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 בגדה הקרקעות על מאבק ן*
 בשבוע השני ביום הגיע !המערבית 1

 בידיה. הכפר תושב לשיאו. שעבר
 ,65 בן אל־אקרע. אחמד איבראהים

אדמתו. על נהרג
 על נחקרות עדיין המיקרה נסיבות

 שני שוכבים בינתיים השילטונות. ידי
 פצועים הכפר של אחרים תושבים

 נפצעו הם בטול־כרם. בבית־החולים
מישמר־הגבול. איש מיריות

 במקום שנכחו אחרים תושבים
 לרגע ועד יום, באותו עוד נעצרו
עצורים. עדיין הם אלה שורות כתיבת
 סלי־ דגיאשה מישמר־הגבול, איש

 העדה בן — ערבי הוא גם מאן,
 בבית״החולים פצוע שוכב — הדרוזית
בפתח־תיקווה. בילינסון

מיני כל
אלקנה

קילו 20כ־ שוכן בידיה כבר ן*
 בגדה הירוק לקו מעבר מטר1 !

 ״חוצה הקרוי הכביש על המערבית,
 מכפר־קאסם המובילה הדרד, שומרון'.
 בשלטים כולה מעוטרת מיזרחה,
 על המספרים שונים, ובצבעים בגדלים
 — לקום העומדים רבים יישובים

 אלקנה שערי־תיקווה, צמרות, נופים,
 יישובים, וכהנה כהנה ועוד ור ג', ב',

מכפר־סבא. דקות וכך כך במרחק
 קשה, בידיה. את למצוא קשה

 שום אין הראשי הכביש שעל מכיוון
יש הכפר. אל הכניסה את המסמן שלט
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ך  נהרג בגדה, בידיה הכפר תושב אל־אקרע, אחמד איברהים 1ך ך1ך
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השלטונות. על״ידי נחקרות עדיין איברהים, נהרג שבו המיקרה נסיבות

 — קטן הכפר בדרך. אנשים לשאול
 קטנים בתים הרבה אחד, מיסגר

 ובלתי- צרות סימטות סביבו, וצנועים
 יחפים, קטנים, ילדים סלולות.

הבתים. בין מתרוצצים
 מבוהלים השבוע היו הכפר אנשי

 סבלני בשיכנוע צורר היה ומפוחדים.
 הכפר מתושבי 13 לדבר. שיסכימו כדי

 אחרי שעבר, בשבוע השני ביום נעצרו
 שוכבים מהם שניים אל־אקרע. שנהרג
 החולים בבית מיריות פצועים

 השאירו כולם מישמר. תחת בטול־כרם
 בדרר־כלל — משפחות אחריהם

 ילדים. הרבה עם גדולות מישפחות
אותם. שיפרנס לאבא הזקוקים ילדים

 רובם בידיה, תושבי של פרנסתם
 כמה מישפחה לכל האדמה. על ככולם,
 מעבדים. הם שאותם רומנים, עשרות

 ומטעים שקדים זיתים, האדמה: פרי
אדמו מרוכזות שבו באיזור אחדים.

 עתה נערכות בידיה, תושבי של תיהם
 יישוב להקמת נרחבות עבודות־פיתוח

 ביצוע ד. אלקנה — חדש יהודי
 חברת על־ידי נעשה העבודות

בע־מ. בשומרון ופיתוח גל־יוזמה
 כשנתיים, לפני הוקמה גל חברת

 ישראלים, שני בבעלות נמצאת והיא
 ששמם הרבים הישובים באחד הגרים

 יישובים בהקמת עוסקים הם אלקנה.
 — הסיבות הכבושים. בשטחים

וכלכליות. אידיאולוגיות
 אדמות. ברכישת עוסקת החברה
 בתיכנון היהודיים, לתושבים במכירתן

עבודות־הפיתוח בביצוע היישובים,

 המיסחרית התשתית מן חלק ובהקמת
היישוב. של

 3000ל־ מתוכנן ר אלקנה ישוב
 נמכרו, כבר חלקות אלף מישפחות.

 ״בנה בשיטת תהיה עליהן והבניה
 בחלקו יוקצה השטח שאר ביתר״.

 לבנייה ובחלקו פרטיים, לאנשים
מרוכזת.

 באוגוסט החלה הקרקעות רכישת
 החברה, מנכ״ל לדברי היום, עד .1981

דונם. 2000כ־ נמכרו
 בצורה החלו התיכנון עבודות

 עבודות־העפר .1982 ביוני מאסיבית
 כל השנה. במרס החלו ופריצת־הדרכים

 נמכרו, למכירה שהוצאו הקרקעות
 נמכרו האדמות גל. חברת אנשי לדברי

 לדונם, דולר 4000ב־ שהחלו במחירים
דולר. 6000 עד והגיעו

 בעייה היא הקרקעות רישום בעיית
 הקרקעות מן אחוז 25 רק מסובכת.

 בטאבו. רשומות המערבית בגדה
 מוכחת האדמות שאר על הבעלות

 מצב המיסים. בסיפרי רישום באמצעות
 התורכים, מזמן עוד באיזור קיים זה

 על בעלות העברת לכן, שונה. לא ומאז
 תהליך הם בטאבו ורישומה קרקע
 שנים. להימשך היכול ומסובך, ארוך
 המערבית בגדה קרקע הקונה אדם

 החברה ובין בינו חוזה לידו מקבל
 החברה הקרקעות. את המוכרת
 ועליה הבעלות, בעניין כלפיו אחראית
 הקרקע להעברת המישפטית האחריות
הטאבו. ברישומי
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