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סקירה כללית
בבעלות  מבנים   118 תפסו  או  להרוס  אדם  בני  אילצו  הרסו,  הישראליות  הרשויות  באוגוסט, 
לעקירתם  הביאו  אלה  הריסות  המזרחית.  ירושלים  לרבות  המערבית,  הגדה  ברחבי  פלסטינית 
ופגעו באופנים אחרים במחייה או בגישה לשירותים של  ילדים,   116 191 בני אדם, בהם  של 
כמעט 1,400 בני אדם נוספים. כל המבנים נבחרו להריסה או לתפיסה בגין היעדר היתרי בנייה, 

שלפלסטינים בשטח C ובירושלים המזרחית כמעט בלתי אפשרי להשיגם.

מספר המבנים שנהרסו או נתפסו באוגוסט נמוך אמנם ב־7% ממספרם ביולי, אבל הוא עדיין 
השיעור החודשי הכולל השלישי הגבוה ביותר ב־2021. עד לסוף אוגוסט תועד ב־2021 גידול 
הנכסים  מספר  ב־2020;  המקבילה  התקופה  לעומת  והתפיסות  ההריסות  במספר   38% של 
במימון תורמים שנהרסו או נתפסו גדל פי שניים ויותר, מ־72 ל־184. בשנת 2021, 311 מבנים, 
או 57% מכלל המבנים שנבחרו להריסה או לתפיסה בשטח C, נתפסו בלי הודעה מוקדמת או 
לאחר הודעה מוקדמת זמן קצר מאוד קודם להריסתם או תפיסתם, מתוקף צווים צבאיים שונים, 
התנהלות המונעת למעשה מבני האדם הנפגעים להגיש מבעוד מועד התנגדויות להריסה או 

לתפיסה.

23 מהמבנים שנהרסו או נתפסו באוגוסט ניתנו כסיוע הומניטרי. בנוסף על כך ניתנו צווי הפסקת 
עבודה נגד ארבעה מבני מגורים במימון האיחוד האירופי, ששוויים מוערך בכ־8,000 אירו.

בקהילות  אדם  בני   75 לרבות  הירדן,  בבקעת  היו  גג  קורת  בלא  שנותרו  האדם  מבני  כ־80% 
בקהילת  חקלאיים  כבישים  קטעי  של  יישור  אל־פרשה.  וחומסה  אל־מוערג׳את  אבזיכ,  הרועים 
ח׳רבת עטוף, שגם היא שוכנת בבקעת הירדן, ובכפר בתיר שבנפת בית לחם, ניתק כמעט לגמרי 
את הגישה אל שטחי אדמה בגודל מאות דונם, ופגע במחייתם של יותר מ־800 בני אדם, בהם 
 ,1797 12 מבנים על סמך צו צבאי  C נהרסו  חקלאים ומשפחותיהם. בתקרית נוספת בשטח 
שבמסגרתו ניתנת הודעה מוקדמת 96 שעות בלבד קודם להריסה והעילות לערער על ההריסה 

בערכאות משפטיות הן מוגבלות מאוד. 

הגבוה  – המספר  אוגוסט  בחודש  פלסטינים מבתיהם  כמעט 100  נעקרו  בירושלים המזרחית 
ביותר של עקירות בחודש יחיד בירושלים המזרחית השנה. מתוך 53 הבתים שנהרסו מאז תחילת 
השנה, 38 נהרסו על ידי בעליהם כדי להימנע מתשלום קנסות כספיים ו/או ממעצר. בתקרית 
אחת כזו, מבנה חד־קומתי בשכונת שועפאט שבירושלים המזרחית נהרס על ידי בעליו, ועקב כך 
נותרו ארבע משפחות )15 נפשות( בלא קורת גג. ההריסה בוצעה לאחר שבהחלטה סופית פסק 
בג״ץ כי הקרקע היא בבעלות מתנחלים, וקצב למשפחות עשרים יום לעזוב את ביתן. הבעלים 

הפלסטינים טוענים כי רכשו את הקרקע ב־1952.

דגשים
ביותר 	  הגבוה  השלישי  המספר  תועד  באוגוסט 

מאז תחילת 2021 של מבנים שנהרסו.

בשמונת 	  נתפסו  או  שנהרסו  המבנים  מספר 
ב־38%  גדול   2021 של  הראשונים  החודשים 
 ;2020 בשנת  המקבילה  בתקופה  ממספרם 
מספר בני האדם שנעקרו מבתיהם גדול ב־57% 

ממספרם בתקופה המקבילה אשתקד.

היו 	  באוגוסט   C בשטח  העקירות  מן   80%
בבקעת הירדן.

בירושלים 	  בכפייה  נעקרו  לבדו  באוגוסט 
 46% המייצג  נתון  פלסטינים,   100 המזרחית 
ממספרם הכולל של הפלסטינים שנותרו השנה 

בלא קורת גג בירושלים המזרחית.

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית

מבנים שנהרסו/
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*כולל כל בני האדם שהמבנה ששימש כמקום מגוריהם הרגיל נהרס.
**כולל כל בני האדם שרכוש כלשהו שלהם, מלבד בית מגוריהם, נהרס. עקורים ונפגעים הן קטגוריות שאינן יכולות להתקיים בו־זמנית לאותו אדם, כלומר מי שנכללו באחת מהן אינם נכללים בשנייה.

ב־2 באוגוסט דן בג״ץ בבקשת ערעור מטעם ארבע מהמשפחות המצויות בסכנת פינוי בכפייה בשכונת שייח׳ ג׳ראח שבירושלים המזרחית. 
השופטים הציעו הסדר שכלל הסכם המעניק לבני המשפחות מעמד דיירים מוגנים. השימוע נדחה בלא שהתקבלה החלטה ובלא שנקבע 
מועד לדיון נוסף. ב־15 באוגוסט דחה בית המשפט את פינוין של מספר משפחות פלסטיניות אחרות החיות בשייח׳ ג׳ראח, בכפוף לקבלת 

החלטה בבקשתן לערער על ההחלטה לפנותן.

ב־9 באוגוסט העניק בית המשפט הישראלי לעניינים מקומיים הארכה נוספת, עד 10 בפברואר 2022, בעניין של 52 תביעות הריסה נוספות 
באזור אל־בוסתאן שבשכונת סילוואן בירושלים המזרחית, המצוי בתהליך תכנון שטרם הושלם מול עיריית ירושלים. למרות התפתחויות אלה, 

15 בתים באזור אל־בוסתאן עדיין מצויים בסיכון גבוה להריסה.

באוגוסט שני בתים, עובדה המעוררת  נהרסו  ירושלים  עיריית  בית לחם( המצוי בתחום השיפוט של  )נפת  אל־ואלג׳ה  בחלק של הכפר 
חששות בדבר האפשרות שבאזור יבוצעו בקרוב הריסות המוניות. על פי אומדן שטח שמשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים ביצע 
באוגוסט בחלק זה של הקהילה, נגד 36 מבני מגורים מאוכלסים שבהם מתגוררות 47 משפחות, ונגד תשעה בניינים לא מאוכלסים נוספים, 
תלויים ועומדים צווי הריסה שרובם ניתנו אחרי 2015. צו ביניים משפטי אוסר את הריסתם של 34 מהמבנים כל עוד לא הושלם התהליך, 

שבג״ץ אמור לבחון באוקטובר 2021.

הריסות/תפיסות/אטימות בגדה המערבית 
בני אדם שנפגעו**בני אדם שנעקרו*מבנים שנהרסו

ילדיםכולםילדיםכולם
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C 9295641,264302שטח
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צווי הריסה או הפסקת עבודה שפגעו במבני סיוע במימון תורמים 
 הערכת עלותסוג תקריתמספר מבניםסוג מבנהנפהקהילהתאריך

באירו

11 באוגוסט
 יישוב בדואי

 בכביש אבו ג׳ורג׳ –
כסאראת

 צו הפסקת4מחסים למגוריםירושלים
7,695עבודה

47,695סה״כ

מבנים ממומנים מתורמים

הריסה/תפיסה של מבנים שנבנו במימון תורמים
 מספרסוג מבנהנפהקהילהתאריך

מבנים
 הערכת עלותסוג תקרית

באירו

-הריסה4מחסים לבעלי חייםחברוןח׳רבת א־רהווה24 באוגוסט

6,385*הריסה2קרוואן מגורים ובית שימוש ניידטול כרםקפין18 באוגוסט

1.5 ק"מ מתוך כביש חקלאי טובאסח׳רבת עטוף16 באוגוסט
באורך 3.2 ק"מ

16,191הריסה1

1 בית שימוש נייד, 1 פחון ששימש חברוןח׳לת עתאבה11 באוגוסט
מחסן, 1 מבנה מגורים

4,677הריסה3

3,607הריסה2מבנים ששימשו למחייהחברוןח׳רבת אל־פח׳ית11 באוגוסט

0.5 ק"מ מתוך כביש חקלאי בית לחםבתיר10 באוגוסט
באורך 2.3 ק"מ

-הריסה1

2,535הריסה4בורות מיםרמאללהדאר פזעא5 באוגוסט

3,922**תפיסה4רמאללהאל־מוערג׳את מרכז5 באוגוסט

3,494תפיסה2אוהלים ששימשו למחייהטובאסאבזיכ4 באוגוסט

2340,817סה״כ
*העלות כוללת את העלויות של 12 כיסויים לאוהלי מגורים ו-3 מיכלי מים ניידים, שאינם נספרים כמבנים במערכת המעקב של משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים.

**העלויות כוללות את העלות של גידור באורך 525 מטר ו-2 מיכלי מים, שאינם נספרים כמבנים במערכת המעקב של משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים.
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