
  מגורי קבע בשטח האש: מכתבו של מר אלון גלילי

    בדרום הר חברון918רים שבשטח אש  העתירה נגד גירוש תושבי שמונה הכפ,413/13ץ "בג
  

 היא מכתבו התושבים לשטח האש" פלישת"מנת להמחיש את - על שהביאה המדינהאחת הראיות
אולם . 1981 משנת ישראלמהיחידה לפקוח בשטחים פתוחים של מנהל מקרקעי של אלון גלילי 

שלא התושבים הם אלה , משמעי דווקא על כך-באופן חד  מצביעהמכתב, בניגוד לטענת המדינה
המדינה היא זו שמיהרה : כי אם ההפך הוא הנכון, " בשטחלקבוע עובדות"לאזור בכוונה " פלשו"ש

כויות האזרח להלן קטע מתשובת האגודה לז. מנת לקבוע עובדות בשטח-טח האש עללהרחיב את ש
  . את מכתבו של אלון גלילי ראו בעמוד הבא .בה הדברים מוסברים, לעתירהלתגובת המדינה 

 

המסמך היחיד שהציגו המשיבים ואשר מתייחס לסוגיית המגורים באזור בראשית 

- לכך שהיו מגורים קבועים בחלקו הדרוםמשמעית-חדשנות השמונים מספק עדות 

מר אלון גלילי מהיחידה לפקוח . עליו כשטח אש קודם להכרזה מזרחי של האזור

 במכתב שנושא את 8.12.81בשטחים פתוחים של מנהל מקרקעי ישראל כתב ביום 

 :13/ ומצורף לתגובת המשיבים כנספח מש" הרחבה– 4. א.ש"הכותרת 

  
  .עד היום טרם נעניתי על מכתבי  . 1"
מתרחבת תפיסת . המצב בשטח מחמיר  .2  

י "רקעות ושטחים נוספים מעובדים עהק
 למגורי קבעתושבי יאטה וסמוע אשר עברו 

  .נבה וחרבת חלוה'בחרבת מרכז וחרבת ג
 ועוד –נדמה לי שאנחנו מפסידים עוד שנה   .3  

  .שטחים
ר "יש לעשות במהירות לבצוע המלצות קמ  . 4  

  .הנפה
  ."אודה לך על תגובתך ועדכון בנדון  .5  
  
 )ההדגשה במקור (

  

של התושבים לאזור אחרי ההכרזה על " פלישתם"המשיבים התייחסו למסמך זה כראייה ל

דיווח זה ממחיש את ראשיתה של תופעת הפלישות של תושבי יאטה וסמוע : "שטח האש

 ).  לתגובה39' ס" (לאחר סגירת השטח, לשטח האש

  

ת חלקו הורחב כדי לכלול א) 918א " ובהמשך ש924א "לימים ש (4אלא ששטח האש 

. 8.12.81 ואילו מכתבו של אלון גלילי נכתב כאמור ביום 12.11.82מזרחי ביום -הדרום

  .מזרחי של שטח האש-מרכז וחלאווה נמצאים שלושתם בחלקו הדרום, נבה'הכפרים ג

  

 ) לתשובת העותרים27-29סעיפים (

  

 




