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כותרת :עו"ד מיקי דרורי ,יוע משפטי של
התנועה הקיבוציתהקיבוצניק הראשו
ירון לונדון :לעוד ענין בעל משמעות כלכלית וחברתית לא מבוטלת,
בית אחד מוקם בקיבוץ ,נו ,עניין גדול ,קיבוץ הוא קיבוץ בגליל,
נקרא כדרים ,הוא קיבוץ קטן .והנה ,אחד הקיבוצניקים מכר את
דירתו במכירה פרטית למישהו .זה הקיבוצניק הראשון שמוכר את
ביתו הפרטי בתוך הקיבוץ למישהו שמחוץ לקיבוץ .שלום לך ,עו"ד
מיקי דרורי ,היועמ"ש של התנועה הקיבוצית .זה פועל יוצא
מהפעולה שמנסה לשייך את בתיהם של חברי הקיבוצים לקופתם,
נאמר.
עו"ד מיקי דרורי :נכון .זה אחד מה ..הקיבוצים ,כמו שאנשים
יודעים ,בשנים האחרונות עושים מהלכים שונים של הפרטה ,כחלק
מהשינויים בערכים ,אבל גם כאלה שהוא חלק מהניסיון לצאת
מהמצב הקשה שלהם ,שחלקם ,בכל אופן ,גם מבחינה כלכלית וגם
מבחינה דמוגרפית ,ואחד מהמהלכים האלה נקרא שיוך דירות.
  

   

שמשמעותו ,שהדירות שעד היום היו שייכות כולם לקיבוץ,
מועברות לבעלות החברים.
קירשנבאום :עכשיו ,התהליך הזה בעצם זה תהליך די מורכב,
שהוא מסתיים בסה"כ בארבעה קיבוצים.
עו"ד מיקי דרורי :הו ..מה-זה מורכב ,ההחלטה של המינהל
הראשונה שאיפשרה את זה,היתה ב ,1996-בכלל בהתנגדות התנועה
הקיבוצית ,שהיה בזה..
קירשנבאום :אז יש כבר  4קיבוצים ,שבהם הדירה שייכת לחבר
הקיבוץ והוא יכול לעשות בה ככל העולה על רוחו ,נכון?
עו"ד מיקי דרורי :כן.
לונדון :כולם בגליל?
עו"ד מיקי דרורי :כן.
קירשנבאום :עכשיו ,מה קורה ,נגיד בכדרים ,מכרו את זה לזוג
מטבעון ,זוג צעיר מטבעון ,את הדירה הזו בקיבוץ ,איך הוא
משתלב בקיבוץ .איך זה נעשה?
עו"ד מיקי דרורי :אנחנו עוקבים מאד בענין אחרי זה .אז
קודם-כל ,אחד הדברים הטובים שכבר קורים ,שלמעשה ,משפחה
עזבה את כדרים ,אבל עכשיו ,שמשפחה עוזבת ,אוטומטית ,משפחה
נכנסת .קודם היה יכול להיות מצב שהיא יוזמת ואף-אחד לא בא.
המשפחה הזאת כרגע היא במעמד של תושב ,מעין מועמד לקיבוץ,
ואני ,לפי מה שאני יודע ,וזה המטרה של המהלך הזה ,זה לקלוט


 

אותם כחברים בקיבוץ ,שהרעיון הבסיסי להשתמש בדבר הזה גם
למנוף לקליטה של חברים חדשים בקיבוצים..
קירשנבאום :אם יתברר ,סליחה ,בהמשך התהליך ,שהמשפחה הזו
לא מתאימה להיקלט בקיבוץ או לא רוצה ,אבל היא רכשה את
הבית!
עו"ד מיקי דרורי :אז פה יש הבדלים בין הקיבוצים השונים .ברוב
הקיבוצים ,המשפחה הזו ,למעשה ,תצטרך לסיים את כל התהליך
לפני שהיא קונה את הבית .בחלק מהקיבוצים ,למעשה ,יש ..קיבלו
תקנון יותר ,נקרא לזה ,בעיקר אותם קיבוצים קטנים שמשוועים
לחברים יותר ליברלים ,שלמעשה ,אם בסוף היום ,כמה משפחות
לא התקבלו לחברות ,באופן עקרוני ,הן יכולות להמשיך .יש
לקיבוץ אגודה קהילתית ,שהיא אגודה שתקיף גם ..מקיפה גם את
אותם חברים שהם אינם חברים מלאים בקיבוץ .ואז יהיו ,למעשה..
ירון לונדון :מה יקרה ,תיאורטית .יכול להיווצר מצב שבו בקיבוץ
בו חיות נגיד  100משפחות  80,הם בעלי בתים פרטיים בתוך
קיבוץ ואינם משתייכים לקואופרטיב שמחזיק בנכסי הקיבוץ .ו20-
הם הבעלים שלו ,החוכרים של כל האדמות החקלאיות ,של
המפעלים של הקיבוץ וכד'' ,והם גרים ביחד ,בכפיפה אחת .בעצם
גם השביל שייך  ,20 - 80לאלה ואלה.
עו"ד מיקי דרורי :קודם-כל ,הכוונה היא כמובן שכולם בתחומים
רבים ,שותפים בהכל .הבעיה הזו שיש חלק מהאוכלוסיה שאינה
   

   

חברי קיבוץ ,קרתה כבר שהיתה תופעת ההרחבות .אנחנו דווקא
מקוים שהתהליך הזה של שיוך דירות יהפוך את המגמה.
זאת-אומרת ,שבמקום שתהיה הרחבה בקיבוץ ,יש בה אנשים שהם
לא חברים ,המסלול הסטנדרטי יהיה של חברים.
ירון לונדון :זה מעשיר את חברי הקיבוצים במרכז הארץ?
עו"ד מיקי דרורי :אני ,למיטב ידיעתי ,במרכז הארץ ,אפילו אותם
קיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך דירות ,בכלל אין להם אפשרות
לבצע אותה .בגלל המחירים שהמינהל דורש מהם.
ירון לונדון :גובים מהם כספים תמורת התהליך?
עו"ד מיקי דרורי :בוודאי .עכשיו ,למה בגליל זה קרה? כי בגליל
ההסכומים הם אנושיים .אנשים יכולים לעמוד בהם .בקיבוצים
במרכז הארץ ,רובם לא קיבלו החלטה ,ומי שקיבל ,למעשה ,לא
יכול לבצע אותה.
קירשנבאום :המפתח הוא ,שאם אתה גר מעל  15שנה בקיבוץ ,אז
אתה משלם רק  11אחוז..
עו"ד מיקי דרורי 11 :אחוז ,למי שחי  45שנה .מי שחי  15שנה..
לונדון :פלמחים ,על הצוקים ,כן? בא קונה עשיר ,אומר ,אני רוצה
את הבית שלך ,כי אני רוצה לבנות פה וילה ,על הדונם שיש לך,
אני אשלם לך את דמי ההיוון ,אני פשוט אעלה את המחיר ואני
אקנה את זה! זה הטמפרמנט ,זה הכעס ,ערכים! איפה היינו!
קירשנבאום :למה אתה צועק!
   

   

עו"ד מיקי דרורי :אנחנו מקוים שזה יהיה לחברים..
קירשנבאום :מיקי דרורי ,תודה רבה.

   

   

