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ר ב ד ח  ת  פ

אני מתכבד לפרסם את דוח הביקורת הראשון שערך משרד מבקר המדינה, על 

 קק"ל(.  -פי הנחייתי, על הקרן הקיימת לישראל )להלן 

על פי החלטת הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית  1901קק"ל הוקמה בשנת 

לשם הגשמת החזון  העם היהודי קרקעות בארץ ישראלהעולמית, כדי לרכוש בתרומות 

הציוני של ההתיישבות היהודית בארץ. בהתאם לכך משמשת קק"ל מאז הוקמה כנאמן 

בעיקר לפיתוח הקרקע  של העם היהודי. פעילותה אחרי הקמת המדינה נועדה

האמנה(  -)להלן  1961והפרחתה. מכוח אמנה שחתמה קק"ל עם הממשלה בשנת 

משמשת קק"ל גם נאמן של המדינה בנושא פיתוח מקרקעי ישראל. נאמנויות אלה 

 משליכות על חובותיה של קק"ל בבואה למלא את תפקידיה. 

ק( בקק"ל, שפעילותו מפ" -עניינו של דוח זה הוא במינהל לפיתוח הקרקע )להלן  .1

פיתוח והכשרה של מקרקעין  -היא ליבת הפעילות של קק"ל מאז הקמת המדינה 

 להתיישבות היהודית בארץ.

מפ"ק הוקם מכוח האמנה, והוא פועל מכוחה בכל מקרקעי ישראל ומטפל זה 

עשרות שנים בכל תחום הייעור ובפרויקטים בתחום הכשרת קרקע ופיתוחה )כגון 

ת, סלילת דרכי ביטחון חקלאיות, הכשרת תשתית ליישובים הכשרות חקלאיו

חדשים בפריפריה, הקמת מאגרי מים ושיקום נחלים ופיתוח סביבתי ירוק ברשויות 

 797מימנה קק"ל באמצעות מפ"ק את ביצועם של  2014-2011מקומיות(. בשנים 

רות מיליון ש"ח. בשנים האמו 962-פרויקטים ברחבי הארץ בהיקף כספי כולל של כ

 59%-מיליארד ש"ח, ושיעורו היה כ 1.7-התקציב הכולל של מפ"ק הסתכם בכ

 עובדי קק"ל עבדו במפ"ק.  900-( מ66%-)כ 600-כ 2014מתקציב קק"ל. בשנת 



 ביקורת מיוחד דוח
השתתפות קק"ל במימון פרויקטים באמצעות מפ"ק היא למעשה מעין תמיכה 

מבוצעים בעיקר רשויות מקומיות שבתחומן  -כספית בגופים שונים במדינה 

פרויקטים. מדובר בפעילות ציבורית שממומנת בעיקר מכספי העם היהודי שנתרמו 

ברובם לפני קום המדינה למען גאולת הקרקע ופיתוחה. על כן הקצאת משאבים 

למימון פרויקטים אלה צריכה להיעשות על ידי קק"ל על פי העקרונות המנחים של 

יפות, הגינות והימנעות משיקולים עיקרי הכללים של המשפט הציבורי, ביניהם שק

 זרים, אגב שמירת מאפייניה הייחודיים של קק"ל.

דוח ביקורת זה מצביע על ליקויים חמורים, עמוקים ויסודיים הנוגעים לאופן שבו  .2

החלטות בנוגע למימון ולביצוע של מאות  2014-2012קיבלה הנהלת קק"ל בשנים 

ח. הדוח גם מצביע על כך פרויקטים בהיקף כספי כולל של כמיליארד ש"

שהמדינה זנחה במשך עשרות שנים את זכותה על פי האמנה וחובתה הציבורית 

להיות מעורבת בפעילות מפ"ק ולפקח עליה, ולא מנעה את התהוות הליקויים 

שהועלו בביקורת הנוכחית. ליקויים משמעותיים הועלו גם בכל הנוגע 

 דרים לגביהן נקבעו באמנה. להתחשבנויות הכספיות בין המדינה לקק"ל שהס

מכלול ממצאיו של דוח זה מוביל למסקנה שלפיה קק"ל נדרשת, בראש ובראשונה, 

לשנות את התרבות הארגונית הנוהגת בה ולהטמיע בקרב מנהליה גם את החובות 

המוטלות עליה לפי המשפט הציבורי. כמו כן עליה להבטיח כי לא יופר האיזון בין 

בין הדרג המקצועי שבה במסגרת הליכי קבלת החלטות הדרג הפוליטי בקק"ל ל

בדבר הקצאת עשרות מיליוני ואף מאות מיליוני ש"ח לפרויקטים ציבוריים מדי שנה, 

כפי שהועלה בביקורת זו. על קק"ל לנהל אפוא את ענייניה בתחום הפיתוח 

נהל ינורמות מוגברות של מבאחריות יתרה, בשקיפות ותוך הקפדה על עמידה ב

. אשר לממשלת ישראל, היא נדרשת להפנים כי מוטלת עליה האחריות לוודא תקין

שכספי הציבור בקופתה של קק"ל יוקצו למען פיתוח הארץ באופן תקין, בתיאום 

כל זאת, בשים לב למאפייניה הייחודיים של  -ובשותפות הולמים עם צורכי המדינה 

מקבלת משנה תוקף  מסמכי היסוד שלה. אחריות זוליעדים המפורטים בקק"ל ו

 נוכח העובדה שמכוח האמנה פועלת קק"ל בכל מקרקעי ישראל.

אציין לחיוב כי עוד במהלך הביקורת פעלה הנהלת קק"ל לתיקון חלק מהליקויים 

שהועלו בביקורת. עם זאת, נוכח מהות הליקויים שהועלו בדוח והאינטרס הציבורי 

לויה על יתר תחומי פעילותה מתחזק הצורך בביקורת חיצונית משמעותית ובלתי ת

 של קק"ל. 
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בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות של הממשלה להחיל את ביקורת המדינה על  .3

בעניינים  2015קק"ל, אך הם לא צלחו. בהחלטה שקיבלה הממשלה בנובמבר 

הקשורים לאמנה אף הכירה הממשלה בכך שיש הצדקה לאפשר למבקר המדינה 

הר כי אין לקיים ביקורת על פעולותיה של קק"ל; וזו לשון החלטת הממשלה "יוב

באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בהצדקה לאפשר למבקר המדינה לקיים בקורת על 

 פעולותיה של קק"ל". 
אני מברך את קק"ל ואת ההסתדרות הציונית העולמית על שנענו ליוזמתו של יו"ר 

קק"ל מר דני עטר, ובסמוך לסיום הכנתו של דוח ביקורת זה אישרו נוסח של 

טיוטת הסכם בין קק"ל לבין הממשלה להרחבת ביקורת המדינה על קק"ל. טיוטת 

ל לוודא שקק"ל ההסכם נועדה לאפשר את קיומה של ביקורת אפקטיבית שתוכ

פועלת במסגרת ייעודה באופן תקין, יעיל ואחראי כמצופה מגוף כה חשוב. תהליכי 

על ידי דירקטוריון קק"ל וההסתדרות הציונית  ואישורה של טיוטת ההסכםהגיבוש 

ארכו יותר משנה והתקיימו בברכתו ובליוויו של משרד ראש הממשלה. אולם 

לא אישרה אותה הממשלה, ולפי  משהובאה טיוטת ההסכם לאישור הממשלה,

הנחיית ראש הממשלה הוקמה ועדת שרים שתבחן חלופות להחלת ביקורת על 

 קק"ל.

מכלול מאפייניה של קק"ל, יעדיה, התפקידים הציבוריים שהיא ממלאת, הזיקה 

בינה לבין המדינה ורשויותיה, הסמכויות שהיא מפעילה, שבמהותן הן סמכויות 

א בוצעו על ידי קק"ל היו מבוצעות בידי מוסד ממוסדות בעלות אופי שלטוני שלול

כל אלה מצדיקים את הכפפתה לביקורת המדינה, ואין בפעולתם של  -המדינה 

גורמי ביקורת ובקרה אחרים העוסקים בקק"ל כדי לייתר או להחליף את פעולתו 

 של מוסד ביקורת המדינה בתחום זה. 

הציוני של ההתיישבות בארץ  לתרומתה ההיסטורית של קק"ל להגשמת החזון

שבו חלק מפעילותה  -ולפיתוח הקרקע חשיבות עצומה. המשך המצב הקיים 

פוגע ביכולתה של קק"ל לעסוק  -מתבצע בלא שביקורת המדינה מוסמכת לבקרו 

 בהגשמת ייעודה בדרך הראויה מהבחינה המקצועית והציבורית. 

הנדרשים בדרך פעולתם של  תיקון הליקויים, יישום ההמלצות וביצוע השינויים

קק"ל והממשלה נוכח ממצאי דוח זה והחלת ביקורת המדינה בהקדם על כל 

פעולותיה של קק"ל יסייעו לדעתי להגברת אמון הציבור בקק"ל, הן בארץ והן 

ויתרמו רבות לחוסנה של קק"ל ולהבטחת מעמדה והמשך פעילותה  -בחו"ל 

 שבי מדינת ישראל והדורות הבאים.ותרומתה הייחודית לרווחת העם היהודי, תו



 ביקורת מיוחד דוח
משרד מבקר המדינה ינקוט פעולות מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות 

 שהובאו בדוח ביקורת חשוב זה וימשיך בביצוע ביקורת בקק"ל בהתאם לסמכויותיו.

לא ניתן לסיים דברי מבוא אלה בלי להביע הערכה לעובדי קק"ל העושים את 

קצועיות כדי לממש הלכה למעשה את הייעוד החשוב של מלאכתם במסירות ובמ

 קק"ל. 
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