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 ראש הקרן הקיימת לישראלשב יו – עטר דני מר

 danielat@kkl.org.ilדואר אלקטרוני: ב

 והרחבת יער יתיר חירן יהיהוד הישוב הקמת"ל במעורבות הקק הפסקת: הנדון

 מוכר הבלתי הבדואי הכפר לבתי בסמוך, ״חירן״ היישוב להקמת העבודות החלו 2015 באוגוסט 23-ב

 הקרן מנהלת, ציבורית במחלוקת השנוי היישוב להקמת העבודות את, להפתעתנו. חיראן-אל אום

 על גם מתנוסס והסמל, טחבש עובדים הקק״ל סמל מתנוסס עליהם טרקטורים. לישראל הקיימת

 .במקום העובדים מן חלק של חולצותיהם

. הרחבתו של יער יתיר לטובת להריסה מיועד, קיעאן-אל אבו, גם בו מתגוררים בני משפחת עתיר הכפר

 . חורה ישובעבור לל, רצונה כנגד, האוכלוסיה מיועדת כאן וגם רבה במידה מעורבת ל"קק תהיה כאן גם

 הצבאי המושל ידי על המקום אל שהועברו יםמוכר בלתי בדואים כפרים הם ועתיר חיראן-אל אום הכפרים

 ואדי באזור מושבם ממקום הועברו מאז פעמיים נעקרו שתושביהם לאחר, זאת. 50-ה שנות במהלך

 אום תושבי התגוררו בהן שנה 60 כמעט לאחר. העצמאות מלחמת לאחר( שובל לקיבוץ סמוך) זבאלה

 פולשים אינם הם כי קבע המשפט שבית ואף, רותיםשי ובלא תשתיות בלא, בכפריהם ועתיר חיראן-אל

 חירן החדש היישוב את בתיהם חורבות על ולהקים לפנותם המדינה מתכננת, רשות ברי אם כי בקרקע

 .הרחיב את יער יתירול

 .בלבד ליהודים ביישוב מדובר בפועל כי נראה אך, הכללית״ ״לאוכלוסיה ביישוב מדובר כי טוענת המדינה

 על בהסתמך. יתיר מחנהב חירן של להקמתה הממתין התורני המתיישבים גרעין של אופיו בשל, זאת

 שמדובר אף על, קבלה ועדות נערכו הראשונים האכלוס בשלבי בו, כרמית ביישוב שהתרחש התקדים

 להוסיף יש. אחרות וקבוצות המיעוטים את הדוחה מנגנון שזהו ברור, אב בתי 2,000-ל המיועד ביישוב

 חיראן-אל אום הכפר תושבי את להעביר כניתובת דבק, אריאל אורי, החקלאות ששר ההעובד את לכך

 .חירן מהיישוב כחלק במקומם שייוותרו האפשרות להבטחת פועל אינו המעטה ובלשון, חורה לעיירה

 העיירה אל מבתיהם ועתיר חיראן-אל אום תושבי את לפנות ניתן כי החליט אמנם העליון המשפט בית

. זה מהלך בבסיס העומדת המוסרית הסוגיה את בפניכם להעלות ברצוננו אך. כפריהם את וסולהר חורה

 שהמדינה בדואי כפר של חורבותיו על שיקום ישוב בהקמת מעורבת להיות מעוניינת קק״ל האמנם

? להרחיב יער של קק"ל כדי כפר להרוס או? בקרוב יפונה הוא ממנו במקום אותו שהושיבה היא עצמה

 שיוביל יהודי ישוב להקמת הראשון בקו שתעמוד והיא, שכזה צדק חסר במהלך יד תהיה לקק״ל האם



 כה מפרויקט ידה תסלק לא הקק״ל מדוע ?מבתיהם וילדים נשים, גברים, בדואים אזרחים של לפינויים

 ? במחלוקת שנוי

 המדינה ראש עד ןאחיר-אל אום לכפר בסמוך ל"קק עבודות של מיידית הפסקה דורשים אנו

כמו כן, אנו דורשים לעצור את  .לתושביהם פתרונות על הכפרים ועד עם להסכמה תגיע

 .על שטח הכפר עתיר (264/03/11) התכנית להרחבת יער יתיר

 ,בברכה

 משפט שומרי םרבני ,אשרמן אריקהרב 

 הכרה םפורו ,גבירץ ועמוס מנור יעקב

 לשוויון אזרחי בנגב קיום דו פורום ,נח חיה

 קיעאן-שייח' שבט אבו אלקיעאן, -וד אבו אלשייח' חליל פרה

 חיראן-קיעאן, יושב ראש ועד הכפרים עתיר ואום אל-סלים אבו אל


