
ביאודלית כאווחה הגדיש חמישית ועל די

 / ס ש דונס פה, דונם הנרכשים בודדים, בדונמים אותו מודדים כאשר עצום, שטח זהו דונם.
 רכשה זאת, לעומת ישראל, מדינת נגב. טד מצפון / הטס אדמת נקנה כך / רגב אחר רגב
 אדמה. דונם מיליון 17,5 לה היו תש״ח מלחמת למחרת יותר. מהירה בשיטה אדמותיה את

 זאת בכל המשיכה היא אולם המולדת; אדמת את לגאול ממי לקרן־הקיימת נותר לא לכאורה
האדמה. גאולת שיר את לשיר

 מכרה ראתה, זו שארץ מסחר־ר,קרקעות בתולדות ביותר המשונות העיסקות באחת
 ראויה טובה, אדמה כולה זו היתד, לישראל. לקרן־הקיימת דונם מיליון 2,4 ישראל ממשלת
 עבור הקק״ל שילמה כמה .1948ב־ הערבים על־ידי שניטשו האדמות מחצית — לעיבוד
 מוסמכת. תשובה לתת יכול איש אין כך על שילמה? בכלל האם מתי? אלה? אדמות

 משרד לבין הקרךהקיינזת בין סיכסוך נמשך חודשים שבמשך כך, לידי הגיעה התסבוכת
 קיבל לא כי טען האוצר למדינה; ל״י מיליון ארבעה שילמה כי טענה הקק״ל האוצר.

 הלך הכסף ״אולי ועדת־הכספים: בישיבת הכנסת׳ מחברי אחד הציע מעולם. זה סכום
 הלך הכסף לתעלומה. כה עד שניתן היחידי הפתרון היא זו יקרה הלצה בדואר?״ לאיבוד

המדינה. קופת דרך לעבור מבלי הצבי, לקרן הקרךהקיינות מן

★ ★ ★

בישראז ידידותית מעצמה

חי ר  כי ידעו הם אולם בדואר, המטיילים המיליונים ארבעת על ידעו לא הארץ ^ז
 משונות, עיסקות־קניה לבצע התעקשה מצידה, הקיימת, הקרן בממלכה. רקוב משהו

 כאילו פנים ולהעמיד המתרוקן הכלי את שימלאו חדשים תפקידים בקדחתנות לחפש
תפקידה. תם לא

 הפכה והקרן מיוחד חוק נחקק 1953ב־ רק אנגלית. חברה הקק״ל היתר, המדינה קום עד
 נבחר אינו זה ועד הציוני. הועד־הפועל חברי הם חבריו■,־בעליה אשר בע״מ, ישראלית חברה
 מקח־ של בקנוניות מפלגתי, מפתח לפי מתמנים חבריו מוכר; גוף או ציבור שום על־ידי

 כל ללא המדינה, משטח חמישית על שולטים מקריים מפלגתיים שעסקנים כך וממכר.
 נשבעה שאותה הארץ, תושבי בפני אחראים אינם הם פרלמנטרית. או ציבורית ביקורת
 עוד כל הקרן: עסקני פעם לא הצהירו כולו. היהודי״ ״העם בפני אם כי לגאול, הקק״ל

 במסגרת — הקרן־הקיימת תמשיך המדינה׳ לבין ״העם״ בין מוחלטת זהות הושגה לא
 בהסבר צידדה עצמה המדינה המדינה. בתוך היהודי העם את לייצג — הציונית ההסתדרות

 כי אם עצמאית, מעצמה של מעמד הציונית להסתדרות שהעניקו חוקים חוקקה זה,
המדינה. תחומי בתוך ידידותית,
 בנדיבות־לב שתרם המורה ומעמד. חוקה של מסובכים חשבונות ערך לא הפשוט האזרח

 חשו הלבן, הספר בגזירות ללחום משכרו חלק ברצון שהפריש והפועל המנדט בימי
על הסבו מורים לתרום. חדלו והם — סיסמת־שקר הפכה האדמה גאולת סיסמת כי עתה

המס את לשלם לבניהם ירשו לא כי הצהירו נזעמים הורים מעבידיהם, זעם את ראשם
 דירות שרכשו משתכנים התרמות־החובה• נגד למערכת מכתבים שלחו פועלים השבועי,

 לפני לקק״ל לתרום מהם שתבעה המוסווית, לסחטנות להיכנע סירבו הקק״ל אדמת על
 אחד סירב כאשר לבית־המשפט, הדבר הגיע אף אחד, במקרה לדירתם. להיכנס שיוכלו

ללחץ. להיכנע העצני, אליקים עורך־הדין הדיירים,
 להעביר וטבעי: פשוט פתרון ישנו כי אומר היה השלישית, הכיתה תלמיד שאלו אילו

 יישובן ייעודן, הכשרתן, קרקעות, ברכישת הקשורות הפעולות כל את הממשלה לידי
 כך לשם שנבחרו השונים, הממשלתיים המשרדים של תפקידיהם הם אלה שהרי ופיתוחן.

 הקרן־הקיימת המדינה. ומבקר הכנסת ביקורת תחת והעומדים המדינה אזרחי על־ידי
 בחוץ־לארץ, שלהן המגביות את ולקיים להמשיך אמנם יכולות הציונית וההסתדרות

שלמענן למטרות הכסף הוצאת על לפקח — כסף שתרם יהודי כל של כזכותו וזכותן
ממלכתי. ביצוע להיות חייב אלה ממלכתיים תפקידים של הביצוע אך נאסף. הוא

 חניתא קיבוץ חברי טליית ביום שנטשה זה, בצילו׳ס נזשתקףהציוני העכר
תפ הקיימת הקרן מילאה זו בתקופה ו.938ב־ הקרקט, טל

 יהודים. ולהתיישבות חקלאי לטיבוד אותן ובהכשירה אדמות ברכשה ראשוני, חלוצי קיד
אחר. גוף מצד כאלה לפטולות מקום אין ריבונית, ממשלה שהוקמה מאז אולם

 זה היה המקובלים. המפלגתיים הכללים לפי בכנסת התנהל המוצעים החוקים על הויכוח
 להזדרז. בהם מאיצים השעון כשמחוגי השלישית, הכנסת של האחרונות מישיבותיה באחת
 לאישורו הסופיות ההצעות את שתביא הכנסת, של הכספים לועדת ההצעות עברו משם

חוק. הופכות ההצעות היו שניה, קריאה אחרי הבית. של הסופי

 חוקים על העם דעת את לשאול כדי מיוהדות בחירות עורכים היו אחרות, במדינות
 הבחירות, לפני ממש האחרון ברגע אותם להגניב החליטה ישראל ממשלת מרחיקי־לכת. כה

 כשברור האחרונה לפגרתה יצאה הכנסת ואמנם, להתפזר. כבר מתכוננת כשהכנסת
הגורליים. החוקים את לאשר אחדים, שבועות בעוד מיוחדת לישיבה תיקרא שהיא לה

 שותפה אינה מפלגתו אשר באדר, יוחנן חרות ח״כ קטנה. תקלה קרתה הכנסת בועדת אך
 הדיבור, רשות את ביקש הוא הקץ. את לדחוק רצה הקק״ל, על־ידי לחלוקת־השלל מלאה

 ברחבי היהודי לעם הכוונה האם — העם ״מהו שאלת־תם: הציג הבירור, בתחילת עוד
כיהודי?״ ערבי הישראלי, לעם או העולם,

 כמה ידעו וייץ, ליוסף ועד גרנות ואברהם גולדמן מנחום הציונית, התנועה מנהיגי
 כדי הפסקת־השנור, חרב בניפנוף מספיק כי תרומות. איסוף של זו נקודה חשובה

 הציונית: ההסתדרות ראשי הסבירו דרישה. לכל ייכנעו במדינה רבים ועסקנים שאזרחים
 תנופה יתן הקק״ל לידי — ישראל אדמות כפיתוח — וחיוני חשוב כה תפקיד מסירת
ומלהיב. חדש בתוכן הישן הכלי את ימלא העולם, ברחבי שלה למערכות־השנור חדשה
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ישיא?? מיהו

 בידי המדינה בקרקעות הקשורות הפעולות כל ריכוז של — הפשוט פתרון ך*
 במקומו נתקבל. לא — אלה בשטחים ממילא העוסקים השונים, הממשלה משרדי | ן

 הסכם של וטיוטא חוק הצעות שלוש הכנסת שולחן על חודש לפני הממשלה הניחה
 המדינה קרקעות כל הממשלה: הציעה העם. בקרקעות דנו כולן אשר הקק״ל עם

 מעתה ייקראו לישראל הקרן־הקיימת וקרקעות נטוש) (רכוש הפיתוח רשות קרקעות
 יוקמו הזה, העצום הנכס את לנהל כדי למכרן. לעולם יהיה ואי־אפשר העם״, ״קרקעות

 ויטפל הממשלה בידי נתון יהיה הראשון המינהל מינהלים, שני הממשלה הצעת לפי
 בפיתוח הכרוך בכל ויטפל הקק״ל בידי נתון יהיה השני המינהל הקרקעות. בניהול

 הכשרת־קרקע• סיקול, דרכים, סלילת ייבוש־ביצות, ייעור, אלה: קרקעות
 המדינה, של ביותר החיוניים בענייניה זר גוף של להתערבותו קץ לשים במקום כלומר:

 נוספים גורמי־כוח בידיו להפקיד זה, גוף של פעילותו שטח את להרחיב הממשלה ביקשה
 באדמותיה־ והכשרה פיתוח בעבודות תמשיך שהקרן־הקיימת רק לא ערוך. לאין וחשובים

 למען כקבלן, אם כי מתקציבה, לא — המדינה באדמות גם זאת תעשה שהיא אלא היא,
 על־ידי שייקבע המלא הסכום את אלה שירותים בעד תשלם המדינה ועל־חשבונה. המדינה
 משימות. אותן לביצוע שלם ממלכתי מנגנון קיים עצמה שלמדינה בשעה וזאת, הקק״ל.
 מה היכן, הבאות השנים במשך שתקבע היא הקרן־הקיימת הצעה: אותה של אחרת תוצאה
 — קצב באיזה יקבע היהודי״ ״העם כבא־כוח עצמו את הרואה הגוף לפתח. מידה ובאיזה

הארץ. תתפתח — בכלל אם
 ממשלת בין האמנה, של הטיוטה חתימת לכבוד קרננו, הקק״ל בחוברת שפורסם במאמר

 שתי היו החדש להסדר לוז: קדיש שר־האוצר, כתב הציונית, ההסתדרות לבין ישראל
 של הממלכתית, האחרת, הסיבה הקיימת. הקרן של מעמדה חיזוק — הראשונה מסרות.
משני. מעמד בעיניו תפסה קרקעות, פיתוח

 נוסחה אף הוצעה הבלתי־צפוי המכשול על להתגבר כדי הענייני. הבירור סוף זה היה
 מדינת — ישראל ״מיהו השאלה: הזדקרה כאן שגם אלא ישראל״. ״מקרקעי חדשה:
 להביא הויכוח, את לעקוף נואשים מאמצים עשו המפלגות עסקני ישראל?״ עם או ישראל,

 כי היה נראה שבוע לפני עד סופית• תתפזר בטרם הכנסת לפני החוקים הצעות את
 חברי את הרתיעה 0142 הזה (העולם אביו על־ידי וויץ שרון של מינויו פרשת יצליחו.
 שעברו מחשבה כדי עד לכת הח״כים הרחיקו לא ברתיעתם אך האחרון. ברגע הועדה

הקרן־הקיימת. ימי
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השיבוץ - העיקר

 ולהבטיח ערבים לקפח כדי חשובות: סיבות משתי למשטר נחוצה הקיימת קרן ך*
I I חשיבותה להבנת המפתח הקיימות. המפלגות בין מוסכם מפתח לפי הרכוש חלוקת 
 המדינה קרקעות מימכר את מגביל זד, חוק המזינה. נכסי בחוק נעוץ למשטר הקק״ל של

 מכירה. כל לפני הכנסת של ועדת־הכספים אישור את לקבל אותה מחייב הממשלה, על־ידי
 מכרה זה לחוק בהתאם הקק״ל. הכנסת: אישור ללא אדמה למכור מותר בלבד אחד לגוף

 ותושב יתכן נטושות. ערביות אדמות כולן אלה היו לקק״ל דונם מיליון 2,4 הממשלה
 אזרח בין להפלות יכולה שאינה הממשלה, כחוכר. לעבדן, הרשות את מבקש היה ערבי
 הקרקעות את שמכרה ברגע אך זו. לבקשה להענות נאלצת אולי היתד, עברי, לאזרח ערבי

ליהודים. ורק אך אדמות מחכירה הקק״ל שהרי כזו. סכנה כל נשקפה לא שוב לקק״ל,
 אמנם ממשיכים העברי בבית־הספר יעילות. באותה הקק״ל ממלאת השני התפקיד את
 השרון. הנגב׳ הגליל, לאזורי המדינה את מחלקים מיושנת, בצורה הגיאוגרפיה את ללמוד

 מפלגה לכל מקציבה היא הקק״ל. של המשבצות חלוקת אחרת: היא האמיתית החלוקה אך
 שכאשר מקודשת, כה היא החלוקה הפיאודלית. בממלכה לערכה בהתאם משלה, אזורים

 העשירים כפר להקמת טובה חקלאית אדמה הקצו מדוע הקק״ל, ממנהלי אחד את שאלו
 מחוסר־קרקע, נמקים הסמוכה המעברה שתושבי בשעה תל־אביב, ליד (״סנוביון״) סביון
 הבינוני המעמד שבני גילינו בלבד. מסויים מעמד של מכשיר ״איננו בכנות: המנהל השיב
חקלאית.״ אדמה חלקת להם הוספנו לכן הקודם, בשיבוץ מקופחים יצאו

 אולם בתיהם• שליד המדשאות היא'טיפוח סביון תושבי עוסקים שבה היחידה החקלאות
־ השיצוץ; היה׳ תעיקר הקררהקיינזת.' בעיני■ כלל חשוב זה היה לא החדשה במציאות ׳


