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                                                                   הממשלה תקריי

 .ירושלים
 

 א.נ.
 

  !מנע את סילוק תושביו - חיראן!-עצור את הריסת אום אל
 

-אי אום אלבינואר השנה בכפר הבדו 18-לאחר האירועים הקשים והריסות הבתים ב
 ן, חילקו הרשויות צווי הריסה לבתים נוספים בכפר.אחיר

 
חיראן, לבטל לאלתר את התכנית -בכפר אום אלאנו דורשים לעצור את הריסת הבתים 

שנות את תכנית המתאר ליישוב החדש "חירן" כך ללהריסת הכפר וסילוק תושביו, ו
 שהכפר יוכל להישאר על מכונו.

 
לכולם. אין שום סיבה להרוס כפר בדואי ולהקים תחתיו הנגב הוא רחב ויש בו מקום 

   חיראן יכולים לחיות שניהם יחדיו, זה לצד זה.  -חירן ואום אל יישוב ליהודים בלבד.
 
ותרו נבעקבותיהם שני בני אדם, ו בהם נהרגואור אירועי החודש וחצי האחרונים ל

 עשרות אזרחים ללא קורת גג, אנו דורשים לעצור ולחשב מסלול מחדש.
 
ליישוב  בסמוך נוחיראן במקומו הנוכחי ולתכנ-נו מבקשים להכיר בכפר אום אלא

  כי אין פתרון צודק אחר! - המתוכנן חירן
 
 

 :על החתום
 

 א.ב. יהושע
 אבנר גלעדי

 אבנר כהן
 אבתסאם ברכאת

 אגי משעול
 אהרון אביתר

 אורי מור
 אייל גרוס
 ישי-איילת בן

 אלי עמיר
 אמנון יובל
 אנה ספרד

 אסף גברון
 אראלה שדמי

 ביל פרידמן
 בנג'מין איסק
 בנימין ארבל
 ג'וליה צ'יטין



 ג'רום בורדום
 גבריאל צורן

 גדעון פרוידנטל
 דבורה ברנשטיין

 פישמן-דבורה קלקין
 דוד בלנק

 דוד טרטקובר
 דליה זק"ש

 וולקן-דפנה ארדינסט
 דפנה הירש
 דפנה יואל

 הודל אופיר
 ורד קראוס
 זהר אביתר

 חוה יבלונקה
 חנה ספרן
 טובה רוזן

 גאל עילםי
 יהודית הראל
 יהושע סובול

 יהושע פרנקל
 יהלי אדמתי

 יובל יונאי

 יוליה שבצ'נקו
 יונה פינסון

 יוספה שרתיאל
 ינינה אלטמן

 יעל מונק
 יעקב כתריאל

 יצחק שנל
 מוחמד יזבק

 מוסי רז
 מיכה לשם

 מיכל אביעד
 מירה לבנה
 מנאל שלבי
 משה שוקד

 נאווה זוננשיין
 ת גרץנורי

 נטלי רוטמן
 נינה פנסר
 ניר ברעם

 נעמה צאל
 נעמה שפי
 נעמי שור
 נעמי שיר 

 סוזן רוטשטיין
 ביזאווי-סלביה פוגל

 סלמן מצאלחה
 סמדר שרון

 סנאית גיסיס
 סנדי קידר

 עודד גולדרייך
 עמוס עוז

 עמליה סער
 צבי טריגר

 צלי רשף
 קובי פתר

 ראובן לזרוביץ
 רגב נתנזון

 רון עוז
 רונית מטלון

 שפי-קפת סלער
 שחר רהב

 תמי רזי
 תמר הגר

 תמר כתריאל

 
 


