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" ובת פיתוחהסדרת התקציב המועבר לקרן קיימת לישראל לט"לאור אישורה של הצעת המחליטים בנושא 
 :אנו מתכבדים לפנות אליך כדלקמן, 4.01.02במליאת הממשלה ביום 

הבענו את תדהמתנו לנוכח , שהעתקו הועבר אל כבודך, 3.01.3102במכתבנו לשר האוצר יאיר לפיד מיום  .0
, בכוונת הממשלה להפסיק לפיו, 3102ל בהצעת תקציב המדינה לשנת "הכללת פרק העוסק בענייני קק

ל והמוחזקים בנאמנות בידי רשות "לקק ל של כספים השייכים"את העברתם לקק, דדיבאופן חד צ
 .ל"במקרקעין שבבעלות קק י"בגין עסקאות שתבצע רמ, מקרקעי ישראל

ל להצעת ההחלטה של הממשלה ובפרט "באותו מכתב הבענו בפניך את התנגדותה הנחרצת של קק .3
של כספים או נכסים ( הלאמה בפועל)הממשלה  להצעה לבצע תיקוני חקיקה שמשמעותם נטילה על ידי

 . ל"השייכים לקק

ל מגעים כנים "ניהלה קק, במהלך הימים שלאחר פרסום הצעת התקציב ועד לאישורה על ידי הממשלה .2
ורציניים עם נציגי משרדך ומשרד האוצר תוך הבנה יתרה והתחשבות בצרכי הממשלה על מנת לגבש 

ל להשתתף במימון פרויקטים "את רצונה ואת הסכמתה של קקאשר יביא לידי ביטוי ,נוסח מוסכם
אולם לא עלה בידי הצדדים להגיע ;בסכום חסר תקדים 3102לאומיים שיוסכמו בין הצדדים במהלך שנת 

 .לניסוח מוסכם של הצעת מחליטים

ל בהצעת התקציב בשינויים מזעריים לעומת ההצעה "אישרה הממשלה את הפרק העוסק בקק, בפועל
נטילה על ידי , הפשוטה הנה השמשמעות, החלטת הממשלה כוללת ייזום שינויי חקיקה .יתהמקור

 .ל"כמו גם שינויים אחרים הנוגעים לאופן פעילותה של קק, ל"המדינה של כספים שבבעלות קק

בינה לבין ממשלת  את היחסים, שיש בו כדי לשנות באופן חד צדדי, לכל הליך ל מתנגדת"קק, כפי שכתבנו .2
 . שנים 21-הקיימים מזה למעלה מ באמצעות תיקון החוקים וההסכמים, ישראל

ל "עומדות בניגוד לאמנה שנחתמה בין ממשלת ישראל לבין קק, החלטת הממשלה לביצוע שינויי חקיקה .2
ל באמצעות "שהכספים שהמדינה מבקשת ליטול מקק, לא זו בלבד"(. האמנה: "להלן) 32.00.0.30ביום

ל "הרי שגם על פי האמנה אין כל גורם מלבד קק, ל על פי כל דין צדק והגיון"קק הינם קניינה של, חקיקה
האמנה קובעת באופן . הזכאי לעשות בכספים שימוש כלשהו או לקבוע את אופן השימוש שנעשה בהם

ל "י מחזיקה בכספים עבור קק"ל וכי רמ"שייכים לקק, ל"ברור כי כל פירות המקרקעין שבבעלות קק
 .ל"רם לקקומחויבת להעבי

לצורך ביצוע שינוי , כי האמנה קובעת פרוצדורה מוסכמת שעל הצדדים לאמנה לנקוט בהנדגיש  .6
הרי שהיא מחויבת לפעול , ככל שממשלת ישראל מבקשת לבצע שינוי באמנה באופן חד צדדי. באמנה

 . בהתאם לפרוצדורה הקבועה באמנה

שהחלטת , ישראל לבין ההסתדרות הציונית דברים אלו כוחם יפה גם ביחס לאמנה שנחתמה בין ממשלת .4
שלא , אף שעל פי אותה אמנה התחייבה הממשלה, צדדיים גם בההממשלה מבקשת לקבוע שינויים חד 

הדברים באים לידי ביטוי במיוחד . לבצע בה שינויים אלא בהסכמתה של ההסתדרות הציונית העולמית
 .בניסיון לשנות את הוראות האמנה ביחס לפטור ממיסוי ומהווים הפרה חמורה ויסודית גם של אמנה זו

. אשר כמעט שני שליש מחבריה הינם נציגי הקהילות היהודיות מחוץ לישראלל הינה חברה "כי קק, נזכיר .8
ניסיון הלאמה בחקיקה של נכסים השייכים לעם , החלטת הממשלה והחקיקה המוצעת מהווים אם כן



לקבוע , קניינית או מוסרית, אשר לממשלת ישראל או לכנסת ישראל אין כל זכות, היהודי בכל התפוצות

 .מה ייעשה בהם

לנו ספק כי לא תיתן ידך להפרה של הסכמים שממשלת ישראל חתומה עליהם ולא תיתן ידך לפעולות  אין ..
אשר אינן עולות בקנה אחד עם העקרונות המשפטיים הבסיסיים ביותר של מדינת חוק , חד צדדיות
 . דמוקרטית

לאומיים ל מעוניינת להמשיך ולסייע בקידום פרויקטים "קק, ל לנציגי משרדך"כפי שהודיעה קק .01
ל והם עומדים "טרות קקזיקה למ םשיש לה , על פי נהליה, ובלבד שהם יבוצעו דרכה, שיוסכמו עמה

ל אף הביעה את רצונה להירתם באופן מיוחד "קק. ומדיניותהבקנה אחד עם מסמכי ההתאגדות שלה 
 . כמוסכם על כל הצדדים,לסייע בתקצוב פרויקטים שונים בסכום משמעותי 3102בשנת 

להפעיל את מלוא כובד משקלך על מנת להביא את גורמי הממשלה , כבוד ראש הממשלה, קוראים לךאנו 
עד אשר יושג הסכם שייתר את הצורך בביצוע שינויים חד צדדיים ,ל ללא כל דיחוי"לשולחן אחד עם קק

 .לא כל שכן שינויי חקיקה העומדים בניגוד להתחייבויות קודמות של הממשלה, כלשהם

ככל ו, ל"ין כי ככל שלא יעלה בידך להביא בהקדם להסדר מקובל בין הממשלה לבין קקלמותר לצי .00
ל "תפעל קק, תוך הפרה יסודית ובוטה של האמנה, שהממשלה תמשיך בהליך החד צדדי בו היא נוקטת
ישראל  לגרום לכך שממשלתועל זכויותיה  לעמוד, בכל האמצעים החוקיים על מנת לשמור על נכסיה

 . יבויותיהתעמוד בהתחי

את ביטול האמנה לאלתר על כל המשתמע ל "קק בוחנת, בין היתר ולנוכח ההפרה היסודית כאמור .03
משוחררת מכל התחייבויותיה אשר באמנה ובכלל ל "קקתראה עצמה במקרה של ביטול האמנה .מכך

י ל המנוהלים על יד"משיתוף פעולה ביחס למקרקעי קק, מניהול היערות אשר בבעלות המדינה: זה
 .ומכל התחייבות אחרת המפורטת באמנה( י"וניהולם באופן עצמאי ללא מעורבות רמ)י "רמ

, י כנאמן"ל לכל שימוש שהוא בכספיה המופקדים בידי רמ"למותר לציין כי במקרה האמור תתנגד קק
 .ללא הסכמתה המפורשת, ל"י במקרקעין שבבעלות קק"וכן לכל דיספוזיציה שתיעשה על ידי רמ

 .ל על פי כל דין"או להוות ויתור על כל טענה העומדת לקק/לגרוע מכל זכות ו אין באמור .02
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