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 ודרוס ברכפהפרדה באזור ה השולמכ
 

 ות דעת מומחיםחו
 

, המייצגת  משפחות  מכפר  בודרוס,  וןסניד  רונית  רוב"התבקשנו  על  ידי  עו,  ו  החתומות  מטהאנ

 .פרדה הנזכר לעילההשול מכית בנושא תוואי לחוות את דעתנו המקצוע
ירים  בזאת  כי  ידוע צהואנו  מ,  במקום  עדות  בבית  משפט,  ו  נותנים  את  חוות  דעתנו  הרצופה  בזהנא

דין  חוות  דעת  זו  כשהיא ,  שלעניין  הוראות  החוק  הפלילי  בדבר  עדות  שקר  בבית  המשפט,  לנו  היטב

 .כדין עדות הניתנת בבית המשפט, חתומה על ידינו

 
 )023870975. ז.ת(לי ברוך ינ: מחהמו השם

 :כלההש .1
 ערים ואזורים   נוןתכהתמחות ב, סמכת האוניברסיטה העברית בירושלים בגיאוגרפיהמו

)1999.( 

 :ום עבודהמק .2
 . ירושלים36עזה ' רח, ר"ע, תכננים למען זכויות תכנוןמ –ותת במקום עמ

 :סיון מקצועיני .3
עוץ יבי  סקתעוכיום  ).  2002-1997(מנהל  התכנון  ,  פניםתכנן  במשרד  המ  –רת  מרכז  מש

א  מימוש שכלכלית  או  אזרחית  בנו,  מקצועי  לקהילות  הנתונות  בעמדת  נחיתות  מקצועית

למדיניות ע  כתיבת  חוות  דעת  מקצועיות  בנוג;  שוויון  זכויות  והזדמנויות  בתהליכי  התכנון

 .הליכי תכנון ותכניות מתאר, התכנונית

 
 )025799867. ז.ת(זועבי מאל א:  המומחהשם

 :הכלשה .1
 2002,  ירושלים-בוגרת בצלאל, ריכלית ובונה עריםאד

 :ום עבודהקמ .2      
 . ירושלים36עזה ' רח, ר"ע, ים למען זכויות תכנוןנתכנמ –קום במ
 .ירושלים, מ"רד רחמימוב אדריכלים ומתכנני ערים בעשמ

 :יון מקצועיסנ .3       
תכננים  למען  זכויות מ  –קד  הסיוע  התכנוני  בעמותת  במקום  פעילות  במו  הכזת  אתמר

יכוז  פרויקט  תכנון ר,  כגון  תכניות  מתאר,  כמו  כן  עוסקת  בהיבטים  שונים  של  תכנון.  תכנון

 . עיר במשרד אדריכלים

 

 

 

 

 



 2

 קע ותיאור המקוםר –לי כל

 
 453ש  ית  לכבידרומ,  טר  מ200  -  כשלבה  וגבלוחה    שצהבק,  כן  באזור  מודיעיםשופר  בודרוס  הכ

  דונם  הן 4,000  דונם  שמתוכם  5,000  -שטח  הכפר  כ.    תושבים1500  -פר  מונה  כהכ).  1'  פה  מסמ(

ונם   ד176.8,  האדמות  החקלאיות  המצויות  בבעלות  תושבי  הכפר  מתוך  סך  כל.  אדמות  חקלאיות

, וסף  לכךנב,  )ב"צר  –  42/  04/  תמספרו  ש  תפיסהצותאם  לבה(הפרדה    הרדג  שלה  יועדו  להקמת

צויות  בבעלותן  של   מאדמות  אלה.  שוא  עתירה  זו  נלןוכ,  שולמכמערבית  לם    דונ100  -כיוותרו  

הן  משמשות  בעיקר  לעיבודים  חקלאיים .  ית  מקור  פרנסתן  הבלעדא  תכעשר  משפחות  ומהוו

' אה  תמונה  מסר  (  עצי  זית600  -בנוסף  לכ,  טה  ודגנים  אחריםחיגידולי  ,  השדבהם  גידולי    ועונתיים

 .)2 - ו1

 
 הפרדה הואי מכשולתורחב לאורכו עובר המאור תי

 
ליון גיה  אר  (ורת  תוואי  מכשול  ההפרדה  בהיותו  גדר  העוברת  במסלול  היקפי  בשיפולי  המדרונותתצ

, וכן  מובלעת  שנותרה  ממערב  לגדר,    דונם  נוספים176  -פקיעה  מידי  תושבי  הכפר  כמ,  )פנורמות

 . דונם100 -שלא לצורך ישיר של גדר ההפרדה בשטח של כ
טע מק:  עיםטקמייחס  לשני  מתהפרדה    השולמכ  תוואי  42/  04/תאם  לצו  תפיסה  שמספרו  תהב

 .ומידרקטע ומוני צפ
 ויעלס  כרה.  טר  מ120  ממוצע  ה  ווחבר,    דונם70  -  כפוניהצע  טמקבפרדה  ההשול  מכל  ש  וחטש

 פסנתטח  ההש).  באותו  גובה  של  הכפר(  מטר  200  -הפרדה  מתנשא  לגובה  של  כ  השולמכור  ביע

. מדרון  הלולו  עובר  בשיפולי  ומססרכודה  הגבוהה  של  הקהנ    מטר  מן20  -וחק  כרמ  שולמכ  הואילתו

רון מד  השלבנה  הטופוגרפי  המ.  וגע  בעשרות  עצי  זיתפו,  רחבים  נחי  מרעהטש  בבלובר    עתוואי  הגדר

. בר  המקל  על  רעיית  העדריםד)  רון  מתוןדמ(אחוזי  שיפוע  קטנים    בופייןמאעליו  עובר  התוואי  

  )ון פנורמותראה גילי(
 שולכמ  ואיתו.    מטר120ממוצע  ה  ורוחב,  ונם  ד106  -  כקטע  הדרומיבמהפרדה    השולמכ    שלוטחש

 -של  כבה  גותנשא  למה  סרכל  ש  וחברול,  טר  מ170דרון  בגובה  ממוצע  של  מבר  בשיפולי  וע  הפרדהה

 . סרכטר מפסגת ה מ50 -מרוחק כו, טר מ220
. עצי  זית  500  -כהם  בו  וצה  מטעי  זיתים  חלשומכואי  התוע  הדרומי  טקמלקו  הדרומי  של  החב

דים ודות  חקלאיים  מעובדים  בעיב  ש  מצוייםבוטח  שב  לוואי  בהתבר  עומרכזי  והבחלק  הצפוני  

חי טשלדי  מטרים  ספורים    כוךסמואי  המכשול  ות.  יית  צאן  לרעטחים  המשמשיםוש,  עונתיים

 . מצאים לאורך הואדיהנם דיחקלאות מעוב
 )  דונם100  -טחה  כש(ובלעת  מ  התרנוערב  ממ  קיים  ערבין  י  לשולמכתפס  לתוואי  השנטח  השן  יב

תודות  קרקע בערך  וצה.  כפרה  ישבות,  הליבעתודת  קרקע  חקלאית  ל  עהווההמלתי  נגישה  ב

 .ור העובדה שהגדר תגביל עוד יותר את אפשרות הגישה למקורות פרנסהלאחדד מתחקלאיות 
 ) אה גיליון פנורמותר(
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 קרי טענות התושביםעי

 
 :רכנו במקום ובמפגש עם תושביו הועלו על ידם הטענות הבאותשעיקור בב

 -  כלומר  כהם  מ80%  -כ  1948  בשנת.    דונם25,000  -חו  המקורי  של  הכפר  בודרוס  היה  כשט .1

לאחר  שנת .    דונם  נותרו  בשטח  ההפקר  ולתושבי  הכפר  נאסרה  הכניסה  אליהם20,000

  על  ידי  הקרן  הקיימת עיט  נשראובת  יער    דונם  לט250  -  הופקעו  מתושבי  הכפר  עוד  כ1967

 .לישראל
ת וצריו  ספיםונ  נמיםוד  176  פרכה  שביות  דיימ  פקיעהמה,  פרדההה  שולכמ  ואיות  ורתתצ

 ועלבפ  קעהפה  שמעותמכ  פרכה  שביות  ביגל  שמעותהמש,  )אה  גיליון  פנורמותר  (בלעתומ

 ורותקמ  חברמ  מצוםצב  סףונ  בךדנ  איה,  לאיתקח  בדעל  כלווי  אלש,  ספיםונ  נםוד  100ל  ש

 .פרכה שביותל ש חייהמה
י  רוחבה  הממוצע  של  גדר  ההפרדה   כאורך  תוואי  הגדר  ל  על  פי  שידוע  ממקרים  אחריםףא

רצועה  ,  42/  04/תו  תפיסה  לצתאם  בה,  ור  בודרוסאזמוצעת  ב,    מטר60  -מטר  ל  30נע  בין  

 .)ו תפיסהצ –אה תצלום אויר ר (טרמ 120 החברוש

תושבי  הכפר  בחקלאות  ויתר מ  50%  –סקו  כ    ע,2000שנת  ב,    תחילת  האינתיפאדהעד .2

 בשל,  מאז  תחילת  האינתיפאדה.  תושבי  הכפר  התקיימו  מחקלאות  כמקור  פרנסה  משלים

 ור  מתושבי  הכפר  מתקיימים  מחקלאות  כמק80%  -צמצום  מקורות  פרנסה  אחרים  כ

 .פרנסה בלעדי
, לאיים  מעובדיםהפרדה  מפקיע  מידי  תושבי  בודרוס  שטחי  קרקע  חק  השולמכואי  תו

אלה  משמשים  כמקור .  ות  עצי  זיתמאך  עקירתם  של  ות,  חי  מרעהשטדולי  שדה  וגי

 . ל תושבי הכפר שיקריהעפרנסתם 
ת דוהעבו  ושולמכ  הל  שוספים  עקב  מיקומונ  בולים  חקלאייםביצפויה  אף  פגיעה    ,ו  כןמכ

 .דימהימצאותם  של  אלה  באזור  הוא,  מיכות  כדי  מטרים  ספוריםס  בוהכרוכות  בהקמת

ים המימת  זרתגרום  הגדר  לפגיעה  במשטר  ,  מאוזן  בהיבטיו  האקולוגיים,  מרחב  פתוחמ

 . הואדי זורבאגיעה ביבולים ופולהצפת השטחים המעובדים 

שטח  זה  מאופיין .    מטר  בלבד  מבתיהם  של  תושבי  הכפר50  -ר  ההפרדה  מרוחקת  כגד .3

דת  קרקע  להתפתחות עשויים  להוות  עתו,  שר  על  כןא,  )30%  (וזי  שיפוע  נמוכיםאחב

 .העתידית של הכפר
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 הפרדה השולמכלופי למיקום  חתרון פעתהצ

 
  ההיבט  של  השיקול ןמ  יתרון  יקומו  הנוכחי  אין  כלבמקביעת  מיקום  המכשול    ליקוליםלש

 :את מהטעמים הבאיםוז, "מרחב ביטחון"הטופוגרפי והן מן ההיבט של יצירת 

 

מזרחיים  של  המדרונות  היורדים הם  הבשיפוליקבע    נמכשול  הקוםי  מ–יטה  טופוגרפית  של .1

ובהפרש  אנכי ,    מטר170  -גובה  של  ממוצע  של  כב,  לכיוון  בתי  הכפר  ושדותיו  החקלאיים

אה  גיליון ר  (סרכהש  מרא)  מקטע  דרומי(  מטר  50  -ו)  מקטע  צפוני  (ר  מט20  -של  כ

פה מ(    מטר200ממוצע  ה  וגובה  שסרכטח  הבנוי  של  כפר  בודרוס  ממוקם  על  שה.  )פנורמות

   מטר185גובהן  הממוצע  ,  אזור  שמורת  אדםב,  הגבעות  המערביות  הסמוכות  לכפר.  )1'  מס

   מטר190  -ר  באזור  יער  בן  שמן  כפבהם  הממוצע  של  הרכסים  דרומית  לכוג.  )1'  פה  מסמ(

 אין  כל  יתרון  בהיבט  הטופוגרפי  בהצבת  המכשול  במיקומו,  על  כן  אשר.  )1'פה  מסמ(

 .וקהרחאף ה ומסביבתו המיידית)  מטר170גובה של ב (יתופוגרפ טמוךנ והיות בנוכחיה

 וןצפשטחי  מדינת  ישראל  באזור  ול,  רחב  החופף  לכפר  בודרוסמה  -"  חב  ביטחוןרמ  "ירתצי .2

ופיין מאטח  הש.  ווה  מרחב  ביטחון  לחדירות  משטחי  הגדהמה,  מערב  ודרום  מערב,  מערב

וסף בנ.  מי  ושטחי  אשגן  לאו,  שמורות  טבע,  בעשרות  אלפי  דונמים  של  שטחי  יערות

טחי בשמצאים  הנשובים  הסמוכים  יה,  בעי  טרחב  ביטחוןים  ממהוו  ה  אלהיםחשטל

  בצפון  מערב  ומבוא  מודיעים  בדרום הבית  נחמי(  קילומטרים  6-  5רוחקים  כדי  מ,  ישראל

 .)1' פה מסמ (קו אוויריב, הכפר בודרוס מ)מערב

 
הממוקם  בשיפולי  מדרונות ,  ןת  הביטחורכקום  המכשול  המוצע  על  ידי  מעבמ,  ר  על  כןאש

אנו  מציעות  לבנות  רצועת  מכשול  בתוואי  ליניארי ,    הרכסיםותוהמרוחק  כדי  עשרות  מטרים  מפסג

יתרון  מן ,  וואי  זהלת.  טרמ  220  –  200  -כסים  הנמצאות  בגובה  של  כרהממוקם  לאורך  פסגות  ה

של  רצועת  היער ואי  חלופי  זה  עובר  לאורכה  תו.  היותו  גבוה  מסביבתוב  –ההיבט  הטופוגרפי  

 . )אה גיליון פנורמותר (וחופף לקו הירוק
, תצמצם  את  הפגיעה  בשטחים  החקלאיים,  טת  תוואי  המכשול  מערבה  לאורך  הקו  הירוקסה

  הנמצאים  בתחום  רצועת  המכשול  ואלה  העתידים  להיפגע  כתוצאה  מהעבודות  הכרוכות האל

 .תצמצם את גודל השטח המופקע מבעליו לטובת המכשול; בהקמתו
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