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הפרד וסלול: הבעיה עם הכביש המתוכנן להר גילה

ברבות מהמדינות שישראל רוצה להידמות להן היו משמרים ומטפחים כפרים כמו ואלג'ה וואדי פוכין.
שני הכפרים הפלסטיניים הללו שבאזור ירושלים קיימו וטיפחו נוף של תרבות חקלאית, שישראלים
מתמוגגים ממנו בביקוריהם כתיירים במדינות הים התיכון. הפיתוח והבנייה של יישובים ישראליים

בתוך הקו הירוק וההתנחלויות שמסביב לכפרים חונקים אותם ומאיימים להותיר מהנוף שרידים
מקוטעים.

מסביב לוואדי פוכין מתוכננת שכונה חדשה בצור הדסה, וביתר עילית מתכוונת להקים אזור תעשייה
בסמוך לכפר. תוכניות בנייה אלו עלולות לצמצם את השטח המאפשר חלחול מי הגשמים, ולפגוע

באספקת המים למעיינות שהחקלאות המסורתית של הכפר תלויה בהם. ארגוני סביבה התריעו על
הסכנה, אבל בינתיים התוכניות מתקדמות. תושבי הכפר כבר למודי סבל מתקלות במערכת הביוב של

ביתר עילית, שזיהמה את הכפר וסביבתו.

הכפר ואלג'ה ממוקם משני צדי הקו הירוק, ובשני העשורים האחרונים הוא מכותר כמעט מכל עבר
בכבישים וגדר ההפרדה. קרקעות שהופקעו מתושבי הכפר משמשות להרחבת בנייה של שכונות

חדשות בירושלים. התושבים ממשיכים בעיבוד החקלאי המסורתי, הנהוג באזור מאות שנים. בעשורים
האחרונים הם רואים כיצד שטחים בבעלותם, או כאלה ששימשו אותם, נהפכים לאתרי נופש ובילוי

לישראלים — כמו הפארק באזור עמק רפאים — והם מודרים מהם. ניסיונותיהם לאשר תוכנית מתאר
שתסדיר את הבנייה בכפר לא צלחו. הוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים לא קיבלה החלטה ביחס

לאישור התוכנית או דחייתה. רק בעקבות עתירות לבתי משפט חויבה הוועדה לקבל החלטה, אך זו
טרם התקבלה.

ההתפתחות האחרונה היא עוד נגיסה בשטחי הכפר: הכוונה לאפשר סלילת כביש, החיוני להרחבת
ההתנחלות הר גילה. חשוב להזכיר שההתנחלות הוקמה במקורה על ידי גרעין של אנשי החברה

להגנת הטבע. לפני חצי שנה אישרה ועדת משנה של מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי
להפקדה (שלב שניתן בו להגיש התנגדויות) תוכנית לשדרוג כביש עוקף ואלג'ה בקטע שהוא עובר בו

מעבר לקו הירוק. הכביש הקיים הוקם בזמן הסכמי אוסלו, על פי צו תפיסת קרקע שהוציא הצבא.
מטרתו היתה ליצור דרך ביטחונית להתנחלויות באזור, במסגרת מה שהיה אמור להיות מצב ביניים.

עכשיו רוצה המדינה להרחיב את הר גילה. המדינה הגיעה למסקנה, שמבחינה משפטית לא ניתן
לאשר שכונה התלויה בכביש שנסלל על סמך צו התפיסה. משמעות התוכנית שאושרה עכשיו היא

הפקעת שטח השייך בין היתר לוואלג'ה וניצול שטח נוסף, הכלול כיום בגן לאומי. בדיון לאישור
התוכנית טענו נציגי המינהל, שהכביש ישרת את שתי האוכלוסיות.

החודש הגישו מועצת הכפר, עמותת המתכננים "במקום" ועמותת "עיר עמים", הפועלת לקידום שוויון
בין יהודים לערבים באזור ירושלים, התנגדות לתוכנית הכביש. המתנגדים טוענים, שהתוכנית קודמה
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בלי שיתוף תושבי הכפר, ובפועל נועדה לשרת את צורכי האוכלוסייה היהודית. לטענתם, נדרשת
התייעצות עם מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, או אישור של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, כדי
לגרוע שטחי גן לאומי לטובת סלילת הכביש. לטענה זו יהיה צורך בהתייחסות של גורמי התכנון בתוך

הקו הירוק, שם נמצא הגן הלאומי.

טענה נוספת מתייחסת להשפעות הסביבתיות של הכביש על הנוף. העבודות לפריצת הדרך בוצעו
לפני יותר מ–20 שנה, וחשפו שכבות סלע שגרמו למפולות בקרקע. המתנגדים צירפו להתנגדותם
חוות דעת של גיאולוג, פרופ' אמוץ עגנון מהאוניברסיטה העברית, שקבע, כי סלילת הכביש עלולה

ליצור סיכון חמור להגברת קצב מפולות הסלע. כדי להבטיח שזה לא יקרה יהיה צורך, לדעתו, לבצע
עבודות בטיחות בהיקף שיגרום "הרס חסר תקדים של הנוף התנ"כי שהשתמר כה קרוב לירושלים".

על פי המינהל האזרחי, מדובר בתוכנית להסדרת דרך קיימת, תוך כדי התאמה לתנאי הדרך ולעלייה
בהיקפי התנועה באזור. "במסגרת ההליכים למתן היתר הבנייה לתוכנית ידרשו גורמי התכנון מספר
תנאים, כפי שהופיע בהוראות התוכנית, אשר כוללים הגשת תוכנית לשיקום נוף והסדרה וטיפול בכל

שכבת הקרקע הנושאת מי תהום, וכן ביצוע בדיקות שוטפות לקרקע, אשר יבוקרו על ידי גורמי
המקצוע", נמסר מטעם המינהל.

סביר להניח, שתוכנית הכביש החדש תזכה בקרוב לאישור סופי. הסיכוי שצורכי ואלג'ה יובאו בחשבון
לעומת הצורך הבוער להרחיב את ההתנחלויות, שואף לאפס. זה יהיה עוד צעד בהפיכת כפרי

החקלאות המסורתית משמרי הנוף לפינה נידחת ומקופחת בתוך סבך ההתנחלויות, אתרי הנופש
והכבישים המחברים ביניהם.
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