יוני 2020
לכבוד
הקרן הקיימת לישראל
מר דניאל עטר ,יו״ר הדירקטוריון
מר חי אדיב
מר ארנן פלמן
מר זאב נוימן
מר יאיר לוטשטיין
מר ניסן צ׳ליק
מר שלמה דרעי
שלום רב,
משפחת סומרין מתגוררת בסילואן ,בירושלים המזרחית ,בבית הסמוך למרכז המבקרים
שהקימה עמותת אלע"ד .על בעלותה ההיסטורית על המגרש ועל מבנה האבן בתוכו אין עוררין .אלא
שבנסיבות משפטיות סבוכות ומפוקפקות ,ומאחורי גבם של בני סומרין ,הועברה הבעלות על הבית
לידיכם ,הקק״ל ,על ידי האופוטרופוס לנכסי נפקדים בשנת  .1991כידוע לכם ,לאחר הליך משפטי
ממושך ,ב 30.6.2020-יידון ערעור המשפחה על פסיקת בית המשפט מספטמבר  2019המאפשרת
את פינוי המשפחה מביתה .אם הערעור יידחה ,הבית יפונה ויגורשו הדרים בו אל הרחוב.
אין זה המקום לחזור על השתלשלות הסיפור של משפחת סומרין מהרגע שהסב ,חאג׳ מוסא,
שבנה את הבית בשנות ה ,50-נפטר ב .1983-שלושת בניו-יורשיו שהו באותה עת בחו״ל ,ובבית
המשיכה לגור משפחת אחיינו הענפה ,אשר טיפלה בנאמנות בחאג׳ מוסא עד למותו .בית המשפט
הישראלי הכיר באחיין ,מוחמד ,כבר רשות עקב טיפולו המסור בדודו ,אבל לאחר פטירת מוחמד,
ובעקבות תביעת הקק״ל ,סירב בית המשפט להכיר באלמנתו ,אמל ,ובבניה ונכדיה ,כיורשים החוקיים
וכמוגני דיור .מאז סכנת הגירוש מרחפת מעל לראשם על אף חזקת הבעלות ורציפות המגורים של
משפחת סומרין בביתם.
אמל גרה בבית הזה כ 40-שנה ויותר .ילדיה ונכדיה נולדו בו .יש לציין שהנוהל לפיו מקרה כמו
זה הופך את הבית לנכס נפקד נפסל בימי ממשלת יצחק רבין ( )1992ומאז אין המדינה על ערכאותיה
רשאית לנהוג כך .מכיוון שהחלטה זו לא הופעלה בדיעבד על מקרים שהיו בתהליכי דיון ושיפוט ,השינוי
בחוק לא הוחל על ביתם של בני משפחת סומרין .תיאור ממצה של ההשתלשלות נמצא כאן:
https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan
אנחנו הח״מ ,כלות וחתני פרס ישראל ,פונים אליכם בדרישה שאינה משתמעת לשתי פנים
להניח למשפחת סומרין ולסגת מהניסיון להשתלט על ביתם .מדובר בעקרון אתי ברור ופשוט .נישולם
של בני המשפחה חוטא לשלושה מבין עשרת הדיברות :לא תגנוב ,לא תענה ברעך עד שקר ,לא תחמוד
בית רעך .גירוש המשפחה כחלק ממסע הייהוד של סילואן ,הנמשך בכל עצמתו זה שנים רבות ,ימיט
קלון על הקרן הקיימת לישראל ,הזכורה לכולנו לטוב מימי קופסאות התרומה הכחולות שניצבו בבתינו
ובבתי הכנסת בערינו ,בארץ ובעולם .אנחנו מפצירים בכם לחדול ממעשה שהוא בלתי מוסרי בעליל.

בברכה,
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אבישי מרגלית
אברהם דורון
אליהוא כ"ץ
אליס שלוי
אלכס ליבק
אמנון בן-תור
בנימין איזק
ג׳אד נאמן
גילה אלמגור-אגמון
דוד הראל
דוד טרטקובר
דוד שולמן
דויד גרוסמן
דני קרוון
הדס עפרת
חוה טורניאנסקי
יהושע קולודני
יואב בנימיני
יוחנן פרידמן
יונה רוזנפלד
יוסי שילה
יוסף קפלן
יורם בילו
מיכה אולמן
מנחם יערי
משה אורן
נולה צ׳לטון
סמי סמוחא
עמנואל טוב
צבי בן-אברהם
רות כ"ץ
רות רזניק
רם לוי
רפי משולם
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