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האפרטהיידמנגנוןעל

ישראלמדינתלביןהכבושים",השטחים"בליישראלמדינתביןלהפרידמותראם

המדינהלביןהמושגיתהמדינהביןלהפרידכלומרהכבושים,שטחיהשבכללה

מחסומים,ביןצבאית,דיקטטורהתחתחיהמיליוניםבתאוכלוסיהשבההממשית,

לנהוגיכוליםיהודיםשרקבכבישיםמשימושמנועהכלשהן,אזרחמזכויותמנועה

וכמובןבסיסיותאדםמזכויותמנועהמשפחה,בניעםהעולם,עםמקשרמנועהבהם,

להםשאיןלמוסדות(ולאגורלה·שלהעלהמכריעיםלמוסדותולהיבחרלבחורמזכות

שלמידהאפילוישאזכיהללו,המדינותשתיביןלהפרידבכללמותראם-סמכות)

לאלפיהישראל,שלהחוץמשרדושלהעולםברחביישראלנציגויותשלבטענתןדיוק

הנגועהכמדינההאו"םבארגוןהחברותהמדינותמכללישראלמדינתאתלייחדנכון

היאאיןשבכךמשוםאלאבגזענות,נגועהישראלשאיןמשוםלא-יתרהבגזענות

בריטניה.אוהבריתארצותאינדונזיה,כמואחרות,ממדינותבהרבהשונה

לקרקענגישותהיינוהישראלי·פלסטיני,הסכסוךלליבתשנוגעמהבכלואולם,

ישראלמדינתמושתתתמים),ובראשונהובראש(מינרלים,לקרקעשמתחתולמה

מבקשאנישאותואפרטהיידשלמשטרעלשלה)הכבושיםהשטחיםבליהקטנה,(זו

כאן.להציג

ובחירותהעדפותלמרותוהנתונהלאוכלוסיההמכתיב Iפוליטימשטרהואאפרטהייד

הנתונההאוכלוסיהעלאלהגזעניותובחירותהעדפותוכופההחקיקה,מכוחגזעניות

הצבא,(המשטרה,הביטחוןזרועותהמשפט,מערכתכמושלטונייםבאמצעיםלמרותו

שגזענותבעודועוד.המוניציפלייםהשלטונותהתכנון,מינהלותוכד'),הביטחוןשירות

בארגוןהחברותהמדינותבכלאחרתאוזוברמההפושהנגעהיאהמודרניבמובנה

האפרטהיידביטולומאזפחות,נפוץזוהגדרהפיעלאפרטהיידשלמשטר-האו"ם

ישראל.מדינתמלבדכלשהיבמדינהקייםהואאםספקאפריקהבדרום

באפליהתומכיםשהםמשוםאפרטהייד'חוקיהםישראלמדינתשלהמקרקעיןחוקי

זו.מסהשלהמקדימותהטיוטותבעריכתעזרתהעלנתיבשלילגב'להודותברצוני
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המוגדראדםכלשלהאתניאוהלאומי,הדתי,המוצא(ובכללםשבטייםמטעמיםלטובה

בחוקמוגדריםהיותםבשלאדםבנישללרעהבאפליהגםובמקבילכיהודי),בחוק

באמנותמוגדרתשגזענותכפיגזעניים,חוקיםאלהאחרות,במליםכ"לא·יהודים".

הבינלאומית"האמנהכמואותן,ואישורהעליהןחתמהישראלשמדינתהבינלאומיות

סירבהשישראלאמנותגםכמוצורותיה"כלעלגזעניתאפליהשלביטולהבדבר

הפרדהפשעיעלוענישהמניעהבדברהבינלאומית"האמנהכמו ,אליהןלהצטרף

(אפרטהייד)'.'גזענית

אזרחיהפלסטינים,שהערביםהנגישותזוולמים,לקרקעהנגישותכילזכורחשוב

שליכולתםעלמכרעתבמידהמשפיעההחוק,מכוחבהמופליםישראל,מדינת

בחברהמעמדשווהמקוםעלולהתחרותלהתפתחחייהם,אתלחיותהללוהאזרחים

חיים.הםשבתוכה

מסווגים 1967ביוני-4הבגבולותישראלמדינתשלשטחהמכללאחוזים 93

בניאותםעבורדיוקליתראובלבד,יהודיםעבורבחוקומיועדיםהלאום"כ"אדמות

פחותאפילואואחוזים,שבעהרקכיהודים.ישראלמדינתחוקיפיעלהמסווגיםאדם

פרטית,בבעלותמצויים 1967ביוני 4ה·בגבולותישראלמדינתשלשטחהמכלל

שמכוחההחוקיתהמערכתערבית.פרטיתבבעלותנתוניםהערכה,לפיוכמחציתם,

שלבשיאואפריקהדרוםעלשנכפתהמהאפליהגרועהזובוטהאפליהמתקיימת

בלבד.ל"לבנים"הרפובליקהמשטחיאחוזים 87החוקהיקצהשםהאפרטהייד,משטר

שלהלן:החוקיםמסכתעל ,השארביןמושתת,ישראלבמדינתהאפרטהייד

 • 1950-תש"ינפקדים,נכסיחוק

 • 1950-תש"יהשבות,חוק

ישראל,לארץהיהודיתהסוכנותושלהעולמיתהציוניתההסתדרותשלמעמדןחוק

הסוכנות-העולמיתהציוניתההסתדרותמעמד"חוק(להלן: 1952-תשי"ג

היהודית").

הקק"ל")."חוק(להלן: 1953-תשי"דלישראל,קיימתקרןחוק

 • 1954היהודית,והסוכנותהציוניתההסתדרותלביןישראלממשלתביןהאמנות

ישראל"),מקרקעייסוד"חוק(להלן: 1960-תש"ךישראל,מקרקעייסוד:חוק

 7מטעם



דייויסאורי 26

ישראל").מקרקעי"חוק(להלן: 1960-תש"ךישראל,מקרקעיחוק

ישראל").מקרקעימינהל"חוק(להלן: 1960-תש"ךישראל,מקרקעימינהלחוק

 • 1961הקק"ל,לביןישראלממשלתביןהאמנה

 • 1967-תשכ"זובמים),חקלאיתבקרקעלשימוש(סייגיםהחקלאיתההתיישבותחוק

בבחינתלהתחילישישראל,במדינתהאפרטהיידחוקיפועליםכיצדכהלכהלהביןכדי

ישראל;מקרקעימינהלמהולבדוקובראשונהובראשלעיל,החקיקהשלהיסודאבני

הזיקהומהילישראל;הקיימתוהקרןישראללארץהיהודיתהסוכנותשלמעמדהמהו

לישראל.הקיימתלקרןישראלמקרקעימינהלביןהמתקיימת

ישראלמקרקעימינהל

חוקעםיחדאשרישראל,מקרקעימינהלחוקמתוקףקם(ממ"י)ישראלמקרקעימינהל

לניהולהמשפטיתהתשתיתאתמהוויםישראל,מקרקעייסודוחוקישראלמקרקעי

ממ"ילהקמתעדלישראל).הקיימתוהקרןהפיתוחרשותאדמות(כוללהמדינהאדמות

גופים:שלושהבידי 1948מלחמתלאחרישראליתריבונותתחתשנפלוהאדמותנוהלו

ההתיישבותתחילתמאזשרכשההקרקעותאתניהלה(קק"ל)לישראלהקיימתהקרן

נכסים),(העברתהפיתוחרשותחוקפיעלשהוקמההפיתוח,רשותבפלסטין:הציונית

וה"נפקדים·נוכחים")(ה"נפקדים"הפלסטיניםהפליטיםאדמותאת- 1950-תש"י

ממשלתשליורשתבהיותהישראל,ומדינתנפקדים:לנכסיהאפוטרופוסבידישהופקדו

העליון.הנציבשםעלרשומותשהיוהאדמותהמדינה,אדמותאת-הבריטיהמנדט

מכללאחוזים 6-7כהפיתוח)רשותאדמות(כוללהמדינהאדמותמהוותכיום

-17כ-הקק"לואדמות , 1967ביוני-4הבגבולותישראלמדינתשלהטריטוריה

(המקרקעיןישראלמקרקעילפיוהעיקרוןאתקובעישראל,מקרקעייסודחוקאחוזים.

כמותועבר.לאעליהםוהבעלותיימכרו,לאוקק"ל)הפיתוחרשותהמדינה,שבבעלות

יסודבחוקשנקבעמהעיקרוןסטייהתיתכןמקריםבאיזהישראלמקרקעיחוקקובעכן

 .ישראלמקרקעי
-העולמיתהציוניתההסתדרותמעמדחוקאתלהוסיףישזהחוקימערךעל

לביןישראלממשלתביןהאמנותואתהקק"לחוקאתישראל,לארץהיהודיתהסוכנות

ב·האמנהחתימתעם .) 1961 (והקק"ל ) 1954 (היהודיתוהסוכנותהציוניתההסתדרות
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(כוללהמדינהאדמותאתרקלאהמנהללמוסדישראלמקרקעימינהלהיה 1961

הציונותשלבטרמינולוגיההלאום""אדמותהקק"ל,אדמותאתגםאלאהפיתוח)רשות

המדינית.

שנועדואדמותהינדהגדרתןפיועלכשמןהמדינהאדמותהקק"ל,כאדמותשלא

כאחד.ולא·יהודיםיהודיםישראל,מדינתאזרחילכלהיינוציבור,לצורכילהלכה

-בראשלא·יהודיםשלהתיישבותולמנועזוהלכהלהפרתכליתהלעיל,החוקיםמסכת

שלבבעלותהרשומותאדמותעלרקלא-ישראלמדינתאזרחיפלסטיניםובראשונה

מכללאחוזים 93המהוותכולן,המדינהאדמותעלאלאשלה,וחברות·בנותהקק"ל

הדתותשרורהפטיג,זרח . 1967ביוני-4הבגבולותישראלמדינתשלהטריטוריה

אתהממשלה,בשםהכנסת,בפניהציגעתרבה,בבהירותהענייןאתניסחימים,באותם

ישראל:מקרקעייסוד:חוק

שאדמתברורשיהיהרוציםאנחנולהגדירו.שקשהדבררוציםאנחנו-רוצים?אנחנומהכי

שעםמפניבציון,היושבהעםמאשריותררחבמושגזהישראלעםישראל.לעםשייכתישראל

היושביםכללטובתהואמקבליםשאנחנוחוקכלגיסא,מאידךכולו.בעולםנמצאישראל

והארץ ...העולמיישראללעםשייכיםשאינםאנשיםגםכולליםבמדינההיושביםוכלבמדינה,

חברצדקלאלצמיתות.יימכרולאישראל,מקרקעיישראל,שלהארץ ...לצמיתותתימכרלא

אנומאוד:גדולמשפטיחידושבזהישמשפטי.חידוששוםבזהשאיןאמדאשרמרידוד,כנסת

לישראל.הקיימתהקרןשללתקנותחוקילבושנותנים

 .) 1920עמ' ] 1960 ,ביולי 19 [ 138ישיבההרביעית,הכנסתהכנסת,(דברי

ישראלממשלתביןאמנהנחתמה ,-1961בהנ"ל,המקרקעיןחוקישח~קקולאחרשנה

המדיניותלקביעתעליונותמועצותשתילקוםהיואמורותזואמנהבסיסעללקק"ל.

מינהללהובכפוףהממשלהבשליטתישראלמקרקעימועצתבישראל:הקרקעית

(סעיףהקק"לבשליטתהקרקעפיתוחומועצתאחד,מצד(ממ"י)ישראלמקרקעי

מועצתרקהוקמהלמעשה,שני.מצדהקרקע,פיתוחמינהללהובכפוףבאמנה), 15

הואישראלמקרקעימועצתיו"רהוקמה.לאהקרקעפיתוחמועצתישראל.מקרקעי

עםביחד(עשרה,הממשלהבידיממוניםוחבריהאולמרט,אהודהממשלה,ראשכיום

והתעסוקה.המסחרהתעשייה,לשרישירותכפוףממ"ימנהל(תשעה).והקק"להיו"ר)

עומדובראשוהוקם,כןהקרקעפיתוחמינהלאךהוקמה,לאהקרקעפיתוחמועצת

אלישיב.יצחקהקק"ל,למנכ"לישירותהכפוףאבני,גרשוןכיום

ישראלמקרקעימועצתחברישלמינויאוקביעהכלהתקבלו 1995לפברוארעד

חקיקתלאורחוק.בשוםמעוגיםהיוולאהממשלה,שלגרידאמינהליתהחלטהמתוקף

פיעלנקבע,,שבהם 1992-תשנ"בוחירותו,האדםכבודיסוד:חוק,ובפרטהיסודחוקי
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ברק,אחרוןהשופטהעליון,המשפטביתנשיאובראשםמשפטניםכמהשלפרשנותם

ישראלבמדינתותפקידםמעמדםכיהיהודיתוהסוכנותהקק"לחששו-השוויוןעקרון

שלהלא·יהודיםאזרחיהנגדמפלהבסיסעלהפועליםגופיםבהיותםיוגבלו,אוייפגעו

תוקןכךבחוק.הקייםהמצבעיגוןלמעןוהסוכנותהקק"לפעלוזאתלאורהמדינה.

מקרקעימינהלמועצתמחברימחציתכישקבעא, 4סעיףישראלמקרקעימינהלחוק

הקק"ל.בידיוימונוייבחרואחד,פחותישראל,

"לא·שהואשמיישראלמדינתבחוקימקוםבשוםכתובלאשכביכולמכיוון Iוכך

הקק"ל,בתקנון(אלאישראלמקרקעימכללאחוזים-93בקרקעמלחכורמנועיהודי"

הממשלהשלגויותהנצייכלוישראל),לממשלת 1961שנתשלהאמנהדרךהקשורה

הכלישראלבמדינתכאילוכוזבמצגלהעמידבארץהממשלהמשרדיושלבחו"ל

התיכון".במזרחהיחידהב"דמוקרטיההחוק,לפנישווים

ישראללארץהיהודיתהסוכנותשלמעמדה

הציוניתההסתדרותמעמדחוקמכוחישראלבמדינתפועלתהיהודיתהסוכנות

לביןישראלממשלתביןשנחתמההאמנה ; 1952משנתהיהודית,הסוכנות-העולמית

ממשלתביןשנחתמהוהאמנה ; 1954בשנתהיהודיתהציונית/הסוכנותההסתדרות

 • 1979בשנתמחדששכוננההיהודיתהסוכנותלביןישראל

קיבלהשבריטניההמנדטכתבבנוסחמקורוישראל",לארץהיהודית"הסוכנותהמונח

 An Appropriate (נאותה"יהודית"סוכנותכי ) 4מס'(בסעיףהורהאשרפלסטין,על

Jewish Agency ( ולסייעפלסטיןלממשלתלייעץשתעודתוציבוריכמוסדתוכר

לייסודנגיעהלהםלהיותשיכולהואחריםחברתייםכלכליים,ענייניםבאותםבידה

כתבקבעכןכמו .בפלסטיןהיהודיתהאוכלוסיהשלולאינטרסיםהיהודיהלאומיהבית

חיתה 1929עדואכן,כזו.לסוכנותתיחשבהעולמיתהציוניתשההסתדרותהמנדט

היהודית.לסוכנותלמעשהזהההציוניתההסתדרות

בכלל,הציוניבפרויקטוהפוליטיתהכספיתהתמיכהתשתיתאתלהרחיבכדי

הסוכנות , 16ה·הציוניהקונגרסבהחלטת ,-1929בהוקמהבפרט,הבריתובארצות

וארגוניםמנהיגיםהיינווהלא·ציונים,הציוניםביןפריטטיבסיסעלהמורחבתהיהודית

עםעצמםלזהותסירבואבל Iבפלסטיןיהודי"לאומי"ביתבהקמתשתמכויהודיים

ריבונית.יהודיתמדינהלהקמתשפעלההמדינית,הציונותשלהפוליטיותהשאיפות

העםשלהיציגכב"ארגוןהיהודיתבסוכנותהכירובריטניהוממשלתהמנדטשלטונות

חברשלהמנדטיםבוועדתמיוצגתחיתהוהיאלפלסטין,הנוגעותבשאלותהיהודי"

הציוניתההסתדרותשלההנהלהמחלקותהפכוהיהודית,הסוכנותהקמתעםהלאומים.
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הנהלתליו"רהיההציוניתההסתדרותשלההנהלהויו"רהיהודית,הסוכנותלמחלקות

הציוניתההסתדרותשלהמבצעתהזרועחיתההיהודיתהסוכנותהיהודית.הסוכנות

ובזכותוהכלכלה,ההתיישבותהקליטה, ,לפלסטיןהציוניתההגירהשלבתחומים

בוטלוישראלמדינתשלהקמתהעםשבדרך"."המדינהלמרכזחיתהומשאביהמנגנונה

ותפקידיהממשלתיים,למשרדיםשהקבילוהיהודית,הסוכנותשלשונותמחלקות

הממשלה.לידיהועברובאלה,וכיוצאמסחרעבודה,ביטחון,חוץ,מדיניותבנושאי

מעמדבחוקהוסדרוישראלבמדינתפעילותהותחומיהיהודיתהסוכנותשלמעמדה

שנחתמהובאמנה , 1954משנתהיהודיתהסוכנות-העולמיתהציוניתההסתדרות

,שהוחלפה 1954בשנתהיהודיתהסוכנות-הציוניתלהסתדרותישראלממשלתבין

הסוכנותלביןובינהלבדה,הציוניתלהסתדרותישראלממשלתביןחדשותבאמנות

הציוניתההסתדרותמעמדחוקפיעל , 1979בשנתלבדהמחדששכוננההיהודית

ישראל:לארץהיהודיתהסוכנות-העולמית

כסוכנויותישראללארץהיהודיתובסוכנותהעולמיתהציוניתבהסתדרותמכירהישראלמדינת

מהתפוצותעוליםקליטתויישובה,הארץלפיתוחישראלבמדינתלפעולשיוסיפוהמוסמכות

 , 4(סעיףאלהבתחומיםהפועליםיהודייםואיגודיםמוסדותשלבישראלפעולותיהםולתיאום

 ,) 1976תיקון

העםשל"לכינוסוהשארביןאותהמחייבתהציוניתההסתדרותשלשחוקתהאלא

 ,) 2(פיסקההארצות."מכלעלייהעל·ידיישראל,ארץההיסטורית,במולדתוהיהודי

עוליםוקליטתלישראל"עלייההשאר,ביןכוללות,היהודיתהסוכנותשלומטלותיה

היהודיתהסוכנותשלמחדשכינונהעםשנחתם(הסכםלעולים".ו"דיורבישראל",

בחוקמסווגיםכיהודיםהמוגדריםאנשיםרקכילצייןלמותר ,)'ג 1סעיףישראל,לארץ

הגירהלקדםהמחויביםלגופיםנמסרויישובההארץפיתוחאחרות,במליםכ"עולים".

בחוקמוכריםאלהוגופיםישראל,במדינתבלבדיהודיתוהתיישבותבלבדיהודית

זה.לצורךהידיעה)(בה"אהמוסמכותכסוכנויות

ציבורובראשונהבראשהלא·יהודים,אזרחיהציבוראתהמדינההוציאהזהבאופן

ממעגל ,) 1948מלחמתשלהערביםפליטיהציבורעללדבר(שלאהערביםאזרחיה

לפתחותקנונםחוקתםפיעלהמחויביםגופיםלידינמסרואלהויישובה.הארץפיתוח

בלבד.יהודיםעל·ידיוליישבהבלבדיהודיםעבורהארץאת

שניביןוההבחנההיהודית,הסוכנותכיו"רגםהציוניתההסתדרותיו"רכיהן 1971עד

יהודיותקהילותבקרבהציוניתהתנועהפעולותבעיקרה.טרמינולוגיתחיתההגופים

היהודיהיישובלמעזופעולותיההציונית,ההסתדרותשלשמהתחתסווגוהעולםבכל

היהודית"."הסוכנותהשםתחתסווגוישראל,במדינת 1948ומאזובקרבו,בפלסטין
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הכיבוששלחוקיותםאינדנדהבין·לאומיוהקונסנזוס 1967מלחמתבעקבות

נסיגת(עדוסיניהגולןרמתעזה,רצועתהמערבית,בגדההישראלייםוההתנחלות

ב·מצדיםעםהשלוםחוזהוחתימתדייווידקמפהסכמיבמסגרתבשלביםישראל

בארצותציוניותתרומותעלממסהפטורלהמשךמוחשיתסכנההתעודדה ,) 1982

פעילותאתלסווגמוכניםובאירופההבריתבארצותהשלטונותהיו 1948מאזהברית.

-4השלישראלמדינתגבולותבתוךהיהודיתוהסוכנותהעולמיתהציוניתההסתדרות

להרחבתהתנגדותהתעודדהאולםממס.הפטורותפילנתרופיותכפעולות 1967ביוני

בעיקר Iזופעילות . 1967במלחמתשנכבשובשטחיםההתנחלותלפעילותזהסיווג

ובלתיפוליטיתכפעילותסווגההכבושים,בשטחיםהישראליתהמאסיביתההתנחלות

האו"ם.ולהחלטותהמערבמדינותשללמדיניותבסתירההעומדתחוקית,

ארגוןשהיאהציונית,ההסתדרותביןמחודשתבהפרדהנמצאלקושיהפתרון

היהודית,הסוכנותלבין Iדמוקרטיבחידותבהליךנבחרתהנהלתואשדמובהקפוליטי

היהודית(המגביתבחו"להציוניותהמגביותבידישמומןגוף--1971במחדששכוננה

שמחציתהאו"ם),בארגוןהחברותהמדינותביתדהיסודוקרןהבריתבארצותהמאוחדת

הגופיםשניביןהמגביות.בעזרתהםגםממומניםהנהלתוחבריודובנאמניוחבר

אובישראלתפעלהיהודיתהסוכנותגיאוגדפית·פוליטית.עבודהחלוקתעלהוסכם

ישראל,זולתהאו"ם,בארגוןהחברותבמדינות-הציוניתוההסתדרותלישראל,בזיקה

ממשלתבין-1979בשנחתמוהאמנותשתיאלה.במדינותהיהודיותלקהילותבזיקהאו

שכוננהישראל,לארץהיהודיתוהסוכנותהעולמיתהציוניתההסתדרותלביןישראל

ובשטחיםבישראלהיהודיתוהסוכנותהציוניתההסתדרותפעילותאתמסדירותמחדש,

בהתאמה.שבשליטתה,

מצדהיהודיתוהסוכנותאחד,מצדהציוניתההסתדרותשלפעולתהתחומיהגדרות

שלמחדשכינונהעללהסכםד' lסעיףכןלאלגמדי).לא(אךדנהבמידהחופפותשני,

הקובע:ישראל,לארץהיהודיתהסוכנות

לתרוםעשויההיאשלחןאוהסוכנות,על·ידיויבוצעושינוהלווהתכניותהמטלותהפונקציות,

ממס.פטוריםארגוניםעל·ידילביצועחניתןמהסוגודקאךיחיוכספים,

בידיהממומנתהציונית,ההסתדרותשללהתיישבותהחטיבהזה,להסדרובהתאם

עבוד(דקהכבושיםבשטחיםפעילהממס,פטורותשאינןמתרומותאוישראלממשלת

מכספיהממומנתהיהודית,הסוכנותשללהתיישבותהמחלקהבעודהמתנחלים),

יהודים).עבוד(דקישראלמדינתבתוךפעילהממס,הפטורותהמגביות
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לישראלהקיימתהקרןשלמעמדה

 ,) 1901(נאזלהחמישיהציוניהקונגרסהחלטתמכוחהוקמהלישראלהקיימתהקרן

וללאבערבות(מוגבלת . Jewish National Fund Ltdכ·כחברהבבריטניהנרשמה

התיבהבהשמטתהקיימת,הקרןחוקמתוקףובישראל, ,-1907בלמניות)מחולקהון

Ltd ,כ·היינוJewish National Fund • ונחתםאושרהישראליתהחברהתקנון

פועלתהקק"ל 1954מאזאחרות,במליםרוזן.פנחסדאז,המשפטיםשרבידי-1954ב

והשנייהבבריטניהרשומהשהאחתזהה,שםבעלותחברותשתיבאמצעותלמעשה

בישראל,הרשומההחברהמטרותכמובבריטניה,הרשומההחברהמטרותבישראל.-

כדלקמן:הן

זכויותיערות,קרקעות,-אחרבאופןאובחכירהלקבלבחליפין,אובחכירהלרכושלקנות,

שנקבעהתחוםאחר,סוגמכלניידיולאנכסיוכןבאלו,כיוצאזכויותוכלהנאהושיעבודיחזקה

ממשלתשללשיפוטההנתוןשטחוכלישראלמדינתאתזה,בתזכירמובנולפיכולל(והוא

האמורים.והנכסיםהקרקעותעליהודיםיישובלשםממנו'חלקבכלאוישראל)

למניות,מחולקהוןוללאבערבותמוגבלתאגודהלישראל,קיימת(קרן

 .) 10,6,1954 , 354מס'הפרסומים""ילקוטההתאגדות,תזכיר

ובארבעיםבעיקרו,וולונטריכגוףהקק"ל,פעלה-1948בישראל,מדינתשלהקמתהעד

מבחינתצנועיםהקרקעותרכישתבתחוםהישגיההיולפעילותההראשונותהשנים

האיכות.מבחינתכןלאהמנדטורית.פלסטיןאדמותמכללאחוזיםכשבעההכמות:

המנדטוריתבפלסטיןהקרקערכישותבתחוםהעיקריתהמבצעתכזרועפעלההקק"ל

העולמית.הציוניתההסתדרותבעבורהעות'מאנית)האימפריהשלאחרים(ובחלקים

הכלליתהעצרתבהחלטתששורטטוהחלוקהגבולותאסטרטגיות:היוהקק"לרכישות

"ייהוד"גם,כמו 1948עדהציוניתההתיישבותומערך 1947בנובמבר 29מה·האו"םשל

 , 1967ובמלחמת 1948במלחמתיהודיתריבונותתחתשנפלוהפלסטיניות,האדמות

ועדהמאהמתחילתרבהבמידהעוצבו ,בלבדיהודיםעבורישראלמקרקעיפיתוחוכן

הקק"ל.שלוההתיישבותהפיתוחהקרקעות,רכישתמדיניותעל·ידיהיום

מאזישראל.מדינתבגבולותהקק"לשלפעילותהעיקרהתרכזה 1967שנתעד

הגולן,וברמתעזהברצועתהמערבית,בגדהרבהבאינטנסיביותהקק"לפועלתהכיבוש

ובגדה(ירושלים)בישראלהרשומההימנותאחברתובראשןחברות·בנותבאמצעות

המערביתהגדהבאדמותהישראליתהשליטהשלהגודלסדרבעוד(רמאללה).המערבית

נמצאאלהמאדמותחלקאיזהמידעלהשיגאפשראי-אחוז)(כשבעיםידועהכבושה

הציוניתההסתדרותמעמדחוקהימנותא.חברתבאמצעותאוישירותהקק"לבבעלות
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מקרקעיחוקילישראל,הקיימתהקרןחוקעםיחדהיהודית,הסוכנות-העולמית

ישראלמקרקעימינהלשלתיווכםלצד-והקק"לישראלממשלתביןוהאמנהישראל

לסוכנותמעניקים-הקק"ל)(בשליטתהקרקעפיתוחומינהלהממשלה)(בשליטת

בלבדיהודיםליישבנועדוותקנוניהםחוקתםפישעלגופים-ולקק"להיהודית

זרחצייןשכברכפיואולם,כולן.המדינהאדמותפיתוחעלבלבדילזיכיוןטענה-

זומציאותלעגןקשההכנסת,בפניישראלמקרקעייסודחוקאתהציגכאשרורהפטיג

שעליהןהבין·לאומיותוהאמנותהבין·לאומיהחוקאתסותרתשאיננהחוקיתבהגדרה

ישראל.מדינתחתומה

לישראלהקיימתוהקרןישראלמקרקעימינהל

המדינהאדמותשלהמשפטימעמדןלעיל,ששורטטהמפורטהחקיקהמערךלמרות

האדמותשלהמשפטיממעמדןעקרוניתשונהישראלמקרקעימינהלשלבניהולו

ובכפוףחוקפיעלרשאיישראלמקרקעימינהלשלה.הבנותוהחברותהקק"לבבעלות

ללא·(אוישראלמדינתשלהלא·יהודיםלאזרחיםאדמותלהקצותהממשלהלהחלטות

הסיבהזוכן.מלעשותותקנוניהחוקתהפיעלמנועההקק"לכללי).באופןיהודים

רישוםעללשמורוהקפדתהישראלבמדינתקק"לשלהנפרדהיורידיקיומהלהמשך

נכסיה.שלנפרד

פעלהעודוכלישראל,מדינתשלהקמתהעדבלבד.ליהודיםנועדוקק"לאדמות

פעילותהבעקבותהפלסטינילעםשנגרםהנזקמידתוולונטרי,כארגוןהקק"ל

הפיכתעםישראל,מדינתשלהקמתהלאחרואולם,מצומצמת.יחסיתחיתהבשטח

המדינה,אדמותובכללןישראלמקרקעיכלעבורהקרקעפיתוחלמכשירהקק"ל

ישראלמדינתמשטחיאחוזים-93מיותרהכלל,מןיוצאללאכמעטלמעשה,נחסמו

אזרחיהובראשונהבראשהמדינה,שלהלא·יהודיםאזרחיהעבורופיתוחיישובבפני

 , 1948פליטיעללדברשלאהערבים,הפלסטינים

חוקהיהודית,הסוכנות-העולמיתהציוניתההסתדרותמעמדחוקחיקוקמאז

עודאיןוהקק"ל,היהודיתלסוכנותישראלממשלתביןהאמנהעלוהחתימההקק"ל

הםישראלמדינתבחוקמעמדםמכוחוולונטריים.גופיםוהקק"להיהודיתהסוכנות

מדיניותאתהממשלהמקיימתשבאמצעותםביותרהחשוביםהכליםשניאתמהווים

בלבד.ליהודיםהתיישבותשלהגזעיתההפרדה

בהסתדרותלהכירהממשלהבהחלטתמגובותאלהמערכותלעיל,שצויןכפי

ותקנוניהםחוקותיהםפיעלהמחויביםגופים-והקק"להיהודיתהסוכנותהציונית,

הכשרתלצורךהמדינהשלהידיעה)(בה"אהמוסמכיםכסוכנים-בלבדיהודיםלשרת
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ובראשישראל,מדינתשלהלא·יהודיםמאזרחיהנמנעכךויישובן.פיתוחןקרקעות,

קרקעמשבצתעלהמוקמיםביישוביםדיורלרכושהפלסטינים,מאזרחיהובראשונה

(גוףכיזםלסוכנותישראלמקרקעימינהלעל·ידיהמוקצותהמדינהאדמותשל

בנייה)(חברותמסחרייםיזמיםעליחולושלאהדיןמןאלה,אילוציםבעיקרון,מיישב).

זכאיםבעיקרוןלהיותאמוריםאלהמפלים.לאתאגידים)אגודות,(עמותות,אחריםאו

רשותושלהמדינהשלהקרקעותמאגרמתוךישראל,מקרקעיממינהלקרקעלהקצות

ישראליאזרחלכללאפשרובכךשבניהולו,הקק"ל)שםעלרשומות(שאינןהפיתוח

באמצעותם.דיורלרכושמשגתשידו

בהקמתםהמעורבהיזםאשרממ"י,אדמותעלהנמצאיםיישוביםאחרות,במלים

הלא·יהודיםאזרחיהבפניהחוקמכוחסגוריםאינםהיהודית,הסוכנותאוהקק"לאיננו

קם.לאעדייןכזהיישובהיום,עדבפועל,זאת,עםישראל.מדינתשל

מדינתשלהלא·יהודיםאזרחיהבפניהחוקמכוחהסגוריםיישוביםזאת,לעומת

הקהילתייםהיישוביםשלהמכריעחלקםשלהמשפטיתהאישיותקמו.גםקמוישראל

מקרקעי(מינהלהמדינההיהודית),(הסוכנותמיישבגוףביןמשולשבהסכםמעוגנת

אגודהאועמותההואהשלישיהצדכלל,בדרךמיישב).(גרעיןשלישיוצדישראל)

הקהילתייםהיישוביםשלרובםרובבודד).אדםיהיההשלישישהצד(אפשרשיתופית

קהילתייישובכללאבעיקרוןאבלהשיתופיות,האגודותפקודתכנפיתחתהוקמו

מחוץמוניציפליתכיחידהקהילתייישובלהקיםוניתןשיתופיתאגודהבהקמתכרוך

השיתופיות.האגודותחוקלמסגרת

שיתופיתאגודהמהי

השיתופיותהאגודותבפקודתשנקבעוהוראותלפיופועלתמוקמתשיתופיתאגודה

החוקיםמספרלחלקוהפכה ) 1933 (מנדטוריתהיאהחקיקהפיה.עלשהותקנווהתקנות

שיתופיתאגודהיכולהפקודהאותהפיעלוטוב.יפההכלכאןעדישראל.מדינתשל

המהותהגדרתלרבותהחברים,ביןהיחסיםאתלהסדירובעזרתומשלה,תקנוןלקבוע

הפקודההיישוב.שלהסיווגאוהאפיוןאתלמעשהמאצילהזוהגדרהאלה.יחסיםשל

קהילתיוביישוב ,חקלאיביישוב ,שיתופיבמושבעובדים,במושב ,בקיבוץמכירה

שיתופיות.כבאגודות

משפטייםגופיםשלושהעםחוזיתלהתחייבותנכנסקהילתיביישובשמשתכןמי

הקליטהועדתהשיתופית.והאגודההיהודיתהסוכנותישראל,מקרקעימינהלנפרדים:

(רשמית,יהודיםשאינםמועמדיםקליטתעלמלהמליץנמנעתהשיתופיתהאגודהשל

הסכמיםעלמלחתוםנמנעתהיהודיתהסוכנותחברתית"),"התאמהשלמטעמים
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שהםמועמדים(היינוהשיתופיתבאגודהכחבריםהתקבלושלאמועמדיםעםחוזיים

בידיאםאלאחוזיים,הסכמיםעלמלחתוםנמנעישראלמקרקעיומינהללא·יהודים);

היהודית.הסוכנותעםחתוםוחוזההשיתופיתבאגודהחברותטופסהמועמדת

כיהודי,בחוקמוכרשאינומיכללהדירישראלמקרקעימינהלבידיעולהזהבאופן

הירוק,הקובתחומיישראלמקרקעישלהאחוזים 93מכללערבים,ובראשונהובראש

החוזיםבסעיפיאיןשהריהאפרטהייד,מנגעחףשהואולטעוןכוזבמצגלהגישבבדובד

לערבי.יהודיביןאוללא·יהודייהודיביןהמבדילאחדסעיףולומנפיקשהמינהל

הציוניתבהתיישבותנפוץשהיההמושבהדגםאתלחדשנועדהקהילתיהיישוב

שלפרטיתבעלותעלמושתתותהיו 1948עדשנוסדוהמושבותבעודאך . 1948לפני

מבוססהקהילתיהיישובלחקלאות,אולמגוריםשרכשוהקרקעיחידתעלהמתיישבים

ולהורשה.לחידושהניתניםשנים,-49לחכירהחוזיעל

בגליל,המצפיםהקמתעםהשבעיםבשנותהתפתחהקהילתייםהיישוביםנושא

מבחינהאיכותייםכיישוביםאלאחקלאיים,כיישוביםלאושווקוהוקמואשר

היישובשלהשיתופיתהאגודהחברימרביתבלבד.מגוריםלמטרתשנועדוסביבתית

בעריםליישוב,מחוץמתפרנסיםורובםלמחייתםעצמוביישובתלוייםאינםהקהילתי

הגדולות.

במיוןמכריעתפקידהשיתופיתהאגודהאוהעמותהממלאת Iקהילתיביישוב

(באמצעותהאגודהושלהיהודיתהסוכנותשלהקריטריוניםפיעלהיישובואכלוס

 .בלבדליהודיםהכניסהבהתרתהקליטה)ועדת

לגביחוזימעמדיהיההשיתופיתולאגודההיהודיתשלסוכנותהראוימןזהאין

אואחר,אוזהלאזרחקהילתיביישובמגרשאודירהשלההחכרהבדברההחלטה

קריטריוניםעלואחריםאלהבנושאיםההחלטותאתלבססישלהבנתי'שלהם.להעברה

לשון,לאום,הבדלללאישראלבמדינתותושבאזרחכלעללחולהאמוריםשוויוניים,

גושפנקאהעניקלצדקהגבוההמשפטכביתבשבתוהעליוןהמשפט.ביתמיןאוגזעדת,

שלבראשותושופטיםחמישהשלבהרכבשניתןהדיןבפסקזולעמדהנורמטיבית

משפחתשלבעניינה , 2000מארסבחודשברקאהווןהשופטהעליוןהמשפטביתנשיא

ליישובאל·ע'רבייהמנאקהמגוריהאתלהעתיקביקשהאשרקעדאן,ואימאןעאדל

קציר:הקהילתי

המדינה.מקרקעישלבהקצאהלאוםאודתשלבסיסעלבמישריןלהפלותרשאיתאינההמדינה

בהקצאהלאוםאודתשלבסיסעלבעקיפיןלהפלותרשאיתאינהאףהמדינהכינובעמכאן

במקרקעיכזאתהפליהלאפשררשאיתאינהשהמדינההוא,יוצאפועלהמדינה.מקרקעישל

הסוכנות,מעמדבחוקדבראיןהיהודית.לסוכנותהמקרקעיןשלהעבדהבאמצעותהמדינה
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ביןפעולהלשיתוףתכנית ...המדינהשלמקרקעיןבהקצאתכזאתהפליההמכשירבאמנה,או

אתמאבדתאינהההפליהמפלה.תכניתלהיותיכולהאינההיהודיתהסוכנותלביןהמדינה

מותרתהיאאיןולכןהיהודית,הסוכנותבאמצעותנעשיתהיאאםגםשלה,המפלההאופי

 ...למדינה
 ) l) 258נר( ,,,פואח'ישראלמקרקעימינהלנ'ואח'קעדאן 6698/95(בג"צ

לכךמודעהיהיושב",הואעמו"בתוךאשרהעליון'המשפטביתכילמדיקרובואולם,

פסקאתמלהכתירבמודענמנעהמשפטשביתמכיווןנורמטיבית.בגושפנקאדישלא

והכשרתהמשפטביתשלמעמדולביזויתרםהואבטובתושלא-עשה"ב"צוהנ"להדין

ישראלמקרקעימינהלחזק;:זההדיןפסקמתןמאזשניםששהשרץ.

למשפחתהוקצהאשרהמגרשעבורהפיתוחחוזהעלחתימתואת

הקהילתיביישובביתך")"בנה(מתחםהמערביתבגבעהקעדאן

אל·ע'רבייה.בנאקהחיהעודנהקעדאןמשפחתקציר.

אםבקציר,ביתהאתלבנותקעדאןמשפחתתזכהדברשלשבסופוובטוחסמוךאני

ההרשמהתהליךשנים.שלושבעודאזי-שנהבעודלאואםשנה,בעודאזי-השנהלא

האוכלוסיןנהלבמיהרשומהנורמטיביתמשפחהעבוראשרקהילתי'ביישובלשיכון

נורמטיביתמשפחהאצלמתארך-חודשיםמעשרהיותרכללבדרךאורךאינוכיהודית

איןשחלףהזמןנזקאתשנים.מעשריותרכלא·יהודיתהאוכלוסיןבמינהלהרשומה

אךקעדאןמשפחתשלבדרכהנערמואשרוההכפשההביזויהנפש,עוגמתועללהשיב,

 .פיצויאיןעדייןמגוריהם,מקוםאתלבחורזכותםעללוותרשסירבומשוםורק
שרובבעודאךפלסטינים.ערביםהםישראלמדינתאזרחימכללאחוזכעשרים

השיפוטשטחכלסך-ערבייםיישובבמקומותשוכנתזואוכלוסיהשלרובה

אחוזיםוחציכשנייםמהווההערבייםהיישובמקומותשללרשותםהעומדהמוניציפלי

מדינתאזרחימכללאחוזעשריםישראל.מדינתשלהמוניציפלייםהשטחיםמכלל

המוניציפלייםהשטחיםמכללאחוזיםוחצישנייםשלבשטחבגיטאותמרוכזיםישראל

בשטחיישוביהם,מהגדלתנהניםהיהודיםהמדינהשתושביבעודישראל.מדינתשל

והםגדלים,לאששטחיהםובעריםבכפריםהמדינה,אזרחיהפלסטינים,חייםובמספר,

ותרבותית.עסקיתונחשלותצפיפותשללחייםנידונים

מדינתלאזרחיחכירהחוזיהעניקישראלמקרקעישמינהלבמידהידיעתי,למיטב

שלהמאושרותהמתארתכניותשלהבנויהשטחלגבולותמעברהערביםישראל

שלושעדשללתקופותחכירהחוזיאלההיו-הכחול")("הקוהערבייםהיישובמקומות

המשפטביתפסיקתעדהמקרקעין).עללחזקהלטעוןמהמחכירנמנע(ובכךשנים

ישראלבמדינתערביתמשפחהאףזכתהלא , 2000במארס ,קעדאןבבג"ץהעליון

כאגודההמאוגדקהילתיביישובשנים) 49שלמכפלות(אושנים 49בןחכירהלחוזה
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שיתופית.

פסקניתן-לטובתהדיןלפסקהעליוןהמשפטבביתזכתהקעדאןשמשפחתואף

דורנו:דליההשופטתשלעטהפריואיקרית,בירעםבנושאדין

הממשלהראשולדעתהשתנתה,אוסלו][הסכמימאזהפוליטיתהמציאותשכאמוראלא ...

התקדיםהשיבה,לזכותהפלסטיניםדרישתועלתהשבהכאשרהזאת,לעתאלה,שינוייםלנוכח

עילהאיןאלהבנסיבות ...המדינהשלהחשוביםבאינטרסיםלפגועעלולהעקוריםשבהחזרת

זכותלעותריםזאתעםאיקרית,באזורהעקוריםאתליישבהשלטוניתההבטחהלאכיפת

 840/97(בג"ץ ...פיצוייםבתשלוםאואחרבמקוםקרקעותהקצאתידיעלאכיפה,לתחליף

 .) 803 ) 4 (בזר 11פואחרים,ישראלממשלתנגדואחריםסביתעאוני

יוכלובירעם,איקריתשללעוולבג"ץשליחסותולדותאתשיכתובההיסטוריון

הציותלביןלמקומותיהם,העקוריםאתלהשיבן-953מבג"ץתביעתביןלהשוות

לאבהחלטתה Iמכןלאחרשנהארבעיםהמדינהשלהזרועלכוחדורנוהשופטתשל

למרותתם.לאישראלמדינתלאזרחיהזכויותשוויוןעלהמאבקלמקומותיהם.להשיבם

המרכז-עדאלה 7052/03בבג"ץהאזרחות,לחוקהתיקוןבענייןהמבישההפסיקה

הפסיקהואחרים,הפניםשרנגדואחריםבישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטי

ואףשונות,בדרכיםבמאבקלהמשיךאפשרזאתבכלהנהכימוכיחהקעדאןבעניין

 . oלג~
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