
"קרן קיימת לישראל" – קק"ל

ָ ּבאֶזל בשוויץ.  הקונגרס הציוני הראשון התקיים בשנת 1897 בעיר 
בקונגרס נפגשו מנהיגים יהודים מכל העולם והחליטו להקים 
ארגון שירכוש אדמות בארץ ישראל. הם חשבו שבלי אדמה אי 

אפשר לבנות יישובים ולפתח חקלאות עברית בארץ ישראל.     
בקונגרס הציוני החמישי, בשנת 1901 הקימו את הארגון ונתנו לו 

את השם: 'קרן קיימת לישראל', או בקיצור – קק"ל.
במשך עשרות שנים אספה 'קרן קיימת לישראל' תרומות מיהודים 
בכל העולם. בכספים האלה קנו אדמות בכל הארץ, למשל: באזור 
המרכז קנו את אדמות 'יער בן שמן' , בירושלים קנתה קק"ל את 
האדמה לאקדמיה לאומנות 'בצלאל', ובחיפה –  לטכניון. קק"ל 
עזרה גם להקים את תל אביב, את חיפה, את הקיבוץ הראשון 

'דגניה' ואת המושב הראשון 'נהלל'.
בעבר אספו את התרומות לקק"ל בעזרת 'הקופסה הכחולה'. 
הקופסה הייתה בצבעי כחול לבן עם מפת ארץ ישראל בצד אחד, 
ומגן ָדִוד בצד השני. הקופסאות הכחולות נשלחו ליהודים בכל 
העולם, והן היו גם בכל מוסדות החינוך בארץ. גם בולים שקרן 

קיימת מכרה היו מקור להכנסה כספית.
היום, 'קרן קיימת לישראל' אחראית להתיישבות בארץ ישראל, 
לפיתוח האדמות, והיא גם דואגת לפארקים, לשמירת הנוף 

ולאיכות הסביבה.

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת.
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ְ ׂשָרֵאל" – ָקַק"ל "ֶקֶרן ַקֶ ּיֶמת ְלִי

ָ ּבאֶזל בשוויץ.  ָ ּבִעיר  ְ ׁשַנת 1897  ִ ּב ִ ּצ ּי ֹוִני ָהִרא ׁש ֹון ִהְתַקֵ ּים  ְ ּגֶרס ַה ַה ּק ֹוְנ
ָ ּכל ָהע ֹוָלם ְוֶהְחִליט ּו ְלָהִקים  ְ ּג ׁש ּו ַמְנִהיִגים ְיה ּוִדים ִמ ְ ּגֶרס ִנְפ ַ ּב ּק ֹוְנ
ְ ּבִלי ֲאָדָמה ִאי  ֶ ׁש ְ ׁשב ּו  ְ ׂשָרֵאל. ֵהם ָח ְ ּבֶאֶרץ ִי ֹ ּכ ׁש ֲאָדמ ֹות  ִ ּיְר ֶ ׁש ִאְר ּג ּון 

ְ ׂשָרֵאל.      ְ ּבֶאֶרץ ִי ֵ ּתַח ַחְקָלא ּות ִעְבִרית  ָ ׁשר ִלְבנ ֹות ִי  ּׁש ּוִבים  ּוְלַפ ֶאְפ
ְ ׁשַנת 1901 ֵהִקימ ּו ֶאת ָהִאְר ּג ּון ְוָנְתנ ּו ל ֹו  ִ ּב ִ ׁשי,  ִ ּצ ּי ֹוִני ַהֲחִמי ְ ּגֶרס ַה ַ ּב ּק ֹוְנ

ְ ּבִק ּצ ּור – קק"ל. ְ ׂשָרֵאל', א ֹו  ֵ  ּׁשם: 'ֶקֶרן ַקֶ ּיֶמת ְלִי ֶאת ַה
ְ ּיה ּוִדים  ְ ּתר ּומ ֹות ִמ ְ ׂשָרֵאל'  ָ ׁשִנים ָאְסָפה 'ֶקֶרן ַקֶ ּיֶמת ְלִי ָ ׂשר ֹות  ֶ ׁשְך ֲע ְ ּבֶמ
ְ ּבֵאז ֹור  ָ ׁשל:  ְ ּבָכל ָהָאֶרץ, ְלָמ ֶ ּלה ָקנ ּו ֲאָדמ ֹות  ְ ּכָסִפים ָהֵא ַ ּב ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם. 
ָ ׁשַלִים ָקְנָתה קק"ל ֶאת  ִ ּביר ּו ֶ ׁשֶמן' ,  ֵ ּבן  ָ ּכז ָקנ ּו ֶאת ַאְדמ ֹות 'ַיַער  ֶ ּמְר ַה
ֶ ּטְכִנ ּי ֹון. קק"ל  ְ ּבַצְלֵאל',  ּוְבֵחיָפה –  ַל ָ ּמנ ּות ' ָהֲאָדָמה ָלָאָקֶדְמָיה ְלֻא
ִ ּק ּב ּוץ ָהִרא ׁש ֹון  ֵ ּתל ָאִביב, ֶאת ֵחיָפה, ֶאת ַה ָעְזָרה ַ ּגם ְלָהִקים ֶאת 

ָ ׁשב ָהִרא ׁש ֹון 'ַנֲהָלל'. ְ ּדָגֶניָה' ְוֶאת ַה ּמ ֹו '
ָ ּלה'. ַהֻ ּקְפָסה  ְ ּכֻח ְ ּבֶעְזַרת 'ַהֻ ּקְפָסה ַה ְ ּתר ּומ ֹות לקק"ל  ֶ ּבָעָבר ָאְספ ּו ֶאת ַה
ָ ּצד  ַ ּב ְ ּבַצד ֶאָחד,  ּוָמֵגן ָדִוד  ְ ׂשָרֵאל  ַ ּפת ֶאֶרץ ִי ֹחל ָלָבן ִעם ַמ ָ ּכ ְ ּבִצְבֵעי  ָהְיָתה 
ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם, ְוֵהן ָהי ּו ַ ּגם  ְ ּיה ּוִדים  ְ ׁשְלח ּו ַל ְ ּכֻח ּל ֹות ִנ ֵ  ּׁשִני. ַהֻ ּקְפָסא ֹות ַה ַה
ֶ ׁשֶ ּקֶרן ַקֶ ּיֶמת ָמְכָרה ָהי ּו ְמק ֹור  ָ ּבָאֶרץ. ַ ּגם  ּב ּוִלים  ְ ּבָכל מ ֹוְסד ֹות ַהִח ּנ ּוְך 

ִ ּפית. ַ ּכְס ְלַהְכָנָסה 
ְ ׂשָרֵאל,  ְ ּבֶאֶרץ ִי ְ  ּׁשב ּות  ְ ׂשָרֵאל' ַאֲחָרִאית ַלִהְתַי ַה ּי ֹום, 'ֶקֶרן ַקֶ ּיֶמת ְלִי
ְ ׁשִמיַרת ַה ּנ ֹוף  ּוְלֵאיכ ּות  ַ ּפְרִקים, ִל ְלִפ ּת ּוַח ָהֲאָדמ ֹות, ְוִהיא ַ ּגם  ּד ֹוֶאֶגת ַל

ְ ּסִביָבה. ַה

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת. ֹקר ֹות  ׁש ֹוִנים, סרג' ְפִריְדַמן - ֶר מעובד ע''פ ְמ
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השלם את הפעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

התפעללהתקיים

רכשלרכוש

בונהלבנות

פיעללפתח

אסףלאסוף

מקיםלהקים

נפעללהישלח

Vocabulaire à compléter

Suisse שוויץ

מנהיג

ארגון

בקיצור

אומנות

קופסה, קופסאות

מוסד, מוסדות

הכנסה

פיתוח

כספי, כספית

responsable (adj) אחראי, אחראית

איכות הסביבה
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שאלות

1. איפה ומתי התקיים הקונגרס הציוני הראשון ? 

2. מה החליטו המנהיגים היהודים מכל העולם ?    

                  

3. מה שם הארגון שהקימו ב-1901 , מה היה תפקידו ? 

4. למה שלחו קופסאות ליהודים מכל העולם ? 

5. מה עשו עם הכסף שאספו בתרומות ? 

6. מה אפשר לראות על הקופסאות ?

7. מה עוד היה מקור להכנסה כספית ?

8. מה היה תפקידה של קק''ל בעבר ?

9. למה דואגת קק''ל היום ?

10. מה חשבו משתתפי הקונגרס הציוני הראשון ?
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