % ,בקירבת יישובים יהודיים שביקשו הלוואה לשם
כך לשנים אחדות  ,ו  28 % -במרחק רב יחסית מיישובים

יהודיים .

תוכניתו של ויפן הוצגה בפני דירקטוריון הקרן הקיימת

ב 16 -

46

באוגוסט  ,והיא נתקבלה בקרירות

על  -ידי גרנובסקי  ,שראה בה סיכון כספי רב  .גרנובסקי השש שהקרקעות לא תועברנה בסופו  -של -

דבר לרשותה של הקרן והשקעותיה הרבות בהן עלולות לרדת לטמיון  ,מאחר שוויקי כלל בהצעתו ,
אדמות של פלאחים  ,ובכך חרג מהמסגרת שקבע גרנובסקי כחודש קודם לכן  .גרנובסקי ראה

חשיבות רבה בחכירת קרקעות נטושות על  -ידי הקרן הקיימת  ,ולו גם לשנה  ,על  -פי תנאיה של
ממשלת ישראל  ,וזאת כדי למנוע מסירתן לגורמים אחרים  .הוא סבר שדרישה מוגזמת מצד הקרן

עלולה לעורר התנגדות של הממשלה להעברת קרקע נטושה לפיקוחה באמצעות החכרה  .ייתכן
שאף הגיעו אליו הדים שליליים ממקורות ממשלתיים על הצעתו של ויפן  ,שהועברה כבר לפני
הדיון בדירקטוריון לאפוטרופוס ( ולא למשרד החקלאות  ,שעסק בהחכרת קרקעות הלכה למעשה ,

43

ויק אל קפלן ,

27

במאי

1948

 , K5תיק
 ,אצ " מ KL ,

ישיבת דירקטוריון הקרן הקיימת ,
44

45

ביולי  , 1948שם ,

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקרן הקיימת ,
ויגן

7

, ) 10

עמ '

. KKLIO

ביולי , 1948

אל ג ' מכנס ואל משרדי הקרן הקיימת בטבריה ,

הערה
46

1

; 17146

קפלן אל ויפן ,

30

במאי  , 1948שם ; פרוטוקול של

12

אצ " מ ,

ביולי

, 1948

ק ו1 :

. KKLIO
 , K5תיק
אצ " מ KL ,

; 17146

ויק ( לעיל ,

. 319

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקרן הקיימת ,

,

ביולי  , 1948אה " ע  - 235 - 1 ,ר , 1תיק

22551

 16באוגוסט  , 1948עמ ' , 19

ג' .

אצ " מ KKLIO ,

; ויפן

אל שפריר ,

28

~

ארנון גולן

וזאת כנראה במטרה לעקוף את מפ " ם ששלטה במשרד

זה ) .

על כן הציע שהדירקטוריון יאשר

עקרונית את הצעתו של וידן  ,אך ימנה ועדה שתבדוק את פרטי ההצעה  ,דהיינו את המצע הקרקעי

שלה  ,ובכך תוגבל גם עצמאותו של ויצן בתחום זה  .לחברי הוועדה הציע את חברי הדירקטוריון
שמואל

אחד .

אוסישקין  ,הרצפלד  ,שמואל

זוכוביצקי  ,וייץ ואת עצמו  .הצעתו של גרנובסקי נתקבלה פה

47

נציגי דירקטוריון הקרן הקיימת פתחו במשא  -ומתן על החכרת קרקעות נטושות עם שני

הגורמים הממשלתיים שנושא זה היה באחריותם  ,האפוטרופוס ומשרד החקלאות  ,ובסופו  -של -
דבר הגישה הקרן הקיימת לשר החקלאות
בלבד ( ראה

טבלאות ) .

ב 29 -

באוגוסט הצעה מתוקנת לחכירת  , 500נ 19דונם

הקרקעות שהוצאו מהרשימה המקורית  ,שהציג ויפן כחודש קודם לכן  ,היו ,

אכן  ,אלו שבבעלות פלאחים  ,ונותרו בה קרקעות מושע  ,שלקרן הקיימת היה חלק בהן  ,קרקעות
של נתיני חךן וקרקעות של

אפנדים .

48

בעוד הקרן הקיימת עושה מאמץ להשתלב במערך החכרת הקרקעות  ,כדי לקבוע חזקה על אלו
שהיה לה בהן עניין  ,המשיכו משרד החקלאות והמרכז החקלאי בפעילות להחכרת קרקעות

נטושות ליישובים  .ב ' א באוגוסט נערך במשרד החקלאות כנס בנדון בהשתתפות נציגים מהמרכז

החקלאי ; מארגון עובדי הפלחה ; מוועדי גושים ; ומיישובים שונים  .נציגי הקרן הקיימת לא הוזמנו

לכנס זה ולא השתתפו בו .
הקרקעות הנטושות  .רק לציוד

הבעיה המרכזית שהועלתה בכנס היתה העדר אמצעים לעיבוד

מכני נדרשו שני מיליון דולר ; וכן נדרשו סכומים נכבדים לרכישת

זרעים וזבלים  .הגורם שלו היו עתודות הון היה הקרן הקיימת

;

ונציג גוש יישובי הגלבוע הציע

להזמין את ויקו להשתתף בדיונים ; שכן במצב הקיים לא יכלו המשקים אלא לעבד את שדותיהם

שלהם  .א ' שכסר  ,סמנכ " ל משרד החקלאות  ,לא היה נלהב להצעה והשיב תשובה בלתי  -מחייבת ,
אך זאב צור ( שסיין )  ,שעמד בראש הוועדה לחלוקת הקרקעות הנטושות מטעם המרכז החקלאי ,

הודיע שמשא  -ומתן בין המרכז לקרן הקיימת כבר נמצא

בעיצומו .

49

משרד החקלאות לא שש לשתף את הקרן הקיימת  ,ובייחוד לא את ויפן  ,בתהליך חלוקת
הקרקעות הנטושות ליישובים  ,כיוון שביקש להקים חלופה למוסד הקרקעי של התנועה הציונית ,
חלופה שתאפשר למפ " ם לשלוט על חלוקת קרקעות הלאום  ,שהיתה

עד אז בידי הקרן הקיימת .

חוסר האמצעים לעיבוד הקרקעות הביא ללחץ מצד המשקים והמרכז החקלאי על משרד
החקלאות לשתף את הקרן בתהליך  .על כן הסכימה הנהלת משרד החקלאות לאפשר לקרן הקיימת

להשתתף בתהליך החכרת הקרקעות הנטושות באמצעות שיתוף נציג מטעמה  -לצד נציגים
ממשרד החקלאות  ,האפוטרופוס  ,המרכז החקלאי והסוכנות  -בוועדה שאמורה היתה לקבוע את
גובה דמי החכירה שישלמו היישובים

למדינה .

הקרן הקיימת שותפה אם כן בגוף שסמכויותיו

50

היו בתחום הפיננסי  ,אך משרד החקלאות לא אפשר לה להשתתף בהקצאת הקרקעות ליישובים ,
דהיינו בחלוקתו של המרחב הנטוש  ,שנעשתה
47

פרוטוקול דירקטוריון הקרן הקיימת ,

48

ויק אל שר החקלאות ,
הקיימת ,

ל) 14
49

באוגוסט  , 1948עמ '  , 21 - 18אצ " מ ,

באוגוסט  ,אה " ע ,

 21בספטמבר  , 1948עמ '

, - 235- 1י
1

 ,תיק

2251

א'

;

. KKLIO

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקרן

 , 5 - 4אצ " מ . KKLIO ,

דו " ח מכינוס באי  -כוח של ועדי גושים  ,נציגי יישובים  ,משרד החקלאות ומזכירות ארגון עובדי הפלחה ,
באוגוסט

50

29

16

על  -ידי המרכז החקלאי והמשרד עצמו .

ויפן

, 1948

גנזך  , 97 ,ג  , 2185 /א '

אל שר החקלאות  ,לעיל  ,הערה

; 48

19

12

ב' .

סיכום ישיבה שהתקיימה ביום

 8בספטמבר  , 1948אה " ע  trv- 235 - 1 ,תיק 2551

א '.

2

בספטמבר  1948בעניין החכרת אדמות ,

תפיסת קרקע ערבית
ב 26 -

בספטמבר התכנסה ועדת המשנה של דירקטוריון הקרן הקיימת לעניין העיבוד וההחזקה

של האדמות הנטושות  ,שעל הקמתה הוחלט בישיבה ב  16 -באוגוסט  .ויפן שב והסביר בישיבה זו
את זיקת הקרן לקרקעות הנטושות שדרשה להעבירן להחזקתה ואת הצורך שתמשיך ותהיה המוסד

שברשותו יהיו קרקעות הלאום במסגרת מדינת ישראל  ,מסיבות עקרוניות ומעשיות גם יחד  .הוא

התייחס גם להיבט הכלכלי של עיבוד הקרקעות הנטושות  .במשך החודש שחלף מאז הסיכום עם
משרד החקלאות הבטיח משרד האוצר לממן ערבויות להלוואות בנקאיות ליישובים שיעבדו

קרקעות אלו  ,אך וידן הדגיש כי הסדר זה יתאים רק ליישובים מבוססים  .לאלו שאין ביכולתם
ליהנות מכך  ,משקים חלשים וחסרי קרקע  ,הציע סיוע של הקרן הקיימת  ,שתחכור מהממשלה
קרקעות נטושות שיוקצבו להם  ,ותחכירן להם כחוכרי משנה  .בנוסף הציע שיוקצבו

לעיבודם של אותם

193 , 000

225 , 000

דונם שהקרן דרשה מהממשלה במסגרת מדיניותה בתחום

ל" י

הקרקעות .

הרצפלד תמך בעמדותיו של ויפן  ,והביע דעתו שעל הקרן הקיימת לקבל רשימה מלאה של

הקרקעות הנטושות  ,שממנה תבחר את אלו המעניינות אותה במיוחד  .כן הציע להקציב

125 , 000

ל " י לסיוע ליישובים חלשים  ,שיעבדו קרקעות נטושות  .שניים מחברי הוועדה  ,זוכוביצקי וא '
קסטנבוים  ,התנגדו להצעותיו של ויפן  ,והציעו שהקרן הקיימת תתרכז באותם השטחים שיש סיכוי
שאכן יעברו לרשותה  ,ותשאיר את הטיפול בשטחים האחרים לממשלה  .סיכום הישיבה היה ברוח
הצעתם של זוכוביצקי ואברהם קסטנבוים  ,ונקבע שווייץ יכין לקראת ישיבתה הקרובה של הוועדה
הצעה סופית של שטחי הקרקע שלקרן הקיימת עניין בעיבודם ואת התקציב הדרוש לכך  .י5
ויפן דן בכך עם מזכיר משרד החקלאות אברהם חנוכי  ,והלה המלפן בפני שר החקלאות

ב 27 -

מה 29 -

באוגוסט ולהבטיח לו שכל בקשה מעבר לה תטופל

בהתאם לנסיבות  .תשובתו של ציזלינג היתה

' לדעתי עלינו [ ההדגשה במקור  ,א " ג ] לטפל בכל

בספטמבר לקבל את הצעתו של ויפן

:

מקרה של עיבוד חקלאי ולכוונו לגידול רצוי ובידיים רצויות  .הקרן הקיימת צריכה כמובן לבא
בחשבון  ,כרגיל  ,בכל שהיא מעונינת

בו ' .

52

ואכן  ,עד לאוקטובר  ,מועד תחילת עיבוד הקרקעות

לקראת החורף  ,החכיר משרד החקלאות ליישובים שונים

כ 440 , 000 -

וזאת באמצעות מנגנון ההחכרה שלו ובסיועו של המרכז
ב 10 -

החקלאי .

דונם קרקע נטושה לעיבוד ,
53

באוקטובר הציג ויפן בפני ועדת המשנה של דירקטוריון הקרן הקיימת את רשימת

החקלאות .

היישובים שחכרו קרקעות נטושות  ,כפי שנמסרה לו ממשרד
מפורטת של קרקעות בהיקף

104 , 000

היתה  ,לדעתו  ,לסייע בעיבודן .

דונם  ,שהקרן הקיימת צריכה

הוא ביקש את אישור הדירקטוריון לתקציב של

104 , 000

מתוכה עיבד רשןמה

ל " י לסיוע למשקים שמיועדים היו לעבד

קרקעות אלו  .שוב נחלקו הדעות בוועדה  ,כאשר הרצפלד תמך בוויקי  ,וזוכוביצקי טען שיש לקצץ
רבע מהתקציב המוצע ולשתף את הסוכנות היהודית במתן הלוואה או ערבות ליישובים
ב2-

אלה .

54

בנובמבר עלה הנושא לדיון נוסף בישיבת הדירקטוריון  ,והוחלט שעל הקרן הקיימת לחכור

קרקעות נטושות לשנה ולהחכירן בהחכרת משנה ליישובים שונים  .היקף הפעולה נקבע ל -
51

פרוטוקול ישיבת הנהלת דירקטוריון הקרן הקיימת ,

 21בספטמבר  , 1948עמ ' , 2

ישיבת ועדת המשנה של דירקטוריון הקרן הקיימת  26 ,בספטמבר

1948

אצ " מ ,

 ,שם ,

;

 , KLתיק

ג' .

פרוטוקול

. 17146

52

חילופי פתקים בין א " ח ( חנוכק לא " צ

53

רשימת הקרקעות הנטושות שנמסרו לעיבוד ורשימת הקרקעות הנטושות לפיתוח הקרן הקיימת  ,אה " ע 13 - ,

 , 235 - 1תיק 2251
54

( ציזלינג ) ,

גנזך ,

 , 97ג , 2185 /

א '.

פרטים מישיבת ועדת המשנה של חברי דירקטוריון הקרן הקיימת ,

. 17147

א'

19

,

10

באוקטובר

, 1948

 , K5תיק
אצ " מ KL ,

141

קיבוץ יזרעאל בתוך

120 , 000

דונם לפחות  ,שרשימה מפורטת שלהם נערכה באותה העת על  -ידי וידן  ,והסכום שהוקצב

לסיוע ליישובים היה
הסתכם בסופו  -של  -דבר

90 , 000

( ) 1949

בחכירה ליישובים

ל" י  .שטח הקרקע שנמסר על  -ידי משרד החקלאות לקרן הקיימת

בכ 154 , 000 -

שונים .

דונם  ,מהם

היתר היו

20 , 000

כ 104 , 000 -

מתוך

440 , 000

הדונם שנמסרו לעיבוד

דונם בעמק  -יזרעאל הדרומי  ,ובהם קרקעות של

הכפרים ח ' רבת ליד ומוג ' ידל  ,שנדרשו על  -ידי ויפן בפנייתו למשרד החקלאות
30 , 000

ב 29 -

באוגוסט  ,ו -

דונם מצפון וממזרח לתל  -אביב  ,ובכללם קרקעות נטושות שבין תל  -אביב להרצליה
_

וקרקעות של הכפרים סלמה  ,חיריה  ,וכפר  -ענא  ,שהקרן הקיימת ביקשה בנפרד במכתב

מה 14 -

בספטמבר  ,ואשר חלקן יועדו למטרות שיכון עירוני ולא לעיבוד חקלאי  .הקרקעות המוחכרות
באזורי ספר  ,כגון בנגב ובגליל המערבי  ,עובדו כמעט כולן בהסדר עם הקרן הקיימת  .לעומת זאת ,

באזורים אחרים  ,כגון גוש חרוד  ,השרון הצפוני ועמק  -חפר  ,לא נזקקו היישובים לסיועה של

הקרן .

55

תפרוסת הקרקעות שטופלו על  -ידי הקרן הקיימת נקבעה על  -פי הצורך הכלכלי בקבלת סיוע

ממנה לעיבוד ולא בהכרח על  -ידי ההעדפות הקרקעיות של הקרן  ,כפי שמגלה השוואה בין מכתבו
של ויפן למשרד החקלאות

142

מה 27 -

באוגוסט לבין רשימת הקרקעות שנמסרו לפיתוח

הקרן הקיימת .

המגמה שהסתמנה היתה זו שהותוותה כבר בתשובתו של ציזלינג לחנוכי  .משרד החקלאות קבע
55

פרוטוקול החלטות דירקטוריון הקרן הקיימת ,

הנטושות שנמסרו לעיבוד  ,לעיל  ,הערה

2

 ; 53ויפן

בנובמבר

, 1948

עמ '

אל האפוטרופוס ,

14

, 6-5

אצ " מ  ; KKLIO ,רשימת הקרקעות

בספטמבר  , 1948גנזך  , 97 ,ג , 2185 /א ' 19

אילו קרקעות נטושות יוחכרו ולמי  ,והקרן הקיימת יכולה היתה להשתלב בתהליך זה  ,אך לא על -

קיבוץ צרעה בין בתי

פי סדר העדיפויות שלה אלא כגורם מסייע לממשלה  ,כאשר סדר העדיפויות נקבע על  -ידי

הכמר

צרעה

משרדיה .

עודפי קרקע מול תכנון קרקעי כולל להתיישבות
6ו באוקטובר  -וו בדצמבר 1948
בסתיו

ידי

1948

החל נושא ההתיישבות צובר תנופה כאשר גבר הצורך להחזיק בשטחים שנכבשו על -

צה " ל במחצית השנייה של אוקטובר  ,במבצע ' יואב '  ,ו ' ההר ' בדרום הארץ ובמבצע ' חירם '

בצפונה  ,ולחזק הלכה למעשה את השליטה של המדינה בשטחים אלה  .כבר בשלהי אוגוסט

1948

הביאה העלייה בחשיבות ההתיישבות למינויו של אשכול  ,מבכירי עוזריו של בן  -גוריון  ,לראש
מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית  .באותה תקופה הציגו ויפן ומשרד החקלאות  ,בתיאום

עם הצבא  ,תוכניות להתיישבות נרחבת  .התיישבות זו היתה חייבת לקום על קרקעות נטושות  ,שכן
אלו נותרו בשלב זה המאגר העיקרי של קרקע חקלאית פנויה

באתן .

לאחר שהוועדה שהקים ויקו לענייני הטרנספר קיבלה גושפנקה רשמינו באוגוסט  ,פנה ויצן ב -
11

בספטמבר לבן  -גוריון בהצעה ליישב

כ 150 -

כפרים ערביים לאחר שאדמותיהם תופקענה

כעודפי קרקע לפיתוח על  -ידי הממשלה  ,ותימכרנה לקרן הקיימת  ,וזאת כצעד לקראת מימוש
הטרנספר  .אך בן  -גוריון דתה את ההצעה כשבועיים לאחר שהוגשה  ,בטענה שהפקעת קרקעות

143

ארנון גולן

נטושות על  -ידי הממשלה ומכירתן לקרן הקיימת עלולות להיות עבירה על החוק הבינלאומי ודרוש

עיון נוסף בכך .

56

בספטמבר הוחל במשרד החקלאות בפיתוח תוכנייך התיישבות שהושתתה על עקרון של חלוקת

שטחי קרקע נרחבים למשקים  .במסגרת תוכנית זו הוטל על קצין ההתיישבות של הצבא למצוא

מקומות חלופיים ליישובים ערביים למקרה שחלק מתושביהם ישובו ארצה  .תוכנית זו היתה חלק
מרפורמה קרקעית שהגה ציזלינג ואשר הקיפה את כל שטח המדינה ונועדה לאפשר פיתוח כולל

ומודרניזציה של החקלאות במדינה  .תוכניתו של ציזלינג דנה באופן כללי בנושא מבלי לאזכר
כמעט את הערבים  ,אך היא עסקה בשינוי מבנה הבעלות על הקרקע ובהעברת יישובים למקומות
מתאימים במסגרת פיתוח אזורי  ,ומובן היה שהכוונה לכפרים ערביים ולא להתיישבות היהודית ,
שהיתה ברובה מתוכננת והשתייכה לסקטור הפועלי  .אף  -על  -פי שמפ " ם התנגדה לטרנספר  ,לא
ראתה מניעה ליישב יהודים על הלקים גדולים של קרקעות הערבים על יסוד תוכניות פיתוח  .כך ,
מכל מקום  ,כתב כבר באוגוסט

צור  ,איש הקיבהן המאוחד ומרכז הוועדה לחלוקת האדמות

1948

הנטושות למשקים חוכרים מטעם המרכז החקלאי  .ויפן התנגד לתוכניתו של ציזלינג בטענה שהיא
מתאימה לטווח ארוך ולא לפעולה

מיידית ,

והציע חקיקה שתאפשר להפקיע קרקע נטושה

ולמוכרה לקרן הקיימת  ,וזו תתחייב בתמורה לפתח את
ב 17 -

הקרקע .

57

בנובמבר  ,זמן קצר לאחר תום הקרבות שהעניקו למדינת ישראל שליטה בכל הגליל ,

במורדות המערביים של הרי  -יהודה וברובה של שפלת  -החוף הדרומית  ,הוגשה לחברי ועדת
ההנהלות של המוסדות המיישבים תוכנית התיישבות חדשה  ,שגובשה בדיונים שבהם השתתפו

נציגים של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות  ,הקרן הקיימת וצה " ל  .חלק ניכר מהשטחים שיועדו
להתיישבות היו מחרן לגבולות של תוכנית החלוקה של האו" ם או של תוכניותיו של הרוזן
ברנדוט  ,המתווך מטעם האו " ם  .ההצעה כללה הקמת

96

יישובים חדשים  ,שמיקומם נקבע על  -פי

העדפות צבאיות ומדיניות  ,ואשר נועדו לבסס את ההישגים בשדה הקרב  .היישובים תוכננו לקום
באזורי ספר לאורך הגבול עם לבנון  ,לאורך הגבול עם סוריה  ,למרגלות הרי  -יהודה ובאזורים
פנימיים דלים בהתיישבות יהודית בדרום ובגליל  .הוצע להקים את היישובים המתוכננים באתרים

נטושים של כפרים ערביים בכל מקום שבו תנאי השיכון ואספקת המים התאימו לכך  .לגבי
השטחים שנועדו ליישובים החדשים נאמר רק שיילקחו מאדמותיהם של כפרים ערביים על בסיס
שיקולים כלכליים ומשקיים  ,ונושא עודפי הקרקע להתיישבות לא הוזכר

יום לפני כן ,

ב 16 -

כלל .

58

בנובמבר  ,אושרה בישיבת דירקטוריון הקרן הקיימת תוכנית הפעולה של

הקרן בנושא הקרקעות לשנת תש " ט  .על  -פי התוכנית  ,שגובשה על  -ידי ויפן וגרנובסקי  ,עתידה
היתה הקרן לרכוש

983 , 700

דונם קרקע  ,והסכום שהוקצב לשם כך היה

17 , 677 , 000

ל " י  .הקרקעות

יועדו בעיקר להתיישבות חדשה  ,אך גם לצרכים של יישובים ותיקים  .מקורות האדמות היו שניים

 -אדמות שתקנה הקרן מערבים וקרקעות נטושות שתקנה מהמדינה על  -פי תוכנית פיתוח

56

ויתן

( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ ' ; 343 , 338

מוריס ( לעיל  ,הערה

 , ) 20עמ ' ; 547 - 545

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

. 151 - 150

144
57

אשל ,

דו " ח ספטמבר

1948

לפיתוח חקלאי  ,גנזך , 49 ,
 ; 93ויפן
58

 8 ,באוקטובר
ג ; 42 , 304 /

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

1948

,

Yttw

 , 2433 / 50 - 11ג ; 42 , 304 /

ציזלינג  ,יסודות מדיניים ותחוקה

ז ' צור  ' ,אשר לפנינו בהתיישבות '  ,לאחדות העבודה  ,א  ,ב ( אב תש " ח )  ,עמ '

. 347

הצעה לעליקה יישובים חדשים על הקרקע  17 ,בנובמבר  , 1948אצ " מ

) / 202ע  ,תיק . 118

תפיסת קרקע ערבית

שתאפשר מכירה חוקית שלהן תוך שמירת זכויות בעליהן

המקוריים .

עד להשלמת תהליך

החקיקה  ,שאמור היה לאפשר למדינה להעביר קרקעות ערביות נטושות לידי בעלים יהודים  ,הוצע
שהקרקע תוחכר

על  -ידי הממשלה לקרן הקיימת בחוזה המחייב רישום בספרי האחוזה .

59

נראה שתוכניות אלו להתיישבות ולהעברת קרקע לקרן הקיימת  ,שהוכנו במוסדות המיישבים ,

התבססו על קבלת תפיסתו של ויפן בדבר אי  -החזרת הערבים למקומות המגורים שנטשו ויישובם

במדינות ערב  .תפיסה זו הובעה בתזכיר שני שהגישה ועדת הטרנספר של ויפן לבן  -גוריון בשלהי
אוקטובר  ,הפעם בתוקף מינויה כוועדה רשמית  ,ובו הוזכר במפורש הקשר בין אי  -החזרת הפליטים
הערבים לאפשרויות ליישב ותיקים ועולים ביישובים

חקלאיים .

באמצע נובמבר

60

1948

שינה

דירקטוריון הקרן הקיימת את העמדה שגיבש ביולי בשאלת הקרקעות הנטושות  ,וקיבל את

תפיסתו הבסיסית של ויפן שעל הקרן לפעול לרכישת קרקעות נטושות מן הממשלה בקנה  -מידה
גדול  .שינוי זה בא  ,כך יש להניח  ,כתוצאה ממה שנראה כשינוי משמעותי במדיניות הממשלה

בנושאי שיבתם של הפליטים הערבים וההתיישבות היהודית  .מינויה הרשמי של הוועדה שהקים
וייץ ותוכניות הפיתוח וההתיישבות שהתגבשו באותה עת במשרד החקלאות ובמחלקת

ההתיישבות  -שבראשה הועמד סגן שר הבטחון  ,אשכול  -היו הסימנים שהעידו על השינוי
במדיניות הממשלה  .אך עד מהרה התברר שההערכה בדבר שינוי זה לא היתה מדויקת  ,בעיקר
בנוגע לקרקעות
ב 19 -

הנטושות .

בנובמבר  ,בדיוני ועדת ההנהלות  ,הביעו קפלן וציזלינג  ,נציגי הממשלה  ,הסתייגות מפרטי

ההצעה להתיישבות  .ציזלינג התרעם פנל כך שמשרדו לא שותף בהליכי התכנון  ,ודרש שיינתן לו
לבדוק את פרטי ההצעה כולל עניין השימוש בקרקע ערבית להתיישבות  .קפלן הסתייג אף הוא
מהשימוש באתרי הכפרים הערביים  ,ולאחר ויכוח ארוך בנושא נדרש ויפן להביא בפני הממשלה
תומר נוסף בעניין הקרקעות

להתיישבות .

בנובמבר  ,בדבריו בפני ישיבת מרכז מפא " י  ,הציג

ב 30 -

קפלן את עמדת הממשלה בנושא השימוש בקרקע ערבית להתיישבות  .לדבריו  ,התבססה עמדת
הממשלה בנדון על העקרון של שימוש בקרקע ערבית לצורכי פיתוח  ,כלומר שימוש שיאפשר
הקצאת קרקעות לערבים שעשויים היו לחזור לשטח שבשליטת מדינת ישראל  ,אותה עמדה
שהיתה מקובלת על הממשלה כבר

באוגוסט .

ן6

הסתייגויותיהם של קפלן וציזלינג הביאו לניסוח מפורט ושונה של ההצעה להקמת
התיישבויות חדשות  ,ונוסח זה הוגש לממשלה
, 42

ב 30 -

בנובמבר  .מספר היישובים המוצע צומצם ל -

וזאת לאחר שבבדיקה עם המרכזים החקלאיים של ההסתדרות ושל ' הפועל המזרחי ' התברר

שיש מחסור בגופים מיישבים  ,וגם הקמת יישובים אלה תלויה בכך

מהצבא  .על  -פי התוכנית
לכנרת ,

9

יישובים עתידים היו לקום לאורך הגבול עם לבנון ,

בגליל המערבי והמרכזי ,

וילהלמה  -גזר ,
11

7

7

2

בסביבת משמר  -העמק ,

5

1

ליד שפך הירדן

בפרוזדור ירושלים ובגשר

למרגלות הרי  -יהודה  ,בפרוזדור המחבר בין הנגב לכביש תל  -אביב -ירושלים  ,ו -

בדרום  ,במרחב שבין אשדוד לבין השטח שעדיין הוחזק בידי המצרים  ,במה שעתיד מאוחר

יותר להיקרא בשם ' רצועת עזה '  .בסך הכל נקבעו בתוכנית

כ 90 , 000 -

בנובמבר  , 1948עמ '

59

פרוטוקול החלטות דירקטוריון הקרן הקיימת ,

60

תזכיר על הסדר פליטי ערב  ,מוגש לראש ממשלת ישראל הזמנית  ,גנזך ,

61

ש 12 -

הכשרות תשוחררנה

עמ '

. 349

ויפן

( שם )  ,עמ ' 355

;

ישיבת המרכז ב ' ,

30

16

בנובמבר , 1948

אמ " פ .

, 5 -2

, 130

דונם להתיישבות  .לגבי כל
אצ " מ ,

. KKLIO

תיק  ; 2445 / 3ויפן ( לעיל  ,הערה , ) 10

1 45

הכפר צובא בהרי

ירושלים

נקודה מתוכננת הוצג מצאי הקרקע  ,היהודית  ,הממשלתית והנטושה  ,שניתן היה להביאה בחשבון
להקמת יישוב יהודי  ,והודגש עקרון הפיתוח  ,שחייב להשאיר קרקע לאוכלוסייה הערבית אם
תשוב  .עם זאת  ,לא צוין בכל יישוב היחס בין הקרקעות לפי סוגי הבעלות

עליהן .

62

גם הצעה זו לא

סיפקה את קפלן וציזלינג  ,כיוון שנושא השימוש בקרקע הנטושה לא פורט בה ומפני שהוצהר בה
על כוונה להתיישב באתרי הכפרים הערביים  ,והממשלה דרשה הבהרות
ב7 -

נוספות .

בדצמבר הגישו ויפן וגרנובסקי לקפלן מסמך שכותרתו היתה ' עודפי קרקע במסגרת פיתוח

חקלאי ' .
המתוכננת .

מסמך זה אמור היה לסכם את עקרונות השימוש בקרקעות להתיישבות החדשה

לגבי השימוש בקרקע ערבית הוצע בו לשוב לעקרון ניצול עודפי הקרקע ולמנות

לצורך קביעת השטחים העודפים ועדה בת

5

חברים

:

שר החקלאות  ,ויקו  ,מנהל מחלקת

ההתיישבות של הסוכנות ושני מומחים  -לבעיות מים ולבעיות קרקע  .כן הוצע שהממשלה
תחיש את חקיקתו של חוק שיתן תוקף להעברתם של עודפי הקרקע הנטושה לרשות ההתיישבות

היהודית החדשה באמצעות מכירתם לקרן הקיימת  .לקניית קרקעות אלו מוכנה היתה הקרן
להקציב
146

10

מיליון ל " י מתוך הסכום שהקצתה לרכישת

קרקעות  ,ובסכום זה ביקשה לכלול גם את

רכישת  60 , 000הדונמים שכבר הועברו ליישובים חדשים כעודפי קרקע ערבית נטושה במסגרת

62

הצעה לעליית יישובים חדשים על הקרקע  ,סדרה שנייה  30 ,בנובמבר

1948

 ,גנזך  , 49 ,ג , 298 /

. 68

תוכנית ההתיישבות הקודמת מחודש
הוזכר במסמך זה 63 .
ב 17 -

אוגוסט .

נושא ניצול האתרים

"

נטושים להתיישבות לא

פליטים ערבים עוזבים
בסירות את נמל יפו

בדצמבר הועלה עניין ההתיישבות החדשה בפני ועדת השרים לענייני הרכוש הנטוש ,

וקפלן וציזלינג דיווחו על תוצאות המשא  -ומתן עם המוסדות המיישבים ועל העקרונות שגובשו
בעניין הכפרים הערביים הנטושים

ואדמותיהם .

הם מסרו שסוכם על הקמת יישובים בעיקר

במקומות ריקים מערבים  ,תוך שימוש בעודפי קרקע בלבד והשארת שטחים למקרה שהערבים

ישובו  .כמו  -כן נקבע כי התיישבות באתר של כפר ערבי תיעשה רק מטעמי בטחון  ,והחלטה בנדון

תתקבל על  -ידי ועדה שתורכב מנציגים של משרדי הבטחון והחקלאות  ,המשרד לענייני

המיעוטים ,

האפוטרופוס  ,נציגי מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ונציגי הקרן הקיימת ; אם הוועדה לא תגיע
לסיכום  ,יועבר העניין להחלטת השרים לענייני הרכוש

הנטוש .

64

הממשלה שבה ואישרה את עקרונות ההתיישבות כפי שגובשו בק "ן  ,ולא הניחה למוסדות
המיישבים לשנותם  ,לא לגבי השימוש בקרקע נטושה ולא לגבי השימוש באתרי הכפרים הערביים .
ויפן לא הסתיר את שאיפתו ליישב יהודים בכפרים נטושים אם בגליל או בדרום  ,וסיוריו בשטחים
147
63

64

עודפי קרקע במסגרת פיתוח חקלאי ,

 , K5תיק
אצ " מ KL ,

 7בדצמבר , 1948

17178

אצ " מ  , 21 / 202 ,תיק

את עקרונות השימוש בעודפי הקרקע לפיתוח  ,ראה

:

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני רכוש נטוש ,

17

)

טיוטה למסמך זה  ,המפרטת

. 118

בדצמבר  , 1948גנזך  , 130 ,תיק

א . 2401 / 21 /

ארנון גולן

שנטשו הערבים חיזקו את דעתו זו  .דומה שרכש לו בעל ברירי

חשוב בעניין זה והוא אשכול  ,שראה

בהתיישבות בכפרים נטושים חלק מפתרון בעיות המגורים והכלכלה של העולים החדשים ,

שמספרם  ,שהלך וגדל באותם ימים  ,החל להוות בעיה למוסדות המדינה והתנועה הציונית שטיפלו
בקליטתם  .על  -פי יומנו של ויצן  ,גם בן  -גוריון היה שותף לתפיסה זו  ,ובישיבה ב  6 -בנובמבר  ,שבה
השתתפו מלבדו ויקו עצמו ואשכול  ,דרש ליישב כפרים ערביים נטושים בגליל  .ויפן כנראה טעה

בהבנת דבריו של בן  -גוריון  ,שכן ביומנו של בן  -גוריון מוזכר סיכום אחר של פגישה זו  ,ולפיו יש
להקים יישובים לאורך הגבול עם לבנון ובסביבות
תוכנית ההתיישבות בנוסחה המקורי

מה 17 -

צפת .

65

בנובמבר נושאת את טביעת חותמו של ויגן ,

בעיקר במה שנוגע לנושא הקרקעות  .כך גם תוכנית רכישת הקרקעות של הקרן הקיימת שקראה
לממשלה לחוקק חוק שיאפשר הפקעת קרקעות נטושות  ,כאמור לעיל  ,החקיקה שהתגבשה
בחודשים ספטמבר  -דצמבר במשרד האוצר שבראשותו של קפלן ובמשרד החקלאות שבראשותו
של ציזלינג  ,התירה רק חכירה זמנית של

קרקעות .

66

אף שבחלוקת הסמכויות בין המוסדות הציוניים לממשלה נקבע שהמוסדות הציוניים יעסקו
בהתיישבות החדשה  ,הרי שבנושא הקרקעות הנטושות הועברה קבלת ההחלטות לוועדות ,
שחבריהן היו ברובם נציגי הממשלה  .היו לכך שתי סיבות מרכזיות  .האתת היתה מדינית והיא זו

שהניעה את קפלן  ,ףבמקרה זה ייצג את עמדתו של בן  -גוריון  ,להתנגד לתוכנית זו  .תוכנית

ההתיישבות היתה מרחיקת לכת מדי לטעמו של בן  -גוריון  ,ועל כן בלמה ממשלתו את המגמה
להתיישב ללא הגבלה באתרי כפרים ערביים נטושים ועל אדמותיהם  .בן  -גוריון היה ער להשלכות
המדיניות של החלטה כזו בתקופה שבה עצרת האו " ם דנה בבעיית אתן  -ישראל  ,על  -אף שביקש
למנוע עד כמה שאפשר את שיבתם של הערבים למקומות שנטשו  .על כן גם החקיקה שקיבלה
הממשלה בנושא הרכוש הנטוש נשאה אופי זמני של תקנות לשעת חירום  ,שאפשרו רק את חכירתן

של קרקעות נטושות לזמן מוגבל  .הסיבה השנייה היתה פוליטית  -פנימית  ,והיא שגרמה לציזלינג

להתנגד לתוכנית זו  .ציזלינג ייצג את עמדתה של מפלגתו  ,מפ " ם  ,שבקרב רבים ממנהיגיה ההזה
התנגדות אידאולוגית למניעת שובם של הערבים ולהתיישבות באתרי כפריהם  ,אך בה בעת היתה
נכונות להתיישב על אדמותיהם במסגרת תוכנית לפיתוח חקלאי

כולל .

בנוסף חשש ציזלינג

שקבלת החלטות בנושא התיישבות על שטחים נרחבים ללא השתתפותו של משרד החקלאות

תביא בסופו  -של  -דבר לכך ששליטתו של המשרד בשטחים הערביים הנטושים תישמט מידיו עם
העברתם של שטחים אלו לידיהן של הקרן הקיימת ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות  .על כן ,
למרות הסיכום שהושג כבר בשלהי מאי

1948

בין ציזלינג  ,קפלן וראשי מחלקת ההתיישבות  ,ולפיו

נקבע שכל נושא ההתיישבות יישאר בידי מוסדות התנועה הציונית  ,דרש ציזלינג להשתתף
בתהליך תכנון ההתיישבות  ,ופעל לצמצם את מעורבותה של הקרן הקיימת בהחכרת הקרקעות

הנטושות .
65

ויצן

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

; 254 - 253

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

, )5

ג  ,עמ '

; 800

טיוטה לחיבור על תולדות

ההתיישבות במדינת ישראל ( מארכיונו האישי של ר ' וי " ל  ,ללא ציון מחבר או תאריך )  ,עמ '

תיק

1 48
66

, 16 - 15

אצ " מ , 5 / 15

. 10028

הערות הקרן

הקיימת להצעת פקודת נכסי נפקדים ,

5

בספטמבר ,

 11ו 26 -

באוקטובר

 , 1948גנזך  , 49 ,ג ; 57 , 307 /

' תקנות שעת חרום לעיבוד אדמות מוברות ולשימוש במקורות מים בלתי מנוצלים מיום  , ' 11 / 10 / 48מדינת
ישראל  ,עתון רשמי מס '  , 27תוספת ב '  15 ,באוקטובר  , 1948עמ '  ' ; 8 - 3תקנות שעת חרום בדבר נכסי נפקדים

מיום  , ' 2 / 2 / 48מדינת ישראל  ,עתון רשמי מס '

, 37

תוספת ב '  ,הוצאה מיוחדת ,

12

בדצמבר  , 1948עמ ' . 70 - 59

תפיסת קרקע ערבית

הכרעת בן  -גוריון  -העברת מיליון הדונם הראשון לידי הקרן הקיימת
11

בדצמבר 27 -

ב 11 -

בינואר

1949

בדצמבר הסתיימו הדיונים בעצרת האו " ם בשאלת ארץ  -ישראל בהחלטה שהביאה לתפנית

בגישתו של בן  -גוריון ובמדיניותה של הממשלה בנושא הקרקעות הנטושות וההתיישבות באתרי
הכפרים הנטושים  .בהחלטה נאמר שיהפליטים הרוצים לשוב לביתם ולחיות בשלום עם שכניהם
יורשו לעשות כן בתאריך המוקדם האפשרי למעשה '  .לגבי רכושם של אלו שיבחרו לא לשוב
ולגבי רכוש שאבד או ניזוק  ,נקבע ש ' על הממשלות או הרשויות האחראיות לשאת בהם  ,לפי

עקרונות המשפט הבינלאומי או הצדק '  .כן הוחלט להקים ועדת פיוס  ,שתפקידה היה לקדם את

לישראל .

השגת השלום בין מדינות ערב

67

להחלטת העצרת לא היה תוקף משפטי  ,אך משמעותה המדינית היתה רבה  .היא קבעה שיש
לאפשר לפליטים ערבים לשוב מבלי לקבוע הגבלה מספרית או אזורית לשיבתם  ,וכן  ,כאמור  ,שיש

לפצות את אלו שלא יחפצו לשוב  .כדי לצמצם את האפשרויות של הערבים לשוב לבתיהם
ולהביאם לידי כך שיעדיפו להישאר מחרן לתחום המדינה ולקבל פיצויים על רכושם שאבד  ,היה
צורך ליצור מציאות יישובית חדשה לפחות באותם שטחים שלמניעת שובם של הערבים אליהם
היונה עדיפות גבוהה  .הפקעת קרקעות באמצעות שינוי החקיקה הקיימת עשויה היתה להתפרש
כאי קבלת החלטת העצרת  ,ועל כן היה צורך למצוא פתרון שיאפשר העברה מהירה של קרקע

נטושה לידיים יהודיות שלא באמצעות מנגנוניה של ממשלת ישראל  .הקרן הקיימת היתה המכשיר
המתאים ביותר לתכלית זו בהיותה חברה של ההסתדרות הציונית הרשומה בבריטניה ובעלת
מנגנון מנוסה בנוהלי העברת קרקעות והכשרתן להתיישבות  ,ובזכות נכונותה הרבה לקבל קרקעות
נטושות
ב 18 -

לידיה .
בדצמבר זימן בן  -גוריון את וידן  ,והודיע לו שהממשלה החליטה למכור מיליון דונם

מהקרקעות הנטושות במחיר נמוך  ,והתמורה שתתקבל מעסקה זו נועדה לממן את ההתיישבות
החדשה על קרקעות אלו  .לשאלת ויצן אם מדובר על קרקעות שנחשבו עודפי פיתוח ענה בן -

גוריון  ,על  -פי הכתוב ביומנו של ויפן  ,שמדובר על קרקע לפי צורכי ההתיישבות

היהודית  ,וביומנו

של בן  -גוריון נכתב שהשיב כי הבעיה עתה היא מנין יבואו המתיישבים ולא הקרקע .
ב 21 -

68

בדצמבר התקיימה פגישה בהשתתפות בן  -גוריון  ,קפלן  ,אשכול  ,ויפן  -וגרנובסקי  ,ובה

פורטה הצעתה של הממשלה לקרן הקיימת

:

מכירת מיליון דונם של קרקע נטושה תמורת

מיליון הל " י שהקרן התחייבה להקציב לרכישה זו במסמך

מה 7 -

10

בדצמבר  .ויפן וגרנובסקי העלו

לדיון את שאלת החוקיות של העברת הבעלות על הקרקע  ,ונענו ברוגזה על  -ידי בן  -גוריון  ,שטען
שהם חושבים במושגים של תקופת המנדט  ,ואינם מבינים את הצורך המדיני והבטחוני הדחוף
בהתיישבות על הקרקעות הללו  .בסיומה של הפגישה הוחלט שוויתן  ,גרנובסקי ואשכול ינסחו

הסכם בין הקרן הקיימת לממשלה  ,ותתמנה ועדה של עורכי  -דין לבירור הצד המשפטי של
המכירה  ,וזאת למורת  -רוחו של

בן  -גוריון .

69

149
67

נוסח

ההחלטה בעברית נלקח מנספח א ' של דו " ח הוועדה לבדיקת שאלת הפיצויים עבור נכסי הנפקדים ,

במארס

, 1950

גנזך

 , 43ג, 5593 /
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) 1949

כשבועיים לאחר מכן ,

ב  4 -בעואר, 1949

מסרוגרפבסקי וח "ן

דעות

לדירקטורען הקרן הקיימת

על הסכמת ממ סלת ישראל למכור קרקעות נטושות לקרן  .הממעים לכך  ,כפי שפורטו על " דם  ,הע

הצורך המדית בחמוק והרחבה ועל גבולותיה 11ל המדעה כל עוד הדבר אפ ערי  ,הצורך בהרחבת
ההתיישבות לשם קליטת עלייה וההכרח להגדיל את הייצור החקלאי לנוכח הגידול המהיר

באוכלוסייה עקב העלייה הגוברת והולכת  .מחיר דונם של קרקע נטושה היה אמור להיות

ועליו הוסיפה הקרן
דהיינו

.

18 25

.

7 25

ל " י שתועברנה לממשלה ולסוכנות לשם השתתפות במחיר ההתיישבות ,

ל " י לדונם  ,ובסך הכל

שנרכשה מערבים נע בין

 12ל 28 -

.

18 25

מיליון ל " י  .לשם השוואה  ,מחירו של דונם קרקע

ל " י לדונם  ,כך שמבחינה כלכלית המחיר היה ריאלי  ,מה עוד

שהכסף נועד למטרות לאומיות ולא הועבר לידיים
150
 50נ

11

ל" י ,

פרטיות .

11

מיליון ל" י תוכננו להימסר לאוצר

כלכליים בשל ההוצאות הגבוהות שנדרשו לניהול המלחמה  ,והשאר
המד נה ' ששרוי היה בקשיים

-

הקיימת על הקרקע ולהגן עליה מפני תביעות הבעלים הערבים בעתיד
70

,

לה התחייבה תמורת זאת להבטיח את הבעלות החוקית של הקרן

פרטיכל ההחלטות של דירקטוריון הקרן הקיימת ,

4

בינואר

 , 1949עמ ' , 9 - 2

7

אצ " מ KKLIO ,

,

קרקעות בבעלות יהודית

4 4

:

( ) 1947

ר, ,,
)

1

_
 :נ: 22

מפת הקרקעות הערביות
הנטושות שהועברו לידי
הקרן הקיימת
( ) 1 950 - 1948

-

751

ארנון גולן
ב 16 -

בינואר החליטה הממשלה לאשר את העסקה עם הקרן הקיימת  ,ויומיים לאחר מכן דיווח

על כך גרנובסקי לדירקטוריון הקרן הקיימת  ,בציינו שבהחלטה זו הובהר סופית מעמדה של הקרן
כמוסד שברשותו יהיו קרקעות הלאום והאחריות
הקיימת מן

ה 27 -

לפיתוחן ולהכשרתן להתיישבות .

ן7

במכתב לקרן

בינואר אישרו בן  -גוריון וקפלן באופן רשמי את העסקה והודיעו על הקמת ועדת

וביצועו .

שרים לשם הסדרת ההסכם

הוחלט למנות ועדות מומחים משותפות לקרן הקיימת

ולממשלה לשם קביעה מדויקת של הקרקעות שתיכללנה בעסקה ולשם הערכת מחירן -

11

ל" י

לדונם היה מחיר ממוצע ומחיר הקרקע באזורים שונים נקבע בהתאם לטיבה ולמיקומה  .לקרן
הקיימת ניתנה הרשות לפעול כראות עיניה בהתיישבות ובפיתוח בקרקעות שאמורות היו להימכר

לה .

72

ב1 -

בפברואר שוב דיווח גרנובסקי לדירקטוריון הקרן על התקדמות המשא  -ומתן עם

הממשלה  ,והציג בפני חברי הדירקטוריון את מכתבם של בן  -גוריון וקפלן  .הדירקטוריון אישר את

וסוגיהן .

העסקה  ,ומינה את ויפן לנציג הקרן הקיימת במשא  -ומתן על מחירי הקרקעות

73

בחינת תפרוסת הקרקעות שהועברו לקרן הקיימת במסגרת מיליון הדונמים הראשון מלמדת על

מפה ) .

המגמות הטריטוריאליות של הממשלה ועל סדרי עדיפויותיה בתחום זה ( ראה

בראש

וראשונה נכללו בעסקה קרקעות נטושות שבתחום גבולות החלוקה של האו " ם באצבע הגליל ,
באזור צפת  ,בגליל התחתון המזרחי  ,בעמק בית  -שאן  ,באזור משמר  -העמק  ,ברכס הדרומי של

הכרמל  ,בשרון ובנגב הצפוני  .כן נכללו בה שטחים שיועדו למדינה הערבית  ,ואשר נכבשו על  -ידי
ה ' הגנה ' וצה " ל במהלך הקרבות  -אדמות פרוזדור ירושלים  ,שאמורות היו להוות חיבור יבשתי
בין השפלה לעיר  ,ואדמות מדרום לקו חולדה  -רחובות  ,שאמורות היו להבטיח חיבור יבשתי בין

הנגב למרכז הארן  .שטחים אלו היוו כרבע מכלל ארבעת מיליוני הדונם של קרקעות חקלאיות
שניטשו

על  -ידי ערבים ועברו לידי מדינת ישראל במלחמת העצמאות .
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מכלל השטחים שיועדו למדינה הערבית העניקה הממשלה עדיפות ראשונה במעלה לעיבוי

המערך היישובי היהודי בשטחים שהפרידו בין תל  -אביב ומרכז האוץ לבין ירושלים

והנגב .

החשיבות הלאומית של ירושלים וחשיבותו של הנגב מבחינת ההתיישבות היו מכריעות בעיני

הממשלה  ,ובעיקר בעיניו של בן  -גוריון  .על כן זכתה ההתיישבות באזורים אלה לעדיפות על  -פני
ההתיישבות בגשר וילהלמה  -גזר ובגליל המערבי  ,שנמנו בתוכניות ההתיישבות של המוסדות
והצבא עם האזורים שיש להקדים להתיישב בהם ולהשתלט על הקרקעות הנטושות בתחומם  .סדר

עדיפות מרחבי זה הושפע גם מתוכניתו של ברנדוט מספטמבר  ,שעל  -פיה הנגב וירושלים היו

אמורים להישאר מתהן לשטח מדינת ישראל  ,בעוד הגליל כולו נכלל בשטחה .
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החלטה למכור

לקרן הקיימת קרקעות נטושות באזורים שלא נכללו במיליון הדונמים הראשון נתקבלה רק

באוקטובר  , 1950במסגרת ההסכם למכירת מיליון הדונמים השני שנערך בין הממשלה

הסכם מכירת מיליון הדונמים הראשון היה למעשה ראשית הגשמת תוכניותיו של
71
72

 52ו

שם  ,שם  ,פרטיכל החלטות דירקטוריון הקרן הקיימת ,

מכירת קרקע לקרן הקיימת ,

27

בינואר

, 1949

18

בינואר  , 1949עמ '

גנזך  , 74 ,ג, 5669 /

,3

אצ " מ ,

לקרן .
ויפן .

. KKLIO

. 18 / 10 / 6
. KKLIO
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פרטיכל החלטות דירקטוריון הקרן הקיימת ,

4ר

מפת המיליון הראשון  ,ספרות המפות  ,המחלקה לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית כירושלים ; פירוט של
הקרקעות הנטושות

בפברואר
75

, 1953

על  -פי יישובים ראה בדו " ח על השימוש בקרקעות של נפקדים בכפרים הנטושים לגמרי ,

אצ " מ  , 21 / 202 ,תיק

מפת המיליון הראשון  ,שם
; 108 - 107

1

בפברואר

 , 1949עמ ' , 5 - 2

אצ " מ ,

;

א ' גרנות

22

. 79
( גרנובסקק  ,תמורות

אגראריות בישראל ובעולם  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

מפת הגבולות על  -פי תוכנית ברנדוט  ,בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

, )5

ג  ,עמ '

. 730

תפיסת קרקע ערבית

המגבלות

והמדיניות

הוסרו מעל

פעולת

ההתיישבות

באזורים

אלו ובעקבות

ההישגים

הטריטוריאליים שהושגו במלחמה והבעיות המדיניות שהתעוררו במהלכה חל מהפך מחשבתי
בנוגע לעקרון של התיישבות בלתי  -מוגבלת על קרקעות

נטושות .

בדצמבר התקבל עקרון

ההתיישבות הבלתי  -מוגבלת על דעתו של בן  -גוריון  ,והוא העבירו בממשלה והפכו למדיניות
רשמית בבחינת ציון  -לרך לעתיד לגבי כל הקרקעות הנטושות בשטחה של המדינה  ,ובכך נזנח

עקרון הפיתוח של קרקעות אלו שהיה מקובל על מפ " ם  .עיסקת מיליון הדונמים היתה הצלחה
גדולה לקרן הקיימת והחזירה אותה לעמדת מפתח בתהליך העברת הקרקעות הנטושות לידי
היישוב היהודי  ,לאחר שנראה היה שהפעילות בנושא זה נמסרה למשרדי

הממשלה .

סיב ום
רוב הספרות המחקרית שנתפרסמה עד כה בנושא מלחמת העצמאות עוסקת באירועים הצבאיים
והמדיניים של התקופה  .במאמר זה נעשה נסיון להאיר פן נוסף במאבק היהודי  -הערבי על ארץ -

ישראל  ,והוא השליטה על המשאב הכלכלי המרכזי של אשן  -ישראל באותה התקופה  ,הקרקע
החקלאית  .מאבק זה היה חלק מהמאבק הכולל בין היהודים לערבים על הארץ  ,ועל כן נקשר

לתהליכים מדיניים בינלאומיים  ,פוליטיים  -פנימיים וצבאיים  ,והושפע מהם  .לא ניתן להבין את

היסוסיו של בן  -גוריון לקבל החלטה בנושא מבלי להביא בחשבון את המגעים המדיניים עם
המתווך מטעם האו" ם ואת מערכת הלחצים שהפעילו באמצעותו המעצמות  ,ובראשן ארצות -
הברית  ,על מדינת ישראל  .תהא זו טעות לראות במניעת שובם של הפליטים הערבים ובהשתלטות
על אדמתם מטרה בפני עצמה מבלי לראות את מקומה של ההתיישבות במסגרת תפיסת הבטחון

של הנהגת היישוב היהודי בשלהי תקופת המנדט  .כמו כן לא ניתן להפריד נושא זה מהמציאות של

חוסר בכוח צבאי מאורגן  ,שחייבה תפיסת שטחים באמצעות גורמים לא  -צבאיים או צבאיים

למחצה מקרב הסקטור החקלאי היהודי  ,על  -מנת למנוע תפיסת מרחבים חיוניים על  -ידי הצד
הערבי או כדי לבסס את הישגי הכוחות הלוחמים של הצד

היהודי .

גם למאבק הפנימי ביישוב היהודי על השליטה בקרקעות הנטושות היתה השפעה רבה על
תהליך העברתן לידיים

לדצמבר

1948

יהודיות .

הכוונה בעיקר להשלכות המאבק בין מפא " י למפ " ם  ,שעד

בלם השתלטות מוחלטת על הקרקע לאור התנגדותה של מנהיגות מפ " ם לכך

ותמיכתה בהחזקתן הזמנית באמצעות מנגנון ההחכרה  .מדצמבר היה מאבק זה לגורם מדרבן

להשתלטות על הקרקעות  ,מפני שבן  -גוריון רצה להחליש את כוחה של מפ " ם  ,ולשם כך ביקש
להעביר את השליטה בקרקעות הנטושות ממעוזי כוחה במשרד החקלאות ובמרכז החקלאי אל
הקרן הקיימת  ,שראש מחלקת הקרקעות שלה  ,ויקו  ,היה התומך העקבי והעיקרי בהעברת
הקרקעות הנטושות כולן לרשות ההתיישבות היהודית  .צעד זה של בן  -גוריון השתלב בצעדים
נוספים שנקט במגמה זו  ,כגון פירוק

הפלמ " ח .

במאבק זה היו מעורבים לא רק מנהיגים או אנשי ביצוע בכירים אלא ההתיישבות החקלאית
היהודית כולה  ,שביקשה ליהנות משלל הקרקע שעבר לידיים יהודיות  ,דבר שהיה משותף לכל

הסקטור החקלאי באלו ממפלגות השמאל והימין  .לחצם של אנשי ההתיישבות  ,כולל אנשי מפ " ם ,
שנבע מצורכיהם הכלכליים והמשקיים  ,ובנוסף לכך הלחץ של אוכלוסיית המהגרים החדשה ,
שנזקקה למקורות מזון
ולהשתלט על

ופרנסה  ,היו מרכיב חשוב בשיקולים שלא לאפשר לערבים לשוב

קרקעותיהם .
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ארנון גולן

באזורים שבהם הועברו קרקעות מבעלותם של הערבים לידיים יהודיות חלו שינויים גדולים
בצורת הבעלות על האדמה  ,בשיטות עיבודה בגידולים האופייניים ובמבנה היישוב

הכפרי .

ראשיתו של המהפך היישובי שחל בראשית שנות החמישים בשטח שבו הוקמה מדינת ישראל
היתה בהעברת הבעלות על הקרקעות לאותם גורמים ששינו את הנוף היישובי בשטח זה מן הנוף
האופייני של הפריפריה החקלאית הערבית לזה המאפיין את הפריפריה החקלאית

נספח

היהודית .

*

טבלה  - 1בקשת הקרן הקיימת לחכור קרקעות נטושות  ,חתך אזורי
על  -פי הבקשה

אזור

ביולי

ב 28 -

על  -פי הבקשה
באוגוסט

1948

1948

( בדונמים )

( בדונמים )

39 , 610

26 , 010

הגליל התחתון המזרחי

31 , 100

10 , 700

עמק בית  -שאן

71 , 800

5 % 500

עמק  -יזרעאל המערבי

לא מופיע

4 % 400

אזור חיפה ועכו

43 , 620

16 , 800

השרון

19 , 908

10 , 300

פרוזדור ירושלים

לא מופיע

7 , 500

הדרום

55 , 116

27 , 950

"

,

נקיק

,

שיון יימוי יי '

טבלה

2

ב 29 -

( באזור עכו

בלבד )

בקשת הקרן הקיימת לחכור קרקעות נטושות  ,חתך בעלות

-

בעלות

28

ביולי

29

1948

באוגוסט

( בדונמים )

( בדונמים )

ערבים החיים בחקן  -לארן

44 , 100

18 , 830

אפנדים

128 , 698

00נ 47 ,

פלאחים המעוניינים למכור

64 , 376

לא מופיע

78 , 300

לא מופיע

לא מופיע

127 , 850

1948

בדווים ופלאחים היושבים
זמן קצר על אדמתם

מושע ( כולל של פלאחים ,

*4ענ

אפנדים וערבים מחרן  -לאו

,

)

~
*

מקורות  :ויפן אל שפריר  28 ,ביולי  , 1948אה " ע  ~ rv- 235 - 1 ,תיק
, 1948

שם  ,תיק

2251

א'.

החקלאות ,
2251

ג'

; ויפן

אל שר

29

באוגוסט

