גדר הפרדה תוקם לאורך  12ק"מ ממערב
לקלקיליה וטול כרם
איתן רבין 11/12/1995
מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים החליטו להקים גדר הפרדה לאורך  12קילומטר,
שתעבור ממערב לקלקיליה וטול כרם .הגדר תוקם לפי הצעתו של השר לביטחון פנים ,משה
שחל ,אשר הגה רעיון זה בשיתוף עם קצינים בצה"ל.

בשבועות הקרובים יחלו עבודות ההכנה להקמת הגדר ותכנון התוואי שלה עד לגיבוש המכרז
להתקנתה .הרמטכ"ל ,אמנון שחק ,הציג את התוכנית להקמת גדר ההפרדה ,בישיבה
מיוחדת שכינס רה"מ ושר הביטחון ,שמעון פרס ,לפני כשבועיים בהשתתפות השר שחל ,שר
האוצר ,אברהם שוחט ,אלוף פיקוד העורף ,שמואל ארד ,וגורמים נוספים.

בישיבה אמרו נציגי צה"ל כי הגדר תסייע למנוע – במידה חלקית – עבירות ביטחוניות
ופליליות .בחלקים שלא תהיה גדר ההפרדה ,בעיקר במקומות סמוכים לבתים ערביים,
תיבנה חומה שתחצוץ בין יישובים.

ראשיתה של תוכנית הקמת הגדר ,לפני כחצי שנה .בשעתו ,בעת הדיונים הראשוניים
הסתייגו נציגי האוצר מהתוכנית מפאת עלותה הגבוהה .עתה הוחלט כי עם יישום הפריסה
מחדש בגדה המערבית ופינוי טול כרם וקלקיליה הקרובות לריכוזי אוכלוסייה ישראליים ,יש
צורך בהקמת הגדר.

מקורות במערכת הביטחון מעריכים שהגדר תביא לירידה משמעותית בהסתננויות ,ובפעילות
הפלילית הענפה ,שכוללת גניבת כלי רכב וציוד אחר מתחומי מדינת ישראל אל הגדה
המערבית .מתכנני הגדר מקווים גם שהיא תסייע בהגברת הפיקוח על מעבר פועלים
מהשטחים לישראל.

ביישובי קו התפר לאורך הקו הירוק הגיבו בשביעות רצון להחלטה להקים את הגדר .במקביל
להקמת הגדר צה"ל יתגבר את סיוריו לאורך קו התפר והמשרד לביטחון פנים יעבה את
מערך פלוגות משמר הגבול ב 88-יישובים המוגדרים כיישובי קו התפר ,לפי עבודת מטה
שהכין האלוף ארד.

יהודית וינקלר מוסיפה :ב 20-יישובי קו התפר של אזור טול כרם גרים כ 2,000-תושבים.
נציגיהם מנהלים זה חודשים דיונים עם משרד הביטחון ,צה"ל ומשמר הגבול שבמרכזם
דרישה ליצור הפרדה פיסית בינם לבין טול כרם .הכוונה לגדרות ביטחון ,חומות ,גדרות
חשמליות ומגדלי שמירה .בנוסף לכך היישובים דורשים תקציבים נוספים כדי לרכוש רכבי
ביטחון ,מכשור לראיית לילה ,והגברת התאורה ביישובים .יאיר מדר ,סגן ראש המועצה
האזורית לב השרון מגדיר את תחושת התושבים בימים אלה כחרדה הולכת וגוברת וחוסר
ודאות .מדר מדגיש כי אפילו בתקופות של עוצר הצליחו תושבים ערביים בהמוניהם להסתנן
מדי יום לישראל.
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