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חגי

שבתאי

קק״לעל פרשת דרכים:לפרוש
מההסכם עם המדינה אולהסתכן

כךלמשל ,הצטמצם מספר נציגיה במועצת מקרקעי יש־
$TS1$ישראל$TS1$,
הבחירות לכנסת מעמידה את הקרן
הקדמת
ההחלטות.
$DN2$ישראל $DN2$,והשפעתה פוחתתוהולכת בקרבמקבלי
(קק״ל) גוף שעמר באחרונהבעין ראל,
הקיימת לישראל
למעשה,לקק״ל טענות על כך שלממשלה יש מדי־
$TS1$מדיניות$TS1$
בפנידילמה לא פשוטה.
הסערה הציבורית
$DN2$מדיניות$DN2$להלאים אותהולהפוך את קרקעות העם היהודי,
ניות
קק״ל היאבעלת הקרקעותהגדולה במדינה ,מלבד
טיבר
אבישי
במצב לא נוח צילום:
סה את קק״ל
המוחזקות על ירה בפיקדון,לקרקעות ״כל אזרחיה״
המדינה עצמה .הארגון נוסד כחברה שעסקה במשך שנים
הבחירות לכנסת
הקדמת
בית קק״ל בתל אביב.
של המרינה .בנוסף ,נעשו על ירי המרינה ומוסדותיה
ישראל ,וכיום
ברכישת קרקעות עבור העם היהודי בארץ
להידחות בחמש שנים נוספות,שבמהלכןיכולה המרי־
$TS1$המרינה$TS1$
ניהול קרקעותיה במקרה של פרישה.
מטה על אופן
היאבעלים של קרקעות רבות באזורי הביקוש ,ובהן פעולות ,גם באמצעות חקיקה ,שמטרתן״לשים יר״ על
$DN2$המרינה $DN2$לממש את מדיניותה החדשהכלפיקק״ל.
נה
באוגוסט האחרוןהחליט דירקטוריוןקק״ל על כוונה
הכנסותיה הרבות של קק״ללצורכי התקציבהכללי,
הגדולותוקרקעות של יישובים שלמים
קרקעות בערים
להגיע להס־
$TS1$להסכמה$TS1$
אני מניח שקק״ל תנסה בזמן הקרוב
לפרוש מההסכם ,אבל הורעה על פרישה טרם נמסרה
החקלאי.לאופן
במגזר
פעולותיה.
הניהול של קרקעותקק״ל השלכה וכןלהגביר את השקיפות והביקורת על
הלחץ הגוברוהולך מצד המדינה על קק״ל הביא למרינה .הסיבה היא ,ככל הנראה ,רצונה של קק״ל
כמה
ישירה על חוכרים רבים מאוד במגזרהעירוני(מגורים
להודיע
$DN2$להסכמה $DN2$על מתן ארכה של שנהלמועד שבועליה
אם תפרוש מההסכם אולא.
אותהלבחון את האפשרויות העומדות בפניה להקטנת להיכנס למו״מ על שינוי כתב האמנהולהבטיח את
הנדל״ן.
והחקלאי ולמעשה ,על כל שוק
לחילופין,קק״ל גםעלולה
ותעסוקה)
עצמה מפני שינויי מדיניותעתידיים.ואולם הקדמת למסור הורעה על סיום ההסכם ,מתוך תקווה שתוכל
מנוהלות כיוםעל ידי רשות מקרקעי הלחץ .הפתרון נמצא בדמות איום בפרישה מכתב האמנה
קרקעותקק״ל
הבחירות טרפה אתהקלפים ותפסה את קק״ל במצב לא לסגור עסקה מהירה עם הממשלה הבאה ,מייד עם הק־
$TS1$הקמתה$TS1$,
צעד שיסייםלמעשה את החוזה עם המדינה וניהול
״כתב האמנה״,
(רמ״י) בהסדר שמעוגן בחוזה
ישראל
ביולי
$DN2$הקמתה $DN2$,וקודםלכניסתו של מועד הפרישהלתוקף
מתה,
נוחולא ברור מבחינתה :הורעה בינואר על פרישה תי־
$TS1$תימסר$TS1$
עצמאי שלהקרקעות ,שלא דרךרמ״י .בהסכם עם המ־
$TS1$המדינה$TS1$
פעילותה של רמ״י
שנחתם ביןקק״ללמדינה ב1961 -
הפרשה לא תסייעלהרגעת שוק
 2015בכל מקרה,
וספק רב אם
$DN2$תימסר $DN2$בהיעדר ממשלה לשאת ולתת אתה
מסר
$DN2$המדינה $DN2$ישלקק״ל נקודות יציאה אחת לחמש שנים ,שבהן
דינה
ומדיניותה נקבעו גם הם בהסדרי חקיקה שונים .עם זאת,
אלא רק תוסיף לחוסר היציבות
האיום בפרישה בעת הזו הוא בכלל אפקטיבי .פרישה הנרל״ן בישראל
היא רשאיתלפרוש מההסדרולנהל אתקרקעותיה באפן
ניהול קרקעותיה
לקק״ל ,הפלאופלא ,טענות רבות על
שממנו הואסובל.
אלוהים ,שספק רב אם קק״ל התכוונה
תביא למהומת
על ידי רמ״י.לטענתה ,רמ״י מנהלת את הקרקעות עצמאי.בעיתוי שנראהמושלם ,התחנה הקרובהלסיום
ביולי  2015כדילפרוש בחודשזה ,על לה .מאירך ,אי מתן הורעה על פרישה והארכת ההסכם
ההתקשרות היא
בהיעדר שקיפות ,שלא
ביעילות וללא שיתוףפעולה
הכותב הוא עורך דין
שפירא,
שבתאי,
ממשרד תגי
בנוסח הקייםיעמידו אתקק״למול ממשלה חרשה ללא
עמה .נוסףעל כך ,המדינהפועלת בשנים האחרונותלפ־
$TS1$לפגיעה $TS1$קק״ללמסור הודעה מוקדמת של חצי שנה כלומר ,עד
מקרקעי ישראל
ומומחה לדיני
שכן איום הפרישהיכול
ינואר  2015לקראת מועדים אלה נערכתבקק״ל עבודת קלפים אפקטיביים במו״מ
ה $DN2$במעמדה שלקק״ל בקביעת המדיניות הקרקעית.
גיעה

