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  הודעה לעיתונות
  
 
  

להורות על הפעלתו  ד רויטל כרם בבקשה"ף פנתה הבוקר לבית המשפט העליון באמצעות עו"הסתדרות המעו
  ).2576/11א "ע (מחדש של כפר הנוער בפרדס חנה

  
  דונם אדמה מחברת פיקא של2000שקיבלה בתרומה מעל , ")צ"חל("לחברה לתועלת הציבור  כפר הנוער שייך

 .יהיהברון אדמונד רוטשילד כדי להפעיל בהם תיכון חקלאי ופנימ

 560תוכם מ,  תלמידים1322 צ במהירות ממוסד חינוכי ששירת"עסקני התאחדות האיכרים הפכו את החל, לפני כשנה
 .ואינו מדווח על השימוש בנכסיו הציבוריים, תלמיד שאין לו אף, לתאגיד נדלן ומזומנים, תלמידי חקלאות

אנשי , בנוסף. וללימודי חקלאות יהיבימים אלו הם כבר פועלים להקים שכונת מגורים ראשונה בשטח ששימש לפנימ
למרות שהוא אמור לשרת את , ות מיליוני שקליםתמורת עשר ס"התאחדות האיכרים מנסים למכור למדינה את ביה

 .ציבור התלמידים ללא תשלום

. צ יש גרעונות"שטענו שלחל צ סכומי כסף גדולים למרות"ומשכו מקופת החל, "שכונה"הם גם החלו למכור קרקעות ב
צ בסכום "של החלהיחידים נובעים מרישום שווי קרקעותיה היקרות  "גרעונות"ה. צ שום בעיית נזילות"אין לחל, ואכן

 ...אגורות 10סמלי של 

המדינה . והמשך פעילותו כי קיים צורך ציבורי בשימור המוסד" הודעת החיסול"החלטת ממשלה מיוחדת קבעה ערב 
ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בדיון . הארוך גם העמידה תמיכה כספית כדי לאפשר את הפעלת המוסד לטווח

, והורתה למשרד החינוך למלא את החלטת הממשלה, בהמשך פעילותו של המוסד דחוף חזרה ואישרה כי יש חשיבות
  .התחייבה לדאוג לתמיכה כספית מיוחדת עד שתאותר הנהלה חלופית ואף

 אנשי, למרות זאת.  המתרחש במוסדאישר לרשם ההקדשות להפעיל את החוקר שמינה לבדיקת בית המשפט המחוזי

 .צ כבתוך שלהם"ההתאחדות ממשיכים לעשות בחל

בטלות ואין להן שום תוקף  חיסול המוסד מנוגד לחוק וכל הפעולות שבוצעו בקשר לכך, ף"לטענת הסתדרות המעו
  .חוקי

אין בכלל , תמניתמעצם היותה אגודה עו, להתאחדות. צ"לחל יודגש כי התאחדות האיכרים לא תרמה מעולם כספים
 החברות בה גם לא עוברת. חבר ותרומות שהיא מקבלת לצורכי פעילותה כארגון מעבידים למעט דמי, מקורות כספיים

 . בירושה

ולהורות על המשך הפעלתה של  ,לחלצו מידי אנשי ההתאחדות, בית המשפט העליון התבקש להגן על רכוש הציבור
 .צ לקידום מטרותיה הציבוריות כחוק"החל

  . יום60על אנשי ההתאחדות למסור את תשובתם תוך 
ץ את המאבק נגד הפיכת בית הספר החקלאי והפנימייה למתחם נדלני ובעקבות פעילותה "כידוע מלווה תנועת אומ

  .נעצרה זמנית הבנייה בפרוייקט


