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מחפש פירוק חברה?
zeevi2.wix.com
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חנתון :תם הפירוק  -ניהול הקיבוץ הוחזר לחברים
אחרי שמונה שנים שבמהלכן נוהל קיבוץ חנתון על ידי מפרק-
מפעיל ושוקם חברתית וכלכלית ,החליט רשם האגודות
השיתופיות להחזיר את הניהול לידי החברים .בקבוצת בוגרי
"הנוער העובד והלומד" שפונו מהקיבוץ  -הפצעים עדיין פתוחים
אריק בשן
פורסם08:35 ,07.07.14 :

שתף

גם ביום בו יוצא קיבוץ חנתון מפירוק לחירות אחרי שמונה שנים  -השמחה
אינה שלמה .בקרב קבוצת בוגרי "הנוער העובד והלומד" ,שסולקה משם לפני
כשנה וחצי ,הפצעים עדיין פתוחים .גם בין חברי חנתון יש מי שאינם מוכנים
לסלוח  -לא לאותם צעירים ,ולא למנהיגי התנועה הקיבוצית דאז.
עוד על פרשת קיבוץ חנתון :
• בג"ץ קבע :חברי הנוע"ל יפנו את קיבוץ חנתון
• משרד החקלאות שוקל :לפרק את קיבוץ חנתון
• כל הסיפורים גם בסלולרי :הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

בשבוע שעבר ביקר בחנתון רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד מירון הכהן,
נפגש עם חברי הקיבוץ ,תושבי ההרחבה והמפרק עו"ד שגיא מירום ,ובישר
להם על החלטתו ,לאחר שמונה שנים ,להפסיק את תהליך הפירוק ולהחזיר
את הניהול לידי החברים.
הרשם סבור כי במהלך השנים שבהן נוהל הקיבוץ על ידי מפרק-מפעיל הוא
"עלה על הפסים" מבחינה חברתית וכלכלית .לאחרונה אף בחר ועד הנהלה
מקרב חבריו .האירוע החגיגי צוין גם בישיבה שקיימה הנהלת הקיבוץ עם
מזכיר התנועה הקיבוצית איתן ברושי ,וראש המועצה האזורית יזרעאל ,אייל
בצר.

Finnegan
Patent Firm
finnegan.com

הבראה ולא חיסול

with 400
intellectual
& property lawyers
IP professionals
globally

חנתון ,שהוקם בשנת  1984על ידי התנועה הקיבוצית בשילוב עם התנועה
הקונסרבטיבית בישראל ,סוגר שלושים שנה לעלייתו על הקרקע .במרבית
שנותיו כקיבוץ צעיר וזעיר עמד על בלימה .גם כאשר נדמה היה ,לפני קצת
יותר מעשור ,שמשהו חדש ורענן קורה  -הוא התרסק בהמשך.
הדבר התרחש בשנת  ,2003כאשר הסכימו  11חברי הקיבוץ דאז לכניסתם
של  35צעירים מבוגרי תנועת הנוער-העובד-והלומד )הנוע"ל( לקיבוץ ,אבל
סירבו בכל תוקף לאשר את קבלתם כחברים.

שיקום קיבוצי

ב ,2005-כאשר שקלו הצעירים לעזוב את הקיבוץ ולחפש מקום אחר ,ביקש
מהם המזכיר דאז ,זאב )ולוולה( שור ,לקבל את "דין התנועה" ולהישאר.
באותה עת כבר הבינו ולוולה ורשם האגודות הקודם ,עו"ד אורי זליגמן ,שאין
בכוח הוועד הממונה לשכנע את הוותיקים לקלוט את הצעירים ,ולכן סיכמו על
מינוי נדיר במיוחד של "מפרק מפעיל".
את התפקיד קיבל ,גם בהמלצת התנועה ,עו"ד שגיא מירום )הבן של עו"ד חגי
מירום(  -אבל זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד דחה עו"ד מירום את האפשרות
לקלוט את בוגרי הנוע"ל לחברות .בשנת  2010אף הוצאו כנגדם צווי פינוי
מחנתון .בעקבות מסכת ארוכה של דיונים והתדיינות  -ביותר מבית משפט
אחד  -נחרץ בשנת  2013גורל הצעירים לשבט .הם נאלצו ,על פי צו בית
המשפט ,לעזוב את חנתון לצמיתות.

חנתון .הקיבוץ יוצא
לדרך
חדשה באדיבות רוני
חסיד

בדבריו לכתבה זו מאשר עו"ד שגיא מירום כי בשנת  2006חיו בקיבוץ חנתון
 11חברים בלבד .מצבת החוב עמדה על  55מיליון ש"ח ,תשתיות הקיבוץ היו
רעועות .בעלי אינטרסים ,ואפילו "שליחי התנועה" ,לדבריו" ,ביקשו לקרוע
מבשרו ולנגוס בנכסיו".
המציאות העגומה ,ממשיך עו"ד מירום ,הביאה את הרשם לקבוע" :בנסיבות
המיוחדות של קיבוץ חנתון ברור שהבראת הקיבוץ וקליטת חברים חדשים בו
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יכולה להתבצע רק על ידי מפרק-מפעיל ,להבדיל ממפרק אשר תפקידו לחסל
את פעילות התאגיד".

עו"ד שגיא מירום.
"מפרק-מפעיל הוא
כלי לגיטימי" צילום:
מירום עורכי דין

גיל פלוטקין" .אות
אזהרה לכל
קיבוץ" צילום :שרון
צור

"היה זה ניסיון ראשון" ,אומר עו"ד מירום" ,לשקם קיבוץ באמצעות מפרק-
מפעיל .אלא שראשי התנועה הקיבוצית דאז" ,הוא טוען" ,לא הבינו את
ההזדמנות ובזבזו ארבע שנים ומאות אלפי ש"ח במאבק משפטי מיותר וכושל
מול הקיבוץ וחבריו ,שבסופו חויבו 'שלוחי התנועה' לשלם לקיבוץ קרוב למיליון
ש"ח.
"בשבע השנים שבהן שימשתי כמפרק-מפעיל ,השתנה הקיבוץ" ,גאה עו"ד
מירום לספר על המהפך" .החובות נפרעו ,פנסיה הופרשה לוותיקים ,הרפת,
הלול והחממה משגשגים ,עשרים דירות חדשות נבנו ועשרים נוספות מצויות
בתהליכי בנייה .נצברו קרנות ל'עזרה הדדית' ולשדרוג תשתיות בשכונה
הוותיקה .שטח המשבצת ומכסת המים ישולשו בהתאמה לתקן של מאה
נחלות .נוספו מבני ציבור ,ואחרים שופצו.
"הקהילה פעילה ומשגשגת ,ומקיימת דיאלוג פורה עם ההרחבה הקהילתית.
 150ילדים מתרוצצים בשבילי הקיבוץ .חברי הקיבוץ ייסדו מכינה קדם-צבאית
והקימו יקב פרטי בבעלותם .רשות מקרקעי ישראל אישרה תוספת 130
מגרשים המיועדים לחברי קיבוץ .בחודשים הקרובים ישויכו הדירות לחברים
במסגרת החלטה .1155
"בימים הקרובים יסתיים 'הפירוק' .הקיבוץ ,שהבריא ,יעבור לידי  145חבריו
ויצא לדרך עצמאית" ,מסכם עו"ד מירום באופטימיות" .הנתונים מעידים
שההחלטה למנות אותי כמפרק-מפעיל הביאה להבראת הקיבוץ ולא 'לחיסולו',
כפי שטענו המלעיזים .הוכח שמפרק-מפעיל הוא כלי לגיטימי ויעיל להצלת
יישוב .היה לי הכבוד להיות מפרק 'מבריא'".

הרשם עו"ד מירון הכהן.
הפסיק את הפירוק צילום:
יעקב דרומי

לדוגמא:הובלות ,איטום

לדוגמא:תל אביב,חיפה

איר וע חברתי בחנתון" .זה קיבוץ שהביקוש אליו עולה" )צילום :מתוך אתר הקיבוץ(

מעצבים זהות
הרב יואב אנדי ,מראשי הקהילה הקונסרבטיבית שהצטרפה לחנתון ,סבור
שאין טעם לבחוש יותר מדי בעבר ,אלא יש לראות דווקא את העתיד הוורוד
הנשקף לנקודה.
אביו של החשוד
ברצח בראיון
בלעדי  :עולמי
חרב

הרב ,העומד בראש המרכז החינוכי ומכהן כראש המכינה הקדם-צבאית
בחנתון ,מודה לשגיא מירום ולאחרים ,שעשו את העבודה עבורם" .אנחנו
מרגישים כבר זמן מה שיש לנו תבונה ובגרות לעמוד ברשות עצמנו .אנחנו
עובדים על זה זמן לא-קצר" ,הוא אומר.

אין לי סימפטיה
לת"א

"זה טוב ובריא לקהילה שלנו :חברי הקיבוץ רובם בני  ;30-45זה קיבוץ
שהביקוש אליו עולה על ההיצע והקהילה שבו מתמודדת עם בניית יישוב
מעורב .בגלל הקליטה הגדולה מכל קצוות הארץ ,יש כאן תחושה שאנחנו
מעצבים כל פעם מחדש את הזהות שלנו".

 103תגובות

 91תגובות
תמי טקלה
בלבוש שלא
משאיר הרבה
לדמיון

 66תגובות

לעומת הרב אנדי ,החבר ראובן סמסון ,מקבוצת "הוותיקים" של חנתון )חבר
משנת  ,(1988אינו ממהר לשכוח את "הרשעים"" :עברנו כאן לא-מעט
הכפשות ,שימת רגליים של ולוולה אנשיו ונערי התק"ם שלו ,כך אני מכנה את
קבוצת בוגרי הנוע"ל שהיו כאן .כאשר העיתון שאתה כותב בו" ,הוא מוסיף
עצים למדורה" ,מייצר שופר ומלבה את המחלוקות .אני מאוד מרוצה לפוצץ
לכם בפרצוף את הבועה המגעילה שניפחתם כאן".
לסמסון יש גם כמה מילים טובות לומר ,למשל לאיתן ברושי ,המזכיר הנוכחי
של התנועה ,לו הוא מייחס את החזרת הפרוגרמה המקורית של חנתון עם
מאה נחלות .אבל ניסיון העבר מלמד אותו לא להמר בגדול על עזרת התנועה.
"האמן לי ,בלי טובות מצד התנועה נאחזנו בקרקע ועלינו על הדרך הנכונה.
הקיבוץ הכפיל ואף שילש את מספר חבריו ,קלט משפחות איכותיות .היום הוא
מושא לקנאה מצד כל קיבוצי התנועה".

קיבוץ כסחורה
גם בקרב הנפגעים הישירים מהסאגה של חנתון  -חברי "קיבוץ מחנכים ע"ש
יצחק בן אהרון"  -ישנם רבים שאינם מוכנים עדיין להסיר את הכפפות .גיל
פלוטקין ,מראשי הקבוצה ,יושב היום ביחד עם עוד  17מחבריו בשיכון משותף
בחיפה  -חלקם זוגות נשואים ,ועמם חמישה ילדים  -אבל הוא עדיין לא שוכח
ולא סולח.
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מגרש אחרון
למכירה בקיסריה

שכונת הגולף קיסריה
מגרש אחרון למכירה
לפרטים לחץ<<

הקמת חברות
בחו"ל

פתיחת חברות
וחשבונות בנק בחו"ל
לחצו לפרטים

מובילאיי -מונעת
תאונות דרכים

המערכת היחידה
שתפריד בינך לבין
תאונה
לפרטים לחצו

עומד לקחת
משכנתא?

"לפני  12שנים נשלחנו על ידי התנועה הקיבוצית להציל את קיבוץ חנתון.
הקיבוץ מנה  11חברים בלבד ,שסירבו לקלוט חברים חדשים .עם עליית
הערך הנדל"ני של המקום באה לעולם שיטה חדשה לפירוק קיבוצים והפיכתם
לסחורה" ,הוא מצליף בזעם בממציאיה ,לטענתו"" .שיטה זו הובלה מן הרגע
הראשון על ידי איתן ברושי,
כראש המועצה
האזורית ,שהיום,
כמזכיר התנועה
הקיבוצית ,בא לברך על
_TLVפארקpark-tlv.co.il/
המוגמר.

פארק תל אביב

דירת  5חדרים החל מ  1,820,000שח
לפרטים נוספים כנסו!

"אבוי לקיבוצים אם דגם
חנתון ימשיך וישתרש",
מתריע פלוטקין" .חנתון
הוא הדגם שהביא עמו
לעולם את האפשרות
לסלק מתיישבים
מביתם ,לנהל קיבוץ
במשך שמונה שנים
באמצעות מפרק ,ולגזול
קרקע ונכסים של
ההתיישבות עבור
גורמים חיצוניים .דברי ההלל של מזכיר התנועה הקיבוצית לשיטה נפסדת זו,
צריכים להוות אות אזהרה לכל קיבוץ מתחדש ולכל חבר וחברה בו ,שגורלם
יכול להיות דומה לגורלנו".
תגובת המזכיר-לשעבר של התנועה ,זאב )ולוולה( שור ,מתונה ומדודה" :אני
מאוד מקווה שהקיבוץ יגדל כלכלית וחברתית .ימים יגידו אם יהיה כאן קיבוץ
פורח".
ממזכיר התנועה הנוכחי איתן ברושי לא התקבלה תגובה באופן אישי .את
תגובת מטה התנועה מסר עוזי שמש )מזרע( ,רכז האזור מטעם התנועה אשר
ליווה את התהליך במשך זמן רב" :אנחנו מברכים על תהליך רציני ועמוק של
יציאה ממשבר .הקשיים היו גדולים ,ודווקא מתוכם ניתן לזהות בצורה בהירה
וצלולה את הצעד המשמעותי שעושה הקהילה הזו קדימה".
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friends recommend.
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