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 * בישראל על ידי צאצאיוקרקע קניית עלקניין אברהם וההגבלות 
 

ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל 
 לעיני בני חת בכל באי למקנה לאברהם .לו סביבהעץ אשר בשדה אשר בכל גֻב

 ). יח-יז, כג' בר(שער עירו 
 

, והראשון בארץ ישראל, ה קניין המקרקעין הראשוןתייידי אברהם ה-כפלה עלקניית מערת המ
 –אמנם על תהליכי הגירה והתיישבות נרמז כבר בפרשות הקודמות . שהתורה מספרת לנו עליו

כמו ההגירה של אברהם מחרן לארץ כנען והתיישבותו שם וכן בחירתו של לוט להתיישב בכיכר 
אכן על המילה . מסופר לנו לראשונה בתחילת פרשתנו קרקעיןקניין מ אך על –הירדן ובסדום 

בפשטות ובקצרה תהליך של ,  בחרו המפרשים הקלסיים לתאר במדויק)שדה עפרון(" ויקם"
נתקיים : "אבן עזרא; "ידי הכסף קם השדה להיות לאברהם למקנה-על: "כך החזקוני. קניין

וישקל "הוא המשך ישיר ל" ה עפרוןויקם שד: "והוא מוסיף ומדגיש כי, "ועמד השדה למקנה
י המדגיש שזהו פשוטו של "ק וכן רש" באופן דומה מפרשים גם הרד."ן את הכסףאברהם לעפרֹ

 ). ראה שם(מקרא 
 

 האחד . התקיימו כבר בעבר הרחוק כיוםבקניין מקרקעיןהחלים  כי שני עקרונות מפרשתנו עולה
זוהי . ניהםמוד לקרקע ואין להפריד בי העיקרון החשוב שקניית קרקע כוללת את כל מה שצ–

יח בפרק כג - ואכן פסוקים יז."מקרקעין"של המושג ' ט"חוק המקרקעין תשכ'כידוע ההגדרה ב
הצמוד : קרי( וכל העץ אשר בשדה )הקרקע: קרי(השדה והמערה  …ויקם שדה עפרון: מדגישים
רבע מאות שקל כסף  וכל זאת תמורת אותם א,"לו סביב לאברהם למקנה אשר בכל גֻב)לקרקע

 .הקרקעאת בהם קנה אברהם 
לשכת ( העברה בטאבו - שקניין מקרקעין מחייב רישום ,וע בחוקבהקזה הוא  השני עיקרוןה

 ויקם" בדיוק כוונת המילים יהולדעת ספורנו ז). הקושאן(ומסירת שטר המכר ) המקרקעין
  ."נתקיים בחותמיו של ספר המקנה "– "לאברהם למקנה…

ידי אברהם ניתן ללמוד כי משטר המקרקעין - מפרשת קניית מערת המכפלה על,מכל מקום
אברהם קנה קרקעות פרטיות בארץ  .בארץ ישראל היה משטר מקרקעין של בעלות פרטית

 .    כמקובל אז וכמקובל כיום, על שמוןהזכויות בהאת ישראל והעביר 
 

דוגמת ,  בקרקעות פרטיותהסחר, ולמעשה מאז שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, כיום
  סך  1967בגבולות (משטחי מדינת ישראל אחוז  10–אפשרי רק על כ,  שביצע אברהםהעיסקה

______________________ 
מורשת קרן קימת לישראל והחלת עקרונותיה : והארץ לא תימכר לצמיתות :יעל ספר מתבסס מאמרי* 

ל ומפעליה "תולדות קקקתדרה ללימודי הוצאת ה ,ב"ירושלים תשס ,1960 -1949בחקיקה בישראל בשנים 
 .ל"אילן בשיתוף עם המכון לחקר תולדות קק-באוניברסיטת בר
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 אחוז 90-מאז הקמת המדינה ועד היום למעלה מ).  מליון דונם20.4-השטחים מסתכם בכ
 .אסורות במכירהו בבעלות ציבורית כזו או אחרת ןישראל המהקרקעות שבתחומי מדינת 

וביחס , במושבות לשעבר ובכפרים ערביים, למשל בערים מצויות עלות פרטיתקרקעות בבה
 .אליהן המכירה אינה מוגבלת

 שהוקמה לפני מאה שנים במטרה ,)ל"הקק(הקרן הקיימת לישראל של עיקרון המתברר כי 
קבע כי הקרקעות הנרכשות על ידה אינן , להעביר את קרקעות ארץ ישראל לבעלות העם היהודי

 הקיים ,עיקרון זה). ציוני' הקדש'מעיין ( שנים 49אלא מוחכרות בלבד לתקופה של  ,נמכרות
ביחס לכל הקרקעות שבבעלות כבר בראשיתה אומץ על ידי מדינת ישראל , ל עד היום"בקק

  .המדינה

, ט"צבי הרמן שפירא בשנות השמונים של המאה הי' הרב פרופשאותו הגה  ,המדוברעיקרון ה
 :1960 – 1950בשנים שנחקקו עה חוקים בענייני קרקעות ארבבא לידי ביטוי ב
 נועד להסדיר את העברתן לידי המדינה של והוא, '1950חוק רשות הפיתוח ' הוא החוק הראשון

כל הקרקעות שהותירו אחריהם הערבים שעזבו את גבולות מדינת ישראל במהלך מלחמת 
קליטה של העלייה לצורכי יתוח ונדרש לפעולות פשמדובר היה ברכוש קרקעי עצום . העצמאות
 . ההמונית

שנועד להבהיר את זכות הבעלות של מדינת ישראל ' 1951חוק נכסי המדינה ' הוא החוק השני
במסגרת חוק זה נכללו . קרקעות ללא בעליםכן על על קרקעות שהיו בבעלות שלטונות המנדט ו

 .  מליון דונם בנגב12.6 מהם , מליון דונם13.6–כ
 ואשר קבע את העיקרון 1960מקרקעי ישראל שנחקק בשנת   הוא חוק יסודיהחוק השליש

, מקרקעי ישראל ": לחוק1וכך נקבע בסעיף . שכבר קבעו המחוקקים בשני החוקים הקודמים
הבעלות בהם לא , ל"של רשות הפיתוח או של הקק, והם המקרקעים בישראל של המדינה

  ".אם במכר ואם בדרך אחרת, תועבר
 בו יש פירוט שלהשלמה לחוק הקודם ושהוא , 1960 הוא חוק מקרקעי ישראל עיהחוק הרבי

מדובר היה , כללית. היוצאים מהכלל שלגביהם החליט המחוקק להתיר מכירת קרקעות
 .    המיועדות לפיתוח עירוני כאלה דונם של קרקעות עירוניות או100,000–בכ

 עומדים הגורמים ,לפרטיים בחוק' למקרקעי ישרא'ביסוד קבלת העיקרון של איסור מכירת 
 של מפלגות הפועלים ובראשם ן של עיקרון הקרקע הלאומית במשנתעמדומ, ראשית: הבאים
חלק בלתי נפרד ל יהל עם הקמתה ה"קבעה הקקשעיקרון ה. ם והפועל המזרחי"מפ, י"מפא

 ןחקלאית משכבר הימים של מפלגות הפועלים ותאם את השקפת- ההתיישבותיתןממשנת
ל היו בעצמם אנשי ההתיישבות "חלק נכבד מהמחוקקים מהמפלגות הנ. וציאליסטיתהס

המחוקקים מהמפלגות . ואחרים הזדהו עם ערכיה ועשייתה, העובדת או קשורים אליה ישירות
בקושי רב הם שוכנעו . איסור מכירת קרקעות חקלאיותעניין ל לא היו מוכנים להתפשר ב"הנ

לעומת זאת הם . ל קרקעות חקלאיות המיועדות לפיתוח עירוניד שו מוגבלת מאהלהסכים למכיר
במשנתה של ' התקדשו'אלו מעולם לא .  קרקעות עירוניותעל מכירתהיו נכונים להתפשרויות 

 .  תנועת העבודה
מעבר לעובדה שרעיון הקרקע הלאומית היה חלק ממשנתם האידאולוגית של תנועות הפועלים 

המעבר מיישוב . ל ועקרונותיה" ארוכת השנים עם הקקניצבת הזדהותם, ומפלגות אחרות
של  ןל ועקרונותיה היוו לכן חלק מזהות" הקק.ל"ן של התנועות הנלמדינה לא שינה את עמדת

 אך טבעי היה להחיל על קרקעות המדינה ןמבחינת. מעולם לא ערערו על כךהן ל ו"מפלגות הנה
לימים (הטעימה השרה גולדה מאירסון  למשל ,כך. עיקרון שהיה כה מושרש במשך שנים רבות

קבענו …?ל לא מכרה קרקעות"מדוע הקק: "באחד הדיונים בממשלה בנושא ,י"ממפא) מאיר
באותו דיון הוסיף השר דוד רמז . "ןואין מוכרים אות,  לעםות קרקעות השייכן ישנ...דבר גדול
יה חוק במדינת ישראל  שזה יה...אמרנו לעצמנו, ל"יסדנו את הקקיכאשר , בילדותנו: "י"ממפא

כל הנוער , מבחינה חינוכית כל התנועה העובדת" .'כי לי הארץ, תֻתוהארץ לא תמכר לצִמ'
  ."זה רעיון גדול. מתחנך על רעיון זה

' ויק( 'כי לי הארץ, תֻתוהארץ לא תמכר לצִמ'דתי של -לכל הנאמר יש להוסיף את היסוד היהודי
יסוד זה הודגש על ידי חברי . ל לאסור מכירת קרקעות"קרון הקקי עבסיסו שלהמונח ב) כג, כה

העיקרון על קרקעות את הכנסת מהחזית הדתית ומהפועל המזרחי ותרם רבות לתביעתם להחיל 
 . המדינה
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אינם קשורים ישירות באינטרסים של ומעשיים גרידא שהם המחוקקים העלו גם נימוקים 
 היכולת -במרכזם ו ,ור מכירת הקרקעותההתיישבות העובדת כדי לקבוע בחוק את עיקרון איס

עם סוגיות ן ו עליית מחירמניעתלהתמודד בשנותיה הראשונות של המדינה עם סוגיות קרקעיות ו
לאחר כעשר , ואכן.  קליטת העלייהראשם וב, יעדי המדינההגשמת ופיתוח לצורך ןתכנושל 
לטת של הממשלה עמד על הפרק חוק מקרקעי ישראל התברר שהשליטה הכמעט מוחכש, שנים

 . יתרון עצום למעשה היישובי ולפעולות הפיתוחהיה  בהעל קרקעות המדינה 
הפך ליוצא , על ידם שמה שסוכם בין אברהם אבינו לבין עפרון החתי ואף בוצע, כ"מתברר א
 .בחוק יסוד מקרקעי ישראל, גם אם מסיבות מוצדקות, מהכלל

 

 יוסי כץ' פרופ
 המחלקה לגאוגרפיהראש 

 ל ומפעליה"קתדרה ללימודי תולדות הקקוראש ה
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