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מודעה

מכתב גלוי למר אפי שטנצלר
 יו”ר דירקטוריון הקק”ל

מר שטנצלר,

בשנים האחרונות, בתקופת כהונתך כיו”ר, הקק”ל נכנסה במשנה מרץ לעסקאות מקרקעין מגוונות עם המדינה ברחבי הנגב בכוונה להכשיר 
עוד ועוד אדמות לייעור. בשלוש השנים האחרונות נטעה הקק”ל עשרות אלפי עצים על שטח של אלפי דונמים.

רובן של העסקאות ועבודות הייעור התקיימו על אדמות פרטיות של בדואים המתגוררים בנגב, רובם תושבי הכפרים הבלתי מוכרים, שמאז 
שנות ה-50 נושלו וגורשו על ידי המדינה מאדמותיהם מדורי דורות. ביחס לאדמות אלו הוגשו בשנות ה-70 תביעות להסדרת בעלות שרובן 

טרם הגיעו לכלל בירור וכן תביעות בבתי המשפט להכרעה בשאלת הבעלות.

למרבה הצער הקק”ל פועלת בתחום זה כשותפה מלאה לתהליך נישולם של הבדואים וגזילת אדמתם. 

בשנתיים האחרונות התנהל ייעור מסיבי על אדמות הכפר ההיסטורי אל-עראקיב כמו גם באדמותיו של הכפר אל-עראקיב המיושב.  עבודות 
התשתית והנטיעות התבצעו בחסות הריסה ברוטאלית של בתי הכפר, שנשנתה יותר משלושים פעם מאז יולי 2010, ועקירת אלפי עצי זית 

ועצי פרי מניבים ומניבי חיים כדי לטעת במקומם עצי סרק קוצניים.

לפני כשנה קבעה השופטת נצר, שאל לה למדינה ולקק”ל לקבוע עובדות בשטח על אדמות הכפר אל-עראקיב הנדונות בפני בתי המשפט.  
בסוף חודש ינואר השנה הוקם מחנה קק”ל מדרום לכפר, עובדים החלו בעבודות סימון ודחפורים החלו ביישור השטח. מאז לא מתקיימות 
ששאלת  ואבו-פריח,  אל-עוקבי  משפחות  בחלקות  וייעור  יישור  עבודות  הקק”ל  ביצעה  זאת  לעומת  אל-טורי.  משפחת  בשטחי  עבודות 

הבעלות עליהן עדיין נדונה בפני בתי המשפט. 
  

“יער חברתי”, בעוד  שקק”ל עוסקת בנישול  יוזמת  בה בשעה, אנו עדים לפרסומת של הקק”ל המודיעה על נטיעות לטובת החברה, על 
הבדואים בנגב. תרומות ספורות לרווחת הקהילה אינן יכולות לכסות על מעורבות קק”ל בנישול הבדואים מאדמתם. 

 אנו תובעים ממך לעצור את פעולות הקק”ל, להימנע מתרומה פעילה לגירוש אזרחים מאדמתם, לנישולם מקרקעותיהם, להריסת בתיהם, 
לכריתת עציהם, להשמדת יבוליהם ולהצמתת חייה של קהילה שלמה.

אנו מזהירים מפני מעשיה הנלוזים של הקק”ל בנגב שתוצאותיהם מסכנות את כל תושבי הנגב יהודים כערבים.

מר שטנצלר: עצור את דחפוריך טרם פורענות!
עדכון יוזמי המכתב: לאחר כתיבת המכתב הודיעה הקק"ל שלא יינטעו עצים בחלקות בהן קיימת מחלוקת משפטית ביחס לבעלות. אנו מברכים על כך. עם זאת, העבודות שבוצעו 
לפני שבוע באל-עראקיב עומדות, לכאורה, בסתירה לדברים שפורסמו בתקשורת. פניות אל הקק"ל כדי שתבהיר את הסתירה לא נענו. אנו מצפים מהקק"ל שתודיע במפורש 
שתמנע מביצוע עבודות הכשרת קרקע ונטיעות על כלל האדמות, שתביעות בעלות עליהן מצד אזרחים בדואים נידונות בפני בתי המשפט ו/או שיש עליהן תביעות להסדרת בעלות.

מנהל מקרקעי ישראל הצהיר מצידו שהוא נחוש להמשיך לייער על הריסות אל-עראקיב ובשטחים נרחבים אחרים השייכים לתושבי הנגב הבדואים.  מנהל מקרקעי ישראל והקק"ל 
שותפים למעשה הנישול ומעבירים את האחריות מצד לצד לפי הצורך. 

     


